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 من قَ ْيٍل إلى َمِلكٍ 
 (ا)سعد شمس أسرع وابنه مرثد يهحمد أنموذج  

 سعيد سادلُت عمر بلعفَت .د                                                                                      
 ، كلية الًتبية، جامعة حضرموتالعلـو االجتماعية مشارؾ، قسمأستاذ 

 الملخص:
قًتف دبراحل تطور عوامل استقراره النظاـ احلكم،  اعرؼ اجملتمع اليمٍت عرب تاريخ تطوره اإلدارم تدرجن 

ا متعددة أخرل، ففرضت حبكم خصائصها صورن  ا، كادلتداخلة أحيانن االسياسي كاالجتماعي ادلتعاقبة أحيانن 
اصة عند زعما  القبائل خبك للحكم سبثلت يف تعدد األلقاب، نتج عنو بداية مرحلة جديدة يف ربوؿ األلقاب، 

يف األقاليم كادلناطق السبئية، خالؿ فًتة ضعفها كبركز سلطة جديدة سبثلت يف سلطة الزعامات القبلية اليت  
، ككانت ذبسد السلطة الفعلية، فيما عرؼ بنظاـ القيالة، اليت استند  مستقلة باحلكم يف مناطقهات أصالن كان

منو كاخلارجية  ةضاريس كالعوامل السياسية الداخليالتحالفات كاالربادات القبلية، ساعدهتا طبيعة الت إىليف قوتو 
صار اتساع كاضل ،ملكة سبأضعف الدكلة ادلركزية ادلمثلة دبمع فًتة  ،اليت تدخلت يف شكل مالزلها كتطورىا

 للل  أف تنساؽ زلاكر البح  نفوذىا يف ادلناطق الشمالية للهضبة الغربية . كلتتبع مسار األحداث ارتأينا نزكالن 
نقاط متباينة تفاصيلها حبسب ادلعلومات ادلستقاة من ادلصادر  يفموضحُت تفاصيلها  ،زلاكر ةعبا على ستباعن 

 :يف ما يأيت بيةجننقوش كادلصادر العربية كاألادلتاحة من ال
 .ادلقدمة –أكالن 
 .التعريف بسبأ –ثانينا 
 .لي  التعريف دبصطلح قػ   –ثالثنا 
 .الوصوؿ إىل السلطة –رابعنا 
ا   .احلركب اليت خاضاىا –خامسن
ا   .ربالفاهتما مع احلمَتيُت  -سادسن
 .اخلاسبة  - سابعنا

   :المقدمة: أول  
كاف يتخله من ك  ،نفوذىم مأطلقت على األمرا  اللين قو  ( قدلي  قػ  )ف أكؿ إشارة يف النقوش للقب إ

خالؿ القركف الثالثة األخَتة قبل  (لي  قػ  )حيكم قومو كسلالفو كزلجره، كيعد يف مصاؼ ادللوؾ، كأصبح اللقب 
اإلسالـ عالمة بارزة على فعالية السلطة النافلة لنظاـ احلكم يف مواجهة زلاكالت توحيد السلطة كزلاكالت 
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ألجانب الطامعُت يف األرض. كقد أشارت النقوش إىل كثَت من األقياؿ ادلشهورين من اللين كاف ذلم الغزاة ا
كىيأت لبعض األسر  ،اليت دامت طويالن  ،احلمَتم( –سلطاف كنفوذ مهم يف أقاليمهم يف فًتة الصراع )السبئي 

يف حاضرة ادلملكة، كمن ىؤال   الزعيمة ادلتطلعة حلكم مناطقها بنفسها، كالوصوؿ فيما بعد إىل سدة احلكم
قياؿ، فًتة حكم األ بد يلانا بإأقياؿ بٍت جرة، ككاف ذل   ( منسعد مشس أسرع كابنو مرثد يهحمد)ف الي  الق  

حلكم إدارة دفة اغَت قادر على اللم أصبح  (،كتاريهامن)منها ضعف ادلل  السبئي  ،كقد ساعدهتما ظركؼ
ادلد الريداين ) احلمَتم(، كما أف موافقة كافة األطراؼ ذات الشأف يف  مواجهة علىيف ادلملكة، كعدـ ادلقدرة 

 عن ادلل  كتاريهامن ف يصبحا بديالن أل لُتقد ساعد القي كخاصة األقياؿ كاخلميس )اجليش( ،ادلملكة كدعمها
التصدم للنزاعات الداخلية اليت كادت تعصف ًتة جلوسهما على العرش استطاعا الضعيف. كخالؿ ف

اللم كاف يتطلع للوصوؿ إىل اذلضبة  ،بادلملكة، كما سبكنا من الوقوؼ يف كجو ادلد الريداين ) احلمَتم(
 الغربية.
ؼ ضد أخرل  على سياسة  التحالفات كاالربادات مع أطراقد عمالخالؿ فًتة حكمهما كما صلدمها   

 صلحة العامة للدكلة.        ادل وكالعكس، كذل  دلا سبلي
 التعريف بسبأ:: اثاني  

قب أقدـ مقركنة بل بصيغة )س ب أ( (CIH1,5,6 RES.2627 /RY. 506) كردت سبأ يف النقوش
من مث كردت يف لقب ك ( حوايل القرف الثامن قبل ادليالد، RES.3945)النقش:  (مكاربة الدكلة )مكرب سبأ

(، اشتهرت يف العامل CIH. 518سم أرض كما تشَت النقوش)النقش: ا(. كسبأ CIH. 37)النقش:  مل  سبأ()
اليت أشار إليها  القدًن كارتبطت هبا معظم الرموز التارخيية اليت اشتهرت هبا اليمن، مثل سد مأرب كملكة سبأ

 ايضن أا ذكرت . كم(2)تفرقوا أيدم سبأ() ، ككلل  اذلجرات إىل األمصار حىت قيل يف األمثاؿ(1)القرآف الكرًن
. شلا يوحي بأف (3)قبل ادليالد 738شور حوايل العاـ آشورية ضمن القبائل اليت حاربت سبأ يف النقوش اآل

الكتابات  من، كما يستدؿ (4)ذبمعات سبئية كانت تقيم يف تل  ادلنطقة الواقعة مشاؿ غرب اجلزيرة العربية
شورم سرجوف الثاين أنو شور، ففي نص للمل  اآلآ سبأ كانوا على صلة كثيقة دبلوؾ شورية أف بعض حكاـاآل
قبل ادليالد، كنص  715لم ىدايا من اللىب كاألحجار الكردية كاألعشاب من مكرب سبأ يثع أمر سنة ست

شورم سنحريب ىدايا شبينة كطيوب إىل ادلل  اآل آخر كرد فيو ذكر مل  سبأ كرب إؿ كتر حُت قاـ بإرساؿ
 شوريُت كالسبئيُت.ثبت كجود عالقات اقتصادية بُت اآل، كىو األمر اللم ي(5)قبل ادليالد 685حوايل عاـ 
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يف حُت ذكرت سبأ يف أسفار العهد القدًن يف أكثر من مرة، باعتبارىم من أبنا  حاـ كيف مكاف أخر 
رًن ف الكآأما القر  .(6)شبأ بن يقطاف من أحفاد ساـ، ككلها تفسر أف سبأ كملوكها رمز للثرا  كالنفوذ الواسع

كيف أخرل قولو تعاىل: ) لقد كاف ، (7)فوردت سورة ربمل امسها يف قولو تعاىل: ) كجئتكم من سبأ بنبأ يقُت(
. كذكرت سبأ يف ادلصادر اليونانية كالركمانية، كأقدـ من (8)مشاؿ ...(ديُت ك لسبأ يف مسكنهم آية جنتاف عن 

 .(9)ىم مصدر الطيوب يف جزيرة العرب ذكرىا الكاتب ثيوفوراتس اللم ذكر أف سبأ كحضرموت كقتباف
 ،كصف ادلؤرخ الركماين أكبليٍت السبئيُت بأهنم أشهر من عرؼ من قبائل البالد العربية بفضل ذبارة البخور

ديلكوف من أرض خصبة مزركعة كمناجم لللىب، كأسعار البخور اليت أدت عوائدىا اجلمة إىل رخا   كما
. كما ربدث اسًتابوف اللم رافق احلملة الركمانية اليت أمر بتوجيهها إىل (10)سكاف شعوب تل  احلضارات

 ،دلا تنتجو من منتجات اقتصادية ؛قبل ادليالد الحتالذلا كضمها 24اليمن اإلمرباطور الركماين أكغسطس عاـ 
 ت مأرب عاصمة السبئيُت كفشلت يفكاليت حاصر  ،بقيادة حاكم مصر اليوس جالوس، (11)كغَتىا كالبخور

كأف  ،ف البلد اللم يلي مشاؿ غرب بالد العرب يعود للسبئيُت أعظم قـو يف بالد العربإكقاؿ قتحامها، ا
بالدىم شديدة اخلصوبة، تنبت البخور كادلر كالكافور كأنواع أخرل من األعشاب زكية الرائحة، كأف عاصمتهم 

 .(12)مأرب تقع على جبل كثيف األشجار

 ،، كىو عندىم سبأ األكرب(14)ضبَت ككهالف كصف بأنو أبو (13)كمل  أما سبأ يف األنساب فهو رجل
 .(16)ا فسمي سبأا كثَتن ف عبد مشس كاف أكؿ من سبأ خلقن إ، حي  قيل (15)ا عبد مشسكيسمى أيضن 

السبئيوف يف نظر بعض العلما  جا كا إىل اليمن من مشاؿ بالد العرب كبالتحديد منطقة دداف )العال  
حدل ملكات إاالعتقاد السائد بأف سبأ ، كيف الًتاث احلبشي صلد (17)ف الثامن ادليالدم( قبل القر احالين 

را  كرجحت أف السبئيُت عاشوا منل بداية احلديثة لعدد من العلما  ىله اآل . بينما نفت الدراسات(18)بالدىم
ُت الثال  عشر كالعاشر مابُت القرن إىل، كاليت تعود حضارهتا (19)أمرىم يف منطقة مأرب، كىي أصل أرض سبأ

 مشاؿ ، كما مل يعثر على أية دالئل بينة يف(21)، كأف منشأ حضارة احلبشة ىو سبئي يف األصل(20)قبل ادليالد
وحي إىل شللكة سبئية أخرل، كأف كاف ىناؾ دالئل تشَت إىل مستوطنات سبئية كمعينية تاجلزيرة العربية ديكن أف 

فهي مستوطنات أقامها السبئيوف كادلعينيوف لًتعى مصاحلهم التجارية  ،(العال تل  ادلناطق خاصة )دداف_ يف 
 .(22)ىناؾ
 يت، بل الرحم ال(23)ادلنابت األصلية للحضارات السامية كاحلضارات العربية لحدإكما تعد سبأ  

، كبلل  فهي (25)، دلا سبثلو من عراقة كعمق يف اجللكر التارخيية(24)حضارة جنوب اجلزيرة العربية اخرجت منه
 قد مثلت حبق الدكلة ادلركزية يف تاريخ اليمن القدًن.
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دلسكن األصلي لقبيلة سبأ، ( اCIH. 19( )كما يف النقش: مدينة مأرب )ىػ ج ر ف / ـ ر م ب تعد
كن أف ضلددىا باألقاليم اجلغرافية اليت كانت تدين بالوال  للإلو ادلقو ديك  ،(26)دم أذنة قلب أرض سبأاكيعد ك 

ككلا ادلناطق اليت انتشرت فيها اللهجة السبئية، كيفهم من النقوش أف سبأ تعٍت  ،(:RES 394)كما يف النقش)
(، كأف قبيلة أكشعب ىو مايعرب عنو بسبأ خوالف)كما يف  JA.550إقليم سبأ كمركزىا مأرب)كما يف النقش: 

 ادلمال  التابعة ذلا، سوا  باحلرب أكا بسبأ الكربل دبا فيها يضن أ(، كما يعرب عنها RES. 3022النقش: 
هبا يف مناطق  بالتحالف، كخَت مثاؿ على ذل  قياـ ادلل  كرب إيل كتر بتسجيل أعمالو العسكرية اليت قاـ 

 (.RES. 3945كتسجيلها يف النقش ادلعركؼ بنقش النصر) النقش: كمشاذلا اجلزيرة العربية  كثَتة من جنوب
يف  اكز اتساع نفوذىا ادلناطق الشمالية للهضبة الغربية، كيظهر جلين مع فًتة ضعف شللكة سبأ مل يتجا

حدمها يف أمن خالؿ كجود كيانُت رئيسُت يف جنوب اجلزيرة العربية  (27)نقوش القركف الثالثة األكىل للميالد
متحكمة بلل  يف منافل  (28)ف يف الغرب بُت عدف كصلرافا، كسبأ كضبَت متحدشللكة حضرموت وىك الشرؽ، 

من يقوموف ف ىم و كأصبح ادللوؾ السبئي حىت امتد النفوذ السبئي عرب صلراف مشاالن  (29)طرؽ القوافل ضلو الشماؿ
األطراؼ الشمالية فوصلت سبأ إىل  ا. أما جنوبن (30)دلدينة صلراف، ككلا تعيُت قائدىا العسكرم بتعيُت رئيسٍ 
كيعترب أقدـ إشارة  (CIH. 79)كفيما خيص بدك سبأ )أعراب سبأ( فورد ذكرىم يف النقش:  .لنقيل يسلح

ف أرض إ. كعلى العمـو ديكننا القوؿ (31)ارتبط دبنطقة اجلوؼ عمومن اكن احملتمل أف ظهورىم معركفة لالف، كل
  كقصرىا ة )مأرب كقصرىا سلحُت، كصنعاسسبأ يف عصر ملوؾ سبأ كذم ريداف قد مشلت ادلدف الرئي

مناف( كمعظم اذلضبة الغربية، على الرغم من ظهور  –يثل  –نشاف  –نشق  –غمداف( كمدف اجلوؼ ) قرناك 
         .    (32)ضبَت يف النصف اجلنويب من اذلضبة اليمنية

 ل:يْ التعريف بمصطلح ق َ : اثالث  
ف زللي أأخرل ذات ش األقابن در اإلشارة إىل أف ىناؾ ذب (لي  قػ  )معٌت مصطلح  لىقبل احلدي  كالتعرؼ ع

 ىاكنفوذ يف نظاـ احلكم يف اليمن القدًن اتصفت بالطابع اإلدارم اليت عربت عن مرتبة الزعامة لسلطة قبيلة
 من ىله األلقاب: ،لعدد من القبائل ادلتحدة على مناطقها، أك

 بن:
ؿ حاشد ) النقش: ىم كما ىي يف حالة ) بن مهداف ( أقيا يتقدـ أمسا ،كعرؼ عند زعما  القبائل

JA.1028  النقش:  (األسرة الزعيمة كما يف )بن قشم ا إىل(، كما يرد كلل  منسوبن(RY. 3856) كيطل ،
قاب حكاـ اإلمارات ( يف معظم النقوش صيغة ربدد مكانة الزعيم، كيصنف كلل  يف قائمة ألاللقب )بن
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من األلقاب الرمسية ادلعتمدة يف ادلراسيم باأللقاب ذات الشهرة األخرل، كونو مل يكن  ادىن قياسن أدبرتبة 
مدكف سلطتهم . كما عرؼ اللقب لتمييز أمرا  زلليُت أصحاب نفوذ يف مناطقهم، يف العادة يست(33)ادللكية

. كيعترب اللقب من (34)شتهركا كوهنم أصحاب شلتلكات كاسعة يف عدد من ادلدف السبئيةامن مكانة قبيلتهم، ك 
 شاره صدل مسموع كاأللقاب احمللية األخرل.تدكف أف يكوف الن اعن األلقاب اليت اندثرت سري

 كبير:
، كساد اللقب بُت الزعامات من احلضر كالبدك (35)كتعٍت صاحب ادلنصب اإلدارم األعلى يف القبيلة 

كيف ، (36)الرئاسة يف نظاـ القبيلة خالؿ القرنُت اخلامس كالسادس ادليالديُت يف إشارة إىل مرتبة الزعامة أك
دلرتبة على مستول ة، كىم يف الغالب من حي  ايلعلى اجلمع لكبار الزعامات القب نصوص أخرل تدؿ
 .(37)أك أكابر حينما أطلقوه على أنفسهم مع احتفاذلم باللقب قيل اكبَتن   ازبل األقياؿ لقبن ااألقياؿ، كلل  

 ذو:
عٍت )صاحب القصر(  يك  ،اليمن كىو من األلقاب ادلعركفة لدل حكاـ، (38)ذكا  أك)ذككف(أكصبعها  

 .JAصاحب القصر)سلحُت)النقش:  :أم ،كذك سلحُت ،(RY. 3687)النقش:  كصاحب القصر ريداف
 .(39)دبعٌت صاحب اأم أف اللقب ذك يرد كثَتن  ،(652
إذ يدؿ على صلتو بتحديد ادلوضع أك ادلثول ادلشار إليو،  ؛يقًتف اللقب بصفة ادلكاف كالسكافكما   

، كمثاؿ على ذل  )ذكشعنب( (40)  كأتباعهماكالداؿ على القبيلة القاطنة فيو، مث ينسب إليو حكامو من األذك 
خر يرد اللقب )ذك(  آكيف سياؽ  .(41)كىم صباعة نزلت جببل يقاؿ لو تشعب، فنسب حكامهم كالقبيلة إليو

يزف( تطلق على كل من ينتمي إىل قبيلة   )ذكلى معٌت االنتساب إىل القبيلة أك إىل البطن، فمثالن كصفة تدؿ ع
ات قطاعذكا  كطبقة باجملتمع إىل مالؾ للإ، كيف القرف الثاين قبل ادليالد حينما بدأ يتحوؿ األ(42)يزيد احلمَتية

حىت أصبح األذكا  عند ظهور  (43) احلكمذكا  من األسر احلمَتية الطامعة إىلالكبَتة كاف ديثل أغلبهم األ
إدارية حلكمهم كلنفوذىم احملدكد لتثبيت سلطتهم التنفيلية  فلين يف أقاليمهم، كديثلوف مراكزاإلسالـ من ادلتن

 .(44)األذكا  ادلثامنة()الفعلية على ادلناطق اخلاضعة لسلطتهم، كمن أشهرىم 
 محرج:
، (46)اللم اليكاد يربح القتاؿ أك ،كاحلرج دبعٌت اللم الينهـز ،(45)لقاب اإلمارة كتعٍت تويل سلطةأمن 

كما   أك على عدد من القبائل. ةكقد تعرب عن زعامة زعيم على قبيل، (47)األمَت، أك القائد ادلقاتل فهو الزعيم أك
الزعامة زبله احلكاـ كأغلبهم من األقياؿ بقصد ذبديد صفة ا االلقب كاف إضافين شارت إىل أف أأف النقوش قد 
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اليت صلد األسرة ادلالكة م، كخَت مثاؿ على ذل  أف حىت ادلؤيدة حلكمه أك ،يف عالقاهتم بالقبائل اخلاضعة
اللقب )زلرج( إىل  هناية القرف اخلامس إىل الرابع األكؿ من القرف السادس ادليالدم قد أضافوا حكمت يف

على أف  ت، بل كحرص(48)كبُت زعما  سيباف الوصف عمق العالقة فيما بينه ااألصلية يف مسعى منه القاهبأ
 يظل اللقب )زلرج( ضمن القاب الزعامة.

 العاقب:
توىل مسئولية قيادة اجلند، كىو احلاكم  أك ،، كىو إشارة إىل من توىل إدارة عمل(49)عقبت() كصبعها

(. كمن دالالت JA. 1547النقش: ) أك التابع ،وال دبعٌت ال (عقبت)اإلدارم، كيف النصوص النقشية يرد اللقب 
و ف كانت طبيعة حكمو كإدارتإمن ىو يف مقاـ النائب للحاكم. ك  ما يدؿ على مرتبة النائب أك ايضن أاللقب 

 .(50)كفعلية أخرل امسية حينن اللمدينة كادلناطق ادلتصلة هبا 
 لنقوش باللفظ )قوؿ( كصبعو أقياؿقد كردت يف ا (لي  قػ  )ف أكؿ إشارة إىل اللقب إفكعطفنا على بد  

كصفة ذات داللة   (لي  قػ  )كاللقب ، (51)(، كيف ادلصادر العربية يرد اللقب )القيل( ك)قيوؿ(CIH. 37النقش:)
      ا بأهنم حكاـ على غرار غَتىم من احلكاـ من حي  ادلرتبة السياسية، عٍت بالضركرة دلن يتخلكنو لقبن تال
دبعٌت األمالؾ، كأف األمالؾ ىم أقياؿ  (أقياؿ)أك  (لي  قػ  )شرح اللقب ككرد أيضنا ، (52)االقتصاديةمكانات اإل أك

( masal. 6النقش: ) صحبو القيل( بلكر فرسانو كشعبو أكاحلاكم )أك يرد ذكر  ،(JA. 2110النقش: ) اليمن
 كاللقب.شلا يعٍت صبع مشل القبائل ادلوالية ربت حكمو، فيحرص على ذكرىم يف االسم 

حدىم أة الواحدة إلدارة سلطة اإلمارة )القيالة( فإف األقياؿ( يف األسرة احلاكمة الزعيمأما إذا اجتمع )
كيوصفوف بكبار قادة القيل  ،خركف يف السلطة دبراتبهمآلاظ فاحلكم كدينح صفة )القيل الكبَت(، بينما حيت يتوىل

قياؿ قبائل... كمن كبار قادة القيل..(، كما أهنم يعدكف ىم أ) ( دبا معناه: JA. 616الكبَت، فلكر النقش: )
 .(53)مرتبة )القيل الكبَت( أار قادة احلاكم األعلى اللم يتبو  ككبأقياالن 

 

كف أف ربدد مراحل د (54)أشارت النصوص النقشية السبئية إىل األقياؿ بأهنم مالؾ أرض كضباة أراضٍ 
ا األلقاب األخرل دكف أف يتقيد بفًتات زمنية يسود اللقب متقدمن مكانية أف إرت إىل هنا أشاأتطور اللقب مع 

من فًتة حكم  ا، كقد ساد ىلا إباف الفًتة من القرف الثال  كبداية القرف الرابع للميالد كماتالمه(55)متعاقبة
انتعش خالذلا ا إىل احلكم الفارسي. كتعد أزىى فًتة احلمَتيُت التبابعة، إىل عهود احلكم احلبشي الثاين، امتدادن 

وؽ على غَته من فحي  الصفة االعتبارية الرمسية فتا يف داللة اللقب )قيل( من اللقب شلا أحدث تغيَتن 
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نزؿ منزلة  فإباللقب إىل أف ادلل  ديتدح نفسو األلقاب، حىت حل زلل اللقب )مل ( كبلغ االعتزاز 
 .(56)األقياؿ

ت مصاحبة لو دكف أف ذباريو يف ادلرتبة من الناحية أف األلقاب احمللية األخرل قد ساد من كعلى الرغم
إذا تتبعنا مدل صلاح اللقب )قيل( يف االحتفاظ بربيقو يف إطار  فإننا اإلدارية أك ادلكانة االعتبارية للحاكم،

ا يف صلاح عد الفًتة األكثر كضوحن تإف بداية القرف الرابع ادليالدم التنافس بُت احلكاـ على ألقاب الزعامة، ف
 :سم اللقب، أك الشعوب التابعة للحاكم القيل، فيقاؿاالنتشار، فظل اللقب خالذلا يسبق ا يف قب )قيل(ل

ستمر اللقب يسمو على غَته من األلقاب خالؿ الربع األخَت من القرف اخلامس ا)فالف قيل الشعب كلا(، ك 
ضطرابات اليت ف القالقل كاالإيالدم فادلأما حبلوؿ القرف السادس  .أكثر دلعناه ارمسين  اادليالدم، كيتخل طابعن 

الناذبة عن زلاكالت احلكاـ للتطلع إىل  قليميةاإلا عن النزاعات عمت كل األقاليم قد أظهرت اللقب معربن 
 .      (57)كل منهم حبكمو كنفوذه كمصاحلو  ،االستقالؿ

ا أحيانن كاف اللم ردبا   ،األقاليملقد ذبلى يف الفًتة القريبة من اإلسالـ سيادة اللقب )قيل( يف نظاـ حكم 
، إال أف نفوذه احمللي كربالفاتو يعد دبثابة احلاكم القيل يف حكم مقولتو، (58)يتجاكز سلطتو كنفوذه سيد قبيلة ال

 .(60)، مع احتفاظو بسلطتو كعتاده كعسكره(59)للل  يعرؼ اللقب )قيل( بأنو ادلل  احمللي بالوراثة
منا يكوف قد صبع يف يده سلطة مقولتُت،  كإاألصل تابعة لساللتو  ة مل يكن يفإف تويل )القيل( قيالة مقول

يتحقق للقيل حكم مقولتُت أك أكثر، فقد توكل إليو حكم  اإلقليميا اجلوار ا ضركرين شرطن ذل  يبدك  كلل  ال
دم صبع أقياؿ اليزنيُت ، ففي القرف الرابع ادليال(61)ا عن مواطنها األصليةإمارة قبيلة )قيالو( يف موقع يبعد كثَتن 

 )ذم يغلب( ؿآمدينة حلزـك مركز حكم أذكا  من  )يزأف( يف منطقة عبداف، كالقصر )حيضر( يف القصر
  ( موحدين بلل  إدارة ادلقولتُت يف قيالة كاحدة.                RY. 3856)النقش: 

من موقعها الريادم من  اكتسبت ، ىله الصفة(62)ساللة تعرؼ )األسرة القيلية( ينتمي القيل إىل أسرة أك
بُت الزعامات القبلية ادلتنافسة على أراضي سبأ عقب اهنيار األسرة ادللكية السبئية التقليدية، مطلع القرف 

كاليت يرمز إليها يف اللقب )ذم  ،ا مع ظهور الريدانيُت كىم حيكموف أراضي سبأنن الثال  ادليالدم تزام
 .(63)ريداف(
رتبط صدل حكمها بأحداث النصف الشمايل من اليمن، أقياؿ بٍت جرة ايالة اليت كمن أبرز األسر الق 
، كأقياؿ  بٍت مرثد كبٍت غيماف، كما أف النقوش قد أشارت إىل كثَت من األقياؿ ادلشهورين (64))بنوجرت( أك

م، كمن من القرف الثال  ادليالداللين كاف ذلم نفوذ كسلطاف يف بعض األقاليم كخاصة يف النصف األكؿ 
 ( JA. 629النقش: ) ال  أقياؿ حاشد كضبالف كيرسم، كأقياؿ بكيل ريدة، كلل  أقياؿ ذمرم تبع بٍت جرةؤ ى
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كقد ىيأت احلركب السبئية احلمَتية لبعض تل  األسر اليت  ،(2النقش: ادلعساؿ) كأقياؿ بٍت سخيم كبٍت غيم
ىله  ، بل كبسبب(65)دبقوالت متعددة طادلا تطلعت إىل حكم مناطقها بنفسها إىل االنفصاؿ عن الدكلة

كمنهم القيالف ) سعد مشس  ،الوصوؿ إىل سدة احلكم يف حاضرة ادلملكة يفا صلح بعض األقياؿ يضن أاحلركب 
 . أسرع كأبنو مرثد ( عنواف حبثنا ىلا

 الوصول للسلطة:: ارابع  
فيو كانتقاؿ  اللم تويفحىت العاـ  يوجد نقش يتحدث عن مصَت ادلل  إيل شرح حيضب األكؿ، أك ال

 ،(ىو )م ق أ ـ ف اشخصين  اكاللم بدأ حكمو لسبأ بازباذه لقبن  (66)السلطة من بعده البنو كخليفتو كتريهامن
/ م ق أ ـ ف/ ـ ؿ ؾ/ س ب أ/ ك ذ ر م ف/ ب ف/ إ ؿ ش ر كحامالن   اللقب ادلزدكج ربت صيغة )كت ـر

، ككما يبدك  JA.601. E.4. RY. 536 )قوش: الن) ذ ر م د ف/ ..( ح/ م ح ض ب/ ـ ؿ ؾ/ س ب أ/ ك
منها سبرد خوالف اجلديدة كما  ،ا قاسية كربدياتكاجو خالذلا ظركفن  ،(67)من حكم دلدة قصَتة أف ادلل  كتريها
 ا ألنو من  اللم ربدث فيو مسجلو عن تقربو للإلو ادلقو ثهواف بعل أكاـ بتمثالُت ضبدن  (JA. 601)يصف النقش 

 كمن مل  سبأ كذا أرض خوالف حُت أمرىم سيدىم كتريهام غزكا فيهُتعبده بالسالمة يف الغزكتُت اللت على
 ريداف لتأديب قبائل خوالف بسبب اخلطايا اليت ارتكبوىا يف حق ساداهتم ملوؾ سبأ.

، اكشحته ادلعلومات العسكرية كالسياسية ها أتباع ادلل  كتريهامن قلةكما يالحظ يف نقوش أخرل سجل
هنا تتحدث عن تقدًن القرابُت للإلو ادلقو ثهواف بعل أكاـ من أجل سالمة أصحاب النقوش كأكالدىم إبل 

( أف تقدـ القيل E. 4النقش: كصل احلاؿ يف بعض النقوش منها ) (، كماJA. 604. RY. 536)النقوش: 
كليس ادلل   كحفظو ًن أدينابنو القيل ير  النقش( بقرابُت من أجل سالمةاذلمداين أكس الت رفشاف )صاحب 

كتريهامن، مث أف تقدًن اسم القيل يرًن أدين على ادلل  كتريهامن لو دالالتو على ضعف كالئهم للمل  رغم 
 .(68)اعًتافهم بأنو سيدىم
للقيلُت سعد مشس أسرع كابنو مرثد يهحمد نفهم منو أهنما كانا يقفاف إىل جانب  (JA. 606) ذكر نقش

ا كانا مع كالده أؿ شرح حيضب من قبلو، كيف النقش يقدماف سبثالُت للإلو ادلقو من أجل ادلل  كتريهامن، كم
سالمة سيدىم ادلل  كتريهامن كسالمة أتباعو سعد مشس أسرع كابنو مرثد من بٍت جرة كأقياذلم كقبيلتهم 

ىػ ـ ك/ أ ـ ؿ  عن كالئهما دللوؾ سبأ )أ ـ ر أ (JA. 753)خر آنقش  ف يفمساىو كذمرم(، كما عرب القيال)
، كىو (69)عدـ االعًتاؼ باخلضوع منهما لسيادة مل  بعينو إىلشلا يوحي ذل   ،ؾ/ س ب أ/..( دكف ربديد
 أمر متباين يدعو إىل التأمل.

 صلده يف كديكن أف يشَت إىل سبهيد  القيلُت سعد مشس كابنو مرثد من أجل كصوذلما إىل العرش، كىو ما
ةٍ  متخلين لقب ملكي سبأ كذم ريداف،  ،مها العرش السبئي يف حياة ادلل  كتريهامن اعتالاليت تؤكد  نقوٍش عد 
كذل  إلضفا  الشرعية على  ،( JA. 626. RY. 404النقشاف: إىل كالده ادلل  إيل شرح حيضب ) كمنتسبُت

اجليش و  كاألقياؿ ك من أىل مأرب من األسب ُت، ككاف ذل  باختيار كقبوؿ كاضح(70)حكمهما دلملكة سبأ
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أقدـ دليل صريح  د ذل (. كيع JA. 629( كىم أصحاب الشأف يف الدكلة السبئية ) النقش: )اخلميس
ركرة، كبرضا األقياؿ ضن إمكاف حلوؿ قيل زلل مل  عند الم (71)كمعركؼ على ما أشار إليو اذلمداين

بعده كيعقدكف لو العهد  فإذا حدث بادلل  حدث، كاف األقياؿ اللين يقيموف القائم من)) :خرين، بقولواآل
  شلن يلحق بدرجة األقواؿ ...(.... ككانوا إذا مل يرتضوا خبلف ادلل  تراضوا خلَتىم، كأدخلوا مكانو رجالن 

ا للعهد، كعندما يل شرح حيضب كاف كلين إإىل أف كتريهامن ابن  فقد جا  عنده ما يشَت (72)أما احلمَتم
بت قوامو يف ادلل ، ردبا لصغر سنو، أك لضعفو، فنازعتو عمومتو م ادلل  مل تطل مدة حكمو، بل كمل يثل  ست

كحدث خالؼ كبَت على كالية العرش، شلا مكن أصحاب احلل كالعقد للوصوؿ إىل قرار يقضي بإبعاده 
حىت بلوغ الوارث  :ف كاف قيلإف مل يكن من األسرة احلاكمة، ك إعمومتو من ادلل  كاختيار بديل، ك كإخراج 

       الشرعي رشده.  
كصل القيل سعد مشس كابنو مرثد أ افالثابت أف االتفاؽ السبئي ىو م ف صح ذل  أك مل يصح،إك 

يهحمد إىل العرش بعد رحيل كتريهامن، أك يف حياتو لصفاهتما القيادية كالعسكرية دلواجهة التحديات اليت  
) النقشاف:  النقوش بوضوحكانت تواجهها سبأ، كخاصة من قبل حضرموت من الشرؽ، كىلا ما أشارت إليو 

E. 5 – JA. 629 .) 
ديدة يف الشماؿ إضافة إىل الظركؼ القاسية كالتحديات اليت عصفت دبملكة سبأ، خاصة سبرد خوالف اجل

اللم ربدث فيو مسجلو القيل السخمي إيل رياـ جيعر عن تقربو  ،( JA. 601النقش: )صعدة( كما يصف )
على عبده إيل بالسالمة يف غزكتُت غزاىا يف أرض خوالف  ا ألنو من  ُت ضبدن للإلو ادلقو ثهواف بعل أكاـ بتمثال

اجلديدة، حُت أمرىم سيدىم كتريهامن مل  سبأ كذم ريداف لتأديب قبائل خوالف بسبب اخلطايا اليت 
 ارتكبوىا يف حق ساداهتم ملوؾ سبأ.

ينما دفعهم إىل ذل  األحباش ىلا النقش يعد البداية األكىل لتمرد خوالف يف صعدة على ملوؾ سبأ، ح
، كاستمرت تل  التمردات حىت عهد ادلل  السبئي إيل شرح حيضب الثاين كما يبدك بعد ظهورىم يف اليمن

ككما  ،( JA. 577النقش: ا كما ذكر )ا، كاللم استطاع إخضاعها هنائين منتصف القرف الثال  ادليالدم تقريبن 
، شلا كشحتها ادلعلومات العسكرية كالسياسية دلل  كتريهامن قلةيالحظ يف بقية النقوش اليت سجلها أتباع ا

على  ُتيل سعد مشس كابنو مرثد يهحمد ملكدعى أىل مأرب كاألقياؿ كمعهم جيش سبأ إىل اختيار الق
  (.73)سبأ

 الحروب التي خاضاها: : اخامس  
ل احللف الشرقي كادلكوف من مل  حضرموت كقتباف ككىب إيل بن معاىر مل  قبائل خوالف كذم مث  

باف الصراع على السلطة يف شللكة سبأ، كعندما إا على سبأ ا دامهن خطرن  (74)ىصبح، كمعهم ملوؾ كقبائل ادلشرؽ
ن األقياؿ كجيش سبأ توىل ادللكاف سعد مشس أسرع كابنو مرثد يهحمد قيادة احلرب إىل جانب أتباعهما م
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على حضرموت العدك اللدكد للسبئيُت، حي  التقوا يف مدينة كعالف باجليش احلضرمي بقيادة ادلل  بيدع إيل 
بح كمضحي ككل مل  حضرموت كحليفو ادلل  نبط مل  قتباف ككىب إيل بن معاىر كذم خوالف كذم ىص

مد على كل لملكُت سعد مشس كابنو مرثد يهحشارات النقوش السبئية أف النصر قد ربقق لأككما  .مسانديهم
( اللم سجلو شرح إيل أسار من بٍت ذرانح أنو تقرب للإلو E.5النقش: ) وئصبوع مل  حضرموت كحلفا

نو حفظ كسلم سيديهم سعد مشس أسرع كابنو مرثد يهحمد ملكي سبأ كذم ريداف ككل ا ألأدلقة بتمثاؿ ضبدن 
ىله احلرب قد عادكا  يفقبيلتهم ذمرم ككل من كاف معهما م ك حشد شايع سيديهم يف ادلعركة، كأف سيدى

. نص (75)حلقوىا بالعدك، شلا أرضى كشفى قلب سيدىم سعد مشس كابنو مرثد يهحمدأبنصر كبَت كدبقتلة 
)ب ذ ت/ س ت ك ؼ م م/ ـ أ م ىػ ـ ك/ س ع د ش ـ س ـ/ أ س ر ع/ ك ب ف ىػ ك/ ـ ر  النقش

ب أ/ ك ذ م ر م د ف/ ب ف م/ إ ؿ ش ر ح/ م ح ض ب/ ـ  ث د ـ/ م ىػ ح ـ د/ ـ ؿ ؾ م/ س
ؿ ؾ/ س ب أ/ ك ذ ر م د ف/ ك ؾ ؿ/ ـ ص ر/ ش ك ع ك/ ـ ر أ م ىػ ـ ك/ ؿ س ب أ ت/ س ب أ 
ك/ ع د ل/ أ ر ض/ ر د ـ ف/ ؿ ت ؽ د ـ ف/ ب ع ـ/ ـ ص ر/ م د ع إ ؿ/ ـ ؿ ؾ/ ح ض ر ـ ك 

 أ ش ع ب/ ؾ م ف/ ؾ ك ف ىػ ـ ك (. ت/ ك ك ىػ ب/ إ ؿ/ ب ف/  ـ ع ىػ ر/ ك أ س د/ ك
( إىل ضبالت أخرل قادىا ادللكاف سعد مشس أسرع كابنو مرثد يهحمد،  JA. 629النقش: كما أشار )

، كيبدك من خالؿ ما كرد يف النقش أف مدينة كقالعها قبيلة أكساف ملة على مدينة منوب ككل مدفمنها احل
ادلعارض دللوؾ سبأ أك ما يسمى بالتحالف الشرقي اللم كاف منوب كمن معها من القبائل كانوا يف الصف 

 .(76)ا على الكياف السبئييشكل خطرن 
ؿ حركهبما غَت أف حزمة تل  االنتصارات اليت حققها ادللكاف سعد مشس أسرع كابنو مرثد يهحمد خال

شار احلركب يف شىت ف تل  احلركب كانت الشرارة اليت أدت إىل انتإ، بل دـ طويالن تضد التحالف الشرقي مل 
( اللم ربدث عن قياـ القيل يرًن أدين CIH. 315النقش: ، كنستشف ذل  من خالؿ )(77)بقاع اليمن القدًن

اذلمداين من ربقيق مساعيو اليت  أصلح فيها ككحد كصبع بُت ملوؾ سبأ كذم ريداف كحضرموت كقتباف، 
ادللوؾ هبل السلم ككضع  استطاع إقناع سادتوكجيوشهم كقبائلهم، أثنا  احلرب اليت ثأرت كنشبت بينهم، ك 

 .كتوفيقو  ادللوؾ كاجليوش بفضل حاميهم اإللو تألب ريأـالصلح بُت
 تحالفهما مع الحميريين:: اسادس  

 مل ينفل، على أننا ال نلب  مشركع القيل يرًن أدين للسالـ بُت األطراؼ ادلتصارعة، كلعلو مل يدـ طويالن 
 سعد مشس كابنو مرثد يهحمد مع ادلل  احلمَتم ذمار علي يهرب مل  ُتر بُت ادللكخآ ااتفاقن  طويالن ككجدنا

سبأ كذم ريداف، ىدفو احلرب على أقياؿ مسعي بقيادة إيل حيوز كالقبائل ادلوالية لو، كما يظهر من خالؿ 
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ا لو دلا ترعة ضبدن  اللم يلكر صاحبو سعد تألب أنو قدـ القرابُت حلاميهم اإللو تألب رياـ (gll. 228) النقش
بو على سيدىم كىب إيل حيوز كعبده سعد تألب من النصر، حينما تقدـ ذمار علي ككل قبائل ذم  من  

ريداف كمعهم سعد مشس كابنو مرثد كقبيلتهما ذمرم ككصوذلم إىل سور صنعا  يف احلرب اليت نشبت يف أرض 
 مل  عثًت كادلقو.

حداث حربية كقعت أذل  التحالف دبا كرد فيو من يعزز ( ما CIH. 598النقش: خر)آكما يلكر نقش 
ب بالقرب من سور صنعا  بُت مل  ضبَت ذمار علي يهرب كحليفو سعد مشس كابنو مرثد من جانب كالقيل كى

ا على عرش سبأ حوايل منصف القرف الثال  اللم أصبح ملكن  (78)خرإيل حيوز كحلفائو من اجلانب اآل
 لتل  احلركب. نتيجة( 79)اادليالدم تقريبن 

ف االتفاؽ السبئي اللم أكصل القيل سعد مشس أسرع كابنو مرثد يهحمد إىل سدة العرش إكحقيقة القوؿ 
منها  ،ةكىب إيل حيوز كما تفيد نقوش عد يف سبأ مل حيل دكف ظهور منافس ذلما بُت أقياؿ سبأ ذاهتا سبثل يف

ل إىل العرش يف سبأ يف القصر سلحُت ( اللم كصف صاحبو أف سيدىم كىب إيل حيوز كصE.9النقش: )
ضد ادلل  احلمَتم ذمار علي يهرب كحليفو سعد مشس كابنو مرثد،  ( 80)نتيجة حلركب شنها على رحبة صنعا 

كبتأييد قبيليت سبأ كفيشاف، إضافة ، (81)مسو سعد تألب يتلفاحركبو تل  على زعيم من بٍت بتع  ا يفمعتمدن 
قاتلوا إىل جانبو ضد احلمَتيُت كاخلطر اجلديد  نامة يرًن أدين اذلمداين الليإىل اذلمدانيُت أقياؿ حاشد بزع

 .(82)ادلتمثل يف األعراب
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From ‘Gial ‘ to King 

Saad Shames Asra’a and his Son Murthed Bahthmed –a Model 

 

 Dr. Saeed Salmeen Balafair 

 

tcaAtsbA 

Throughout the history of its administrative development, Yemeni society knew 

progressively the system of government, coupled with other stages. By virtue of its 

characteristics, it imposed multiple forms of governance represented in the multiplicity of 

titles, which resulted in the beginning of a new stage in a transformation of titles, 

especially among tribal leaders in the regions of Saba Kingdom during the period of its 

weakness and the emergence of new authority was represented by the authority of the tribal 

leaders who were originally independent to rule in their regions, and it embodied the actual 

authority, in what is known as the system of "gialh", which was based on its strength on 

tribal alliances and federations, helped by the nature of the terrain and internal and external 

political factors that interfered in the form of its features and development with the period 

of weakness of the central state represented by the Kingdom of Saba and the restriction of 

its influence in the northern areas of the western plateau. And to track the course of events, 

we decided that, accordingly, the consistency of the research axes should be based on 

seven axes, detailing them on different points, according to the information obtained from 

the available sources from Arab and foreign inscriptions and sources. 

. Introduction . 

Definition of Saba. 

Definition of the term (Gial). 

Access to power. 

Their wars fought. 

Their alliances with the Himyarites. 

Conclusion. 


