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  يف الشمال اإلفريقي) اليعريب(الشعب احلمريي 
  )األشراف األحرار(

احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ومن 

 :أما بعد.... تبعه بإحسان إىل يوم الدين

فاحلديث عن الشعب احلمريي يف شامل إفريقيا حديث ذو شجون 

متى الوصول؟ سببه؟ أصوله؟ . ألنه حديث عن أمة ضاربة يف التاريخ

األسئلة التي اشتد اخلالف فيها بعد عرص تركيبته؟ إىل غري ذلك من 

االستعامر دون ما سبقه من عصور متطاولة بسبب رغبات املستعمرين 

 . ومن دان بدينهم أو استهوى منهجهم من أبناء الشعب احلمريي
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وهو اجتهاد . س الفخر واخليالء وإنام الوصول للحقيقة فاملقصد لي.]١٣

يقبل اخلطأ وحسبي أين استفرغت وسعي فإن أصبت فمن اهللا وإن 

أسأل اهللا أن يوفقني لقول . أخطأت فمن نفيس والشيطان وأستغفر اهللا

 .احلق ال راغبا وال راهبا من غري اهللا

 : وسيكون الكالم يف نقاط هي
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  : مريياملقصود بالشعب احل: أوال
هو الشعب املسمى بالرببر أو األمازيغ والشلوح والريف والطوارق 

الخ التي تعني املجموعات البرشية املحتفظة بلغتها اخلاصة املتميزة ...

 .عن العربية الفصحى واملوروثة من قبل الفتح اإلسالمي

 الرببر الذين تركوا لغتهم – احلمريي – وكذلك يشمل هذا املصطلح 

صبحوا يف العرف احلادث عربا أو يمكن التعبري عنهم مجيعا األوىل وأ

 .بسكان شامل إفريقيا من ليبيا إىل املغرب األقىص قبل الفتح اإلسالمي

ويضاف إليهم العرب القادمون مع الفتح اإلسالمي من القبائل 

 .اليامنية

ويضاف إليهم أيضا القبائل العربية اليامنية التي هاجرت إىل الشامل 

قي مع القدوم الكبري للقبائل العربية فيام يعرف بتغريبة بني هالل اإلفري

 .ومن أشهر تلك القبائل قبائل املعقل من بني احلارث بن كعب

وال أعني بالشعب احلمريي هنا أهنم مجيعا من نسل محري وإنام هو 

 .انتساب للعهد احلمريي وللحضارة احلمريية الكبرية يف التاريخ

 جمموعات من غري احلمرييني مثل قبائل كهالن وإال فال ينكر وجود

اليامنية كمذحج وطيء واألزد ومهدان وخلم وجذام وعاملة وكندة 
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وخثعم وغريهم ممن هم تابعون إلمرباطورية محري، بل ال ينكر وجود 

قبائل يامنية يعربية أقدم مثل كنعان القادمة من الشام ومن خرج منهم 

 أشهر احلضارات يف شامل إفريقيا كالفينيقيني ومنهم حضارة قرطاجة

قبل الفتح اإلسالمي واملعدودة من حضارات أهل البالد ال من الغزاة 

 .كالرومان ونحوهم، وكذلك العامليق والسبأيون القدامى واملعينيون  

كذلك ال ينكر وجود أحالف دخلت معه من أقوام وأجناس أخرى 

م وهذا موجود يف كل لكنها بدرجة أقل من احلاميني أو اآلريني ونحوه

العامل بل حتى عند العرب يف اجلزيرة العربية نفسها فاحللف يقوم يف 

 .كثري من األحيان مقام النسب

  :الشمال اإلفريقي: ثانيا
أقصد بشامل إفريقيا الدول التي ينترش فيها الشعب احلمريي املسمى 

ن بالرببر أو األمازيغ ويدخل من ضمنهم ما سمي خطأ باملستعربني م

الرببر وهو خطأ شائع ذلك أهنم عرب أقحاح جذورا وأصال وإن مرت 

عليهم عجمة لسان بسبب تطاول السنني عليهم يف بالد سادت فيها 

العجمة قرونا  وهي دول ليبيا وتونس واجلزائر واملغرب وموريتانيا 

ومايل والنيجر وبركينا فاسو فهذه دول االنتشار للشعب احلمريي وهي 
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بة احلمرييني فيها فمن األغلبية املطلقة يف املغرب واجلزائر تتفاوت يف نس

 .وتونس وليبيا وموريتانيا إىل أقلية يف البقية

ولن أحتدث عن مرص والسودان وتشاد مع أن الشعب احلمريي 

اليعريب موجود فيها بكثرة ألن األمر سيطول جدا فهذه الدول الثالث 

 .حتتاج إىل ورقة مستقلة

  :احلمريية وأثرها يف الشمال اإلفريقياحلضارة : ثالثا
احلضارة يف اليمن قديمة قدم التاريخ بل هي أقدم احلضارات 

وأقواها يف القديم من الزمن فقد كانت اليمن قصبة العامل وقاعدته 

وأبناء يعرب بن قحطان بن هود عليه السالم اليامنيون هم بداية 

وقد  ،أخريا محرياحلضارة العاملية من حضارة معني وقتبان وسبأ و

جاء يف القرآن إشارات إىل ملك اليمن وقوته وتدرجه من القوة إىل 

                                                             
وكانت اليمن تعرف بالصحن الطفح لكثرة اهلجرات التي خرجت منها لتمأل  )١(

وقد حتدث املؤرخون اليونان والالتني عن عظمة اليمن مما يؤيد ما نقلنه . العامل

األنباء العربية عن أن اليمن كان مقرا ألقوى دول األرض يف بعض األزمنة الغابرة 

ا غزت بالد اهلند والصني يف املرشق فقد امتد حكم ملوكها ثالثة آالف سنة وأهن

انظر حضارة العرب لغوستاف لوبون ص . وبلغت بغزواهتا مراكش يف املغرب

 .، نقله للعربيه عادل زعيرت، طبع مطبعة عيسى البايب احللبي ورشكاه٩١
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ال تسبوا (:  يقول @عن سهل بن سعد قال سمعت رسول اهللا 

 ذلك @وقد فرست أم املؤمنني عائشة   ،)تبعا فإنه قد كان أسلم

                                                             

عىل تعليق شعيب األرنؤوط  )٣٤٠ /٥ (يف املسند أمحد بن حنبل أخرجه )١(

 وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة وأيب زرعة حسن لغريه: أحاديث املسند

 .عمرو بن جابر وأبو زرعة أشد ضعفا
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كان تبع رجال صاحلا أال ترى أن اهللا عز و جل ذم قومه و مل (: بقوهلا

 .)يذمه

التبابعة وهو يامثل األكارسة عند وتبع هو لقب ملوك اليمن وهم 

 .الفرس والقيارصة عند الروم

ع املذكور يف القرآن هو أسعد وقد ذكر بعض املفرسين أن تب

 .– كرب –كريب أبو

 الذي ملك ثالثامئة وستا وعرشين سنة وهو الذي )أسعد الكامل(

، @حارص املدينة ثم سامل أهلها بعد أن ذكر له أهنا مهاجر النبي 

 وقد توارثوه @هم لوحا فيه شعر يذكر أنه مؤمن بالنبي وترك عند

 الذي نزل عنده النبي >إىل أن وصل إىل أيب أيوب األنصاري 

@. 

وهو الذي كسا الكعبة يف روايات متواترة ويوجد يف مكة مكان 

هو الذي كسا : قال سعيد بن جبري. يسمى دار التبابعة لعله منسوب له

                                                             

 مل هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني و: وقالاملستدركأخرجه احلاكم يف  )١(

 .الذهبي يف التلخيص بذيل املستدرك ووافقه )٤٨٨ / ٢(خيرجاه 
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 فتوحاته اليشء الكثري يف املغرب وقد ذكر من. البيت احلربات

 .واملرشق

نبي : وقد اختلف فيه هل هو نبي أو ملك صالح فقال ابن عباس

وملا رجع قومه للكفر بعده سلط اهللا ... ملك: وقال كعب األحبار

 .عليهم سيل العرم

والتبابعة يف حضارة سبأ كثر منهم الصاحلون ومنهم الفاسدون فهي 

 أقدم احلضارات قطعا وقد ذكرت يف كل حضارة قديمة جدا بل من

كتب األقوام القديمة مثل اليونان والرومان بل ذكرت يف التوراة 

وغريها، وال يرضها املبالغات واألساطري التي ألصقت هبا فهذا أمر 

معهود من الناس ولو نظرنا إىل األدب الشعبي املتعلق بتغريبة بني هالل 

 أقرب عهدا وأقل شأنا يف التاريخ وأيب زيد اهلاليل لوجدنا عجبا وهي

 .ومع ذلك ال تنكر التغريبة

                                                             

 .٤/١٥٩العرب انظر لسان . مجع حربة وهي كساء من صنع اليمن: احلربات )١(

، وروح املعاين ٧/٢٣٣، وتفسري البغوي ٧/٢٥٨ تفسري ابن كثري :انظر )٢(

 .١٣/١٢٨لآللويس 
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ومن أشهر التبابعة الذين دخلوا شامل إفريقيا وملكوها وأبقى فيها 

قبائل وعشائر باتفاق مجع من املؤرخني العرب والرببر القدامى قبل 

لوثة االستغراب احلارث الرائش ثم ذو املنار الذي رفع املنار ليهتدى به 

عليه ه أفريقيش بن ذي املنار بن الرائش الذي سميت إفريقيةثم ابن

 هي من عامليق اليمن –وهو من ساق اجلنود من اليمن بل وساق كنعان 

 بعد هزيمتهم من طالوت إىل شامل إفريقيا وأسكنهم -سكنت الشام 

فيها، بل ذكر املؤرخون أنه وصل طنجة فأعجبته فأسكن من قومه 

 .وزناتة ولواتة، وصنهاجةُقبائل كتامة وعهامة 

وقد يلمس من روايات املؤرخني أن الرببر يتكونون يف القديم من 

اجلنود واجليوش احلمريية التي خلفها التبابعة يف : صنفني من الناس هم 

شامل إفريقيا ومنهم قبائل صنهاجة وملتونة وهوارة وكتامة وعهامة 

  .ألقدم من العامليقالخ والصنف اآلخر وهو ا...وزناتة ومغلية ولواتة

 من اليامنية الشاملية  وقد سبقوا بسبب احلروب )كنعان وغريهم(

والضغط العسكري يف املرشق وكان ملكهم جرجري وقد قتله 

 .أفريقيش

                                                             

 .١/٥٦، وتاريخ ابن الوردي ١/٩٥ تاريخ أيب الفداء :انظر )١(

 .٢/٥١، وتاريخ ابن خلدون ١/٦٧انظر الكامل يف التاريخ البن األثري  )٢(
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ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أنه ذكر يف سبب تسمية ملوك اليمن بتبع 

يسري بغزواته إىل أنه يتبع الشمس كام يتبع الظل الشمس ومعنى ذلك أنه 

Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô   Ó   ﴿ :كل مكان تطلع عليه  قال تعاىل
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فذو القرنني من تبابعة اليمن الصاحلني كام قال ابن عباس ريض اهللا 

 عنه وغريه من املؤرخني الذين بينوا نسبه وأنه الصعب ذو القرنني بن

ذي مرائد بن احلارث الرائش بن اهلامل ذي سدد بن عاد ذي ملح بن 

عار امللطاط بن سكسك بن وائل بن محري بن سبأ بن يشجب بن يعرب 

. بن قحطان بن هود بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح

                                                             

 .١/٩٥انظر تاريخ أيب الفداء  )١(
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وقد سار بجيشه إىل مشارق األرض ومغارهبا فوصل إىل مغرب 

 داعيا للتوحيد - املحيط األطليس –الظلامت الشمس وال أظنه إال بحر 

وهو ممن اختلف فيه هل هو ملك صالح أم نبي؟ وعىل كل حال فيكفيه 

رشفا ذكره يف القرآن وقد تغنت به العرب حتى قبل اإلسالم ونظمت 

والذي يقوي أن ذا القرنني من العرب «: فيه األشعار قال ابن حجر

 والصعب ذو القرنني :ن ثعلبةكثرة ما ذكروه يف أشعارهم قال أعشى ب

 واحلنو بكرس املهملة وسكون .أمسى ثاويا باحلنو يف جدث هناك مقيم

  .النون يف ناحية املرشق

 والصعب ذو القرنني عمر ملكه ألفني أمسى :وقال الربيع بن ضبيع

 والصعب ذو القرنني أصبح ثاويا : وقال قس بن ساعدة.بعد ذاك رميام

 .احباللحد بني مالعب األري

 قد كان ذو القرنني قبيل مسلام ملكا تدين له : وقال تبع احلمريي

 .بعده بلقيس كانت عمتي ملكتهم حتى أتاها اهلدهد من  امللوك وحتشد

 وقال بعض احلارثيني يفتخر بكون ذي القرنني من اليمن خياطب 

 سموا لنا واحدا منكم فنعرفه يف اجلاهلية السم امللك :قوما من مرض

 .التبعني وذي القرنني يقبله أهل احلجى وأحق القول ما قبالحمتمال ك
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 ومن ذا : وقال النعامن بن بشري األنصاري الصحايب بن الصحايب

 .يعادينا من الناس معرش كرام وذو القرنني منا وحاتم انتهى

 ويؤخذ من أكثر هذه الشواهد أن الراجح يف اسمه الصعب ووقع 

ئ القيس وأوس بن حجر وطرفة بن ذكر ذي القرنني أيضا يف شعر امر

 .»العبد وغريهم

أن ذا القرنني هو أبو كرب سمي ابن عمري بن أفريقيس : وقيل

قد كان ذو القرنني : احلمريي وهو الذي افتخر به تبع اليامين حيث قال 

بلغ املغارب واملشارق يبتغي  جدي مسلام ملكا عال يف األرض غري مفند

رأى مغيب الشمس عند غروهبا يف عني ف أسباب ملك من حكيم مرشد

 .ذي خلب وثأط حرمد

واء كانوا من اليمن ذذا القول أقرب ألن األــ ويشبه أن يكون ه 

  وذكر أنه .كذي املنار وذي نواس وذي رعني وذي يزن وذي جدن

                                                             
 .) ٣٨٥- ٣٨٤ /٦ (- ابن حجر -فتح الباري  )١(

الطني تغري : والثأط. ٣٦٥/ ١انظر لسان العرب البن منظور. أي طني: خلب )٢(

الطني شديد : واحلرمد. ٧/٢٦٦انظر لسان العرب البن منظور .أو مل يتغري

 .٣/١٤٨انظر لسان العرب البن منظور . السواد املتغري الرائحة

 .٤١لقرون اخلالية أليب الرحيان حممد البريوين ص اآلثار الباقية عن ا )٣(



 

 

 )األشراف األحرار(في الشمال اإلفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

١٦  

ّكان يف عرص إبراهيم عليه السالم وأنه اجتمع معه يف مكة املكرمة 

 .وتعانقا

ه أحد تبابعة اليمن الكبار الذي غزا إفريقيا وفتحها قول له والقول أن

 :وجاهته

ألن ذا القرنني بلغ بنص القرآن مغرب الشمس أي غاية املنتهى  -١

يف الغرب وهذا يصدق عىل املغرب اآلن فهو هناية العامل يف القديم وهو 

ما يسمى ببحر الظلامت ومل يدعي أحد ال الفرس وال اإلغريق أن أحدا 

 فلم يعطيهم بعض املسلمني رشفا مل – ملوكهم بلغ مغرب الشمس من

، وإنام من ذكر ذلك هم اليمنيون من قديم األزمان بل حتى -يدعوه 

. عب ونسبه وقد سبقالشعراء نظموا يف ذلك  فقد بينوا اسمه وأنه الص

وذكر بعضهم أنه سار إىل  شامل إفريقية بمحاذاة البحر املتوسط وبنى 

 .له إفريقيش املذكور يف التواريخإفريقية فلع

والقول بأنه كورش فارس أو اإلسكندر املقدوين بعيد جدا؛ ألنه  -٢

مل يعلم لكورش فتوحات كبرية خارجة عن املألوف كالذي نبه له 

                                                             

عيل : يس، حتقيق يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين لآللوروح املعانى )١(

 .٣٤٨ / ٨هـ١٤١٥الباري عطية، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، عبد



 

 

 )األشراف األحرار(في الشمال اإلفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

١٧  

وغاية  القرآن يف قصة ذي القرنني وأما االسكندر فقد كان وثنيا

 .فتوحاته أفغانستان وانكرس فيها

حيمل لقب ذي القرنني، واألذواء ال تعرف إال يف ملوك ثم إنه  -٣

 .اليمن

عن ذي القرنني ممن وهو ترمجان القرآن  {سئل ابن عباس و -٤

 مراثد الذي مكنه اهللاّ تعاىل ذيمن محري، وهو الصعب بن (:  فقال؟كان

ًيف األرض وأتاه من كل يشء سببا، فبلغ قرين الشمس، ورأس األرض 

 .)ج ومأجوجّوبنى السد عىل يأجو

الصحيح عندنا من (:  القرنني؟ فقال ذيوسئل كعب األحبار عن  

 .)وأسالفنا أنه من محري أحبارنا 
                                                             

  جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع عبد الرمحن بن قاسم،:انظر )١(

، وإغاثة اللهفان من مصائد ١٧١/ ١١وزارة الشؤون اإلسالمية، السعودية

الشيطان البن القيم، حتقيق حممد حامد الفقي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط 

 .٢/٢٦٣هـ ١٣٩٥الثانية، 

 التاريخ العسكري منذ عرص االسكندر األكرب حتى سقوط – أفغانستان :انظر )٢(

مجة نادية إبراهيم، مراجعة شهاب الدين أمحد، كلامت  لستيفن تانر، تر–طالبان 

 .٧١-٧٠هـ ص١٤٣١عربية للرتمجة والنرش، القاهرة، مرص، ط األوىل، 

 )١٩١ / ١ (-املواعظ واالعتبار  )٣(



 

 

 )األشراف األحرار(في الشمال اإلفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

١٨  

 :وفيه يقول النعامن بن بشري

ــــرشا ــــاس مع ــــن الن ــــا م ــــن ذا يعاددن   ًفم

ـــــاتم ـــــا وح ـــــرنني من ـــــذو الق ـــــا ف   ًكرام

 :وفيه يقول احلارثي

ـــــه ـــــنكم فنعرف ـــــدا م ـــــا واح ـــــموا لن ًس َّ َ  

  ة الســــــم امللــــــك حمــــــتماليف اجلاهليــــــ

ـــــــــه ـــــــــرنني يقبل ـــــــــالتبعني وذي الق   ك

ـــبال ـــأحق القـــول مـــا ق   أهـــل احلجـــى ف

 إنام سموا والتبابعة ]٨٥: الكهف[ ﴾,  -  ﴿:  قال تعاىل-٥

بذلك؛ ألهنم يتبعون الشمس يف غزواهتم كام سبق ذكره وهذا عىل وجه 

 .االعتضاد

كان من العرب  مل يعلم خربه ولو @وأما القول بأن النبي   -٦

فهذا قول غريب؛ ألن النبي مل يقرأ ومل يكتب وهذا من  لعلمه

                                                             

 .)١٩١ / ١ (-املواعظ واالعتبار  )١(

   www.quran-m.com: انظر)٢(



 

 

 )األشراف األحرار(في الشمال اإلفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

١٩  

معجزاته والقرون متطاوله بينه وبني ذي القرنني فأمر متوقع عدم علم 

والعراق والشام ليسا . النبي صىل اهللا عليه وسلم به وبغريه من التبابعة

ذلك بعيدين عن مكة فإذا استغرب عدم علمه لوكان من العرب فك

 .يكون احلال لو كان من الفرس أو الروم وال فرق

 واملقصود من كل هذا الرسد عن ذي القرنني بيان أصل الرببر 

وقدومهم إىل شامل إفريقية وأن من املرجح أن يكون من قادهم هو ذو 

القرنني املختلف يف نبوته وهذا رشف عظيم هلم فذو القرنني قائدهم بل 

 .فاأبوهم وزعيمهم وكفى به رش

األدلة على أن أكثر سكان مشال إفريقيا من محري : رابعا
 :واليعربيني

األدلة غري ما سبق كثرية جدا حتى اعرتف هبذا املسترشقون 

حيث ) الرببر ذاكرة وهوية(املنصفون منهم جابرييل كامبس يف كتابه 

إن علامء األجناس يؤكدون أن اجلامعات البيضاء بشامل إفريقيا : يقول

ت ناطقة بالرببرية أو بالعربية، تنحدر يف معظمها من مجاعات سواء كان

متوسطية، جاءت من الرشق يف األلف الثامنة قبل امليالد بل ربام قبلها، 



 

 

 )األشراف األحرار(في الشمال اإلفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٢٠  

 .وراحت تنترش هبدوء باملغرب والصحراء

إن اللغة النوميدية أي : ويقول املسترشق األملاين أوتو روسلر

ة انفصلت عن اللغات السامية يف األمازيغية لغة سامية بمعنى لغة عربي

التطابق : ويقول الفرنيس فلوريان. املرشق يف مرحلة مغرقة يف القدم

أصل مشرتك، لغة واحدة، عواطف : الكامل بني العرب والرببر فيام ييل

بل يقول أوفستينوس . واحدة، كل يشء يساهم يف ربطها ربطا متينا

عندما يسأل الرببر ما أصلكم  إنه -  القديس  عند النصارى الرومان–

 .يقولون كنعانيون

عىل آخر تلك النقول التي ال أقصد منها االعتامد وإنام إلبطال من 

 . جيعل كالم الغربيني قرآنا هلوى يف نفسه

                                                             

طلحي، مركز جهاد الليبيني الرببر الذاكرة واهلوية  ترمجة جاد اهللا عزوز ال )١(

 .١١للدراسات التارخيية، طرابلس، ليبيا،ص

 . ..note/com.facebook-fr://https األصول العربية للغة األمازيغية :انظر)  ٢(

 .٥ الرببر يامنيون ال أوروبيون للدبش ص:انظر)  ٣(

ابات القديمة يف الوطن العريب، االليسكو، تونس،  النقائش والكت:انظر )٤(

 .٤٠، وعروبة الرببر ملادون ص١٣م ص ١٩٨٨



 

 

 )األشراف األحرار(في الشمال اإلفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٢١  

وأما األدلة فلن أستطيع أن آيت عليها ولكن أكتفي من القالدة بام 

 :أحاط العنق، ومنها

مريي مقرون هبذا يف جزيرة العرب أن كبار وقادة الشعب احل -١

 .ويف شامل إفريقيا بل بلغت حد التواتر، قبل لوثة االستعامر

وأما ابن خلدون فإنام جاءه الغلط من نسبة كنعان إىل حام حيث 

 وهذا من أكرب األخطاء  .والصحيح أهنم من كنعان بن حام :قال

 إن ابن خلدون أقر بل.  حيث إن الكنعانيني من العرب اليامنية األوىل

 .بنسبة الكنعانيني الذين منهم جزء من الرببر إىل الساميني

ثم هو يعود ويفرق بني قبائل الرببر فيقر بدخول احلمرييني إىل شامل 

وملك  :إفريقيا وملكهم هلا، وتركهم لقبائل هناك وهذا نص قوله

بعا احلرث الرائش فيام قالوا مائة ومخسا وعرشين سنة وكان يسمى ت

                                                             
قد يوجد كنعان بن حام لكنه غري الكنعانيني . )٧ / ٢(تاريخ ابن خلدون  ) ١(

 ..سكان الشام الذين ينتمي هلم جزء من الرببر  

م وامللوك للطربي ، تاريخ األم١/٧٨انظر الكامل يف التاريخ البن األثري )  ٢(

، واألنساب للصحاري ٥١/ ١، وسمط النجوم العوايل للعصامي١/١٢٥

 .٥/٨٨ واألعالم للزركيل ١/٢٧

 .٢/٧ تاريخ ابن خلدون )  ٣(



 

 

 )األشراف األحرار(في الشمال اإلفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٢٢  

 ذو املنار مائة أبرهة ثم ملك بعده ابنه ،وكان مؤمنا فيام قال السهييل

 .وثامنني سنة

 أبرهة ذو املنار هو ابن الصعب بن :قال املسعودي وقال ابن هشام

 رفع املنار ليهتدى به ثم ملك ألنه ؛ذى مداثر بن امللطاط وسمى ذا املنار

 .  من بعده أفريقش بن أبرهة مائة وستني سنة

 هو افريقش بن قيس بن صيفي أخو احلرث الرائش :قال ابن حزمو

وهو الذى ذهب بقبائل العرب إىل افريقية وبه سميت وساق الرببر 

ل غ مر هبا عندما غلبهم يوشع وقتلهم فاحتمل ال.إليها من أرض كنعان

نه إفريقية فأنزهلم هبا وقتل ملكها جرجري ويقال إمنهم وساقهم إىل 

 ملا افتتح املغرب وسمع رطانتهم ألنه ؛ة هبذا االسمالذى سمى الربابر

 والرببرة يف لغة العرب هي اختالط .قال ما أكثر بربرهتم فسموا الربابرة

 وملا رجع من غزو املغرب ترك األسدأصوات غري مفهومة ومنه بربرة 

هنالك من قبائل محري صنهاجة وكتامة فهم إىل اآلن هبا وليسوا من 

لطربي واجلرجاين واملسعودي وابن الكلبى والسهيىل نسب الرببر قاله ا

 .ومجيع النسابني

                                                             

 ..٥١ / ٢تاريخ ابن خلدون)  ١(



 

 

 )األشراف األحرار(في الشمال اإلفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٢٣  

ولن أستعرض أقوال املؤرخني يف القديم من العرب والرببر بل 

يوسف   :سأكتفي بافتخار يوسف بن تاشفني بحمرييته جاء يف ترمجته

املصايل الصنهاجي اللمتوين احلمريي،أبو  بن تاشفني بن إبراهيم

سلطان املغرب االقىص، وباين  سلمني، وملك امللثمنييعقوب، أمري امل

 .مدينة مراكش، وأول من دعي بأمري املسلمني

وواله ابن عمه أبو بكر بن عمر اللمتوين .  ولد يف صحراء املغرب

وجال جولة يف املغرب بجيش . إمارة الرببر، وبايعه أشياخ املرابطني

 األندلس فصاحله كبري، فقوي أمره، واستوىل عىل مدينة فاس، وغزا

سنة (واستخلفه أبو بكر بن عمر عىل املغرب . ملوكها عىل الطاعة له

 وكتب إليه املعتمد ٤٦٥وبنى مدينة مراكش سنة .  هـ فاستقل به٤٦٣

من إشبيلية، يستنجده عىل قتال الفرنج، فزحف ) ٤٧٥سنة (بن عباد 

  املشهورة التي انكرس فيها جيش"الزالقة"بجموعه، فكانت وقعة 

وبايعه بعد ) ٤٧٩سنة (الفرنج الزاحف من طليطلة، كرسة شديدة 

انتهاء الوقعة، من شهدها معه من ملوك األندلس وأمرائها، وكانوا 

. باألمريثالثة عرش ملكا، فسلموا عليه بأمري املسلمني، وكان يدعي 

ال إله إال اهللا حممد (ورضب السكة من يومئذ وجددها، ونقش ديناره 



 

 

 )األشراف األحرار(في الشمال اإلفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٢٤  

 وكتب يف )أمري املسلمني يوسف ابن تاشفني(وحتت ذلك  ) رسول اهللا

﴿ :الدائرة                           

   ﴾ ]١٠١٩=  هـ ٥٠٠ -  ٤١٠(، ]٨٥: آل عمران  - 

  .)م١١٠٦

قال يف سهل اليكي حييى بن عبد اجلليل بن بل إن شاعر اهلجاء

 :هجاء املرابطني وأمريهم عيل بن يوسف

ـــــــــــنهم« ـــــــــــري، لك ـــــــــــون حلم   املنتم

  »وضـــــعوا القـــــرون مواضـــــع التيجـــــان

ـــــــــــة« ـــــــــــا ذا عف ـــــــــــبن مرابط   التطل

ــــدران ــــار يف الغ ــــعاع الن ــــب ش   »واطل

                                                             

 .٢٢٢ / ٨األعالم للزركيل )  ١(

ن أهل وهو م. ينعت هبجاء املغربشاعر هجاء، مترصف يف املعاين، : أبو بكر)  ٢(

 وأمريهم عيل "امللثمني"كان كثري اهلجاء للمرابطني . ية أحد حصون مرس"يكة"

)  م١١٦٥ نحو - ٠٠٠=  هـ ٥٦٠ نحو - ٠٠٠(  بن يوسف بن تاشفني

 .١٥٢ / ٨  -األعالم للزركيل 

 .١٥٢ / ٨األعالم للزركيل )  ٣(



 

 

 )األشراف األحرار(في الشمال اإلفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٢٥  

حممد بن سليامن وكذا مل ينس مادحه من نسبته إىل محري حيث يقول 

 :اتبأبو بكر األندليس الوزير الك

ٍفـــــسارا إىل الطعـــــان حليـــــف صـــــدق َ ِ  

ُتثــــــــور بــــــــه احلفيظــــــــة والــــــــذمام ُِّ ُ ِ  

ــــــــم ــــــــك خل ــــــــري ونمت ــــــــى يف مح ُنم َ َْ َ ْ َ ٍَ ْ ِ  

ُوتلــــــــك وشــــــــائج فيهــــــــا التحــــــــام ٌ  

ـــــــه ـــــــت من َفيوســـــــف يوســـــــف إذا أن ٌ ُ ُ  

ـــــامن "َك  َ ي ـــــام"َِ ـــــى لكـــــام نظ   َ ال وه

دي وهذا أبو فتح املنصور الزيري الصنهاجي بالقرن العارش امليال

إن أيب : يعتز بانتامئه احلمريي فيقول ملهنئيه باإلمارة معرضا بالفاطميني

وجدي أخذا الناس بالسيف، وأنا ال آخذهم إال باإلحسان وما أنا يف 

هذا امللك ممن يوىل بكتاب ويعزل بكتاب؛ ألين ورثته عن آبائي 

                                                             

ْاملعروف بابن القصرية له شعر عذب، ولسان عضب، ونظم رائق، وف)  ١( ضل َ

  . يوسف بن تاشفني املستويل عىل املغرب يومئذ يف مدحشعر وله . فائق

 .١١٦ / ١املحمدون من الشعراء 

 .١١٦ / ١املحمدون من الشعراء ) ٢(



 

 

 )األشراف األحرار(في الشمال اإلفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٢٦  

 .وأجدادي الذين ورثوه عن آبائهم وأجدادهم محري

 بو حممد بن حامد الكاتب ويف ذلك يقول أ

ـــــري« ـــــن مح ـــــم رشف العـــــال م ـــــوم هل   ق

ــــــم ــــــم ه ــــــنهاجة فه ــــــوا ص   »وإذا انتم

  حــــــراز كــــــل فــــــضيلةإملــــــا حــــــووا «

  »غلـــــب احليـــــاء علـــــيهم فتلثمـــــوا 

 :وروي

  قـــــــوم هلـــــــم العـــــــىل مـــــــن محـــــــري    

ــــــــو ــــــــم مه ــــــــة فه ــــــــوا ملتون   وإذا دع

  ملــــــا حــــــووا عليــــــاء كــــــل فــــــضيلة    

ـــــــيهم فتلثمـــــــ ـــــــب احليـــــــاء عل   واغل

وما دعاهم لالنتامء للعامة يف ذلك الوقت وترك االنتامء للخلفاء  -٢

 .والرؤساء من مرض إال صدق دعواهم وجتردهم نحسبهم

                                                             

، بريوت ١/٣٤٣البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب البن عذاري ) ١(

 .م١٩٥٠

 .٤/٢٧٢ التاريخ الكامل يف، و٢/٤ ألخبار دول املغرب األقىصءاالستقصا) ٢(



 

 

 )األشراف األحرار(في الشمال اإلفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٢٧  

فريقيا من اللقب الذي محلوه معهم من أرض اليمن إىل شامل إ -٣

أحرار هيئرب إىل األرشاف األحرار سببه الثورة ضد االستئثار بالسلطة 

وترك الشورى يف احلكم، واهلزيمة ثم الرحيل فقسم اجته إىل احلبشة 

وهم اجلعزيون ولقبهم األحرار ذو األنفة وقسم اجته إىل الشام ومنه إىل 

دخول األول شامل إفريقيا وهم األمازيغ األرشاف األحرار وهذا هو ال

 .قبل ثالثني قرنا من امليالد

الشبه اجلسامين حتى يف االختالف بني الصحراويني واجلبليني  -٤

فالبياض والشقرة بل وخرضة العيون توجد يف اجلبليني ولون احلنطة 

والسمرة يف أهل الصحراء مثال بمثل بني اليامنية املرشقية واملغربية دون 

 .أدنى فرق

كبري بني اللغة احلمريية وهلجات الرببر أثبته علامء شبه .  اللغة -٥

الصوتيات بل اخلط املسند قريب من التيفيناغ  ومها من لغات الضاد 

بل العامود الفقري للغة محري والرببر وزن أفعول وهم . والظاد 

أحنوب، أعبوس، أحبوش، ألزنوم، األشلوح، األعهوم، (يتميزون به 

                                                             

 .٩ عروبة الرببر ملادون ص:انظر)  ١(



 

 

 )األشراف األحرار(في الشمال اإلفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٢٨  

وكلها ). األكهوم، األوسون، األيزوناألكنوس، األكسود األعمور، 

 .                                                               أسامء لقبائل وقرى محريية

بل ال زالت بعض القبائل يف جنوب اجلزيرة العربية تتخاطب بلغة محري 

 .ظفار واملهرة وسقطرى وفيفا: القديمة وهي شبيهة بلهجات الرببر مثل

اآلثار عىل طول الطريق من جنوب اجلزيرة العربية إىل املغرب  - ٦...

 .                   العريب

فقد أثبت علامء اآلثار النفس اليمني احلمريي يف البناء واآلالت 

 .واآلنية

بل أسامء األماكن انتقلت مع احلمرييني فسوسة كانت حرضموت 

 .من الرببرواألشلوح اسم قبيلة وقرية يف اليمن واسم شعب 

 بل حتى احلداء والغناء فيه شبه بني الرببر وبني املهرة وظفار  -٧

احلمريية وقد بني هذا األملانيان كارل وهلم خلامن وهانز هولفريتز 

                                                             

الولد يف موريتانيا وشبهها بقبائل اليمن، فولد فالن منترشة يف النسب يف  )١(

 .موريتانيا وغريها من بالد املغرب ويف الكثري من قبائل جنوب اجلزيرة العربية

يسة ، وثالثة وثالثني  املعجم الشامل للقبائل العربية واألمازيغية للنوا:انظر )٢(

 .٢١-٢٠قرنا من تاريخ األمازيغيني لشفيق ص



 

 

 )األشراف األحرار(في الشمال اإلفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٢٩  

 . والنمساوي املوسيقار فون هورن جوسل

 DNA ثم الدليل الدامغ التطابق يف  -٨
. 

رببر ؛ ألن هذا خيالف وال صحة للقول بأن احلمرييني من ال -٩

 .العقل واملنطق والتاريخ

فاحلضارة املتغلبة الغازية بإمجاع املؤرخني هي احلمريية واحلبشة 

غزيت من اليمن واستويل عليها من قبل اجلعزيني اليمنيني لقرون 

متطاولة واحلبشة يقرون هبذا وأن ملوكهم من املهرة يامنيون فال يصح 

 .من عن طريق احلبشةالقول بأن األمازيغ غزو الي

الرببر لفظة أطلقت من اليونان والرومان عىل كل من ليس  - ١٠

منهم من قبائل جنوب املتوسط حتى عىل عرب اجلزيرة فكيف ينتسب 

 .البعض إىل من يعتربهم برابرة

                                                             

 جملة دراسات يمنية داللة املعامر اليمني عىل عروبة الرببر ملنصور :انظر )١(

 .م١٩٨٩، العدد الثامن والثالثون ١١٦-١١٥ص

 :انظر األصل الصحيح للرببر ) ٢(
 https://ar-ar.facebook.com/kanembou.net/posts/750658314950036. 

 .٣/٦٧ املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم جلواد عيل :انظر) ٣(



 

 

 )األشراف األحرار(في الشمال اإلفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٣٠  

وجد تطابق بني املوجود يف احلضارة احلمريية . طريقة التحنيط - ١١

 .الرببرية يف جزر الكناريواملوجود  عند قبيلة مشتى عريب 

ال عربة بضعف اليمن اآلن فقد سادت حضارات وبادت مثل  - ١٢

؟؟ وقد عرف اليمن يف !!وأين سمرقند وبخارى. فارس والفراعنة

كتب اليونان واإلغريق والرومان باليمن السعيد كام عرفت 

 .اإلمرباطورية الربيطانية بالتي ال تغيب عنها الشمس

 :ُء الرندي  قال أبو البقا

ـــــــل يشء إذا مـــــــا تـــــــم نقـــــــصان ُلك ٍ  

ُفـــــال يغـــــر بطيــــــب العـــــيش إنــــــسان ُّ ُ  

ٌهــــــي األمــــــور كــــــام شــــــاهدهتا دول ُ ُ  

ُمـــــــن رسه زمـــــــن ســـــــاءته أزمــــــــان ُ ٌ َُ َ ََ َّ  

ـــــىل أحـــــد ـــــدار ال تبقـــــي ع ـــــذه ال   ُوه

  ٍوال يــــــدوم عــــــىل حــــــال هلــــــا شــــــان

                                                             

 انتقال الرببر من اليمن إىل بالد املغرب –انظر عروبة الرببر وقائع ودالئل  )١(

، ملحمد حسني الفرح، وزارة –العريب واجلذور العربية اليمنية لقبائل الرببر 

 .٤٣، ص٢٠٠٤الثقافة والسياحة اليمنية، 



 

 

 )األشراف األحرار(في الشمال اإلفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٣١  

ٍيمـــــزق الــــــدهر حــــــتام كــــــل ســــــابغة ً ُ  

ُإذا نبــــــــت مــــــــرشفيات وخرصــــــــان ُ ٌ ّْ  

ـــــووي ـــــاء ول ـــــيف للفن ـــــل س ـــــيض ك ْنت ّ  

ــــدان ــــد غم ــــزن والغم ــــن ذي ي ــــان اب ُك َ َ َ  

ــــنأ ــــن يم ــــان م ــــوك ذوو التيج ــــن املل ٍي َ  

ُوأيـــــــن مـــــــنهم أكاليـــــــل وتيجـــــــان ؟ ٌ  

ٍوأيـــــــن مـــــــا شـــــــاده شــــــــداد يف إرم ُ َّ  

ـــان ؟ ـــرس ساس ـــه يف الف ـــا ساس ـــن م   ُوأي

ــــب ــــن ذه ــــارون م ــــازه ق ــــا ح ــــن م   وأي

ُوأيــــــن عـــــــاد وشــــــداد وقحطـــــــان ؟ ٌ ٌ  

ـــــهأتـــــى عـــــىل ال ـــــل أمـــــر ال مـــــرد ل ُ   َك

َحتــــى قــــضوا فكــــأن القــــوم مــــا كــــانوا َ  

ِوصـــار مـــا كـــان مـــن ملـــك ومـــن ملـــك َ ُ  

ـــف وســـنان ـــال الطي ُكـــام حكـــى عـــن خي ّْ ِ  

ُدار الزمــــــــان عــــــــىل  ّ ِوقاتلــــــــه) دارا(َ ِ  

ُوأم كـــــــــــرسى فـــــــــــام آواه إيـــــــــــوان َّ  



 

 

 )األشراف األحرار(في الشمال اإلفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٣٢  

ُكـــــأنام الـــــصعب مل يـــــسهل لـــــه ســـــبب ُ َّْ  

ـــــــليامن ـــــــدنيا س ـــــــك ال ُيومـــــــا وال مل ُ َ ًُ َ  

َّائع الــــــــدهر أنــــــــواع منوعــــــــةفجــــــــ ٌ ُُ  

ــــــــــزان ــــــــــرسات وأح ــــــــــان م ُوللزم ٌ ّ  

  ُوللحـــــــــوادث ســـــــــلوان يـــــــــسهلها

ُومـــــا ملــــــا حــــــل باإلســــــالم ســــــلوان ُّ  

ــــــرة أمــــــر ال عــــــزاء لــــــه َدهــــــى اجلزي ٌ  

ــــــد ثهــــــالن ــــــه أحــــــد واهن ــــــوى ل ُه ْ ٌ ُ  

ْأصــــاهبا العــــني يف اإلســــالم فــــارتزأت ُ  

ـــــدان ـــــار وبل ـــــه أقط ـــــت من ـــــى خل ُحت ُ ٌ َ  

ًمرســــية(ُ شــــأن مــــا) ًبلنــــسية(فاســــأل  ُ(  

ــــــن  ــــــاطبة(َوأي ــــــن ) ٌش َأم أي ــــــان(ْ ُجي َّ َ(  

ــــــن  ــــــة(وأي ــــــوم فكــــــمٌ(ُقرطب   ُ دار العل

ــــان ــــه ش ــــا ل ــــام فيه ــــد س ــــامل ق ــــن ع ُم ٍ  

  ٍ ومــــا حتويــــه مــــن نــــزهُ(ْمحــــص(وأيــــن 

ــــــاض ومــــــآلن ــــــا العــــــذب في ُوهنره ٌ ُ َ ُ  



 

 

 )األشراف األحرار(في الشمال اإلفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٣٣  

ــــــام ــــــبالد ف ــــــان ال ــــــن أرك ــــــد ك َقواع َّ ٌ  

ـــــــان ـــــــق أرك ـــــــاء إذا مل تب ُعـــــــسى البق َ ُ  

ــــي احل ــــن تبك ــــضاء م ــــة البي ُنيفي ــــف َ   ٍأس

ُكـــــام بكــــــى لفــــــراق اإللــــــف هــــــيامن ِ  

  عــــــىل ديــــــار مــــــن اإلســــــالم خاليــــــة

ـــــران ـــــالكفر عم ـــــا ب ـــــرت وهل ـــــد أقف ُق ُ  

  َحيــث املـــساجد قـــد صــارت كنـــائس مـــا

ــــــــــلبان ــــــــــواقيس وص ــــــــــيهن إال ن ُف ُ ٌ َّ  

ٌحتـــى املحاريـــب تبكــــي وهـــي جامــــدة ُ  

ـــــدان ـــــي عي ـــــي وه ـــــابر ترث ـــــى املن ُحت ُ  

ـــــه يف ـــــافال ول ـــــا غ ـــــةًي ـــــدهر موعظ ٌ ال ِ  

ــــــان ــــــدهر يقظ ــــــنة فال ــــــت يف س ُإن كن ُ ٍ َِ  

ُوماشـــــــيا مرحــــــــا يلهيــــــــه موطنــــــــه ً ً  

ـــــان ؟ ـــــرء أوط ـــــر امل ـــــص تغ ـــــد مح ُأبع َ ُّ َ ٍ  

ـــــدمها ـــــا تق ـــــست م ـــــصيبة أن ـــــك امل ْتل ُ  

ُومــــا هلــــا مــــع طــــول الــــدهر نــــسيان َِ  



 

 

 )األشراف األحرار(في الشمال اإلفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٣٤  

ـــــامرة ـــــل ض ـــــاق اخلي ـــــني عت ـــــا راكب ًي ِ  

ُكأهنـــــــا يف جمـــــــال الـــــــسبق عقبـــــــان ِ  

ــــــاملني ســــــيوف ا َوح ُهلنــــــد مرهفــــــةُ ِ  

ــــــــريان ــــــــع ن ــــــــالم النق   ُكأهنــــــــا يف ظ

ـــــــــة ـــــــــر يف دع ـــــــــني وراء البح   ٍوراتع

ُهلـــــــم بأوطــــــــاهنم عــــــــز وســــــــلطان ٌّ  

ــــــدلس ــــــأ مــــــن أهــــــل أن   ٍأعنــــــدكم نب

ُفقـــــد رسى بحـــــديث القـــــوم ركبـــــان ؟ ُ ِ ِ  

  كـــم يــــستغيث بنــــا املستــــضعفون وهــــم

  قــــــتىل وأرسى فــــــام هيتــــــز إنــــــسان ؟

ُمــــــاذا التقــــــاطع يف اإلســــــالم بيــــــنكم ُ  

ُوأنــــــــتم يــــــــا عبــــــــاد اهللا إخــــــــوان ؟ َ ْ  

ـــــــــات هلـــــــــا مهـــــــــم ٌأال نفـــــــــوس أب ٌ َّ ٌ  

ُأمـــــا عـــــىل اخلــــــري أنـــــصار وأعــــــوان ٌ ِ  

ـــــزهم ـــــد ع ـــــوم بع ـــــة ق ـــــن لذل ـــــا م ُي ِّ َ ٍ ِ  

ُأحـــــــال حـــــــاهلم جـــــــور وطغيـــــــان ُ ُ ْ  
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٣٥  

  ًبـــــاألمس كـــــانوا ملوكـــــا يف منــــــازهلم

ُواليــــوم هــــم يف بــــالد الكفــــر عبــــدان ُ ِّ َ  

ـــــل هلـــــم ـــــارى ال دلي ـــــراهم حي ـــــو ت   ْفل

ُلــــــيهم مــــــن ثيــــــاب الــــــذل ألــــــوانع ِ ِ ُ  

ـــــو رأيـــــت بكـــــاهم عنـــــد بـــــيعهم ُول َ ُ َ  

ُهلالــــــك األمــــــر واســــــتهوتك أحــــــزان  َ َُ  

ـــــــنهام  ـــــــل بي ـــــــل حي ـــــــا رب أم وطف َي ٍ ّ َّ  

ُكـــــــــــام تفـــــــــــرق أرواح وأبـــــــــــدان  ٌَ  

ِوطفلـــة مثـــل حـــسن الـــشمس إذ طلعـــت  ِ ً  

ــــــــاقوت ومرجــــــــان  ُكــــــــأنام هــــــــي ي ٌ  

ًيقودهــــــا العلــــــج للمكــــــروه مكرهــــــة  ُ ُ  

ـــــــ  ُة والقلـــــــب حـــــــريانُوالعـــــــني باكي ُُ  

ٍملثــــل هــــذا يــــذوب القلــــب مــــن كمــــد  ُ ُ  

ُإن كـــــان يف القلـــــب إســـــالم وإيـــــامن  ٌ ِ  

                                                              

 .١٤ / ٤٨دواوين الشعر العريب عىل مر العصور )  ١(
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 :العودة لألصل واجلذور سبيل التمكني: خامسا

الشعب احلمريي يف املرشق واملغرب مل يعرف طعم التمكني والعز 

 إال بطاعة اهللا والتوحيد 

صور حممد بن أيب فمن أسعد الكامل والصعب ذي القرنني إىل املن

عامر املعافري احلمريي ويوسف بن تاشفني رحلة طويلة عمرها آآلف 

السنني شهدت حضارة محريية قامت عىل طاعة اهللا والتوحيد فسادت 

لقرون خلت فلام عصت محري رهبا أزال اهللا ملكها وألبسها لباس اجلوع 

أرب وما تبعه من أحداث ومتزق يف ــواخلوف وكان اهنيار سد م
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 ثم اقترص حكمهم عىل العرب وقد وفد عبد وقد كانوا سادة العامل

 عىل سيف بن ذي يزن احلمريي عندما استعاد @املطلب جد النبي 

ملكهم وخاطبه يا ملك العرب وهو آخر ملوك محري وبعدها مل يقم هلم 

 كان هذا ( : قال بذلك حيث@قائمة يف الرشق وقد أخرب النبي 
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وسيعود ز و جل منهم فجعله يف قريش األمر يف محري فنزعه اهللا ع

 .)إليهم
وإىل اآلن مل يرجع ونحن ننتظر وعد اهللا لكننا مؤمنون بأنه لن يكون 

 .إال بطاعة اهللا والعودة إىل اإليامن

وأما يف املغرب فلم يكن للحمرييني شأن كبري يف العامل إال بعد 

:  الكبارإسالمهم وصدقهم مع اهللا فقد كان أبرز من حكم منهم امللوك

حممد بن أيب عامر املعافري احلمريي يف األندلس، ويوسف بن تاشفني 

الصنهاجي احلمريي وقد كانا من املؤمنني الصادقني نحسبهم وال نزكي 

ثم دخل احلمرييون يف سبات إال من بعض املؤمنني . عىل اهللا أحدا

هلم الصادقني الذين قاوموا االستعامر كاخلطايب ونحوه ولكنهم مل يمكن 

إىل أن نبتت نابتة يف كنف االستعامر ترى أن عز احلمرييني يف انسالخهم 

 .من هوية األجداد ودين احلق، وااللتحاق باملستعمر هوية ودينا وخلقا

 وبئس ما صنعوا فواهللا لن يمكن للحمرييني هبذا أبدا بدون راية ال 

ولن يتحقق إله إال اهللا حممد رسول اهللا التي رفعها األوائل لن يمكنوا 

 . بمثل هذه الدعوات وسيستمر االستضعاف@وعد النبي 

                                                             

 .إسناده جيد: تعليق شعيب األرنؤوط ) ٩١ / ٤ (-مسند أمحد بن حنبل )  ١(
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تكربين إال بالعودة إىل لن ينترص املستضعفون عىل الفراعنة املس

وبغري ذلك حرث يف املاء لن ). التوحيد(الطريقة التي أرادها اهللا هلم، 

 .جيدي شيئا، رساب بقيعة
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نه ووعده، لقد برشكم النبي صىل اهللا عليه ثم تفاءلوا بنرص اهللا ومتكي

 .وسلم بأنكم أكثر أهل اجلنة

 يعرض @كان رسول اهللا : عن عمرو بن عبسة السلمي قال ف

يوما خيال وعنده عيينة بن حصن بن بدر الفزاري فقال له رسول اهللا 

 . أفرس بالرجال منك وأنا: فقال عيينة.) أفرس باخليل منكأنا( :@

 خري الرجال رجال حيملون : قال)؟وكيف ذاك( :@فقال له النبي 

سيوفهم عىل عواتقهم جاعلني رماحهم عىل مناسج خيوهلم البسو 

كذبت بل خري الرجال ( :@ فقال رسول اهللا .الربود من أهل نجد

م وجذام وعاملة ومأكول محري خري رجال أهل اليمن واإليامن يامن إىل خل

من آكلها وحرضموت خري من بنى احلرث وقبيلة خري من قبيلة وقبيلة 

 هيلك احلارثان كالمها لعن اهللا امللوك إنرش من قبيلة واهللا ما أبايل 

 : ثم قال.األربعة مجداء وخموساء ومرشخاء وأبضعة وأختهم العمردة
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 أصيل أن فلعنتهم وأمرين  العن قريشا مرتنيأنأمرين ريب عز و جل 

عصية عصت اهللا ورسوله غري ( : ثم قال.)عليهم فصليت عليهم مرتني

ألسلم وغفار ومزينة وأخالطهم من ( : ثم قال.)قيس وجعدة وعصية

 أسد ومتيم وغطفان وهوازن عند اهللا عز و جل يوم بنيجهينة خري من 

كثر رش قبيلتني يف العرب نجران وبنو تغلب وأ( : ثم قال.)القيامة

  .)القبائل يف اجلنة مذحج ومأكول

وقد ضعفه البعض مع صحة سنده التي ال لبس فيها فقد صححه 

وله روايات أخرى ضعيفة أما .  واحلاكم والذهبياألرنؤوطاأللباين و 

 . هذه فصحيحة السند

واحلمد هللا الذي مل جيعل أمر اجلنة للناس وإال ملنع كثري من 

 . املستضعفني منها

                                                             

: تعليق شعيب األرنؤوط ) ٣٨٧ / ٤ (يف املسند أمحد بن حنبل أخرجه اإلمام )١(

انظر السلسلة الصحيحة . وهذا إسناد صحيح: و قال األلباين. إسناده صحيح

هذا حديث : ، وقال٤/٩١وأخرجه احلاكم يف املستدرك . ٦/١٠٥باين لألل

ووافقه الذهبي التلخيص بذيل . غريب املتن صحيح اإلسناد ومل خيرجاه

 .املستدرك
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ذكورة هي من أبناء عم محري ومن أصدق جند دولتهم ومذحج امل

 .فهم محرييون من هذا الوجه

أسأل اهللا بمنه وكرمه أن جيمعنا يف مستقر رمحته وأن ينرص عباده 

 .ويعيل كلمته إنه سميع جميب

وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ومن تبعه بإحسان 

 ..إىل يوم الدين وسلم تسليام كثريا
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