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 :الممخص
يَعد موضوع واردات َأمبلك المعابد في شبو الجزيرة في األلف األول قبل 

من المواضيع الميمة في تأريخ الشرق  الميبلد )القرابين وَأضاحي والنذر(
القديم بشكل عام وتَأريخ شبو الجزيرة العربية بشكل خاص ،إذ ساىمت ىذه 
المؤسسة بدور كبير في إدارة شؤون الحياة االقتصادية ،ضمن قرارات 
متعمقة بالجانب الديني منذ بدايتيا لتنظيم عممية جباية الواردات ،ولما 

دارة أمتمكو المعبد من موارد مختمفة .إذ لعب الكينة دورًا كبيرًا ف ي تنظيم وا 
ىذه االموال بما يتوافق مع الفكر الديني في شبو الجزيرة العربية وما ينسجم 
مع ميوليم الشخصي واستحواذىم عمى قدر كبير من ىذه اأَلمبلك وبالتالي 

 ظيرت طبقة اجتماعية جديدة عرفت بـ)الطبقة الدينية(.
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Abstract: 

 The issue of imports of temple properties in the 

peninsula in the first millennium BC (sacrifices and 

vows) is one of the important topics in the history of the 

ancient East in general and the history of the Arabian 

Peninsula in particular, as this institution played a major 

role in managing the affairs of economic life, within 

decisions related to the aspect Since its foundation to 

organize the revenue collection process, and because the 

temple possesses various resources, as priests played a 

major role in organizing and managing this money in 

line with religious thought in the Arabian Peninsula and 

in line with their personal inclinations and their 

acquisition of a large amount of these properties, and 

thus a social class emerged. A new one known as (the 

religious class). 
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 المقدمــة

ول قبل لف األاألفي العربية  يعد موضوع واردات أمبلك المعابد في شبو الجزيرة         
تأريخ شبو الجزيرة و من المواضيع الميمة في تأريخ الشرق القديم بشكل عام   نوالقرابيالميبلد 

بدور كبير في إدارة الجانب االقتصادي  إذ ساىمت ىذه المؤسسة العربية بشكل خاص،
واردات المعابد )القرابين ( الى درجة عالية من التنظيم ، إذ كانت  توصم دولة بلالمتعمق بال

الزراعية ) بأشكاليا المختمفةمنيا االىداءات واالضاحي والنذور  طوعية وذات اشكال متنوعة 
 . واالراضي والتماثيل كاألبنية نوع اخر لىاضافة ا والتجارية والصناعية( الثروة الحيوانية و
فق التطورات التاريخية وابان المراحل الزمنية المختمفة تحولت بعض ىذه الواردات من و 

قسم البحث  ، سكان شبة الجزيرة العربية عمى تفرض من قبل المعابد اجبارية طوعية الى 
أما  –لحيوانية والنباتية عمى اساس ثبلثة مباحث تضمن المبحث األول القرابين ومنيا ا

 في حين جاء المبحث الثالث النذور .–المبحث الثاني اخذ عنوان االضاحي بانواعيا 
 المبحث األول: القرابين في شبه الجزيرة العربية في األلف األول ق.م :

قربت منك أقرب قربًا؛  . ويقال :(ٔ)ىو مصدُر ِمن ُقرب َيِقُرب  من الجانب المغوي القربان
. وكان ُقْرباُن االمم السابقة الى اإللو بذبح (ٕ)وقرب اليو واالقتراب أي: اُلدُنًو أو القرب منو

وربما كانت كممة )مكرب( في المغة اليمنية القديمة ىي)المقرب( الذي . (ٖ)البقر والغنم واإلِبل 
(، فيي يقرب بين العبد والمعبود، كما وردت كممة)مكة( في جغرافية بطميموس باسم)مكربة

، ويشعر ( اهلل )الى اإللو أو الى التقربإشارة الى صمتيا بمفظ  مكرب أو مقرب، بما يعني 
من اأَلموال العينية سواءًا كانت  تقدم  القرابين  . كانت(ٗ)المرء فييا بأنو أقرب ما يكون إليو

كبيرة لكون  ىي تعد من الشعائر الدينية التي كانت ليا أىميةو  .(٘)من الحيوانات أو غير ذلك
يقوم األفراد العاديون بتقديم اليدايا أذ  .(ٙ)أغمب األديان القديمة حرصت عمى ممارستيا

واألضاحي لممعابد لمتعبير عن الشكر والعرفان لفضل اآللية عمييم عند والدة طفل سميم، أو 
وجود نوع الشفاء من األسقام ،أو الرجوع من حرب بالسبلمة والغنائم وغير ذلك. باإلضافة الى 

. (ٚ)آخر من اليدايا كان يقدم عمى نيج وسياسة األدوار الدينية واإلليية كأن يكون تنفيذًا لنذر 
عندما  بره( ) عمى تقديم القرابين لآللية، وىذا ما فعمتو الكاىنة حريصينوكان كينة المعبد 

قدم ، كما و  قامت بتقديم تماثيل من ذىب لئللو )عم ذر بحو( لغرض االستسقاء ونزول الغيث
القتبانيون القرابين الغالية والثمينة حتى تيسر ليم اآللية حمول لمشاكميم االجتماعية 

 .(ٛ)والطبيعية
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وحرص األنباط عمى تقديم القرابين ألنيا كانت من أىم الشعائر عندىم، وال يختمفون         
تقام بمحوم الحيوانات في ذلك عن الشعوب الجزيرية، ولم تكن القرابين تحرق كميا، بل كانت 

المقدمة والئم في أماكن مخصصة ليا في داخل المعبد، يتناوليا  موظفو المعبد والعباد، وىذا 
يحدث كثيرًا في المواسم واألعياد الدينية، ويشترك الحجاج والكيان في وليمة يطمقون عمييا 

ي ليم المشاركة بين تسمية )الوجبة التعبدية(، وليا خصوصية عند أىل األنباط كون ذلك يعن
 .(ٜ)اإللو والعباد

نوًع من  الىوتظير لنا النقوش في جنوب شبو الجزيرة العربية في الممالك اليمنية        
عن غيره يبدو ان ىذا الطقس كان القرابين أو ما يعرف باإلىداءات كان لو شكل يختمف 

 الفكر الديني يعكس لنا طبيعة وليس بالبناء الجديد، وىذا  عممية بناء أو ترميم ،ب خاص
 .(ٓٔ)الديني في مممكة معين

الجزيرة العربية لمسميات شبة جنوب  مننصوص المممكة المعينية في وىناك إشارات         
. وبعد أن تم مقارنتيا  (ا ج ش م)أىل األمانات أو( أ ىـ ل ا م ن ت ن) ووظائف دينية مثل

ت إشارة الى المسؤول عن أمبلك المعبد الحيوانية، بالحبشية والعربية تم التوصل بأنيا كان
اىتماميم بأمبلك المعبد وتأدية و وتذكر النصوص بعضًا من وظائف ىذه الفئة من رجال الدين 

 .(ٔٔ)خدمة اإللو المعبود وعممية الوساطة بينو وبين المتعبدين واإللو ومنيا تقديميم قرابينيم لو
ف خاص في المعبد يعرف بالكبير، إذ كان يصعد عمى ُأوكمت ميمة تقديم القرابين الى موظو 

وكان اختيار الشخص  المذبح ليؤدي الطقوس واألدعية المباشرة لئللو أثناء تقديم القرابين ،
، ويطمق عميو نظام )قائمة  إلشغال ىذا المنصب الكبير يحصل ضمن مراسيم دقيقة

لنا سر تمتع كما تبين  ية ،. فيؤالء ىم  الممثمون لآلل(ٕٔ)االشخاص( أو مصطمح الكاىن
إْذ تبين أن الكيان كانوا يستغمون الناس فيطمبون منيم تقديم القرابين  الكيان بالثراء واألموال ،

يأخذون  فبحسب أيمانيم بمعتقداتيممدعين بأنيا آللية المعبد، وأن اآللية ىي من طمبتيا، 
 .(ٖٔ)منيم بيذا االحتيال أكثر مما يجب تقديمو

وكانت تمك النقوش قد احتوت في مضامينيا اسم صاحب التمثال واسم اإللو الذي تم      
تقديم القربان لو، مع ذكر اسم المعبد الذي تم فيو تقديم التمثال إضافة الى نوع التمثال، 

 . (ٗٔ)والمناسبة التي تم التقديم فييا
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 المراقة( أو )السوائل(، القرابينوىناك نوٌع آخر من القرابين المقدمة لآللية تعرف بـ)      
يقصد بيذا النوع من القرابين السوائل التي كان يتم إراقتيا تقربًا لآللية، وتعد من والذي 

القرابين الميمة في الديانات القديمة، وتعددت السوائل التي كانت تستعمل ليذا الغرض، والى 
ذه المواد التي تراق قربانًا لآللية جانب إراقة دماء األضاحي كانت لدييم انواع مختمفة من ى

مثل الماء والنبيذ والحميب، واحتل األخير مكانة في نفوس العرب ألىميتو البالغة في حياة 
. (٘ٔ)الناس لكونو مصدر غذائيم األساسي، فكان يصب عمى األصنام ، وخاصة حميب الغنم

يدلل عمى كثرة ووفرة الذبائح  مما وذلك ء الحيواناتيتم سفك دما والتي دمويةالقرابين ال اما 
في الحفريات  ما تم اكتشافو ،  التي تم تخصيصيا ليذه العممية من اإلراقة لمقرابين الحيوانية

 .(ٙٔ)االثارية
تعددت السوائل التي تم إراقتيا بصفة قرابين لآللية في ديانات شبو الجزيرة العربية         

ة الثانية بين أنواع القرابين المقدمة في المعابد ولكن بشكل عام، وتبوأت القرابين المراقة المكان
كان يراق في جميع  اذ الماء تصدر قائمة السوائل ألن لو مكانة مرموقة، وسمة قدسية ،

المعابد بوكانوا  حريصين عمى بنائيا  المعابد، وعمى موائد خاصة بالقرابين تشبو األحواض ،
ا  اآلبار، وكانت المياه تجمع في ىذه األحواض وبأشكاليا المختمفة والبيية ومن مصادرى ،

.وموقع األحواض خارج المعابد حتى يتم استحمام (ٚٔ)إضافة الى األواني البرونزية الكبيرة
القاصدين الييا قبل أن يدخموىا ، وقد ظير ىذا النوع من التقدمات أو االىداءات في 

قديم)م و ق ن ت ن( لئللو يذكر لنا صاحبو بأنو قام بتإذ  )  GL) ( 1537=A440)نقش
) (و ب ل ن  و).(ٛٔ) :)حوض لحفظ الماء(معناىاالمعجم السبئي  إذ جاء في عثتر

WBLNوتم العثور عمى نماذج مصغرة لمذابح  موائد من أجل (ٜٔ)( بمعنى ضريبة لآللو ،
سكب المياه والقرابين ومباخر، وىي مطابقة لؤلثاث الذي تم العثور عميو بصورة منفردة 

WSوسئل  ). وردت كممة(ٕٓ)ومعزولة في معبد برآن
3
L  وتعني )قدم ( في الميجة السبئية

. وعندما يقوم المتعبدون بزيارة لممعابد، يتحتم عمييم جمب (ٕٔ)قربان وسيمو ( أو توسل بقربان 
ذا لم يحضر معو ذلك الموظف المسؤول عن المعبد والمتخصص  اقربان يقدمي لئللو، وا 

 .(ٕٕ)ون إدارة المعبد سوف يحول دون حضور المتعبد ودخولو لممعبدباإلشراف  عمى شؤ 
ومن ثم يقومون بتقديميا عمى  كانت قسم من القرابين المقدمة لآللية يتم حرقيا ،        

 .(ٖٕ)موائد خاصة
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ويصف )بافقيو( لنا بـأن القرابين المحروقة كانت عبارة عن البخور الذي يتم حرقو في       
.ومن ىذه (ٕٗ)دليل عمى ذلك كثرة المباخر التي تم اكتشافيا في داخل المعابدالمباخر ، وال

المباخر ما كان عمى ىيئة وجوه متعددة، ولكل وجو نقش اسم نوع من الطيب ،فكانت تعطر 
.وال يستغرب في تقديم البخور بكثرة في (ٕ٘) بيا أجواء المعابد عند تأدية الطقوس المرعية

المعابد فعممية استخدامو مستمرة وبدون انقطاع ،إذ أن تمك المادة تعد من المواد المقدسة عند 
. فاستعمالو في المعابد أثناء تقديم القرابين من أساسيات الفكر (ٕٙ)أىل شبو الجزيرة العربية 

نية، وعند مراسيم الدفن، وحتى في قيام حفبلت الديني عند سكان  المنطقة أثناء الحفبلت الدي
تكريم األحياء، وقد جرى استخدامو في كل معابد الشرق األدنى القديم .ومنيا معبد الكرنك في 
مصر، والمعابد اآلشورية في )نينوى( في ببلد الرافدين وكبلىما يرجعان الى األلف األول 

 .(ٕٚ)ق.م
قديم المباخر الخاصة بحرق البخور التي كانت وكذلك كان يجري في المعابد من ت       

مصنوعة من األحجار المتنوعة والمعادن المختمفة ،وبشكل خاص معدن البرونز، وقد رسم 
عمى ىياكل المباخر صورة اليبلل وقرص الشمس ، فيما رمزان غالبًا ما نشاىدىم عمى 

ن ، ويشير  ىذان الرمزان المباخر في ممالك جنوب شبو الجزيرة العربية  والسيما ببلد اليم
 .(ٕٛ)الى التزاوج بين القمر والشمس 

ن فكرة إحراق البخور في المعابد يرجع سببو لسيطرة اليمنيين عمى تجارة البخور،        وا 
 .(ٜٕ)وزراعة نسبة كبيرة منو في ببلدىم ، وىذا ما كان في المناطق الشرقية لمممكة حضرموت

ري القتصاديات المجتمعات القديمة لما توفره من مصادر تعد الزراعة العمود الفق         
كان لممعابد حصٌص كبيرٌة من المساحات الزراعية التي و عيشيم من مختمف المواد الغذائية ، 

وأما بشأن القرابين النباتية  تمتاز بخصوبتيا، مما جعميا تُدّر عمى المعابد الكثير من الخيرات.
الزراعية يقدمون لآللية جزءًا من ثمار مغارسيم  ، كان الفبلحون وأصحاب الممكيات

عثر عمى نقوش كثيرة تشير الى و ومحاصيل مزارعيم تقربًا إلييا لتبارك في حصاد حقوليم، 
اأَلدعية التي كانوا يتوسمون فييا إلى معبوداتيم لتبارك ليم في المواسم، وتبعد عنيم اآلفات 

ان يتم تقديم اأَلراضي الزراعية لآللية، وىذا ما .وفي بعض األحي(ٖٓ)واألشياء الضارة بالزراعة
نجده قد حصل في جنوب شبو الجزيرة العربية في الممالك اليمنية القديمة وربما كانت  ىذه 
األراضي محددة أو غير محددة، إذ انيا قدمت أما عمى شكل وقف لممعابد أو كقرابين 
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تأريخية قديمة ، فحسب اعتقادىم أن بأن ىذه التقدمات تعود الى تقاليد  وَأعتقد.(ٖٔ)طوعية
األرض ممك اآللية، وىي التي تمد االنسان وتفيض عميو بالعطاء والمحاصيل الزراعية لذا 

 .(ٕٖ)وجب عميو أن يخصص جزءًا من إنتاجيا ليذه اآللية
كانت الحبوب من أىم القرابين النباتية التي تقدم لممعابد، وكان ذلك يتم في أول       

لمزارعون يتبركون بإعطاء باكورة إنتاجيم إلى اآللية، وكانت الحبوب تقدم مع حصادىا، فا
  .(ٖٖ)القرابين الحيوانية،  وكذلك مع الخبز والفاكية

 : ب:المبحث الثاني: األضاحي في شبه الجزيرة العربية في األلف األول ق.م
تحتل المرتبة األولى من أنواع القرابين، وأرفعيا مكانة لدى المتعبدين والمعبود،  كانت       

وتتم بإراقة أو إسالة الدماء لمحصول عمى إرضاء لممعبود، وحسب اعتقادىم أن اإللو يأكل من 
وىي تعني ذبيحة،  ورد في النقوش لفظة)ذبح(و  .(ٖٗ)ىذه الذبائح مع مشاركة المتعبد لو

حوا، و)اذبح(، والمقصود بيا ذبائح، وىي من البقر والثيران واألغنام والماعز و)ذبحم( يعني ذب
، الجزيريةمن أكثر الحيوانات شيوعًا في الذبح لدى سائر الشعوب و و تحتل الصدارة، 

 .(ٖ٘)أَلغراض ومطاليب مختمفة
ي، إن القرابين تعددت في الفكر الديني القديم، وأعمى مراتبيا ىي قرابين األضاح       

ن أبسطيا ىو تقديم الطعام ، إْذ كان   اعتقادىم بأنواألضاحي ليا أنواع فكان منيا البسيط وا 
انتقال القوة تكمن في الغذاء المقدم من ذلك االنسان المضحي، وكان ىناك مفيوم آخر 

وردت و  .(ٖٙ)تمثل غداًء لآللية ولذلك تقدم قرابين ليا التيلؤلضاحي بوجود بعض الحيوانات 
 َقرََّب قربانًا ، ويعني"اتو" ،  منيا المصطمحة السبئية تشير الى تقديم ىذه القرابين يجالمبنقوش 

FY)عفرو
، وىي األخرى تعني فعبًل دينيًا أو (ٖٚ)ة السبئية يجبمعنى نوع من الطعام في الم(  ›

 (، و)عسى( ومعناىا قدم قربانًا ،"وييبث " وىيJn28611/2قرب قربانًا، وىوما حممو النقش)
 .(ٖٛ)تدل عمى العمل بتقديم القربان لئللو

اإلبل واألبقار والغنم  منيا ومن أنواع القرابين الذبائح الحيوانية التي تقدم الى اآللية       
إنجاز بناء منشأة  والسيماوالماعز، وكانت قسم منيا يقدم بشكل انفرادي في احدى المناسبات 

تقدم لئللو، وىناك القرابين الجماعية، وىذه تقدم خاصة أو نتيجة رغبة أو أمنيات قد تحققت ف
وجاء فيو أن ممك  (.ٜٜٗعثر عمى نقش يبين ىذه الحالة وىو نقش)جام و في موسم الحج، 
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( بقرة  ٖ٘حضرموت )يشمس( قدم لئللو)سين( في إحدى المناسبات الدينية ما يقارب) 
 . (ٜٖ)(  فيودٛ( و) ٕ٘( وعبًل بريًا ومن الغزالن) ٕٛو)

لى ذلك أشار النقش (ٓٗ)اشتير العرب بتقديميم لمقرابين الحيوانيةكما و         ( (RES4147.وا 
النوق لآللية ، وتشير  القصيدة الحميرية الى أنو  منيا بأنو قد تم تقديم األضاحي الحيوانية

ذبحت عشرات األضاحي من الماشية، وقد جسدوا ىذه القرابين بصورة مادية عمى شكل 
 وىي ظاىرة عرفتيا العرب  في شمال الجزيرة العربية وجنوبيا وفي الوقت تماثيل حيوانية،

شيوعًا عند العرب منذ العصور المبكرة ،  ىاكان ىذا النوع من القرابين من أكثر  .(ٔٗ)نفسو 
ق.م( ثبلث ُأضحيات قربانًا لئللو عثتر،  ٓٔٙ-ٕٓٙوقدم المكرب السبئي كرب أل وتر)

 .(ٕٗ)ين الحيوانية في شمال الجزيرة العربيةوالقراب يحاضإضافة الى ذكر اال
ن عممية تقديم اليدايا        تحصل في بعض األحيان في أماكن مخصصة  واألضحيةوا 

وال يقتصر ذلك عمى المعابد الرئيسية بل  كالمذابح. وتقع خارج المعابد أمام تماثيل حجرية ،
شمل ذلك المعابد القبمية، إذ كان لكل قبيمة معبدىا، وتتبع كل واحد منيا المذابح الخاصة بو 

يفيم من ىذا العمل المقدم لمضحية التي كانت تتم في فناء المعبد، بأّن الدماء من و  (.ٖٗ)
صح أن يدنس بيا المعبد، والمقصود النجاسات التي يجب عمى المتعبد التطير منيا  وال ي

الساحة الخارجية لممعبد، وليس ذلك الفناء  شبو الجزيرة العربية بالفناء حسب ما ورد في نقوش
. وكذلك سميت الذبائح (ٗٗ)الداخمي لو الذي يتوسط المعبد محاطًا باألروقة وقدس األقداس

ىذه التسمية في موضع آخر  تذكر و ، (عتائر)التي كانت تذبح من الغنم بالقرب من األصنام 
أي قربانًا لماشيتيم كونيا قد بمغت اإلبل أو الغنم عددًا معمومًا البأس بو  ، تعني(٘ٗ)بأن العتر

ن ىذا العتر كان يتم عمى نصب الصنم تصاحبو طقوس احتفالية دينية ،بمغت نصابيا  .(ٙٗ)وا 
ة عامة وفي ببلد اليمن بصورة وكذلك كانت القرابين تقدم لئللو المعبود في شبو الجزيرة العربي

خاصة عمى شكل ُأضحيات حيوانية أو عمى صورة تماثيل آدمية، أو حيوانية صغيرة ، وتكون 
ن التماثيل اآلدمية  قد صنعت من معدن البرونز أو الفضة أو من أنواع األحجار المختمفة، وا 

تحل محميم أمام  بأنيا سوف اعتقادىمتكاد تكون تمثيبًل لؤلشخاص الذين يفدونيا  وحسب 
 .(ٚٗ)اإللو، وتكون تمك القرابين المقدمة لممعابد مصحوبة بنقوش اإلىداء

وأما األضاحي البشرية فمم يرد في النقوش التي عثر عمييا في جنوب شبو الجزيرة        
العربية أي إشارة إلييا، وما كان قد يستدل بو من ذلك في أسرى الحروب وخاصة ما كان 
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التي  (ٛٗ) رك العسكرية، وىذا ما ورد في نقوش المعسال )وعبلت قديمًا(يحصل في المعا
إذ قدمت مجاميع من أسرى الحرب  ،ذكرت بأنو قد تم تقديم اسرى الحروب إللية الشمس 

  .(ٜٗ)لئللية نجمة الصباح
وأما األضاحي البشرية المخصصة لآللية فمم يوجد ما يثبت بشكل قطعي وقوعيا،        

الظروف االستثنائية السابقة الذكر في شبو الجزيرة العربية والسيما في الجنوب، وال حتى في 
يمكن ربط ما كان يحصل من إعدام السجناء األعداء وذلك من خبلل ما يحصل من حممة 
ناجحة  ضمن قواعد محددة وممارسة منتظمة بأنيا مكرسة لآللية من وضع الشخص 

م قدر كافي من جيده تكفيرًا عن خطيئتو والذي يثبت المقصود بتكريس نفسو لممعبد وتقدي
 .(ٓ٘)وجوده في النقوش لوضع الشخص المخصص لمثل ىذه األعمال

إن قرابين األضاحي يتم حرقيا في عدد من الديانات السابقة ،من ثم بعد ذلك يجري        
طعام إليي وأن ويرجع سبب ذلك الى اعتقادىم بأن المحم المحروق ىو  تقديميا عمى الموائد ،

. وأما (ٔ٘)الدخان المتصاعد مصدره ىو اإللو من أجل إسعاد عباده في أجواء تعبدية روحانية
كان موظفي المعبد يأكمونيا في غرفة خاصة بيذه في مممكة األنباط فبل يتم حرقيا كميا ، بل 

معبد وقت الوالئم المقدمة يشاركيم بذلك العباد، يحدث فييا اجتماع لمكيان والحجاج في ال
المناسبات واألعياد الدينية ،وتسمى ىذه الوجبة بـ)الوجبة التعبدية(، إذ تبعث في نفوسيم 

 . (ٕ٘)الطمأنينة والسكينة ،وأنيا تعني المشاركة بين االلو والعباد
 -:المبحث الثالث: النذور في شبه الجزيرة العربية في األلف األول ق.م

َوْجمُعُو ُنٌذور ،ىو ما ِيْنذرُه االنسان فيجعمو عمى نفسو  ُنذُره (والنُذر: ىو ما َيْنِذُره)يَ        
. وىما من موارد المعابد، يضاف الييا اليدايا الطقوسية التي كانت تقدم (ٗ٘)واجباً (ٖ٘))نحبًا(

لآللية في أكثر من شعيرة أو مناسبة، وعمى سبيل المثال كتحقيق االنتصار في معركة ،أو 
اصيل وفيرة، فبحسب معتقداتيم إن اآللية ىي التي باركت ليم فيما عندما يوفقون في جني مح

أكثرية  ،(ٙ٘). و اليبات والقرابين مواد طوعية تقدم برضا صاحب القربان أو اليبة(٘٘)يزرعونو
النقوش الخاصة بالمعابد ىي نصوص لنذور قام بتقديميا أصحابيا أو ميدوىا لآللية، واليدف 

رغبة، أو أنيم كانوا قد قطعوا عيدًا عمى أنفسيم ،وفي أكثر من ذلك ىو تحقيق أمنية أو 
األحيان يتبين من النقش النذري الميدى وىو يشرح باختصار  شديد الحاجة من االىداء 

 . (ٚ٘)،حتى إنو كان ينتيي بصيغة ممزوجة بالدعاء مع طمبو الذي يبغيو من اآللية
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يا من التقدمات التي كانت تقدم الى لكي َيَتَسَنى لنا فيم النذور يمكن أن ندرج       
المعبودات في المعابد، وحسب ما ىو معروف فأن النذور عادة ما يمجأ الييا االنسان خاصة 

أي ىو أشبو ما يكون بالعيد اشترطو االنسان  أثناء ساعة الشدة والكرب والضيق و المرض ،
أن ينفذ ما نذره وأن  عمى نفسو لصالح الطرف الثاني وىو اإللو، ويجب عمى صاحب النذر

يفي  بذلك العيد، ولمنذور صور وأشكال تتراوح بيْن أن يضع االنسان نفسو في العمل خدمة 
لممعبود ،أو أن يقدم الحيوانات أو األضاحي، أو ينذر بأن يحمق شعر رأسو يأخذ لنفسو خموة 

لنذر وقت .وأما األضحية فيي عبارة عن شاة يذبحيا صاحب ا(ٛ٘)فينقطع عن أنظار العامة
 .(ٜ٘)الضحى تقدمة منو لئللو

والنذور ال تختمف عن القرابين ، فيي ما يتعيد االنسان بتقديمو لئللو في حاالت        
مشابية لمحاالت التي تقدم  فييا القرابين ذكرناىا َأعبله، وتضاف ليا مناسبات ُأخرى منيا 

السفر. وكان يعبر عنيا عند شفاء مريض عزيز عمى شخص ما، أو عند رجوع االنسان من 
. وقد وردت بمفظة (ٓٙ)أي ما كان يتقرب بو الى اإللو بمفظة)كبودت(، ولفظة )ُأقرب(

 .(ٔٙ)بمعنى تقديم وفاء بنذر  ( في الميجة السبئيةKbt()كبت)
النذور التي كانوا  األلف األول قبل الميبلد ، منذ سكان شبة الجزيرة العربية ،عرف و       

قسمين: األول: إجباري، وىو ما يمزم االنسان نفسو  عمىوداتيم، وىي تنقسم يقدمونيا الى معب
بيا، والثاني: تطوعي اختياري، مثل)المنح( من الذبائح المقدمة في المواسم وفي سائر االيام 

 .(ٕٙ)االخرى
كما أن النذور دائمًا  كانت النذور تشكل مصدرا ىاما من المصادر المالية لممعابدو       
فردية يقدميا إنسان لوحده، عمى العكس من القرابين التي تكون أحيانًا فردية، وأحيانًا تكون 

 .(ٖٙ)تقدميا مجموعة من الناس
عثر عمى النقوش و وردت في نقوش من منطقة تيماء لفظ )قرب( ويعني: )قّدم قربانًا(،       

األبقار بعد مناشدة  . ومن ذلك تقديم عدد من(ٗٙ)التي تحمل ىذه األلفاظ في مواضع القرابين
 - ٖٓاآللية والتضرع إلييا بسبلمة القطيع، وأحيانًا يصل العدد المقدم من ىذه الحيوانات )

( رأسًا. وفي حالة أخرى يتم عند سبلمة من جائحة أو وباء أو حرب تقديم بعض األفراد ٓٗ
ىدايا رمزية تجسدت إلى المعبد ليعمموا خدما لآللية . وفيما بعد تحولت النذور والقرابين الى 

 .(٘ٙ)في التماثيل المعدنية  خصوصًا البرونز
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رواء        ومن أنواع النذور الغريبة المقدمة لآللية ما جرى بخصوص سقي المزروعات وا 
البساتين، إذ اشترط ممك سبأ )يدع إل بين( عمى )كرب إل وتر( وبأمر قضائي ممكّي جاء فيو 

بأ  بالمياه لرّي حقوليم التي تعتمد الري الصناعي الذي إنو ال يحق لممواطنين المطالبة من س
.إضافة الى حصول المعبد عمى (ٙٙ)تشرف عميو الدولة إذا لم يقدموا نذور فصل الربيع

نقوش  تبينو  اأَلراضي الزراعية الشاسعة التي تحتوي عمى المزروعات من النخيل واأَلعناب ،
المعابد، والعسكرية كالمحافد، والمدنية مثل المنازل  المكربين قياميم بتقديم األَبنية الدينية مثل

والقطعان الوافرة من اأَلنعام والماشية من الحيوانات المختمفة التي تضم األحصنة والثيران  ،
.والى جانب ىذا كانت المعابد تحصل عمى ىبات (ٚٙ)التقدمات التي كانت تمتمكيا المعابد

تبرعات طوعية فمنيا ما يكون مواد عينية، ُأخرى أي ما كان يعرف بـ)الصدقات(، وىي 
وقسم تكون عمى شكل بساتين مغروسة من  وصنف آخر ىو عبارة عن أراٍض زراعية ،

النخيل واأَلعناب، إضافة الى منشآت الري المتمثمة باآلبار وأحواض المياه الخاصة بالطيارة 
لبخور واعتبروه شيئًا مقدسًا، با سكان شبة الجزيرة العربية.وكذلك اىتم (ٛٙ)واالغتسال والقنوات

ويعد الكينة المسيطرين الحقيقيين عمى تجارة البخور ، ويتبين من النقوش اليمنية القديمة أن 
جاءت بأسماء عديدة ومنيا ، المجتمعات ىناك قد اعطت مادة البخور أىمية بالغة 

امى كانوا ، ويتضح من النقوش أن المتعبدين القد(ٜٙ))شيز(،)حذك(،)ضرو(،)لدن(،)قسط(
جاىدين  في التضرع والتوسل الى اآللية بكثرة األدعية من أجل أن تمنحيم البركة في الغبلل 

راضييم وفي كل المواسم وأن تتكفل بالحماية وكانوا مع تضرعيم ليذه أوالثمار في جميع 
أشارت المعبودات يقدمون القرابين ، وكذلك يأتي تقديميم ليا تعبيرا عن الشكر والعرفان. وقد 

النقوش إلى بواكير الثمار التي شممتيا ىذه القرابين  من البمح والتمر وغيرىا من األنواع 
 .(ٓٚ)األخرى
تعد النقوش الخاصة  بالنذور من أكثر النقوش التي تم العثور عمييا قياسًا عمى ما         

عابد، اكتشف بخصوص األمور األخرى، ومن النقوش ما تم العثور عميو عمى جدران الم
ومنيا ما وجد عمى قطع التماثيل التي كانت تقدم كنذور لآللية، أو عمى ألواح حجرية، أو 

 .(ٔٚ)القواعد الصخرية التي كانت تحمل التماثيل
وىذه النقوش تدل عمى أن أصحاب النذور قاموا بتقديم التماثيل لآللية، وحرصوا عمى         

النقوش أن شخصًا يدعى)ىوترعثت( قدم تمثااًل .ويذكر أحد ىذه (ٕٚ)إيداعيا في المعابد
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لئللو)المقو( بإيحاء من  الكينة الذين يعتبرون ممثمي اآللية، وىؤالء  الكينة كثيرًا ما يستغمون 
الناس البسطاء، ويوجيونيم الى ضرورة دفع القرابين والنذور بأشكاليا المختمفة، ثم يذىب 

ة عمى المعابد، لذلك تعد طبقة الكيان من أكثر فئات الكثير منيا الى أفراد ىذه الطبقة المشرف
 .(ٖٚ)المجتمع ثراءً 

وبما أّن  إرضاء اآللية يكون حسب معتقدات الناس بالتقرب إلييم، فإن الكيان الذين       
ىم في نظر الناس الوسطاء بينيم وبين معبوداتيم كانوا يحثون الناس عمى تقديم النذور عمى 

آللية، فيقومون بتفسيرىا، ويدعون الناس الى تنفيذىا ،وغالبًا ما يحدد أنيا أوامر صادرة من ا
الكينة مواعيد معينة في أيام وأشير ليا قدسية خاصة لتطبيق ىذه األوامر واألحكام، 
والمتعبدون يرون في ىذه المواعيد األوقات المناسبة لبلستماع الى شكاواىم ومطالبيم، وكان 

 .(ٗٚ)معابد والتبرك باألصنام وتأدية الطقوستقديم النذور يتم بزيارة ال
وىناك إىداءات أخرى وبينتيا بعض النقوش ىدايا لئللو سين والتي كانت عبارة عن        

محاصيل زراعية، وبالتأكيد ليس المقصود بذلك الٌعشر الذي كان قد تم تخصيصو لممعبد، ولم 
نما كان يقدمو الشخص من أجل تذكر النقوش أن مثل ىذه اليدايا ىي قسم من العشر ، وا  

رعايتو وحماية األمبلك التي بحوزتو ، ومن ضمن األصناف التي تم تقديميا لئللو سين نوعان 
من المحاصيل الزراعية وكانت أبرزىا ىي : المبان والمر باإلضافة الى أشجار النخيل ) س ء 

عني قَدم ، قرب والتي تفي الميجة السبئية ( S1MW . إذ وردت كممة ) سأمو(٘ٚ)م و (
 . (ٙٚ)لآللو

فضبًل عما تقدم يبدوا َأن امبلك المعابد في شبو الجزيرة العربية األلف األول قبل        
الميبلد كانت قائمة عمى ما يتم تقديمة من قرابين أو نذر او اضاحي وبأشكاليا وانواعيا 

يتوافق مع الفكر الديني في  المختمفة ولعب الكينة دورًا كبير في تنظيم وادارة ىذه االموال بما
شبو الجزيرة العربية وما ينسجم مع ميوليم الشخصي واستحواذىم عمى قدر كبير من ىذه 
االمبلك وبالتالي ظيرت طبقة اجتماعية جديدة عرفة بـ)طبقة الدينية ( . تميزت المعابد في 

مى بيوت اآللو ومنيا شبو الجزيرة العربية في كثر التسميات التي اطمقت عمييا وىذا لمداللة ع
بيت ومسكن ومعبد ،كما حرصوا عمى استخدام المواد الجيدة في بنائيا، وكانت المعابد تم 
بناؤىا داخل اسوار المدن ومنيا خارجيا واألُخرى في المناطق البعيدة الخالية من السكنى وكل 

 ىذه األماكن لم تكن خالية من الطقوس والشعائر الدينية .
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 -:النتائج

إن المعابد في شبو الجزيرة العربية  تعد األماكن المقدسة والمخصصة لمعبادة ،وفي  وبما .ٔ
الوقت نفسو كانت مراكز  شممت جميع األنشطة االجتماعية واالقتصادية بطابع الدين 
واصدار التشريعات والقرارات ،فنجد الدور والمكانة المتميزة لكينة المعبد لدى عامة 

وذىم الكبير ، إذ يشرفون عمى المعابد ،فمكل منطقة معبدىا الناس ،إذ كان لمكينة نف
عطاء نصيب  الخاص بيا ومجموعة من الموظفين العاممين عمى إدارة شؤونو المالية وا 
المعابد منيا ،ومن يخالف ذلك يعرض نفسو ألشد العقوبات ،فضبًل عن تقديم القرابين 

 واالضاحي والنذور.

سسات في شبو الجزيرة العربية في األلف األول قبل تعد المعابد واحدة من َأغنى المؤ  .ٕ
الميبلد باألراضي الشاسعة ومن المواد المتنوعة التي كانت تحصل عمييا ،إذ كان 
التطور في النشاط الزراعي وما تبعو في زيادة األموال الحاصمة عمييا المعابد من 

عبد االقتصادي كان َأمبلكيا ومن الضرائب التي فرضتيا عمى فئات المجتمع ،فدور الم
واضحًا بحكم مركزه بين الناس ، ،فضبًل عن الثروة الحيوانية ضرائب ُأخرى كانت 
مخصصة لممعبودات ،وما كانت تحصل عميو من االيرادات اأُلخرى واليدايا ،كما عمل 

 الكيان عمى تأجير األراضي لممزارعيين وجباية عائداتيا لممعبد.   

 ما الوسطاء يعدِّىم ،وذلك الناس نفوس في راقية مكانة معابدال وسدنة  الكينة لطبقة كان
 والشعائر الطقوس أداء كيفية ليم ،ويشرحون أحبلميم ليم يفسرون ،وىم اآللية وبين بينيم
 ىنا ،ومن عموميم اآللية تمك عن يأخذون الكينة ىؤالء أن الناس العتقاد اآللية، ترضي التي
 شعوب شبو الجزير العربية لمعتقدات النفسي التكوين في فاعمة أدواراً  وكيانيا المعابد أدت

عطاء  تقديم ،فضبًل عن العقوبات ألشد نفسو يعرض ذلك يخالف ،ومن منيا المعابد نصيب وا 
 والنذور. بأنواعيا القرابين

 
  االحاالت
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مجـد الـدين أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد ابـن عبـد الكـريم الشـيباني الجـزري ابـن    (ٔ)

محمـــــود محمـــــد  -ىــــــ(،النياية فـــــي غريـــــب الحـــــديث واألثـــــر ،تـــــح: طـــــاىر أحمـــــد الـــــزاويٙٓٙاألثيـــــر)ت:
 .ٕٖ،صٗم(،جٜٜٚٔالطناحي،)بيروت ، المكتبة العممية ،

ىـــ(،تيذيب المغـة ،المحقـق :محمـد عــوض ٖٓٚ،أبـو منصـور )ات: محمـد بـن أحمـد بـن االزىــري اليـروي   (ٕ)
 .ٓٔٔ،صٜم(،جٕٔٓٓ،)بيروت ،دار أحياء التراث العربي ،ٔمرعب ،ط

 .ٕٖ،صٗابن األثير ،النياية في غريب الحديث واألثر ،ج   (ٖ)
 ٓٓٙتــى ق.م ح ٓ٘ٔمنيــر عبــد الجميــل العريقــي، الفــن المعمــاري والفكــر الــديني فــي الــيمن القــديم، مــن    (ٗ)

 .ٖٕٚم ( ،صٕٕٓٓ،)مصر ، مكتبة مدبولي ، ٔم،ط
أســـميان ســـعيد الجـــرو، دراســـات فـــي التـــأريخ الحضـــاري لمـــيمن القـــديم ،)عـــدن، دار الكتـــاب الحـــديث ،   (٘)

.؛محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفـيض، الممقـب بالمرتضـى الزبيـدي ٖٙٔ، صم( ٖٕٓٓ
ـــــــــاج العـــــــــروس مـــــــــن جـــــــــواىر  ـــــــــاموس،)ت،ت ـــــــــين ،دار ٕ٘ٓٔالق ىــــــــــ(،المحقق: مجموعـــــــــة مـــــــــن المحقق

 .ٕٔ،صٗاليداية،ج
ادىـام حسـن فرحـان العـزاوي، العبـادات الفمكيـة عنـد العـرب قبـل االسـبلم دراسـة تأريخيـة، رسـالة ماجسـتير    (ٙ)

 .ٕٖٔم(،صٕ٘ٓٓغير منشورة، )كمية التربية ،جامعة تكريت، 
لقـــديم جنـــوب الجزيـــرة العربيـــة فـــي أقـــدم العصـــور، تـــر: إســـامة أحمـــد، أ.بــاوير،وج. لونـــدن، تـــأريخ الـــيمن ا   (ٚ)

 .  ٜٙم(، صٜٗٛٔ،)المعبل ، عدن ،دار اليمداني لمطباعة والنشر، ٔط
 .     ٕٛثريا منفوش،تأريخ اآللية اليمنية والتوحيد اآلليي ،مركز األبحاث اليمني ،عدن ،د.ت ( ،ص  (ٛ)
ب قبـل االســبلم،جامعتي االسـكندرية وبيــروت العربيـة، كميــة اآلداب،) أحمـد امـين ســميم، معـالم تــأريخ العـر    (ٜ)

 .ٔٚٔم( ،ص ٜٚٚٔبيروت ،مكتبة كريدية َأخوان ،
فيمي عمي بن عمي األغبري ، التحصينات الدفاعية فـي الـيمن القـديم، رسـالة ماجسـتير ، )كميـة اآلداب،   (ٓٔ)

 . ٕٚم(،صٜٜٗٔجامعة بغداد،
النعـيم ، التشــريعات فـي جنـوب غــرب الجزيـرة العربيـة حتــى نيايـة دولـو حميــر، نـورة بنـت عبـد اهلل بــن عمـي  (ٔٔ)

 .٘ٔٔ-ٗٔٔ،صم (ٕٓٓٓ،)الرياض ، مكتبو الممك فيد الوطنية، ٔط
صـــبلح عبـــاس حســـن، وظـــائف المعبـــد وطقوســـو فـــي الـــيمن قبـــل االســـبلم، )مجمـــة االســـتاذ، كميـــة التربيـــة  (ٕٔ)

 .٘ٙٗم( ،صٕ٘ٔٓ، ٔ، مجٕٕٔالمفتوحة(، أبن رشد، ع 
وعـــد اهلل زيـــدان وىـــب المفرجـــي، الكيـــان وأثـــرىم فـــي الحيـــاة العامـــة فـــي بـــبلد العـــرب قبـــل االســـبلم، رســـالة (ٖٔ)

 . ٘ٛ(،ص مٕٙٔٓماجستير غير منشورة، )كمية التربية لمعموم االنسانية، جامعة تكريت، 
َأطروحـة دكتـوراه ،) ،كميـة ىزاع محمد عبداهلل سيف الحمادي ،القرابين والنـذور فـي الديانـة اليمنيـة القديمـة، (ٗٔ)

 .ٔٔ،ص م(ٕٙٓٓاآلثار ،جامعة القاىرة ،
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.؛ ســعد ٗٚٗ-ٖٚٗ؛ حســن ،وظــائف المعبــد وطقوســو فــي الــيمن ،صٕٔٛالعريقــي ،الفــن المعمــاري،ص (٘ٔ)

عبود سمار، حاكمية اإللو وتمظيرىـا فـي أداء حكـام الـيمن القـديم لطقوسـيم الدينيـة،) مجمـة كميـة التربيـة، 
 .ٕٔ٘،صٔم(،جٕٕٓٓة لمعموم االنسانية، جامعة واسط، ، كمية التربيٖٛع

م( ٜ٘ٛٔمحمـــد عبـــدالقادر بافقيـــو، تـــأريخ الـــيمن القـــديم، )بيـــروت ،المؤسســـة العربيـــة لمدراســـات والنشـــر،  (ٙٔ)
 .ٕ٘ٓ،ص

 .ٕٔٛالعريقي، الفن المعماري،ص (ٚٔ)
واآلثـــــار( رســـــالة خميــــل وائـــــل محمـــــد الزبيـــــري، اإللـــــو عثتـــــر فـــــي ديانــــة ســـــبأ )دراســـــة مـــــن خـــــبلل النقـــــوش (ٛٔ)

 .ٜٕٔ،صم( ٕٓٓٓماجستير،قسم التأريخ واآلثار،) كمية اآلداب ، جامعة صنعاء، 
( بيستون ،جاك ريكمانز، محمود الغول ،والتـر مـولر ،المعجـم السـبئي،)بيروت ،دار نشـريات بيتـرز لوفـان  (ٜٔ

 .ٜ٘ٔم( ، ص ٕٜٛٔالجديدة ،
بـبلد مممكـة سـبأ، تـر :د.بـدر الـدين عرودكـي، مراجعـة  وليام غبل نزمان، ممالك طرف القوافل، اليمن في  (ٕٓ)

 ٓٚٔم (،صٜٜٜٔد. يوسف محمد عبد اهلل، )دمشق ،معيد العالم العربي ،األىالي، 
 .ٗٙٔ( بيستون وأخرون ، المعجم السبئي ، ص  (ٕٔ

محمــد ســعد القحطــاني، تقــدمات نذريــة لممعبــود ذي ســماوي وأسبابيا)دراســة فــي ضــوء النقــوش(، )مجمــة  (ٕٕ)
 .ٕٔم( ،صٕ٘ٓٓ، ٔٔوماتوا، عأد

 .ٕٕٛالعريقي، الفن المعماري،ص (ٖٕ)
 .ٕ٘ٓبافقيو ،محمد ،تأريخ اليمن القديم ،ص (ٕٗ)
ــــــة(ٕ٘) ــــــرة العربي ــــــل االســــــبلم فــــــي شــــــبو الجزي ــــــد قب ــــــي، المعب ــــــبلد الشــــــام–العــــــراق  -محمــــــد ســــــمطان العتيب  -ب

 .ٛٔ( صٔ؛ينظر الشكل )رقم  ٕٕٔ،ص م(ٕٗٔٓ،)بغداد ، الوراق لمنشر، ٔمصر،ط
(26)   Breton,J.F. Religious Architecture in Ancient Hadramawt, PSAS,Vol (10), 

1986, Pp9-10. 
،)بيـروت ، دار الفكـر المعاصـر، ٕيوسف محمد عبداهلل ، أوراق في تأريخ اليمن وآثار بحـوث ومقـاالت ،ط(ٕٚ)

 .ٕٕٗ(،صمٜٜٓٔ
اعــداد وتــر:  ٔالشــيبة، ترجمــات يمانيــة، ط؛ عبــداهلل حســن   ٗٔالحمــادي، ىــزاع ، القــرابين والنــذور،ص (ٕٛ)

؛ٓٚٔ؛ الجـرو، دراسـات،صٜٕٔم( ،صٕٛٓٓعبداهلل حسن الشـيبة. )صـنعاء ،دار الكتـاب الجـامعي، 
، مركـز الدراســات ٛٗأسـميان سـعيد الجـرو، الديانـة عنـد قــدماء اليمنيـين، )،مجمـة دراسـات يمنيـة، ع  

 .ٖٙٗم( ،صٕٜٜٔصنعاء،  -والبحوث
 .  ٗٚٗعبد وطقوسو في اليمن ، صحسن ، وظائف الم (ٜٕ)



 االنبار للعلوم االنسانيةجملة جامعة 

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)ٖٜٗ٘ ) 
 

                                                                                                                                        
ىــديل يوســف محمــد الصــموي ، نقــوش االىــداءات فــي الــيمن القــديم )اإلىــداءات البشــرية انموذًجــا ( دراســة (ٖٓ)

استقرائية تحميمية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، في االثـارة القديمـة ،) كميـة اآلداب والعمـوم االنسـانية ، 
 .ٖ٘،صم(ٖٕٔٓجامعة صنعاء ، 

 .ٕٗ٘لحمادي، ىزاع ، القرابين والنذور،صا (ٖٔ)
محمد عمي عبد الكريم المطـوري، تيمـاء مـن القـرن السـابع حتـى القـرن الثـاني قبـل المـيبلد ،دراسـة تاريخيـة، (ٕٖ)

 .ٜٛ(،صمٕٗٔٓرسالة ماجستير ،)كمية التربية لمبنات جامعة البصرة ،
 .ٕٚٗحسن، وظائف المعبد وطقوسو في اليمن ،ص (ٖٖ)
 .ٕٛٚالفن المعماري،ص العريقي، (ٖٗ)
 .ٔٚٔالجرو، دراسات،ص (ٖ٘)
 .ٕ٘ٚالعريقي، الفن المعماري،ص (ٖٙ)

 .ٖ( بيستون وأخرون ، المعجم السبئي ، ص ( ٖٚ
 .ٕٙٚ-ٕ٘ٚالعريقي،  الفن المعماري،ص (ٖٛ)
 .ٖٙٗ-ٖ٘ٗالجرو، الديانة،ص (ٜٖ)
قبل البعثة في كتابات المؤرخين ىناء أحمد عبد الرحيم مسامح، العرب في شمال الجزيرة العربية ووسطيا  (ٓٗ)

المسممين حتى نياية القرن الرابع اليجري دراسة منيجيـة فـي الحيـاة الدينيـة والمعتقـدات، رسـالة ماجسـتير 
 .ٜٚٔم(،صٖٕٔٓ،)كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس ،فمسطين،

سـبأ، المعابـد)أوام ، بــرآن أوعـال صــرواح، سـامي شـرف محمــد غالـب شـياب، المعابــد ووظيفتيـا الدينيـة فــي (ٔٗ)
انموذجًا ( دراسة أثرية تحميمية في ضوء االكتشافات االثرية الجديدة، اطروحة دكتـوراه فـي اآلثـار المدنيـة 

 .ٜٚ،ص  م(ٕٙٔٓالقديمة،) جامعة صنعاء، كمية اآلداب والعموم االنسانية، قسم اآلثار ، 
 .ٜٔٔالعتيبي، المعبد قبل االسبلم ،ص (ٕٗ)
، )بيـروت، دار العـودة، ٕ؛عبداهلل أحمد محمد الثور، ىـذه ىـي الـيمن ط ٜٙلوندن، تأريخ اليمن القديم،ص (ٖٗ)

ســــبتينو موســــكاتي، الحضــــارة الســــامية القديمــــة، تــــر: ســــيد يعقــــوب بكــــر، راجعــــو  ؛ٖٕ٘م(،صٜٜٚٔ
 . ٜ٘ٔم ( ،صٜٚ٘ٔالدكتور محمد القصاص،) بيروت ،دار الرقي، 

 . ٛٔ(صٕ؛لممزيد ينظر الشكل )رقم ٜٕٚعماري،صالعريقي  ، الفن الم (ٗٗ)
العتر ىو الصنم وليست الذبيحة، ويقصد بالعتيرة بأنيا الشاة التي كانت قـد ذبحـت فـي رحـب االصـنام، أي (٘ٗ)

 .ٕٓٔأنيا كانت تذبح عند األنصاب . لممزيد ينظر : العتيبي ،المعبد قبل االسبلم،ص
الجزيــرة العربيــة قبــل االســبلم، )مؤسســة مؤمنــون بــبل حــدود لمدراســات محمــد النــوي، الحيــاة الدينيــة فــي شــبو (ٙٗ)

 .ٓٔم ( ،صٕ٘ٔٓواالبحاث، قسم الدراسات الدينية ، 
 .ٔٔالحمادي، ىزاع، القرابين والنذور،ص  (ٚٗ)
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نقــوش المعســال)وعبلت قــديمًا(:بعض النصــوص النقشــية  تــم العثــور عمييــا فــي معبــد الشــمس بالمعســال،  (ٛٗ)

لك عمى وجود ممارسة األضاحي االنسانية فيما بين القـرنين الثـاني والثالـث الميبلديـين ويبدو من خبلل ذ
،النقوش الموجزة التي كتبيا قـادة عسـكريون باعتبارىـا تـذكر القتـل الطقسـي لؤلسـرى العسـكريين والمـدنيين 

 . ٖٙٗبمناسبة نصر عسكري .لممزيد ينظر: الجرو ، الديانة،ص
 . ٘ٔين والنذور،صالحمادي، ىزاع ، القراب (ٜٗ)
والتر مولمر، الدين، اليمن في ببلد ممكة سبأ، تر: بدر الدين عرودكي، مراجعة يوسـف محمـد عبـد اهلل     (ٓ٘)

 .       ٕٗٔم(،صٜٜٜٔ،) دمشق،معيد العالم العربي ،اأَلىالي ، 
 . ٗٚٗحسن ، وظائف المعبد وطقوسو في اليمن ، ص   (ٔ٘)
 .ٔٚٔسميم، معالم تأريخ العرب قبل االسبلم، ص    (ٕ٘)
نحب )ن ح ب( :ىـو نحـب عميـو أي نـذر وقـد نحـب فـبلن نحبـًا ونًحـب تنحيبـًا أي أنـو :أجـب عمـى نفسـو   (ٖ٘)

أمـــرًا ،وىـــو منَحـــب. لممزيـــد ينظـــر: أبـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــرو بـــن أحمـــد ،الزمخشـــري جـــار اهلل )ت 
ـــــــــــح: محمـــــــــــد باٖٛ٘: ـــــــــــون الســـــــــــود ،طىــــــــــــ(،أساس الببلغـــــــــــة ،ت ـــــــــــروت، دار الكتـــــــــــب ٔســـــــــــل عي ،)بي

 .ٕٗ٘،صٕالعممية(،ج
ىــ(،لسان العـرب ،تـح : مجموعـة مـن ٔٔٚأبو الفضل  جمال الدين بن محمد بـن مكـرم َابـن منظـور )ت : (ٗ٘)

 .ٕٓٓ،ص ٘ىـ( ،جٗٔٗٔ،)بيروت ،دار صادر ،ٖالمغويين ،ط
ماجســتير غيــر منشــورة قســم التــأريخ ،)كميــة  جــواد مطرالحمــد، الديانــة اليمنيــة ومعابــدىا قبــل االســبلم، رســالة(٘٘)

 .ٕٗٔم(، صٜٙٛٔاآلداب ، جامعة البصرة، 
 .ٖٚٗالجرو، الديانة،ص (ٙ٘)
منال سعد سالم محمد، أثر الحضارة اليمنيـة فـي تطـور القـيم الجماليـة فـي المعابـد اليمنيـة، رسـالة ماجسـتير (ٚ٘)

 .٘٘( ،ص مٕٔٓٓغير منشورة، )جامعة عدن، كمية اآلداب، قسم الفمسفة، 
 .ٖٕٛالعريقي، الفن المعماري،ص (ٛ٘)
ىتـون أجــواد الفاسـي ،الحيــاة االجتماعيــة فـي شــمال غــرب الجزيـرة العربيــة فـي الفتــرة مــا بـين القــرن الســادس (ٜ٘)

قبــل المــيبلد والقــرن الثــاني المــيبلدي ،آثــار المممكــة العربيــة الســعودية ،)الريــاض ،إدارة اآلثــار والمتــاحف 
 .ٖٕٙ(،ص مٖٜٜٔ،وزارة المعارف ،

 .ٓٔٔ،صٖ،ج م (ٕٔٓٓ،) بيروت ،در الساقي، ٗجواد عمي، المفصل في تأريخ العرب قبل االسبلم ،ط(ٓٙ)
 .ٙٚ( بيستون وأخرون ، المعجم السبئي ، ص  (ٔٙ

 .ٙٛٔ،صٔٔعمي ،المفصل،ج (ٕٙ)
د.عبـدالحميم نـور َأحمد فخري ،رحمة أثرية الـى الـيمن ،تر:د.ىنـري رياض/د.يوسـف محمـد عبـداهلل ،مراجعـة (ٖٙ)

 .ٖٛٔم ( ،صٜٛٛٔمشروع الكتاب، -،)صنعاء ،وزارة االعبلم والثقافةٔالدين ،ط
 .ٜٚالمطوري ، تيماء من القرن السابع حتى القرن الثاني ق.م)دراسة تأريخية(،ص (ٗٙ)
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 .ٜٙلوندن، وباوير، تأريخ اليمن القديم،ص (٘ٙ)
 .ٕٚٓ-ٕٙٓصالنعيم، التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية، (ٙٙ)
 .ٔٙٔالجرو، دراسات،ص (ٚٙ)
 .ٛٙ؛ لوندن، وباوير، تأريخ اليمن القديم،ص ٖٚٗالجرو، الديانة، ص   (ٛٙ)
جمـال محمـد ناصـر عـوض الحسـني، اإللـو سـين فــي ديانـة حضـرموت القديمـة دراسـة مـن خـبلل النقــوش  (ٜٙ)

يخ، شــعبة التــاريخ القــديم، واألثــار رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، )جامعــة عــدن، كميــة اآلداب، قســم التــار 
 . ٖٗٔم( ،صٕٙٓٓ

؛منفوش، ثريا ، تأريخ اآللية اليمنية ٕٚٔ؛ الزبيري، اإللو عثتر،ص ٘٘الصموي، ىديل ، اإلىداءات ،ص (ٓٚ)
 ( Atlal/1-2. ومن النقوش نقش)ٕٛوالتوحيد اإلليي ، ص

 .ٓٚٔ؛ الجرو، دراسات، صٛٚالصموي، ىديل ، اإلىداءات،ص (ٔٚ)
 .ٕ٘ٓبافقيو،  محمد ، تأريخ اليمن القديم،ص (ٕٚ)
 .٘ٛ-ٗٛالمفرجي ،الكيان،ص (ٖٚ)
م ٕٔٓٓ،) بيـــــــــروت ،در الســـــــــاقي، ٗجـــــــــوادعمي، المفصـــــــــل فـــــــــي تـــــــــأريخ العـــــــــرب قبـــــــــل االســـــــــبلم ،ط (ٗٚ)

 .٘ٛٔ،صٔٔ،ج(
 .            ٕٗٔالحسني ، اإللو سين في ديانة حضرموت القديمة ، ص ( (٘ٚ

 .ٕٚٔالسبئي ، ص ( بيستون وأخرون ، المعجم  (ٙٚ
 المالحق

 

 

  ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔ ( المباخر ، الجرو، أسميان سعيد، دراسات ، صٔينظر الشكل رقم )
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