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 المستخلص:

توضيح المقصود بمفهوم كتاب تناولت هذه الدراسة أثر كتاب التيجان في كتب التاريخ، وقد هدفت إلى  
توضيح مدى تأثير مرويات وهب بن منبه في كتاب التيجان ، و التيجان ومحتواه، وتوضيح قضية الشك في نسبه

كتابات ابن إسحاق في كتب  توضيح مدى تأثير مرويات وهب بن منبه على  ،  على مصادر التاريخ وكتابته
ي، واعتمد البحث على المنهج التوثيقي في تتبع األحداث والروايات، والمنهج الوصفي التحليلي  السيرة والمغاز 

من أجل وصف الظاهرة وتحليلها، وتوصلت الدراسة إلى أن كتاب التيجان في ملوك حمير يعرف بأنه كتاب  
التيجان  اية القصص التاريخية والدينية والخرافات واألساطير، كما أن  ذو أهمية تاريخية كبيرة لكونه جمع بين رو 

زمنية طويلة امتدت من بداية خلق هللا للماء والهواء، وحتى فترة حكم سيف بن ذي   لمدةستعرض تاريخ اليمن  ا
ل من  ، باإلضافة إلى تأثر الكثير من الباحثين والمؤرخين في وهب بن منبه ولعيزن باعتباره أول ملك متوج 

أهمهم ابن إسحاق صاحب أشهر كتب التدوين وهو كتاب السير والمغازي، وجاء تأثره بمرويات بن منبه من  
خالل روايته لألحداث المسندة وغير المسندة ومنها ما ورد في اإلسرائيليات وكتب التوراة واإلنجيل التي رواها  

 لعرب بشكل شفهي ودونت في التيجان. تناقلتها ا  وهب بن منبه في كتاب التيجان، باإلضافة إلى المرويات التي
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Abstract 

This study dealt with the impact The Tejan of Book in the history books, and it aimed to 

clarify the meaning of the concept of The Tejan of Book and its content, and to clarify the issue of 

doubt in its lineage, and to clarify the extent of the impact of Wahb bin Munabbih’s narrations in 

The Tejan of Book on the sources and writing of history, and to clarify the extent of the impact of 

Wahb bin Munabbih’s narrations on the writings of Ibn Ishaq in the books of Biography and 

Maghazi, and the research relied on the documentary method in tracking events and narratives, 

and the descriptive analytical method in order to describe and analyze the phenomenon. And the 

legends, and the crowns reviewed the history of Yemen for a long period of time that extended 

from the beginning of God’s creation of water and air, until the period of the rule of Saif bin Dhi 

Yazan as the first crowned king, in addition to the influence of many researchers and historians on 

Wahb bin Munabbih, perhaps the most important of them is Ibn Ishaq, the author of the most 

famous books The notation, which is the book of Sir and Maghazi, and was influenced by Ibn 

Munabbih’s narratives through his narration of the attributable and non-corroborated events, 

including what was mentioned in the Israelites and books of the Torah and the Gospel that were 

narrated by Wahb bin Munabbih in the Book of Tijans, in addition It refers to the narratives that 

were transmitted orally by the Arabs and recorded in the crowns. 
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