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 العربي : المجتمع في التنبؤ ظاهرة

 أنحاء كل فً الفتنة اشتعلت حتى العرب بالد فً ٌنتشر وسلم علٌه هللا صلى محمد النبً وفاة نبؤ ٌكد لم      

 اإلسالمً للنجاح االنعكاسات كإحدى التنبإ ظاهرة وبرزت متباٌنة، وألسباب مختلفة، بؤشكال العربٌة الجزٌرة

 .النبً  حٌاة أواخر فً دعوتهم أعلنوا قد المتنببٌن بعض كان وإن الحجاز، فً

 وسجاح أسد، بنً فً وطلٌحة الٌمامة، فً حنٌفة بنً فً الكذاب ومسٌلمة الٌمن، فً العنسً األسود فتنبؤ     

 العربٌة الجزٌرة فً الجدٌد الدٌن على االنتفاض مظاهر أعنف الٌمن ثورة وكانت عمان، فً ولقٌط التمٌمٌة،

 ومع الجدٌد، الدٌن على للثورة تتهٌؤ كانت العربً، الخلٌج جاور وما الٌمامة قبابل لكن النبً، حٌاة أواخر فً

 الشمال نحو االلتفات فً انحصر السٌاسً اهتمامه أن إال حٌاته، أواخر فً السلبً التطور هذا ٌغفل لم النبً أن

 واعتقد فلسطٌن، أرض من والداروم البلقاء، تخوم إلى ٌتوجه أن أمره إذ زٌد، بن أسامة حملة تجهٌزه خالل من

 قبابلها، وبٌن العربٌة، الجزٌرة داخل موقفه تقوٌة شؤنه من ذلك فإن هناك، االنتصار تحقٌق استطاع إذا بؤنه

 إن ثم الجنوب، إلى الشمال من العربٌة الجزٌرة أنحاء مختلف فً آنذاك انتشرت اإلسالمٌة الدعوة أن وبخاصة

 هذه بؤن شك وال وخطرهم، والمرتدٌن، الخارجٌن هإالء شؤن من اإلقالل عن ٌعبر وجهته إلى أسامة خروج

ا دفًعا المسلمٌن تعطً السٌاسة ًٌ  أنحاء من وغٌرهما والٌمامة، الٌمن فً والمرتدٌن الخارجٌن، لمواجهة معنو

 .العربٌة الجزٌرة

 كل بها، ٌبشرون وأخذوا ما، نكبة بالمسلمٌن تحل بؤن آملٌن بدعواتهم للجهر ٌتهٌؤون آنذاك المتنببون كان     

 أنبٌاء وهم نبً فهو به، أنفسهم ساووا وإنما نبوة محمد، بصحة منهم أحد ٌطعن أن دون وأناة، بهدوء ناحٌته فً

 خصابص تضاهً لدعوته خصابص ٌقدم لم منهم أحًدا لكن قومه، فً هو بعث كما أقوامهم، فً بعثوا مثله

 .اإلسالمٌة الدعوة

 :ٌلً ما منها نذكر الظاهرة هذه بروز إلى أدت التً الدوافع بعض المقام هذا فً وتستوقفنا

 كما ثروة، وأضخمها تحضرا العربٌة الجزٌرة شبه مناطق أكثر كانت المتنببون، منها انطلق التً المناطق إن -

 . نفوذ فٌها للفرس كان أو الفرس، ألراضً مجاورة كانت

 الجذور، راسخة عداوة من والمضرٌة الٌمنٌة، بٌن كان ما وبخاصة العصبٌة، الناحٌة على المتنببون اعتمد -

 أثر على واضحة شواهد نلمس الظاهرة هذه صمٌم فً تغلغلنا وإذا ومضر، ربٌعة بٌن التنافس إلى باإلضافة

 .القبلٌة العصبٌة

 أن ذلك النبوة، إدعاء فً والتسابق العربٌة القبابل بٌن وتنافس تحاسد، من عنها ٌنتج ما القبلٌة بالعصبٌة وٌرتبط

 المدٌنة، بسلطة االعتراف عدم أو اإلسالم، أركان بعض رفض على تقتصر لم الردة لحركة األساسٌة المظاهر

 التً والمكانة حٌاته، فً النبً حققه الذي النجاح إن إذ النبوة، األشخاص بعض بإدعاء مصحوبة جاءت وإنما

 أضحت أن تلبث ولم العربٌة، القبابل كافة حسد مثار غدت وفاته، عند العربٌة، الجزٌرة فً قرٌش إلٌها وصلت

 .األبطال ٌمجد مجتمع فً والزعامة األهمٌة، من نوع لتحقٌق ٌحتذى مثاًل  النبً سٌرة



 لتحقٌق بالنبً االقتداء فؤرادوا ورباسة، زعامة طالب كانوا العربً المجتمع فً األفراد من كثًٌرا أن والواضح

 ركٌكة المعانً، مفككة مسجوعة بعبارات فؤتوا الكرٌم، القرآن من إلٌه أوحً ما فً به التشبه فحاولوا تطلعاتهم،

 .بالتكلف وسجعها بالسذاجة، معانٌها تتصف فٌها، روح ال المضمون،

 من أن ألصحابه شرع الكذاب مسٌلمة أن ذلك من التشرٌع، إلى أٌدٌهم امتدت حٌن المتنببون وتمادى     

 فحرم ٌمسك، ثم ابًنا ٌصٌب حتى الولد فٌطلب االبن، ذلك ٌموت أن إلى امرأة ٌؤتً ال عقًبا واحًدا ولًدا أصاب

 .السماء من علٌهم ٌنزل الوحً بؤن ادعوا كما ذكر، ولد له من على النساء بذلك

 قبٌح، على الناس ٌطلع أن ٌبالً ال كان بعضهم وأن النبوة، أدب من شًء هإالء عند ٌكن لم أنه والحقٌقة     

 .العامة اآلداب على خروجها عن فضاًل  االشمبزاز، ٌثٌر سجاح ما مع الكذاب مسٌلمة عالقة فً ولعل

 فً الحرام البٌت به ٌنافسون حرام بٌت اتخاذ إلى عمد المتنببٌن بعض أن باإلسالم التشبه مظاهر ومن     

 .محرًما  فكان به، الناس وأخذ عنه، الناس نهى الٌمامة فً حرًما ضرب الكذاب مسٌلمة أن ذلك من مكة،

 ساد لقد بالكهانة، اشتهروا أو بها وسمعوا النصرانٌة، عرفوا أفراد أٌدي وعلى بالد فً التنبإ ظاهرة تفجرت -

 فالنصرانٌة النفوس، فً العقٌدة استقرار عدم بفعل دٌنً اضطراب الحجاز، باستثناء آنذاك العربٌة الجزٌرةشبه 

 مهد مما ألتباعها، السعادة تحقق منها أي فً جدلً نقاش ظل فً كلها تجاورت والوثنٌة، والمجوسٌة والٌهودٌة،

 واستطاعوا صدقهم، آٌات ٌتخذونها وبمظاهر منمق، بكالم الناس واستقطاب للظهور، المتنببٌن أمام الطرٌق

ا، نجاًحا ٌحققوا أن الوسٌلة بهذه ًٌ  طرٌق عن اإلسالم قبل العربٌة الجزٌرة فً انتشرت النصرانٌة أن ذلك مبدب

ا علً بن هوذة الٌمامة ملك وكان الشمال، فً واألنباط الجنوب، فً األحباش ًٌ  بن سلٌط النبً إلٌه أرسل نصران

 وبخاصة الكهانة، عرفوا الوثنٌة الشعوب معظم شؤن ذلك فً شؤنهم العرب إن ثم اإلسالم، إلى ٌدعوه عمرو

 فادعى وغٌرهما، الغسانً وسطٌح مؤرب، سد بؤخبار تنبؤت التً الخبر طرٌفة مثل حمٌر، الجنوب، عرب

 وهً المنفردة، األرواح أن آخرون وادعى الطبٌعة، أسرار على واطلعت صفت، قد نفوسهم أن الكهان بعض

 هذا الجاهلٌة، فً العرب عند والكهانة النصرانٌة، بٌن تقارب وحصل حصولها، قبل باألشٌاء تخبرهم الجن،

 وأفعاله، وأقواله سٌرته، فً التً أسلوب أتباعهم فً الطرفٌن على اختلفوا النبوة أدعٌاء أن من الرغم على

 .علٌهم  وزعامة بسٌادة ألنفسهم وطالبوا ألتباعهم، وشرعوا علٌهم، ٌنزل الوحً وأن أنبٌاء، أنهم فادعوا

 من ونفورهم الفرس، من الٌمنٌٌن استٌاء العنسً األسود استغل فقد اإلقلٌمً، العامل على المتنببون اعتمد -

 .الحجازٌٌن

 الجزٌرة فً واسعة أجزاء فً اإلسالم وانتشار مكة، فتح أحدثها التً االنعكاسات إحدى التنبإ ظاهرة تشكل -

 مشابهة، عملٌات أثار اإلسالمً التطور هذا أن ذلك المدٌنة، فً المركزٌة الحكومة نفوذ وتوسٌع العربٌة،

اقتداء  النبوة، ٌدعون أناس ٌتزعمها واسعة قبلٌة تحالفت تنشؤ بدأت حٌث متفرقة، أنحاء فً ومتزامنة متوازٌة

 .والمحرك  الباعث دور اإلسالمً التطور فٌها أدى محمد، النبً حققه الذي بالنجاح

 من كل كان فقد محمد، النبً وفاة إثر به االقتداء على أسد وبنً الٌمامة، قبابل العنسً األسود ثورة شجعت -

 ولما مبكًرا، ثورته ٌعلن لم لذلك بمقاومتها، له قبل ال أنه وٌرى المتنامٌة، المسلمٌن قوة ٌخشى وطلٌحة مسٌلمة،



 المسلمٌن، مخاوف أثار ما النجاح من وحاز العصٌان، راٌة ورفع دعوته، إعالن على العنسً األسود تجرأ

 .الوقت  ذلك فً توفً محمد النبً أن ذلك على وشجعها به، الٌمامة قبابل اقتدت

 : العنسي األسود

 ضرورة كانت حٌاته، من األخٌرتٌن السنتٌن فً محمد النبً واجهت التً الكبرى المهمات إحدى إن     

 وتذكر بالغة، وحكمة شدٌد بحزم العربٌة؛ الجزٌرة من متفرقة أنحاء فً بالظهور أخذوا الذٌن المتنببٌن محاربة

 وهو ،"م630/ هـ01" عام فً الٌمن فً مذحج قببٌلة فً كان نفسه، إلى ودعا ظهر األول المتنبا، أن المصادر

 .عنس  قبٌلة من العنسً باألسود المعروف كعب بن عٌهلة الخمار ذو

ا موحًدا ٌكن لم الٌمن أن والواضح      ًٌ  النبً، معها ٌتعامل علٌا سلطة فٌه تكن ولم اإلسالم، ظهور عند سٌاس

 المدٌنة إلى قدمت التً الوفود وتعدد المصادر، ذكرتها وجماعات، أفراد عدة إلى كتبها التً كتبه ذلك على تدلنا

 .اإلسالم  اعتناق إلعالن

 ولكنهم البالد، هذه بها مرت التً األخٌرة التطورات بقاٌا من وهم الٌمن، حكم فً واسع نفوذ للفرس وكان     

 كعدن، االقتصادي النشاط ذات الٌمن مناطق بعض وفً صنعاء، فً تمركزوا وإنما مركزٌة، سلطة ٌشكلوا لم

 الملوك بمظهر ٌظهر أن بعضهم شاء وقد المحلٌة، سلطاتهم وبدو حضر، من القبابل لسادات كان بٌنما وذمار

 فً حمٌر سادات والسٌر التارٌخ نعتت كتب وقد ملك، بلقب أنفسهم فلقبوا والجاه، والسلطان بالحكم المنفردٌن

 مإثرة، كقوة األحداث خالل من البدوٌة القبابل وظهرت جٌدة، القبلٌة العالقات تكن ولم حمٌر، بملوك النبً أٌام

 .أطرافه من الٌمن على تضغط وكانت

 مذحج إلى المنتسبة القبابل تحالف عن نشؤت التً الكتلة هً الٌمن فً األعراب شكلها التً الكتل أبرز ومن     

 .بالجوف مذاب فً واجتمعوا خوالن،، الودان عبد وبنً كعب، بن والحارث زبٌد، مثل

 الجٌل وهو بالٌمانٌات، الفرس الجنود تزاوج بنتٌجة الٌمن فً ظهر الذي الفرس، من الجدٌد الجٌل واحتفظ     

 لم العربٌة الجزٌرة فً المستجدة اإلدارٌة التغٌٌرات أن وٌبدو عامة، الٌمن فً كبٌر بنفوذ باألبناء؛ عرف الذي

 .الٌمن أهل بها ٌستعٌن متفوقة، كطبقة مواقعها فً فظلت األبناء، وعمادها اإلدراٌة، الطبقة كثًٌرا تصب

 هذا قبابل معظم كانت حٌث 4ونجران والجوف مؤرب، فً الفارسٌة بالسلطة التحالف قوى اصطدمت     

 الصحراوٌة المناطق من وهً همدان، قبابل تستوطنها كما للٌمن، الشرقٌة الشمالٌة التخوم على تقٌم التحالف

 بٌن مذحج منطقة وبخاصة البشري، االستقرار نشوء على تساعد وال االقتصادي، بإنتاجها إجمااًل  الفقٌرة

 .والفضة الذهب مناجم حٌث والرضراض سبؤ، منطقة فً استثمارات فٌها وللفرس ونجران، حضرموت

 من تعانً فارس كانت حٌث الفارسً، العامل باذان عهد فً الفارسٌة للسٌطرة القوى هذه تهدٌد واشتد     

 التجارة طرٌق على تمٌم قبابل غارات فً تمثلت للفرس معادٌة تكتالت وظهرت الداخلٌة، األوضاع اضطراب

 .نفوذهم وازداد تطورت الحمٌرٌن، القبابل سادات األذواء، قوة أن ذلك، إلى ٌضاف الٌمامة، منطقة فً الشرقً



 المرابٌن طبقة واستغالل الضرابب، كثرة من ٌعانون الٌمنٌة القرى سكان فٌه كان الذي الوقت فً ذلك، حدث

 ومن السٌا، االقتصادي الوضع هذا من فاستاءوا متدنٌة، نضجها بؤسعار قبل المحاصٌل ٌشترون كانوا الذٌن

 .الفارسٌة السٌطرة ضد ووجهتهم هذا، وضعهم استغلت القوى بعض أن المحتمل

 وقد تفكك، بمرحلة تمر كانت التً همدان مع فتحالفوا مكتسباتهم، على للحفاظ الٌمن فً الفرس وتحرك     

 وفً الساسانٌة، الدولة عن انقطاعهم عن ٌعوضوا أن أرادوا الفرس أن ذلك مشتركة، مصلحة الطرفٌن جمعت

 قد همدان توحٌد إن حٌث المتزاٌدة، حمٌر قوة لمواجهة لها موالٌة قوة على االعتماد همدان أرادت المقابل،

 .أمامها خسرتها التً األراضً إلى باإلضافة همدان، بطون من معها كان ما حمٌر من ٌنتزع

 موجه حلف عقد على واتفقوا الربٌع، بن ٌزٌد بن وعمرو الحصٌن، بن الحارث بن عمرو مع باذان اجتمع     

 أن ومع. جانبها إلى أخرى أطراف الستقطاب تسعى كانت والتً بالجوف، مذاب فً المحتشدة القبابل ضد

 هذه إلى مراد وانضمت ومذحج، همدان بٌن استمرت قد التوتر حالة أن إال معروفة، غٌر االصطدام نتٌجة

 وٌعد المكشوح، بن بقٌس وأحٌاًنا ٌغوت، عبد بن بقٌس أحٌاًنا ٌعرف الذي هبٌرة بن قٌس بقٌادة وكانت األخٌرة،

 .الفارسً الوجود ضد الٌمنٌة المعارضة موقف وتعزٌز السٌاسٌة، األوضاع تطور فً نضج دلٌل التوسع هذا

 فتح بعد الجنوب باتجاه اإلسالمٌة الدولة بامتداد تمثل الٌمن، أوضاع على آخر تطور األثناء، هذه فً وطرأ     

 الجدٌد، بالدٌن ٌبشرون الٌمن، إلى ٌصلون محمد النبً عمال وبدأ الٌمن، فجاورت ،"م631/ هـ8" عام فً مكة

 .النبً  عمال ومعها لتعود، اإلسالم فً دخولها لتعلن المدٌنة، نحو تتوجه بدأت الٌمن أهل من وفوًدا أن كما

 مقتل حادثة بعد اإلسالم اعتنق باذان أن ذلك والدٌنٌة، السٌاسٌة الٌمن أوضاع على تؤثٌره التطور لهذا كان     

 وبخاصة الحكم، األخٌر هذا وتسلم شٌروٌه، الثانً قباذ ابنه ٌد على أبروبز الثانً كسرى الفارسً اإلمبراطور

 إلى فاتجه فارس، من إلٌه تصل أن قبل وسلم علٌه هللا صلى محمد النبً طرٌق عن األحداث، بهذه علم أنه

 أن بعد الٌمن على للنبً كعامل منصبه فً واستمر التحالف، قوى مقاومة فً اإلسالمً الطرف من االستفادة

 علٌها . الفرس عامل كان

ًٌا شهر ابنه النبً عٌن باذان مات ولما       وآخرٌن الٌمن، أهل من والة عٌن كما واالها، وما صنعاء على وال

 بٌن ما على العاص بن سعٌد بن وخالد نجران، على حزم بن عمرو فكان المختلفة، األقالٌم على أصحابه من

 موسى وأبو واألشعرٌٌن، عك على هالة أبً بن وطاهر همدان، على شهر بن وعامر وزبٌد، ورفع نجران

 بالٌمن، عامل كل عمالة فً ٌتنقل معلًما جبل بن ومعاذ الجند، على أمٌة بن وٌعلى مؤرب، على األشعري

 .الصدقات جمٌع وقبض القضاء، بمهمة إلٌه عهد كما الجند، فً واستقر

 توأشار القبابل، زعماء بعض قبل من معارضة واجها الزكاة، وجمع اإلسالمً، الوجود أن وٌبدو     

 .علٌهم وانتصر قابلهم، معاًذا وأن حمٌر، منطقة فً معارض تحرك وجود إلى الرواٌات

 كتب جاءتهم الصدقات، وٌجمعون والٌاتهم، شبون ٌنظمون المسلمون العمال فٌه كان الذي الوقت وفً     

 من أخذتم ما علٌنا أمسكوا علٌنا المتوردون أٌها" به أولى فهو بؤٌدٌهم، ما ٌردوا أن فٌها ٌنذرهم العنسً األسود

 أول تلك وكانت االنفصالٌة، حركته وأعلن ، "علٌه أنتم ما وأنتم به، أولى فنحن جمعتم، ما ووفروا أرضنا،



 ٌمثل العنسً األسود خروج وأن الٌمن، بالد من انطلقت االنفصالٌة الحركات أن هذا ومعنى لفتنته، ظاهرة

 .الحركات لتلك األولى الشرارة

 :اتجاهٌن العنسً األسود كتب محتوٌات تتضمن

 وكان ألرضهم، مغتصبٌن الٌمن، على دخالء النبً عمال فعد ،"علٌنا المتوردون أٌها" إقلٌمً سٌاسً: األول

 فً قواعدها حدد قد النبً كان التً المركزٌة السلطة تخدم سٌاسة نفذ قد الٌمن على النبً عامل جبل بن معاذ

 .الٌمن بؤهل تتحكم التً االستقاللٌة النزعات مع تتعارض كانت السٌاسة هذه أن وٌبدو المدٌنة،

 العامة اإلسالمٌة االقتصادٌة السٌاسة حدد النبً أن ذلك ،"أرضنا من أخذتم ما علٌنا أمسكوا" اقتصادي: الثانً

 وٌعطوا الزكاة، ٌإتوا أن المسلمٌن على إذ حمٌر، ملوك رسل مع أجراها التً المباحثات خالل من الٌمن فً

العٌن  سقت ما عشر العقار من الصدقة من المإمنٌن على كتب وما وصفٌه، نبٌه وسهم المغانم، من هللا خمس

 اإلبل من ثالثٌن وفً لبون، ابنة اإلبل من األربعٌن وفً العشر، نصف بالغرب سقً ما وكل السماء، سقت وما

 بقرة، البقر من أربعٌن كل وفً شاتان، اإلبل من عشر كل وفً شاة، اإلبل من خمس كل وفً ذكر، لبون ابن

 هللا فرٌضة وأنها شاة، وحدها سابحة الغنم من أربعٌن كل وفً جذعة، أو جذع تبٌع، البقر من ثالثٌن كال وفً

 .الصدقة  فً المإمنٌن على فرضها التً

 بعدم شعروا الذٌن األعراب وبخاصة الٌمنٌة، الفبات بعض ضاٌقت االقتصادٌة السٌاسة هذه أن وٌبدو     

 الشخصٌة، قوي مشعوًذا، كاهًنا، العنسً األسود كان، العنسً األسود وراء تكتلوا ولذلك تحملها، على قدرتهم

 الناس وٌستهوي الحٌل، من بفنون األعاجٌب الناس بري مذحج، بالد من خبان كهف فً الٌمن جنوب فً ٌقٌم

 ٌنكر ولم بالوحً، ٌؤتٌناه ملكٌن وشقًٌقا سحًٌقا، أن ٌزعم وكان ، "الٌمامة رحمان" نفسه ولقب فتنبؤ بعباراته،

ا اتجاًها نحت أنها وبخاصة واسع، بتؤٌٌد حركته وحظٌت، محمد نبوة ًٌ  وللمسلمٌن الفارسً، للنفوذ بتصدٌها قوم

 بٌن القدٌم الحلف من قوتها واستمدت الٌمن، ربوع فً اإلسالم انتشار بعد وذلك ٌمنٌة، أصول من لٌسوا الذٌن

 . نجران وأٌدته حمٌر، من المقاتلٌن بعض إلٌه وانضم واألزد، خوالن قبابل وبعض مذحج،

 عامل حزم بن عمرو منها وطرد علٌها، واستولى نجران مدٌنة قوته، من وثق أن بعد العنسً األسود هاجم     

 علٌه وانتصر باذان، بن بشهر فٌها واصطدم صنعاء، إلى سار ثم إلٌه، نجران أهل وانضم علٌها، المسلمٌن

 إلى ٌدعو العنسً األسود وأخذ، جبل بن معاذ بٌنهم ومن منها، المسلمون وفر المدٌنة، على واستولى وقتله

 على وسٌطر األتباع، من حوله التف بمن ساعده واشتد أمره، قوي ما وسرعان االنتصارات، هذه بعد نفسه،

 ومن الحجاز، غربً تهامة فً عك قبٌلة فٌها بما الطابف حدود حتى جنوًبا حضرموت من تمتد واسعة منطقة

 المنطقة هذه فً المدن الكبري جمٌع وكانت شرًقا، الخلٌج وحتى غرًبا، األحمر البحر على الٌمنٌة الشواطً

 العسكرٌة، فرقه قادة وٌسمى باسمه، لٌحكموا الوالة بعٌن أخذ ثم حكمه، تحت واقعة وغٌرهما وصنعاء كعدن،

 بن شهر امرأة من وتزوج وزٌرٌن، الفارسٌٌن وداذوٌه وفٌروز لعسكره، قابًدا المرادي هبٌرة بن قًٌسا فعٌن

 .باذان 



 الٌمن إخضاع من تمكن وبمساعدتها منه، وانطلق علٌه اعتمد الذي األساسً القبلً السند مذحج كانت     

 إلى وفودها أرسلت قد وجٌزة مدة قبل كانت التً القبلٌة والوحدات البطون، عشرات به والتحق لسلطته،

 لمصالحهم، ممثاًل  فٌه ورأوا حركته، أبدوا القبابل مختلف من اإلسالمً الوجود معارضً أن وٌبدو، المدٌنة

 المرادي مسٌك بن فروة مع انسحبت التً مذجح من المسلمة الجماعات فً تمثلت معارضة واجه فقد ذلك ومع

 االحتفاظ فً دور الهمدانٌٌن، لعوة ذي وآل الكالع، ذي لجهود كان فقد حمٌر، منطقة فً أما األحسٌة، إلى

 . بتهامة عك ضد وقفوا وقد اإلسالمً، بالنفوذ

ا العنسً األسود ظل      ًٌ  الحماقات، خاللها ارتكب أشهر، أربعة رواٌة وفً أشهر، ثالثة مدة النبوٌة مدع

 .األبناء  وبخاصة الٌمنٌٌن، قلوب فً والخوف الرعب، وأنزل النساء وفضح

 قبابله، وتوحٌد الٌمن فً اإلسالم نشر إلى الرامٌة جهوده ٌرى وهو الهدوء، إلى محمد النبً ٌركن لم     

 بالحزم، العنسً األسود حركة فواجه مإتة، هزٌمة من النتقام البٌزنطٌٌن لغزو ٌتجهز وكان للنكسة، تتعرض

 بالقضاء الٌمنٌٌن ٌؤمر الٌمن إلى الرسل فؤرسل دٌنه، عن والدفاع، هللا أمر عن الوجع من فٌه كان ما ٌشغله ولم

 للقضاء المدٌنة من جٌوًشا ٌرسل لم أنه هذا ومعنى معه، الذاتٌة للمواجهة وٌستنهضهم العنسً، األسود على

 على بالثابتٌن االستعانة على ٌحثهم الجهات تلك فً عماله إلى أرسل كما ،المحلٌة القوى على اعتمد وإنما علٌه،

 الكالع ذي أمثال الٌمن زعماء إلى وكتب الفتنة، رءوس على والقضاء المنشقٌن، أمام والصمود اإلسالم،

 ذي إلى الحمٌري هللا عبد بن األقرع وأرسل البجلً، هللا عبد بن جرٌر مع ظلٌم، وذي عمرو، وذي الحمٌري،

 وإلى نجران، أهل إلى كتب كما على اإلسالم، ثباتهم وأعلنوا لدعوته، هإالء فاستجاب مران، وذي زود،

 هللا عبد بن الحارث وأرسل دعوته، إلى منهم جماعة فانضم -األبناء- العرب غٌر من األرض وساكنً عربهم

 .بؤحداثه  تتعلق بمهمة الٌمن إلى الجهنً

 عن واضحة صورة المصادر تعطً وال العنسً، األسود النتفاضة حد وضع فً تثمر لم هإالء جهود لكن     

 إلى كتاب ومعه ي،األزد ٌحنس بن وبر هو النبً أرسله من آخر وكان علٌه، للقضاء ومحاوالتهم جهودهم،

 إما العنسً، األسود على والقضاء الحرب، فً والنهوض دٌنهم، على بالقٌام فٌه ٌؤمرهم الٌمن فً المسلمٌن

 معظم ووجه بهذا، الٌمن أمر من واكتفى ودًٌنا، نجدة عنده ٌرون بمن ذلك على ٌستعٌنوا وأن مصادمة، أو غٌلة

 . الشام بالد إلى وإرساله أسامة، جٌش لتنظٌم اهتمامه

 به، عصف الذي الخطر أن على بالهالك، فشعر العنسً األسود المسلمٌن تحركات ضاٌقت ما وسرعان     

 النبً طلب لٌبلغهم باألبناء الٌمن، إلى وصوله فور ٌحنس، بن وبر اتصل فقد الداخل، من جاء علٌه وقضى

 على ٌزالون ال كانوا األبناء هإالء معظم بؤن علًما وغٌرها، حمٌر من المسلمٌن إلى ٌتوجه ولم محمد،

 عند نزل بؤنه تذكر التارٌخٌة الرواٌات إن حتى التارٌخ، هذا قبل إسالمهم إلى إشارة ترد ولم المجوسٌة،

 ضد فاعاًل  دوًرا ٌإدوا ألن مإهلٌن األبناء ٌكن لم ذلك، إلى ٌضاف العنسً، األسود حاشٌة من وكان داذوٌه،

 بن وبر إرسال تارٌخ سعد ابن وٌحدد صنعاء، عن الدفاع فً فشلوا عندما قوتهم فقدوا أن بعد. العنسً األسود



 المنحى هذا أن والراجح، "م636/ هـ00" عام فً أرسل أنه فٌذكر الطبري أما ،"م631/ هـ01" عام فً ٌحنس

 :أهمها لعل أسباب عدة إلى مرده العنسً األسود من للتخلص ٌحنس بن وبر انتهجه الذي

 .منه المقربٌن وأعوانه مستشارٌه، بوساطة منه للتخلص مإامرة ٌحٌك أن أراد -

 العنسً األسود كان إذ القوتٌن، توازن لعدم نظًرا المسلح الصدام نتٌجة خشً أن بعد العسكري الخٌار استبعد -

ا متفوًقا ًٌ  .عسكر

 بن بقٌس واستخفافه بنفسه، اعتداده بفعل ومستشارٌه العنسً، األسود بٌن نفور الوقت ذلك فً حصل لقد -

 فاستغر لقتله، وٌؤتمرون أعداإه، أنهم الفرس سابر فً ورأى له، والبهم فً شك كما وداذوٌه، وفٌروز هبٌرة،

  .علٌه للقضاء التطور هذا ٌحنس بن وبر

 شٌطانه بؤن وأخبره هبٌرة، بن قٌس جٌشه قابد العنسً األسود دعا وٌخاف، ٌحذر ما أشد كان الجٌش وألن     

 مٌل مال مثلك، العز فً وصار مدخل، كل منك دخل إذا حتى فؤكرمته قٌس إلى عمدت: "ٌقول إلٌه، أوحى

 وأجل نفسً، فً أعظم ألنت الخمار، وذي كذب: "قٌس وأجاب ،"الغدر على وأضمر ملكك، وحاول، عدوك

 قد الملك، أتكذب! أجفاك ما: "له وقال قٌس، فً نظرة العنسً األسود وأجال ،"نفسً بك أحدث أن من عندي

 . "منك علٌه اطلع مما تابب أنك اآلن وعرفت الملك، صدق

 وبٌن بٌنه جرى ما لهما وذكر وداذوٌه، بفٌروز واجتمع له، ٌضمر ما فً مرتاًبا عنده من قٌس وخرج     

 فؤرسل االجتماع، بهذا علم العنسً األسود أن وٌبدو ،"حذر فً نحن: "فقاال رأٌهما، وسؤلهما العنسً، األسود

 .وخطر ارتٌاب فً جمًٌعا وهم قًٌسا ولقٌا عنده، من فخرجا به، ٌؤتمران مما ٌحذرهما إلٌهما

 فؤرسلوا لهم، النبً رسالة فحوى على وقفوا كما العنسً، األسود بالد فً ٌجري بما الٌمن فً المسلمون وعلم

 .العنسً األسود من التخلص على ٌشجعونهم وأصحابه قٌس إلى

 وغٌرهم، وجشٌش وداذوٌه، فٌروز أمثال األبناء، زعماء من عدًدا ٌستقطب أن ٌحنس بن وبر واستطاع     

 بن شهر زوجها قتل ألنه علٌه؛ تحقد كانت التً أذاد بامرأته فاستعانوا العنسً، األسود اغتٌال الجمٌع وقرر

 .ذلك  بعد تزوجها ثم قبل، من باذان

 صنعاء بٌن عسكرٌة مهمة فً قواته العنسً األسود أرسل عندما المإامرة لتنفٌذ التحرك فرصة وحانت     

 وألقاه رأسه، قٌس واحتز فٌروز فقتله الطرٌق، آذاد لهم مهدت أن بعد نومه حجرة المتآمرون فدخل ونجران،

 األمر ٌتولى أن على استقر ثم الوضع واضطرب صباًحا، فخرجوا المدٌنة فً الناس وتنادى القصر، باحة فً

 .جبل  بن معاذ

 وفاة قبل القتل حادثة جرت فهل العنسً، األسود فٌه قتل الذي التارٌخ إلى أخًٌرا اإلشارة من لنا بد وال     

 أمره، ظهر بكر أبو بوٌع فلما هللا، رسول عهد فً تنبؤ العنسً األسود أن الٌعقوبً ٌذكر وفاته؟ بعد أما النبً

 أما ،5فقتاله سكران وهو منزله دخاًل  الدٌلمً، وفٌروز المرادي، هبٌرة بن قٌس فقتله قوم، ذلك على واتبعه

حدوثه  لٌلة إلٌه ذلك أوحً وسلم علٌه هللا صلى وأنه النبً، وفاة قبل قتل أنه سٌف، عن قناًل  فٌروي، الطبري

 وفً ، "فٌروز فاز فٌروز،: "قال قتله؟ من: قٌل" مباركٌن بٌت أهل من مبارك رجل قتله العنسً، قتل: "فقال



 فؤمضى هللا، رسول قبض أن بعد المدٌنة إلى وصل العنسً موت خبر أن شبة بن عمر عن نقاًل  أخرى رواٌة

 أسامة؛ مخرج بعد األول ربٌع آخر فً العنسً مقتل وأتى األول، ربٌع آخر فً زٌد بن أسامة جٌش بكر أبو

 .المدٌنة  فً وهو بكر، أبا أتى فتح أول وكان

 وأعلم بذلك، السماء من الخبر وورد بلٌلة، أو بٌوم النبً وفاة قبل تم العنسً األسود مقتل أن والراجح     

 عام حزٌران شهر/ هـ00 عام األول ربٌع شهر آخر" فً بكر أبً خالفة فً وصلت الرسل ولكن به، أصحابه

 وتراضى العنسً، األسود مقتل بعد الٌمن فً الداخلً الوضع استقر فقد أمر، من ٌكن ومهما، "م636

 مجدًدا االضطراب عم النبً موت خبر جاء إذا حتى صنعاء، فً بهم فصلى جبل، بن معاذ على المسلمون

 األسود تتخطى ألنها الردة؛ أهل بكر أبً جهاد من موضعه فً ونتابجه ذلك، أسباب وسنتناول الٌمن، ربوع

 .ومقتله  وثورته العنسً

 : الكذاب مسيلمة

 ونجد الٌمن، بٌن الٌمامة فً االدعاء هذا مثل تكرر فقد النبوة، ادعى الذي الوحٌد العنسً األسود ٌكن لم     

 العاشرة السنة فً وذلك حبٌب، بن كثٌر بن ثمامة بن مسٌلمة ٌد على حنٌفة بنً قبابل فً البحرٌن قرب

 .بعٌد حد إلى تركٌبتها فً المدٌنة تشبه الٌمامة وكانت وأخطرهم، المتنببٌن أشهر من عد وقد للهجرة،

 والعرب العجم، دور بٌن كانت التً األسواق فً ٌطوف الطرقات، فً ٌتجول النبوة ادعابه قبل مسٌلمة كان

 وٌتابع والنجوم، الرقى أصحاب واحتٌاالت والنٌرنجات، الحٌل ٌلتمس تعلم والحٌرة، واألنبار وبقة، األبلة مثل

 .المتنببٌن  أخبار

 روٌجال،" كان بؤنه المصادر تصفه ما عكس على والشخصٌة، البٌان قوة من قدر على كان أنه وٌبدو     

 والقدرة بالخالبة، اشتهر المجاورة، والقبابل حنٌفة، بنً أوساط فً ملموًسا تؤثًٌرا ترك إذ ،"أخٌنس أصٌفر،

 الجهالء؛ بٌن الخوارق منه وتنتظر السحر، به ٌظن أن بهذا وخلٌق والنساء، الرجال من النفوس استهواء على

 على وهو والشٌاطٌن، الجنة من معونة أو الغٌب، من سر أنه إلٌهم فٌخٌل مؤتاه، ٌعلمون وال سلطانه ٌرون ألنهم

 العرب بالد فً الكهان بعض ٌحذقها كان التً واألالعٌب الشعوذة، صناعة من استطاع بما حٌلته ٌعٌن كان هذا

 رحمن: له فقٌل بالرحمن، وتسمى ،3الغٌب وأدعٌاء السحرة، طبابع عن بمعزل طبٌعته فً ٌكن ولم والعجم،

 .الٌمامة 

 الحنفً علً بن هوذة إلى كتب اإلسالم، إلى ٌدعوهم واألمراء الملوك إلى محمد النبً كتب وعندما     

 األمر ٌجعل أن هوذة فاشترط األنصاري، عمرو بن قٌس بن سلٌط مع كتابه وأرسل الٌمامة، وأهل النصرانً

 .قلٌل  بعد فمات ،"أكفنٌه اللهم كرامة وال ال: "وقال النبً فرفض بعده، من له

 الرجال وفٌهم حنظلة، بن سلمى برباسة حنٌفة بنً قومه من رجاًل  عشر بضعة فً المدٌنة إلى مسٌلمة وقدم     

 فً دخلوهم مقابل أملوا، أنهم وٌبدو إسالمهم، وإعالن النبً، مع مباحثات إلجراء القبٌلة، وجهاء أحد عنفوة بن

 وأوفرهم العربٌة، القبابل أضخم من تعد حنٌفة بنً أن وٌذكر لخالفته، النبً من موافقة على الحصول اإلسالم،

 ٌجعل أن منه وطلب منفرًدا، به فاجتمع النبً، رأي على بمسٌلمة للوقوف أوال دفعوا وقد والجاه، بالمنعة حًظا



 الذي ألراك وإنً أعطٌتكه، ما -بٌده وكان- القضٌب هذا سؤلتنً لو: "له وقال النبً فرفض بعده، من له األمر

 ولم متعمًدا، كان ذلك أن والواقع مسٌلمة، بدون المسجد فً بالنبً الوفد أعضاء اجتمع ثم ،" رأٌت ما فٌه رأٌت

 النبً وأعطاهم اإلسالم، اعتنقوا وقد الوفد، أعضاء خروج روت إنما االجتماع، هذا فً دار ما المصادر تذكر

 بؤن مسٌلمة طلب كرروا بؤنهم على االعتقاد ٌحملنا ذلك بعد األحداث تطور إلى استناًدا أنه غٌر جوابزهم،

 خلفنا إنا: "قابلٌن هللا رسول خاطبوا العودة قرروا ولما طلبهم، رفض النبً وأن النبً، بعد لهم األمر ٌكون

 متعمًدا كان مسٌلمة تخلف أن على دلٌل وهذا ،"علٌنا ٌحفظها ركابنا وفً لنا، ٌبصرها رحالنا فً لنا صاحًبا

 أدرك النبً بؤن شك وال هدفهم، بتحقٌق الوعد، ٌشبه ما أو وعًدا، النبً من ٌنتزعون علهم مبٌتة خطة وفق

 ضٌعة ٌحفظ مكاًنا بشركم لٌس: "وقال بؤصحابه، وساواه ٌمٌزه، فلم مسٌلمة، هو هذا صاحبهم بؤن هدفهم فوًرا

 متخًذا النبوة أدعى دٌارهم إلى عادوا فلما ، "بعده من إلً األمر أن عرف: "فقال لمسٌلمة، ذلك فقٌل ،"أصحابه

 أحادي تفسٌر وهذا دعواه، على دلٌاًل  مكاًنا؛ بشرهم لٌس أنه وإخباره قومه، وفد مع هللا رسول حدٌث من

 .وضعه بشؤن الصرٌح محمد النبً قول مع ٌتناقض الجانب

 ٌغدرون سوف القوم هإالء أن حنٌفة، بنً وفد مع جرى ما خالل من النبً، أدرك فقد أمر، من ٌكن ومهما     

 .سواء  شر فً وهو فهم بها، ٌهلكهم عاقبة شر إلى سٌقودهم صاحبهم وأن اإلسالم، عن وٌرتدون به،

 تعالٌم على ووقف الدٌن، فً وتفقه القرآن فتعلم المدٌنة، فً وجوده عنفوة بن الرجال نهار واستغل     

 اتبع من وٌرد الدٌن، فً ٌفقههم الٌمامة ألهل معلًما النبً فعٌنه وذكاء بصٌرة، ذا الرجل هذا وكان اإلسالم،

 من حنٌفة بنً على فتنة أعظم كان نهاًرا لكن، المسلمٌن عزابم من وٌشد علٌه، معهم وٌشغب مسٌلمة، منهم

 فً معه أشركه محمًدا بؤن وشهد بنبوته، وأقر إلٌه، انضم أن ٌلبث لم فهو رٌاء، إال تفقهه كان وما مسٌلمة،

 فٌه ٌقلد أمر كل فً ٌستشٌره بنهار ثقته كل مسٌلمة وضع فقد جهته ومن حوله، حنٌفة بنو فالتف الرسالة،

 .محمًدا 

 الرسالة، فً مشاركته فٌه ٌدعً كتاًبا النبً إلى كتب دعوته، وأظهر قومه، إلى مسٌلمة عاد أن وبعد     

 سالم هللا، رسول محمد إلى هللا رسول مسٌلمة من: "فقال العرب، جزٌرة فً والسٌادة الملك اقتسام فً وٌساومه

 . "ٌعتدون قرًٌشا ولكن األرض، نصف ولقرٌش األرض، نصف لنا وإن معك، األمر فً أشركت قد فإنً علٌك

 الرحٌم، الرحمن هللا بسم: "إلٌه فكتب الدٌن، أمر فً للتشكٌك الكذابٌن هإالء لمثل الفرصة ٌترك أن النبً وأبى

 ٌشاء من ٌورثها هلل األرض فإن بعد، أما الهدى، أتبع من سالم على الكذاب، مسٌلمة إلى هللا رسول محمد من

 . "للمتقٌن والعاقبة عباده من

 وقصده للقرآن، مضاهاة كالًما ونظم ونظم محرًما، فكان به، الناس فؤخذ بالٌمامة، حرًما مسٌلمة واتخذ     

 معاوٌة، بن المتشمس قصده ممن وكان بعضهم، فً التؤثٌر من وتمكن أمره، اشتهر أن بعد منه لٌتسمعوا الناس

 ما: أًٌضا رآه قد وكان قٌس بن األحنف عنه وقال كذاب، إنه: عنه قال عنده من خرج فلما قٌس، بن األحنف عم

 .حاذق  بمتنبا وال صادق، بنبً هو



 المنافسة وكانت شدًٌدا، إٌماًنا بدعوته وٌإمنون له، ٌتعصبون وكانوا هللا، برسول أتباعه بٌن مسٌلمة عرف     

 والرباسة، النبوة بفضل قرٌش تعلوها أن وتؤنف لنسبها، عصبتت واألخٌرة أشدها، على وربٌعة مضر قبابل بٌن

 الٌمامة إلى قدم الذي النمٌري طلحة رأي إلى باإلضافة إلٌه، أشرنا الذي هوذة طلب من ذلك على أدل ولٌس

 باسمه، وسماه به االجتماع طلب عندما إذ نبوته، واختبار دعوته، حقٌقة على والوقوف بمسٌلمة، لالجتماع

 من: قال نعم،: قال مسٌلمة؟ أنت: قال جاءه فلما أراه، حتى ال: فقال هللا، رسول ٌا مه: قومه علٌه رد مسٌلمة،

 صادق، محمًدا وأن لكذاب أنك أشهد: فقال ظلمة، فً: فقال ظلمة؟ فً أو نور أفً: قال رحمن،: قال ٌؤتٌك؟

 . "مضر صادق من إلٌنا أحب ربٌعة كذاب ولكن

 الجاهلٌة، فً قرًٌشا تضارع كانت التً حنٌفة، بنً قبٌلته مركز استعادة إلى ٌتوق كان مسٌلمة أن والراجح     

 هللا رسول محمد ٌكون أن الٌمامة أهل وأنكر العرب، بالد من جزء على السٌطرة لها ٌكون أن فً وٌطمع

 النبوة إدعاء إلى فلجؤ ورسول، نبً ولقرٌش ورسول، نبً فلهم حق، من لقرٌش ما ألنفسهم ٌرون وكانوا إلٌهم،

 هذا زابًفا، قناًعا الدٌن من اتخذت عصبٌة سٌاسٌة فحركته قبٌلته، وتطلعات أغراضه، تحقٌق من لٌتمكن كذًبا

 الٌمامة؛ فً وهو عنه دثتتح التً وال المدٌنة، إلى قومه وفد مع قدم عندما عنه، تتحدث التً األخبار تشٌر وال

ا نفسه ٌرى ظل أنه كلها فٌها نجد بل اإلسالم، قبوله إلى ًٌ  من لٌس لذلك رسالة، وصاحب الرحمن من مرساًل  نب

 ننعته حتى عنه ارتد ثم اإلسالم، ٌعتنق لم ألنه ذلك؛ نحو أو مسٌلمة، ارتداد أو مسٌلمة ردة: نقول أن الصواب

 . ! بالمرتد

 هً أدعت التً التمٌمٌة، سوٌد بن الحارث بنت سجاح مع النبوة ادعابه مراحل إحدى فً مسٌلمة وتعاون     

 مسٌلمة، وتزوجها ربٌعة، قبابل من وغٌرهم تغلب من وأخوالها تمٌم، بنو قومها حولها والتف النبوة، األخرى

 .المدٌنة فً بكر أبً حكومة وتحدى بهم، فتقوى إلٌه، أتباعها وانضم

 :األسدي خويلد بن طليحة

 األسود شؤن ذلك فً شؤنه النبً، حٌاة أواخر فً اآلخر هو النبوة ادعى وقد أسد، بنً كهنة أحد طلٌحة كان     

 واستقطبوا قومه، فتبعه النبً، وفاة بعد أمره وظهر أسد، لبنً ماء وهً بزاخة، فً واستقر ومسٌلمة، العنسً

 .أسد  وبنً والغوث طًء، عوام حوله والتف غطفان، إلٌه وانضمت إلٌهم، ومن والغوث طًء من حلفاءهم

 الشمال وإلى بكر، منازل من الجنوب وإلى طًء، دٌار من الشرق إلى وتقع نجد، فً أسد بنً منازل وكانت

 القبابل، هذه تحالفت التجاور هذا وبحكم الغرب، من وتمٌم القٌس عبد قبابل وتتاخم وغطفان، هوازن دٌار من

 .بها المحٌطة والظروف أوضاعها، لتطور وفًقا تخاصمت أو

 منهم أشخاص عشرة من تؤلف وقد اإلسالم، فً والدخول النبً لمباٌعة المدٌنة، إلى أسد بنً وفد قدم     

 جٌرانهم مع عداء حال فً كانوا أنهم وٌبدو وغٌرهم، خوٌلد بن وطلٌحة مبعد، بن ووابصة األزور، بن ضرار

 طًء مٌاه ٌقربن أال: "فٌه ورد سعٌد، بن خالد له كتبه كتاًبا، لهم وكتب النزاع، هذا فً النبً ففصل طًء، بنً

 بنً من وهو عمرو بن قضاعً علٌهم وأقر ،"أولجوا من أرضهم ٌلحن وال مٌاههم، لهم تحل ال فإنه وأرضهم،



 أي ،"أحد فٌها ٌحاقه ال وكسة أراًما له أن" األسدي نضلة بن حصٌن إلى كتب كما علٌهم ، عاماًل  وجعله عذرة،

 .أحد فٌهما ٌنازعه ال وشرًفا أصاًل، له أن

 فخرجت بٌنهم، خالف حدث ثم النبوٌة، البعثة قبل الجاهلٌة فً تحالفت قد وطًء وغطفان أسد وكانت     

 إلى النبً دفع الذي وهذا وبٌنهما، بٌنها ما بذلك وانقطع دٌارها، عن وغطفان أسد بنو فؤجالها الحلف، من طًء

 أسد الحلٌفٌن، بٌن تباعد حصل ثم وأرضهم، طًء مٌاه على التعدي من أسًدا ومنع البٌن، ذات إصالح

 مع عداء على كانت ألنها غطفان؛ ساندته النبً، وفاة بعد أمره وظهر النبوة، طلٌحة أدعً ولما وغطفان،

 لمجدد وإنً أسد، بنً وبٌن بٌننا ما انقطع منذ غطفان حدود أعرف ما: "الفزاري حصن بن عٌٌنة وقال قرٌش،

ا اتبع ألن طلٌحة، وهللا ومتابع القدٌم، فً بٌننا كان الذي الحلف ًٌ  قرًٌشا، نتبع أن من إلٌنا أحب الحلٌفٌن من نب

 .قرٌش  سٌادة تكره كانت المضرٌة القبابل هذه أن والواقع ، "حً وطلٌحة محمد مات وقد

 حصن بن عٌٌنة قول بدلٌل ذلك فً دور القبلً للتنافس كان وربما التنبإ، إلى طلٌحة دفع ما واضًحا لٌس     

 . العرب بالد فً التنبإ ظاهرة انتشار إلى باإلضافة إلٌه، أشرنا الذي

 لعبادتها، العودة إلى المتنببٌن من غٌره ٌدع لم كما األصنام، لعبادة العودة إلى العرب طلٌحة ٌدع لم     

 عقٌدة واستقرت مبرًما، قضاء العربٌة الجزٌرة فً الوثنٌة على قضى محمد النبً بؤن ذلك مرد أن والراجح

 لم أفكار إلى فدعا الهذٌان، من ضرًبا األصنام عبادة إلى العودة فً التفكٌر جعل بشكل النفوس فً التوحٌد

 لم هللا إن: "وقال الصالة، فً والسجود الركوع أنكر أنه إلٌنا، وصل ما وكل ٌذكر، شًٌبا منها التارٌخ لنا ٌحفظ

 بتعفٌر ٌصنع ال هللا إن: "أًٌضا وقال ،"الصالة فً ظهوركم تقوسوا أن أو التراب، فً وجوهكم تمرغوا أن ٌؤمر

 نصرانً، تؤثٌر وهذا ، "الصرٌح فوق الرغوة فإن قٌاًما، أعفة هللا فاذكروا شًٌبا، أدباركم وقبح وجوهكم،

 أحكام مع ٌتوافق كان ما إال ٌدونوا لم األوابل المسلمٌن أن إلى ٌعود المعلومات ندرة فً السبب أن الراجح

 . ذلك دون ما وأهملوا اإلسالمً، الدٌن

 إما منه والتخلص العنسً، األسود مقاومة إلى أوعز فكما حٌاته، فً التنبإ ظاهرة انتشار النبً حارب لقد     

 ارتد، من كل على بالقٌام ٌؤمرهم أسد بنً على عماله إلى األزور بن ضرار وجه فقد مصادمة، وإما غٌلة

 األنباء تواتر بفعل الرجحة هً المسلمٌن كفة وكانت سمٌراء ، معه ومن طلٌحة ونزل واردا، المسلمون ونزل

 أن ٌرٌد المسلمٌن أحد سبقه ولقد ومقابلته، طلٌحة إلى بالسٌر ضرار هم حتى منطقة، غٌر فً انتصاراتهم على

 بٌن وأذاعوها الحادثة، هذه باستغالل به المحٌطون وأسرع فؤخطؤه، بالسالح فضربه المتنبا، هذا من ٌتخلص

 هذا لمواجهة ٌستعدون المسلمون فٌه كان الذي الوقت وفً نبٌهم، فً ٌإثر ال السالح بؤن مدعٌن الناس

 منهم الكثٌرون وهرع عددهم، وتناقص فاضطربوا وسلم، علٌه هللا صلى محمد النبً نعً جاءهم إذ الموقف،

 .وٌإٌدونه  ٌتابعونه طلٌحة إلى

 : التميمية سويد بن الحارث بنت سجاح

 شبه فً ظهروا الذٌن القبابل وزعماء المتنببٌن، طابفة من واحدة وهً وعرافة، متنببة سجاح كانت     

 من كانت أنها صحٌح، بؤنه تارٌخها من اتضح الذي نسبها من ونستدل خاللها، أو الردة قبل العربٌة الجزٌرة



 نتٌجة النصرانٌة أفرادها معظم اعتنق قبٌلة وهً العراق، فً تغلب بنً من وأمها تمٌم، بطون أحد ٌربوع بنً

 .منهم  تنصر من مع وتنصرت فٌهم، وتزوجت بٌنهم، سجاح أقامت الفرات، إقلٌم بسكان احتكاكهم

 الخلٌج نحو وتمتد الشرق، من المدٌنة وتجاور الجنوب، إلى عامر بنً من مقربة على تمٌم بنً منازل تقع     

 أنحاء فً الرعً بحقول تتمتع القبٌلة من فروع وكانت. الشمال ناحٌة من الفرات نهر بمصب وتتصل العربً،

 .األوسط الفرات إلى تمتد

 التمٌمٌون واشتهر النبوة، عصر وفً ،عصر ما قبل االسالم فً العرب قبابل بٌن كبٌرة مكانة تمٌم ولبنً     

 .الملوك  بلقب تلقبوا وأبطال شعراء، بٌنهم من ونبغ والكرم، بالشجاعة،

 :إلى أدى للقبٌلة الجغرافً االمتداد هذا أن والواضح

 الكبٌرٌن المركزٌن كال بٌن التوتر فٌه ٌشٌع واسع مٌدان فً والعراق، العربٌة الجزٌرةشبه  بٌن بطونها تنقل -

 العالقات أن الواضح من وكان كلٌهما، مع السٌاسٌة عالقاتهم فً الحٌاد موقف اتخذوا لكنهم ومكة، الحٌرة

 ضمان واقع من الفرس وبالتالً الحٌرة، أمراء عند األهمٌة تبلغ كانت تمٌم، بنً بٌن والمنضبطة المنظمة،

 إلى تصل حتى المدابن من تنطلق كانت فارس تجارة أن والمعروف عابق، دونما التجارٌة القوافل مرور

 فٌسٌر الحنفً، علً بن هوذة ٌتسلمها ثم ربٌعة، بنً من بقوى حراستها المنذر بن النعمان ٌتولى حٌث الحٌرة

 البطون وبٌن الفرس، بٌن جٌدة العالقات كانت وعلٌه أجر، لقاء وذلك الٌمن، تبلغ أن إلى تهامة أرض فً بها

 ومن الردافة، وظٌفة ٌربوع منح طرٌق عن بها ربطهم فارس وحاولت التجاري، الطرٌق هذا على الضاربة

 الخمس، تنظٌم واقع من الجاهلً العصر فً مكة مع مكثفة عالقات تمٌم، من متفرقة بطون أقامت أخرى، جهة

 فً ارتبط من ومنهم الحج، شعابر أداء وفً األسواق، فً والتقدم السلطة، على والحصول اإلٌالف، وعهود

  .مكة لحراسة القبابل تقدمها كانت التً العسكرٌة الفضابل

 وشمالً الفراتٌة، الجزٌرة فً نصرانٌة مذاهب من سابًدا كان ما بتؤثٌر تمٌم بنً ربوع فً النصرانٌة انتشار -

 .الشام بالد

ا القبٌلة، صفوف فً الوالءات تعدد - ًٌ  بٌن ودًٌنا البٌزنطٌة، أو الفارسٌة الهٌمنة وبٌن االستقاللٌة، بٌن سٌاس

 .والنصرانٌة الوثنٌة

 األخٌر التمٌمً أن بدلٌل الجاهلً، العصر من األخٌرة السنٌن حتى محفوًظا تمٌم لبنً الممتاز المركز ظل -

 .حابس بن األقرع هو عكاظ، سوق فً الفخرٌة، القاضً وظٌفة ٌمارس كان الذي

 إلى تمٌم بنً وفد قدم العربٌة، الجزٌرةشبه  ربوع فً اإلسالم النتشار ونتٌجة الظروف، هذه ظل فً     

 بعض الوفد وضم اإلسالم، فً التمٌمٌٌن دخول وإعالن والوالء الطاعة، لتقدٌم" م631/ هـ9" عام فً المدٌنة،

 ٌكن ولم عاصم، بن وقٌس بدر، بن والزبرقان حابس، بن واألقرع زرارة، بن حاجب بن عطارد مثل أشرافهم

 تكون قد اإلسالم العتناق النبً إلى بمفرده توجه أنه تذكر التً واإلشارات الوفد، أعضاء ضمن نوٌرة بن مالك

 .نفوسهم  راضٌة قومهم إلى النبً وردهم ٌربوع، بنً عشٌرته صدقات على عاماًل  عٌنه النبً ألن صحٌحة؛



 هذا فً سجاح وفاجؤتهم الناس، بٌن قسمتها أو بكر، أبً إلى الزكاة أداء حول النبً وفاة بعد ٌربوع بنو واختلف

 والنمر ربٌعة، من جٌش رأس على تغلب بنً من رهطها بها ٌحٌط بالعراق الجزٌرة أرض من مقبلة الوقت،

 النبً وفاة بعد تنبؤت قد سجاح وكانت .بٌنهم فٌما االنقسام ازدٌاد إلى أدى مما المدٌنة، غزو وشٌبان، ترٌد وأٌاد

 تغلب، بنً فً عمران بن الهذٌل لها فاستجاب الظهور، بحب أو العصبٌة بدافع المتنببٌن، من بغٌرها أسوة

 ودعتهم تمٌم، بطون راسلت الحزن إلى وصلت ولما .قومها عند التجاوب من القلٌل إال تجد ولم التنصر، وترك

 وبنً مالك، بن وكٌع برباسة مالك بنً ادعاءات، من به بشرت بما واستقطبت، والمعاضدة، الموادعة إلى

 .نوٌرة  بن مالك بزعامة ٌربوع

 المدٌنة، مهاجمة عن فصرفها تمٌم، بنً عشابر من خصومه على للقضاء القوة هذه نوٌرة بن مالك استغل     

 إلى دفعهما مما فادحة خسابر الطرفان وتكبد بهزٌمة قاسٌة، منٌت أنها غٌر الرباب، بنً بمهاجمة وأقنعها

 .عنها  نوٌرة بن مالك انفصل الفضل لهذا ونتٌجة األسرى وتبادل التفاهم،

 مساندتها، إلى ٌربوع بنً قومها ودعت المدٌنة، مهاجمة إلى الرباب إخضاع فً فشلها بعد سجاح سمعت     

 على تمٌم بنو ٌتفق فلم المسلمٌن، لمحاربة الحجاز نحو الزحف قبل دٌنها إلى تمٌم بطون تإلف أن منها فطلبوا

 ومنع وهزمها، الهجٌمً خزٌمة بن أوس لها فتصدى النباج، بلغت حتى بجندها خرجت عندبذ واحد، رأي

 تتخذ وال عنهم، تنصرف أن على األسرى تبادل على واتفقا الفرٌقان، تحاجز ثم أراضٌه، فً المرور من جندها

 .ورابهم  من إال المدٌنة إلى طرًٌقا

 على للخروج كذلك فزٌتح الكذاب مسٌلمة كان حٌث الٌمامة نحو التفت قومها، من إحجاًما رأٌت ولما     

 أن خشً فقد حرج، وضع فً نفسه وجد أنه إال العربٌة، الجزٌرةشبه  فً دعوته أخبار وانتشرت اإلسالم،

 لضغط ٌتعرض كان كما إلٌه، المسلمٌن زحف فٌه ٌترقب كان الذي الوقت فً بكر أبً قتال عن سجاح تشغله

 ،الحجاز نحو الزحف وهو واحًدا، هدفهما دام ما والتعاضد التفاهم، علٌها عرض لذلك المجاورة، القبابل

 :التالٌة النتابج عن بٌنهما جرت التً المفاوضات وأسفرت

 .بالزواج  األسري التقارب -

 .العربٌة الجزٌرة على شبه والسٌطرة المسلمٌن، لمواجهة قدراتهما دمج -

 .الٌمامة  غالت نصف لسجاح مسٌلمة ٌإدي -

 أرض فً قومها إلى بعدها عادت أٌام ثالثة مدة مسٌلمة مع سجاح وأقامت بٌنهما، الزواج ثم وفعاًل      

 ممن مسٌلة مع ممثلٌها وراءها وتركت علٌه، اتفقا مما النصف شطر معها حاملة ظاهر، سبب دون الجزٌرة

 .مسٌلمة وقتلت الٌمامة، فاجتاحت اإلسالمٌة، الجٌوش ذلك غضون فً وأقبلت اآلخر، النصف لها سٌحملون

 إلى أسرتها رأي انتهى عندما اإلسالم فً دخلت ثم أهلها، بٌن مغمورة تعٌش تغلب بنً فً سجاح وظلت

 سنة فً وماتت مسلمة، وعاشت أمٌة، بنً عهد فً تمٌم لبنً األول المركز غدت التً البصرة فً االستقرار

 . "م675/ هـ55"



 عقٌدتها بحكم المسلمٌن، فهً لمحاربة الدٌنٌة بحمٌتها مدفوعة كانت سجاح أن األولى للوهلة ٌبدو      

 العربٌة، الجزٌرة فً التنبإ ظاهر انتشار أثر على جدٌد بدٌن للتبشٌر أو وأتباعه، محمد على نقمت النصرانٌة

 تمٌم بطون أقرب ٌربوع بنو كان فقد لحركتها، الربٌسً الدافع بعد سٌاسً لدافع غطاء كانا الدافعٌن هذٌن لكن

 كما والنجدٌة، العراقٌة، البوادي أبناء من لفارس بعمالء رحلتها أثناء اجتمعت أنها ذلك ٌعزز الفرس، نفوذ إلى

 هذه مهمة تكون وعلٌه فٌها، القدٌم نفوذها تجدٌد على تحرص فارس كانت التً المناطق عملٌاتها مسرح كان

 وساء العربٌة، الجزٌرة فً فارس هٌبة على قار ذي وقعة قضت فقد الصورة، هذه على توضحت قد المتنببة

 القبابل إخضاع فً علٌهم وٌعتدون صنابعهم، كانوا الذٌن الحٌرة ملوك بالمناذرة فارس، حكام األكاسرة ظن

 فؤرسلوا بقلٌل، ذلك قبٌل دولتهم على وقضوا بهم، فنكلوا الٌمن، إلى تجارتهم وتؤمٌن والبعٌدة، القرٌبة العربٌة

 كً العراق فً وعمالهم الفرس، من مدفوعة فانحدرت القدٌمة، المهمة هذه فً المناذرة لتخلف تغلبٌة امرأة

 كان ما الستعادة لفارس الطرٌق وتمهد المتنامً، اإلسالمً الحكم على العربٌة الجزٌرة شبه فً الثورة تإجج

 وأنها النبوة، أدعت التً الوحٌدة االمرأة كانت أنها ذلك ٌرجح وقد أرجابها، من كثٌر فً وسلطان نفوذ، من لها

 بعد العراق إلى عادت ثم اإلسالمً، الحكم على االنتقاض تشجع ما بقدر إال العربٌة الجزٌرةشبه  فً تمكث لم

ا وكان الحكم، هذا على للثورة القبابل تهٌإ من تؤكدت أن ًٌ  تمٌم، بنً قومها بٌن األمر بادئ فً تنزل أن طبٌع

 الفرس، ضد قار ذي معركة خاضوا الذٌن بكر بنً أعداء هإالء ألن تغلب؛ بنً مع تتعاون أن اختارت وقد

 إلى مرده حنٌفة، بنً إلى باإلضافة معها، الجدي التعامل فً وانقسامهم، تمٌم بنً تردد وكان علٌهم، وانتصروا

 راضٌة، صرفها فً الفضلى الطرٌقة كانت فارس، غضب ٌتجنبوا وحتى قدٌم، زمن منذ للمناذرة صداقتهم

 .وسٌرتها  رسالتها عن ذلك من أكثر ٌتحقق ولم حاصلة، اإلسالم على الثورة بؤن وإقناعها

 :لقيط  التاج ذو

 بكر، أبً الخلٌفة عمال منها وطرد عمان، أهل على وغلب النبوة أدعى األزدي، مالك بن لقٌط التاج ذو     

 ".م669/ هـ8" سنة كانت فلما األزد عمان، على الغالب كان

 ومعهما عمان، حكام جلندي بنً بمن وجٌفر عبٌد، إلى العاص بن وعمرو األنصاري، زٌد أبا النبً بعث     

 األمٌر، فعمرو ورسوله، هللا وأطاعوا الحق، شهادة إلى القوم أجاب إن: "وقال اإلسالم، إلى فٌه ٌدعوهما كتاب

 عمان فً زٌد وأبو عمرو ٌزل ولم اإلسالم، فً عمان أهل ودخل وجٌفر، عبٌد فؤسلم ،"الصالة على زٌد وأبو

 إلى وجٌفر عبٌد والتجؤ ،0دبا إلى وانحازت التاج، ذو مالك بن لقٌط علٌها األزد فارتدت هللا، رسول توفً حتى

 .حدث  ما بخبر الصدٌق بكر أبا وكاتًبا منه، هرًبا والبحر الجبال

 من الشرقً الجنوبً الجزء فً الجغرافً موقعها بحكم فهً لفارس، تابعة الرسالة عصر فً عمان كانت     

 عن ٌفصلها التً العربٌة الجزٌرة شبه فً الغربٌة الشمالٌة المناطق إلى منها فارس إلى أقرب العرب، جزٌرة

 الخلٌج على العربٌة الجزٌرة شرقً فً الضاربة القبابل إخضاع على حرٌصة فارس وكانت الخالً، الربع

 على القبابل هذه اعتمدت جهتها ومن ،"هرمز" عمان مضٌق الجنوبً، وبمداخله الخلٌج بهذه لتتحكم العربً؛

ا فكان فارس، ًٌ  الدعوة وجه فً المشكالت إلثارة بسجاح الفرس دفع وكما اإلسالمٌة، الدعوة تعادي أن طبٌع



 ،األزدي مالك بن لقٌط التاج ذا هإالء دفع كذلك القبابل، لتستقطب النوبة فادعت المسلمٌن، ومحاربة اإلسالمٌة،

 . المسلمٌن وحارب به، اإلٌمان على قومه وحمل النبوي، فادعى

 


