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 : املدينة املنورة -2

الحجاز بعد مكة دوف ريب، ودار اليجرة التي نصرت اإلسبلـ، وأعزت كممة المدينة المنورة، ثاني مدف       
المسمميف، فاستحقت التكريـ والتخميد حتى يقوـ الناس لرب العالميف، ثـ شاءت إرادة الكريـ المناف ذي الفضؿ 

ة مف مدف أف تعطي المدينة ما لـ تعطو لغيرىا مف المدائف، وأف تخصيا بميزة ال تتطاوؿ إلييا واحد-العظيـ
َصمَّى المَُّو -الدنيا، حيث شرفت بأف تضـ في ثراىا جثماف سيد األوليف واآلخريف، جدنا وموالنا وسيدنا رسوؿ اهلل 

 . َعَمْيِو َوَعَمى آِلِو َوَسمَّـَ 

 عف أنيا البمد الذي اختاره اهلل، ليكوف أوؿ ىذا إلى أف بالمدينة المنورة ثاني الحرميف الشريفيف، فضبلً       
عاصمة إسبلمية في التاريخ، تخرج منيا جيوش النور، تحمؿ راية اإلسبلـ، وىداية القرآف، إلى جميع أنحاء 

وسوؼ تظؿ أبد الدىر -المعمورة، فتنشر التوحيد والحب والعدؿ واإلخاء والمساواة، ومف ثـ فقد كانت وما زالت 
مدينة، وتيفو إلى زيارتيا، وتتعبد إلى اهلل في قموب المؤمنيف في كؿ أنحاء الدنيا تنبض بحب ال -إف شاء اهلل

 مسجدىا، وتنعـ بالصبلة في روضتو الشريفة، إلى أف يرث اهلل األرض ومف عمييا وما عمييا.

ىذا وقد حبت الطبيعة المدينة المقدسة بمزايا لـ تعرفيا مكة المكرمة، مف طيب اليواء وجودة التربة، كما       
القوافؿ التي تحمؿ الطيوب بيف اليمف والشاـ فحسب، بؿ كانت واحة حقيقية ذات تربة أنيا لـ تكف عمى طريؽ 

صالحة لزراعة النخيؿ، وىو كثير فييا، ومف ثـ فقد أصبحت المدينة واحدة مف أميات المراكز الزراعية في ببلد 
ى، َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ، والمدينة المنورة لـ تكف تعرؼ بيذا االسـ قبؿ نصرتيا لئلسبلـ، وىجرة المصطف العرب

ْذ َقاَلْت َطاِئَفٌة 666إلييا في عاـ  لى ىذا يشير القرآف الكريـ في قولو تعالى }َواِ  نما كانت تسمى "يثرب"، وا  ـ، وا 
ـْ َيا َأْىَؿ َيْثِربَ  ـْ َفاْرِجُعوا{ ِمْنُي ـَ َلُك وجود جالية معينية ، وقد ذكرت يثرب في الكتابات المعينية، ربما بسبب ال ُمَقا

كانت تقيـ ىناؾ خمفتيا أخرى سبئية، بعد أف ورث السبئيوف دولة معيف في اليمف، ومستعمراتيا في شماؿ غرب 
شبو الجزيرة العربية، ولعؿ ىذا ىو السبب الذي دفع بالنسابيف مف بعد أف يروا في سكاف يثرب مف العرب، أزدا 

 . مف قحطاف

ولعؿ أقدـ إشارة إلى "يثرب" في النصوص البابمية، إنما ترجع إلى القرف السادس ؽ. ـ، إذ تحدثنا كتابة       
ؽ. ـ" في ببلد 539-555ـ، تتحدث عف أعماؿ الممؾ البابمي "نبونيد" "6956عثر عمييا في "حراف" عاـ 

في العاـ الثالث مف حكمو إلى  العرب، فتروي أف ذلؾ الممؾ المثقؼ الذي اشتير بحبو لآلثار، قد قاـ بحممة
شماؿ غرب شبو الجزيرة العربية، احتؿ فييا تيماء وديداف وخيبر ويثرب، والتي جاءت تحت اسـ "أتريبو"، وكانت 
آخر موضع وصؿ إليو العاىؿ البابمي في ببلد العرب، وربما كاف السبب في ىذه الحممة، إنما كاف مياجمة 



ربما كاف رغبة البابمييف في السيطرة عمى الطريؽ التجاري البري بيف الشاـ العرب لمناطؽ خاضعة لمبابمييف، و 
 . وجنوب ببلد العرب

سنوات عشر، بعيًدا عف  وأيا ما كاف السبب، فإف العاىؿ البابمي قد استقر في "تيماء" فترة تقرب مف      
ال بعد دعوة  عاصمتو "بابؿ" التي لـ يعد إلييا إال بسبب التيديدات الفارسية ليا، فضبل عف ببلد العرب نفسيا، وا 

 . رعاياه الذيف كانوا عمى خبلؼ معو طواؿ تمؾ الفترة

ىذا وقد جاء اسـ "يثرب" كذلؾ في جغرافية بطميموس، وعند "إصطفيانوس البيزنطي" تحت اسـ "يثربة       
Jathripa إنما ىي "أـ قرى المدينة،  -في رأييـ-"، أما األخباريوف فيعرفونيا باسـ "أثرب" و"يثرب"، وأف يثرب

التي حددوا امتدادىا مف طرؼ وادي قناة شرًقا، إلى طرؼ الجرؼ غرًبا، ومف زبالة الزج جنوًبا، إلى البساتيف 
التي كانت تعرؼ بالماؿ شماال، وأما وادي قناة فيقع في الناحية الشمالية مف المدينة، ويبعد عنيا بأربعة كيمو 

جبؿ أحد، الذي يبعد عنو بنحو كيمو متر واحد تقريًبا، وأما الماؿ فيو بعض  مترات ونصؼ، ويقع في شماؿ
بساتيف العيوف في الشماؿ الغربي، وأما زبالة الزج فيي قرية مف قرى المدينة كانت بشمالي "سمع" إلى قرب وادي 

ج" بأف "كاف ألىميا قناة، اندثرت آثارىا فمـ تعد معروفة، وذلؾ اعتماًدا عمى رواية السميودي عف "زبالة الز 
أطماف"، عمى روايتو، وكاف بالمدينة في الجاىمية سوؽ بزبالة مف الناحية التي تدعى يثرب، ومف ثـ فإف حدود 

إنما كانت تتمثؿ في األرض كثيرة النخؿ غربي مشيد سيدنا حمزة،  -طبقا لرواية السميودي-المدينة المنورة 
 . ىي مصرؼ عيف األزرؽ، قريًبا مف مسجد قباء َرِضَي المَُّو َعْنو، وشرقي البركة التي

وعمى أي حاؿ، فمـ ينس أصحابنا األخباريوف أف يختمقوا تعميبل لبلسـ، فيي "يثرب" نسبة إلى "يثرب بف        
قانية بف ميبلئيؿ مف ولد ساـ بف نوح" أو "يثرب بف قائد بف عبيؿ بف ميبلئيؿ"، ىو أوؿ مف نزؿ بيا عند تفرؽ 

مى زعـ، وىي مف الثرب بمعنى الفساد، أو الترثيب أي المؤاخذة بالذنب، عمى زعـ آخر، ىي نسبة ذرية نوح، ع
إلى رئيس العماليؽ الذيف نزلوا بيا بعد أف طردوا منيا بني عيبؿ، مف ولد ساـ كذلؾ، عمى زعـ ثالث، بؿ إف 

اف اسما البف عبيؿ، الذي وتذىب إلى أف يثرب في األصؿ إنما ك -تنسب إلى ابف عباس-ىناؾ رواية رابعة 
 . ىو أوؿ مف نزؿ المدينة

ـْ ِمَف اأْلَْعَراِب        وأما اسـ المدينة، والذي جاء في القرآف الكريـ، حيث يقوؿ سبحانو وتعالى: }َوِممَّْف َحْوَلُك
ـْ َنْحُف َنعْ ُمَناِفُقوَف َوِمْف َأْىِؿ اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَمى النَِّفاِؽ ال تَ  {ْعَمُمُي ـْ ـْ  َمُمُي ويقوؿ: }َما َكاَف أِلَْىِؿ اْلَمِديَنِة َوَمْف َحْوَلُي
ـْ َعْف َنْفِسو{ِمَف اأْلَْعَراِب َأْف َيَتَخمَُّفوا َعْف َرُسوِؿ المَِّو وال َيْرَغبُ  ـْ َيْنَتِو اْلُمَناِفُقوَف َوالَِّذيَف ِفي  وا ِبَأْنُفِسِي ويقوؿ: }َلِئْف َل

ـْ َمَرٌض وَ  ف  -صمى اهلل عميو وعمي آلو وسمـ-، فيو اسـ شرفيا بو المصطفى ُمْرِجُفوَف ِفي اْلَمِديَنة{الْ ُقُموِبِي حتى وا 



" بمعنى "الحمى" أي المدينة، Medinto Mcdintaمف الكممة األرامية "مدينتا" " رأى البعض أف االسـ مأخوذ
المتيودة مف بني إـر الذيف نزلوا يثرب، ىـ عمى رأي مف يرى أف الييود المتأثريف بالثقافة اآلرامية، أو بعض 

ثـ اختصرت إلى  -كما جاء في اصطيفاف البيزنطي-الذيف دعوىا "مدينتا"، وأنيا ربما عرفت بمدينة يثرب 
، بعد ىجرتو إلييا  . "مدينتا أي المدينة"، ثـ عرفت بمدينة الرسوؿ، َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَعَمى آِلِو َوَسمَّـَ

طبًقا لرواية سوؼ نناقشيا فيما بعد وتتصؿ بغزو إسرائيمي لممدينة بأمر مف الكميـ -ويرى "البتنوني"  ىذا       
أف الجنود اإلسرائيمييف ىـ الذيف أطمقوا عمييا اسـ "يثرب"، تحريًفا لكممة مصرية ىي "اتريبس"، كما  -عميو السبلـ

 . صريةأف اسـ طيبة الذي استعمؿ اسما لممدينة مأخوذ عف طيبة الم

عمى أف ىذا الرأي يحتاج "أواًل" أف تكوف قصة الغزو المزعومة حقيقية، وىو أمر تقوـ كؿ األدلة         
التاريخية عمى نقيضو، ثـ ىو يحتاج "ثانًيا" إلى إيجاد اسـ آخر ليثرب قبؿ ىذا االسـ، عمى أياـ العماليؽ الذيف 

مر الذي لـ يشر إليو صاحب ىذا الرأي، وأخيًرا "ثالثًا" إذا تزعـ قصة الغزو المزعومة أنيـ كانوا يسكنونيا، األ
كاف صحيًحا أف الجنود اإلسرائيمييف ىـ الذيف أطمقوا عمى المدينة اسـ "يثرب"، لكاف مف األولى أف يطمقوا عمييا 

تا ىناؾ عمى أطراؼ الدل-واحًدا مف أسماء المدف التي كانت في المنطقة التي كانوا يعيشوف فييا في مصر 
مثؿ "بي رعمسيس" العاصمة المصرية وقت ذاؾ، أو "تانيس" التي جاءت في التوراة تحت اسـ  -الشرقية

 "صوعف"

وأما أف يثرب تحريؼ لمكممة المصرية "أتريبس"، ولعمو يعني "أتريب" "بنيا الحالية"، فميس ىناؾ مف دليؿ        
لػ "أتريبو"، التي جاءت في نص نبونيد اآلنؼ الذكر،  عمى ذلؾ، وربما كاف األقرب إلى الصواب أف تكوف تحريًفا

إلى نظر؛ ألسباب  كما أف القوؿ بأف اسـ "طيبة" منقوؿ عف اسـ العاصمة المصرية الشييرة "طيبة" أمر يحتاج
منيا "أواًل" أف طيبة كانت وقت ظيور اإلسبلـ، قد ودعت أمجادىا التميدة، يوـ أف كانت عاصمة لئلمبراطورية 

لمئات السنيف، ومنيا "ثانًيا" أننا حتى لو افترضنا أف المسمميف كانوا يعرفوف شيئا عف المدف المصرية المصرية 
القديمة الكبرى في تمؾ الفترة، بسبب العبلقات بيف مصر وببلد العرب، والتي بدأت منذ فترة مبكرة في التاريخ، 

 . ـ"642-ىػ 62واستمرت حتى الفتح العربي لمصر "عاـ 

إف طيبة إنما تقع في منطقة نائية ىناؾ في الصعيد األقصى، وأف القادميف مف ببلد العرب ينتظر أف ف       
حمقة -يكونوا عمى معرفة باإلسكندرية، عاصمة مصر وقت ذاؾ، فضبل عف مدف الدلتا القريبة مف سيناء 

المسمميف قد أخذوه عف ثـ إف اسـ طيبة نفسو قد ال يشجع عمى القوؿ بأف  -االتصاؿ بيف مصر وببلد العرب



العاصمة المصرية القديمة، فيو اسـ وثني يرتبط باإللو آموف عمى رأي، ومأخوذ عف اسـ المدينة اليونانية "طيبة" 
 عمى رأي آخر.

وأيا ما كاف األمر، فمقد كثرت أسماء المدينة المنورة في العصر اإلسبلمي، حتى بمغت عشرة أسماء عمى        
ف كاف رأي، وأحد عشر اسم ا عمى رأي آخر، وتسعة وعشريف عمى رأي ثالث، وأربعة وتسعيف عمى رأي رابع، وا 

أىميا جميًعا: المدينة ويثرب وطيبة وطابة والعاصمة والقاصمة والجدية والمحبوبة والمؤمنة والمباركة والمحفوظة 
ومدخؿ صدؽ وقرية األنصار وسيدة  والمختارة والجابرة والعذراء والغراء والبارة والمقدسة والناجية وذات الحرار

اليجرة ودار األخيار ودار اإليماف ودار األبرار ودار السنة وبيت الرسوؿ  البمداف والخيرة وأرض اليجرة ودار
 . ومدينة الرسوؿ ومضجع الرسوؿ وحـر رسوؿ اهلل، َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ 

بل توجد مدونات يمكف الرجوع إلييا، ولـ تقـ بيا حفريات ومف أسؼ أف تاريخ يثرب القديـ مجيوؿ، ف       
ف كانت ىناؾ حفريات قد  عممية يمكف أف تقدـ لنا معمومات ذات قيمة عف تاريخ المدينة المقدسة القديـ، وا 

في أحد  -ىػ6356، 6335، 6333كالتي حدثت في األعواـ -أجريت دوف أف يقصد بيا ذلؾ اليدؼ العممي 
باف ح فر أساس القسـ الشمالي لمدرسة العمو الشرعية الواقعة بقرب باب النساء، وفي المناخية جنوبي البساتيف، وا 

السبيؿ، إال أنيا قد كشفت عف بعض أشياء قد تشير إلى أف المدينة الحالية، إنما قامت عمى أنقاض مدينة 
وماتنا الحالية، إنما تعتمد في ومف ثـ فإف معم -األمر الذي اشار إليو الييود منذ القرف التاسع اليجري-أخرى 

 . الدرجة األولى عمى روايات األخبارييف، وأكثرىا مف ذلؾ النوع الذي عرفناه مف قبؿ

 : سكان املدينة

وأف  -مف أوس وخزرج-يروي األخباريوف أف سكاف يثرب إنما كانوا مف العماليؽ، ثـ الييود، ثـ العرب         
الزرع واتخذ بيا النخيؿ، وعمر بيا الدور واآلطاـ، واتخذ الضياع، وأنيـ يرجعوف العماليؽ إنما كانوا أوؿ مف زرع 

 . في نسبيـ إلى عمبلؽ ابف أرفخشد بف ساـ

 : اليهود -1

أمرىا عجب، إذ تذىب  -طبًقا لرواية األخبارييف، ومف تابعيـ مف المؤرخيف المحدثيف-وقصة الييود       
اهلل عمى فرعوف وطئ الشاـ وأىمؾ مف بيا مف الكنعانييف،  بعد أف أظيره -عميو السبلـ-رواياتيـ إلى أف موسى 

أو أنو بعث إلييـ بعثا أىمؾ مف بيا، ثـ بعث بعثا آخر إلى الحجاز، لمعماليؽ الذيف كانوا يسكنوف المدينة قبؿ 
إلى أف موسى كاف بني إسرئيؿ، وكانوا أىؿ بغي وغزو، ممكوا عمى أنفسيـ رجبل يقاؿ لو "األرقـ" وتذىب الرواية 

قد بعث الجنود إلى الجبابرة مف أىؿ القرى، فضبل عف جيش مف بني إسرائيؿ كاف قد بعثو إلى العماليؽ، وأمره 



أف يقتؿ القوـ جميًعا وال يستبقي منيـ أحدا، وأف ىذا الجيش قد كتب لو نجاح بعيد المدى في ميمتو ىذه، فقتؿ 
إال ولدا لؤلرقـ كاف وضيئا فأشفقوا عمى شبابو، ومف ثـ فقد حمموه إلى العماليؽ جميًعا، ولـ يبؽ عمى أحد منيـ 

موسى ليرى رأيو فيو، غير أف موسى كاف قد انتقؿ إلى الرفيؽ األعمى قبؿ عودة الجيش بولد األرقـ، وقد اعتبر 
ف يسمحوا اإلسرائيميوف أف إبقاء الجيش عمى حياة ولد األرقـ خروج عمى تعميمات موسى، ومف ثـ فقد رفضوا أ

لمعائديف بدخوؿ الشاـ، مما اضطر ىذا الجيش إلى العودة إلى المدينة واإلقامة فييا، ومف ثـ فقد كانوا أوؿ مف 
 . سكف المدينة مف ييود

والقصة عمى ىذا النحو توجو إلييا سياـ الريب مف أكثر مف جانب، وليس بالوسع القوؿ بأنيا ترقى إلى        
ذا إذا لـ تكف ىي نفسيا شبية؛ وذلؾ ألسباب كثيرة: منيا "أواًل" أف ىذا الرأي الذي ما فوؽ مظاف الشبيات، ى

ذىب إلى أف موسى عميو السبلـ قد وطئ الشاـ وأىمؾ الكنعانييف، ال أقوؿ يتعارض مع الحقائؽ التاريخية 
نما يتعارض كذلؾ مع آيات القرآف الكريـ يات الكريمة مف ولتقرأ ىذه اآل -فضبل عف نصوص التوراة -فحسب، وا 

ـْ وال َتْرَتد   ـْ سورة المائدة، يقوؿ سبحانو وتعالى: }َيا َقْوـِ اْدُخُموا اأْلَْرَض اْلُمَقدََّسَة الَِّتي َكَتَب المَُّو َلُك وا َعَمى َأْدَباِرُك
نَّا َلفْ  َنْدُخَمَيا َحتَّى َيْخُرُجوا ِمْنَيا َفِإْف َيْخُرُجوا ِمْنَيا َفِإنَّا  َفَتْنَقِمُبوا َخاِسِريَف، َقاُلوا َيا ُموَسى ِإفَّ ِفيَيا َقْوًما َجبَّاِريَف َواِ 

ـُ اْلَباَب َفِإَذا َدَخمْ  ـَ المَُّو َعَميِيَما اْدُخُموا َعَمْيِي ـْ َغاِلُبوَف َوَعَمى المَِّو َداِخُموَف، َقاَؿ َرُجبلِف ِمَف الَِّذيَف َيَخاُفوَف َأْنَع ُتُموُه َفِإنَُّك
ـْ ُمْؤِمِنيَف، َقاُلواَفَتَوكَّمُ  ا ُموَسى ِإنَّا َلْف َنْدُخَمَيا َأَبًدا َما َداُموا ِفيَيا َفاْذَىْب َأْنَت َوَرب َؾ َفَقاِتبل ِإنَّا َىاُىَنا يَ  وا ِإْف ُكْنُت

ـْ َأْرَبِعيَف َقاِعُدوَف، َقاَؿ َربِّ ِإنِّي ال َأْمِمُؾ ِإالَّ َنْفِسي َوَأِخي َفاْفُرْؽ َبْيَنَنا َوَبْيَف اْلَقوْ  َمٌة َعَمْيِي ـِ اْلَفاِسِقيَف، َقاَؿ َفِإنََّيا ُمَحرَّ
 . َسَنًة َيِتيُيوَف ِفي اأْلَْرِض َفبل َتْأَس َعَمى اْلَقْوـِ اْلَفاِسِقيَف{ 

واألمر كذلؾ بالنسبة إلى التوراة التي تحدثت عف كؿ صغيرة وكبيرة في حياة موسى، وىكذا فإف كؿ        
صحاحات التوراة-سة النصوص المقد تشير إلى أف اإلسرائيمييف الذيف صحبوا موسى في رحمة  -آيات القرآف وا 

أف يدخؿ األرض المقدسة -بما في ذلؾ موسى وىاروف عمييما السبلـ  -الخروج مف مصر، لـ يكتب لواحد منيـ
 . كتابنا إسرائيؿأبًدا، إذا استثنيا يشوع بف نوف وكالب بف يفنو، وقد ناقشنا ذلؾ كمو بالتفصيؿ في 

يكذباف إرساؿ جيش إسرائيمي إلى الحجاز، فالقوـ الذيف  -والتوراة مف قبؿ-ومنيا "ثانًيا" أف القرآف الكريـ       
جبنوا عف أف يدخموا األرض المقدسة التي كتبيا اهلل ليـ، ويصفوف أنفسيـ بأنيـ "كالجراد في أعيف الجبابرة مف 

ء القوـ ليسوا ىـ الذيف يجتازوف صحراوات ببلد العرب حتى يصموا إلى يثرب، بني عناؽ" مف سكاف كنعاف، ىؤال
ثـ يقوموا فييا بمجزرة بشرية تنتيي بإفناء بمد بأسره، إال ولد األرقـ ممكيا، ثـ أليسوا ىـ أنفسيـ الذيف حاوؿ الكميـ 

كتبيا ليـ، إال أنيـ كانوا مع عميو السبلـ أف يحرضيـ عمى القتاؿ، حتى يصدعوا بأمر اهلل ويدخموا األرض التي 
كثرتيـ "تحسبيـ جميًعا وقموبيـ شتى"، كانا يخافوف الحرب وييابوف القتاؿ، بعد أف تمكنت منيـ المذلة والصغار، 



"ليتنا متنا في أرض مصر، أو ليتنا متنا في ىذا القفر، ولماذا -كما تروي توراتيـ -ومف ثـ فقد صاحوا بموسى 
فإف التمرد سرعاف ما يمتد إلى حد الثورة عمى موسى شخصيا، والمناداة بخمع ،  سيؼ"لنسقط بال أتى بنا الرب

رياستو وقياـ سمطة جديدة تعود بيـ إلى مصر، تقوؿ التوراة عمى لساف اإلسرائيمييف: "أليس خيًرا لنا أف نرجع 
اتية وكميا تتحدث عف ىذه ىي النصوص القرآنية والتور  ،إلى مصر، فقاؿ بعضيـ نقيـ رئيًسا ونرجع إلى مصر"

ويا لمعجب فيـ -جبف اإلسرائيمييف وتقاعسيـ عف القتاؿ، أفميس مف الغريب بعد ذلؾ أف يأتي بعض المؤرخيف 
 . فيزعـ لمييود أمجادا عسكرية ما كانت ليـ أبًدا، والحؽ يقاؿ أنيـ ما زعموىا ألنفسيـ أبًدا -مف المسمميف

عف معارؾ دارت رحاىا بيف الييود والعماليؽ، ولكف ليس في المدينة المنورة  ومنيا "ثالثًا" أف التوراة تحدثنا      
نما في سيناء، حيث كاف يقيـ فريؽ  -كما يزعـ بعض المؤرخيف المسمميف القدامى، ومف تابعيـ مف المحدثيف- وا 

ى أياـ شاؤؿ مف العماليؽ، في منطقة منيا تدعى "رفيديـ"، وأف العماليؽ استمروا يضايقوف اإلسرائيمييف حت
 . ، أوؿ مموؾ إسرائيؿ، كما يروي سفر صموئيؿ األوؿ4ؽ. ـ"6262-6222"

ومنيا "رابًعا" أف الرواية تقدـ لنا موسى عميو السبلـ في صورة ال تتفؽ ومكانة الكميـ، فميس مف شيـ       
إلى عبادة اهلل الواحد القيار، األنبياء أف يرسموا الجيوش لتقتؿ الناس جميًعا، كنت أفيـ أف يدعو الكميـ العماليؽ 

جيشا إلى  -فيما يزعـ الرواة-ولينصرف اهلل مف ينصره، أما أف يرسؿ النبي الكريـ  فإذا ما رفضوا كانت الحرب
المدينة ليقوـ فييا بمجزرة بشرية مروعة، تنتيي بإفناء القوـ جميًعا، إال طفؿ ضنوا عميو مف الموت لوضاءتو، 

ى عبلتو مف عامة الناس، فضبل عف أف يكوف ذلؾ مف كميـ اهلل عميو السبلـ، وحتى فأمر ال يمكف أف يقبؿ عم
ىذه، فما شأف موسى بالعماليؽ في وسط ببلد العرب، أنسي أصحاب ىذه الرواية أف موسى قد أرسؿ إلى بني 

يًدا عف مصر بع-إسرائيؿ خاصة، وليس العماليؽ بالتأكيد مف بني إسرائيؿ، كما أنيـ ىنا في المدينة المنورة 
لـ يعترضوا دعوتو، وربما لـ يسمعوا بيا أبًدا، وحتى لو كانوا قوما  -عف صحراء التيو وعف فمسطيف، فضبلً 

ذا كاف ذلؾ كذلؾ، فمماذا  -كما تذىب الرواية-جباريف أفكاف موسى مكمفا بالقضاء عمى الجباريف في األرض، وا 
باريف في األرض، ثـ ما ىو الموقؼ بالنسبة إلى العماليؽ القضاء عمى العماليؽ بالذات، وليسوا ىـ وحدىـ الج

 في غير يثرب؟

ومنيا "خامًسا" أف بعض المؤرخيف المسمميف أنفسيـ إنما يشكوف في صحة الرواية، ومنيا "سادًسا" أف        
ا ليذه طبقً -تقدـ سبًبا مختمفا إلقامة الييود في المدينة، ذلؾ أف موسى  -إخبارية كذلؾ-ىناؾ رواية أخرى 

قد حج إلى بيت اهلل الحراـ ومعو أناس مف بني إسرائيؿ، وعند العودة رأوا في موضع المدينة صفة بمد  -الرواية
نبي يجدوف وصفو في التوراة بأنو خاتـ النبييف، ومف ثـ فقد أقاموا في موضع سوؽ بني قينقاع، ثـ تآلفت إلييـ 

، وىكذا يبدو التضارب واضًحا في 3مف سكف موضع المدينةأناس مف العرب، فرجعوا عمى دينيـ، فكانوا أوؿ 



األخبارييف، بؿ إف البعض منيـ قد ذىب إلى أف ىاروف عميو السبلـ قد دفف بالمدينة كذلؾ، وىنا تتجو  روايات
الروايات اتجاىا غريبا، حيث تذىب إلى أف موسى وىاروف قد خرجا حاجيف أو معتمريف، حتى إذا ما قدما 

مف ييود، فنزال أحد، وىاروف مريض، فحفر لو موسى قبرا بأحد، وقاؿ: ادخؿ فيو فإنؾ تموت، فقاـ  المدينة خافا
 . ىاروف فدخؿ في لحده فقبض فحثى عميو موسى التراب

ولست أدري كيؼ يخاؼ موسى وىاروف مف الييود، أما كاف األولى أف يقوؿ أصحاب ىذه الرواية أف       
العماليؽ، بخاصة وأف أصحاب الرواية نفسيا، إنما يروف أف الذيف كانوا بالمدينة  النبييف الكريميف قد خافا مف

طبًقا لمرواية -مف ييود مف بني قينيقاع، وىـ مف أوفى شيعة موسى وىاروف، وفي نفس الوقت كاف العماليؽ 
روف سوؼ يمؤلوف السيؿ والجبؿ، وفييـ بنو ىؼ وبنو مطر وبنو األزرؽ، ثـ كيؼ عمـ موسى أف ىا -نفسيا

يموت، وعمـ ذلؾ عند ربي وحده، ثـ كيؼ يأمر موسى ىاروف بدخوؿ القبر قبؿ أف يموت، ثـ أليست ىذه 
ف غير أصحابنا األخباريوف فييا، بأف  -"69-66: 62كما جاءت في سفر العدد "-الرواية ىي رواية التوراة  وا 

ف جعموا في موت ىاروف عمى جبؿ أحد في المدينة المنورة، بدال مف م وتو عمى جبؿ ىور في أرض التيو، وا 
ف انحرفت عف الجادة مف الصواب بعد ذلؾ، فجعمت  كانت رواية التوراة جعمت ذلؾ بوحي مف اهلل لموسى، وا 

 . الموت إنما كاف سببو العصياف

ف موسى بعيد جدًّا، بخاصة إذا ما تذكرنا أ -طبًقا ليذه الرواية-ومنيا "سابًعا" أف سكنى الييود في يثرب       
ؽ. ـ، كما ترجح 6447وال أقوؿ في عاـ -ؽ. ـ 6664عميو السبلـ قد خرج ببني إسرائيؿ مف مصر حوالي عاـ 

ؽ. ـ، طبًقا لآلراء التي 6575بؿ إف ىناؾ مف يذىب إلى أف الخروج إنما كاف في حوالي عاـ ،  بعض اآلراء
 . تربط بيف الييود واليكسوس

نما ىي روايات سجميا ييود األسر البابمي  وال ريب في أف أقاصيص التوراة ىذه ليس ليا ظؿ مف حقيقة، وا 
ؽ. ـ"، وبعد حدوثيا بقروف وقروف، ولعؿ في بعد الشقة ما بيف وقوع األحداث وتسجيميا ما يشفع 586-539"

في ىذا الخمط العجيب، بؿ ما يشفع في المغاالت والتفاخر بما ارتكبت ييود مف مجازر، لـ يكف ليا مف أساس 
إال في أذىاف مؤلفييا، الذيف شيدوا بربرية اآلشورييف والبابمييف، فخيؿ إلييـ أف أسبلفيـ مارسوا نفس الموف مف 

 . القير واإلذالؿ

 ويبقى بعد ذلؾ سؤالنا: متى أتى الييود إلى يثرب؟

في الواقع إف اآلراء متضاربة في ىذا األمر إلى درجة أننا ال نستطيع التوفيؽ بينيما، إذ تذىب بعض        
اآلراء إلى أف ذلؾ إنما حدث في القرف الثالث عشر ؽ. ـ، بينما تذىب آراء أخرى إلى أنو إنما كاف في القرنيف 



حوالي أربعة عشر قرًنا، ومف ىنا كانت األوؿ والثاني بعد الميبلد، والفرؽ بينيما جد شاسع، قد يصؿ إلى 
 . الصعوبة في التوفيؽ بيف ىذه اآلراء المختمفة أحياًنا، والمتضاربة أحياًنا أخرى

لقد رأينا مف قبؿ كيؼ أف بعض الروايات إنما تذىب إلى وجود الييود في يثرب، إنما كاف منذ أياـ        
ايات ال تستطيع حتى أف تقؼ عمى قدمييا، ومف ثـ فإننا موسى عميو السبلـ، ورأينا كذلؾ كيؼ أف ىذه الرو 

 "، ذلؾ أف962-6222نتجو إلى رواية أخرى، تذىب إلى أف الييود إنما قدموا عمى أياـ داود عميو السبلـ "
"، وأف النبي الكريـ قد لجأ إلى  -فيما يرى البعض-اإلسرائيمييف  قد خمعوا طاعة داود وانضموا إلى ولده "أبشالـو

ؼ الشاـ، ثـ لحؽ بخيبر وما إلييا مف ببلد الحجاز، ثـ أعد العدة الستعادة ممكو فحارب ولده وانتصر عميو، أطرا
عف قتؿ عشريف ألفا مف بني إسرائيؿ، ولعؿ  ثـ انتيى األمر بقتؿ أبشالـو عمى يد "يؤاب" قائد جيش داود، فضبلً 

ف رأي أف األمر كاف ممثبل في  ىجرة سبط شمعوف قبيؿ أياـ داود، ومف ثـ فاليجرة "دوزي" يتجو نفس االتجاه، وا 
 . األمر الذي ناقشناه مف قبؿ-ال عبلقة ليا بداود 

وعمى أي حاؿ، فإف رواية اإلخبارييف اآلنفة الذكر، ال تعدوا أف تكوف تحريًفا ألحداث جاءت في التوراة،        
ى إلى أىؿ بيتو، ومنيا ثورة ولده أبشالـو الذي حيث تروى أف أخريات أياـ داود قد تميزت بعدة ثورات، امتدت حت

نجح في أف يضـ إليو قبائؿ إسرائيؿ الثائرة ضد أبيو، دوف سبب ندريو عمى وجو اليقيف، ثـ تمكف أبشالوـ مف 
خمع أبيو، وتنصيب نفسو ممًكا عمى إسرائيؿ في مكانو، مما اضطر داود إلى أف يذىب إلى "محانيـ" في شرؽ 

فاجأ بأبشالـو وأتباعو داود إلى أف يذىب إلى "محانيـ" في شرؽ األردف، حتى ال يفاجأ بأبشالـو األردف، حتى ال ي
وأتباعو في أورشميـ، إال أف تصرفات أبشالوـ المخزية مكنت داود مف استعادة والء بعض القبائؿ اإلسرائيمية 

لصريحة لجنوده بعدـ قتمو، مما أدى القوية، واالنتصار عمى أبشالـو وقتمو كذلؾ، عمى الرغـ مف أوامر داود ا
 . إلى حزف داود المرير عمى ولده

ف غيروا فييا بما        وىكذا يبدو واضًحا أف اإلخبارييف لـ يفعموا أكثر مف نقؿ القصة التي روتيا التوراة، وا 
ؿ إلى أف يرى يجعؿ الييود يصموف إلى ببلد العرب عمى أياـ داود عميو السبلـ، بؿ إف ىناؾ مف يذىب بو الخيا

سمط  أف داود قد غزا يثرب، وكاف يسكنيا صمع وفالج، وأنو قد أخذ مف سكانيا مائة ألؼ عذراء، واف اهلل قد
غير أف أصحابنا ، في السيؿ والجبؿ في ناحية الجوؼالدود عمى أىؿ يثرب بعد ذلؾ فأىمكيـ، ثـ دفنوا 
المائة ألؼ مف عذاري يثرب، فضبل عف السبب في سبييـ، األخبارييف لـ يقولوا لنا ماذا فعؿ النبي األواب بيذه 

ثـ وىؿ صحيح أف يثرب كاف بيا في تمؾ اآلونة مف القرف العاشر قبؿ الميبلد مائة ألؼ مف العذاري؟، ثـ وىؿ 
صحيح كذلؾ أف اهلل قد أىؿ يثرب جميًعا؟ وأخيًرا ماذا فعؿ ىؤالء الناس ليصب عمييـ داود نقمتو إلى ىذا 

 . ذا يبدو لنا بوضوح ما في ىذه الرواية مف بعد عف الصوابالحد؟، وىك



وىناؾ فريؽ ثالث يذىب إلى أف الييود إنما قدموا إلى ببلد العرب في القرف الثامف قبؿ الميبلد، بعد سقوط       
ؽ. ـ، وليس مف شؾ في أف ىذا االتجاه قد تأثر إلى 766في أيد اآلشورييف عاـ  -عاصمة إسرائيؿ-السامرة 

ؽ. ـ، وأف العاىؿ اآلشوري "سرجوف الثاني" 766د كبير بسقوط السامرة في يوـ ما مف شير ديسمبر عاـ ح
-ؽ. ـ" قد ىجر أكثر عناصر السكاف أىمية، وربما النببلء واإلغنياء، غير أف التيجير إنما كاف 766-725"

ؽ. ـ، فإف 765أو  762في عاـ  إلى "حمج وخابور ومدف مادي"، وحيف تكررت العممية -طبًقا لرواية التوراة
العاىؿ اآلشوري قد جاء بقوـ مف "بابؿ وكوت وحماة"، ومف سوسة وعيبلـ، فضبل عف قبائؿ ثمود "تامود" 
ومرسيمانو وجبايا، والعرب الذيف يعيشوف بعيًدا في الصحراء وأسكنيـ في السامرة، وذلؾ رغبة مف العاىؿ 

ليست  ية وفمسطيف، بإدخاؿ إلى الببلد، وىكذا يبدوا واضًحا أنواآلشوري في كسر التحالفات القديمة في سور 
لى غيرىا مف  ىناؾ أية إشارة في التوراة، أو في النصوص اآلشورية، إلى تيجير ييود مف السامرة إلى يثرب، وا 

 . ببلد العرب، ومف ثـ فإف المؤرخيف يرفضوف ىذا االتجاه

لى يثرب إنما كانت بعد سقوط الييودية وتدمير الييكؿ في القرف وىناؾ فريؽ رابع يرى أف ىجرة الييود إ        
بعاد كثير  -ؽ. ـ587وربما في أغسطس -ؽ. ـ 586السادس قبؿ الميبلد، عمى يد "نبوخذ نصر" في عاـ  وا 

مف الييود إلى بابؿ، وىو ما عرؼ في التاريخ "بالسبي البابمي"، وعندما قتؿ الييود "جداليا" نائب نبوخذ نصر 
ورشميـ، أدركوا مدى الكارثة الت حمت بيـ، وخوفا مف انتقاـ العاىؿ البابمي، فقد كاف اليروب إلى مصر ىو في أ

سبيؿ النجاة الوحيد أماميـ، ونقرأ في التوراة "فقاـ جميع الشعب مف الصغير إلى الكبير ورؤساء الجيوش وجاءوا 
ذه األحداث إشارة إلى ىروب ييود إلى يثرب، كما إلى مصر، ألنيـ خافوا مف الكمدانييف"، ومرة أخرى ليس في ى

 . تذىب الروايات العربية

كما -عمى أنو في ىذه االضطرابات، ال يمكنا القوؿ إف مصر كانت ىي سبيؿ النجاة الوحيد أماـ الييود        
ف كنا ال نستطيع  -تقوؿ التوراة أف  -ألحواؿبحاؿ مف ا-ومف ثـ فربما فر فريؽ مف ييود إلى ببلد العرب، وا 

لى وادي القرى ومجاوراتيما، ربما كاف أقرب إلى  نقوؿ أنيـ قد ذىبوا إلى يثرب بالذات، ولعؿ الذىاب إلى تيماء وا 
الصواب مف الذىاب بعيًدا إلى يثرب؛ ذلؾ ألف الطريؽ إلى الحجاز لـ يكف مقفبل أماـ ييود في تمؾ الفترة، 

بحثوف عف ممجأ يقييـ شر العذاب الذي يمكف أف يصبو عمييـ بخاصة وأف الييود كانوا ىاربيف مف فمسطيف، ي
العاىؿ البابمي، والحجاز أقرب المناطؽ إلى فمسطيف، كما أف وجود بعًضا مف ييود عمى طرؽ التجارة بيف 

بوجود ىجرة ييودية إلى ببلد  جنوب ببلد العرب وشماليا فيما بعد في العصر الروماني، قد يدعـ الرأي القائؿ
 . نذ تمؾ الفترةالعرب م



غير أف حمبلت البابمييف المتكررة بعد ذلؾ عمى شماؿ ببلد العرب، فضبل عف استقرار "نبونيد" في          
تيماء، ولمدة قد تقرب مف سنوات عشر، كما أشرنا مف قبؿ، قد يضعؼ ىذا االتجاه، ورغـ أف ىناؾ مف يذىب 

جاليا بعًضا مف ييود، وأف ىذا النفر مف ييود، إنما أقاموا إلى أف حممة نبونيد عمى ببلد العرب، قد ضمت بيف ر 
إقامة دائمة استمرت حتى ظيور اإلسبلـ، فإف العاىؿ البابمي لـ يشر أبًدا إلى  -وحتى يثرب-في شماؿ الحجاز 

عناصر ييودية في جيوشو، أو أنو قد أسكف ييود في تمؾ المناطؽ، كما أننا ال نممؾ مف األدلة ما يؤيد وجية 
 . لنظر ىذها

وىناؾ فريؽ خامس يذىب إلى أف وجود الييود في يثرب إنما يرجع إلى القرنيف األوؿ والثاني بعد        
الميبلد، وليس مف شؾ في أف األدلة التاريخية، إنما ىي في جانب ىذا االتجاه أكثر مف غيره، ولعؿ مف أىـ 

بعد أف نجح الروماف في السيطرة -في تمؾ الفترة  ىذه األدلة أف الظروؼ السياسية التي كانت ييود تمر بيا
قد ساعدت -عمى سورية ومصر في القرف األوؿ ؽ. ـ، وعمى ييودية ودولة األنباط في القرف الثاني بعد الميبلد 

ىذه الظروؼ عمى ىجرة أعداد مف ييود إلى شبو الجزيرة العربية، التي ساعدت ىذه الظروؼ عمى ىجرة أعداد 
و الجزيرة العربية، التي كانت بعيدة عف السيطرة الرومانية، فضبل عف أف ببلد العرب إنما كانت مف ييود إلى شب

ما تزاؿ في بداوة تشبو ما كاف عميو الييود إلى حد ما، ىذا إلى أف الييود أنفسيـ إنما كانوا ينظروف إلى العرب 
يـ جميًعا إذف مف نسؿ إبراىيـ الخميؿ مف ولد إسحاؽ، ف -أي الييود-عمى أنيـ مف ولد إسماعيؿ، وبما أنيـ 

عميو السبلـ، وبالتالي فيـ مف ذوي رحميـ، وليـ بيـ صمة مف قربى، ىذا فضبل عف أف أمر ىروب الييود إلى 
أعالي الحجاز ودخوليـ إليو أمر سيؿ ميسور، فاألرض واحدة وىي متصمة، والطرؽ مفتوحة مطروقة، وال يوجد 

ييود، مف دخوؿ الحجاز، وال سيما أف الييود كانوا خائفيف، فاريف بأنفسيـ مف فتؾ مانع يمنع الييود، أو غير ال
 . الروماف، وأقرب مكاف مأموف إلييـ ىو الحجاز

غير أف اليجرة الحقيقية إنما كانت بعد الثورة الييودية ضد الروماف، ثـ إخماد ىذه الثورة بأشد العنؼ        
ـ، حيث دمرت المدينة المقدسة، وأحرؽ المعبد الييودي الذي 72" في عاـ وأقسى أنواع التدمير عمى يد "تيتوس

بناه "ىيرودوس" إحراًقا تامًّا، حتى أف القوـ نسوا بعد حيف مف الدىر، إف كاف المعبد قد بنى عمى التؿ الشرقي أو 
ا، كما منع بقية قد فشمت نيائيًّ  -اعتماًدا عمى وصؼ التوراة لو-الغربي مف أورشميـ، وحتى أف محاولة بنائو 

السكاف مف مجرد االقتراب مف أورشميـ، ومف ثـ فقد ىاجرت مجموعات مف السكاف إلى ببلد العرب، ووصمت 
 . إلى يثرب

ـ، وانتيت 635، 636غير أف الثورة سرعاف ما تجددت مرة أخرى عمى أياـ ىدرياف، فيما بيف عامي       
ف سياسي في فمسطيف، وتغير اسـ المدينة المقدسة "القدس" إلى "إيميا الثورة إلى القضاء تماًما عمى الييود، ككيا



كابتيولينا" وتحوؿ المعبد الييودي إلى معبد إللو الروماف "جوبيتر"، ثـ بيعت النساء الييوديات كإماء، وضاع 
اف إلى مكاف يحتمي بو مف غضبة الروم -مف أسعده الخظ فنجا-الييود في غياىب التاريخ، وسرعاف ما فر 

إلى جانب مف وصموا بعد -القاسية، وكاف مف ىؤالء المحظوظيف فريؽ مف ييود وصموا إلى يثرب، وكاف ىؤالء 
ىـ الذيف كونوا الجالية الييودية في شماؿ الحجاز، وفي يثرب بصة خاصة، وزاد  -تدمير القدس عمى يد تيتوس

ي القرى إلى يثرب مف الييود، ىذا وىناؾ عددىـ بمرور الزمف، حتى إذا ما ظير اإلسبلـ كاف معظـ سكاف واد
في الحجر، وفي مواضع أخرى مف أرض األنباط، كتابات نبطية، يرجع بعضيا إلى القرف األوؿ الميبلدي، 

 . وبعضيا اآلخر إلى القرف الرابع الميبلدي، وردت بيا أسماء عبرية تشير إلى أف أصحابيا مف ييود

تجاه، فتذكر أنو لما ظيرت الروـ عمى بني إسرائيؿ جميًعا بالشاـ فوطئوىـ وتؤيد المصادر العربية ىذا اال      
ونكحوا نساءىـ، خرج بنو النضير وبني قريظة وبنو ىدؿ "بيدؿ" ىاربيف إلى مف بالحجاز مف ييود، فمما فصموا 

 وىذه الروايات عنيـ بأىمييـ اتبعيـ الرـو فأعجزوىـ، وىمؾ جند الرـو في المفاوز والصحاري الخالية مف الماء،

مأخوذة عف ييود المدينة أنفسيـ، ثـ أخذت جموع الييود في الجزيرة العربية تزداد وتكثر بعد اضطياد الرـو ليـ، 
 . ثـ قصد بنو النضير وقريظة منطقة يثرب، وارتادوا حتى تخيروا أخصب بقاعيا فسكنوىا

ف تركزت كتؿ الييود الكبرى في وىكذا سكنت جاليات ييودية منطقة يثرب، والطرؽ المؤدية        إلى الشاـ، وا 
، 6يثرب بالذات، حيث كاف فييا ثبلث قببلئؿ، ربما بمغ عدد رجاليا البالغيف أكثر مف ألفيف، وىي قينقاع

والنضير وقريظة، إلى جانب بطوف وعشائر ييودية أخرى، ذىب األخباريوف إلى أنيا بمغت أكثر مف عشريف 
محمر وبنو زعورا وبنو الشظية وبنو جشـ وبنو بيدؿ وبنو عوؼ وبنو القصيص  بطنا، منيـ بنو عكرمة وبنو

سبللة ىاروف -ىذا وىناؾ مف يرجع بنسب بني النضير وبني قريظة إلى طبقة الكياف ،  "العصيص" وبنو ثعمبة
ينتمي إلى وأما بقية ييود ببلد العرب، فبعضيـ يرجع إلى نفس طبقة الكياف، وبعضيـ اآلخر إنما  -عميو السبلـ

 . نسؿ األسباط العشرة المفقودة

والذيف كانت تتكوف منيـ دويمة -غير أننا ال نستطيع أف نوافؽ عمى ىذا االتجاه، ذلؾ ألف األسباط العشرة       
ؽ. ـ، إلى إسرائيؿ وعاصمتيا 966إسرائيؿ التي قامت عقب انفصاؿ الدولة عشية موت سميماف في عاـ 

عاـ  إنما ضاعوا في غياىب التاريخ بعد االحتبلؿ اآلشوري لمسامرة في -ا أورشميـالسامرة، وييوذا وعاصمتي
ؽ. ـ، ثـ قياـ سرجوف الثاني بتيجير أكثرىـ إلى مناطؽ أخرى مف اإلمبراطورية، ثـ أتى بقبائؿ أخرى مف 766

ة ومجاوراتيا، ومف بابؿ وعيبلـ وسورية وببلد العرب، لتحؿ محؿ اإلسرائييميف المسبييف، ثـ أسكنيـ في السامر 
 . ىذا الخميط الجديد ظير في التاريخ ما سمي "بالسامرييف"



وىكذا وضع سرجوف الثاني نياية لكيانيـ كأمة، وأنيى وجود األسباط العشرة كدولة، ولـ يقدر ليـ العودة       
غيرىـ مف السكاف  مرة أخرى إلى المنطقة التي أخذوىا غيمة واغتصابا مف أصحابيا، ثـ سرعاف ما اندمجوا مع

عمى أف ببلد العرب كانت ضمف  األصمييف في المناطؽ التي أجبروا عمى اإلقامة فييا، وليست ىنا أية إشارة
ف ذكرت نصوص العاىؿ اآلشوري أف مف بيف مف أتى بيـ إلى السامرة قبائؿ مف ببلد العرب  ىذه -المناطؽ وا 

العشرة في مكاف ىؤالء الميجريف مف ببلد العرب؟ ىذا  فيؿ أتى سرجوف بجزء مف األسباط -كما أشرنا مف قبؿ
ما سكتت عنو النصوص تماًما، ومف ثـ فإننا ال نستطيع القوؿ بأف بعًضا مف ييود ببلد العرب كانوا مف 

 . األسباط العشرة

ف  وعمى أي حاؿ، فإف فريًقا مف المؤرخيف إنما يذىب إلى ف ييود ببلد العرب، إنما ىـ عرب تيودوا،        وا 
لـ يكونوا مزوديف بمعمومات كافية في التوحيد، وأنيـ لـ يكونوا خاضعيف لقانوف التممود كمو، حتى أف بعًضا مف 

ف كانوا مع ذلؾ شديدي التمسؾ بدينيـ ،  ييود دمشؽ وحمب في القرف الثالث الميبلدي أنكروا عمييـ ييوديتيـ، وا 
بني قريظة فرعاف مف قبيمة جذاـ العربية، تيودوا وسموا ىذا ويذىب فريؽ مف المؤرخيف إلى أف بني النضير و 

األخبارييف، فإف "جبؿ بف جواؿ" مف بني ثعمبة بف سعد بف ذبياف، قد  ، وطبًقا لرواية4باسـ المكاف الذي نزلوا فيو
 . تيود ىو وقومو، وعاش مع بني قريظة، حتى ظيور اإلسبلـ، ثـ ىداه اهلل إلى الديف القويـ فأسمـ

كاد يجمع المؤرخوف عمى أف ييود ببلد العرب إنما ىـ مف ييود فمسطيف، وأنيـ تركوىا فيما بيف عامي وي      
ويذىبوف إلى أف ييود بني النضير وبني قريظة مف نسؿ ىاروف، وأف بقية -ـ، كما أشرنا مف قبؿ 635، 72

ا داب بف ركاب، وأنيـ قد البطوف الييودية مف أسباط بني إسرائيؿ األخرى، وأف ييود خيبر مف نسؿ "ييون
ؽ. ـ، ثـ بقوا فييا حتى عيد الخميفة الراشد "عمر بف 586ىاجروا إلى خيبر بعد خراب الييكؿ األوؿ في عاـ 

ـ"، وأف كممة "خيبر" كممة عبرانية بمعنى الطائفة والجماعة، وبمعنى الحصف 644-634-ىػ63-63الخطاب" "
ف نسبوىا إلى رجؿ دعوه "خيبر بف قانية بف ميبلثيؿ"، والمعسكر، وىو نفس الرأي الذي ذىب إليو األ خباريوف، وا 

رأى فيو البعض "شفطيا بف ميممثيؿ" مف بني فارص، عمى أف ىناؾ مف يفسرىا بمعنى مجموعة مف 
ف رأى أف المفظة عبرية  . المستوطنات، وا 

شير إليو األسماء التي يحمميا عمى أف االستدالؿ ببحث لغوي عمى جنسية ييود ببلد العرب، طبًقا لما ت       
ال يمكف أف يعتد بو ويعوؿ عميو، فمف الحؽ أف بعض أسماء القبائؿ الييودية عربية  -قبائؿ وأفرادا-الييود 

محضة، ولكنيا ال تدؿ عمى أنيا عربية الجنس، إذ يمكف أف تكوف جموع الييود التي ىاجرت إلى ببلد العرب، 
كانوا قد تركوا منذ  ت بيا أسماء ليا، بؿ إف الواقع إنما يدلنا عمى أف الييودقد اتخذت أسماء األماكف التي نزل

أمد طويؿ االنتساب إلى قبائميـ، وأصبحوا يعرفوف بأسماء القرى واألقاليـ التي جاءوا منيا، فكاف يقاؿ فبلف 



إنما ىي النظر  -سوففيما يرى إسرائيؿ ولفن-األوشميمي أو فبلف الحبروني.. وىكذا، ومف ثـ فالطريقة المثمى 
في األخبلؽ والتقاليد، واتجاه األعماؿ واألفكار، وىنا فسوؼ نجد أف ييود ببلد العرب ييودا أكثر منيـ عرًبا، 
ىذا إلى جانب أف فكرة إقامة الحصوف واآلطاـ عمى قمـ الجباؿ في شماؿ ببلد العرب، إنما أتى الييود بيا مف 

 . عة في الجباؿفمسطيف، حيث تكثر ىناؾ الحصوف المني

أضؼ إلى ذلؾ أف القرآف الكريـ إنما وجو الخطاب إلى الييود بتعبير "بني إسرائيؿ"، ونعي عمييـ مسمؾ        
حراج وكفر وتكذيب وغدر، ونقض  الييود األقدميف مع موسى واألنبياء مف بعده، وما كاف منيـ مف تعجيز وا 

وقد نيوا عنو، وأكميـ أمواؿ الناس بالباطؿ، وذلؾ في صدد  لمشرائع وتحريؼ لمكبلـ عف مواضعو، وأخذىـ الربا
وفي كثير مف اآليات جعؿ الييود المعاصريف  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَعَمى آِلِو َوَسمَّـَ -التنديد بموقفيـ مف النبي 

بصيغة والقدامى موضوع خطاب وسياؽ وسمسمة واحدة، حيث يوجو الخطاب إلى بني إسرائيؿ أو إلى الييود 
المخاطب القريب، فيقص ما كاف مف األقدميف وما كاف مف المعاصريف بأسموب يرجح أف المقصود بو تقرير 
الصمة النسبية بيف ىؤالء وأولئؾ، وربط ما بدا مف أخبلؽ المعاصريف ومواقفيـ بما كاف مف أخبلؽ القدماء، كأف 

ذف: فتوجي و الخطاب في القرآف الكريـ إلى ييود يثرب بػ"بني الجميع يصدروف عف جبمة واحدة وأخبلؽ متوارثة، وا 
، بأف الييود الذيف كانوا في الحجاز، بصفة عامة، ىـ نازحوف وأنيـ  إسرائيؿ" يسوغ الترجيح، بؿ الجـز
ف كاف ىناؾ عرب تيودوا، فإنيـ لـ يكونوا جماعة محسوسة،  إسرائيميوف، وأنيـ ليسوا قبائؿ عربية تيودت، وا 

 . وليسوا إال أفرادا

عمى أنو يجب أال يفيـ مف ىذا كمو، أف كؿ ييود ببلد العرب مف أصؿ ييودي، فيناؾ الكثير مف العرب        
المتيوديف، وال سيما القبائؿ الييودية المسماة بأسماء عربية أصيمة، ليا صمة بالوثنية، مما يدؿ عمى أنيا إنما 

 عربية التي تيودت، فقد تيود قوـ مف األوس والخزرج بعدكانت وثنية قبؿ أف تتيود، وىناؾ الكثير مف البطوف ال
خروجيـ مف اليمف لمجاورتيـ ييود خيبر وقريظة والنضير، وتيود قوـ مف بني الحارث بف كعب، وقوـ مف 

عف أف ىناؾ ما يشير إلى أف المرأة المقبلت في الجاىمية كانت  غساف، وقوـ مف جذاـ، وقوـ مف "بمى"، فضبلً 
يا ولد أف تيوده، ومف ثـ فقد تيود بعض منيـ، فمما جاء اإلسبلـ أراد األنصار إكراه أبنائيـ تنذر إف عاش ل

عميو، فنياىـ اهلل عف ذلؾ، حيث يقوؿ سبحانو وتعالى: }ال ِإْكَراَه ِفي الدِّيِف َقْد َتَبيََّف الر ْشُد ِمَف اْلَغي{ ، كما أف 
 إلى حد ما.الييود قد عمموا عمى التبشير بدينيـ بيف العرب 
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قد ىاجرت مف اليمف إلى يثرب عمى إثر حادث  -مف أوس وخزرج-يروي األخباريوف أف القبائؿ العربية       
، وىناؾ في يثرب وجدت تمؾ القبائؿ أف األمواؿ واآلطاـ والنخيؿ في أيدي الييود، فضبل عف  حادث سيؿ العـر



ى بعض، ويمتنعوف بو ممف يود، وعقدوا معيـ حمفا يأمف مف بعضيـ إلالعدد والقوة، فأقاـ األوس والخزرج مع الي
،  -طبًقا لرواية األخبارييف-وىكذا فإف ىجرة األوس والخزرج إلى يثرب، إنما كانت ،  سواىـ بسبب سبؿ العـر

تي األمر الذي ال يمكف تحديد زمنو بسيولو؛ ذلؾ ألف سد مأرب إنما تيدـ عدة مرات، خبلؿ الفترة الطويمة ال
وبيف آخر مرة أصمح فييا السد في  -وربما الثامف ؽ. ـ -ؽ. ـ مضت منذ تشييده في منتصؼ القرف السابع

"، إذ أف ىناؾ عدة Cih 451" و"668ـ، عمى أياـ أبرىة الحبشي طبًقا لما جاء في نصي "جبلزر 543عاـ 
صبلحو، منيا ما حدث عمى أياـ "شمر ييرعش"،  ومنيا ما حدث عمى أياـ "ثاراف إشارات إلى تيدـ السد وا 

 . يينعـ" عندما تيدـ السد عند موضع "حبابض" و"رحبتف"، وأف القوـ قد كتب ليـ نجحا كبيًرا في إصبلحو

ولعؿ التيدـ الذي حدث عمى أياـ "شرحبيؿ يعفر" في القرف الخامس الميبلدي، إنما كاف واحًدا مف أشد        
ت اآلثار الجانبية، إلى ىروب سكاف المنطقة إلى اليضاب والجباؿ، ثـ تيدمات السد خطورة، ألف آثارة تعد

ىجرتيـ مف ىذه المنطقة إلى أرضيف أخرى، ربما ألنو كاف بسبب كوارث طبيعية، كالزالزؿ والبراكيف، وليس 
ف لمجرد سقوط أمطار غزيرة، ومع ذلؾ فقد نجح القوـ بعد كؿ ىذا في تجديد بناء السد وترميمو، عمى مقربة م

"رحب" وعند "عبرف"، فضبل عف حفر مسايؿ لممياه، وبناء القواعد والجدراف، كما أشرنا مف قبؿ، وقد تـ ذلؾ في 
 . ـ، وأخيًرا ذلؾ التيدـ الذي كاف عمى أياـ أبرىة الحبشي452/ 449عاـ 

اليمف إلى وسط وىكذا يبدو بوضوح أف تحديد تاريخ معيف لخراب سد مأرب، وىجرة القبائؿ العربية مف       
أف نقوؿ فيو كممة نظف أنيا القوؿ الفصؿ،  -عمى ضوء معموماتنا الحالية-ببلد العرب وشماليا، أمر ال يمكف 

أو حتى قريًبا مف ىذا القوؿ، وأف األمر ما يزاؿ في مرحمة الحدس والتخميف، حتى تقدـ لنا األرض الطيبة في 
 . اليمف أو في غيرىا، ما ينير أمامنا الطريؽ

وأما الروايات العربية، فإف بعًضا منيا إنما يشير إلى أف ذلؾ إنما قد حدث قبؿ اإلسبلـ بأربعة قروف،       
بينما يشير البعض اآلخر إلى أف تمؾ اليجرات إنما تمت في القرف الخامس الميبلدي، وعمى أياـ "حساف بف 

قرف الرابع الميبلدي، معتمدا في ذلؾ عمى نسب "سعد تباف أسعد"، عمي أف ىناؾ فريًقا ثالثًا إنما يقترح أخريات ال
 -طبًقا لرواية النسابيف-بف عبادة الخرزجي"، وجعمو مقياسا لمزمف الذي ربما تكوف اليجرة تمت فيو، فنسب سعد 

إنما ىو "سعد بف عبادة بف دليـ بف حارثة بف أبي خزيمة بف ثعمبة بف طريؼ بف الخرزج األصغر بف ساعدة بف 
ذا افترضنا أف الفرؽ بيف كعب بف ا لخزرج األكبر بف حارثة"، فمف سعد إلى الخزرج األكبر أحد عشر جيبل، وا 

ـ"، وبيف الخزرج األكبر، 666كؿ جيميف خمسة وعشريف عاًما، كانت المدة بيف اليجرة النبوية الشريفة "في عاـ 
نت في أخريات القرف الرابع، ىذا حوالي مائتيف وخمسيف وسبعيف سنة، أي أف ىجرة األوس والخزرج، ربما كا

 . ـ496ـ، ثـ االستيبلء عمى المدينة في عاـ 322ويحدد "سديو" ىذه اليجرة بعاـ 



، فتمؾ أساطير ال تدور إال في رءوس 4وأما أف تيدـ السيؿ كاف بسبب "جرذ" لو مخالب وأنياب مف حديد       
مف منيج عممي، األمر الذي ناقشناه بالتفصيؿ  أصحابيا، ومف ثـ فيي ال تعرؼ نصيًبا مف صواب، أو جانبا

في كتابنا "دراسات في التاريخ القرآني" كما أف "كيتاني" قد جانبو الصواب كثيًرا حيف ظف أف خراب سد مأرب، 
، إنما  إنما كاف بسبب الجفاؼ الذي أثر عمى السد، بؿ إف ضغط الماء عمى جوانب السد، ثـ حدوث سيؿ العـر

، فضبل عف معارضتيا لما جاء في القرآف الكريـ عف 5ليؿ عمى فساد نظرية الجفاؼ ىذهىو في حد ذاتو لد
 . ىذا حادث السيؿ

عمى أف المؤرخيف إنما يشككوف كثيًرا في أف يكوف السيؿ وحده ىو سبب ىجرة األوس والخزرج؛ ذلؾ ألف        
مف ثـ فإنو يصبح مف الصعب أف نتقبؿ السد إنما كاف يسقي ربوة مف األرض لـ تكف مسكنا لكؿ بطوف األزد، و 

نو لمف  القوؿ، بأف جميع البطوف األزدية قد ىاجرت إلى شماؿ شبو الجزيرة العربية بسبب انييار السد وحده، وا 
، واضطرت بعض ىذه البطوف إلى ترؾ وطنيا  المحتمؿ أف تكوف ىناؾ أسباب أخرى تعاونت مع سيؿ العـر

 . مياجرة إلى األرجاء النائية

ولعؿ أىـ ىذه األسباب إنما ىو ضعؼ الحكومة، ثـ تحوؿ الطرؽ التجارية، فضعؼ الحكومة في اليمف        
أدى إلى تزعـ سادة القبائؿ والرؤساء، وانشقاؽ الزعامة في الببلد، فضبل عف المشاحنات الدينية بيف أتباع 

قبلقؿ الداخمية تدخؿ الحبشة ثـ الفرس النصرانية وأتباع الموسوية في اليمف، وزاد الطيف بمة أف صاحب تمؾ ال
في شئوف اليمف الداخمية، وكاف نتيجة ذلؾ كمو اضطراب األمف في الببلد، وظيور ثورات داخمية وحروب، كما 
تدلنا عمى ذلؾ نقوش النصؼ الثاني مف القرف السادس الميبلدي، فأليى ذلؾ الحكومة عف القياـ بواجباتيا، مما 

ف ثـ فقد تصدعت جوانبو، وكاف السيؿ الذي أغرؽ مناطؽ واسعة مف األرض أدى إلى إىماؿ السد، وم
الخصبة، التي كاف القـو يعتمدوف عمييا في حياتيـ االقتصادية، فإذا أضفنا إلى ذلؾ كمو أف اليمف لـ تصبح في 

إلى المناطؽ  تمؾ الفترة صاحبة السيادة عمى الطرؽ التجارية، كما أنيا لـ تعد الوسيط الوحيد في نقؿ التجارة
بعد سيطرة الروماف عمى البحر المتوسط ونقؿ تجارة اليند عف طريؽ ىذا -الشمالية، بؿ ربما لـ يعد دور اليمف 

عف ظيور القرشييف وقياميـ برحمتي الشتاء والصيؼ المشيورتيف، إال دورا ثانويا، وىكذا تجمعت  فضبلً  البحر،
الزراعة وكساد التجارة، مما دفع بقبائؿ عربية غير قميمة إلى  العوامؿ السياسية واالقتصادية معا عمى إىماؿ

 . اليجرة إلى ببلد العرب الشمالية، وكاف مف بيف المياجريف األوس والخزرج

ولعؿ مف األىمية بمكاف اإلشارة إلى أف القوؿ بأف قبائؿ األزد ىاجرت دفعة واحدة، أمر غير مقبوؿ؛ ذلؾ        
ـ، وكانت قد استمرت مدة طويمة 452كانت ال تزاؿ تحكـ مكة حوالي عاـ  -زدوىي بطف مف األ-ألف خزاعة 



وىذا يعني أنيا ىاجرت  -رأى البعض أنيا حوالي ثبلثة قروف، ورأى آخروف أنيا خمسة قروف -تمي ىذا األمر
 . ـ627مف اليمف حوالي منتصؼ القرف الثاني، وربما منذ القرف الثالث، في عاـ 

ف األمر، فإف األخبارييف يذىبوف إلى أف األوس والخزرج أخواف، فيما أبناء "حارثة بف ثعمبة وأيًّا ما كا      
العنقاء بف عمرو مزيقياء بف عامر ماء السماء بف حارثة الغطريؼ بف امرئ القيس البطريؽ، بف ثعمبة بف مازف 

نسبوف إلى أميـ "قيمة بنت األرقـ بف بف األز"، الذي ينتيي نسبو إلى "يعرب بف قحطاف"، ولكف القوـ إنما كانوا ي
عمرو بف جفنة"، وليذا كانوا يدعوف "أبناء قيمة"، مما يدؿ عمى أف ىذه المرأة إنما كانت تتمتع بشيرة عريضة، 

 . دفعتيـ إلى االنتساب إلييا

مف القوة  وعمى أي حاؿ، فمقد أقاـ األوس والخزرج في المدينة، وربما لـ يكونوا في أوؿ األمر يممكوف       
وكثرة العدد، بحيث يخشى الييود بأسيـ، ىذا ويبدو أف الييود قد عمموا عمى اإلفادة مف خبراتيـ التي اكتسبوىا 
 منذ فترة طويمة، في مجاؿ الزراعة والتجارة في مواطنيـ القديمة في اليمف، ومف ثـ فقد سمحوا ليـ باإلقامة في

ي أيدي الييود جعؿ األوس والخزرج يعيشوف حياة قاسية، ومف ثـ فقد مجاوراتيـ، إال أف وجود الثروة والسمطاف ف
ما أف يستغؿ خبرتو السابقة في الزراعة، فيعمؿ في أرض ال  كاف الواحد منيـ، إما أف يعمؿ في مزارع ييود، وا 

فقد  تنتج الكثير مف الغبلت، ألنيا في غالب األحاييف إنما كانت أرض موات تركيا الييود، وفي كبل الحاليف
 . كاف القوـ غير ميسر عمييـ في الرزؽ

وما أف يمضي حيف مف الدىر، حتى استطاع أصحابنا مف أوس الخزرج وخزرج أف يكونوا أصحاب ماؿ        
وعدد، حتى أف ييود بني قريظة والنضير أحسوا أنيـ لو تركوىـ عمى حاليـ ىذا، فقد يشكموف في وقت قريب 

المدينة، وربما قد ييدد القـو أنفسيـ، ومف ثـ فقد "تنمروا ليـ حتى قطعوا الحمؼ خطرا، قد ييدد مصالح ييود في 
الذي بينيـ، فأقامت األوس والخزرج في منازليـ خائفيف أف تجمييـ ييود، حتى نجـ منيـ مالؾ بف العجبلف، مف 

 . بني سالـ بف عوؼ بف الخزرج، فكاف سبًبا في أف يسود الحياف، األوس والخزرج"

-أننا ما كنا براغبيف في التعرض ليا، لوال أنيا  -عمـ اهلل-وىنا تجنح المصادر العربية إلى رواية       
قد تكررت بصورة أو بأخرى في مواضع وأزمنة مختمفة، وفي مراجع ليا مف القيمة ماليا عند الناس،  -وأمثاليا

لؾ مع العادات والتقاليد العربية التي ورغـ ذلؾ فيي ال تتعارض مع المنطؽ والتاريخ فحسب، ولكنيا تتعارض كذ
يعترؼ األعداء بيا قبؿ األصدقاء، والمخالفوف قبؿ الموافقيف، فضبل عف الحاقديف والمتشككيف في كؿ خمة 

 . عربية كريمة



أف واحًدا دعوه "الفيطوف" "الفطيوف  -دوف غيرىا مف المصادر، حتى الييودية-تزعـ المصادر العربية         
اف" كاف ممًكا عمى ييود في يثرب، وأنو كاف جباًرا عشوما، فاجرا فاسقا، حتى أف المرأة مف األوس أو الفطيو 
كانت ال تيدى إلى زوجيا حتى تدخؿ عميو أواًل، فيكوف ىو  -وكذا مف الييود في بعض الروايات -والخزرج

يا، فمما كاف يوـ زفافيا، مف قوم قد تزوجت برجؿ -دعوىا فضبلء-الذي يفتضيا، ثـ إف أختا البف العجبلف 
خرجت عمى مجمس قوميا، وفيو أخوىا مالؾ بف عجبلف، فكشفت عف ساقييا، فغضب مالؾ، ولكنيا ردت عميو 

 . إف "الذي يراد بي الميمة مف ىذا، أدخؿ عمى غير زوجي"، وىنا أضمر مالؾ في نفسيا أمًرا، أسر إلى أختو

الفيطوف، حتى كاف مالؾ معيف في زي امرأة، وانتظر ىناؾ في وىكذا ما أف ذىبت النسوة بفضبلء إلى        
مخدع العروس، حتى خرجت النسوة ودخؿ الفيطوف، فما أف أراد أف يقضي مف فضبلء وطره، حتى صرعو 
مالؾ بسيفو فأرداه قتيبل، ثـ ولي ىارًبا إلى الشاـ، مستنجًدا بأبي جبمة ممؾ غساف، الذي أسرع بنجدتو، فأقبؿ في 

 . مف الشاـ، حتى إذا ما وصؿ يثرب، نزؿ "بذي حرض" جيش كثيؼ

وبدأ يكتب لييود يتودد إلييـ ويدعوىـ لزيارتو، حتى إذا ما لبوا دعوتو انقض عمييـ وقتميـ، ثـ قاؿ لؤلوس        
عرب والخزرج "إف لـ تغمبوا عمى الببلد بعد قتؿ ىؤالء ألحرقنكـ"، ثـ رجع إلى الشاـ، ومنذ ذلؾ اليوـ بدأت كفة ال

ترجح عمى ييود، وأصبح األوس والخزرج أعز أىؿ المدينة، فتفرقوا في عالية يثرب وسافميا يتبوؤف منيا حيث 
يشاءوف، واتخذوا الديار واألمواؿ واآلطاـ، غير أف ييود ما لبثت غير قميؿ حتى بدأت تعترض األوس والخزرج 

فكادىـ كيًدا شبييا بكيد أبي جبمة، وقتؿ منيـ مف  وتناوشيـ، فرأى مالؾ أف الغمبة لـ تكتمؿ ليـ بعد عمى ييود
قتؿ، فذلوا وقؿ امتناعيـ، وضاع سمطانيـ عمى األرض، وأخذوا يصوروف مالًكا في بيعيـ وكنائسيـ في صورة 

،  عرىـ في أقبح ىجاء قالوهشيطاف رجيـ، يمعنونو كمما دخموا ىذه البيع وكمما خرجوا منيا، فضبل عف ذكره في ش
الواحد يتصؿ بقصة الفيطوف، ، لروايات، عمى أنيا تتكوف مف شقيففضؿ ىنا أف نناقش ىذه اولعؿ مف األ

 . وعرائس يثرب العربيات، واآلخر يتصؿ بغمبة األوس والخزرج عمى ييود يثرب

وقد اختمفت اآلراء في الرواية األولى، فذىبت جميرة مف المؤرخيف عمى رفضيا، فالدكتور إسرائيؿ        
يذىب إلى أف القصة ممفقة، معتمًدا في ذلؾ عمى أدلة، منيا "أواًل" أف أصحابيا لـ يكف ليـ إلماـ كاؼ ولفنسوف 

بحياة العرب في الجاىمية، بؿ كانوا يعتبرونيـ متوحشيف ىمجييف ال يعرفوف مف النظـ االجتماعية شيًئا، وال 
ليو الخرؽ والسفاىة، وال شؾ أف قوال كيذا ليس إال يفيموف مف اآلداب قميبل وال كثيًرا، وال ينقادوف إال لما يدعو إ

باء الضيـ  نكاًرا شنيًعا لما ىو معروؼ عنيـ مف األنفة والغيرة وا  طعًنا فاحًشا في قبائؿ العرب في الجاىمية، وا 
 . والشجاعة والبسالة، إلى حد التضحية بكؿ شيء في سبيؿ العرض وحفظ الشرؼ والكرامة



ييود الحجاز إنما كانوا أصحاب ديف سماوي يأمر بالمعروؼ وينيى عف الفحشاء ومنيا "ثانًيا" أف        
والمنكر والبغي، وليس مف المعقوؿ أف يرتكب ممؾ ييودي جريمة منكرة كيذه تناقض روح التوراة وتخالؼ 

نكاًرا شديًدا مف شعبو وأبناء جمدتو، ومنيا "ثالثً  ا" أنو لـ يوجد اإليماف بإلو موسى، دوف أف يجد مقاومة عنيفة وا 
 . في المدينة مموؾ مف ييود، ومنيا "رابًعا" أف الطبري يذكر قصة تشبو ىذه عف طسـ وجديس

ومنيا "خامًسا" أننا ال نجد صمة بيف ىذه القصة وبيف "يوـ بعاث" الذي جاء بعدىا، بؿ عمى العكس مف       
أف الييود كانوا متمتعيف  -نا عف يوـ بعاثاعتماًدا عمى األخبار التي وصمت -ذلؾ، فإننا نستطيع أف نستنتج

 . بجميع حقوقيـ السياسية واالجتماعية، وكانت مزارعيـ وأمواليـ وآطاميـ كاممة غير منقوصة

ويخمص الدكتور إسرائيؿ ولفنسوف مف ذلؾ كمو إلى أف الباعث عمى اختبلؽ ىذه القصة وتمفيقيا، إنما ىو       
در ابف عجبلف، بدليؿ أف ابف ىشاـ، والواقدي، وصاحب األغاني، قدموا محاولة إخفاء الحقيقة في حادثة غ

 -في رأيو-لتغير األحواؿ بيف العرب والييود في المدينة، ومف ثـ فالقصة  -غير حادث الفطيوف-أسباًبا أخرى 
 . وتواريخيـ ال تعدو أف تكوف واحدة مف الخرافات عند أمـ الشرؽ في قصصيـ

إلى أف القصة حقيقية، وأف حكـ الدكتور  -ومنيـ الدكتور عبد الفتاح شحاتة-رخيف وذىبت قمة مف المؤ       
نما العجيب حقًّا محاولتو إخفاء  ولفنسوف عمييا بالخرافة والتمفيؽ ليس عجًبا، فاسمو يغني عف التعريؼ بو، وا 

عرب مف أوس وخزرج لـ التاريخية مف أخبلؽ الييود والعرب، ثـ يقدـ أدلة عمى صحة رأيو، منيا "أواًل" أف ال
ذا كانوا  يسكتوا عمى ىتؾ األعراض وثمـ الشرؼ، ودبروا الخطة لمتخمص مف الفيطوف وقتموه دفاًعا عف شرفيـ، وا 
قد رضوا بالسكوت عمى العار حيًنا مف الدىر، فإنما كاف ذلؾ تحت جبروت الممؾ وبطش السمطاف، ويشيد لذلؾ 

ف ذلؾ عبلنية، بؿ تنكر في زي النساء، ومنيا "ثانًيا" أف كوف ديف الييود أف مالًكا لما ىـ بقتؿ الممؾ لـ يتمكف م
ينيي عف الفحشاء والمنكر، ال يمنع مف أف يخرج عمى تعاليـ الديف ومبادئ األخبلؽ الفاضمة مف يتبع ىواه 

 ويركب رأسو، ثـ ىؿ كؿ مف يعتنؽ ديًنا ينيى عف الفحشاء منزه عف اإلثـ والخطأ؟

ثًا" أف رواية الطبري وغيره عف أمثاؿ ىذه القصص ليست دليبل عمى أنيا مف األساطير، وقد ومنيا "ثال      
تكوف مف العادات التي شاعت في تمؾ العصور األولى عند المموؾ والرؤساء، ثـ يتساءؿ الدكتور شحاتة بعد 

عف تساؤلو: بأنو إذا ذلؾ عف الدوافع التي دعت الطبري وغيره إلى اختبلؽ قصة الفيطوف؟ ثـ يجيب بعد ذلؾ 
كاف المراد منيا إخفاء غدر مالؾ بجيرانو الييود، كما يزعـ ولفنسوف، فذلؾ أمر بعيد، فمالؾ ليس قديًسا مف 

 . القديسيف، بؿ رجؿ جاىمي، الظمـ عنده قوة، وسفؾ الدماء بطولة وشجاعة



حتى  -ندلي بدلونا في القصةقبؿ أف -ولعؿ أفضؿ ما نفعمو في موقفنا ىذا أف نناقش حجج الطرفيف        
نتبيف في كؿ منيا موقؼ القوة والضعؼ، فضبل عف جانب الخطأ والصواب، بخاصة وأف الطرفيف يمثبلف 

 . اتجاىيف مختمفيف، ال التقاء بينيما، فاألوؿ إسرائيمي ييودي، والثاني عربي مسمـ

إنما تؤكد قصة  -سواء أكانت توراة أو تمموًدا-وىكذا يبدو بوضوح أف االعتماد عمى كتب الييود الدينية        
نما يمكف نفييا عف طريؽ دراسة أحواؿ العرب وتقاليدىـ في تمؾ  -كما أشرنا مف قبؿ -الفيطوف وال تنفييا، وا 

 العصور الخالية، بؿ وفي كؿ عصور التاريخ قاطبة، وحتى يومنا ىذا.

نما أخذ أضعؼ  وأما الدكتور عبد الفتاح شحاتة فمـ يقدـ لنا في       الواقع أدلة مقنعة تثبت ىذه الرواية، وا 
ال يثبت شرًفا، وال ينفي عاًرا، وأما أف أمثاؿ  -كما جاء في القصة -مواقفيا واتخذىا حجًجا لو، فقتؿ الفيطوف

ىذه القصة حدثت في أوربا في العصور الوسطى، ومف ثـ فقد تكوف عادة شائعة في تمؾ العصور القديمة عند 
وؾ الشرؽ ورؤسائو، فميست حجة يحتج بيا إلثبات قصة الفيطوف وأمثاليا، فميس ىناؾ مف شؾ في أف بعض مم

ما يحدث في بمد قد ال يحدث في بمد آخر، الختبلؼ العادات والتقاليد، فضبل عف الظروؼ السياسية 
ى نموذًجا يحتذى واالقتصادية، ولست أدري كيؼ قبؿ الشيخ الجميؿ أف يجعؿ تاريخ أوربا في عصورىا الوسط

جد شاسًعا،  -وما يزاؿ-عند بعض مموؾ الشرؽ القديـ ورؤسائو، والفرؽ بيف العادات والتقاليد في المنطقتيف كاف 
بؿ إف أمور العرض حتى اليوـ ىذه قد يختمؼ الناس عمييا في بمد واحد، وفي عصر واحد، فما أشد الخبلؼ 

 . في صعيد مصر، وفي غيره مف أقاليـ الكنانة -و صواًباخطأ أ-حتى اليـو في كيفية معالجة ىذه األمور 

وأما عف تساؤلو عف الدوافع التي دعت الطبري وغيره إلى اختبلؽ مثؿ قصة طسـ وجديس وغيرىا،         
فميس ذلؾ إثباتا ليا، وما أكثر ما جاء في كتب المؤرخيف مف روايات ال تتفؽ مع المنطؽ والتاريخ، فضبل عف 

عض األحاييف مع الخمؽ والديف، وليس مف المنطؽ، فضبل عف التاريخ الصحيح، القوؿ بأف كؿ تعارضيا في ب
ما جاء في كتب المؤرخيف صحيح، لمجرد التساؤؿ عف الدوافع التي دعت إلى ىذا القوؿ أو ذاؾ، أو حتى عدـ 

 . امعرفة ىذه الدوافع، وأخيًرا فنحف لسنا مسؤليف عف ىذه الدوافع، فضبل عف الدفاع عني

والرأي أف القصة مختمقة تماًما؛ وذلؾ ألسباب منيا "أواًل" أنيا تتعارض مع حقائؽ التاريخ، تمؾ الحقائؽ       
التي ال تعرؼ لمييود في يثرب ممًكا، وبالتالي فميس ىناؾ ممؾ يدعى الفيطوف، وحتى لو وجد الشخص بذاتو، 

ود في يثرب، ومف ثـ فميس صحيًحا ما ذىب إليو فبل يعدو أف يكوف رئيس قبيؿ، وفي أحسف الظروؼ زعيـ يي
 . البعض مف أف كممة "الفيطوف" إنما تعني "ممؾ"، وأنيا تقابؿ النجاشي عند األحباش، و"خاقاف" عند األتراؾ



ومنيا "ثانًيا" أف تاريخ الغساسنة ال يعرؼ ممًكا باسـ "أبي جبمة"، والذي يزعـ اإلخباريوف أف "مالكاف بف       
العجبلف" قد لجأ إليو، يستنصره ضد ييود، ومرة أخرىف حتى لو عرؼ ىذا الشخص بذاتو، فربما كاف واحًدا مف 
ف صدقت "نسبة أبي جبمة" ىذا إلى الخزرج، وأنيو رحؿ إلى الشاـ وأقاـ عند  المقربيف ألمراء بني غساف، وا 

لغساني، وربما كاف ذا مكانة عند ذوي قرباه، الغساسنة، فأكبر الظف أف الرجؿ قد أصبح واحًدا مف رجاؿ الببلط ا
إنما ينكر ىذه القصة، بؿ إف ىذا الفريؽ مف المؤرخيف إنما  -كالسميودي-ومنيا "ثالثًا" أف بعًضا مف المؤرخيف 

يرى أف الفيطوف كاف يمارس ىوايتو الدنئية ىذه في غير األوس والخزرج، وعندا أراد ذلؾ مع بنات "بني قيمة" 
 -كابف ىشاف والواقدي واألصفياني-ف العمجاف، ومنيا "رابًعا" أف بعًضا آخر مف المؤرخيف المسمميف قتمو مالؾ ب

 . إنما تجاىموا الرواية تماًما

ومنيا "خامًسا" أف اإلخبارييف لـ يستقروا عمى رأي واحد، بشأف ذلؾ الذي لجأ إليو ابف العجبلف، فبينما        
الذي  -كما رأينا، يذىب فريؽ آخر إلى أنو إنما كاف "تبع األصغر بف حساف"يذىب فريؽ إلى أنو "أبو جبمة"، 

ممؾ اليمف، وليس ممؾ غساف، ومنيا "سادًسا" ذلؾ الخبلؼ بيف -رأوا فيو "أسعد أب كرب" أو "تبع بف حساف" 
أنو عربي، بينما ذىبت آراء أخرى إلى  األخبارييف عمى جنسية الفيطوف ىذا، فيناؾ آراء ذىبت إلى أنو ييودي،

ومف اليمف كذلؾ، وأنو يدعي "عامر بف عامر بف ثعمبة بف حارثة"، وينتيي نسبو إلى "عمرو مزيقياء" ومنيا 
"سابًعا" ذلؾ الخبلؼ بيف األخبارييف فيمف أرسمو القـو إلى الشاـ، أىو "مالؾ بف العجبلف" نفسو، أـ ىو شخص 

 . آخر دعوه "الرمؽ بف زيد بف امرئ القيس الخزرجي"

كقصة -ومنيا "ثامًنا" أف عنصر الخيبل قد لعب دورا في ىذه القصة، ومف الغريب أف نقرأ قصصا       
يروييا اإلخباريوف عف مموؾ اليمف، وعف ولعيـ بالنساء وعمؿ المنكر بيف، ومنيا واحدة تتصؿ بممكة  -الفيطوف
ىة الحبشي، وكميا تشبو قصة وأخرى عف "عتودة" مولى أبر  -"بمقيس" صاحبة سميماف عميو السبلـ-سبأ 

الفيطوف، أضؼ إلى ذلؾ أننا نجد لمعبلقات الجنسية مكانة في ىذا القصص الجاىمي الذي يرويو اإلخباريوف، 
، عمى أف الشبو أكثر  وما قصة الفيطوف إال واحدة مف ىذا القصص الذي تمعب الغرائز الجنسية فيو مكانة بارزة

قصة "عمموؽ" ممؾ طسـ، الذي كاف يفعؿ بالعذارى مف بنات جديس، ما وضوحا بيف قصة الفيطوف ىذه، وبيف 
 . يفعؿ الفيطوف ببنات األوس والخزرج، فضبل عف عذاري ييود

ومنيا "تاسًعا" أف الطريقة التي قدمتيا الرواية عف قتؿ زعما ييود في "ذي حرض" طريقة ساذجة، ال         
فضبل عف أف ييود إنما كانوا يتخذوف دائًما جانب الحذر  تتفؽ وما عرؼ عف ييود مف مكر وخداع ودسيسة،

والحيطة مف الروـ وعماليـ بسبب ما القوه مف الروـ الذيف قضوا عمييـ في فمسطيف، ثـ شردوا البقية الباقية 
 . منيـ في جميع أنحاء الدنيا، بؿ إف وجودىـ نفسو في يثرب لـ يكف إال بسبب الروـ



ا يروييا األخباريوف، تتعارض تماًما وأخبلؽ العرب الذيف كانوا يشعموف نار الحرب ومنيا "عاشرا" أف القصة، كم
إلى الكرامة والشرؼ، فضبل عف تعارضيا مع أخبلؽ قـو يصؿ بيـ  ألقؿ كممة، يمكف أف تفسر عمى أنيا تسيء

خوفا مف عار  الحفاظ عمى العرض إلى ارتكاب أكثر الجرائـ قسوة، حتى كاف بعض منيـ يمجأ إلى وأد بناتيـ،
َذا  لى ىذا يشير القرآف الكريـ في قولو تعالى: }َواِ  قد تجمبة ىذه البنت أو تمؾ، إذا ما كبرت وتعرضت لمسبي، وا 

ـْ ِباأْلُْنَثى َظؿَّ َوْجُيُو ُمْسَودًّا َوُىَو َكِظيـٌ، َيَتَواَرى ِمَف اْلَقْوـِ ِمْف ُسوِء َما ُبشَِّر بِ  ـْ ِو َأُيْمِسكُ ُبشَِّر َأَحُدُى ُو َعَمى ُىوٍف َأ
 . َيُدس ُو ِفي الت َراِب َأال َساَء َما َيْحُكُموف{ 

ومنيا "حادي عشر" أف القصة تصور القـو وكأنيـ ال يثوروف عمى ىذا الوضع الدنيء، إال بعد أف         
ة، وكيؼ أنيا ظيرت "فضبل" أماـ قوميا وقد كشفت عف ساقييا، فيغضب أخوىا، وىنا تذكرة أختو بأمر ىذه الميم

سوؼ تزؼ ليمة عرسيا إلى غير زوجيا، ومف ثـ فإف مالكا إنما يتذكر شرفو وشرؼ قومو المستباح، فيغضب 
ويقتؿ الفيطوف، وىذا يعني ببساطة أف القوـ ما كانوا يأنفوف مف أف ينتيؾ الفيطوف أعراضيـ، ولكنيـ يثوروف 

رجاالت قوميا، فيؿ ىذا صحيح؟ ثـ كيؼ استطاع أشد الثورة إذا ما بدت ساقا أخت مالؾ ىذا، أماـ بعض 
وىؿ صحيح  الييود أف ينزلوا بالعرب كؿ ىذا اليواف، وفي وسط ببلد العرب، أي في عريف األسد كما يقولوف؟

أف الييود كانوا بقادريف في أي فترة مف فترات التاريخ أف يفعموا بالعرب ما تصوره قصة الفيطوف؟ إف التاريخ 
أف العكس ىو الذي حدث، وأف كؿ شعوب المنطقة إنما فعمت ذلؾ بالييود،  -يشيدوف بذلؾ والييود-يحدثنا 

فالفراعيف يقتموف أبناءىـ ويستحيوف نساءىـ، واآلشوريوف والبابميوف يأخذوف نساء الييود سبايا، بؿ إف انتياؾ 
يودي، أف اإلسرائيمي أعراض الييود إنما تـ في مصر وفي فارس برض مف الييود أنفسيـ، ونقرأ في كتاب ي

الراحة في مصر ييب زوجتو لمف يقوـ عميو مف المصرييف، حتى تحمؿ منو فيردىا لزوجيا  الذي كاف يريد
بحمميا، ونقرأ في كتاب آخر، أف رؤساء العمؿ كانوا يأخذوف النساء اإلسرائيميات ليضطجعف معيف حتى يحبمف، 

لو ابنا ينسب إليو، وأما في فارس فما جاء في التوراة عف "أستير" فإذا حبمت المرأة الييودية ترد إلى زوجيا فتمد 
طوعا أو كرىا، ومف عجب أف يحدثنا -ليس في حاجة إلى بياف، واألمر كذلؾ بما فعمو الروماف ببنات ييود 

 ثـ يأتي بعض مؤرخي المسمميف، فيجعموا بنات يثرب العربيات متاعا مباحا -ويقر الييود بو-التاريخ بكؿ ىذا 
دعوه الفيطوف، ثـ يأتي بعض المؤرخيف المحدثيف، فيجيدوا أنفسيـ في -ال يدري التاريخ عنو شيًئا  -لشخص

إثبات تمؾ األكذوبة، ال لسبب، إال ليثبتوا أف مؤرخينا القدامى فوؽ الخطأ، وكأف تاريخ أمة يمكف أف يدنس، رغبة 
 . في إثبات أف مؤرخييا ما عرفوا الخطأ أبًدا



في كؿ ىذه الروايات، ىي التي تأنؼ مف العار، وتأبى  -وليس الرجؿ-يا "ثاني عشر" أف المرأة ومن        
الذؿ، وتحرض الرجاؿ عمى االنتقاـ لمعرض المستباح، فبمقيس سبأ تقوؿ لقوميا "أما كاف فيكـ مف يأنؼ لكريمتو 

 وكرائـ عشيرتو" و"عفيرة" جديس تقوؿ:

 بالعروسال أحد أذؿ مف جديس ... أىكذا يفعؿ 

 يرضى بذا يا قوـ بعؿ حر ... أىدى وقد أعطى وثيؽ المير

 ولو أننا كنا رجاال وكنتـ ... نساء لكنا ال نقر بذا الفعؿ

 فموتوا كراما أو أميتوا عدوكـ ... ودبوا لنار الحرب بالحطب الجزؿ

ف أنتـ لـ تغضبوا بعد ىذه ... فكونوا نساء ال تعاب مف الكحؿ  وا 

 5فإنما ... خمقتـ ألثواب العروس ولمنسؿ ودونكـ طيب النساء

، فيؿ حقًّا كانت النساء تغير 6و"فضبلء" يثرب تقوؿ: "الذي يراد بي الميمة أشد مف ذلؾ، أىدى إلى غير زوجي
قالتو النسوة الآلتي أشرنا إلييف؟، أـ أف  -نثًرا وشعًرا-حقًّا ىذا الحديث  عمى العرض أكثر مف الرجاؿ؟ ثـ وىؿ

يعدو أف يكوف أسطورة مف أساطير األخبارييف، ولكنيا ىذه المرة مؤلمة، أشد ما يكوف األلـ، حيث  األمر كمو ال
 . تجعؿ أعراض العرب مستباحة لييود

ومنيا "ثالث عشر" أف الذيف يذىبوف إلى صحة ىذه الروايات الكذوب، ال يعرفوف أـ مسألة العرض مسألة       
العصبية القبمية بالمعنى المفيوـ القديـ، باعتبارىا عامبل دمويا حيويا، تتصؿ بنفس األصوؿ التي قامت عمييا 

عمى أال  -كؿ الحرص-فأساس العصبية ىو الرباط الدموي القائـ بيف األفراد، وأساس العرض ىو الحرص 
يدنس ىذا الرباط الدموي بحاؿ مف األحواؿ، ومف ثـ فإف صيانة المرأة صيانة لعرض العشيرة كميا، بيدؼ 

رغبة في اإلبقاء عمى نقاء الدـ فييا بعدـ دخوؿ غريب عمييا ميما عبل قدره، فما بالؾ إذا كاف دخوؿ ىذا ال
نما كاف االغتصاب وسيمتو، وبأحط الطرؽ وأعنفيا، وذلؾ  الغريب إلى دماء القبيمة ليس عف طريؽ الزواج، وا 

ماـ أعيف أبناء القبيمة، وعمى مسمع مف الشيبة بأف يقدـ القوـ ابنتيـ بأنفسيـ إلى ىذا الرجؿ أو ذاؾ، ليفترعيا أ
 . والشباف فييا، فضبل عف الصبايا وذوات البعوؿ

ومنيا "رابع عشر" ىذا التشابو العجيب بيف قصة الفيطوف وقصة عمموؽ، فؼ كؿ منيما تنتيؾ أعراض       
، حتى ال تيدى بكر إلى زوجيا قبؿ أف تدخؿ عمى الفيطوف أو عمموؽ فيفترعي ا، وفي كؿ مف الروايتيف القـو

ف ترددت قصة الفيطوف بيف  لمعروس أخ ذو حسب وجاه في قومو، يقتؿ الفاعؿ ثـ ييرب إلى تبايعة اليمف، وا 



مموؾ اليمف وأمراءغساف، وفي كؿ مف الروايتينف فإف المرأة ىي التي تثور لشرفيا، وتحرض الرجاؿ مف قوميا 
الروايتيف ينتيي األمر بنصرة المظموميف عف طريؽ قوة تأتي مف عمى االنتقاـ لعرضيا المستباح، وفي كؿ مف 

 . خارج القبيمة ... إلخ

وسؤاؿ البداىة اآلف: والذي كاف يجب أف يسألو ألنفسيـ ىؤالء المتعصبوف لصحة ىذه الرواية وأمثاليا،      
يـ وبيف بعضيـ اآلخر، كيؼ قبؿ ىؤالء اإلخباريوف أف يجعموا أعراض العرب مباحة لكؿ مف يريدىا؟ فمرة بين

طسـ وجديس، ومرة أخرى لعبد حبشي دعوه "عتودة"، ومرة ثالثة لييودي دعوة  كما في قصة بمقيس وقصة
الفيطوف أو القيطواف، وليست واحدة مف ىذه الروايات ليا ظؿ مف حقيقة، حتى نقبميا عمى مضض، ثـ نسدؿ 

وف الرواية مجرد زعـ كذوب، ردده بعض األخبارييف في الستار عمى ىفوة في تاريخ العروبة المجيد، ولكف أف تك
كتبيـ، ثـ جاء مف بعدىـ مف تابعيـ في ىذا دوف أدنى تمحيص أو تحقيؽ، وكذبو المؤرخوف المحققوف، وحتى 
األعداء منيـ، ثـ يأتي بعض مؤرخينا في العصر الحديث فينبري لمدفاع عف ىذه الرواية المختمقة، فشيء آخر 

أف يسود تاريخنا المجيد مف  -كائنا مف كاف-ألولى بيـ أف يسألوا أنفسيـ: أيستحؽ تصديؽ مؤرخ تماًما، وكاف ا
أجمو، وأف نسمب األسبلؼ العظاـ كؿ مقومات الشرؼ والكرامة، لتكوف روايات األخبارييف تاريًخا صحيًحا، الميـ 

وىنا فيما يبدو ، فإف  مى ييود يثربوأما الشؽ الثاني مف الموضوع: فيو غمبة األوس والخزرج ع،  لو، وألؼ ال
العامؿ االقتصادي قد لعب دورا ميما فيما آلت إليو األمور فيما بعد، وتقدـ لنا المصادر العربية ما يشير إلى أف 
العرب في المدينة قد قبموا الحياة القاسية في أوؿ األمر؛ ألنيـ ما كانوا بقادريف عمى مجابية الييود، فمما اشتد 

ويت شوكتيـ، سرعاف ما تطمعوا إلى وضع اقتصادي أفضؿ عف طريؽ مشاركة ييود في تممؾ ساعدىـ وق
األرض الخصبة أو مغالبتيـ عمييا، وىناؾ رواية تذىب إلى أف "عمر بف النعماف البياضي الخزرجي" قاؿ لقومو 

ظة والنضير عمى عذب بني بياضو: "إف أباكـ أنزلكـ منزؿ سوء، واهلل ال يمس رأسي ماء حتى أنزلكـ منازؿ قري
ف كانت المصادر العربية قد أوردتو في ذكر "يوـ بعاث" بيف  الماء وكريـ النخؿ أو قتؿ رىنيـ"، وىذا القوؿ، وا 
األوس والخرزج، ومف حالؼ الطرفيف مف ييود، إال أنو يعطينا فكرة عف اتجاه العبلقات العامة بيف السكاف في 

 . ىو الموجة ليا يثرب، وأف العامؿ االقتصادي إنما كاف

يروف أف النزاع كاف محميا بيف العرب والييود في يثرب، وأنو كاف بسبب ، عمى أف المؤرخيف المحدثيف          
الظروؼ االقتصادية، واعتماد السكاف في المدينة عمى استثمار األراضي الزراعية، ويقدموف عمى ذلؾ عدة أدلة، 

األوس والخزرج أنفسيـ بعد تغمبيـ عمى الييود، واشتراؾ كؿ طوائؼ المدينة منيا "أواًل" استمرار ىذا النزاع بيف 
فيو تبعا لمصمحتيا االقتصادية، ومنيا "ثانًيا" أننا ال نستطيع تحديد تاريخ ىذا النزاع، وىؿ كاف بعد استيبلء 

وس والخزرج عمى األحباش عمى اليمف، أـ كاف قبمو؟، عمى أننا لو أخذنا بوجية نظر "سديو" في أف سيادة األ



ـ، وما ذىبت إليو المصادر العربية مف أف الحرب بيف األوس والخزرج قد 496المدينة إنما كانت في عاـ 
استمرت مائة وعشريف سنة حتى جاء اإلسبلـ، وأف ىذه الحرب لـ تبدأ بيف الحييف العربييف إال بعد سيادتيـ عمى 

ادة إنما حدثت قبؿ استيبلء الحبشة عمى اليمف، ربما كاف أقرب المدينة، فإف االتجاه الذي ذىب إلى أف ىذه السي
 . إلى الصواب

غير أننا سوؼ نواجو ىنا بمشكمة موقؼ الحميرييف أما القضاء عمى نفوذ أبناء دينيـ في يثرب، وأكبر       
ا مف أف ظروؼ اليمف الداخمية، وتيديدات األحباش ليا، ربما لـ تمكني -إف صح ىذا األمر-الظف عندي 

وىـ في نفس -التدخؿ في ىذا النزاع، أو أف الحميرييف لـ يروا معاداة العرب بتدخميـ ضد األوس والخزرج 
 . ومناصرة ييود الذيف أصبحوا يرتبطوف بيـ برباط الديف -الوقت مف قبائؿ األزد اليمنية

نما كاف زعيما مف الخزرج  ومنيا "ثالثًا" أف العمماء يكادوف يجمعوف أف أبا جبمة لـ يكف ممًكا في       غساف، وا 
ال تعني تدخؿ  -إف صحت الرواية، وىذا ما نشؾ فيو-عاش في الببلط الغساني، ومف ثـ فإف نصرتو لمعرب 

دولة بني غساف، إذ لو كاف األمر كذلؾ ما اقتصر التدخؿ عمى ييود يثرب، ولشمؿ الجاليات الييودية ي خيبر 
، ومف ثـ فإف ىذا العوف ربما كاف مف نوع المحالفات القبمية، وربما قد ووادي القرى، فضبل عف تبوؾ وتيماء

والخزرج وقت ذاؾ بطونا مف بني غساف لمحاربة ييود، وأنو مجرد استنفار أمير خزرجي لنصرة  حالؼ األوس
ذوي قرباه، ويبدو ىذا واضًحا في طريقة القضاء عمى زعماء ييود، األمر الذي ال يدؿ عمى أف ىناؾ جيشا 
نما ىي فرقة عمى رأسيا أبو جيمة، مما اضطره إلى استعماؿ الحيمة والمكر  غسانيا جاء ليحارب ييود يثرب وا 

 . لتنفيذ خطتو

نما كاف صراعا اقتصاديا في الدرجة األولى، وسياسيا في        ومنيا "رابًعا" أف الصراع لـ يكف صراعا دينيًّا، وا 
ذىب إليو "فميازوف" مف أف الكفاح بيف النصرانية والييودية في الحجاز  الدرجة الثانية، ومف ثـ فميس صحيًحا ما

كاف عنيفا جدًّا، وأف غارات الفرس عمى حدود اإلمبرطورية الرومانية أوقفت الممحمة الفاصمة لوقت ما، ولوال 
كاف وسيمة ظيور اإلسبلـ ألصبحت ببلد العرب منقسمة دينيًّا إلى قسميف، ييودية ونصرانية، صحيح أف الديف 

مف وسائؿ الصراع اليامة، ولكف صحيح كذلؾ أف اإلمبراطورية الرومانية لـ تكف تعمؿ لقيرب الييودية كديف، 
نما كف الغرض سياسيا عند كمتا الدولتيف، عمى أف عبلقة  كما أف الفرس لـ يكونوا يشجعونيا لغرض ديني، وا 

كانت حسنة، فكاف بعض الييود يرسموف قوافميـ التجارية الييود لـ تكف سيئة بببلد الشاـ، بؿ إنيا عمى األرجح 
عف يثرب، إنما  -َصَمَواُت اهلِل َوَسبلُمُو َعَمْيوِ -إلى ببلد الغساسنة، فضبل عف أف ييود عندما أجبلىـ المصطفى 

 ىاجروا إلى ببلد الشاـ، ولو كانت العبلقة بينيـ وبيف الغساسنة، أو الروـ سيئة ال تجيوا إلى مكاف آخر،
 . كالعراؽ الذي كانت بو جاليات ييودية، تحت سيادة الدولة الفارسية التي كانت تشجع الييود في ببلد العرب



وأيًّا ما كاف األمر، فإف الغمبة في ىذا الصراع إنما كانت مف نصيب األوس والخزرج، ومف ثـ فقد أصبح        
الخزرج ينفثوف عمى األوس مكانتيـ االقتصادية، وىكذا كاف  ليـ كياف سياسي في يثرب، يفوؽ ما كاف لمييود

بينما كاف اآلخريف ينفثوف عمى األوليف، مكانتيـ السياسية، حدث ىذا في وقت كانت فيو سياسة الييود مع 
ثارة األحقاد بيف المتخاصميف منيـ، كمما جنحوا إلى النسياف  القبائؿ العربية إنما تقوـ عمى اإليقاع بينيا، وا 

الصمح واألماف، ومف ثـ فقد عممت ييود في إذكاء روح التحاسد والتباغض التي بدأت تظير في  وتعاىدوا عمى
سماء العبلقات بيف الحييف العربييف الشقيقيف، حتى يشعموا نارا، إف لـ تقض عمى األوس والخزرج معا، فعمى 

عمى األقؿ الحفاظ عمى ما ىي األقؿ تشغؿ كؿ فريؽ باآلخر، وتنتيز ييود الفرصة استعداًدا لجولة قادمة، أو 
 . عميو

حا بعيد المدى فيما تريد، ودقت طبوؿ حرب بيف الفريقيف، تناوب فييا األوس والخزرج اوحققت ييود نج      
النصر واليزيمة، وكاف مف أىميا ما عرؼ بحرب سمير، وحرب كعب بف عمرو المازني وحرب حاطب بف 

ويوـ الفجار األولى والثاني، وحرب الحصيف ابف األسمت، ثـ حرب قيس، فضبل عف يـو السرارة، ويوـ فارع، 
 . ـ"667بعاث، وكاف أوليا حرب سمير، وآخرىا حرب بعاث قبؿ اليجرة بخمس سنوات، "

كأغمب أياـ العرب لسبب غير خطير، ذلؾ أف رجبل  -طبًقا لرواية األخبارييف-وأما يوـ سمير، فقد كاف       
عب الثعمبي" نزؿ ضيفا عمى مالؾ بف العجبلف، ثـ خرج إلى سوؽ بني قينقاع، فرأى مف بني ذبياف يقاؿ لو "ك

رجبل مف "غطفاف" معو فرس، وىو يقوؿ "ليأخذ ىذا الفرس أعز أىؿ يثرب" فقاؿ كعب: مالؾ ابف العجبلف، 
وس أف فسمو "سمير األوسي فشتمو ثـ قتمو بعد مدة في حديث طويؿ، وخاؼ الحياف اف تنشب الحرب، وقبؿ األ

يدفعوا لمخزرج دية الحميؼ، وىي نصؼ دية النسيب، إال أف الخزرج أبو إال دية الصريح، ولج األمر بينيـ حتى 
أتى إلى المحاربة، فاجتمعوا واقتتموا اقتتاال شديدا عمى مقربة مف قباء"، ثـ انصرفوا منتصفيف، ثـ التقوا مرة ثانية 

ى األمر إلى أف يحتكموا إلى "المنذر بف حراـ" الخزرجي، جد حساف عند إطـ لبني قينقاع، فانتصر األوس، وانتي
ف افترؽ القوـ وقد شبت البغضاء في  بف ثابت، الذي حكـ بأف تدفع األوس دية الصريح، وانتيت الحرب، وا 

 . نفوسيـ وتمكنت العدواة بينيـ

َصمَّى -وقبؿ ىجرة المصطفى وأما "يوـ بعاث"، فقد كاف آخر الحروب التي نشبت بيف األوس والخزرج،       
بخمس سنوات، وتروي المصادر العربية أف الحروب السابقة بيف األوس والخزرج،  -المَُّو َعَمْيِو َوَعَمى آِلِو َوَسمَّـَ 

إنما كانت في غالبيتيا لمخزرج، ومف ثـ فقد رأى األوس محالفة بني قريظة، فأرسمت إلييـ الخزرج، "لئف فعمتـ 
رقوا وأرسموا إلى الخزرج "إنا ال نحالفيـ وال ندخؿ بينكـ"، ومع ذلؾ فقد استمر كؿ فريؽ يستميؿ فأذنوا بحرب" فتف

إليو ييود، فضبل عف قبائؿ عربية أخرى، ولعب الييود أخطر األدوار في إشعاؿ نار الحرب بيف الحييف 



العربية، وبالتالي عودة  العربييف، بغية تفتيت وحدتيـ، وأمبل في أف يكتب لو نجاح في القضاء عمى الوحدة
 . السيادة ليـ في يثرب مف جديد

وىكذا جدد بنو قريظة والنضير تحالفيـ مع األوس، ثـ ضموا إلييـ قبائؿ أخرى مف الييود واستعدوا       
حمفاءىـ مف بني أشجع وبني جيينة، وراسؿ األوس  لمحرب، وخشي الخزرج أف تنزؿ بيـ ىزيمة، فراسموا

وانيـز األوس في  -حصف بني قريظة-مزينة. وأخيًرا نشبت الحرب بيف الفريقيف عند "بعاث" حمفاءىـ مف بني 
اليـو األوؿ، غير أف "عمر بف الخزرج" قائد الخزرج، سرعاف ما قتؿ، وانتيز األوس الفرصة، فمالوا عمى الخزرج 

د نيبت ما استطاعت مف ميمة رجؿ واحد، يقتموف رجاليـ ويحرقوف منازليـ ونخيميـ، بعد أف كانت ييود ق
أمواليـ، ولـ ينقذ الخزرج ونخيميـ، إال خشية األوس مف أف يستعيد الييود مركزىـ السابؽ في يثرب، فيضطروا 
لمواجيتيـ منفرديف بعد القضاء عمى الخزرج، وفعبل فمقد بدت نيات الييود في واضحة في تحطيـ الخزرج 

ذالليـ، بخاصة وأنيـ أصحاب اليد الطولى في القضاء عمى نفوذ الييود في المدينة، ومف ثـ فقد فضمت  وا 
األوس اؿ بالقضاء عمى روح التسمط في الخزرج، وصاح واحد منيـ "يا معشر األوس: أحسنوا وال تيمكوا 

 . إخوانكـ، فجوارىـ خير مف جوار الثعالب"

يوـ بعاث يوًما قدمو اهلل لرسولو َصمَّى  قالت عف ىذا اليـو "كاف -َرِضَي المَُّو َعْنو-ويروي أف السيدة عائشة      
، وقد افترؽ ممؤىـ وقتمت سرواتيـ وجرحوا، قدمو اهلل ، فقدـ رسوؿ اهلل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ

يثرب كميا وأوجد فييا  لرسولو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ في دخوليـ اإلسبلـ"؛ ذلؾ ألف يوـ بعاث قد أضعؼ بطوف
ميبل إلى االتحاد، كما أضعؼ كذلؾ روح العداوة والحقد في نفوس البطوف اليثربية، حتى أخذ الناس ينصرفوف 
ألعماليـ ويتذوقوف لذة الراحة وىناءة العيش وصفاء الباؿ، وكانوا كمما ىـ أحدىـ أف يصب زيتا حارا عمى نار 

ضراميا، ويعظـ مف أوارىا، سعى كثير مف الزعماء وذوي النفوذ مف الطرفيف العداوة الكامنة في القموب ليزيد في 
لكؼ يده حتى ال تسؿ السيوؼ مف أغمادىا، وجاء اإلسبلـ واتفقت الكممة، واجتمع األوس والخزرج عمى نصرة 

 . اإلسبلـ وأىمو، وكفى اهلل المؤمنيف شر القتاؿ، وأصبح القـو بنعمة اهلل إخوانا

 : الطائف -3

كيمو مترا إلى الجنوب الشرقي مف مكة، عمى جبؿ غزواف، أبرد مكاف  92تقع الطائؼ عمى مبعدة حوالي       
في الحجاز، وتتميز عمى مكة المكرمة بأنيا ذات جو طيب في الصيؼ، وبأنيا كثيرة الشجر والثمر، وأكثر 

 . ثمارىا "الزبيب والرماف والموز واألعناب"



ف عثر الباحثوف عمى كتابات مدونة عمى الصخور المحيطة بالمدينة،  وتاريخ الطائؼ ال يزاؿ      غامضا، وا 
وفي مواضع ليست بعيدة عنيا، بعضيا بالنبطية، وبعضيا بالثمودية، وبعضيا الثالث بعربية القرآف الكريـ، كما 

ف كانت جميعيا لـ تدرس حتى ا  . آلفعثر عمى كتابات تشبو اليونانية، وأخرى تشبو الخط الكوفي، وا 

ويذىب األخباريوف إلى أف اسميا القديـ "وج" نسبة إلى "وج" أخو "أجأ" الذي سمي بو أحد جبمي طيئ،       
نما سميت بالطائؼ بحائطيا المطيؼ بيا، وقد أقامو رجؿ دعوه "الدموف" حتى ال يصؿ  وىما مف العماليؽ، وا 

مقدسة، ربما بتأثير مف بني ثقيؼ سكاف الطائؼ، إلييـ أحد مف العرب، ثـ حاولوا بعد ذلؾ إعطاء المدينة صفة 
فزعموا بأنيا مف دعوات إبراىيـ الخميؿ، وأنيا أرض ذات شجر كانت حوؿ الكعبة، ثـ انتقمت مف مكانيا بدعوة 
إبراىيـ، فطافت حوؿ البيت، ثـ استقرت في مكانيا، فسميت الطائؼ، وزعـ آخروف أف جبريؿ قد اقتطفيا مف 

ف يزعـ أف أوؿ مف سكف الطائؼ إنما ىـ العماليؽ، ثـ غمبيـ عمييا بنو عدواف مف قيس فمسطيف،ىذا وىناؾ م
يف عيبلف، ثـ بنو عامر بف صعصعة، ثـ أخذتيا منيـ ثقيؼ، ورغـ آخروف أف الذيف سكنوا الطائؼ بعد 

نسب ثقيؼ  العماليؽ، إنما ىـ قـو ثمود قبؿ ارتحاليـ إلى وادي القرى، ومف ثـ فقد ربط أصحاب ىذه الرواية
بالثمودييف الذيف نسبوىـ إلى جد أعمى ىو "قسي بف منبو"، الذي يجعمو بعضيـ مف "إياد" بينما يجعمو البعض 

 . اآلخر مف "ىوزاف"

األمر الذي سوؼ نناقشو في كتابنا عف  -وأما أىـ معبودات الطائؼ في الجاىمية، فقد كانت "البلت"      
دميا "المغيرة بف شعبة" بعد أف اعتنؽ أىؿ الطائؼ اإلسبلـ، وأعطى أمواليا وقد ى -"الحضارة العربية القديمة"

، ويختمؼ أىؿ الطائؼ عف أىؿ مكة وعف األعراب، مف حيث ميميـ إلى الزراعة 4وحمييا ألبي سفياف بف حرب
نواع جديدة واالشتغاؿ بيا، وعنايتيـ بغرس األشجار المثمرة التي كانوا دائمي السعي إلى تحسيف أنواعيا وجمب أ
َصمَّى المَُّو -منيا، كما كاف ليـ خبرة وميارة باألمور العسكرية، األمر الذي ظير واضًحا إباف محاصرة الرسوؿ 

لمدينتيـ وتحصنيـ بسورىا، ىذا إلى جانب ميؿ إلى الحرؼ اليدوية كالدباغة والنجارة والحدادة،  -َعَمْيِو َوَسمَّـَ 
 . وىي أمور مستيجنة في نظر العربي

 

 

 

 



 

 


