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 األوليهحتوى الوحاضرة 

 

 واهميتها قبل االسالميثرب والنزاع القبلي اليهودي :  بعتساالوحاضرة ال

 

تقع مدٌنة ٌثرب شمال مدٌنة مكة وارضها خصبة تكثر فٌها االبار والعٌون وهً غنٌة 

بالنخٌل واالشجار والزروع حتى كانت من اهم المراكز الزراعٌة فً بالد العرب ، 

تحٌطها الودٌان والجبال من جهاتها  االربعة ، ٌروي المؤرخٌن ان اسم ٌثرب ٌنسب الى 

بن قانٌة بن مهالئٌل بن ارم بن سام بن نوح وهو اول من نزل المدٌنة من العمالٌق ٌثرب 

، بعدها سكنت القبائل العربٌة ٌثرب حتى جاء الٌها مهاجرٌن من الٌهود هربا من 

اضطهاد الرومان الذٌن ذاقوا وٌالت العذاب بعد سٌطرتهم على مصر مما ادى الى تشتت 

 العربٌة والسٌما ٌثرب .  الٌهود وتفرقهم فً شبه الجزٌرة

قوٌت شوكت الٌهود فً ٌثرب وزاد عددهم وتضخمت ثروتهم ، وشاركهم فً السكن 

بٌثرب قبٌلتً االوس والخزرج ، ازداد الٌهود بالثراء وحصلوا على المكانة الرفٌعة ، 

والسٌما بنو النضٌر وبنو قرٌضة ، ودخلوا فً معارك مع االوس والخزرج مما اضطر 

لب المساعدة من الغساسنة ، فاستطاعوا الغساسنة واالوس والخزرج من كسر بهم الى ط

شوكة الٌهود ، وبعدها اصبحوا من اثرٌاء مدٌنة ٌثرب وبقٌت العالقة بٌن القبٌلتٌن قائمة 

على الود والوفاق ثم اشتدت الحرب بٌنهما ومنها حرب سمٌر واخرها حرب البعاث التً 

لمدٌنة بخمس سنوات وكانت اسباب النزاع بٌنهم ، ان وقعت قبل الهجرة النبوٌة الى ا

 الخزرج ٌفتخرون بتحقٌق النصر على الٌهود واعالء شان العرب . 

بٌنما ٌرى االوس فً ثرائهم وامتالكهم الضٌاع فً المدٌنة احقٌة ان تكون لهم المنزلة  

ٌش لتكون عونا العلٌا والسٌادة ، وتغلغلت البغضاء بٌنهما حتى تحالف قبٌلة االوس مع قر

لهم ضد الخزرج ، اال ان قرٌش كان حرٌصة على ان ال تدخل فً حروب بٌن القبٌلتٌن 

خوفا على مصالحها التجارٌة بٌن الطرفٌن ، لذلك اضطرت قبٌلة االوس الى ان  تتحالف 

مع الٌهود ، وبهذا استطاع الٌهود من قرٌضة والنضٌر الى اشعال  نار الفتنة بٌن القبائل 
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ة فً ٌثرب فدخلوا االوس والخزرج فً حروب طاحنة لسنوات عدة وكانت الٌهود العربٌ

 السبب المباشر فً اشعال التباغض بٌنهم . 

ولما انتهت الحرب بالقضاء على رجال كال من القبٌلتٌن وزاد شوكة الٌهود وسطوتهم  

سوف تقضً ونفوذهم ، حٌنها ادركوا العرب انه المفر من ان ٌتصالحوا فٌما بٌنهم واال 

علٌهم الٌهود ، فكان ٌوم البعاث الذي انتهت فٌه الحروب وتصالح كال من االوس 

والخزرج وادركوا ان السالم هو الطرٌق الوحٌد الى االستقرار واالمن ، فاجتمع القوم 

واعادوا الوفاق والوئام سٌرته االولى وكانوا كلما سعى احدهم فً اثارة الفتن واٌقاد نار 

ى له ذوو النفوذ ومنعوا تطور االمور واشعال الحروب ثم مالبث ان اجتمع العداوة تصد

 االوس والخزرج على اعتناق الدٌن االسالمً .


