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مؤامرات اليهىد ألسقاط دولة املدًنة
دلشاد محمد كريم
كؿم الخاعٍش ,ولُت التربُت ,ظامٗت هغمُان

ملخص البحث:
ٌٗض اليهىص مً الجماٖاث التي ؾىىذ اظؼاء مً ظؼٍغة الٗغبُت,وعغم وظىص الىشحر مً الىخب والبدىر الظي جُغق الى الىظىص
اليهىصي في اإلاضًىت الا انها لم جخُغق بكيل وافي الى مكاول اليهىص واؾباب ازاعتهم للمكاول في اإلاضًىت,لظلً خاولىا ان ان هىضح
اؾباب جلً اإلاكاول وابغػ جضاُٖاتها ٖلى صولت اإلاضًىت ,واليهىص مً ؤكضم الجماٖاث التي اؾخلغث في اإلاضًىت وٖمغتها,واجسظوا
لهفؿهم اإلاىاَم ألاؾتراجُجُت وألاعاض ي الخهبت في اإلاضًىت ,ومً اظل ػٍاصة هفىطهم كامىا بإزاعة اإلاكاول بحن ألاَغاف ألازغي ختى
كبل ْهىع الاؾالم وهجغة الغؾىٌ(نلى هللا ٖلُه وؾلم),وزحر مشاٌ ٖلى طلً (خغب بٗار ) التي وان لليهىص صوع هبحر في اقٗاٌ
فخُلها بحن كبُلتي الاوؽ والخؼعط ,وٖىضما هاظغ الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم) الى اإلاضًىت اكام صولت اإلاضًىت ٖلى اؾـ واخيام
وؾاوا بحن اَغاف اإلاضًىت مً خُض الحلىق والىاظباث ؾىاءا اواهىا مؿلمحن او مكغهحن او يهىص ,ولىً اليهىص ٖلى عغم مً ول
طلً لم ًخىكفىا ًٖ ازاعة اإلاكاول وخبً اإلااامغاث يض صولت اإلاضًىت ,وكض اجسظث ماامغاتهم اقياٌ ٖضًضة منها اإلاجاصلت
الٗلاثضًت والىالمُت ,ومنها مىاظهت اإلاؿلمحن باللىة ومنها مداولت اغخُاٌ الغؾىٌ(نلى هللا ٖلُه وؾلم) ومنها مداولت ؤلغضع
باإلاؿلمحن والخدالف م٘ اٖضاء الاؾالم,وخاوٌ الغؾىٌ بكتى الُغق مى٘ جلً اإلاكاول,ختى ونل الامغ بالغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه
وؾلم) الى اؾخسضام اللىة اخُاها هما هى الحاٌ م٘ اللباثل اليهىصًت الشالر الىبري ,وهخج ًٖ اظالء جلً اللباثل جىخُض الهف في
صازل اإلاضًىت واهدؿاب كىة هبحرة وزىف اٖضاء الاؾالم في صازل اإلاضًىت مً هفاع ومىافلحن ويهىص وزاعظها مً الُامٗحن في
اإلاضًىت.
املـقـدمة
اليهىص واهىا مً الجماٖاث الىبحرة التي اؾخلغث في اإلاضًىت وخُشما خلىا وان لهم جازحر في جلً اإلاىاَم التي اؾخلغوا فيها
وصاثما وهشحرا ما وان جازحر ؾلبي فدُشما خلىا واهىا ًيكغون في الاعى الفؿاص واإلاكاول وغحرها ,ووان طلً واضحا ختى كبل مجيء
الغؾىٌ(نلى هللا ٖلُه وؾلم) الى اإلاضًىت وختى بٗض طلً ,لظلً هغي الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم ) ان ًمىدهم الىشحر مً
الحلىق في ْل صؾخىع اإلاضًىت,لىً اليهىص لم ًصىيهم ش يء ًٖ مماعؾت اصواعهم الخسغٍبُت التي ٖغفىا بها ٖلى مغ الخاعٍش ,وخاولىا في
بدشىا هظا ان هللي الًىء ٖلى اليهىص في اإلاضًىت مً خُض ػمً مجُئهم الى اإلاضًىت و وكاَاتهم الُىمُتواماهً ؾىىاهم وابغػ ما
واهىا ٌكتهغون بها في اإلاضًىت,واوضحىا الُغق والاؾالُب التي اجبٗىها مً اظل جأمغهم ٖلى صولت اإلاضًىت ,واوضحىا اهه هُف وان
في البضاًت الىي٘ بحن الُغفحن وهُف وان اليهىص ٌٗاصون اإلاؿلمحن مً زالٌ اإلاٗخلضاث والامىع الضًيُت زم جهاٖضث وجحرة
مٗاصاتهم الى الخدضي اإلاباقغ واؾخٗماٌ اللىة في مىاظهت اإلاؿلمحن والاؾخٗاهت بإٖضاء الاؾالم في زاعط اإلاضًىت والخدالف مٗهم
مً اظل اللًاء ٖلى اإلاؿلمحن ,واوضحىا هُفُت حٗامل الغؾىٌ م٘ جلً اإلااامغاث ول ٖلى خضا,وهُف اهه خاوٌ ان ال ًغاق
الضماء بحن الُغفحن وما وعص ًٖ كخل ظماعي لجمُ٘ افغاصبني كغًٍت مبالغ فُه ٖلى يىء مجمىٖت مً الاصلت ,واجساط الحلىٌ
اإلاىاؾبت ليل خالت ,وخاٌ اإلاضًىت بٗض اظالء جلً اللباثل الىبري.
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يهىد املدًنة:
ٌٗض اليهىص مً اكضم مً ؾىىىا اإلاضًىت ختى ان اهثر الاعاء جخفم ٖلى ان اليهىص اوٌ مً اؾخلغو في اإلاضًىت( )1وكض كام
اليهىص بهجغاث ٖضًضة ٖلى مغ الخاعٍش هدُجت للٗىامل الُبُُٗت والبكغٍت خالهم خاٌ بلُت الُىاثف والاكىام الازغي ومً جلً
الهجغاث ما واهذ جدضر بحن الجؼٍغة الٗغبُت وبالص الكام والٗغاق والؾُما في ٖهض هُمىت الؿاؾاهُحن والبحزهُُحن (ٖ )2لى
الٗغاق والكام ٖلى الخىالي( ,)3ولٗل وظىص اليهىص في الجؼٍغة الٗغبُت بكيل ٖام ٌٗ,ىص الى ما كبل اإلاُالص بىشحر ظضا خُض وعص طهغ
اليهىص في الجؼٍغة الٗغبُت في الخىعاة (,)4ومً جلً الهجغاث هجغتهم مً فلؿُحن بٗض ان حٗغيىا للؿبي والاؾغ واللخل ٖلى ًض
اإلالً ؾغظىن الشاوي (ؾىت721ق.م) ( )5الظي كام بدملت ٖليهم وؾبى منهم اهثر مً ٖكغة الاف شخو الى بابل  ,اًًا كام
اإلالً هبىزظ ههغ الاقىعي باللًاء ٖلى مملىت يهىطا وكخل الىشحر منهم وؾبى اهثر مً زمؿحن الف شخو يهىصي الى بابل ؾىت
 586ق.م ( , )6واًًا هجغتهم بٗض اخغاق الهُيل اإلالضؽ مً كبل اللاثض الغوماوي جِخـىؽ ؾىت 77م ( , )7واًًا حٗغيـىا لهجغة
ازغي بٗض كُام الامبراَـىع الغوماوي هضعٍان باباصتهم وازغاظهم مً فلؿُحن ؾىت132م هدُجت للُام اليهىص بالٗضًض مً الشىعاث
يض الىٓام الغوماوي( ,)8ووان لؼٍاصة اٖضاصهم في فلؿُحن  ,وهثرة الاكىام هىان ظٗلتهم جدذ يغِ هبحر مما ظٗلهم يهاظغون
الى البلضان اإلاجاوعة والٗغاق والجؼٍغة الٗغبُت ومهغ( , )9وهظه الهجغاث اإلاخٗاكبتالى الجؼٍغة الٗغبُت ظٗل اليهىص ًىضمجىن
جضعٍجُا في البِئت الٗغبُت  ,واهخٓمىا ٖلى قيل كباثل وازظوا الُبإ الٗغبُت وجدضزىا بلغتهـم ووان له ازغ في اٖخىاق افغاص مً
كبـُلتي الاوؽ والخؼعط لليهىصًت بدىم ازخالَهم في اإلاضًىت ( , )17واإلاضًىت والجؼٍغة الٗغبُت بكيل ٖام واهذ مالثمت لليهىص
بؿبب هٓامها البضوي وحٗضص الضًـاهاث اي انها واهذ مىاؾبت إلاـماعؾت قٗـاثغهم الضًىـُت بدغٍت جامت واًًا الهت الجؼٍغة ؾهل
الاوؿالٌ فيها واًًا لىظىص الصحاعي الكاؾٗت التي واهذ حُٗم اللىي الىبري ٖبر الخاعٍش مً اظل الؿُُغة ٖلى الجؼٍغة الٗغبُت
لظلً وان اليهىص بمامً في الجؼٍغة الٗغبُت وواهذ اظىاءها مىاؾبت إلاماعؾت الخجاعة بدىم مىك٘ الجؼٍغة وهظا ماوان ًدىاؾب م٘
اليهىص الهت غالبُتهم واهى ٌٗملىن في مجاٌ الخجاعة والحغف والهىاٖاث ( , )11وواهذ مضًىت ًثرب حٗض مً ازهب اإلاىاَم في
الجؼٍغة الٗغبُت إلاا واهذ جمخاػ بها مً هثرة اإلاُاه والتربت الهالحت للؼعاٖت,لظلً كهضها اليهىص واجسظوا افًل مىاَلها للؿىً
وهي غغبي اإلاضًىت وظىىبها وويٗىا اًضيهم ٖلى اهم مهاصع الِٗل فيها وجدىمىا فُه وبىىا البُىث الىبحرة والاَام التي حكبت
الحهىن والىاضح اهه هثر اٖضاصهم وجؼاًضوا بكيل هبحر مما ظٗل غالبُت ؾىىت اإلاضًىت مً اليهىص ومً اهم اللباثل اليهىصًت في
اإلاضًىت بىى كُىلإ وبني الىًحر وبني كغًٍت وبىى مدمدم وبىى ػٖىعا وبىى سٗلبت ( , )12وهدُجت لؿُُغتهم ٖلى جلً اإلاىاعص وهثرة
اٖضاصهم واهىا ًماع ؾىن اهثر الىؾاثل ظكٗا وْلما ٖلى غحرهم مً اللباثل الٗغبُت,ختى ونل الامغ الى ان الٗغب بما فيهم كبُلخا
الاوؽ والخؼعط لم حؿخُ٘ عص اليهىص ًٖ مالهم وٖغيهم,لظلً اؾخٗان الٗغب باخض ملىن الُمً لىجضتهم يض اليهىص وهى مالً
بً العجالن الظي الحم
باليهىص الىشحر مً الخؿاثغ وكخل منهم زللا هشحرا( , )13مما وان له الازغ الىبحر في ايٗافهم وجللُل هفىطهم وكل ٖضصهم في
اإلاضًىت فهاع الٗغب هم الاغلبُت ,واحؿمذ الٗالكاث بحن جلً اللباثل اليهىصًت فُما بُنها بالخىجغ والفخىع خالها خاٌ اللباثل
الٗغبُت وكامىا بخدالفاث م٘ اللباثل الٗغبُت ووكفىا يض بًٗهم البٌٗ في جلً الخدالفاث,ومشاٌ طلً ٖىضما كامذ خغب
بٗار بحن كبُلتي الاوؽ والخؼعط كبل الاؾالم والتي واهذ مً اهبر الحغوب التي وكبذ في اإلاضًىت وكخل فُه زللا هشحر (,)14وفي
هظا الحغب ماٌ اهم اللباثل اليهىصًت بىى الىًحر وبىى كغًٍت الى كبُلت اوؽ وماٌ بىى كُىلإ الى الخؼعط (.)15
ألنشاط الاقتصادي لليهىد في املدًنة:
لليهىص قهغة هبحرة ٖبر الخاعٍش في مجاٌ الخجاعة  ,وهي اإلاهىت الغثِؿت لهم في غالب الاػمىت,زانت ججاعة اإلاٗاصن الىفِؿت
والظهب مشال,وواهىا الؿبب الغثِـ وعاء اهخٗاف ججاعة اإلاضًىت ,ووان إلاىك٘ اإلاضًىت الىاك٘ ٖلى َغق الخجاعة بحن بالص الكام والُمً
صوع هبحر في هجاح اليهىص في هظا اإلاجاٌ ,واًًا وظىص اإلاىخىظاث الؼعاُٖت والهىاُٖت في اإلاضًىت وان لها صوع هبحر في الخباصٌ
الخجاعي م٘ اإلاىاَم الازغي ؾىاء في الجؼٍغة او بالص الكام,واًًا زبرتهم الىبحرة في مجاٌ الخجاعة ول هظه الٗىامل ظٗلذ مً
اليهىص مً اهبر مىافس ي ججاعة مىت (,)16ووان الجؼء الاهبر مً ججاعة اإلاضًىت جدذ ؾُُغة اليهىص النهم اصحاب امىاٌ هبحرة ,ومً
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اهم اللباثل التي واهذ افغاصها ٌٗملىن في مجاٌ الخجـاعة كبُلت بني كُىلـإ التي وان لهم ؾىق هبحر باؾم ووان ًلهضه الىشـحر مـً
الىاؽ مً غـحر اليهىص بلهض بـُ٘ وقغاء البًاج٘(.)17
اما في مجاٌ الحغف الُضوٍت والهىاٖت,فيان في اإلاضًىت الىشحر مً اليهىص اللظًً امتهىىا خغف مخٗضصة وزهىنا اإلاغجبُت
بمجاالث خُاتهم الُىمُت ,واؾخُاٖىا بفًل هظه انىاٖاث م٘ الخجاعة الؿُُغة ٖلى اكخهاص اإلاضًىت ,ومً الحغف التي ٖغفىا
بها الىجاعة خُض واهىا ًهىٗىن الابىاب والازار والىىافظ وغحرها مً الاقُاء,وَٗض وظىص الغاباث الىشُفت طاث الاشجاع الىبحرة في
اظؼاء مً اإلاضًىت وزهىنا الىاخُت الغغبُت للمضًىت ٖ,امال مؿاٖضا في اهخٗاف الىجاعة في اإلاضًىت (, )18هما اهخمىا بهىاٖت
الاؾلحت ومً الاؾلحت التي واهىا ًهىٗىنها الضعوٕ والؿُىف والغماح والخىط وغحرها مً الاقُاء التي واهذ حؿخٗمل في مجاٌ
اللخاٌ (. )19
اما في مجاٌ الؼعاٖت فان اليهىص واهىا ًمخليىن مؿاخاث قاؾٗت مً الاعاض ي الخهبت ختى ان اغلب الاعاض ي الهالحت
للؼعاٖت واهذ مليا لليهىص وهظا ٌٗىص الى ان اليهىص ؾىىىا اإلاضًىت كبل الٗغب وازظوا لهفؿهم اخؿً الاعا ض ي واعى اإلاضًىت
واهذ جمخاػ بسهىبتها وغىاها باإلاُاه الجىفُت وواهذ ججمٗاتهم في الاوصًت الهت الاوصًت ججغي فيها اإلاُاه بٗض ؾلىٍ الامُاع لفترة
وهظا واهذ طا فاثضة ووان اليهىص ٌؿخغلىهه اخؿً اؾخغالٌ واًًا خفغوا الٗضًض مً الاباع( )27لغي مؼعوٖاتهم وواهذ هىان
الٗضًض مً الاباع حٗىص ملىُتها في اإلاضًىت لليهىص لظلً وان هىان الىشحر منهم ٌٗمل في مجاٌ الؼعاٖت اًًا ( , )21وهدُجت لؿُُغة
اليهىص ٖلى الىشحر مً الجىاهب الاكخهاصًت للمضًىت فانهم انبدىا اصحاب زغواث َاثلت وواهىا ًمىدىن الٗغب اللغوى بفىاثض
ٖالُت وقغوٍ كاؾُت مما ازلل واهل الٗغب وظٗلهم ًغضخىن لليهىص وهفىطهم(. )22
وثيقة املدًنة واليهىد:
ًضٌ الىزُلت ٖلى ملضعة هبحرة مً الىاخُت الدكغَُٗت وخىىت وزبرة كُاصًت هبحرة للغؾىٌ(نلى هللا ٖلُه وؾلم) ,وصعاًت
هبحرة بالترهُبت الؿياهُت للمضًىت واخىاٌ وْغوف ؾيانها,وكض ٖغفــذ هظا الىزُـلت بالضؾخىع او الصحُفت وَٗـىص هخابت الضؾخىع
الى بضاًت ونىٌ الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم) واؾخلغاعه في اإلاضًىت ,خُض انها واهذ مؿإلت ملحت ويغوعٍت لخىُٓم قاون
اإلاضًىت ,وويٗها بكيل ًيسجم م٘ الترهُبت الؿياهُت اإلاٗلضة خُض اإلاؿلمحن والىفاع واليهىص وغحرهم مً الااَُاف الازغي ,وكض
كؿم هظه الصحُفت ؾيان اإلاضًىت الى زالزت اَغاف اإلاهاظغًٍ َغف والاههاع(كبُلتي الاوؽ والخؼعط) َغف واليهىص َغف
ازغ,وخضصث الصحُفت واوضحذ مالمذ الضولت الاؾالمُت في اإلاضًىت(.)23
اما اهم بىىص الىزُلت اإلاغجبُت باليهىص فهي:
-1اهه مً جبٗىا مً اليهىص فان له الىهغ والاؾىة غحر مٓلىمحن والمخىانغًٍ ٖليهم.
-2اهه ال ًجحر مكغن ماال للغَل والهفؿا والًدىٌ صوهه ٖلى مامً.
-3ان اليهىص ًىفلىن م٘ اإلاامىحن ماصامى مداعبحن.
 -4ان يهىص بني ٖىف امت م٘ اإلاامىحن ,لليهىص صًنهم وللمؿلمحن صًنهم مىاليهم واهفؿهم الا مً ْلم او ازم فاهه الًىحغ الا هفؿه
واهل بِخه.
-5ان ليهىص بني الىجاع,وليهىص بني الحاعر وليهىص بني ؾاٖضة وليهىص بني ظكم وليهىص بني سٗلبت لهاالء ما ليهىص بني ٖىف الا مً
ْلم او ازم فاهه الًىحغ الا هفؿه واهل بِخه ,وان ظفىت بًُ سٗلبت ولبني الكُُت مشل ماليهىص بني ٖىف ,وان
البر صون الازم ,وان ليهىص الاوؽ مىاليهم واهفؿهم مشل ما الهل هظه الصحُفت .
-6ان بُاهت اليهىص واهفؿهم.
-7اهه الًسغط منهم اخض الا باطن عؾىٌ هللا (نلى هللا ٖلُه وؾلم).
-8ان ٖلى اليهىص هفلتهم وٖلى اإلاؿلمحن هفلتهم وان بُنهم الىهغ ٖلى مً خاعب اهل هظه الصحُفت .
 -9ان بُنهم الىصح والىهُدت والبر صون الازم .
-17واهه ال ًازم امغوء بدلُفه ,وان الىهغ للمٓلىم .
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-11وان ًثرب خغام ظىفها ٖلى اهل هظه الصحُفت .
 -12وان الجاع والىفـ غحر مًاع وال ازم .
-13واهه الججاع خغمت الا باطن اهلها .
-14واهه ما وان بحن اهل هظه الصحُفت مً خضر او شجاع ًساف فؿاصه ,فمغصه الى هللا والى الغؾىٌ(نلى هللا ٖلُه وؾلم) وان
هللا ٖلى اجلى مافي هظه الصحُفت وابغه .
-15واهه الججاع كغَل وال مً ههغها .
-16وان بُنهم الىهغ ٖلى مً صاهم ًثرب .
-17انهم اطا صٖىا الى نلح ًهالحىهه وٍلبؿىهه فانهم ًهالحىهه وٍلبؿىهه وانهم اطا صٖىا الى مشل طلً فاهه لهم ٖلى اإلاامىحن الا
مً خاعب في الضًً .
ٖ-18لى ول هاؽ خهتهم مً ظاهبهم الظي كبلهم وان البر صون الازم الًىؿب الا ٖلى هفؿه وان هللا ٖلى انضق مافي هظه
الصحُفت وابغه .
-19واهه الًدىٌ هظا الىخاب صون ْالم او آ زم .
-27واهه مً زغط آمً ومً كٗض آمً باإلاضًىت الا مً ْلم او ازم ,وان هللا ظاع إلاً بغ واجلى ,ومدمض عؾىٌ هللا(نلى هللا ٖلُه
وؾلم) (.)24
ههذ الصحُفت ٖلى ان الىاؽ امت واخضة مً زالٌ بىىص الىزُلت هغي ان الىزُلت كض اهضث ٖلى اإلاؿاواة بحن َىاثف اإلاضًىت
مً اإلاؿلمحن واليهىص واإلاكغهحن وغحرهم في خم اإلاىاَىت هما اهضث الىزُلت اًًا ٖلى خغٍت الخٗامل وامخالن الامىاٌ وخغٍت
الٗمل وهظا البىض وان مهما لليهىص زهىنا انهم واهىا ًمليىن زغواث هاثلت ,واهضث الىزُلت ٖلى الضفإ والظوص ًٖ اإلاضًىت يض
اي زُغ واٖخضاء زاعجي واهه واظب ٖلى ول ؾىىت اإلاضًىت الضفإ ٖنها بما فيهم اليهىص ,هما ظاء في الىزُلت(:وان بُنهم الىهغ ٖلى
مً خاعب اهل الصحُفت ) و (وان اليهىص ًىفلىن ماصامى مداعبحن),واهضث الصحُفت ٖلى خغٍت الٗلُضة ومماعؾت الكٗاثغ الضًيُت
إلاسخلف الُىاثف الضًيُت ومنهم اليهىص ,هما ظاء في الىزُلت ( :فالليهىص صًنهم وللمؿلمحن صًنهم) .
اليهىد والاهبياء في القران:
ان اليهىص ٖبر جاعٍسهم الُىٍل وان لهم ؾمت غالبت  ,هي ازاعة اإلاكاول ومداعبت اإلاامىحن وهما ًلىٌ ؾبداهه وحٗالى(: )25
َ
َ
( َل َخج َض َّن َؤ َق َّض َّ
ًً َآم ُىىا ْال َي ُه َ
ًً َآم ُىىا َّالظ َ
ًً َؤ ْق َغ ُوىا َو َل َخج َض َّن َؤ ْك َغَب ُه ْم َم َى َّص ًة ل َّلظ َ
ىص َو َّالظ َ
الىاؽ َٖ َض َاو ًة ل َّلظ َ
ًً َك ُالىا ب َّها َه َ
ه َاعي ط ِل ًَ ِبإ َّن
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ ْ َ ً َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ
َ
ْ
ّ
ْ
ُ
ِؿحن وعهباها وؤنهم ال ٌؿخى ِبرون (.))82
ِمن ُهم ِك ِؿ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ ً
َ َ َ
ََ ْ
ُ َ ُ َّ َ ْ ٌ ُ َّ ْ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ ُ
ىف ُم ه ُْف ٌَك ُاء َول َح ِز ًَض َّن ه ِشحرا
وكىله حٗالى( (( : )26وكالذ ال َي ُهىص ًض الل ِه مغلىلت غلذ ؤً ِض ِيهم ول ِٗىىا ِبما كالىا ب ْل ًضاه مبؿىَخ ِان ً ِ
َ
َ
َ
َ
ُْ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َّ َ ُ ْ َ ً َ ُ ْ ً َ ْ َ ْ َ َ َُْ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ْ
ْ
َ َ ً ْ
َّ
ُ َّ
ً َاء ِبلى ًَ ْى ِم ال ِل َُ َام ِت ول َما ؤ ْوك ُضوا هاعا ِلل َح ْغ ِب ؤَ َفإ َها الل ُه
ِمنهم ما ؤ ِهؼٌ ِبلًُ ِمً عِبً َغُاها وهفغا وؤللُىا بُنهم الٗضاوة والبغ
َ ْ َ َ ً َ َّ
ََ ْ َْ َ
الل ُه ال ًُد ُّب ْاإلاُ ْفؿض َ
ًً (.)64
ى فؿاصا و
ِ ِ
ِ
وَؿٗىن ِفي ألاع ِ
وولما ؾىذ لهم فغنت كخل الاهبُاء لم ًخىاهىا ًٖ كخلهم وهشحرة آلاًاث اللغاهُت التي جظهغ فٗلتهم الكيُٗت هظه ,ومً ألامشلت ٖلى
طلً
َََ ْ ََْ ُ َ ْ َ َ َ َ
الغ ُؾل َو َآج ِْ َىا ٖ َِس ى ْاب ًَ َم ْغٍَ َم ْال َب ِّىَ
َ
َّ
َ
ْ
ْ
اث َو َؤ ًَّ ْض َه ُاه ب ُغوح ْال ُل ُضؽ َؤ َف ُي َّلماَ
ْ
ُّ
كىله حٗالى( (( :)27وللض آجِىا مىس ى ال ِىخاب وكفُىا ِمً بٗ ِض ِه ِب
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ ُ ْ َ ُ ٌٌ َ َ ْ َ ي َ ُ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ً َ َّ ْ ُ ْ َ َ ً َ ْ ُ ُ نَ
ظاءهم عؾى ِبما ال تهى ؤهفؿىم اؾخىبرجم فف ِغٍلا هظبخم وف ِغٍلا جلخلى (. )))87
ًً ًَ ْإ ُم ُغ َ
ون ب ْالل ْؿِ م ًْ َّ
َّ َ َ ْ ُ ُ َ َّ
الىب ُّ َحن ب َغ ْحر َخم َو ٍَ ْل ُخ ُلى َن َّالظ َ
وكىله حٗالى(َ َ ُ ْ َ َ َّ َّ :)28
الىاؽ َف َب ّك ْغ ُهمْ
((بن ال ِظًً ًىف ُغون ِبأً ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
اث الل ِه وٍلخلىن ِ ِ ِ ِ
ِ
ََ َ
اب ؤ ِل ٍُم (. )21
ِبٗظ ٍ
َّ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ُ ُ َ ُ ْ ٌ َ ْ َ َ َ َّ
َ َ َْ ْ َ َُ ْ َُ
ْ
َ
ْ
الل ُه َٖ َل ْيهاَ
اث الل ِه وكخ ِل ِهم ألاه ِبُاء ِبغح ِر خ ٍم وكى ِل ِهم كلىبىا غلف بل َب٘
وكىله حٗالى ( ((:)29ف ِبما هل ًِ ِهم ِمُشاكهم وهف ِغ ِهم ِبأً ِ
َ ُ ْ ْ َ َ ْ ْ ََ َ َْ َ ُْ َ ً َ ً
َ
ُ
َ َّ َ ً
ُذ ٖ َِس ى ْاب ًَ َم ْغٍَ َم َع ُؾىٌَ
ُما (َ )156و َك ْىله ْم ب َّها َك َخ ْل َىا ْاإلاَؿ َ
ِبى ْف ِغ ِه ْم فال ًُ ْا ِم ُىىن ِبال ك ِلُال ( )155و ِبىف ِغ ِهم وكى ِل ِهم ٖلى مغٍم بهخاها ٖ ِٓ
ِ
ِ
ِِ ِ
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ً
ْ ْ َّ ّ َ َ َّ
َ َ
َّ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ّ َ َ ُ ْ َ َّ َّ َ ْ َ َ ُ
الٓ ًّ َو َما َك َخ ُل ُ
ُْ َ َُ ْ
ىه ًَ ِلُىا
الل ِه وما كخلىه وما نلبىه ول ِىً ق ِبه لهم وِبن ال ِظًً ازخلفىا ِف ُِه ل ِفي قً ِمىه ما لهم ِب ِه ِمً ِٖل ٍم ِبال ِاجبإ ِ
(. ))157
وواهىا صاثما ما ًسظلىن الاهبُاء وٍخلاٖؿىن في مهامهم والجبن وٖضم اللخاٌ وان ؾمت غالبت لهم ,وهالخٔ طلً ظلُا ٖىضما
ازغظهم ؾُضها مىس ى (ٖلُه الؿالم) مً مهغ وهجاهم مً ْلم وٖبىصًت فغٖىن بفًل هللا حٗالى وصلُل ٖلى طلً كىله حٗالى
َّ َ ُ َ َ
َ
َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ
َ ُ َ ُ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ً َ َ ُ
اٖ ُضون (. ))24
( ((:)37كالىا ًا مىس ى ِبها لً هضزل َها ؤبضا ما صامىا ِف َيها فاطه ْب ؤهذ وع ُّبً فل ِاجال ِبها هاهىا ك ِ
َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُ ْ ْ َ َ َّ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ
َ ْ ُُْ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ
ُ
ى ًُس ِغ ْط ل َىا ِم َّما ج ْى ِب ُذ
وكىله حٗالى ((( :)31وِبط كلخم ًا مىس ى لً ه
ه ِب َر َٖلى َ َٗا ٍم َو ِاخ ٍض فاصٕ لىا عبً ًس ِغط لىا ِمما جى ِبذ ألاع
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ً
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ُ
َ
َ
ُ
َّ
ْ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ىم َها َو َٖ َض ِؾ َها َو َبه ِل َها ك َ
اٌ ؤحؿد ْب ِضلىن ال ِظي هى ؤصوى ِبال ِظي هى زح ٌر اه ِبُىا ِمهغا ف ِةن لى ْم ما ؾإلخ ْم
ألاع
ى ِمً بل ِل َها و ِكش ِائ َها وف ِ
َّ
ْ َّ َ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َ ْ
َ ُ َ ْ َ َ ْ ْ ّ َّ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ
َ
ُ
َ
الله َو ٍَ ْل ُخ ُلى َن َّ
َ
الىب ُّ َحن ب َغ ْحر ْال َح ّم َط ِل ًَ بماَ
ُ
الظلت واإلاؿىىت وباءوا ِبغً ٍب ِمً الل ِه ط ِلً ِبإنهم واهىا ًىفغون ِبأً ِ
وي ِغبذ ٖلي ِهم ِ
اث ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ نَ
ٖهىا وواهىا ٌٗخضو (. ))61
مؤامرات أليهىد :
احؿمذ الٗالكاث بحن اإلاؿلمحن واليهىص في بضاًت كضوم الغؾىٌ بىىٕ مً الهضوء والىص واإلاؿاإلات ,ولٗل ؾبب في طلً ان
الاؾالم واليهىصًت مً الاصًان الؿماوٍت,واٖخلاص اليهىص بإنهم ٌؿخُُٗىن اؾخمالت الغؾىٌ الى ظاهبهم بىاءا ٖلى طلً(, )32واًًا
ان وي٘ الضؾخىع مً كبل الغؾىٌ ؾاهم بكيل هبحر في اعاخت هفىؽ اليهىص الظًً واهىا ًسافىن ٖلى مهالحهم مً اللىة
الجضًضة في اإلاضًىت ,لىً م٘ حٗاْم هفىط اإلاؿلمحن وجىلي الغؾىٌ ػمام الامىع في اإلاضًىت وٖمل اإلاؿلمحن الجضص مً اإلاهاظغًٍ في
ظمُ٘ اإلاجاالث زانت في مجاٌ الخجاعة التي واهذ بُض اليهىص ,وزانت ان الاؾالم خغم الغبا والاخخياع الاكخهاصي ,وواهذ هظا مً
يمً الٗىامل التي ؾاهمذ في حعجُل اْهاع اخلاصهم الضفُىت يض اإلاؿلمحن (,)33وخاولىا بكتى الُغق والؿبل اؾلاٍ صولت
الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم) الفخُت في اإلاضًىت ,وواهذ مداوالتهم كض اجسظث اقياال ٖضًضة منها :
ا-اإلاجاصلت الٗلاثضًت والىالمُت .
ب-الخدضي اإلاباقغ لؿلُت اإلاؿلمحن .
ط -مداولت اغخُاٌ الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم) .
ص-مداولت الغضع بالضولت الاؾالمُت.
ا-املجادلة العقائدًة والكالمية :
بٗض اهخهاع اإلاؿلمحن في مٗغهت بضع وعظىٖـهم الى اإلاضًىت قٗغ اليهىص باخباٍ هبـحر خُض انهم واهىا ًخـمىىن ان يهؼم
اإلاؿلمحن وٍلط ى ٖليهم ًىم بضع ,لظلً خاولىا الخللُل مً كُمت هظا الىهغ الُٗٓم الظي وان بمشابت يغبت كانمت لىفاع
كغَل,لظلً واهىا ٌؿتهؼئن وٍخدضزىن ًٖ ههغ اإلاؿلمحن بسخغٍت هبحرة وهظا وان زغكا لبىىص الىزُلت التي واهذ جضٖىا َىاثف
اإلاضًىت إلاىانغة بًٗها البٌٗ لظلً صٖاهم الغؾىٌ(نلى هللا ٖلُه وؾلم) وكاٌ لهم(ً(:)34امٗكغ اليهىص اؾلمىا ,فىهللا اهىم
لخٗلمىن اوي عؾىٌ هللا ,كبل ان ًىك٘ هللا بىم مشل وكٗت كغَل) ,لىً عص اليهىص ٖلى الغؾىٌ(نلى هللا ٖلُه وؾلم) وان فُه الىشحر
مً الغغوع والٗىاص ,اط كالىاً(:امدمض الٌغغهً مً للُخه ,اهً كهغث كىما اغماعا ,واها وهللا اصحاب خغب ,ولئن كاجلخىا لخٗلمً
اهً لم جلاجل مشلىا).
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واًًا بظٌ اليهىص ظهىصا هبحرة مً اظل ازاعة الىٗغاث الٗكاثغٍت بحن كباثل اإلاضًىت التي خاوٌ الغؾىٌ َىاٌ خُاجه ازغاط اإلاجخم٘
مً اَاعها اللبلي  ,مً يمنها مداوالث ٖضًضة منهم مً اظل ازاعة اإلاكاول بحن كبُلتي الاوؽ والخؼعط التي واهذ بُنهما خغوب
َاخىت كبل الاؾالم ,والظي انلح الغؾىٌ بُنهم وظٗلهم ازىة في الاؾالم ,ومً امشلت جلً اإلاداوالث مداولت قاؽ بً كِـ
اليهىصي وطلً ٖىضما كابل افغاصا مً الاوؽ والخؼعط وعاي مضي اوسجامهم م٘ البٌٗ ومدبتهم فُما بُنهم فترن هظا اإلاىٓغ
خؿغة و والم وخلض ٖمُم في هفـ قاؽ فامغ ببٌٗ اليهىص ان ًظهبىا اليهم وان ًظهغوهم بسالفاتهم وخغوبهم اللضًمت مً
زالٌ اوكاص اقٗاع جظهغهم بخلً الخالفاث وكض واص ٖملهم ًىجح خُض زاعث جلً الاقٗاع الٗهبُت الجاهلُت في هفـ ول مً
الاوؽ والخؼعط ختى واصث ان جاصي الى كخاٌ بحن الُغفحن ,لىال ان الغؾىٌ اؾغٕ اليهم م٘ بٌٗ اصحابه وفيهم مً مً اللبُلخحن
وطهغهم بىٗمت الاؾالم وانهم انبدىا ازىاها وطهغهم بمؿاوت الجاهلُت وبظلً ازمض الغؾىٌ فخىت واهذ ٖلى وقً الىكىٕ وعظ٘
افغاص اللبُلخحن مخدابحن ٌٗاهم بًٗهم البٌٗ(.)35
واًًا مً اقياٌ مجاصلتهم ,خىاع ظماٖت مً هباع اخباع اليهىص م٘ الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم )خىٌ ظبرثُل ,خُض كالىا(:
فدضزىا ًٖ ولًُ مً اإلاالثىت فٗىضها هجامًٗ او هفاعكً ,فلاٌ الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم ) :فان وليي ظبرثُل ولم ًبٗض هبي
كِ الا هى ولُه ,كالىا :هى ملً اهما ًاحي بالكضة وؾفً الضماء) ( ,)36وكض هؼٌ في طلً كىله حٗالى ُ )( :ك ْل َمً َو َ
ان َٖ ُض ًّوا ِّلج ْبر َ
ًل
ِ ِ
ه ّض ًكا ّإلاَا َب ْح َن ًَ َض ًْه َو ُه ًضي َو ُب ْك َغ ٰي ل ْل ُم ْامى َحن ﴿َ ﴾٫٩مً َو َ
َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ َ ٰ َ ْ َ ْ َّ ُ َ
ان َٖ ُض ًّوا ِّل َّل ِـه َو َم َال ِث َى ِخ ِه َو ُع ُؾ ِل ِه َوظ ْبر َ
ًل
ِ ِِ
ِ
ف ِةهه هؼله ٖلى كل ِبً ِب ِةط ِن الل ِـه م ِ ِ
ِ ِ
َ َ َ َ َّ َّ
الل َـه َٖ ُض ٌّو ّل ْل َيافغ َ
ًٍ ﴿, )37( ﴾٫٪وهالخٔ مً زالٌ الاًت الىغٍمت ان فيها لىما ووُٖضا لليهىص لٗضاوتهم لجبرًل ٖلُه
و ِمُياٌ ف ِةن
ِ ِِ
ؾالم ,الهه لم ًاحي الىحي ٖفىٍا مً جللاء هفؿه واهما ًغؾل مً ٖىض هللا ٖؼ وظل ,هما ًاهض ٖلى ان مٗاصاة اي مالثىت مً
مالثىت هللا ٌٗني مٗاصاة اإلاالثىت ٖامت صون اؾخصىاء ,وان مٗاصاة اإلاالثىت ٌٗني مٗاصاة هللا ٖؼ وظل ,وَٗىص الؿبب الغثِـ
والحلُلي لٗضائهم لجبرًل (ٖلُه الؿالم) هى ٖضائهم للغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه) وخؿضهم له ,الهه لم ًىً مً بني اؾغاثُل واهما
ْهغ بحن الٗغب ,وإلاا وان ظبرًل هى الظي ًجزٌ بالىحي مً ٖىض هللا ٖلى عؾىٌ هللا (نلى هللا ٖلُه)  ,لظلً نبىا ظام غًبهم
وٖضاوتهم ٖلى ظبرًل بؿبب طلً (.)38
ومً اقياٌ مجاصلتهم وقغههم وهفغهم اصٖائهم ان ٖؼٍغا ابً هللا ,فلض عوي ان وفضا مً اخباع اليهىص كضمىا الى الغؾىٌ
(نلى هللا ٖلُه) وؾإٌ اخض اخباعهم الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه) فلاٌ (:هُف هدبًٗ وكض جغهذ كبلخىا واهذ الجؼٖم ان ٖؼٍؼا ابً
َّ َٰ
َ ُ
َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ْ ُ َّ
اللـه َو َك َالذ َّ
ه َاعي ْاإلاَؿ ُ
الى َ
ُذ ْاب ًُ الل ِـه ط ِل ًَ ك ْىل ُهم
ِ
هللا) (,)39فإهؼٌ هللا في هظه الحاصزت كىله حٗالى  (:وكال ِذ ال َي ُهىص ٖؼٍ ٌغ ابً ِ
ِ
َ َ ََ
َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ
َُ َ
َّ َ َّ
ًً ه َف ُغوا ِمً ك ْب ُل كاجل ُه ُم الل ُـه ؤو ٰى ًُ ْافيىن ﴿. )47( )﴾٠٣
ِبإفى ِاه ِهم ًً ِاهئىن كىٌ ال ِظ
هفغ اليهىص بالغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه) وؾىء اصبهم في الغص ٖلى الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه) خحن صٖا وفضا مً اليهىص الى الاؾالم وفيهم
عاف٘ بً زاعظت خُض اْهغوا الىبر والغغوع والاٖتزاػ باؾالفهم وعفًهم الضزىٌ في الاؾالم(,)41فجزٌ فيهم كىٌ هللا حٗالى ((:)42
َ
َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ َ ْ َ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ
َ
َ
ُ َ َ
ان َآبائ ُه ْم ال ٌَ ْٗ ِللىن ق ِْ ًئا َوال َي ْه َخ ُضون ﴿,)﴾٠٩٣وكض
َوِبطا ِكُل لهم اج ِبٗىا ما ؤهؼٌ اللـه كالىا بل هد ِب٘ ما ؤلفُىا ٖلُ ِه آباءها ۗ ؤولى و
وان حجت اليهىص في هفغهم بغؾالت الىبي (نلى هللا ٖلُه) وعفًهم اجباٖه ازظهم بالخىعاة واٖخباع ان طلً هى الهضي ,فلض ظاء
وفض مً اخباع اليهىص الى عؾىٌ هللا (نلى هللا ٖلُه) ,ووان مً يمً الىفض عاف٘ بً زاعظت وؾالم بً مكىم ومالً بً الهُف
وعاف٘ بً خغٍملت ,فلالىا ً:امدمض الؿذ جؼٖم اهً ٖلى ملت ابغاهُم وصًىه وجامً بما ٖىضها مً الخىعاة ,وحكهض انها مً هللا خم
,فلاٌ الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه) :بلى ولىىىم خضزخم وجحضجم ما فيها مما ازظ هللا ٖلُىم مً مُشاق فيها ,وهخمخم منها ماامغجم ان
جبِىىه للىاؽ ,فبرثذ مً اخضازىم ,كالىا فاها هازظ بما في اًضًىا فاها ٖلى الهضي والحم والهامً بً والهدبًٗ (  ,)43فجزٌ فيهم
ُ
َ
َ
ُ
َ ُ
كىٌ هللا حٗالى(ُ (:)44ك ْل ًَا َؤ ْه َل ْالى َخاب َل ْؿ ُخ ْم َٖ َل ٰى َش ْيء َخ َّت ٰى ُجل ُُمىا َّ
الخ ْى َع َاة َو ْؤلاهج َ
ُل َو َما ؤ ِهؼ ٌَ ِبل ُْىم ِّمً َّعِّبى ْم ۗ َول َح ِز ًَض َّن ه ِش ًحرا
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ُ
َ
َّ ّ َ ُ ْ َ ً َ ُ ْ ً َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ
َ
ّ ِم ْن ُهم َّما ؤ ِهؼ ٌَ ِبل ُْ ًَ ِمً عِبً َغُاها وهفغا ۗ فال جإؽ ٖلى اللى ِم اليا ِف ِغًٍ ﴿.)﴾٨٪
وهغي مً زالٌ الاًت الىغٍمت ان هللا ٖؼ وظل اهض ٖلى انهم وافغون النهم الًامىىن بيل الىخب اإلاجزلت واًًا مً اقياٌ هفغهم
بغؾالت هبِىا مدمض (نلى هللا ٖلُه وؾلم ) اهياعهم هؼوٌ هخاب بٗض مىس ى ,خُض صٖا عؾىٌ هللا (نلى هللا ٖلُه وؾلم )يهىصا الى
الاؾالم وعغبهم فُه ,وخظعهم غحرة هللا وٖلىبخه ,فإبىا ٖلُه ,وهفغوا بما ظاءهم به ,فلاٌ لهم مٗاط بً ظبل وؾٗض بً ٖباصة
وٖلبت بً وهب ً:امٗكغ اليهىص ,اجلىا هللا ,فىهللا ؤهىم لخٗلمىن اهه عؾىٌ هللا ,وللض هىخم جظهغوهه لىا كبل مبٗشه وجهفىهه لىا
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بهفخه فلاٌ عاف٘ بً خغٍملت ووهب بً يهىطا :ما كلىا لىم هظا كِ ,وما اهؼٌ هللا مً هخاب بٗض مىس ى ,وال اعؾل بكحرا وال هظًغا
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ُ َ ُ َ ّ ُ َ ُ ْ َ َ ٰ َ ْ َ ّ َ ُّ َ َ ُ
الغ ُؾ ِل ؤن ج ُلىلىا َما
اب كض ظاءهم عؾىلىا ًب ِحن لىم ٖلى فتر ٍة ِمً
بٗضه(, )45فاهؼٌ هللا حٗالى في طلً مً كىلهما (ً (:)46ا ؤهل ال ِىخ ِ
َ َ ْ َ َ ُ َ ٌ َ َ ٌ َ َّ ُ َ َ ٰ ُ ّ َ ْ َ
َ َ
َ
ٌ
َظ َاءها ِمً َب ِك ٍحر َوال ه ِظ ًٍغ ۗ فلض ظاءهم ب ِكحر وه ِظًغ ۗ واللـه ٖلى و ِل ش ي ٍء ك ِضًغ ﴿.) ﴾٠٫
واًًا مً اقياٌ اؾتهؼائهم بيبىة الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم ) ٖ,ىضما ْلذ هاكت الغؾىٌ(نلى هللا ٖلُه وؾلم ) وبضئا
بالبدض ٖنها ,كاٌ هفغ مً اليهىص في عؾىٌ هللا(نلى هللا ٖلُه وؾلم ) :اهه ًؼٖم مٗغفت زبر الؿماء وهى الًضعي اًً هاكخه ,فغص
ٖلُه عؾىٌ هللا(نلى هللا ٖلُه وؾلم ) وكاٌ(:اهه الٌٗلم الا ما ٖلمه هللا ) ,فضله هللا ٖلى هاكخه وؤن الىاكت مدبىؾت بصجغة في
اخضي الكٗب ,فظهب بٌٗ اصحاب الغؾىٌ (عض ي هللا ٖنهم),فىظضوها في اإلايان الظي ونفه الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم )
,ووان غغى اليهىصي مً كىله هى بض الدكىًُ في كلىب اإلاؿلمحن وجللُل مً قان الغؾىٌ في هٓغ اإلاؿلمحن(. )47
ومً ظمل اؾتهؼائهم باإلاؿلمحن ان اي يهىصي ًضزل في الاؾالم واهىا ٌؿتهؼئون وَسخغون مىه وٍىظهىن الىشحر مً التهم والاباَُل
ومً الامشلت ٖلى طلً ٖىضما اؾلم اخض اخباع اليهىص وهى ٖبض هللا بً ؾالم خُض ٖلم بلضوم الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم ) الى
اإلاضًىت مً الهجغة فظهب الى الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم ) وكاٌ له :اوي اؾإلً زالر الٌٗلمهً الا هبي .فلاٌ :ما اوٌ اقغاٍ
الؿاٖت ؟ وما اوٌ َٗام ًإوله اهل الجىت ؟ ومً اي قيئ ًجزٕ الىلض مً ابُه ؟ ومً اي قيئ ًجزٕ مً ازىاله ؟ فلاٌ الغؾىٌ
(نلى هللا ٖلُه وؾلم ) :ازبروي بهً اهفا ظبرًل ,فلاٌ ٖبض هللا بً ؾالم  :طان ٖضو اليهىص مً اإلاالثىت ,فلاٌ الغؾىٌ (نلى هللا
ٖلُه وؾلم )  :ؤما اوٌ اقغاٍ الؿاٖت  :فىاع جدكغ الىاؽ مً اإلاكغق الى اإلاغغب  ,واما اوٌ الُٗام ًإوله اهل الجىت  :فؼٍاصة هبض
الحىث ,واما الكبه في الىلض  ,فان الغظل اطا غص ي اإلاغؤة فؿبلها مائها وان الكبه له ,واطا ؾبم مائها وان الكبه لها ,فلاٌ ٖبض
هللا بً ؾالم :اقهض اهً عؾىٌ هللا ,زم كاٌ ً :ا عؾىٌ هللا ان اليهىص كىم بهذ ان ٖلمىا بإؾالمي كبل ان حؿإلهم بهخىوي ٖىضن
,فجاءث اليهىص وصزل ٖبض هللا البِذ ,فلاٌ عؾىٌ هللا (نلى هللا ٖلُه وؾلم )  :اي عظل فُىم ٖبض هللا بً ؾالم ؟ ,كالىا  :اٖلمىا
وابً اٖلمىا ,وازحرها وابً ازحرها ,فلاٌ عؾىٌ هللا (نلى هللا ٖلُه وؾلم )  :افغؤًخم ان اؾلم ٖبض هللا ؟ ,كالىا اٖـاطه هللا مً طلً
 ,فسغط ٖبض اللـه الـيهم ,فلـاٌ :اقهض ان ال ؤلـه الا هللا واقهض ان مدمضا عؾىٌ هللا ,فلالىا :قغها وابً قغها (. )48
ب-التحدي املباشر لسلطة املسلمين :
يهىص بني كُىلإ :
ٌٗخبر يهىص بني كُىلإ زحر مشاٌ ٖلى جدضي اليهىص لؿلُت اإلاؿلمحن وبني كُىلإ مً اهبر اللباثل اليهىصًت مً خُض الٗضص
واللىة واإلااٌ ,وواهىا ًمخليىن ٖضصا هبحرا مً اإلالاجلحن ًهل الى ػهاء الؿب٘ ماثت ملاجل مخمغؽ هما وان لضيهم خهىن هشُـغة
ًخدهىىن صازلـها ,وواهىا ًمخلىـىن ٖخاصا واؾلحت هشحرة ,وواهىا مً اواثل مً هلًىا الٗهض م٘ الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم)
خُض غغتهم كىتهم وظاهغوا الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم) الٗضاء وجدضوه بما واهىا ًمخليىن مً كىة ٖؿىغٍت ,وْهغ طلً
واضحا خحن اهخهغ اإلاؿلمىن في مٗغهت بضع خُض اهخلهىا مً كُمت ههغ اإلاؿلمحن وان اإلاؿلمحن لم ًىاظهىا زهما كىٍا مشلهم في
اللىة ولىا واظهىا مشلهم لخؿغ اإلاؿلمىن (,)49وهظا ٌٗض بمشابت تهضًض خلُلي للمؿلمحن ,ووان الىشحر منهم ٌٗمل في مجاٌ الخجاعة
ختى وان لهم ؾىق هبحر ًدمل اؾمهم (ؾىق بني كُىلإ ) ,ولٗل مً ألاؾباب التي اصي الى اْهاع خلضهم الىبحر ٖمل الىشحر مً
اإلاؿلمحن في مجاٌ الخجاعة بدىم ان الىشحر مً اإلاهاظغًٍ مً كغَل وكغَل مٗغوفت باهخمامها بالخجاعة وواهىا اؾُاصها في الجؼٍغة
الٗغبُت (,)57ولٗل الؿبب اإلاباقغ الظي ظٗل الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم) ًىاظه بني كُىلإ هى طهاب امغؤة مؿلمت الى ؾىق
بني كُىلإ بلهض بُ٘ بًاٖت لها وظلؿذ لهاجغ يهىصي بلهض البُ٘ والكغاء فجٗلىا ًًاًلىنها بلهض الىكف ًٖ وظهها
فٗمض الهاجغ اليهىصي الى َغف زىبها فٗلضه الى ْهغها فلما كامذ اهىكفذ ؾىءتها فطحيىا بها,فهاخذ اإلاغءة فىزب عظل مً
اإلاؿلمحن ٖلى الهاجغ اليهىصي فلخله ,وقض اليهىص ٖلى اإلاؿلم فلخلىه ,ووان طلً ًىم الؿبذ مً قهغ قىاٌ ٖلى عاؽ ٖكغًٍ
قهغا واما خهاعهم فيان في قهغ طي الٗلضة(. )51
وبفٗلتهم هظا فلض ازلىا ببىىص (وزُلت اإلاضًىت ) التي واهذ جاهض ٖلى جياجف ؾيان اإلاضًىت والحفاّ ٖلى الؿلم وامً اإلاضًىت,وعغم
ول طلً لم ًباصعوا باإلاجيء الى الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم) ٖس ى ولـٗل ان ًىـىن الغؾىٌ مدؿاهـال في قإهـهم ,بل ػاصوا في
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ٖىاصهم وَغُانهم ولجاوا الى خهىنهم وجدهىى وٖؼمىا ٖلى ملاجلت اإلاؿلمحن وازخُاع مىاظهت اإلاؿلمحن ٖؿىغٍا,ومما ظٗلهم
ًخسظون هظا اللغاع هى اغتراعهم بلىتهـم وجدغٌٍ ٖبض هللا بً ؾلىٌ هبحر اإلاىافـلحن واخض ػٖماء بني ٖىف مً الخؼعط والظي وان
ًغبُـهم في اإلاـاض ي جدالفاث م٘ يهىص بني كُىلإ ,خُض خغيهم ٖلى اللخاٌ ووٖضهم بإن ًلف الى ظاهبهم في كخالهم يض اإلاؿلمحن
وؤن ًجظب كىمه الى نفهم ,خكـض اإلاؿلمىن كىاتهم واججهىا هدى بني كُىلإ وطلً وخانغوهم فجاءة وكُٗىا ول الامضاصاث
ٖنهم فـي كالٖهم وخهىنهم مما ازغ بكيل هبحر في مٗىىٍاتهم ,واؾخمغ الحهاع خىالي زمؿت ٖكغ ًىما (,)52وَىاٌ فـترة الحهاع
لم ًبضي بني كُىلإ هُت لللخاٌ فلض اعهبهم كىة وبؿالت اإلاؿلمحن ,واًًا
ٖغفىا ان ٖبض هللا بً ؾلىٌ الٌؿخُُ٘ ان ًفٗل قِئا لهم واهه جىهل مً وٖىصه زىفاٖلى هفؿه,لظلً لم ًجضوا مىانا غحر
الاؾدؿالم ,وكض خاوٌ ٖبض هللا بً ؾلىٌ اؾخمالت كىمه الى ظاهب بني كُىلإ,وٍٓهغ طلً مً زالٌ مساَبخه لٗباصة بً الهامذ
(عض ي هللا ٖىه) اخض هباع ػٖماء بني ٖىف مٗه خُض كاٌ ابً ؾلىٌ لٗباصة بً نامذ  :ؤوى جبرؤث مً خلف مىالًُ ؟ما هظا
بُضهم ٖىضن ,وطهغه بخدالفاتهم الؿابلت وما واهىا ٖلُه مـٗا ,فلاٌ ٖباصة بً الهامذً:ا ابا الحباب ,حغحرث الللىب ,ومدا
الاؾالم الٗـهىص ,اما وهللا اهً إلاٗهم بإمغ ؾجري غُه غضا,ووان ٖباصة بً نامذ كض طهب كبل طلً وجبرا ٖىض عؾىٌ هللا مً ان
ًيىن ْهحرا وخلفا للىفاع واليهـىص,ولظلً لم ًجض ٖبض هللا بً ؾلىٌ خال ؾىي اللجىء الى الغؾىٌ فظهب وَلب مً الغؾىٌ (نلى
هللا ٖلُه وؾلم) الغفم في بني كُىلإ ,واؾخجاب الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم) لُلبه خفاْا ٖلى وخضة الهف اط ان ابً ابي
ؾلىٌ وان مً ػٖماء كىمه وامغ الغؾىٌ(نلى هللا ٖلُه وؾلم) بني كُىلإ بالجالء وجغن اإلاضًىت زالٌ زالزـت اًام ووان طلً مً
اكل الٗلىباث نغامت ظغاء ما اكترفىه مً ظغاثم ومكاول(. )53
ووان مً هخاثج اظالء بني كُىلإ ًٖ اإلاضًىت ان اػصاص كىة اإلاؿلمحن وكىي مغهؼ الغؾىٌ هداهم ٖلى اإلاضًىت فُما كل جازحر وحجم
زهىمه مً الىفاع واإلاىافلحن واليهىص ,هما جدؿيذ اخىاٌ اإلاؿلمحن الاكخهاصًت الن البُىث والاعاض ي وغحرها الخابٗت لبني كُىـلإ
ناعث مليا للمؿلمحن ,واًًا جغجب ٖلى اظالء بني كُىلإ ان وك٘ عهبت هبحرة في هفىؽ الجماٖاث اليهىصًت الازغي في اإلاضًىت
وامخىٗىا بٗض طلً ًٖ اإلاجاصلت الضًيُت والٗلاثضًت ,وهفىا ًٖ عمى اإلاؿلمحن بس يء مً الىالم(.)54
ج -محاولة اغتيال الرسىل (صلى هللا عليه وسلم) :
يهىص بني ؤلىًحر :
ٌٗض يهىص بني الىًحر زحر مشاٌ ٖلى مداولت اليهىص اغخُاٌ الغؾىٌ,ويهىص بني الىًحر مً اواثل الجماٖاث اليهىصًت التي
هلًذ الٗهض م٘ اإلاؿلمحن ,خُض خغيىا هفاع كغَل ٖلى ملاجلت اإلاؿلمحن بٗض زؿاعتهم في بضع ,خُض غايهم اهخهاع اإلاؿلمحن
في مٗغهت بضع ,فظهب اخض ػٖمائهم وهى هٗب بً الاقغف ( )55الى مىت وخغى كغَل ٖلى اللخاٌ والشإع إلاا انابهم ًىم بضع وخاوٌ
ان ًؼٍض مً اخلاصهم وٍىؤلبهم مً زالٌ اقٗاعه ,ووان هٗب الًىف بإقٗاعه ًٖ الهجاء والظم والخهجم ٖلى اإلاؿلمحن ووؿاء
اإلاؿلمحن(,)56واًًا كام مجمىٖت مً بني الىًحر ٖلى عؤؾهم ؾالم بً مكىم باؾخلباٌ ابي ؾفُان بٗض مٗغهت بضع خُض هظع ابى
ؾفُان الا ًمـ ماء عؤؾه مً ظىابت ختى ٌغؼو اإلاضًىت ,فلما عظ٘ ابى ؾفُان كانضا اإلاضًىت في مئتي عاهب اؾخلبله ؾالم بً
مكىم وػوص ابا ؾفُان بمٗلىماث خىٌ اإلاؿلمحن واإلاضًىت ووان هظا زغكا واضحا مً كبل بني الىًحر إلاٗاهضاتهم م٘ الغؾىٌ(نلى
هللا ٖلُه وؾلم)(, )57وعغم طلً فلض جىاوى الغؾىٌ ًٖ ؤجساط اي ؤظغاء عاصٕ يضهم لٗلهم ًخىكفىن ًٖ اؾالُبهم ؤلخأمغٍت يض
اإلاؿلمحن ,لىً ٖلى الىلٌُ مً طلً ػاص غغوع بني الىًحر ,ولٗل الؿبب اإلاباقغ ؤلظي صف٘ ؤلغؾىٌ الى ؤجساط كغاع ناعم في خلهم
وان ٖىضما طهب الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم) بغفلت بٌٗ الصحابت ًُلب منهم الاقتران في صف٘ صًت عظلحن كض كام الصحابي
ٖمغو بً امُت الًمغي بلخلهما ًٖ َغٍم الخِ مٗخلضا انهما ممً غضعوا باإلاؿلمحن في خاصزت بئر مٗىهت ,اْهغ اليهىص اإلاىصة
والازالم للغؾىٌ وَلبىا مً الغؾىٌ البلاء لححن ظم٘ امىاٌ مً اظل صف٘ صًت اللخلى ,فجلـ الغؾىٌ في ْل اخضي بُىتهم
مؿىضا ْهغه الى خاثِ البِذ ٖ,ىض طلً خاولىا ان ًضبغوا مىُضة فلاٌ ػُٖمهم خيي بً ازُب إلاجمىٖت مً عظالهم ً:ا مٗكغ
اليهىص ,كض ظاءهم مدمض في هفغ مً اصحابه الًبلغىن ٖكغة,فإَغخىا ٖلُه حجاعة مً فىق هظا البِذ الظي هى جدخه فإكخلىه
,فلً ججضوا ؤزلى مىه ؤلؿاٖت ,فإهه ؤن كخل جفغق اصحابه ,فلحم مً وان مٗه مً كغَل بدغمهم,وبلي هاهىا مً الاوؽ
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والخؼعط خلفاثىم,وٖلى عغم مً جغصص بٌٗ ػٖمائهم وزىفهم مً ٖىاكب وجضاُٖاث هظه اإلااامغة الا انهم مًىا في جىفُظ الفىغة
,اخـ الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم) مً زالٌ جدغواتهم بإنهم بهضص جضبحر مىُضة وانهم مً زاللها ًىىون كخل الغؾىٌ (نلى
هللا ٖلُه وؾلم) لظلً زغط بضون ان ًالخٓىا اي ش يء في مالمذ الغؾىٌ وؤزبرهم بإهه بهضص كًاء خاظت َاعثت زم زغط مً
صًاعهم .
وظغاء هظا الٗمل الخُحر وان البض للغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم) مً ان ًلىم بإظالئهم ًٖ اإلاضًىت اط الًمىً ان جإمً زُغهم
في ؤي لحٓت ,ؤعؾل الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم) الصحابي مدمض بً مؿلمت (عض ي ؤهلل ٖىه) وكاٌ له(:ؤطهب الى يهىص بني
الىًحر وكل لهم  :ان عؾىٌ هللا ؤعؾلني الُىم ؤن ازغظىا مً بالصي ,للض هلًخم ؤلٗهض ؤلظي ظٗلذ لىم مما هممخم به مً
ؤلغضع ,وكض ؤظلخىم ٖكغا ,فمً عجي بٗض طلً مىىم يغبذ ٖىله)
ووان َلب الغؾىٌ ًخًمً كغاع ؤظالءهم ًٖ اإلاضًىت فلِ ,اي ؤهه وان ًدم لبني ؤلىًحر في خاٌ كبىلهم والٗمل بُلب الغؾىٌ
ؤن ًدخغٓىا بإعاييهم وؤمىالهم ,خُض وان ًدم لهم ؤزظ ؤمىالهم ؤإلاىلىلت مٗهم  ,وؤؾدشماع ؤمىالهم ؤلغحر مىلىلت واإلاؼاعٕ والبُىث
,وٍٓهغ هظا ظلُا مً كىٌ ؾالم بً مكىم ؤخـض ػٖماء بني ؤلىًـحر خُىما هصح كىمـه باالههُإ والٗمل بلغاع ؤلغؾىٌ خُـض كاٌ
ؾالم :فىلبل ماؤُٖاها مً الامً وهسغط مً بالصه فـإطا وان اوان ؤلشمغ ظئىا او ظاء مً ظاء مىا ؤلى زمغه فبإ او نى٘ ما بضا له
,زم اههغف الُىا ,فىإهما لم هسغط مً بالصها اطا واهذ امىالىا باًضًىا (.)58
وٍٓهغ مً هالم بً مكىم انهم كض اهلؿمىا الى كؿمحن م٘ عفٌ امغ الغؾىٌ والخغوط وٍغٍضون اإلالاومت ,وكؿم م٘ الخغوط
بؿالم والحفاّ ٖلى ماًمىً لهم مً ممخلياث وغحرها ,الا ان ٖبض هللا بً ؾلىٌ شجٗهم ٖلى البلاء وكاٌ لهم :ازبخى وجمىٗىا فإها
لً وؿلمىم,وؤن كىجلخم كاجلىا مٗىم,وؤن ؤزغظخم زغظىا مٗىم,والجسغظىا فإن معي مً ؤلٗغب وممً ؤهًىي الى كىمي الفحن
فإكُمىا ,فهم ًضزلىن مٗىم خهىهىم وٍمىجىن ًٖ آزغهم كبل ان ًهلىا ؤلُىم (. )59
وهىظا فلض اظم٘ يهىص بني الىًحر ٖلى عفٌ امغ الغؾىٌ اللاض ي بالجالء ًٖ اإلاضًىت فلِ ,وازخاعوا ان ًلاجلىا وٍلاومىا
اإلاؿلمحن,وإلاا ٖلم الغؾىٌ بامغ ٖضم اههُاٖهم وعفًهم امغ الغؾىٌ اإلاؿلمحن بالخىظه هدىا صًاع بني الىًحر ومداعبتهم ,لظلً
جىظه اإلاؿلمىن الى بني الىًحر وخانغوهم صازل خهىنهم وكالٖهم وقضص اإلاؿلمىن الحهاع ٖليهم وكامىا بإخغاق مؼاعٕ وهسُل
واشجاع بني الىًحر ,ووان لهظه الٗملُت جإزحر هبحر لبض الخىف في هفىؾهم وخِ هشحرا مً مٗىىٍاتهم ,و اًلىىا اًًا ان ابا ٖبضهللا
بً ؾلىٌ كض زضٖهم ولم ًلضع ٖلى فٗل ش يء لهم ,لظلً اعؾلىا الى الغؾىٌ ًسبروهه انهم كض وافلىا ٖلى الغخُل الا ان الغؾىٌ
ازبرهم بإن َلب ألاظالء واهذ كبل اإلالاومت اما الان وكض كاومىا وخاولىا جدضي اإلاؿلمحن فإن ٖليهم ؤلؾدؿالم بكغوٍ ظضًضة
وهي جخًمً الى ظاهب ؤلجالء اًًا ان لهم ماخملذ الابل مً امىالهم ؤال الحللت اي انهم ٌؿخُُٗىن ازظ ماًلضع خُىاهاتهم ٖلى
الحمل اما ألاعاض ي والؼعٕ وؤؾلحتهم فٗليهم ان ًتروىها للمؿلمحن (,)67لم ًجض يهىص بني الىًحر مىانا غحر الاؾدؿالم والغخُل
لظلً هؼلىا ٖلى الامغ الىاك٘ وعخلىا خؿب قغوٍ الغؾىٌ,للض جغجب ٖلى ؤزغاط بني الىًحر ان اػصاص كىة اإلاؿلمحن وكل كىة
اإلاىافؿحن مً هفاع ومىافلحن ويهىص واوكف اليهىص الحغب الٗلاثضًت واإلاجاصلت هما اؾخفاص اإلاهاظغون مً صًاع بني الىًحر واجسظوها
ؾىىا وبظلً زفف الغؾىٌ اٖباء الاههاع اللظًً قاعوىا اإلاهاظغًٍ بُىتهم في الؿىً هما اؾخفاص اإلاؿلمىن مً اعاييهم واؾلحتهم
التي جغوىها ,وؤهؼٌ هللا حٗالى في بني الىًحر ًهف خالتهم كىله(:)61
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بنى قريضة:
بني كغًٍت اخضي اهبر اللباثل اليهىصًت في اإلاضًىت وواهذ لهم كىة ٖؿىغٍت الحؿتهان بها جًم اإلائاث مً اإلالاجلحن ,واًًا
وان لهم قهغة هبحرة في نى٘ الاؾلحت الحغبُت ,وكض ؾىً بني كغًٍت في خغة واكم في الاظؼاء الكغكُت للمضًىت التي واهذ جمخاػ
بسهىبت اعيها وهثرة اشجاعها ,وكض واهىا خلفاء هم وبني الىًحرم٘ كبُلت اوؽ في خغوبها م٘ كبُلت زؼعط ,وكض خاوٌ يهىص بني
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كغًٍت في مٗغهت الاخؼاب (الخىضق) ؾىت 5للهجغة الغضع باإلاؿلمحن ,وطلً بٗض ان اجهل بهم ػٖماء بني الىًحر زانت خيي بً
ازُب الىًغي واؾخُإ اكىإ هٗب بً اؾض هبحر ػٖماء بني كغًٍت ,بإن ًلىمىا بخهضٌ٘ الجبهت الضازلُت ليي ٌؿهل ٖلى
الاخؼاب الخغلغل صازل اإلاضًىت واللًاء ٖلى اإلاؿلمحن (,)62وزهىنا ان بنى كغًٍت واهىا ٌؿىىىن الجهت الكغكُت والجىىبُت
الكغكُت ,وكض اوول اليهم الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم) خماًت جلً الجهاث ونض ول زُغ زاعجي ًاحي مً جلً الاججاه(, )63وكض
ٖلم عؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم) بٗؼم اليهىص ٖلى غضع اإلاؿلمحن وطلً بٗض ان جلص ى طلً مً زالٌ اعؾاٌ الصحابي الؼبحر بً
الٗىام (عض ي هللا ٖىه) ,الظي عاي اؾخٗضاصاث اليهىص مً زالٌ جغمُم خهىنهم وتهُئت ملاجليهم(,)64ووان الاخؼاب كض فكلىا في
اكخدام اإلاضًىت هدُجت الخىضق الظي خفغه اإلاؿلمىن في مضزل اإلاضًىت ,واًًا لبؿالت اإلاؿلمحن في الخهضي لهم في مداوالتهم
لظخُاػ الخىضق ,فيان املهم الىخُض هى في الخيؿُم واإلااامغة م٘ بني كغًٍت مً الضازل ,ولىً الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم)
اؾخُإ بؿُاؾخه الحىُمت ػعٕ بظوع الكً وٖضم الشلت بحن الُغفحن مً زالٌ اعؾاٌ الصحابي وُٗم بً مؿٗىص الظي احى
الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم) مدؿلال مً بحن كىمه غُفان الظًً واهىا مً يمً اللىي اإلاكاعهت في الاخؼاب في خهاع اإلاضًىت
,واٖلً وُٗم اؾالمه للغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم) لىً الغؾىٌ امغه بإن ًىخم اؾالمه واوول الُه مهمت ُٖٓمت  ,فلاٌ الغؾىٌ
(نلى هللا ٖلُه وؾلم) لىُٗم (:ؤن الحغب زضٖت ,فاخخل لىا مسغظا ) ,ختى احى وُٗم بً مؿٗىص بني كغًٍت ,وكاٌ  :كض ٖغفخم
وصي لىم وجدلُلي بىم ,فلالىا :لؿذ ٖىضها بمتهم ,كاٌ  :والغؤي ؤن الجلاجلىا مدمضا مالم جإزظوا مً عهاثً مً كغَل ,هُال
ٌٗىصوا الى بالصهم ؤن ًٖتهم الحغب  ,وٍسلىا بِىىم وبحن مدمضا ,كالىا :هى طا الىظه ,زم ؤحى كغَل ,فلاٌ:ؤن اليهىص كض هضمىا
ٖلى هلٌ الٗهض ,وكض ؤعؾلىا الى مدمضا هل ًغيًُ مىا ان هإزظ مً كغَل وغُفان ماثت عظل فىضفٗهم ؤلًُ لخًغب ؤٖىاكهم
؟ فـإن ؤلخمؿىا مىىم عظاال فال ججُبىهم ؤلُه كالىا :هى الىظه ,زم ؤن كغَكا كالىا لبني كغًٍت:ؤها لؿىا بضاع ملامت ,وكض هلً
الخف والحافغ ,واهخم اػعجخمىها ًٖ بالصه ا فاغضوا لللخاٌ وؤزغظىا للمُٗاص  ,فلالذ بني كغًٍت :ؤها ال هإمً مىىم ؤن حٗىصوا ؤلى
بالصهم ؤن ًٖخىم الحغب ,فإن ؤعجم طلً فإُٖىها عهاثً جيىن زلت لىا ,كالذ كغَل:نضق وُٗم ,وكالذ بىى كغًٍت :نضق وُٗم
وصح (,)65وبظلً فكل الُغفان في الخىنل الى اجفاق بكإن حٗاون الُغفان والٗمل ٖلى اللًاء ٖلى اإلاؿلمحن ,وفلض الاخؼاب
ازغ ؤمل مً اظل صزىٌ اإلاضًىت وايُغوا الى ألاوسحاب هدُجت َىٌ خهاعهم للمضًىت وهفاط مانهم وؾىء خالهم هدُجت الٓغوف
الجىٍت الؿِئت وبؿالت اإلاؿلمحن ووظىص الخىضق .
بٗض اوسحاب الاخؼاب وجالش ي زُغهم ًٖ اإلاضًىت َ,الب الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم) اإلاؿلمحن الخىظه مباقغة الى ميان
ؾىً بني كغًٍت ,اط الًمىً الخغاض ي ًٖ مؿإلت زُحرة مشل الغضع التي واصث ؤن جاصي الى ؤللًاء ٖلى اإلاؿلمحن وؤنهُاع صولت
اإلاضًىت,وؤطن ماطن في الىاؽ :مً وان ؾامٗا مُُٗا  ,فال ًهلحن الٗهغ ؤال ببني كغًٍت  ,لظلً جىظه اإلاؿلمىن الى بني كغًٍت
وخانغوهم في كالٖهم وخهىنهم,ؤؾخمغ خهاع اإلاؿلمحن لبني كغًٍت زمؿا وٖكغًٍ ًىما  ,لم ًلم اليهىص بإي مجابهت فلِ
بلىا ًخدهىىن صازل كالٖهم لنهم واهىا ٌٗلمىن مضي كىة اإلاؿلمحن والغوح اإلاٗىىٍت الٗالُت لضيهم,وكض خاولىا َُلت فترة
الحهاع اكىإ الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم) بإن ٌٗاملهم هما ٖامل يهىص بني كُىلإ ويهىص بني الىًحر ,ؤال ؤن الغؾىٌ (نلى هللا
ٖلُه وؾلم) انغ ٖلى ان ٌؿدؿلمىا صون قغٍ ًظهغ  ,وبٗض ان انهىهم الحهاع ايُغوا الى ألاؾدؿالم ٖلى ان ًدىم في
مهحرهم ؾٗض بً مٗاط (عض ي هللا ٖىه) ػُٖم الاوؽ لٗل وٖس ى ان ًيىن ٖلىبتهم ٖلى ًض ؾٗض اكل كؿاوة لنهم واهىا
ًخىؾمىهت في ؾٗض امال الهه كبُلت ؾٗض الاوؽ واهذ في اإلااض ي جغبُهم جدالفاث م٘ بني كـغًٍت ,وافـم الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه
وؾلم) ٖلى َلـبهم وجـغن لؿٗض ؤجسـاط اللغاع اإلاىاؾـب في قإن بىـي كغًٍت  ,خاوٌ الـيهىص وبٌٗ اإلاؿلمحن الخإزحر في ؾٗض بً مٗاط
مً اظل ؤجساط كغاع ال ًيىن ناعما في خم بني كغًٍت ووان ؾٗض في اوازغ خُاجه ووان ٌٗاوي مً ازغ ظغح بالغ لحم به ازىاء
ملاومت الاخؼاب  ,عص ؾٗض ٖليهم وكاٌ :وكض آن لؿٗض ؤن ال جإزظه في هللا لىمت لثم,زم كاٌ :اوي اخىم فيهم ؤن جلخل ؤلغظاٌ
,وجلؿم ؤلمىاٌ ,وحؿبى الظعاعي واليؿاء.
وٖلى الغغم مً ؤن مٗٓم اإلاهاصع اقاعث الى ؤن الغؾىٌ هفظ خىم ؾٗض بً مٗاط في يهىص بني كغًٍت ,لنهم ؤؾخدلىا هظه
الٗلىبت هدُجت مداولتهم الغضع باإلاؿلمحن ,ؤال ان هىان اعاء هشحرة حكىً في ان الغؾىٌ كام بٗلىبتهم بالكيل الظي اكترخه ؾٗض
بً مٗاط وطلً لألؾباب الخالُت:
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-1ؤن كخل ظمُ٘ عظاٌ بني كغًٍت الظًً ًتراوح ٖضصهم بحن الؿخماثت والؿبٗماثت ,بٗض ان اؾدؿلمىا واللىا الؿالح ,الًيسجم م٘
ؾُاؾت الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم) التي ماعؾها يض زهىمه ؾىاء اواهىا مً اإلاكغهحن اواليهىص.
ًً َه َف ُغوا َف َ
الغ َكاب َخ َّت ٰى ب َطا َؤ ْز َس ُىخ ُم ُ
-2للض خضص اللغان اؾلىب مٗاملت ألاؾغي بلىله حٗالى(َ ((: )66فة َطا َلل ُُخ ُم َّالظ َ
ىهمْ
ً ْغ َب ّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ ُ ُّ ْ َ َ َ َ َّ َ ًّ َ ْ ُ َ َّ َ ً َ َّ ٰ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َٰ َ َ َ ْ َ َ ُ َّ
ه َغ م ْن ُه ْم َو َلٰـىً ّل َُ ْب ُل َى َب ْٗ َ
الل ُـه َال َهخ َ
ً ُىم ب َب ْ
ٌۗ
ٗ
اء
ك
ٌ
ى
ل
و
فكضوا الىزاق ف ِةما مىا بٗض وِبما ِفضاء ختى جً٘ الحغب ؤوػاعها ۗ ط ِلً
ِ ِ
ِ
ِ ٍ
َ َ
َّ َ َ
َ َّ َ ُ ُ
ًً ك ِخلىا ِفي َؾ ِب ُِل الل ِـه فلً ًُ ًِ َّل ؤ ْٖ َمال ُه ْم ))
وال ِظ
اي ؤن ألاؾحر ٌٗامل ؤما بإَالق ؾغاخه مً غحر ملابل ؤو ًُلم ؾغاخه ملابل فضًت  ,والًىظض في اللغان هو ًبُذ كخل ألاؾغي .
ً-3جىػ اللىٌ ان كلت مً عظاٌ بني كغًٍت لِؿىا مجغص ؤؾغي بل هم مجغمىا خغب ,لنهم هلًىا ٖهضهم م٘ الغؾىٌ (نلى هللا
ٖلُه وؾلم) وهى ًسىى مٗغهت مهحرًت ,وخاولى َٗىه مً الخلف ,وهظا في الحلُلت ًىُبم ٖلى ػٖمائهم وطوي الغؤي منهم .ؤما
ٖامتهم فهم جب٘ لؾُاصهم في جىفُظ اوامغهم في خاٌ الؿلم والحغب .لظا فإن مً اإلاغجح ؤن الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم) كض
كخل ػٖماء بني كغًٍت بهفتهم ؤصحاب اللغاع ومجغمي خغب ,وٖفا وازظ الفضًت مً الباكحن وخؿب ْغوف ول خالت ,وعبما مما
َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ ّ ْ َ ْ ْ َ
اب ِمً
ًاٍض هظا الغؤي ما وعص في اللغان الىغٍم في ونف كخاٌ اإلاؿلمحن لبني
كغًٍت ( ((:َ )67وؤهؼٌ ال ِظًً ْ َاهغوهم ِم ًَ ؤه ِل ال ِىخ ِ
َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ً َّ ْ َ َ
ُ ُ ُ ُّ ْ َ َ ً َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ
ََ َ
ُ
َ
ََ
ون ف ِغ ًٍلا ﴿ ﴾٢٨وؤوعزىم ؤعيهم و ِصًاعهم وؤمىالهم وؤعيا لم جُئىها ۗ
ان ِيه ْم َوكظف ِفي كل ِىب ِهم الغٖب ف ِغٍلا جلخلىن وجإ ِؾغ
نُ ِ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َو َو َ
ان الل ُـه َٖل ٰى و ِ ّل ش ْي ٍء ك ِض ًًغ) ,وٍدبحن مً ؾُاق هاجحن ؤآلًخحن ؤن اإلاؿلمحن كض كخلىا فغٍلا مً ؤليهىص ,وعبما في ؤزىاء ؤلحغب
,وؤؾغوا ؤلفغٍم ؤلزغ ,زم ؤظلىهم ًٖ صًاعهم بٗض ؤزظ ؤلفضًت منهم ,هما فٗلىا م٘ بلُت اليهىص .
وؤن كخل يهىص بني كغًٍت ولهم ؤزظجه هخب ؤلخاعٍش بكيل ٖام مً ؤبً ؤسحاق في هخابه (ؤإلاغاػي وؤلؿحر) وَٗترف ؤبً ؤسحاق ؤن
ؤهم ؤإلاهاصع ؤلتي ؤزظ منها جفانُل هظه ؤلحاصزت هم مدمض بً هٗب ؤللغض ي وُُٖت ؤللغض ي وهم مً ؤبىاء ؤليهىص ؤلظًً ؤؾلمىا
,وهاالء ؤصزلىا ؤلىشحر مً ؤلغوٍاث في ؤلؿحرة ,كض الجضٌ ٖلى خؿً ؤلىُت ,او ان فُه مُل لخطخُم اظضاصهم واٖمالهم,لظ وان ابً
اسحاق مىي٘ هلض قضًض مً الامام مالً,خُض اهىغ ٖلُه جدبٗه غؼواث الغؾىٌ(نلى هللا ٖلُه وؾلم) مً اوالص اليهىص الظًً
اؾلمىا (.)68
اهم هتائج البحث:
خاوٌ الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم) الحفاّ ٖلى الخٗاٌل بحن اَغاف وفئاث اإلاضًىت ,عغم ان الغؾىٌ وان ناخب
الؿلُت واللىة اإلاُللت ؤال اهه مىذ لألَغاف الازغي واإلاكغهحن واليهىص في اإلاضًىت خلىق مؿاوٍت للمؿلمحن ولم ًفغق بحن اخض مً
َىاثف اإلاضًىت ووي٘ مُشاق ًبحن مٗالم جلً الحلىق ووان طلً واضحا وظلُا صؾخىع اإلاضًىت ,الظي مىذ الىشحر مً الحلىق لليهىص
وهغي طلً في بىىصها الىشحرة التي اقاعث بكيل واضح الى خلىق اليهىص ؾىاء بظهغ ولمت (اليهىص) او التي اقاعث اليهم يمىا ,وعغم
ول طلً لم ًبالي اليهىص و وكامىا بإزاعة اإلاكاول بحن الححن والازغ وخبيىا اإلااامغاث يض اإلاؿلمحن وخاعبىهم ولم ٌٗخبرو مً
ازغاط كباثلهم الىاخضة جلى الازغو وان لظالء اللباثل الشالر اليهىصًت الىبري الازغ الىبحر في جدؿحن اويإ اإلاضًىت مً ٖضة
هىاحي:
-1بسغوط جلً اللباثل جدؿً الىي٘ الضازلي في اإلاضًىت ,خُض ان اليهىص بكيل ٖام واهىا ًفخٗلىن اإلاكاول وواهىا ٌكيلىن زُغ
ٖلى امىُت اإلاضًىت.
 -2بسغوط اليهىص اهدكغ الاؾالم بكيل هبحر بحن ؾيان اإلاضًىت ,خُض ان اليهىص واهىا ًماعؾىن قتى الُغق وزانت مً هاخُت
اإلاجاصلت الىالمُت والٗلاثضًت والدكىًُ فُما اهؼله هللا ٖلى الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم) واصٖائهم اهه صًً مىيىٕ وغحر
ؾماوي.
-3يٗف ظبهت اإلاٗاصًً للغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم) ,وزهىنا ان اليهىص واهىا ٌكيلىن وؿبت هبحرة منهم وانبدىا طا قإن
كلُل.
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-4اؾخفاص اإلاؿلمىن مً بُىث اليهىص بٗض اظالئهم ًٖ اإلاضًىت واجسظوه ؾىىا لهم ,زهىنا اإلاهاظغًٍ الظًً هاظغوا مً مىت
وغحرها مً الاماهً وكهضوا اإلاضًىت هغبا مً بُل وظىع الىفاع وخفاْا ٖلى صًنهم ,واًًا اؾخفاص اإلاؿلمىن مما غىمىه ازىاء
خهاعهم لخلً اللباثل زانت الاؾلحت الحغبُت والؿُىف وصعوٕ وغحرها التي وان لليهىص.
-5يٗف مياهت اإلاىافلحن بلُاصة ٖبض هللا بً ابي الؿلىٌ الظي وان ٌٗخمض ٖلى اليهىص هشحرا مً اظل اللًاء ٖلى الغؾىٌ (نلى
هللا ٖلُه وؾلم) واعظإ مياهخه خُض وان ؾُض كىمه وهبحر اإلاضًىت كبل ملضم الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم) الى اإلاضًىت اإلاىىعة
,وخغى ابى ؾلىٌ اليهىص مغاث ٖضة ٖلى ٖضم الغيىر الاوامغ الغؾىٌ وزانت ٖىضما امغ الغؾىٌ (نلى هللا ٖلُه وؾلم) اللباثل
اليهىصًت باالظالء ًٖ اإلاضًىت خُض وان ابا ؾلىٌ ًظهب الليهم وٍدغيهم ٖلى ٖضم الخغوط والامخشاٌ وَٗضهم بضٖمهم وٖضم
الؿماح باطًتهم اطا ما خهغوا ووان في ول مغة ًسظلهم .
 -6باظالء اليهىص ًٖ اإلاضًىت انبذ صولت اإلاضًىت كىٍت ,وجدىٌ اإلاؿلمىن مً الحالت الضفاُٖت الى الحالت الهجىمُت وهغي طلً
واضحا زانت بٗض اظالء بني كغًٍت.
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 -27الؿمهىصي,اإلاهضع الؿابم,ط3م. 944-942
-21الكغٍف,اإلاهضع الؿابم,م. 382
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-22الٗمغي,اهغم يُاء,اإلاجخم٘ اإلاضوي في ٖهض الىبىة زهاثهه وجىُٓماتها الاولى,الُبٗت الاولى,ص-مُبٗت(ص-م)1984-م. 59
-23الكغٍف,اإلاهضع الؿابم,م. 387
-24ابً هكام,اإلاهضع الؿابم,ط2م. 95-94
-25ؾىعة اإلااثضة,آلاًت. 82
 -26ؾىعة اإلااثضة,آلاًت.64
-27ؾىعة البلغة,آلاًت.87
-28ؾىعة آٌ ٖمغان,ؤالًت .21
 -29ؾىعة اليؿاء,ؤالًت . 157-155
 -37ؾىعة اإلااثضة,آلاًت.24
-31ؾىعة البلغة,آلاًت. 61
-32اؾغاثُل لىفؿىن,اإلاهضع الؿابم,م. 111-117
-33ظىاص ٖلي,اإلافهل في جاعٍش الٗغب كبل الاؾالم,صاع الٗلم للمالًحن(بحروث1976-م),ط6م. 543
-34الىاكضي,مدمض بً ٖمغ بً واكض(ث277هـ),هخاب اإلاغاػي,ث:ماعؾضن ظىوـ ,صاع ٖالم الىخب(لبىان1964-م)ط1م. 176
-35ابً هكام,اإلاهضع الؿابم,ط1م. 185-183
-36ابً ؾٗض ,اإلاهضع الؿابم,ط1م. 175-174
-37ؾىعة البلغة,الاًت . 98-97
-38ؾُض كُب ,مٗغهخىا م٘ اليهىص,الُبٗت الغابٗت ٖكغ ,صاع الكغوق(اللاهغة )2771-م.28
-39الُبري,ابى ظٗفغ مدمض بً ظغٍغ(ث317هـ),ظام٘ البُان في جفؿحر اللغان,صاع الفىغ (بحروث2775-م),ط1م. 111
-47ؾىعة الخىبت,الاًت. 37
-41الُبري ,ظام٘ البُان في جفؿحر اللغان,ط2م. 78
-42ؾىعة البلغة,الاًت. 177
-43ابً هكام,اإلاهضع الؿابم,ط3م. 176
-44ؾىعة اإلااثضة ,الاًت. 68
 -45ابً هكام,اإلاهضع الؿابم,ط2م. 275
 -46ؾىعة اإلااثضة ,الاًت. 19
-47ابً حجغ,قهاب الضًً اخمض بً ٖلي الٗؿلالوي(ث852هـ),فخذ الباعي لكغح صحُذ البسا7عيٖ,لم ٖلُهَ:ه ٖبض الغئوف
ؾٗضون ومدمض الهىاعي,ص, ٍ.مىخبت اليلُاث الاػهغٍت (اللاهغة1978-م)ط13م. 364
 -48ابً هكام,اإلاهضع الؿابم,ط2م. 159-158
-49الىاكضي,اإلاهضع الؿابم ,ط1م. 176
-57ؤإلاالح,هاقم ًديى,ؤإلاهضع الؿابم ,م. 231
-51الىاكضي ,اإلاهضع الؿابم ,ط1م. 177-176
-52ابً هكام,اإلاهضع الؿابم,ط3م. 55
-53الىاكضي,اإلاهضع الؿابم,ط1م. 179
-54ؤؾغاثُل لىفؿىن,اإلاهضع الؿابم,م. 131
-55هٗب بً الاقغف:مً اقغاف بني الىًحر ًىدؿب مً ظهت ألاب الى بني هبهان مً كبُلت َيء,كضم ابىه الى اإلاضًىت وخالف بني
الىًحر وجؼوط ٖلُلت بيذ بي الحلُم فىلضث هٗبً,ىٓغ:ابً هكام ,اإلاهضع الؿابم,ط3م. 58
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-56الظهبي,قمـ الضًً مدمض بً اخمض بً ٖشمان (748هـ),جإعٍش ألاؾالم و وفُاث اإلاكاهحر والاٖالم,الُبٗت الشاهُت,صاع الىخاب
الٗغبي(,ص-م)1997-م. 158
-57الُبري,جاعٍش الُبري,جدلُم:مدمض ابىالفًل ابغاهُم ,صاع ؾىٍضان (,بحروث1964-م) ط2م. 284
-58اإلاالح,اإلاهضع الؿابم,م. 245-244
-59الُبري,جاعٍش الُبري,ط2م. 553
-67ابً هكام,اإلاهضع الؿابم,ط2م. 191
-61ؾىعة الحكغ ,ؤآلًت. 3-1
-62ابً هكام ,الؿحرة الىبىٍت,ط3م. 133
-63الُٗلىبي ,جاعٍش,ط2م. 52
-64الىاكضي ,اإلاغاػي ,ط2م. 457
-65ابً ؾٗض ,الُبلاث,ط2م. 62
-66ؾىعة مدمض,آلاًت . 4
-67ؾىعة الاخؼاب ,ؤآلًت . 27-26
-68ؤإلاالح,هاقم ًديى,ؤلىؾُِ في ؤلؿحرة ؤلىبىٍت وؤلخالفت ؤلغاقضة ,الُبٗت الاولى ,صاع الىخب الٗلمُت(بحروث)2777-م254-253
املصادر واملراحع:
*ألقران ألكريم
-1اخمض امحن ؾلُم,في جاعٍش الكغق الاصوى اللضًم,الُبٗت الاولى,صاع النهًت(بحروث1997-م).
-2اؾغاثُل لىفؿىن,جاعٍش اليهىص في البالص الٗغبُت,الُبٗت الاولى ,مُبٗت الاٖخماص(مهغ1937-م).
-3ابً الازحر,ابى الحؿً ٖلي بً مدمض بً مدمض بً ٖبض الىغٍم الجؼعي(ث397هـ),اليامل في الخاعٍش ,صاع الىخب الٗلمُت(بحروث-
1995م).
-4ظىاص ٖلي,اإلافهل في جاعٍش الٗغب كبل الاؾالم,صاع الٗلم للمالًحن(بحروث1976-م).
-5ابً حجغ,قهاب الضًً اخمض بً ٖلي الٗؿلالوي(ث852هـ),فخذ الباعي لكغح صحُذ البساعيٖ,لم ٖلُهَ:ه ٖبض الغئوف
ؾٗضون ومدمض الهىاعي,ص, ٍ.مىخبت اليلُاث الاػهغٍت (اللاهغة1978-م).
-6خؿحن الحاط خؿً,خًاعة الٗغب في الجاهلُت,الُبٗت الغابٗت,صاع مجض اإلااؾؿت(بحروث2776-م).
 -7الظهبي,قمـ الضًً مدمض بً اخمض بً ٖشمان (ث748هـ),جإعٍش ألاؾالم و وفُاث اإلاكاهحر والاٖالم,الُبٗت الشاهُت,صاع الىخاب
الٗغبي(,ص-م1997-م).
-8ابً ؾٗض,ابى ٖبض هللا مدمض ؾٗض بً مىُ٘ البهغي(ث237هـ),الُبلاث,صاع ناصع(بحروث-ص-ث).
-9الؿمهىصي,هىع الضًً ٖلي بً ٖبضهللا بً خؿً(ث911هـ)وفاء الىفاء بازباع صاع اإلاهُفى ,جدلُم:مدمض مخي الضًً ٖبض
الحمُض,صاع الىخب الٗلمُت (بحروث.)1955-
-17الؿىؾت,اخمض,الٗغب واليهىص في الخاعٍش ,الُبٗت الشاهُت,الٗغبي للُباٖت واليكغ(ص.م-ص.ث).
-11الؿُض ٖبض الٗؼٍؼ ؾالم ,جاعٍش الٗغب كبل الاؾالم,ماؾؿت قباب الجامٗت(اؾىىضعٍت-ص-ث).
-12ؾُض كُب ,مٗغهخىا م٘ اليهىص,الُبٗت الغابٗت ٖكغ ,صاع الكغوق(اللاهغة 2771-م).
-13الكغٍف ,اخمض,مىت واإلاضًىت في الجاهلُت وٖهغ الغؾىٌ,صاع الفىغ الٗغبي(اللاهغة1985-م).
-14الكىاص,نفىث,اليهىص اليكاة والخاعٍش,صاع الخلىي(اللاهغة-ص-ث).
-15الُبري ,ابى ظٗفغ مدمض بً ظغٍغ(ث317هـ),جاعٍش الُبري,جدلُم:مدمض ابىالفًل ابغاهُم ,صاع ؾىٍضان (بحروث1964-م).
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-16الُبري,ابى ظٗفغ مدمض بً ظغٍغ(ث317هـ),ظام٘ البُان في جفؿحر اللغان,صاع الفىغ (بحروث2775-م).
-17الٗلي,اخمض نالح,جاعٍش الٗغب اللضًم والبٗشت الىبىٍت,الُبٗت الشالشت,قغهت اإلاُبىٖاث(بحروث2713-م).
-18الٗمغي,اهغم يُاء,اإلاجخم٘ اإلاضوي في ٖهض الىبىة زهاثهه وجىُٓماتها الاولى,
الُبٗت الاولى,ص-مُبٗت(ص-م1984-م).
-19الفغٍض لىَـ,جاؾِـ الاؾالم بحن الىخابت والخاعٍش,صاع الؿاقي (بحروث2779-م).
-27اإلاجظوب,اخمض ٖلي,اإلاؿخىَىاث اليهىصًت ٖلى ٖهض الغؾىٌ نلى هللا ٖلُه وؾلم,الضاع اإلاهغٍت اللبىاهُت(,اللاهغة1992-م).
-21ؤإلاالح,هاقم ًديى,ؤلىؾُِ في ؤلؿحرة ؤلىبىٍت وؤلخالفت ؤلغاقضة ,الُبٗت الاولى ,صاع الىخب الٗلمُت(بحروث2777-م).
-22مهغان,مدمض بُىمي,صعاؾاث في جاعٍش الٗغب اللضًم,الُبٗت الاولى,صاع اإلاٗغفت الجامُٗت(اللاهغة1997-م).
-23ابً هكام,ابى مدمض ٖبض اإلالً(ث218هـ),الؿحرة الىبىٍت,جدلُمَ:ه ؾٗض,صاع الجُل(بحروث1991-م).
-24هجري ٖبىصي,معجم الحًاعاث الؿامُت,الُبٗت الاولى,ظغوؽ بغوؽ(,لبىان1988-م).
-25الىاكضي,مدمض بً ٖمغ بً واكض(ث277هـ),اإلاغاػي,صاع ٖالم الىخب(لبىان-ص-ث).
ً-26اكىث الحمىي,ابى ٖبض هللا ًاكىث بً ٖبض هللا الحمىي(ث626هـ),معجم البلضان,صاع الفىغ(بحروث-ص-ث).
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