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 هل كانت َيْثِرب مملكة ؟

 دراسة تاريخية في نشأة وتطور المدينة قبل اإلسالم
 

 الدكتور عارف احمد إسماعيل المخالفي
 أستاذ التاريخ القديم المشارك بقسم التاريخ

 جامعة صنعاء -كلية اآلداب 
 وتساؤالت:مقدمة 

تناولت كثير من الدراسات تاريخ مدينة الحبيب المصطفى  لييطا الصطوا والسطولك ولكطن 
أحدًا لل يقدل دراسة ليمية وافية لن حقيقة لصر ما قبل اإلسول فط  ذط ا المدينطةك وذطل كطان فط  

شطةا ك يثرب إماراك أو دوييةك أو مميكة ؟ك وذنا تكمن مشطكية البحطا التط  سيناقشطيا فط  محطاور الن
 والسكانك والعوقاتك و لك من خول النصوص والرواياتك ساليًا لإلجابة لي  التساؤالت التالية:

 كيف نشةت يثرب ؟ -
 ذل كان فييا شكل من أشكال الدولة الرسمية ؟ -
لمطا ا سططكتت المصطادر لططن  كططر ميوكيطا أو حتطط  اإلشططارا إلط   لططك مططن خطول سططيا  تططاريخ   -

 كما تىعل مع باق  الممالك ؟
مطا داللطة وصططول اليجطرات الييوديططة والعربيطة إلييططا دون التوافط ك أو التحططالفك أو الصطرا  مططع  -

 حكاميا إن وجدوا ؟
 اسم يثرب: -أوالا 

ه( أن َيْثِرُب: بىتح أولاك وسكون ثانياك وكسر الراءك وباء موحداك  626ي كر ياقوت الحموي )ت 
سططماذا فيبططة وفابططة كراذيططة   ول اهللوسطميت بطط لك نسططبة إلطط  رجطل اسططما يثططربك ولمططا ن ليطا رسطط
. وقططد  كططرت فطط  القططرمن الكططريل ليطط  1ليتثريططبك ولطط لك ُيكططرا أن نسططم  المدينططة يثططرب بعططد اإلسططول

بقولا سطبحانا: وواذ  قالطت  11النحو والرسل ال ي  كرا ياقوتك فجاء  كرذا ف  سورا األح ابك مية 
 فائىة منيل يا أذل َيْثِرَب ال مقال لكل فارجعوا ..و. 

 ؛ ولييططت الروايططات  لططك لكراذيططةولكططن الموحطط  أن ذطط ا االسططل لططل يسططتمر فطط  ليططد النبطط  محمططد 
النب  لي ا االسل وأنا دلاذا وفيبةو و وفابةوك ويبدو أن اسل المدينة ذطو االسطل اإلسطوم  ليطا بعطد 

                                                 
م، ص 7311-ه7931احلموي، شهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل، معجم البلدان، اجمللد اخلامس، دار صادر، بريوت، ص - 1

 .723م،ص 7339-ه7079، بغداد، 2يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، اجلزء الرابع، ط/ املفصل، علي، جواد، 094
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اليجراك أما التسعة والعشرون اسمًا الت   كرذا االخباريون ليمدينة فيط  صطىات أفيقطت ليييطا بعطد 
 . 2أن اصبحت لاصمة ليدولة اإلسومية

ور لن االسل البابي  ليطا الط ي ُ كطر فط  نطص ليميطك وقد  ذب أحد الباحثين إل  أن اسل يثرب تف
)اتريبطططو(ك و كطططر أنطططا بعطططد اسطططتبعاد   Ia-ta-ribu .ل( بصطططي ة  515 – 556البطططابي  نبونيطططد )

)أترب( مما يعن  أن االسل البابي  ذطو أقطدل أسطماء  I-t-r-bحروف الحركة تبق  الصوامت فقف 
 .1يثرب

من المستبعد أن يكون اسل يثرب  -ف  ن ر الباحا-ولي  الرغل من وجاذة ذ ا الرأي إال أنا 
أفي  أول مرا من قبل البابييين ثل تفور لن االسل البابي ؛ ألن  لك يمكن أن يكون فقف ف  
حال أن ذ ا المدينة بناذا البابييون وذو ما ال يتى  مع المعفيات التاريخية الت  سنتحدا لنيا 

وجدواك مثيا مثل باق  المدن الم كورا ف  النص نىسا  الحقًا. فالبابييون كتبوا االسل يثرب كما
ك وب لك يكون االسل وأتريبوو أو وإياتريبوو ذو النف  البابي  السل 4ودادانووك وخيبرووك وفداكوو

يثرب المعيول لدييل وليس المبتكر من قبييلك وخاصة إ ا ما ليمنا أنا كان ذناك ح  من أحياء 
نوب ال رب  من جبل أحد بين جبل سيع ووادي قنااك ويقال إن المدينة يسم  يثربك يقع ف  الج

ذ ا المنفقة ذ  الت  كانت لامرا بالناس قبل مجئ الييود إل  المدينةك بل لعل ذ ا االسل ال ي 
. 5يمثل الج ء قد غيب لي  الموقع ال ي يمثل الكلك وذ ا أمر شائع ف  أسماء المدن بعد توسعيا

(1رقل  )ان ر موقع يثرب ف  الخريفة

                                                 
 .209م،  ص 2449-ه7020، القاهرة، 7الشريف، أمحد أبراهيم، مكة واملدينة يف اجلاهلية وعهد الرسول، دار الفكر العريب، ط/ - 2
، اجلمعية التارخيية 7تاريخ وحضارة املدينة املنورة عرب العصور، ج/ احلمراوي، حممود الزراعي، "أتريبو )يثرب( االسم القدمي للمدينة"،- 3

 .22-22م، ص 2474-ه7097السعودية، الرياض، 
 انظر الفقرة ثالثاُ يف هذا البحث.- 4
 .209الشريف، ص - 5
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 يمكطططن مطططا إن.73 ص ال رالطط ك لطططن أحططدك وجبطططل قنططاا وادي بطططين يثططرب موقطططع(: 1) خريفططة
 وقتطط اك يثططرب لىطط  يكططون أن فقططف ذططو لوسططل البططابي  األصططل يقططرر الطط ي الططرأي  لططك فطط  بططا القبططول

 أولويططة تعفيطا ال األخطر  القطرائن نجطد  لطك ومطع األخبطارك كتطب فط  معطروف وذطوو أثطرب أو أتطربو
 السطططواءك ليططط  والبطططابييين اآلشطططوريين لنطططد معروفطططة ليجطططة يكطططون أن يعطططدو ال برمتطططا فطططاألمر القبطططولك
 كمطا ك(إديبعيط ) Idi-biaili6 سيناء ف  العربيةو يديبعلو قبيية اسل كتبوا اآلشوريين أن  لكك ومثال

                                                 
6 - Lukenbill.D.D, Ancient Records of Assyria and Babylonia, Vol.1.Chicago, 1926, 

NO,800,819.                            
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( إيطاتع) يفطع العربط  الميطك اسطل وكتبطوا كIta-amra7( امطرا إيتطا) أمطر يثع السبئ  الميك اسل كتبوا
Iatiea8 . ًنمطا البطابييين قبل من يفي  لل يثرب االسل أن نر  ل لك ووفقا  وذطو وجطدواك كمطا كتبطوا واذ
 .األخبار وكتب الكريل القرمن وف  -سيات  كما– المعينية النقوش ف  المعروف االسل

 أوو َيثَطرو الجط ر مطن يثطرب أن مطن  ا طا حسطن إليطا  ذطب مطا ذطو ذط ا رأينطا يعط   ما ولعل
 .القديل الدول  التجارا فري  لي  كمحفة فبيعتيا مع يتناسب وذ ا ك5استراح بمعن و وثرو

 :وأهميته ليثرب الجغرافي الموقع -ثانياا 

 التربطة خصطبة واحطة كانطت وقطد مكطةك مطن الشطمال إلط  كل 084 حوال  بعد لي  يثرب تقع
 فط  الطوبرا وحرا الشر ك ف  واقل حرا بالحرتينك تعرفان بركانيتين البتين بين محصورا المياا غ يرا
 ال طربك ومطن الشطر  مطن الحطرتين الوديطان وتكتنطف العقيط ك ووادي المدينطة بطين تىصل الت  ال رب
 فط  أحطد وجبطل يثطربك مطن ال ربط  الجنطوب ف  لير جبل ويقع األربعك جياتيا من بالمدينة وتحيف
 والمدينططةك قبططاء بططين بفحططان وادي ويسططير المدينططةك جنططوب قبططاء وتقططع سططيعك جبططل ثططل شططماليا أقصطط 
 جنطوب قناا بوادي فيتصون والمدينة الوبرا حرا بين فيما شماالً  يتجيان وذما رانوناءك وادي وك لك
 لنطد الوديطان ذط ا وتيتق  بفحانك بوادي يتصل حت  سيع جبل وبين بينا غرباً  ينحدر وال ي أحدك

 المدينطةك من الشرق  الجنوب ف  مي ور ووادي م ينب وادي يوجد كما رومةك من األسيال مجتمع
 الجنطوب مطن منحدرا المدينة أودية وتبدو لامراك  اذرا كانت الت  المدينة لوال  بينيما وينحصران

 .10الشمال إل 

 الوديان ذ ا وكانت الوديانك كثيرا حوضية منفقة قيب ف  يثرب موقع كان لامة وبصورا
 إلط  شطرقيا ومطن شطماليا إلط  المدينطة جنطوب مطن تمر مائية شرايين إل  األمفار مواسل ف  تتحول

                                                 
7 -  Oppenheim.A,L, “Babylonion and Assyrian Historical Texts”, In,Prichard,Anciet 

Near Eastern Texts Relating to The Old Testament,New Jersey, 1969,P.286. 
8 - Oppenhaim,p.292 
 .22، احلمراوي، ص 782ه، ص 7029دار القلم، دمشق،  ،2ظاظا، حسن، الفكر الديين اليهودي، اطواره ومذاهبه، ط/- 9

 .204 – 293الشريف، ص - 10
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 أوديتيطططا بفطططون تضطططميا التططط  المائيطططة الخ انطططات بىعطططل الجوفيطططة الميطططاا فييطططا تطططوفرت كمطططا ك11غربيطططا
 (أدناا( 2) الخريفة و ألوا( 1)الخريفة ان ر. )12وضىافيا

 
 .232 ص مثارك األنصاريك لن فييا  القبائل ومنا ل وحراتيا ووديانيا المنورا المدينة جبال(: 2) خريفة

 :النشأة والبدايات األولى -ثالثاا 
أدت الميطط ات التطط  وفرذططا الموقططع الج رافطط  لمدينططة يثططرب إلطط  جعييططا محفططة ميمططة ليطط  فريطط    

تشير الدراسات الحديثطة إلط  وجطود نشطاف لإلنسطان فط  القوافلك ومنفقة جا بة لوستقرار البشري. و 
الرسطول  التط  تتبعطت الدراسطات المسطوحات األثريطة ومنفقة المدينة يعود آلالف السنينك فقد أثبتطت 

فط  منفقطة المدينطة منط  العصطور  ونشطافا الصخرية ف  المنفقة وجود أدلطة ماديطة لسطكن  اإلنسطان
ي ال موجودًا لي  العديطد مطن  د نشاف فن  ل لك اإلنسان ماك ويتمثل  لك بوجو ك والبرون يةالحجرية

. وذط ا التطاريخ 11ك ويتمثطل فط  الرسطول اآلدميطةك والحيوانيطةك واألشطكال اليندسطيةالصخور حت  اليول
                                                 

نة املنورة، الشريف، عبد الرمحن، "التضاريس"، يف، حممد أمحد الرويثي )وآخرون(، املدينة املنورة، البيئة واإلنسان، املدينة املنورة، نادي املدي- 11
 . 92، ص 7338

ينة حممد )وآخرون(،"املوارد املائية"، يف، حممد أمحد الرويثي )وآخرون(، املدينة املنورة، البيئة واإلنسان، املدينة املنورة، نادي املد الرويثي- 18
 .7338املنورة، 

ات يف علم اآلثار انظر، السناين، رمحة بنت عواد: "دراسة وصفية حتليلية جملموعة من الرسوم الصخرية يف منطقة املدينة املنورة"، دراس- 13
. كذلك أنظر 12 – 71م. ص 2479ه/ ديسمرب 7090، جملة تصدرها اجلمعية السعودية للدراسات الثرية، بالرياض، حمرم 0والرتاث، العدد 

ملنورة، املسوحات األثرية اليت أجريت يف املنطقة، يف، أسكويب، خالد حممد )وآخرون(، "املسوحات األثرية يف وادي العقيق جنوب املدينة ا
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 يتجاو  بكثير ما تحدثت لنا كتب األخبار.
سطموا ويثطربو وجعيطوا فقد ألاد اإلخباريون بداية نشةا الحياا البشرية فط  المدينطة المنطورا إلط  رجطل أ

مطن ولططد سططال بطن نططوحوك لكططنيل اختيىططوا فط  اسططل أبيططا والتبطروا مططن بنطط  لبيططل. فمطرا والططدا وقانيططة بططن 
ميوئيلو ومرا ولبيل بن لوضوك وقالوا أنا أول من ن ل بيا بعد تىر   رية نوح 

14 . 
ول بةسطططماء نشطططةا المطططدن ليططط  وجطططا العمططط -فططط  العطططادا–وليططط  الطططرغل مطططن أن اإلخبطططاريين يربفطططون 

أشخاصك إال أننطا ال نسطتفيع إثبطات  لطك وال نىيطا؛ ألن أولئطك الكتطاب لاشطوا فط  بيئطة تعتمطد نسطبة 
 األماكن الت  يعيشون فييا إل  القبيية أو الرمو  كما ذو معيول.

 :نشأة يثربفي  العماليقدور  -اا لثثا
كططانوا أول مططن  ر  الطط ر  فطط  يثططربك واتخطط  بيططا  15يطط كر اإلخبططاريون أن العططرب العمططالي 

واتخط  الضطيا . وقطد أرجعطوا نسطبيل إلط  لمطو  بطن أرفخشطد بطن  النخيلك ولمطر بيطا الطدور واآلفطال
سال بن نطوح 

ك 17أن العمطالي  سطكنوا يثطرب قبطل الييطود ه( 511)ت  ك وقطد رجطح السطميودي16
لططل يجططد مططا يططدل ليطط  وصططول الييططود  أنططا لنططدا أيططد لبططد الباسططف بططدر ذطط ا التططرجيح؛ وسططبب  لططكو 

 .18المدينة قبييل ال ف  المصادر العربية وال ف  المصادر الييودية
ونستخيص مما  كرا اإلخباريون أنا إ ا كان بنو لبيل ذل أول سكان يثرب ف  العصور 
ن كططان يصططعب تحديططد تططاريخ معططين سططواء  التاريخيططةك فططلن العمططالي  ذططل أول مططن  رليططا وبناذططاك واذ

                                                                                                                         
"، 7022ه ، اسكويب، خالد حممد )وآخرون(،"املسوحات األثرية مشال املدينة املنورة  7021، الرياض، 73ه"، جملة اطالل، اجمللد  7022

 ه. 7027،الرياض، 78جملة أطالل، اجمللد 
السمهودي، نور الدين علي مب أمحد، وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى، اعتىن به ووضع حواشيه، خالد عبد الغين حمفوظ، اجمللد  انظر،- 14

حممد )مادة يثرب(، مهران،  094 احلموي، ص،، 722 ص م،2442-ه7021، بريوت، 7األول، اجلزء األول، دار الكتب العلمية، ط/
التاريخ الشامل للمدينة املنورة، اجلزء  الباسط، بدر، عبد، 022ص القدمي، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  بيومي، دراسات يف تاريخ العرب

 .70 ص م،7312-ه7932، املدينة املنورة، 7األول، ط/
طوا بناء مدن اجلزيرة هبم، وجعلوهم العماليق من قبائل العرب البائدة، وقد اشتهروا يف كتب األخبار كثرياً وأضفوا عليهم طابعاً أسطورياً، فرب- 15

اساسًا لكثري من العرب، ويف ذلك يقول الطربي: "فعمليق أبو العماليق. كلهم أمم تفرقت يف البالد، وكان أهل املشرق وأهل ُعمان وأهل 
وكان ساكين املدينة منهم ..،  الشام، وأهل مصر منهم، ومنهم كانت اجلبابرة بالشام الذين يقال هلم الكنعانيون، ومنهم أمة يثسمون جاسم،

وأهل جند منهم ..، وملك تيماء منهم ..، وكانوا ساكين جند .. والطائف". الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير، تاريخ األمم وامللوك، دار 
 .240املعارف مبصر، القاهرة، اجمللد األول، )د.ت(، ص 

واآلطام: هي نوع من أنواع احلصون، ولكنها ختتلف عنها يف طراز العمارة. ويذكر  )مادة يثرب(. 80/ 2، ياقوت، 722/ 7وفاء الوفاء، - 16
ُتشرف  األنصاري أنه استنتج من دراسته امليدانية أن اآلطام ُتشاد باحلجارة املختلفة األحجام يوضع فيما بينها حشو الطني، وهلا مساطب عالية

باحلجارة الضخمة اهلائلة املربعة وال حشو بينها، وقد تكون اآلبار بداخلها. األنصاري، عبد على ما حوهلا ويتنزه من فوقها. أما احلصون فبناؤها 
 20م. ص 7319 –ه 7939، املدينة املنورة، 9القدوس، آثار املدينة املنورة، املكتبة السلفية، ط/

 .722/ 7وفاء الوفاء، - 17
 .27/ 7لتاريخ الشامل، انظر، ا- 18
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يطططة السطططكن  أو لبدايطططة الططط ر  والبنطططاءك ألن تحديطططد تطططاريخ دقيططط  لططط لك اليمكطططن أن يطططتل بطططالىرض لبدا
مطططن ناحيطططةك ولعطططدل وجطططود مثطططار باقيطططة ليطططؤالء األقطططوال مطططن ناحيطططة  والتحييطططل ن طططرًا لتضطططارب الروايطططات

ومن ثل لدل وجود ثابت تاريخ  متى  لييطا يمكطن أن يكطون نقفطة يقطاس ليييطا. ومطع  لطك  أخر ك
جتيادًا قال با أحد الباحثين وحاول فيا تحديد نقفة تاريخية لتةسطيس يثطرب مطن خطول مقارنطة نجد ا

ن كطان بعطض تطواريخ تيطك األحطداا غيطر متىط  لييطا 15 الروايات مع بعض األحطداا التاريخيطة ك واذ
 وذو ما يجعينا ال نتى  معا فيما  ذب إليا. بين المؤرخينك كتاريخ خروج الييود من مصر

نما كانت لبارا لن تجمعات قبيية ف  قر  تحكطل وير  أولي ري أن يثرب لل تكن دولةك واذ
. وقد أيدا ف   لك لبد الباسف بدر ال ي يطر  أنطا لطل يكطن يوجطد فط  يثطرب حكومطة 20نىسيا بنىسيا

. 21من مططة تططدير أمورذططاك بططل كانططت مجتمعططًا  راليططًا محططدودًا لططا ن امططا العشططائري والبيئطط  المتعططدد
توجيططات فطط  الططرأي ليططا أصططداء فطط  نصططوص الميططك البططابي  نبونيططد لنططدما حططل فطط  ويبططدو أن ذطط ا ال

تيماء ف  القرن السادس  .لك ثل انفي  منيا إل  مناف  أخر ك فنجدا يعطدد تيطك المنطاف  تعطدادًا 
ودادانو/ دادانك باداكو/ فدكك خيبرا/ خيبرك أيطاتريبو/ يثطربوك دون اقتطران أي منيطا بميطك أو أميطرك 

ك ومطع  لطك نجطد أن  كطر 22العثور لي  كسرا من نطص لطا يط كر فييطا لبطارا وميطك دادانطووباستثناء 
ك أمططا 21معروفططة منطط  القططرن السططابع  .ل مدينططة يطةيميطك دادان مططن قبيططل تحصططيل الحاصططلك فيطط  دو 

إغىال  كر أمير أو ميك لباق  المناف  ومنيا يثرب فو ينى  كونيا إمطارات وال يؤكطد لكطس  لطك؛ 
و مع تيك المنطاف  جطاء  كطرًا مجطردًا ك يرذطاك أمطا إقرانيطا بميطك فقطد لرفنطاا مطن كسطرا ألن  كر دادن

نططص مخططرك ومططن يططدري أنططا لططو لثططر ليطط  بططاق   لططك الططنص لحططدد ميوكططًا أو أمططراء لتيططك المنططاف ك 
وذ ا يعن  أن السؤال يبق  قائمًا مادال لل ي ير ما يدل لي  أي شكل مطن اشطكال الدولطة فط  تيطك 

 نيا يثرب.المناف  وم
ولكن من الميل التوقف ذنا لند معيومة ميمةك وذ  أن يثطرب لطل يكطن بيطا حطرل أو بيطت 

ك حتطط  كتططب األخبططار لططل تشططر إلطط   لططك ليطط  اإلفططو ك ويبططدو أن األمططر لططيس يتعبططد فيططا اليثربيططون
تجططاذًو مططنيل وخاصططة أنيططل أشططاروا إلطط  بيططت الططوت فطط  الفططائف. والمعططروف أن أذططل يثططرب كططانوا 
مشططركين يتقربططون إلطط  األصططنال ك يططرذل مططن العططربك ومططنيل مططن كططان ييوديططًا يعبططد اهللك ولطط لك يبططدو 

                                                 
ق.م يف عهد حتتمس  72مثاًل حيدد عبد الباسط بدر تاريخ خروج النيب موسى من مصر بالقرن .22-29/ 7التاريخ الشامل،  رانظ- 19

 ق.م يف عهد رمسيس الثاين.  79الثالث، بينما يرجح أغلب املؤرخني تاريخ اخلروج بأواخر القرن 
 .737، ص 7334، عمان، 7وزارة الثقافة، ط/أولريي، دي السي، جزيرة العرب قبل البعثة، ترمجه وعلق عليه، موسى علي الغول،  - 20
 .38/ 7التاريخ الشامل، - 21
 املخاليف، عارف أمحد إمساعيل، العالقات بني العراق وشبه اجلزيرةالعربية، منذ منتصف األلف الثالث قبل امليالد وحىت منتصف األول قبل- 22

 .722ص   م،7338ه/ 7078، صنعاء، 7امليالد، مركز عبادي للدراسات والنشر، ط/
، الرياض، 2األنصاري، عبد الرمحن الطيب )وآخرون(، العال ومدائن صاحل )احلجر(، حضارة مدينتني، دار القوافل للنشر والتوزيع، ط/- 23

 .79م، ص 2442 –ه  7022
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ك وذط ا يعفينطا إشطارا سطالبة ليط  أن 24 ار لطن  كطر بيطت فط  ذط ا المدينطةغريبًا سطكوت أذطل األخبط
يثطططرب لطططل تعطططرف الدولطططةك ونحطططن نعطططرف أن المعبطططد مكطططون رئطططيس مطططن مكونطططات المطططدن المرك يطططة أو 

 دويوت المدن ف  التاريخ القديل لمومًا.
بططع  .ل والقططرن لططدينا مططا يشططير إلطط  أن يثططرب كانططت فطط  الىتططرا الواقعططة بططين القططرن الرا وفطط  المقابططل

الثان   .ل محفة من محفات التجارا لي  الفري  التجاري البري الدول  ال ي يصل من جنطوب 
الج يرا العربية إل  غط ا بىيسطفينك بطدليل العثطور ليط  نقطش معينط  يعطود إلط  ذط ا التطاريخ المطرجح 

ك الوقططت ك وذطط ا يعنطط  أن يثططرب كانططت فطط   لطط25يتضططمن  واج أحططد المعينيططين مططن امططرأا مططن يثططرب
مةذولططة وتمططارس نشططافًا تجاريططًا. ذطط ا النشططاف التجططاري البططري الطط ي لططرف فطط  الج يططرا العربيططة منطط  
األلططف الثططان  قبططل المططيودك وارتططبف باسططتئناس الجمططل فطط  ذطط ا الططبودك والطط ي لططو أخطط نا بططا كقرينططة 

  لقررنا أن يثرب ف   لك الوقت كانت منفقة مرور لتيك القوافل ك يرذا من المدن.
 :دور العالقات الداخلية والخارجية في الكشف عن تاريخها -رابعاا 

 عالقات المدينة داخل شمال الجزيرة العربية: .0
دائمًا ييعب الموقع الج راف  دورًا رئيسًا ف   يور العوقات وتوسطعيا وفالييتيطا الحضطارية. ويبطدو 

ينك فقطد كطان أذطل مكطة يشطترون أن ذ ا األمطر قطد كطان لطا الطدور فط  لوقطات يثطرب بجيرانيطا القطريب
ك لط لك نجطد تجطارا مكطة تمطر إلط  الشطال لبطر 26كثيرًا من منتجات يثرب من الحي  والسوح والثمطار

يثربك وكانت الفائف تستقبل تجارا يثرب وتصطدر منتجاتيطا إلييطاك ومطا كطان لتجطارا يثطرب أن تمطر 
يطود فط  خيبطر قطد أوجطد روابطف ب ير خيبر وذ  ف  فريقيا لي  الشالك كمطا أن سطكن  قسطل مطن الي

وذ ا يعن  أن يثطرب كانطت محفطة مطرور لقوافطل مكطة التجاريطةك  .27اقتصادية وغيرذا بين المدينتين
 لي  األقل من  القرن السادس الميودي لندما نشفت تجارا قريش ف  ليد قص  بن كوب.

 لوقات المدينة خارج شمال الج يرا العربية: .2
ترجع أقدل اإلشارات المدونة إل  لوقات يثرب الخارجية إل  ليطد الميطك البطابي  نبونيطد فط  القطرن 

ك وذ ا 28السادس  .ل و لك لندما أشار ف  نص لا أنا أخضع تيماء ودادان وخيبر وفدك ويثرب
ليطط  المسططتو   ليطط  دورذططادليططل ليطط  أذميططة يثططرب االقتصططادية لبابططل فطط  ذطط ا الطط من مططن ناحيططةك و 

                                                 
 .794/ 0املفصل، - 24
-ه7022، الرياض، 2وماتو، العدد السعيد، سعيد بن فايز إبراهيم، "زوجات املعينيني األجنبيات يف ضوء نصوص جديدة"، أد - 25

 . 20و  22م، ص 2442
 .709، ص 7384، الرياض ، 2عوض اهلل، أمحد أبو الفضل، مكة يف عصر ما قبل اإلسالم، دارة امللك عبد العزيز، ط/- 26
 .721انظر، الوكيل، ص - 27
28 -  Ephal,I,The Ancient,Arabs,1984,P.180  722املخاليف، العالقات، ص. 
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ك يرذطا مطن   وأذميطة ليطا رأ  الميك البابي  أنيا تمثل خفورا ليط  مصطالحا ول لك أيضًاك لداخي ا
 المدن الت  أخضعيا.

وثططان  أقططدل إشططارا إلطط  لوقططات يثططرب الخارجيططة تتمثططل فطط  لوقاتيططا بجنططوب الج يططرا العربيططةك فقططد 
نص ورد فيا إسل  وجة وجدت نقوش معينية تتحدا لن  وجات المعينيين األجنبياتك ومن بينيا 

ك ولكططن المشططكية أن تيططك النقططوش غيططر متىطط  ليطط  تةريخيططاك فقططد ُجعيططت 25مططن يثططرب اسططميا وخببططةو
رجح السطعيد أن أقطدميا يعطود إلط  القطرن الرابطع  .ل  بين القرن الثان   .ل والقرن الخامس  .لك و
ك المطدن التط  تط وج منيطا تيط جميع أكد السعيد أن كمابناء لي  دراسة شكل الخف وأسماء القبائلك 

ك 10اد الفريط  التجطاريدتقطع بيطدانين ليط  امتط كالمعينيون وبي طت ال وجطات المسطجية تسطعون  وجطة
سططواء أكططان  لططك فطط  القططرن الرابططع  كوذطط ا يططدل ليطط  أن يثططرب كانططت نشططفة تجاريططًا فطط   لططك الوقططت

اريططة ليطط  فريطط  بططل ذنططاك رأي يقططول أن يثططرب كانططت محفططة تج . .لك أل فطط  القططرن الثططان   .ل
. ومطع  لطك ال نجطد حتط  اآلن أي 11القوافل ف   من الميك البطالبي  نبونيطد فط  القطرن السطادس  .ل

   مؤشر لي  وجود دولة أو ن ال رسم  ف  يثرب. 
أمططا ثالططا أقططدل إشططارا ليعوقططات مططع جنططوب الج يططرا فتعططود إلطط  ليططد مميكططة سططبة و ي ريططدان. حيططا 

د الكامطططل مطططر بيثطططرب فططط  غ واتطططا التططط  اتجطططا بيطططا صطططوب شطططمال يططط كر اإلخبطططاريون ان الميطططك أسطططع
الج يرا العربية حت  الصينك فترك بيا أحد أبناءا ال ي قتيا أذل يثطربك وأن أسطعد لطاد إلييطا وذطو 
ُمجمع إلخرابيا واستئصال أذييا وقفع نخيياك ولند احتدال القتال خرج إليا حبران من أحبار ييود 

ذاك وأنطا سيصطعب لييطا الطدخول إلييطا؛ ألنيطا ميطاجر نبط  كطريل يخطرج بن  قري ة ونيياا لطن تطدمير 
مططن قططريش فطط  مخططر ال مططان فتوقططف لمططا أقططدل لييططاك ثططل التنطط  الييوديططة وأخطط  معططا الحبططرين إلطط  

 .12اليمن
وصحيح أن ذ ا القصة ال تتحدا لنيا نقوش التَُّبع اليمان  الميك أبو كرب أسعد بن ميك  كطرب 

صطادر ب وأسطعد الكامطلو الط ي جيطس ليط  لطرش مميكطة سطبة و ي ريطدان ييطةمن المعطروف فط  الم
)ٍحْمَيْر( ف  أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الميوديينك إال أننا لدينا ما يطدلو لتصطديقيا. 
فقططد لططرف مططن نقططش ليطط ا الميططك لثططر لييططا فطط  وادي مةسططل الجمططح قططرب الططدوادم  والمعططروف ب 

الميك قد قطال بحميطة ليط  وسطف الج يطرا العربيطة. حيطا يط كر ذط ا الطنقش ( أن ذ ا 505)ريكمان ك 

                                                 
 . 20و  22السعيد، ص - 29
 .22-29، 22، 24السعيد، ص ، - 30
السعيد، فايز السعيد،  محلة امللك البابلي نبونيد على مشال غرب اجلزيرة العربية، حبوث تارخيية حمكمة، تصدرها اجلمعية التارخيية - 31

 .72 – 72م، ص 2444 –ه  7027السعودية، اإلصدار الثامن، الرياض، 
، 22-73، ص 7334، القاهرة، 7مد عبد امللك، السرية النبوية، حتقيق: حممد شحاتة إبراهيم، اجمللد األول، ج/ابن هشام، أبو حم - 32

 .292-297/ 7الطربي، 
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أن أبكططططرب أسططططعد حططططل غا يططططًا مططططع ابنططططا حسططططان ييططططةمن فطططط  أرض معططططدك وذطططط ا يتىطططط  مططططع روايططططات 
اإلخبططاريين ولكططن دون  كططر لتىاصططيييا باسططتثناء مططا يمكططن فيمططا مططن الططنقش أنيمططا أ اال العقبططة التطط  

اب تيك الحمية الت  يرجح أنيا كانت ف  الربع األول مطن القطرن تمنعيل من المرور دون  كر ألسب
 .11الخامس الميودي

غير أن أحد الباحثين ألاد سبب لدل  كطر تىاصطيل الحميطة المشطار إلييطا إلط  أن الطنقش دون قبطل 
المعركططة مطططع معطططد ولطططيس بعطططدذاك وأن بعططض مطططا جطططاء فيطططا لطططا لوقططة بمطططا  كرتطططا المصطططادرك كقطططول 

قبل تبع أيال سار إلط  العطرا ك فنط ل بطةرض معطدو وذطو مطا  كطر فط  الطنقش فط  صاحب األغان : وأ
 .14السفرين الخامس والسادس ويول غ وا ون لوا )حيوا( بةرض معدو

صططحيح أن الططنقش لططل يطط كر يثططرب ولططل يشططر إلييططا ال مططن قريططب وال مططن بعيططدك إال أنططا يؤكططد قيادتططا 
ا يعطط   رأي ابططو ال يططا أنططة الططنقش دون قبططل حميططة ليطط  شططمال الج يططرا العربيططةك ولعططل لططدل يطط كرذ

 الحمية.
لطط  جانططب  لططك ال بططد مططن القططول إن موقططع يثططرب ليطط  الفريطط  التجططاري الططدول  قططد جعططل قوافططل  واذ
ن لل تكن لوقطة مباشطرا  التجارا الجنوبية تمر لبرذا ف  فريقيا إل  خارج الج يرا العربيةك وذ ا واذ

ي  التجاري من تكامل بين المناف  والممالك والدول المختيىة إال أنيا نتيجة منفقية لما أفر ا الفر 
فط  الج يطرا العربيطةك منط  اسططئناس العطرُب الجمطَل فط  األلطف الثططان   .ل ثطل اسطتخداما فط  تجططارتيل 

 الدولية.
ومن جانب مخرك كان أذل يثرب مثل غيرذل تجطارًا يخرجطون إلط  أسطوا  الشطال فيتجطرون بيطاك وقطد 

وا ليييل والساقفةوك وأنيل تجطارًا كطانوا يطةتون بالتجطارا مطن بطود الشطال إلط  يثطرب  كر الرواا ما افيق
 .15ولكن ال ُتعرف جنسيتيل

أمطططا بالنسطططبة لبطططاق  الجيطططاتك فطططو يوجطططد مطططا يطططدل ليططط  لوقطططات بطططين يثطططرب والدولطططة الىارسطططية أو  
تنجاد األوس ت لنططو  مططن لوقططات يثططرب مططع ال ساسططنة تتمثططل فطط  اسططاالرومانيططة. بينمططا توجططد إشططار 

والخطط رج بيططل ضططد الييططودك والتواصططل بيططنيل وبططين شططالر المدينططة حسططان بططن ثابططت الخ رجطط ك بططل 
ووفادتططا ليطط  ال ساسططنة ومدحططا ليططل. ولعططل قيططة التواصططل الخططارج  يططدل ليطط  انشطط ال أذططل يثططرب 

                                                 
م، ص 7333-ه7024طريان، سامل: "نقشا مأسل اجلمح"، ماسل، تصدر عن قسم اآلثار واملتاحف جبامعة امللك سعود، الرياض، - 33

99-90. 
، وزارة 2اهلل، العالقات السياسية بني جنوب اجلزيرة العربية ومشاهلا من القرن الثالث حىت القرن السادس للميالد، ج/ أبو الغيث، عبد- 34

، ابو 22 – 22، وانظر ترمجة النقش وترمجته الكاملة يف، طريان، ص 78-71م، ص 2440ه، 7022الثقافة والسياحة صنعاء، صنعاء، 
 . 71-72الغيث، 

 .707/ 0املفصل، - 35
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 .16بخوفاتيل الداخيية
 :هل وجد أي شكل من أشكال الدولة عند قدوم اليهود إلى يثرب ؟ -خامساا 

مبن أيبن جباء اليهبود إلبى  قبل أن نجيب على هذا التساؤل، يجب أن نجيبب أوالا علبى سبؤال  خبر وهبو،
 :يثرب ؟

يططط كر فططط  ذططط ا األمططر اختوفطططًا كبيطططرًا. ف -فططط  القطططديل وفططط  الحاضططر-فطط  الواقطططع اختيطططف المؤرخططون 
حططو ومعططا أنططاس مططن بنطط  إسططرائيل ثططل تخيططف بعضططيل فطط  المدينططة أن النبطط  موسطط   السططميودي

 .17فن لوا ف  موضع بن  قينقا ك ثل دخل بعض العرب ف  ديانتيل
وبططين بقططاء الييططود فطط  يثططرب  وجعيططوا  وقططد ربفططت روايططات اإلخبططاريين بططين وفططاا النبطط  موسطط  
ليقضطططاء ليططط  العمطططالي  البطططاغين وميكيطططل  المعصطططية سطططببًا فططط   لطططك. فبعطططد أن أرسطططييل موسططط  

واألرقطلو نجحطوا فط   لططك باسطتثناء ابطن لقرقطل أبقططوا ليط  حياتطاك ثطل قططرروا العطودا وذطو بمعيطتيل إلطط  
أمطرا فيطاك وصطادف وصطوليل وفطاا نبطييل موسط ك لكطن بنط  إسطرائيل  الشال ليقطرر النبط  موسط  

ك وذطو مطا جعطل -كمطا يقولطون  –جميطع  القطول رأوا ف   لك مخالىة لتعييمات نبييل الط ي أمطر بقتطل 
بن  إسرائيل ف  الشال يقررون لدل دخوليل إليياك فما كان من  لك الجيش إال أن لطاد إلط  يثطرب 

 . 18وأقال فييا فكانوا أول من سكن المدينة من الييودك بل أول من سكن الحجا  منيل
رقلك إال أن المرجح أنا لل يكن أكثطر والموح  أن ذ ا المصادر تشير إل  ميك ليعمالي  اسما األ

مططن  لططيل قبيطط  ليعمططالي  إن كططان حقيقططة أصططًوك خاصططة أننططا لرفنططا سططابقًا أن النقططوش لططل تشططر إلطط  
 كيان رسم  ليثرب ف  أي وقت من األوقات.

ويبدو أن ذ ا القصة ال تتى  مع العقل والتاريخك فاألنبياء ليسطوا دلطاا تفييطر لرقط  بطةمرون بقتطل 
لنططاس. بططل يبططدو أن ذنططاك خيططف بططين مططا أشططارت إليططا التططوراا مططن صططدال بططين بنطط  إسططرائيل جميططع ا

والعمطططالي  فططط  سطططيناء وبطططين وجطططود الييطططود بعطططد  لطططك فططط  يثطططرب والروايطططات المتعيقطططة بسطططكن  ذطططؤالء 
 . 15العمالي  ف  يثربك فالتوراا لل تشر إل  صراليل مع أذل يثرب لي  اإلفو 

ات المعتمطططدا ليططط  اإلسطططرائيييات والمسطططتقاا مطططن التطططوراا المحرفطططةك ذططط  وفططط  الواقطططع فطططلن ذططط ا الروايططط
انعكططاس فبيعطط  لمططا كرسططا ُكتططاب التططوراا فطط  أسططىار تططوراتيل المحرفططة والمتمثططل فطط  لقيططدا التفييططر 
العرق  أللدائيلك ولكن إ ا كان  لك سيوكًا مةلوفًا بالنسبة ليلك فلنا ال يمكن جعيا منياجًا ألنبيطاء 

 اهلل وسوما ليييل أجمعين.اهلل صيوات 
                                                 

 .722، الوكيل، ص 283-288الشريف، ص - 36
 .722/ 7وفاء الوفاء، - 37
. عددت املصادر أسبابًا الختيار اليهود يثرب مكاناً 091، مهران، ص 728 -721/ 7)مادة مدينة(.، وفاء الوفاء،  2/80ياقوت، - 38

 ، 794 -728/ 7ينزلون فيه. حول ذلك انظر، وفاء الوفاء، 
 .000-098انظر املناقشة التفصيلية املهمة هلذه النقطة يف مهران، ص  - 88
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ل  جانب  لك ذناك من يربف وصول الييود إلط  يثطرب بعيطد النبط  داود  فط  القطرن العاشطر  واذ
 .لك وذطط  روايططات ي يططر فييططا مقططدار تةثرذططا باإلسططرائييياتك وتحريططف مططا جططاء فييططا فطط  سطططياقات 

وصطل إلط   إن داود . ومن  لطك قطوليل 40يراضمتناقضة وأسفورية ال يجد المرء ليا وجيًا وال 
خيبرك ثطل غط ا يثطربك وأنطا قطد أخط  مطن سطكانيا مائطة ألطف لط راءك وأن اهلل قطد سطيف الطدود بعطد  لطك 

ك وقد أنكر لبد الباسف بدر  قصة ذ ا الروايطة برمتيطا؛ معيطًو  لطك بةنطا لطل يقطف  41ليييل فةذيكيل
 .42ية ك لكلي   كر ليا ال ف  المصادر العربية األخر  وال ف  المصادر الييود

 .ل بعطد حصطار مشطوري ليطا دال خمطس  720وت كر المصطادر اآلشطورية أن السطامرا سطقفت سطنة 
وصول الييود يثرب إلط  القطرن الثطامن  .لك ولكطن صطحيح أن  وذ ا ما جعل البعض يعيد 41سنين

 النصوص اآلشورية تؤكد أن اآلشوريين ذّجروا كثيطرًا مطن الييطود إلط  منطاف  مختيىطةك إال أن يثطرب
 . 44لل تكن من بينيا ولل يرد ش ء من  لك ف  أي نص مشوري

قطد جعطل بعطض  45 .ل 587الثطان  سطنة ر كما أن سقوف ييودا لي  يطد الميطك البطابي  نبوخط  نصط
ك وربفطت  لطك بعمييطة السطب  ف  القطرن السطادس  .ل المصادر تتخ  منا سببًا لوصوليل إل  يثرب

اف  حميطة ذط ا الميطكك ولكطن ليط  الطرغل مطن حقيقطة السطب  الكبير المشيور وبالسب  البابي و ال ي ر 
البابي  إال أن النصوص البابييطة المرتبفطة بتيطك الحميطة لطل تشطر إلط  تطوفين الييطود فط  يثطربك بطل 

ك وذناك مطن يطر  كط لك قطدول 46حت  التوراا لل تشر إل  أي ذجرا ليل إل  يثرب بعد سقوف ييودا.
ك 47 .ل( فط  القطرن السطادس  .ل 515 – 556بطابي  نبونيطد )الييود إل  بود العطرب مطع الميطك ال

ولكن ذ ا الطرأي اليمكطن قبولطا بسطبب أن الييطود فط  بابطل تعطاونوا مطع اإلخمينيطين الىطرس إلسطقافيا 
ي الون ف   ك وذو ما يعن  أنيل إل  نياية ليدا كانوا ما48 .لك أي ف  ليد ذ ا الميك 515سنة 
بال ذاب معا أو اليجرا؛ ألن بابل كانت تعتمد لي  خبراتيل ف   ك وبالتال  فلنا لن يسمح ليلبابل

 الحرف والصنالات.

                                                 
، السمهودي، علي بن عبد اهلل بن أمحد، خالصة الوفاء بأخبار دار املصطفى، املكتبة العلمية، املدينة املنورة، 722/ 7وفاء الوفاء، - 40

 .722م، ص 7312-ه7932
 .722/ 7وفاء الوفاء، - 41
 .22 /7التاريخ الشامل، - 42
 .722م ، ص2442ه/ 7029، 7املخاليف، عارف أمحد إمساعيل، العراق وبالد الشام، املنتدى اجلامعي للنشر والتوزيع، صنعاء، ط/- 43
 .001ص  ،مهرانانظر،  - 44
 .209املخاليف، العراق وبالد الشام، ص - 45
 .001ص  ،مهرانانظر، - 46
 .279 /0املفصل، - 47
 .722الشام، ص ، العراق وبالد املخاليف- 48
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جمالات  بشكل وانتشارذل المضفربة وقد رأ  بعض الباحثين احتمال ذروب الييود ف  ذ ا الىترا
اسططتقرت فطط  مواضططع الميططاا والعيططون مططن وادي القططر  وتيمططاء وخيبططر إلطط  يثططربك وذنططاك مططن يططر  

يثططرب منطط  القططرنين األول والثططان  الميوديططين وبخاصططة بعططد سططيفرا الرومططان ليطط   وجططود الييططود فطط 
بططود األنبططاف مفيططع القططرن الثططان  المططيوديك وليطط  ييططودا فطط  القططرن نىسططاك وبقططاء بططود العططرب فطط  
مةمن من الرومان فضًو لن قربيا وسيولة الوصول إلييا. لي  أن ذجرا الييود إلط  بطود العطرب 

ل لنططدما قضطط   70إجمططا  مططن كثيططر مططن البططاحثين ذطط  تيططك التطط  رجططح حططدوثيا لططال  والتطط  ليييططا
حطرا  المعبطد الييطوديك ثطل  الرومان لي  ثورا الييود ضدذل ف  أورشييل وتطدمير المدينطة المقدسطة واذ

ل والتطط  انتيططت بالقضططاء تمامططًا ليطط  كيططانيل السياسطط  115و  112تجططدد ثططورا الييططود بططين لططام  
يوديططات كلمططاء وتشططتت الييططود لمومططًا وذجططرتيل إلطط  أمططاكن يططرجح أن يثططرب كانططت وبيططع النسططاء الي

 .  45منيا
وقطد  كطر السططميودي أكثطر مطن لشططرين بفنطًا مططن بفطون الييطود فطط  يثطربك منيطا: بنططو لكرمطة وبنططو 
محمططر وبنططو  لططورا وبنططو الشطط ية وبنططو جشططل وبنططو بييططول وبنططو لططوف وبنططو القصططيص )العصططيص( 

واد ليط  أن ذطؤالء الييطود لطل يكونطوا ألرابطًاك أي بطدوًا يتنقيطون مطن مكطان إلط  . وير  جط50وبنو ثعيبة
ك ويططر  51مكططانك بططل كططانوا حضططرًا اسططتقروا فطط  األمططاكن التطط  ن لططوا فييططاك ومارسططوا ميططن أذططل المططدر

كطط لك أن بعططض القبائططل الييوديططة التطط   كططر أسططماءذا اإلخبططاريون قبائططل ييوديططة حقططًا ذططاجرت مططن 
ضًا مخر منيا لل يكن من أصل ييطوديك إنمطا كانطت قبائطل لربيطة دخيطت فط  ديطن فيسفينك وأن بع

ك ومطن ذط ا القبائطل: 52ييودك السيما القبائل المسماا بةسماء لربيطة أصطييةك كانطت وثنيطة ثطل تيطودت
 .51أقوال من بن  الحارا بن كعب ومن غسان ومن ج ال ومن بي 

وذ ا برأينا يطدل ليط  أن الديانطة الييوديطة وصطيت إلط  يثطرب قبطل الييطود أنىسطيلك وأن ذجطرا الييطود 
إل  يثرب نتيجة لي روف المختيىة المشار إلييا منىًا كانت لشعورذل باألمان بين العطرب المتيطودين 

 ولل يكونوا ذل فوئع الديانة الييودية ذناك.
وضطو  الييططود والقبائطل الييوديطةك فططو نطر  داليطًا إللططادا وألن المصطادر قطد فاضطت بالحططديا لطن م

تيك المعيومات بتىاصطييياك ولكطن األذطل مطن  لطكك أنطا ليينطا أن ننطاقش بعطض اآلراء التط  يعتمطدذا 
 ولىنسون والت  صارت مسيمات لند بعض الباحثين .

ير مذيطة بكثيطر ي كر ولىنسون أنا ويجب أال ي يب لن البال أن جيات يثرب ووادي القر  كانت غ
                                                 

  .003 - 008انظر، مهران، ص -49
 .792 – 794/ 7وفاء الوفاء، - 50
 .222 ص، م7339-ه7079، بغداد، 2يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، اجلزء السادس، ط/ املفصلعلي، جواد، - 51- 51
 .222-220/ 2املفصل، - 52
 .022انظر مهران، ص - 53
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من العربك بل كانت جمو  منيل تةت  إلط  وديانيطا فط  أوقطات معينطة مطن السطنة كقوافطل راحيطة مطع 
. وذطط ا غيططر صططحيح البتططة بالنسطططبة 54إبييططا لتةكططل مططن ألشططابيا ثططل تنطط ح لنيططا إلطط  جيططات أخططر و

لخاصطة ليثربك ألنيا كانت لامرا وبيا شطعب كمطا يىيطل مطن نصطوص القطرن السطادس قبطل المطيود ا
بالميططك البططابي  نبونيططد الطط ي مكططا فطط  تيمططاء لشططر سططنينك وقاتططل وأخضططع جيططات لديططدا مططن بينيططا 

ال ي سب  اإلشطارا ك وكما يىيل ك لك من  واج أحد المعينين من امرأا من يثرب 55إياتريبو )يثرب(
تبطرون . والموحط  أن ولىنسطون فط  ذط ا النقفطة قطد سطار ليط  مطنيو المطؤرخين الييطود الط ين يعإليا

ذو من ن ليا وبناذا. وغرضيل من  لك كما ذطو  أن القدس كانت خالية من السكان وأن داود 
 معروف إ يار ح  وتخيل تاريخًا مىترضًا.

كمططا يطط كر ولىنسططون أن لططدد الييططود فطط  يثططرب كططان وكبيططرًا بحيططا يمكططن التبططارذل أمططة قائمططة بطط اتيا 
يحطدا بينيطا وبطين أيطة أمطة أخطر  وبطين مطن  يصيبيا من ضرورات االجتما  ما يصطيب غيرذطا ومطا

يجاورذا من األملك ومع ذ ا فلننا نجد المصادر اإلسرائيية خالية مطن  كطر شط ء مطن تطاريخ الييطود 
 .56ف   لك الدورك وساكتة لن التحدا لنيل سكوتًا تامًاو

تططةليف ويططر  جططواد ليطط  إن لططدل  كططر ييططود الحجططا  فطط  أخبططار المططؤلىين العبططرانيين إلطط  أن نشططاف 
العبرانيين اقتصر لي  االذتمطال بالمسطتوفنات الييوديطة فط  العطرا  وفيسطفين وفبريطاك ولطل يتحطدا 
ذطؤالء لطن الييطود فط  بططود العطرب ليط  الطرغل مطن اتصططال الييطود بىيسطفين و ذطاب التجطار الييططود 

 .57إلييا
ليييطود فط  بطود  تطةريخأي وف  الواقع إن التطراف ولىنسطون بسطكوت المصطادر الييوديطة نيائيطًا لطن 

العرب يؤكد ما ارتةيناا سابقًا أن الييوديطة ذط  التط  وصطيت إلط  بطود العطرب قبطل الييطودك فتيطودت 
قبائططل لربيططة ثططل ذططاجر إلططييل الييططود إحتمططاء مططن بفططش الرومططان. أمططا سططكوت المصططادر الييوديططة 

قيططة حا قططة  -يطط  األقططلفطط  البدايططة ل–لططنيلك فطط لك يعنطط  أنيططل لططل يكونططوا بططالكثرا الكميططةك بططل كططانوا 
اشت يت بالتجارا وال رالة والحرف فصار ليل صول وقول. ومطا يطدل ليط   لطك أن ولىنسطون نىسطا 

أنططا ينكططر وجططود فوائططف ييوديططة كثيططرا أصططيية فطط  الحجططا ك  ه( 252)ت بعططد  أورد لططن اليعقططوب 

                                                 
اليهود يف بالد العرب، يف اجلاهلية وصدر اإلسالم، ترمجة جلنة التأليف والرتمجة، القاهرة، مطبعة إسرائل، ولفنسون، تاريخ ولفنسون، - 88

 .77، ص م7321-هـ 7902االعتماد، 
 ، وانظر كذلك:722 – 720املخاليف، العالقات، ص - 55

Gadd,C.J,"The Harran Inscriptions of Nabonidus",Anadolian studies,London.1985,PP.35-
92.  

 .77ولفنسون، ص - 56
 .272/ 2املفصل، - 57
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 .58وأنا يعتقد أن أغيبيا من العنصر العرب  وأقييا من العنصر الييودي
  أن ولىنسططون قططد التمططد بعططدًا تاريخيططًا لميقططًا متخططيًو ليييططود أكثططر منططا واقعططًاك و لططك مططن والموحطط

خطططول اسطططقاف ثقافطططة ييوديطططة فارئطططة ليططط   لطططك التطططاريخ المبكطططر المتخيطططل تعتمطططد فططط  األسطططاس ليططط  
األخو  والتقاليد واألفكار لنى  لربية بعض ييود يثربك بل أصر لي  جعل مفاميل فكطرا قطدمت 

يطود إلط  يثطرب مطع أن حصططون العطرب فط  جنطوب الج يطرا العربيططة قديمطة وتعطود إلط  مطا قبططل مطع الي
ك كمططا يصطططر ولىنسطططون ليططط  أن انطططدماج الييطططود مطططع 55المططيود و معروفطططة ومثارذطططا باقيطططة حتططط  اليطططول

العرب قد أني  صىاتيل المدنية الت  ال تعرف القبييةك وف  الوقطت نىسطا يستشطيد بقطول السطميودي 
 . 60الييود ف  بود العرب تنيف لن العشرينأن قبائل 

وخوصططة القططول أن الديانططة الييوديططة وصططيت يثططرب قبططل ذجططرا الييططودك وأن الييططود الميططاجرين إلطط  
يثرب لل يصيوذا قبطل القطرن االول أو الثطان  المطيوديك وأنيطل كقبائطل ميطاجرا لطل يكونطوا بطالكثرا فط  

نمطططا تكطططاثروا وقطططوي شطططةنيل بعططط د أمطططد فويطططل وبعطططد أن سطططيفروا ليططط  اقتصطططاد يثطططرب بطططادأل األمطططرك واذ
 ومينيا. 

كما نر  أن يثرب ف  ذ ا الوقت لل يكن فييا أي شكل من أشكال الدولة ف   لطك الوقطتك والطدليل 
لي   لك أنيل انتشروا ف  بقا  لديداك وقبييل أذييا بكل ذدوءك ولل يجدوا أي مقاومة رسطميةك بطل 

 ضييا.نجدذل يتخيرون أخصب البقا  و أف
أن ثوا قبائل ييودية رئيسة كبر  ذط  التط  لعبطت دورًا كبيطرًا فط   وف  ذ ا لصدد ت كر المصادر

. وقطد لطاش ذطؤالء وغيطرذل فط  61يثربك وذ ا القبائل ذ ك بنطو قينقطا ك وبنطو النضطيرك وبنطو قري طة
دي أخصطب بقطا  يثطرب وأغناذطاك فططلل  شطمال وادي ميط ور أقطال بنططو قري طةك ولنطد منتيط  جسططر وا

ك وف  وادي َبفحطان أقطال بنطو النضطيرك وذطو واد فيطا ميطاا 62بفحان مما يي  العالية أقال بنو قينقا 
ك وتططو   البططاق  ليطط  منططاف  العططوال ك 61غ يططرا وليططونك واتخطط وا بططا الحططدائ  واآلفططال وأقططاموا فييططا

وبنطو قينقطا   . ول لك فقد كان بنطو النضطير  رالطًاك64وقباءك وحرا واقلك والعريضك وبالقرب من أحد
صطنالًا وليططل سططوقًا خاصططًا فطط  يثططرب يعططرف باسططميلك وقططد اخططتص بنططو قري ططة بحىططر اآلبططار وغططرس 
األشططجار. وبطط لك اسططتفا  ييططود يثططرب السططيفرا ليطط  ال رالططة والتجططارا والصططنالة وذططو مططا الفططاذل 

                                                 
 .72ولفنسون، ص - 58
على سبيل املثال انظر، األغربي، فهمي علي بن علي، التحصينات الدفاعية يف اليمن القدمي، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة بغداد - 59
 م.7330ه/ 7072قسم اآلثار، بغداد،  -كلية اآلداب  –
 .721، وخبصوص عدد قبائل اليهود، انظر، خالصة الوفاء، ص 72 – 72ن يالتفصيل انظر كتابه، ص للتعرف على رأي ولفنسو - 60
 .202الشريف، ص - 61
 .202، الشريف، ص 797 – 794/ 7وفاء الوفاء، - 62
 .229/ 2، املفصل، 2/002ياقوت، ، 723 – 721خالصة الوفاء، ص - 63
 .202الشريف، ص - 64
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 .65المكانة ف  يثرب
اآلفططال )الحصططون( والقططر   ويبططدو أن الييططود كططانوا يعيشططون فطط  خططوف دائططلك ولطط لك بنططوا ألنىسططيل

المحصنة ليقيموا فييا و يتحصنوا بيطا فط  أوقطات الحطروبك و خوفطًا مطن نيطب أمطواليل وحاصطوتيل 
. وف  ذ ا الصدد ي كر السميودي أن لدد مفال الييود ف  يثرب كانت تسعة وخمسين 66ال رالية
  .67أفماً 

لقططد تكيططل الييططود العربيططة وبعضططيل تكيميططا برفانططة لبريططة بسططبب اسططتعماليا فطط  صططيواتيل ودراسططاتيل 
. و فططط   لطططك يقطططول الطططبو ري: وكطططان الكتطططاب بالعربيطططة فططط  األوس والخططط رج قيطططيًوك وكطططان بعطططض 68

 .65الييود قد َلِيل كتاب العربية وكان تعيٍّما الصبيان ف  المدينةو
كريل ف  وصف الييود أن أخوقيطل تقطول ليط  األنانيطة والجشطع والبخطلك ويتضح من ميات القرمن ال

لقاء الشكوك ف  نىوس اآلخرين قصد البيبية والتحكلك وتبرير كطل وسطيية ليوصطول  والدس والنىا  واذ
إلطط  ال ايططة والمنىعططةك واسططتحول مططا فطط  أيططدي ال يططرك ولططد أنىسططيل غيططر مسططئولين لططن األمانططة ليططل 

 .70والوفاء بعيدذل
 يحكمطون بيطنيل ويقيمطون حطدودذل ليطييلك حتط  جطاء النبط  محمطد  رؤسطاء قبائطلد كطان ليييطود وق

 .71إل  يثرب فكانوا يحكموا بينيل وف  شريعتيل
أما لن نشافيل االقتصاديك فقد التمد الييود لي  التجارا ومعافاا الربطا والط ر ك وتربيطة الماشطية 

بططرك والشططعيرك والخمططرك واشططت ل بنططو قينقططا  بالصططياغة والططدجاجك كمططا اشططتيروا باالتجططار بططالبيحك وال
والحططداداك كمططا اشططت يت نسططاؤذل بالنسططيو. والكثيططر مططن ذطط ا الحططرف كططان العططرب يةنىونيططا وي درونيططا 

. ويطط كر أوليططري أن العطرب لططل يسططمحوا ليييطود بال رالططة التطط  تسطتي ل التجططاو  والتخفطط  72ويمقتونيطا

                                                 
، وانظر تفصياًل وافياً لدور 01. ص 7383ه/7043، 2الوكيل، حممد السيد، يثرب قبل اإلسالم، دار اجملتمع للنشر والتوزيع، جدة، ط/- 65

اليهود االقتصادي يف، شاهني، رياض مصطفى أمحد، "النشاط االقتصادي لليهود باحلجاز يف اجلاهلية ويف عصر الرسول صلى اهلل عليه 
 .28-27م. ص 2440فلسطني، –، غزة 2، العدد 72عة اإلسالمية، سلسلة الدراسات اإلنساتية، اجمللد وسلم"، جملة اجلام

 .272ص  ،الشريف- 66
67
 .132 – 130. وانظر تبعية وأسماء تلك اآلطام في المصدر نفسه ص 132 1وفاء الوفاء، - 
 .24ولفنسون، ص - 68
ه/ 7041عبد اهلل أنيس الطباع، عمر انيس الطباع، مؤسسة املعارف، بريوت، البالذري، أمحد بن حيي بن جابر البغدادي، حتقيق، - 69

 .229م، ص 7381
، آل عمران 12البقرة  – 787-784، أل عمران 20-29، سورة النساء وانظر اآليات يف، 92-09/ 2، املفصل، 222الشريف، ص - 70
 (.11، 12، آل عمران 744البقرة  – 24، 02-00النساء  – 07، املائدة 749، 33، 12
  .292/ 2املفصل، -71
 .292 – 292/ 2انظر، املفصل، - 72
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 .71دادا والصياغة وصنع األسيحة فقبل العرب ب لكلي  مرالييلك ول لك اتجيوا إل  الح
ممططا تقططدل يمكططن اإلجابططة ليطط  السططؤال الكبيططر الطط ي فرحنططاا حططول مططا إ ا كططان فطط  يثططرب دولططة لنططد 
قدول الييود إلييا من لدماك حيا يستنتو أن يثرب كانت تجمعات قبيية تعايشت واتىقطت واختيىطت 

ال لنطد الييطود وال لنطد العطربك بطل ال يوجطد حتط   دون رلاية رسمية يمكن أن تكون صورا ليدولطةك
 ما يوح  ب لك أو يجعيا محف احتمال. 

 :في يثرب األوس والخزرجدور  -خامساا 
يروي اإلخباريون أن القبائل العربية من األوس والخ رج قد ذاجرت من اليمن إل  يثرب ليط  إثطر 
حادا سيل العرل. وف  ذ ا الصدد ي كر اليعقوب  إن كطاذنيل لمطرو بطن لطامر تنبطة بانىجطار السطد 

بيطا  فةمر قوما بالرحيل وسار متنقًو إل  نجران ومكطة وحاربطا أذُييطا ثطل توجيطوا نحطو يثطرب فتخيطف
األوس والخ رج أبناء حارثة بن لمطرو بطن لطامرك ولحط  بيطل جمالطة مطن األ د غيطر ابنط  حارثطةك 

ك فوجدت ذناك أن األموال واآلفال والنخيل فط  أيطدي 74فصار بعضيل حيىاء ودخل بعضيل معيل
ضطيل الييودك فضًو لن العدد والقواك فةقال األوس والخ رج مع الييودك ولقدوا معيل حيىطًا يطةمن بع

 .75إل  بعضك ويمتنعون با ممن سواذل
وكمطططا تقطططدل أن اإلخبطططاريين  كطططروا أن ذجطططرا األوس والخططط رج سطططببيا تيطططدل سطططد مطططاربك ون طططرًا ألن 
تيدمات السد المسجية ف  النقوش ثوثطة بخطوف سطيل العطرل المط كور فط  القطرمنك فكيطف يمكطن لنطا 

 أن نحدد تاريخ تيك اليجرا الكبيرا ؟ 
إلخبطاريون أن تيطك اليجطرا حطدثت إمطا فط  القطرن الثالطا المطيوديك أو أواخطر القطرن يىيل مما  كطرا ا

 . 76الرابع الميوديك أو ف  القرن الخامس الميودي
و إ ا مالدنا إل  النقوش سنجد أن ذناك انىجارات ثوثة مسجية وأنيا حدثت قبل االنىجطار الكبيطر 

رجح حدوثا بعد منتصف القرن السادس المطيوديك الم كور ف  القرمن الكريل باسل وسيل العرلو الم
 واالنىجارات الثوثة المسجية الت  يمكن القياس ليييا ذ :

بططن  مططار  انىجططار حططدا فطط  حططوال  منتصططف القططرن الرابططع المططيودي فطط  ليططد الميططك وثططةران ييططنعل
( و كطر أنطا تطل إصطوحا فط  حطوال  671لي  ييبروك وقطد سطجل فط  الطنقش المعطروف باسطل )جطال 

ثوثة أشير. أما الثان  فيعود إل  ليد الميك وشرحبيل يعىر بن اب  كرب أسعدو و لك بين لطام  

                                                 
 .734، ص 7334، عمان، 7أولريي، دي السي، جزيرة العرب قبل البعثة، ترمجة: موسى علي الغول، ط/- 73
/ 7097، 7يكة األعلمي ملطبوعات، بريوت، ط/اليعقويب، أمحد بن يعقوب، تاريخ اليعقويب، حتقيق، عبد األمري مهنا، اجمللد األول، شر - 74

 .224م. ص 2474
. وحول منازل األوس واخلزرج بيثرب انظر، خالصة 723/ 0، املفصل، 022، مهران، 722، خالصة الوفاء، ص 92/ 2ياقوت، - 75

 .711 – 722الوفاء، ص 
 .727، زيدان، ص 021انظر، مهران، ص - 76
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(ك و كطر أنطا تطل 450بعد الميودك وسجل  لك فط  الطنقش المعطروف باسطل )المدونطة  450و  445
إصططوح مططا تيططدل مططن السططد فطط  حططوال  خمسططة أشططير مططن العمططل المتواصططل وأنططا اشططترك فطط  بنططاءا 
لشرون ألىًا من السوالد اليمنية الىتية. أما االنىجار الثالا فحدا ف  ليطد أبرذطة الحبشط  ويطؤر  

( ويتحطدا بالتىصطيل 542بعد الميودك وقد سجل فط  الطنقش المعطروف باسطل )المدونطة  542بسنة 
 . 77امة العمل واألموال الفائية الت  صرفت لييالن ضخ

ك واذ ا مططا جعينططا  لططك 78ولكططن يبططدو أن اآلراء تتجططا بتيططك اليجططرا إلطط  أواخططر القططرن الرابططع المططيودي
فرضططًا محططتمًو ك فططلن تيططك اليجططرا سططيكون حططدوثيا فطط  منتصططف القططرن الرابططع المططيودي ولططيس فطط  

 ار إليا منىًاك وذو ما نرجحا.( المش671أواخرا و لك بناء لي  نقش )جال 
صططبحوا ألطط  أذييططاك واتخطط وا الططديار أليطط  أي حططالك حططل األوس والخطط رج فطط  يثططرب وسططرلان مططا 

ك إال أنيل لند وصوليل لل يجدوا دولة ذنطاك تتعامطل معيطل رغطل كثطرتيل وكتيطتيل 75واألموال واآلفال
لصطرالات التط  تيطت وصطوليل إلط  البشرية الكبيراك وال حت  التدخل لحطل أو تيطدأا االضطفرابات وا

 يثرب.
ك فاسططتقروا فطط  بططادأل األمططر عنططدما وصططل األوس والخطط رج إلطط  يثططرب كانططت لوقططتيل بططالييود فيبططةف

وأوجططدوا ألنىسطططيل معاشطططًا وذيئططوا لحيطططاتيل سطططبل االسططتقرارك لكطططن يبطططدو أن الييططود تنبيطططوا ليططط ا األمطططر 
ء ليط  تحطالىيل معيطلك ثطل ناوشطوذل والترضطوا ون روا إليا كخفر ينمو أمال ألينيلك فبدأوا بالقضا

نمو قدراتيلك ولعل أصطل الصطرا  ذطو المنافسطة االقتصطادية التط  رأ  الييطود أن قطوا العطرب سطببيا 
 .80تحوليل إل  م ارلين وتجار ينافسون الييود

وتططط كر الروايطططات أن األوس والخططط رج دخيطططوا فططط  خطططوف مطططع الييطططود فططط  مبطططدأ قطططدوميل إلططط  يثطططربك 
ربف  لطك تط اوقطاتيوذل حتط  تطدخل أحبطار مطن الييطود و أوقىطوا الحطربك ولكنيط لي ا الوضطعبوا فاستجا

بتبططعك وتطط كر قصططة أخططر  أنيططل كطط لك استنصططروا ميططك غسططان فُقتِططل الكثيططر بخديعططةك فصططار األوس 
 .81والخ رج أل  أذل المدينة

صطططة أسطططفورية الصطططرا  بطططين العططرب والييطططود بق موضطططو  وتططرتبف قصطططة االستنصطططار بال ساسطططنة فطط 
لشططخص اسططما الىيفططون الطط ي ُقتططل ليطط  يططد مالططك بططن العجططون   لططيل الخطط رجك ومططا تططوا مططن قتططل 
جمطال  ليييطود ليطط  يطد ال ساسطنة الطط ين استنصطرذل العططربك و مطن خطول مكيططدا مطدبراك وأن مقتططل 

                                                 
 .248، ص 7077/7334، 2ريخ اليمن وآثاره، حبوث ومقاالت، دار الفكر املعاصر، بريوت، ط/عبد اهلل، يوسف حممد، أوراق يف تا- 77
 .012انظر، مهران، ص - 78
 .82 – 82/ 2ياقوت، - 79
 .210 – 228الشريف، ص - 80
 .712 – 728انظر، خالصة الوفاء، ص -81
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يمطاء الىيفون قد تسبب بحرب ل يمة بين الييود والعربك وكان الييود قد اجتمعطوا مطن الحجطا  وت
 . 82وفدكك فقاتل العرُب الييوَد بدلل من ال ساسنة وذ موذل

لكن لطددًا مطن المطؤرخين شطككوا بيط ا القصطة وبشطخص الىيفطون نىسطا كميطك؛ ألنطا لطل يكطن ليييطود 
ميطططك فططط  يثطططربك وال فططط  غيرذطططاك بطططل ونىطططوا مطططا يخطططص الجانطططب األخوقططط  منيطططا تحديطططدًا والمتعيططط  

راء قبل أن تدخل لي   وجيا؛ ألن شخصطية العربط  ال تقبطل بضرورا أن يىض الىيفون بكارا الع 
حتطط  أن السططميودي نىسططا قططد أنكططر حقيقططة مضططمون ذطط ا القصططة فطط   81مضططمونيا وال تتيططاون فييططا

العططربك ويطط كر أنيططا كانططت فطط  غيططر األوس والخطط رجك وأن الىيفططون أراد فعططل  لططك بنسطططاء األوس 
 .84فتسبب  لك ف  مقتياوالخ رج لندما ن لوا يثربك سيرًا لي  لادتاك 

ك أن المعيومططات المرتبفطة بططا تحكميططا الططوارد فط  ذطط ا القصطة وخوصطة القططول فط  موضططو  الصطرا 
ك ولط لك الروايات األسفورية المتداخية بشكل يصعب معا التقطاف سطيا  موضطول  متصطل وواقعط 

 يقر الباحا بعدل واقعيتيا ويتى  ف  ذ ا الرأي مع من سبقوا.
لك سنجد أنىسنا من جديد أمطال شطكل مخطر مطن أشطكال الصطرا ك ولكطن لطيس بطين ولي  الرغل من  

نمطا بطين العطرب أنىسطيل وبتحطريض ييطودي معيطولك وقطد حطدا  لطك دون أن تط كر  العرب والييودك واذ
 المصادر ميكًا يتدخل أو دولة تسع  لحى  االستقرار.

ًا مططن أجططل السططياداك وكانططت بينيمططا بططدأ النطط ا  بططين األوس والخطط رج تنافسططًا ليطط  السططيفة وتنا لططفقططد 
حططروب دامططت مائططة ولشططرون لامططًاك وبططدأت ذطط ا الحططرب بحططرب ُسططمير وانتيططت بيططول ُبعططاا التطط  
حطططدثت قبطططل اإلسطططول بخمطططس سطططنينك وكانطططت مخطططر المعطططارك بطططين الفطططرفين. فقطططد تمكطططن األوس مطططن 

 ططة ليطط  وادي السططيفرا ليطط  المنططاف  الخصططبة بنطط وليل إلطط  جانططب ييططود بنطط  النضططير وبنطط  قري
ميططط ور ومططط ينيبك وذطططو مطططا جعييطططل أحسطططن حطططااًل مطططن الخططط رجك ولططط لك شطططعر األوس بقطططوا مركططط ذل 
االقتصادي ورأوا أن  لك يعفطييل حط  ال لامطةك فط  حطين كطان الخط رج يشطعرون بتىطوقيل السياسط  

فطوَن وبخاصة لندما تمكنوا بقيادا مالك بن العجون من إخضا  الييود ليعرب يطول قتطل مالطُك الىي
كما تروي كتب األخبارك فرأ  الخط رج أن  لطك يعفطييل السطياداك وكطان  لطك كافيطًا النطدال  الحطرب 
الضروس بين األوس والخ رجك ذ ا الحرب التط  لمطل الييطود ليط  اسطتمرار ذطاك وبخاصطة لنطدما 
ود صار ليل الثقل واليد ف  يثرب بسبب ضعف العرب نتيجة الصرا  فيما بينيل. وقد استخدل اليي

                                                 
 .27 – 24م، 7332-ه 7072، 7السيد، ناصر، يهود يثرب وخيرب، الغزوات والصراع، املكتبة الثقافية، بريوت، ط/- 82
، ويذكر جواد علي أن ابن دريد يف االشتقاق 790/ 0، املفصل، 028 - 021، مهران، ص 709 – 702، 792وفاء الوفاء، ص - 83

، والغريب أن ولفنسون يف 21 – 22، وانظر كذلك ولفنسون، ص 790/  0يثرب، املفصل، اعترب اسم الفيطون امسًا عربانياً، وأنه متلك يف 
ر الواقعة الوقت الذي ينكر هذه القصة متاماً، إال أنه يعدها جمرد تربير من اإلخباريني لغدر مالك بن العجالن جلريانه اليهود، وهو بذلك ال ينك

 .21ن ص وإمنا ينكر اجلانب األخالقي فيها، انظر، ولفنسو 
 .709/ 7وفاء الوفاء، - 84
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وسطططائل لطططدا لتطططةجيو الحطططرب وضطططمان اسطططتمرارذاك كوقطططوفيل ليططط  الحيطططاد ورفضطططيل قبطططول دلطططوات 
التحالف معيل كمطا فعطل ييطود بنط  قري طة لنطدما فيطب مطنيل األوس التحطالف معيطل ضطد الخط رجك 

 . 85كا قاموا بتوسيع  شقة الخوف بين المتنا لين وتةجيو مشالرذل
دارت بطططين األوس والخططط رج لديطططداك وبعضطططيا دارت ليططط   والجطططدير بالططط كر أن أيطططال الحطططروب التططط 
 ذ : الرئيسة مراحل وف  أيال مختيىةك وذ ا الحروب

لك حطرب كعطب بطن لمطروك يططول 504حطرب ُسطمير وذط  أولط  الحطروب بينيمطا ويطرجح وقوليطا سطنة 
السَّرااك حرب الحصين بن األسيتك يول الربيعك حرب فار ك حرب حافبك ويول ُبعااك وذ  مخطر 

 .86ل 617تيك الحروب ويرجح وقوليا سنة 
 

 نتائج البحث:
 مما تقدل يمكن إجمال نتائو البحا باآلت :

 اسل يثرب وجد من  بداية التةسيس لي  ذ ا النحوك وال صحة لوجود أصل بابي  لا. -1
نشططةت يثططرب مططع نشططةا الفريطط  التجططاري القططديل فطط  الج يططرا العربيططة منطط  حططوال  األلططف الثططان   -2

 ا من مدن القوافل الت  كان الفري  التجاري سببًا ف  وجودذا. .لك ك يرذ
 لل تتفور يثرب إل  دولة كباق  مدن القوافلك دون معرفة أسباب  لك. -1
 لل تشر المصادر والنقوش إل  أي شكل من أشكال الدولة ف  يثرب. -4
مطالي  لل نجد ف  المصادر ما يشير إلط  ميطك أو أميطر ليثطربك باسطتثناء قصطة األرقطل ميطك الع -5

الطط ي قتيططا الييططودك وقصططة الىيفططون ميططك الييططود الطط ي قتيططا العططربك وذمططا قصططتان أقططرب إلطط  
األسفورا أكثر منا إل  الواقع؛ ألنا لو وجد ميوك لوجدت دولة يحكميا الفرف المنتصر أي 

 كان.
دلت النقوش لي  وجود تواصطل لجنطوب الج يطرا مطع يثطرب كمحفطة تجاريطةك منط  القطرن الرابطع  -6

 .ل ليطط  األقططلك ومثططال  لططك الططنقش الطط ي يتحططدا لططن  واج أحططد المعينيططين مططن امططرأا مططن 
 يثرب.

لندما  كرت المصادر أن تبع وصل إلط  المدينطةك لطل تط كر أبطدأ أنطا تقاتطل مطع ميطك أو احتطل  -7

                                                 
 .721 – 729، 700 – 798، الوكيل، ص 711 – 722خالصة الوفاء، ص - 85
بريوت،  –حول تفاصيل هذه األيام انظر، جاد املوىل بك، حممد أمحد )وآخرون(/ أيام العرب يف اجلاهلية، املكتبة العصرية، صيدا - 86

، 7يم، جمموع أيام العرب يف اجلاهلية واإلسالم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط/، مشس الدين، إبراه32 – 22)د.ط(، )د.ت(، ص 
، اخلطرواوي، حممد العيد، املدينة يف العصر اجلاهلي، احلياة االجتماعية والثقافية والدينية، مؤسسة 790 – 23م، ص 2442 –ه 7022

 .782 – 720، ص 7382 –ه 7049، دمشق، 7علوم القرآن، ط/
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 حدا لن قصتا مع األحبار الييود ال ين التن  ديانتيل.دولةك لكنيا تت

 قائمة المصادر والمراجع:
 المصادر والمراجع العربية والمعربة: -أوالا 

إسرائلك ولىنسونك تاريخ الييطود فط  بطود العطربك فط  الجاذييطة وصطدر اإلسطولك ترجمطة لجنطة التطةليف  -
 ل.1527-ذط 1145والترجمةك القاذراك مفبعة االلتمادك 

 1422أسكوب ك خالد محمد )ومخرون(ك والمسوحات األثرية ف  وادي العقيط  جنطوب المدينطة المنطوراك  -
 ه. 1427ك الرياضك 15هوك مجية افولك المجيد 

وك مجيططة أفططولك 1422أسططكوب ك خالططد محمططد )ومخرون(كوالمسططوحات األثريططة شططمال المدينططة المنططورا  -
 ه. 1421كالرياضك 18المجيد 

لي  بن لي ك التحصينات الدفالية ف  اليمن القطديلك رسطالة ماجسطتير غيطر منشطوراك  األغبريك فيم  -
 ل.1554ه/ 1415قسل اآلثارك ب دادك  -كيية اآلداب –جامعة ب داد 

األنصططاريك لبططد الططرحمن الفيططب )ومخططرون(ك العططو ومططدائن صططالح )الحجططر(ك حضططارا مططدينتينك دار  -
 ل.2005 –ه  1425ك الرياضك 2القوافل لينشر والتو يعك ف/

 –ه 1151ك المدينطة المنطوراك 1األنصاريك لبد القدوسك مثار المدينطة المنطوراك المكتبطة السطيىيةك ف/- -
 ل.1571

ك لمطانك و ارا الثقافطةك 1أوليريك دي الس ك ج يرا العرب قبل البعثةك ترجمة: موس  لي  ال ولك ف/ -
1550. 

-ه1152ك المدينططة المنططوراك 1اك الجطط ء األولك ف/بططدرك لبططد الباسططفك التططاريخ الشططامل ليمدينططة المنططور  -
 ل.1572

البو ريك أحمد بن يح  بن جابر الب داديك فتوح البيدانك تحقي ك لبد اهلل أنيس الفبا ك لمر انيس  -
 ل.1587ه/ 1407الفبا ك بيروتك مؤسسة المعارفك 

وتك المكتبططططة بيططططر  –جطططاد المططططول  بططططكك محمططططد أحمطططد )ومخططططرون(ك أيططططال العططططرب فططط  الجاذييططططةك صططططيدا  -
 العصريةك )د.ف(ك )د.ت(. 

الحمراويك محمود ال رال ك وأتريبو )يثرب( االسل القديل ليمدينةوك تاريخ وحضارا المدينطة المنطورا لبطر  -
.)ص 26-25لك ص 2010-ه1411ك الجمعيطططططة التاريخيطططططة السطططططعوديةك الريطططططاضك 1العصطططططورك ج/

 (17-11ص
د اهللك معجطل البيطدانك المجيطد الخطامسك بيطروتك دار الحمويك شياب الدين أب  لبد اهلل ياقوت بن لبط -

 ل. 1577-ه1157صادرك ص 
الخفرواويك محمد العيدك المدينة ف  العصطر الجطاذي ك الحيطاا االجتماليطة والثقافيطة والدينيطةك دمشط ك  -

 .  1582 –ه 1401ك 1مؤسسة ليول القرمنك ف/
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الرويثطط  )ومخطططرون(ك المدينططة المنطططوراك  الرويثطط  محمططد )ومخرون(كوالمطططوارد المائيططةوك فطط ك محمطططد أحمططد -
 (102 – 64)ص ص  70ك ص 1558البيئة واإلنسانك المدينة المنوراك نادي المدينة المنوراك 

السططعيدك سططعيد بططن فططاي  إبططراذيلك و وجططات المعينيططين األجنبيططات فطط  ضططوء نصططوص جديططداوك أدومططاتوك  -
 (  71 – 52ل. )ص ص 2002-ه1422ك الرياضك 5العدد 

فططاي  السططعيدك حميططة الميططك البططابي  نبونيططد ليطط  شططمال غططرب الج يططرا العربيططةك بحططوا تاريخيططة  السططعيدك -
 ل.2000 –ه  1421محكمةك تصدرذا الجمعية التاريخية السعوديةك اإلصدار الثامنك الرياضك 

السطططميوديك ليططط  بطططن لبطططد اهلل بطططن أحمطططدك خوصطططة الوفطططاء بةخبطططار دار المصطططفى ك المدينطططة المنطططوراك  -
 ل.1572-ه1152المكتبة العيميةك 

السميوديك نور الدين لي  بل أحمدك وفاء الوفاء بةخبار دار المصطفى ك التنط  بطا ووضطع حواشطياك  -
-ه1427ك 1خالد لبد ال ن  محىو ك المجيطد األولك الجط ء األولك بيطروتك دار الكتطب العيميطةك ف/

 ل.2006
مجمولة مطن الرسطول الصطخرية فط  منفقطة المدينطة السنان ك رحمة بنت لواد: ودراسة وصىية تحيييية ل -

ك مجية تصدرذا الجمعية السعودية ليدراسات الثريةك 4المنوراوك دراسات ف  ليل اآلثار والترااك العدد 
 .72 – 17ل. ص ص 2011ه/ ديسمبر 1414بالرياضك محرل 

-ذططط 1412ك 1ف/ السططيدك ناصططرك ييططود يثططرب وخيبططرك ال طط وات والصططرا ك بيططروتك المكتبططة الثقافيططةك -
 ل.1552

شاذينك رياض مصفى  أحمدك والنشاف االقتصادي ليييود بالحجا  ف  الجاذيية وف  لصر الرسول  -
ك 2ك العطدد 12صي  اهلل لييا وسطيلوك مجيطة الجامعطة اإلسطوميةك سيسطية الدراسطات اإلنسطاتيةك المجيطد 

 (58-21ل. )ص ص 2004فيسفينك  –غ ا 
ك 1المدينطة فط  الجاذييطة وليطد الرسطولك القطاذراك دار الىكطر العربط ك ف/الشريفك أحمد أبراذيلك مكطة و  -

 ل.2001-ه1424
الشططريفك لبططد الططرحمنك والتضططاريسوك فطط ك محمططد أحمططد الرويثطط  )ومخططرون(ك المدينططة المنططوراك البيئططة  -

 (48 – 11. )ص ص 12ك ص 1558واإلنسانك المدينة المنوراك نادي المدينة المنوراك 
ك 1ذيلك مجمو  أيطال العطرب فط  الجاذييطة واإلسطولك بيطروتك دار الكتطب العيميطةك ف/شمس الدينك إبرا -

 ل.2002 –ه 1422
 الفبريك أبو جعىر محمد بن جريرك تاريخ األمل والميوكك القاذراك دار المعارف بمصرك )د.ت(. -
عودك فيرانك سالل: ونقشطا مةسطل الجمطحوك ماسطلك تصطدر لطن قسطل اآلثطار والمتطاحف بجامعطة الميطك سط -

 ل.1555-ه1420الرياضك 
هك ص 1421ك دار القيطططلك دمشططط ك 2 ا طططاك حسطططنك الىكطططر الطططدين  الييطططوديك افطططوارا وم اذبطططاك ف/ -

 ك الحمراوي.185
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لبد اهللك يوسف محمدك أورا  ف  تاريخ اليمن ومثاراك بحوا ومقاالتك بيروتك دار الىكطر المعاصطرك  -
 .1411/1550ك 2ف/

 ل.1551-ه1411ك ب دادك 2ك ف/1العرب قبل اإلسولك ج لي ك جوادك المىصل ف  تاريخ  -
 ل.1551-ه1411ك ب دادك 2ك ف/4لي ك جوادك المىصل ف  تاريخ العرب قبل اإلسولك ج  -
 ل.1551-ه1411ك ب دادك 2ك ف/6لي ك جوادك المىصل ف  تاريخ العرب قبل اإلسولك ج  -
ريططاضك دارا الميططك لبططد الع يطط ك لططوض اهللك أحمططد أبططو الىضططلك مكططة فطط  لصططر مططا قبططل اإلسططولك ال -

 .1580ك 2ف/
أبطو ال يطاك لبطد اهللك العوقططات السياسطية بطين جنططوب الج يطرا العربيطة وشطماليا مططن القطرن الثالطا حتطط   -

 ل.2004هك 1425ك صنعاءك و ارا الثقافة والسياحة صنعاءك 2القرن السادس ليميودك ج/
لك صططنعاءك المنتططد  الجططامع  لينشططر والتو يططعك المخوفطط ك لططارف أحمططد إسططماليلك العططرا  وبططود الشططا -

 ل. 2002ه/ 1421ك 1ف/
المخوفطط ك لططارف أحمططد إسططماليلك العوقططات بططين العططرا  وشططبا الج يراالعربيططةك منطط  منتصططف األلططف  -

ك 1الثالا قبل الميود وحت  منتصف األول قبل الميودك صنعاءك مرك  لبادي ليدراسات والنشرك ف/
 ل.1558ه/ 1418

 ك محمد بيوم ك دراسات ف  تاريخ العرب القديلك دار المعرفة الجامعيةك اإلسكندرية.ميران -
ك 1ابن ذشالك أبو محمد لبد الميكك السيرا النبويطةك تحقيط : محمطد شطحاتة إبطراذيلك المجيطد األولك ج/ -

 .1550القاذراك 
ك 2ف/الوكيططططططططلك محمططططططططد السططططططططيدك يثططططططططرب قبططططططططل اإلسططططططططولك جططططططططداك دار المجتمططططططططع لينشططططططططر والتو يططططططططعك  -

 .1585ذط/1405
اليعقوب ك أحمد بن يعقوبك تاريخ اليعقوب ك تحقي ك لبد األمير ميناك المجيطد األولك بيطروتك شطريكة  -

 ل.2010/ 1411ك 1األليم  لمفبولاتك ف/
المراجع غير العربية:-ثانياا   

- Ephal,I,The Ancient,Arabs,1984  
- Gadd,C.J,"The Harran Inscriptions of Nabonidus",Anadolian 

studies,London.1985. 
- Lukenbill.D.D, Ancient Records of Assyria and Babylonia (ARAB). 

Vol.2.Chicago. 1927.  
- Oppenheim.A,L, “Babylonion and Assyrian Historical Texts”, In, 

ANET.New Jersey, 1969.                                                                   
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