التٌارات الدٌنٌة التوحٌدٌة واثرها على العقلٌة العربٌة فً شبه الجزٌرة قبل االسالم
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تعد دراسة شبه الجزٌرة العربٌة من الناحٌة الدٌنٌة التً سبقت ظهور االسالم من
الدراسات المهمة التً تعنى بتارٌخ العرب لما لها من صلة بسٌر االحداث التً ساهمت
بشكل او باخر فً بلورة النظام االجتماعً العربً فٌما بعد وشكلت احد عناصر التطور
التارٌخً للعرب .
وتمٌزت حٌاتهم الدٌنٌة بشكل عام بالوثنٌة وان كانت وثنٌة من نوع خاص فهً تقر
بوجود هللا ومع ذلك تتخذ االصنام وسٌلة للتقرب الٌه.
وظهرت الى جانب الوثنٌة تٌارات دٌنٌة توحٌدٌة كان لها دورا فاعال ومهما فً
التاثٌر على العقلٌة العربٌة وتهٌئتها لتقبل دورها التارٌخً فً احتضان اخر الرساالت
السماوٌة العظٌمة .
وقد تناول البحث هذه التٌارات الدٌنٌة التوحٌدٌة التً تمثلت فً الٌهودٌة والمسٌحٌة
والحنفٌة وناقش وجودها واثرها على العقلٌة العربٌة فً شبه الجزٌرة العربٌة قبل االسالم
واستند على عدد من امهات المصادر االولٌة والمراجع المهمة .
تمهٌد  :نظرة عامة على الدٌن فً شبه الجزٌرة العربٌة قبل االسالم
تعد دراسة شبه الجزٌرة العربٌة من الناحٌة الدٌنٌة التً سبقت ظهور االسالم ،
فصال مهما من تارٌخ العرب عامة فمن خاللها ٌمكن فهم عقلٌة القوم الذٌن نزل فٌهم
الوحً ومعرفة تفكٌرهم ونظرتهم الى الخالق والكون  ،فضال عن انها مهمة اٌضا لفهم
كثٌر من االمور التً وردت فً التوراة واالنجٌل باعتبار صالت العرب القدٌمة بارض
الوحً التً نزل بها الكتاب المقدس بعهدٌه وهم جزء من المجموعة البشرٌة المسماة
بالشعوب السامٌة (. )1
كانت الحٌاة االجتماعٌة فً شبه الجزٌرة العربٌة بحسب الواقع الجؽرافً تتقاسمها
البداوة والمدنٌة فكانت البداوة هً المهٌمنة فً المجال االنثربولوجً اذ ان الجمهور
االعظم من العرب ال ٌزال خاضعا للوجود البدوي الرعوي القبلً فً حٌن كانت المدنٌة
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هً السائدة فً المجال التارٌخً فقد افرزت حواضر تماٌزت بنشاطاتها الحضارٌة نحو :
صنعاء ونجران ومكة والطائؾ (. )2
واثرت الطبٌعة الجؽرافٌة للعرب تاثٌرا مهما فً نفسٌة العربً وفً تصوراته
واختٌاراته وطقوسه وشعائره ونوع العقٌدة التً تعبد بها ،وشكل النظام القبلً البدوي
محٌط اجتماعً امٌل الى مجاراة االخر ومحاكاته باعتبار ان البداوة مرحلة اجتماعٌة
()3
تواكبها مرحلة فكرٌة بسٌطة هً نتٌجة حتمٌة لها
فكان النشاط العقلً محدودا ومجاله قصٌرا ومعطٌاته بسٌطة وبالتالً كان االنسان
ٌعانً من الشعور بالضعؾ والعجز فً وعٌه للمباديء ؼٌر المحسوسة او وعٌه لالسباب
والعلل وساقه هذا الى افتراض وجود قوى ؼٌبٌة تقؾ وراء الحوادث الطبٌعٌة التً عجز
()4
عن تفسٌرها او ادراك عللها
فتماهت اطوار الدٌن مع الثقافة الرمزٌة الموجودة لدى هذه القبٌلة او تلك وان هذه
الرمزٌة قد تاثرت بما سبقها او عاصرها من ثقافات فال ٌمكن عزل هذه الرمزٌة او
اقصاؤها من سٌاقها السٌاسً والحضاري والتارٌخً مما ٌفسر حرص المخٌال الشعبً
()5
على اختٌار الرمز الدٌنً المناسب والمالئم الطوار حٌاته
فٌنشأ كل دٌن فً سٌاق تارٌخً معٌن وتحت شروط تارٌخٌة معٌنة ثم تاخذ معتقداته
وطقوسه واساطٌره بالتطور والتؽٌر الى ان تكتسب صٌؽتها االخٌرة التً ال تتبدل
()6
استجابة للتؽٌٌر اال فً حدود االجتهادات التً تطال المظهر دون الجوهر
وٌعبر الدٌن عن حاجات النفس البشرٌة فً مختلؾ ملكاتها ومظاهرها فلٌس ثمة
مجتمع بال دٌن فهو قضٌة فطرٌة ؼرٌزٌة واحساس متجذر فً اعماق النفس البشرٌة
ٌنشًء فً الذهن فكرة االله الواحد الذي ٌعبر عنه بتوسٌط الصور والرموز فتظهر معها
االلهة االخرى الى الوجود باعتبارها كائنات روحٌة تنشأ عن الواحد ولكنها تخضع
لقانون الصٌرورة الذي ٌسري على ما سوى هللا (. )7
فعقٌدة االله الواحد هً اقدم دٌانة عرفها االنسان اما عبادة االوثان والظواهر
الطبٌعٌة فما هً اال اعراض طارئة على الفكر االنسانً ( )8وعرب ما قبل االسالم مثل
ؼٌرهم من االمم والشعوب السابقة فكروا فً وجود قوى مهٌمنة علٌهم لها سلطان وحكم
قاهر وحاولوا التقرب منها السترضائها بمختلؾ الوسائل والطرق فاساس عقٌدتهم هو
االقرار بوجود هللا وبانه خالق الكون بما فٌه وبان االصنام او االوثان لها مكانة عند هللا
مما ٌجعلها اهال الن تشفع لهم وتقربهم الٌه زلفى (. )9
فكان اسم هللا او ربما المفهوم نفسه ( )Godمعروؾ اصال عند الجاهلٌٌن فهم
ٌعترفون بوجود خالق للكون واحد فً السماء هو ( هللا) واعتبروا االصنام وسائل
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ووسائط للتقرب الٌه وهذا ٌفسر وجود االزدواجٌة فً اشعارهم فهم ٌقسمون فً قصائدهم
باهلل كما ٌقسمون باالصنام التً ٌقدسونها (. )10

نحو قول الشاعر اوس بن حجر :
وباهلل ان هللا منهن اكبر

وبالالت والعزى ومن دان دٌنها

()11

فوثنٌتهم لٌست نكرانا لوجود هللا وانما هً اعتقاد بوجوده وبفائدة التقرب الٌه من
خالل الشفعاء والمبالؽة فً تقدٌس االشخاص وكانوا ٌمارسون قواعد دٌنهم تبعا للعرؾ
والعادة وما وضعه الكهان والعارفة من شعائر ومناسك بسٌطة ولبعض الهتهم اهمٌة
محلٌة بٌنما لبعضها االخر انتشار كبٌر بٌن القبائل (. )12
وجعلهم الواقع الجؽرافً لشبه الجزٌرة العربٌة ٌتصورون الطبٌعة بمنظور تمثل
بقوى تتحكم فً حٌاتهم فنشأت اصول الدٌانة لدٌهم فً الواحات ولم تنشأ فً الكثبان
الرملٌة وارتكزت على تقدٌس الحجارة والؽدران وعلى االعتقاد بوجود ارواح فً االشٌاء
المادٌة كاالشجار وؼٌرها السٌما وان اتباع التفكٌر الفطري فٌما ٌختص بالدٌن هو من
فعل الزمان والمكان ودرجة التطور المجتمعً (. )13
فالدٌن لٌس عمال فردٌا او محاولة شخصٌة الظهار الروح االنسانٌة بل هو عملٌة
حٌة متبادلة بٌن االنسان والقوى فوق الطبٌعٌة ومع ان للفرد فً الدٌن اهمٌة كبٌرة لكن
الؽالب ان االدٌان القدٌمة كانت اجتماعٌة تتعلق بالقبٌلة فاالله للقبٌلة كلها ٌحمٌها وٌشمل
برعاٌته كافة افرادها (. )14
والتدٌن ظاهرة اجتماعٌة ولٌدة االنسان والمحٌط ولٌس ظاهرة الهوتٌة والمجتمع
فاعل اساس فً نشأة المعتقدات والممارسات الدٌنٌة فالظاهرة الدٌنٌة فً نشأتها مماثلة
لجمٌع الظواهر االجتماعٌة االخرى ولذلك ال ٌبتؽً عزلها عما ٌجري وٌحدث فً
المجتمع فٌساهم الدٌن فً احداث التؽٌٌرات االجتماعٌة وتفجٌر الصراعات التً تفرز
على المدى البعٌد تجدٌدا معتبرا وحقٌقٌا وتولد بالفعل حضارات جدٌدة (. )15
واثرت العوامل الجؽرافٌة واالجتماعٌة والنفسٌة بوضوح فً نمو االفكار الدٌنٌة
والتوجه النفسً نحو كل ماله اثر عمٌق فً مقدراته وامور حٌاته ومعٌشته الٌومٌة (. )16
فااللهه التً هً من صنع البشر انما هً انعكاس لما فً المجتمع من تركٌبات
معقدة او بسٌطة وبما ان تطور المجتمع العربً قبل االسالم لم ٌبلػ السباب موضوعٌة
وذاتٌة ما بلؽته المجتمعات االخرى فان تركٌبات الهة العرب لم تبلػ التعقٌد الذي بلؽته
الهة تلك المجتمعات االكثر تقدما (. )17
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فنشات المنظومة الالهوتٌة العربٌة بمختلؾ تفرعاتها االخالقٌة والتارٌخٌة والطبٌعٌة
واالٌمانٌة من منطلقات لؽوٌة ونفسٌة واجتماعٌة وفً استمرارٌة خطٌة تقرٌبا مع االدٌان
السابقة من ٌهودٌة ومسٌحٌة اال ان هذه المنظومة ظلت تراوح تارة بٌن التشدد واالنؽالق
رافضة ماٌتناقض معها وان استجابت كان ذلك حسب الحاجة وسنن التطور فخضعت للثقافات
السائدة وللدخٌل من العادات والتقالٌد والعقائد  ،وبٌن االنفتاح طورا تاخذ وتقتبس وتتلون بما
ٌتماشى وطبٌعتها بٌد ان هذا ال ٌخلوا من الهاجس التمجٌدي الذي ظل مسٌطرا علٌها(. )18
وتؤكد رواٌات االخبارٌون العرب على ان مجتمع شبه الجزٌرة العربٌة كان على دٌن
ابراهٌم واسماعٌل (علٌهما السالم )فكانوا ٌحجون وٌقٌمون المناسك وٌقرون الضٌؾ
وٌعظمون االشهر الحرم وٌنكرون الفواحش والتقاطع والتظالم وٌعاقبون على الجرائر
وٌعتقدون بوجود البعث والنشور (.)19
ثم تحول العرب من التوحٌد الى الوثنٌة على مراحل متدرجة اولها انهم بدءوا
ٌعظمون الحرم المكً ونتٌجة لهذا التعظٌم عبدوا احجار الحرم واصبحوا بعدها مستعدٌن
لتقبل فكرة عبادة االصنام اذ اتخذ اهل كل دار صنما ٌعبدونه فً بٌوتهم فاذا اراد الرجل
منهم سفرا تمسح به حٌن ٌركب فكان ذلك اخر ما ٌصنع حٌن ٌتوجه الى سفره واذا قدم
تمسح به فكان ذلك اول ما ٌبدأ به قبل ان ٌدخل على اهله  ،حتى نسوا ما كانوا علٌه
واستبدلوا دٌن ابراهٌم بعبادة االوثان (. )20
ثم ذهب عمرو بن لحً الخزاعً الى الشام ووجد اهلها ٌعبدون االصنام فقال ما هذه
؟ فاجابوه بانهم ٌستسقون منها المطر وٌستنصرون بها على عدوهم فسألهم ان ٌعطوه
منها ففعلوا فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة (. )21
وروى ابن حبٌب ان عمرو بن لحً كان كاهنا له رؤى وانه جلب االصنام ودعى
القبائل الى عبادتها فاجابته الى ذلك (. )22
وال ٌمكن ان نحمل شخص عمرو بن لحً مسؤولٌة ظهور الوثنٌة فً شبه الجزٌرة
العربٌة اعتمادا على اخبار المصادر العربٌة التً كثٌرا ما تخلط الحقٌقة باالساطٌر ،
وربما ٌمكن ان نعٌدها الى طبٌعة البشر االنسانٌة وضعؾ االنسان وجهله وقلة حٌلته
وسعٌه الدائم الٌجاد قوى اعظم منه تحمٌه من االخطار التً تهدده باستمرار وتجلب له
الخٌر واالمان .
وان تحدٌد وقت بداٌة الوثنٌة وعبادة االصنام فً شبه الجزٌرة العربٌة هو امر
صعب للؽاٌة فالوثنٌة تارٌخٌا كانت موجودة فً دولة حمورابً وهً الدولة البابلٌة االولى
،وهً قد عبدت على عهد ادرٌس ونوح (علٌهما السالم) وكانت موجودة فً قوم هود
وفً ثمود قوم صالح وفً مدٌن قوم شعٌب وهً دٌن ملوك الحٌرة قبل ان ٌتنصروا
وكانت دٌانة اهل الٌمن فً جنوب الجزٌرة العربٌة قبل ان تدخلها الٌهودٌة و المسٌحٌة ،
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وهذا ٌفسر قدمها واصالتها فً الجزٌرة العربٌة قبل وجود قصة عمرو بن لحً
االسطورٌة(. )23
ان نظرة االنسان الى الدٌن واختٌار ما ٌؤمن به تختلؾ باختالؾ عرقة وقضاٌاه
وبٌئته زمانا ومكانا متساوقا مع تطور عقله ورقً مخٌلته وطبقا لنمو معارفه وثقافاته
ولعل هذا ما افضى الى تلون االلهة وتعددها وتباٌنها فً الماهٌة والوظٌفة والمنزلة فً
وسط مجتمع عرب ما قبل االسالم (. )24
وهذا التلون فً التدٌن والتنوع فً العبادة من االصنام واالوثان الى عبادة الظواهر
الطبٌعٌة والكواكب واالجرام ربما كان استجابة لقلق نفسً وحٌرة ذهنٌة وتٌه وجودي
املى على االنسان ان ٌتوجه الى عبادة اي معبود مهما كان شكله مما ٌترجم ان جوهر
التجربة الدٌنٌة هو الخضوع لقوى اعلى من نفس االنسان (. )25
ومع ان الوثنٌة هً السائدة فً شبه الجزٌرة العربٌة قبل االسالم اال انه ظهرت
تٌارات توحٌدٌة دٌنٌة اذ كانت (( ادٌان العرب مختلفة بالمجاورات الهل الملل واالنتقال
الى البلدان واالنتجاعات )) (. )26
فلم ٌكن العرب جمٌعهم وثنٌٌن بل ان قسما منهم كانوا موحدٌن وٌمكن ان تفسر
ظاهرة التوحٌد عند عرب الجاهلٌة باحتكاكهم باالقوام واالمم االخرى فالصلة بٌنهم
والشعوب المتاخمة لهم ثابتة تارٌخٌا ومن ثم كان التاثر بهم وبمعتقداتهم (. )27
فقد بقٌت شبه الجزٌرة العربٌة على احتكاك وثٌق و دائم مع االمبراطورٌتٌن
(الفارسٌة والبٌزنطٌة) وتحت تاثٌرهما القوي فلم تكن ثمة حواجز عازلة بٌنها وبٌن باقً
المنطقة التً ارتبطت بها من خالل الوعاظ المتنقلٌن الداعٌن الى التوحٌد ومن خالل
التجار ومن خالل وكالء القوى االمبراطورٌة الذٌن دأبوا على التدخل دبلوماسٌا وسٌاسٌا
من اجل توسٌع االمتٌازات التجارٌة وحماٌة الكتل السكانٌة المتعاطفة دٌنٌا معهم وخدمة
المصالح االستراتٌجٌة (. )28
فقد دخلت شبه الجزٌرة العربٌة قبل االسالم عناصر تدٌن بتوحٌد الخالق وامتزجت
مع المجتمع العربً بعالقات اجتماعٌة وتجارٌة واصبحت جزءا ال ٌتجزء من ذلك
المجتمع حتى ان صاحب (المنمق) ٌفرد بابا فً كتابه البناء الٌهودٌات من قرٌش كما
ٌفرد بابا البناء النصرانٌات منهم ( )29ومن الطبٌعً ان ٌمتد اثر تلك المصاهرات الى
الناحٌة الدٌنٌة والفكرٌة فً مجتمع عرب ماقبل االسالم ،فكان لوجود هؤالء االثر البالػ
على الذهنٌة العربٌة الجاهلٌة وما تستقٌه من مفاهٌم ومضامٌن ودالالت .
ومن ناحٌة اخرى خضعت شبه الجزٌرة لتاثٌرات عظٌمة فً ظل وجود وظهور
الدول الكبرى كفارس وبٌزنطة والصراع السٌاسً بٌنهما للسٌطرة على جزٌرة العرب
والذي اتخذ صبؽة دٌنٌة خالصة  ،فاٌد الفرس الٌهودٌة اما المسٌحٌة فقد اٌدتها دولة الروم
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من الشمال مستعٌنة بالحبشة من الجنوب  ،وقد روى التارٌخ ظواهر هذا الصراع فً
الٌمن والذي انتقل قبٌل االسالم الى الحجاز نفسه وفً ظل تعاقب فارس وبٌزنطة على
شبه الجزٌرة العربٌة تمخضت نشاطات وتؽٌرات سٌاسٌة وتجارٌة واجتماعٌة وثقافٌة
ولؽوٌة ودٌنٌة فشهدت الناحٌة الدٌنٌة تنوعا فً العبادة بٌن الوثنٌة من جهة واالدٌان
السماوٌة من جهة اخرى (. )30
وشعر العرب انفسهم بتفاهة الوثنٌة فكان بٌن الجاهلٌٌن قوم كرهوا االصنام ولم
ٌقتنعوا بعبادتها ،ورأوا انها ال تنفع وال تضر وال تشفع لهم  ،منهم على سبٌل المثال
الشاعر امرؤ القٌس وكان ابوه قد قتل فاراد الطلب بثأره فاتى (ذا الخلصة) ( )31فاستقسم
عنده باالزالم فخرج السهم بنهٌه عن ذلك فقال :
مثلً وكان شٌخك المقبورا

لو كانت ٌا ذا الخلص الموتورا

لم تنه عن قتل العداة زورا
ولم ٌستقسم بعدها احد عند ذي الخلصة الى ان جاء االسالم (. )32
واقبل رجل على صنم ٌقال له (سعد ) وكان صخره طوٌلة  ،بأبل له لٌقفها علٌه
ابتؽاء بركته فٌما ٌزعم فلما ادناها منه واخذ ٌصب الدماء على الصنم نفرت االبل فذهبت
فً كل وجه فؽضب الرجل وانشد :
اتٌنا الى سعد لٌجمع شملنـا

فشتتنا سعد فــال نـحن مـــن سعــد

وهل سعد اال صخرة بتنوفة

من االرض ال ٌدعوا لؽً وال رشد (. )33

وكان بنو حنٌفة اتخذوا فً الجاهلٌة الها من حٌس فعبدوه ثم اصابتهم مجاعة فاكلوه
فقال رجل من تمٌم :
اكــــلت حنٌفة ربها

زمن التقحم والمجاعـة

لم ٌحذروا من ربهم

سوء العواقب واتباعه

()34

وبلػ من تشككهم فً الوثنٌة ان اجتمع بعضهم وتناقشوا وتسائلوا حول جدوى عبادة
االصنام (( ما حجر نظٌؾ به ال ٌسع وال ٌبصر وال ٌضر وال ٌنفع )) (. )35
ومرت الوثنٌة نفسها بمراحل مختلفة فنجد فٌها اثر التوحٌد السامً االول والى جانبه
عبادة االجرام السماوٌة التً قد تعود الى البابلٌٌن وتقدٌس االباء االولٌن الى العبادة
الطوطمٌة وما تمثل من االعتقاد بدخول االرواح المقدسة فً االشجار والجماد واالعتقاد
بالجن والشٌاطٌن وعبادة اوثان واصنام مختلفة ثم شهدت الوثنٌة تطورا من انفراد كل
قبٌلة باله محدد الى شٌوع بعض االلهة وتلى ذلك تدرج عند بعض القبائل الى شعور
بوجود اله اعلى واسمى هو (هللا) وجعلوا االصنام وسٌلة وشافعة بٌنهم وبٌنه وهكذا
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حصل تطور فً العقائد و المستوى الدٌنً فً اتجاه التوحٌد المتمثل فً الحنٌفٌة
االبراهٌمٌة وفً تسرب الٌهودٌة والمسٌحٌة الى شبه الجزٌرة العربٌة (. )36
حتى اصبح التوحٌد سمة ممٌزة للعبادة فً اطار تعدد طقسً ربوبً وقد استمرت
هذه الصٌؽة فترة طوٌلة من الزمن مشكلة مرحلة دٌنٌة هامة فً سٌاق تطور الفكر الدٌنً
فً المنطقة قبل ان تبدأ بالتفسخ معطٌة اشكاال اخرى الحقة (. )37
ولقد ساعدت االدٌان السماوٌة التً كان لها مند زمن طوٌل انصار واتباع فً بالد
العرب على استعجال هذا التفسخ فً الوثنٌة العربٌة واستفحاله (. )38
وكان اول التٌارات الدٌنٌة التوحٌدٌة هو :
الٌهودٌة
دخل الٌهود الى الحجاز وٌثرب والٌمن واالجزاء االخرى من شبه الجزٌرة العربٌة
منذ وقت تارٌخً مبكر وعلى االرجح ان استقرارهم فٌها جاء بعد ان ساق االشورٌون
والبابلٌون اؼلب الٌهود اسرى فً السبً وشتتوهم فً كل انحاء االمبراطورٌة االشورٌة
والبابلٌة ومنها انتشروا الى بقاع مختلفة من شبه الجزٌرة العربٌة (. )39
فانتشروا منذ القرن السادس ق.م فً هذه المناطق على اثر دمار عاصمتهم اورشٌلم
على ٌد الملك البابلً نبوخذ نصر ( 562 – 605ق.م ) وقٌامه بسبً اعداد كبٌرة منهم
()40
وجلبهم الى بابل وبقاءهم هناك لفترة زمنٌة طوٌله
وقدم قسم منهم الى شبه الجزٌرة العربٌة مع الملك (نبونئٌد) ( 539 – 556ق.م )
اخر ملوك بابل حٌنما اتخذ تٌماء عاصمة له فاستقروا فً الواحات الخصبة والمناطق
()41
المختلفة من شمال الحجاز
واخذت جموعهم تهاجر الى شبه الجزٌرة العربٌة بشكل خاص منذ القرن االول
والثانً بعد المٌالد نتٌجة تعرضهم الى اضطهادات كبٌرة من قبل الدولة الرومانٌة منذ
سنة  70من القرن االول المٌالدي وقٌامهم بثورات وتمردات حتى جرد علٌهم الرومان
()42
حملة عسكرٌة دمرت عاصمتهم ولم ٌعد لهم كٌان فً العصور التالٌة
فكان وضعهم صعبا وحالتهم ؼٌر مستقرة بسبب تعرضهم لمساوئ التقلبات السٌاسٌة
وانعكاساتها ضمن السٌاق العام للصراع الدائر بٌن االمبراطورٌتٌن الفارسٌة
()43
والبٌزنطٌة
وعلى اثر االضطهادات الرومانٌة هاجر الٌهود الى شمال شبه الجزٌرة العربٌة
والى المناطق الجنوبٌة الشرقٌة منها وانتشروا فً جمٌع البلدان الواقعة على البحر
االحمر وكانت الجزٌرة العربٌة احب الٌهم من ؼٌرها النظمتها البدوٌة الحرة باعتبار ان
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البادٌة هً الموطن الحقٌقً لبنً اسرائٌل ولوجودهم فً اقالٌم رملٌة من الصعب على
()44
القوات الرومانٌة المنظمة ان تسٌطر علٌها
فاختار الٌهود المواطن التً تتناسب مع قدراتهم وقٌامهم باالعمال التً تعود علٌهم
بالمال الوفٌر فكانوا ٌشتؽلون بالتجارة كوسطاء وباالعمال المصرفٌة و بالصناعات
كالصٌاؼة وؼٌرها كما وجهوا عناٌتهم الشدٌدة بالزراعة وتربٌة المواشً واحاطوا
حدائقهم بالجدران واالسوار وحموها بالحصون التً عرفت (باالطام ) ووجدت تجمعاتهم
فً الواحات كٌثرب وفدك وخٌبر ووادي القرى واشتركوا مع العرب الوثنٌٌن فً العدٌد
()45
من النواحً اللؽوٌة والثقافٌة واالجتماعٌة فٌما عدا الدٌن
وكان العرب شعبا سامٌا كالٌهود وتشترك البطون السامٌة فً كثٌر من اصول
التفكٌر والعقٌدة فالبد وان ٌتأثر الجاهلٌون المجاورون للٌهود بعض التاثٌر بهم بان ٌاخذوا
منهم بعض االشٌاء وٌقتبسوا االمور التً تعجبهم ،كما البد وان ٌكون الٌهود قد اقتبسوا
اشٌاء من جٌرانهم العرب وعملوا على محاكاتهم فً حٌاتهم االجتماعٌة السٌما وبٌنهم
()46
ٌهود من اصول عربٌة
ومما ضاعؾ اهمٌة التواجد الٌهودي ماكان بٌن العرب والٌهود من رابطة الدم
ومابٌن اللؽة العربٌة واللؽة العبرٌة من التشابه واالقتراب فضال عن ان شبه الجزٌرة
العربٌة كانت فً مجال تأثٌر تٌارات دٌنٌة وفكرٌة ذات انماط مختلفة فانتشرت طائفة من
()47
االفكار والعادات التً من شأنها توسٌع مدارك سكان المحٌط العربً
ولعب الٌهود دورا مهما من الناحٌة الدٌنٌة مع ان وجودهم كان نتٌجة عوامل سٌاسٌة
واقتصادٌة فقد عملوا على تهوٌد العرب وكانوا ٌنظرون الٌهم على انهم من نسل ابراهٌم
واسماعٌل (علٌهما السالم)فهم من ذوي رحمهم ولهم بهم صلة قربى فكانوا ٌرجون لذلك
()48
دخولهم فً دٌنهم
ولم ٌحافظ الٌهود على خصائصهم العرقٌة بل اختلطوا بالعرب فلبسوا لباسهم
وتكلموا بلؽتهم وتصاهروا معهم ونشأ بمرور الزمن جٌل جدٌدة ٌحمل الكثٌر من اخالق
العرب وطبائعهم فٌما سوى الدٌن ولعل ذلك حدث بتأثٌر العرب المتهوده على افراده
وكثرتهم بالمقارنة مع من كان من اصل ٌهودي وكان هؤالء قد دخلوا الى الٌهودٌة عن
طرٌق التبشٌر الذي استمر الى العصور الوسطى حٌنما اؼلقت بابه فً منتصؾ القرن
()49
الثالث عشر المٌالدي
بعد ان دخل فً دور خمود وجمود واصبح الٌهود ال ٌهمهم نشر دٌنهم بقدر ما
ٌهمهم المحافظة على حٌاتهم وتجارتهم التً تعود علٌهم باالموال فاصبحوا ال ٌهتمون
بامر اال اذا كانت لهم فائدة مادٌة فٌه و ال ٌحاربون رأٌا اال اذا وجدوا انه سٌكون خطرا
()50
علٌهم
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وكان العرب ٌدركون ان الٌهود اعلى منهم منزلة من الناحٌة الدٌنٌة فكانوا ٌنظرون
الٌهم على انهم ((اهل الكتاب االول وعندهم علم لٌس عندنا من علم االنبٌاء))( )51وكانوا
ٌقصدونهم للسؤال عن الدٌن الصحٌح وربما قاد ذلك الى االعجاب بدٌنهم فظهر من
()52
العرب من مال الى الٌهودٌة ودخل فٌها
حتى ان الطوائؾ الٌهودٌة فً الواحات المجتمعة باتجاه الشمال فً وادي القرى
حتى حدود شرقً االردن اصبحت مؤلفه جزئٌا من عرب اعتنقوا الٌهودٌة وجروا على
()53
سنن المٌل الى التزمت والجدل كالٌهود تماما
وكان الٌهود ٌشكلون تٌارا توحٌدٌا فاعال فً شبه الجزٌرة العربٌة اذ كانوا ٌعظون
الناس وٌذكرونهم بالقٌامة والجنة والنار فعن سلمة بن سالمة بن وقش وهو من اصحاب
بدر انه قال  :كان لنا جار من الٌهود من بنً عبد االشهل وكان ٌوعظ وٌنصح الناس
()54
وٌذكرهم بالبعث والحساب وما هو كائن بعد الموت
ومن هؤالء اٌضا ٌهودي ٌدعى ( ابن الهٌبان ) الذي تسبب فً اسالم عدة اشخاص
بعد ظهور االسالم وكان مجاورا لهم فً الجاهلٌة فقالو عنه  :ماراٌنا رجال ٌصلً الخمس
افضل منه وكانوا ٌستسقون به اذا اجدبت بعد ان ٌامرهم بتقدٌم الصدقة وقد حدثهم عن
قرب ظهور النبً (صلى هللا علٌه وسلم) وانه جاء الى الجزٌرة من اجل ان ٌشهد بعثته
()55
ولكنه توفى قبل ان ٌراه وكان سببا فً اسالم من سمع ذلك منه
وكان منهم من ٌقرض الشعر بالعربٌة امثال شعبة بن عرٌض وابو قٌس بن رقاعة
()56
وابو الذٌال ودرهم بن زٌد وؼٌرهم وفً اشعارهم وعظ وارشاد دٌنً
ومن شعرائهم  ،السمؤال بن عادٌاء الذي وردت فً اشعاره اشارات الى قصة
ابراهٌم الخلٌل وابنه الذبٌح(علٌهما السالم) وقصة بنً اسرائٌل مع فرعون مصر والقدس
()57
والطور وامثال ذلك
ونشر الٌهود تعالٌم التوراة فتسربت الى عرب الجاهلٌة ،االفكار الدٌنٌة والتعالٌم
الٌهودٌة وما تضمنته من خلق السموات واالرض والجنة والنار والشٌطان وابلٌس والحج
وعاشوراء وؼٌرها وكان لوجودهم فً مستعمرات على طرق القوافل التجارٌة اهمٌة فً
()58
بثهم الكثٌر من مفاهٌمهم الدٌنٌة فً شبه الجزٌرة العربٌة
ووقؾ العرب الذٌن كانوا على اتصال بالٌهود على بعض احكام دٌنهم مثل الرجم
بالنسبة للزنا واعتزال النساء فً المحٌض والنفخ بالشبور وقت صالتهم وصوم عاشوراء
()59
واعٌادهم المختلفة
ولعبت المدارس التً كانت للٌهود دورا فً نشوء الفكر الدٌنً التوحٌدي عند العرب
وكانت موجودة فً ٌثرب وهً على نوعٌن احدهما تسمى بٌت سفر ()Bet Sepher
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لتحفٌظ التوراة واالخرى ٌسمونها المدراش ( )Medrashوهً للتفقه فً الدٌن وكان
()60
بعض العرب ٌلحقون ابناؤهم باٌتهما فٌتهودون
كما انهم كانوا ٌقصدون هذه المدارس حٌن ٌرٌدون االستفسار من احبار الٌهود عن
()61
شًء ٌرٌدون الوقوؾ علٌه من اسباب الكون وبدأ الخلٌقة واسرار الوجود
وٌبدو ان عرب الجاهلٌة كانوا معتادٌن على سؤال الٌهود واالستفسار منهم فً
االمور الدٌنٌة الستمرارٌة هذا االمر حتى بعد ظهور االسالم فنزلت اٌات قرانٌة ٌنهاهم
هللا فٌها عن مباطنة الٌهود كما نهى الرسول الكرٌم (صلى هللا علٌه وسلم) المسلمٌن ان
()62
ٌسألوهم عن شًء بعد ظهور هدي الرسالة المحمدٌة فٌهم
وكان االحبار منهم ٌتحدثون بأمر الرسول (ص) قبل مبعثه الشرٌؾ لما تقارب من
زمانه ولما وجدوه فً كتبهم من صفته وصفة زمانه  ،قال ابن اسحق عن رجال من قومه
قالوا  :ان مما دعانا الى االسالم مع رحمة هللا تعالى وهداه ماكنا نسمع من رجال الٌهود ،
كنا اهل شرك اصحاب اوثان وكانوا اهل الكتاب وعندهم علم لٌس لنا وكانت والتزال
بٌننا وبٌنهم شرور فاذا نلنا منهم بعض ما ٌكرهون قالوا لنا  :انه تقارب زمان نبً ٌبعث
االن نقتلكم معه قتل عاد وارم فلما بعث الرسول آمنا واجبناه وكفروا هم به  ،وفٌنا وفٌهم
()63
نزلت اٌات من القران الكرٌم
وٌتضح ان احبارهم وعلماؤهم لعبوا دورا فً نشر الفكر التوحٌدي بٌن عرب
الجاهلٌة وكانوا ٌشكلون تٌارا قوٌا العداد الٌهود الكبٌرة فً الجزٌرة العربٌة والنهم اسبق
من النصرانٌة ودخل بعض هؤالء االحبار الى االسالم بعد ظهوره وحسن اسالمهم
ومواقفهم مع الرسول (صلى هللا علٌه وسلم) امثال عبد هللا بن صورٌا وابن صلوبا
()64
ومخٌرٌق وؼٌرهم
اما فً الٌمن فقد كان طابع الحٌاة الدٌنٌة عند العرب الجنوبٌن طابع متمٌز هو طابع
االستقرار والحضارة وٌظهر اثره على هندسة المعابد وادارتها وفً الضرٌبة المفروضة
على المتعبدٌن لها من عشور وؼٌرها وفً الصدقات التً كانوا ٌقدمونها الى المعابد ثم فً
دخول المعبد فً الحٌاة العامة للمجتمع وتنظٌمه اٌاها فً مجتمعات دٌنٌة ذات طابع
()66
سٌاسً()65وقد وفقت الٌهودٌة الى ان تكسب نفوذا لها فً الٌمن فً عهد الدولة الحمٌرٌة
وٌذكر االخبارٌون العرب ان ملوك الٌمن واهلها كانوا على الوثنٌة ثم تحولوا عنها
ودان بعظهم بالٌهودٌة بعد ان دخلت الٌهم بتأثٌر احبار من الٌهود قدموا مع الملك (تبع بن
حسان ) او (تبع االصؽر ) واجبر الملك (ذونؤاس) بعد ان آل الٌه ملك حمٌر الناس على
اعتناق الٌهودٌة ولجأ الى العنؾ والشدة فً سبٌل ذلك حتى اصبحت هً الدٌن الرسمً
()67
فً زمنه بعد ان تهودت الٌمن بأسرها
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وترتب على وجود الٌهودٌة المبكر فً الٌمن نشوب صراع عنٌؾ بٌن الدٌانات
الٌمنٌة القدٌمة وبٌن الٌهودٌة نتٌجة ارتباط هذه االدٌان بالمصالح السٌاسٌة واالقتصادٌة
المحلٌة والدولٌة وكان من اثار ذلك محاولة حكام الٌمن فرض عقٌدتهم بالقوة واضطهاد
اهل العقائد االخرى كما فعل (ذونؤاس)مع المسٌحٌٌن والذي نجح االحباش فً ازاحته
عن الملك واحتالل الٌمن واضطهاد الٌهود والوثنٌٌن فٌها ومحاولتهم صبػ البالد بالصبؽة
()68
المسٌحٌة
والثابت ان الٌهودٌة وجدت فً الٌمن وانها تسربت الٌها من المناطق المجاورة وان
من المبالؽة القول انها صارت دٌنا رسمٌا مع االعتراؾ بوجود تاثٌراتها المهمة ووجود
اشخاص كانوا ٌوعظون الناس وٌحدثونهم عن التوحٌد واالنبٌاء وانهم كانوا سببا فً
اسالم هؤالء بعد ظهور االسالم فٌما بعد اال انها كدعوة لم تشبع رؼبات الٌمنٌٌن وظلوا
()69
ٌتطلعون الى عقٌدة اسمى
المسٌحٌة
بدأ دخول المسٌحٌة الى البالد العربٌة فً وقت مبكر منذ زمن الرسل الذٌن وقعت
على عاتقهم مهمة التبشٌر بالمسٌحٌة بعد رفع السٌد المسٌح وباالخص فً زمن الرسول
(بولس)( )70الذي قصدها واقام فٌها ثالث سنوات (. )71
وحمل المسٌحٌة المسٌحٌون الهاربون من االضطهاد الٌهودي ومن اضطهاد الدولة
الرومانٌة – فٌما بعد – وكان لهؤالء فضل كبٌر فً نشرها السٌما وان طبٌعة الالهوتٌة
المسٌحٌة تعتمد الكرازة او التبشٌر لخالص جمٌع الناس وساعد على ذلك ان الدولة
البٌزنطٌة التً تاسست بٌن (395 - 330م) فً شرقً االمبراطورٌة الرومانٌة الكبرى
ودامت حتى سنة 1461م قد تبنت المسٌحٌة اذ جعلها القٌصر قسطنطٌنوس ( Gon
 )stantineدٌانة رسمٌة للدولة وتزاٌد اعداد المسٌحٌٌن الذي ادى الى انفراط فً تنوع
المذاهب حتى صارت الطوائؾ المسٌحٌة تربو على خمسٌن طائفة وبموجب قرارات
المجامع الكنسٌة ( )72اقتضى ابعاد وتكفٌر المعارضٌن من المذاهب المنوفٌزتٌة
( )Monophysitesالقائلٌن بالطبٌعة الواحدة للمسٌح الذٌن انكروا الوهٌته فنعتتهم
الكنٌسة بالهرطقة ( )73فتشتت هؤالء فً مختلؾ البقاع وبدأوا بنشر المسٌحٌة حسب
()74
مذاهبهم
وكانت شبه الجزٌرة العربٌة من ضمن مناطق هجرتهم واستقرارهم وعلى اثر ذلك
دخل بعض سادات القبائل واتباعهم الى المسٌحٌة ( الشرقٌة ) والتً هً مخالفة لكنٌسة
(القسطنطٌنٌة) التً عدتها هرطقة وخروجا على النصرانٌة الصحٌحة فً نظر الروم
وهً متاثرة بالبٌئة الشرقٌة وبعقلٌة شعوب الشرق االدنى القدٌم فقد نبتت من التفكٌر
الشرقً الدٌنً فتأثرت بها عقلٌة هذه الشعوب وانتشرت فٌها (. )75
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فاصبحت عقٌدة اللخمٌٌن فً الحٌرة والؽساسنة فً سورٌا واحرزت مكانه مهمه فً
شبه الجزٌرة العربٌة على ٌد النساك والزهاد ( )76()an-choriliesفذكر المؤرخ الٌونانً
سوزمنونس (  )sozomenosان فً بعض قبائل العرب وقراهم ودساكرهم اساقفه منذ
()77
القرن الرابع المٌالدي
وبفضل ماكان لهؤالء من علم ووقوؾ على الطب والمنطق ووسائل االقناع والتاثٌر
فً النفوس تمكنوا من اكتساب بعض سادات القبائل او الحصول على مساندتهم من خالل
كراماتهم وبركاتهم فً شفاء من ٌشكون من االمراض  ،ولم ٌعبا هؤالء المبشرون
بالمصاعب والمشقات التً كانوا ٌتعرضون لها فدخلوا مواضع نائٌة فً جزٌرة العرب
ومنهم من رافق االعراب وعاشوا طراز حٌاتهم فسكنوا معهم الخٌام حتى عرفوا باساقفة
الخٌام وباساقفة اهل الوبر والعرب البادٌة فذكر ان مطران بصرى كان ٌشرؾ على
نحو عشرٌن اسقفا انتشروا بٌن عرب حوران وعرب ؼسان وقد نعتوا بالصفات المذكورة
()78
النهم كانوا ٌعٌشون فً البادٌة مع القبائل عٌشة اهل الوبر
وانشا هؤالء عدة ادٌرة او دور للعبادة فً مختلؾ انحاء الجزٌرة العربٌة وكان
()79
اؼلبها على المذهب النسطوري والٌعقوبً
وكانت االدٌرة تختلؾ باختالؾ مواضعها فمنها ما توسد ضفاؾ االنهار ومنها ما
()80
اقترب من المدن واالرٌاؾ ومنها ما انفرد فً البراري والقفار
وقد اثرت االدٌرة تاثٌرا مهما فً تعرٌؾ التجار العرب بالنصرانٌة فقد وجد التجار
فٌها مالجئ ٌرتاحون بها ومحالت ٌجهزون منها بالماء ومن خالل مشاهدتهم لقٌام
الرهبان بالشعائر الدٌنٌة عرفوا المسٌحٌة  ،وكانت هذه االدٌرة بٌوت خلوة وعبادة
وانقطاع الى هللا ومواطن تبشٌر ونشر للدعوة وانتشرت حتى فً المواقع القصٌة من
البوادي فنجد لها ذكرا فً الحجاز ونجد وفً جنوبً جزٌرة العرب وشرقٌها حتى تمكنت
من التبشٌر بٌن القبائل وكان الروم ٌمدون هذه االدٌرة بما تحتاجه النها لم تكن بٌوت
عبادة فحسب بل بٌوت سٌاسة ودعوة وتوجٌه فنشر المسٌحٌة مهما كان مذهبها ولونها
مفٌد لهم اذ البد ان ٌمٌل معتنقٌها الٌهم (. )81
وانتشرت المسٌحٌة فً المحٌط العربً على مذهب االبٌونٌٌن او الناصرٌٌن وهم
فرقة فرت من اضطهاد الكنٌسة الرسمٌة لها واستوطنت جنوب الشام على تخوم جزٌرة
العرب ومنطقة الحجاز وابرز ما فً عقٌدتهم انهم ٌؤمنون بالوالدة العذرٌة للمسٌح
وٌنكرون تالٌهه وٌعتقدون انه مجرد نبً مرسل من هللا واستمرت المسٌحٌة سٌاسٌا
كجاذبة دٌ نٌة فً البالد العربٌة المتنازع علٌها من لدن الدولتٌن الكبٌرتٌن فسعى الروم
لنشرها فً الجزٌرة فارسلوا المبشرٌن وساعدوهم وحرضوا الحبشة على نشرها وسعى
الفرس لنشر المذاهب النصرانٌة المعارضة لمذهب الروم والحبشة ولتأٌٌد الٌهودٌة اٌضا
النها معارضة لسٌاسة الروم (. )82
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وكان ظهور مملكة المناذرة فً الحٌرة والؽساسنة فً بالد الشام وقد دخلتها
النصرانٌة وهما على اطراؾ شبه الجزٌرة العربٌة وارتباط اهل الحجاز معهم بعالقات
تجارٌة وثٌقة اثرا فً معرفة االخٌرٌن للدٌانة (. )83
وكان من بٌن سكان مكة فئة من المسٌحٌٌن من المرجح انهم دخلوا المدٌنة تجارا
ومبشرٌن وحرفٌٌن وارقاء اٌضا وكان بعضهم ٌعرؾ القراءة والكتابة وال ٌستبعد ان
ٌكونوا قد اثروا فً محٌطهم ونصروا البعض من اهل مكة فقد كان الناس ٌختلفون الى
مجالسهم وٌسمعون قصص االنبٌاء االقدمٌن منهم حتى ان الرسول (صلى هللا علٌه وسلم)
كما ٌروي محمد بن اسحاق بن ٌسار فً السٌرة انه كان ((كثٌرا ما ٌجلس عند المروة الى
مبٌعة ؼالم نصرانً ٌقال له جبر )) (. )84
وساعد على نشر المسٌحٌة فً شبه الجزٌرة العربٌة كونها اكثر تسامحا و تساهال
فلم تعرؾ احكاما شدٌدة واجبة التنفٌذ على معتنقٌها كما هً حال الٌهودٌة ومن جهة
اخرى ساهمت اللؽة العربٌة فً انتشار المسٌحٌة اذا اضفت لؽة عرب الشمال التً تعد
لؽة اطول موسم تجاري مع العراق والشام شٌوعا فً مجتمع شبه الجزٌرة واصبحت عند
النساطرة والٌعاقبة اللؽة الثقافٌة الى جانب السرٌانٌة وساهمت فً توسٌع دائرة االنسجام
الثقافً فً المحٌط العربً فتمخض عنها ادب مسٌحً عربً  ،وهذا القبول والشٌوع
اللؽوي كان مدعاة لتسرب المسٌحٌة الى تهامه والحجاز من العراق والشام (. )85
فدخلت اعداد من العرب الى الدٌانة حتى ان الرواة واهل االخبار نعتوا العرب التً
دانت بالمسٌحٌة ( بالعرب المتنصرة ) تمٌٌزا لهم عن العرب الذٌن لم ٌدخلوا الٌها وبقوا
على وثنٌتهم وكان من ضمن العرب المتنصرة قبائل ؼسان ولخم وطًء ومذحج وبهراء
وسلٌح وقوم من قرٌش من بنً اسد بن عبد العزى ومنهم عثمان بن الحوٌرث بن اسد بن
عبد العزى (. )86
وتنصر عدي بن حاتم الطائً على اثر ما رأى من ان االصنام ال تنفع وال تضر بعد
ان ضرب احد االشخاص الصنم الذي كان ٌعبده (عدي) ففزع لذلك وقال لقومه انظروا
ما ٌصٌب من ضربة فً ٌومه هذا فمضت اٌام ولم ٌصبه شًء فرفض عدي عبادته
وعبادة االصنام وتنصر ولم ٌزل كذلك حتى ظهر االسالم فدخل فٌه (. )87
كما تنصر ورقة بن نوفل واعتزل عبادة االوثان فً الجاهلٌة  ،وقرأ الكتب وسمع
اهل التوراة واالنجٌل ودعى الناس من خالل اشعاره الى نبذ الوثنٌة وعبادة الواحد
االحد(. )88
وتمددت المسٌحٌة باتجاه جنوب شبه الجزٌرة العربٌة فً الٌمن ونجران وكان
الموقع الجؽرافً للٌمن كنقطة اتصال بٌن البحار وبٌن القارات وكمركز ستراتٌجً على
طرٌق التجارة مع الهند والصٌن على نحو استقطب اهتمام الدولتٌن ( فارس وبٌزنطة)
وزاد فً حدة الصراع بٌنهما وتنامً سنة التبشٌر المسٌحً (. )89
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فكان ان انتشرت المسٌحٌة بنجران على ٌد رجل ٌقال له ( فٌمون) واصبح له تالمٌذ
منهم ( عبد هللا بن الثامر) فدان اهل نجران بالمسٌحٌة لما رأوا زهده واستجابة دعوته
وبركاته (. )90
وساعدت االرسالٌات النسطورٌة التبشٌرٌة التً خرجت من الحٌرة وبالد الشام على
نشر المسٌحٌة فً الٌمن ولعب (ثٌوفلٌوس) وهو رسول ملك بٌزنطة قسطنطٌن الكبٌر
دورا مهما فً نشرها اذ انشأ كنٌسة واصبح رئٌسا الساقفتها وكان ٌشرؾ على كنائس
الٌمن والعربٌة الجنوبٌة ومن ضمنها كنٌسة نجران (. )91
ومن جهة اخرى سعى الفرس لنشر مذهب النساطرة بٌن اهل نجران كما سعوا الى
تقوٌة العالقة بٌنها وبٌن الحٌرة مع ان الفرس لم ٌكونوا على دٌن المسٌح وانما فعلوا ذلك
السباب سٌاسٌة ولعدائهم مع الدولة الرومانٌة التً كانت على خالؾ هذا المذهب (. )92
وفً سنة 340م هاجم االحباش الٌمن واستولوا علٌها ووجدت المسٌحٌة فٌهم سندا
قوٌا لها ولم ٌدم الحكم الحبشً طوٌال اذ تعاون رجال الدٌن المتعصبٌن للوثنٌة مع اهل
الٌمن واستطاعوا اخراجهم سنة 378م واعادة الوثنٌة الى مكانتها االولى فادى خروج
االحباش الى ان تفقد المسٌحٌة سندها (. )93
ثم تعاقب على حكم الٌمن الملوك الحمٌرٌون وكان منهم ( ذو نواس) الذي تهود
وتعصب للٌهودٌة وعزم على اجتثاث المسٌحٌة من الٌمن بان اجبر المسٌحٌٌن على ترك
دٌنهم فلما ابوا احرقهم بالنار فً اخدود خده لهم (. )94
فاثار ذلك البٌزنطٌٌن الذي اوعزوا لالحباش بالهجوم على الٌمن ودخولها والقضاء
على الدولة الحمٌرٌة واالنتصار للمسٌحٌٌن فٌها ثم استنجد اهل الٌمن بالدولة الساسانٌة
زمن الملك كسرى انو شروان ( 579 – 501م ) والتً كانت عدوة للبٌزنطٌٌن فانجدوهم
بقوة عسكرٌة استطاعت ان تطرد االحباش وان ٌصبح سٌؾ بن ذي ٌزن حاكما على
الٌمن (. )95
وٌتضح مما تقدم ان شمال وجنوب شبه الجزٌرة العربٌة قد تعرض الى دعوة
مسٌحٌة عمٌقة وفاعلة وان كانت بعض اسبابها اقتصادٌة سٌاسٌة  ،كان لها اثرا كبٌرا فً
خلق الوعً بضرورة نبذ الوثنٌة واعتناق التوحٌد النه االنسب واالوفق مع فكر االنسان
واتجاهاته .
الحنٌفٌة
الحنٌف ٌة هً المٌل الى الشًء والحنٌؾ المائل من خٌر الى شر او من شر الى خٌر
ومن كان على دٌن ابراهٌم فهو حنٌؾ عند العرب فكان ٌقال فً الجاهلٌة لمن اختتن وحج
البٌت  ،حنٌؾ  ،الن العرب لم تتمسك قبل االسالم بشًء من دٌن ابراهٌم ؼٌر الختان
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وحج البٌت فلما جاء االسالم كان الحنٌؾ هو المسلم وقٌل له  :حنٌؾ لعدوله عن الشرك
ومٌله لالسالم وثباته علٌه (. )96
وتقول العرب التحنث والتحنؾ ٌرٌدون الحنٌفٌة فٌبدلون الفاء عن الثاء كما قالوا (
(. )97
جدث وجدؾ ٌرٌدون القبر)
وكلمة الحنٌؾ سرٌانٌة (هنبا  )Hanpaوتعنً المنشق دٌنٌا وهو اسم قد سمى به
العرب اولئك االفراد المتدٌنٌن الذٌن كانت عقٌدتهم التوحٌد ولم تتطابق مع الٌهودٌة وال
مع المسٌحٌة والذٌن صاروا فٌما بعد اما ٌشاٌعون االسالم او تالشوا عند ظهوره وكانوا
ٌحٌون وٌعٌشون حٌاة زهدٌة خالصة (. )98
وٌقرون بوجود الخالق وكل مولود ٌلد على ذلك العهد واالقرار وهً الحنٌفٌة التً
وقعت فً اول الخلق وجرت فً فطر العقول ثم تبدلت وتؽٌرت بتأثٌر الظروؾ
والبٌئة(. )99
ونص القرآن الكرٌم على ان االحناؾ لم ٌكونوا هودا او نصارى بل انهم ٌنتمون فً
العقٌدة الى نبً هللا ابراهٌم (علٌه السالم) وكذب ادعاء الٌهود بانه على دٌنها كما كذب
ادعاء المسٌحٌٌن بان ابراهٌم على دٌنها (. )100
واعتقد العرب انها هً الدٌن الصحٌح فقال امٌة بن ابً الصلت :
اال دٌن الحنٌفٌة زور

كل دٌن ٌوم القٌامة عند هللا

()101

ولم ٌكونوا افرادا معدودٌن بل كانت هناك قبائل تدٌن بالحنٌفٌة فٌذكر ابن الكلبً بان
اوالد معد كانوا على دٌن ابراهٌم وكانت ربٌعة ومضر على بقٌة من دٌنه حتى روى ان
الرسول (صلى هللا علٌه وسلم) قال ((ال تسبوا مضر وربٌعة فانهما كانا على دٌن
ابراهٌم))(.)102
فالحنفاء ابراهٌمٌون بهذا المعنى الفضفاض وانهم على مستوى العقٌدة والطقس انما
صاؼوا ارائهم من خالل تفاعلهم الذهنً مع المحٌط الشدٌد التنوع للمذاهب التوحٌدٌة فً
شبه الجزٌرة العربٌة وعلى تخومها قبل االسالم (.)103
فهم جماعة لم تقنعها عبادة االصنام فثارت علٌها وعلى المثل االخالقٌة التً كانت
سائدة انذاك ودعت الى اصالحات واسعة فً الحٌاة والى محاربة االمراض االجتماعٌة
كشرب الخمر ولعب المٌسر وما شاكل ذلك من امور مضرة فرفعت صوتها كما ٌرفع
المصلحون فً كل زمن صوتهم ٌنادون باالصالح فاثارت دعوتهم هذه المحافظٌن
واصحاب النفوذ وسدنة االصنام وٌجوز ان ٌكون بٌن هؤالء من مال الى النصرانٌة ؼٌر
اننا ال نستطٌع ان نقول عنهم انهم كانوا نصارى او ٌهود (. )104
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تمٌز االحناؾ بوجود صفات مشتركة بٌنهم منها انهم لم ٌسجدوا لصنم ولم ٌأكلوا
مما ٌذبح على االنصاب ولم ٌشربوا الخمر او ٌقترفوا الموبقات اذا كانوا من اصحاب
الفضائل واالخالق الرفٌعة فضال عن طقوس التعبد و التفكر باالعتكاؾ فً المؽاور
واالنقطاع الى العبادة ومما ٌؤكد هذه الصفات المكانة التً نالها بعضهم فً نظر االسالم
والرسول (صلى هللا علٌه وسلم) اذ مدحهم وذكر ان بعضهم مصٌره الجنة رؼم انه لم
()105
ٌدرك االسالم
ومع ان الحنفاء اشتركوا فٌما بٌنهم بطقوس مٌزتهم عن محٌطهم القبلً الوثنً وعن
اصحاب الدٌانات التوحٌدٌة الٌهودٌة والمسٌحٌة الى انه وجد بٌنهم بعض التماٌز
واالختالؾ فً المناطق المختلفة من شبه الجزٌرة العربٌة وهذا التماٌز نتٌجة تنوع
المصادر الدٌنٌة التً نهلت منها الحنٌفٌة فً مختلؾ انحاء الجزٌرة المترامٌة االطراؾ
وان وحدة الطقس والعقٌدة ٌضعنا امام فرقة حنٌفٌة اجتمعت على التوحٌد وان اختلفت فً
درجة نضجها وتماٌزت فً جوانب نشاطها الطقسً بٌن منطقة جؽرافٌة واخرى فً شبه
الجزٌرة العربٌة (.)106
االمر الذي ٌدعوا الى التساؤل عن كون الحنفاء افراد متفرقٌن ام جماعة دٌنٌة
منسجمة ونشطة ؟ لم ٌذكر االخبارٌون العرب شٌئا عن هذا االمر بصورة صرٌحة
وواضحة اال انه ٌمكن االستنتاج من مجمل رواٌاتهم على وجود نوع من العمل الجماعً
عند االحناؾ تجلى بطرٌق اشتراكهم بطقوس دٌنٌة خاصة مٌزتهم عن الوسط الجاهلً
الذي عاشوا فٌه وعن التٌارات التوحٌدٌة االخرى .
فٌذكر االخبارٌون عن اجتماع قرٌش ٌوما فً عٌد لهم عند صنم من اصنامهم كانوا
ٌعظمونه وٌنحرون له فخلص منهم اربعة نفر نجٌا ثم قال بعضهم لبعض  :تصادقوا
ولٌكتم بعضكم على بعض  ،قالوا  :اجل  ،وهم ورقة بن نوفل وعبد هللا بن جحش
وعثمان بن الحوٌرث وزٌد بن عمرو بن نفٌل فقال بعضهم لبعض  :تعلموا وهللا ما قومكم
على شًء لقد اخطأوا دٌن ابٌهم ابراهٌم ما حجر نطٌؾ به ال ٌسمع وال ٌبصر وال ٌضر
وال ٌنفع ٌاقوم التمسوا النفسكم دٌنا فانكم وهللا ما انتم على شًء ،فتفرقوا فً البلدان
ٌلتمسون الحنٌفٌة دٌن ابراهٌم (. )107
ولعل اجتماعهم وتعاهدهم ورفضهم لعبادة االصنام وعدم اقتناعهم بذلك وسعٌهم
المشترك للبحث عن الدٌن الصحٌح ٌوحً بان عملهم كان جماعٌا ولٌس فردٌا وٌجعل من
اجتماعهم اقرب الى تشكٌل جماعة دٌنٌة ترفض الوثنٌة وتؤمن بالتوحٌد والتفتٌش عن
الدٌن الصحٌح الواجب االعتقاد .
ومما ٌدلل على ذلك ،االخبار التً ذكرت عن هؤالء وكٌؾ ان بعضهم وصل الى
حد الدعوة الصرٌحة لقومه بنبذ الوثنٌة واقرار التوحٌد مثل زٌد بن عمرو بن النفٌل اذ لم
ٌدخل فً النصرانٌة كما فعل ورقة بن نوفل و عبدهللا بن جحش وفارق دٌن قومه واعتزل
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االوثان ونهى عن قتل الموؤدة وكان اول من عاب على قرٌش ما هم فٌه من عبادة
االصنام فبادى قومه بعٌب ما هم فٌه وكان ٌسند ظهره الى الكعبة وهو ٌقول ٌ :ا معشر
قرٌش والذي نفس زٌد بٌده ما اصبح منكم احدا على دٌن ابراهٌم ؼٌري ثم ٌقول  :اللهم
لو انً اعلم اي الوجوه احب الٌك عبدتك به ولكنً ال اعلمه ثم ٌسجد على راحلته (. )108
وكان التزام زٌد بامور وامتناعه عن امور اخرى تعد من الموبقات والجرائر دورا
فً جعل هذه االمور تشرٌعات لمجرد امتناع زٌد عنها وكان العجاب الناس به اثر كبٌر
فً تحوٌلها الى قوانٌن متعالٌة (. )109
وتدل اشعار زٌد بن عمرو بن نفٌل على دعوته العلنٌة الى عبادة هللا الواحد ونبذ
االصنام واحتقارها نحو قوله :
اربــا واحـــــدا ام الــؾ رب

ادٌن اذا تقسمت االمــــور

عزلت الالت والعزى جمٌعا

كذلك ٌفعل الجـــلد الصبور

فال العزى ادٌن وال ابنتٌهــا

وال صنمً بنً عمرو ازور

()110

وقوله :
ال تعبدن الها ؼٌر خالقكـــم

وان دعٌتم فقولوا دونه حدد

()111

ومما ٌدلل على اثر دعوته انتباه سادة قرٌش لذلك ومحاربتهم اٌاه اذ وكل به عمه (
الخطاب بن نفٌل) شبابا من قرٌش وسفهاء من سفهائهم ٌمنعونه من دخول مكة حتى كان
ال ٌدخلها اال سرا فاذا علموا بذلك اذوه خوفا من انتشار دعوته فٌفسد علٌهم دٌنهم وٌتبعه
الناس ( .)112حتى اضطروه الى ان ٌهاجر من مكة وٌطوؾ الموصل والجزٌرة والشام
حتى اذا توسط بالد لخم عدوا علٌه فقتلوه (. )113
ومن االح ناؾ اٌضا وكٌع بن سلمه االٌادي وكان ممن ٌنطق بالخٌر وٌنصح الناس
وٌدعوهم الى الدٌن الصحٌح وٌجمع اٌاد وٌوصٌهم وٌنصحهم وٌدعوهم الى صلة الرحم
وحسن الكلم ومخافة هللا (. . )114
وتدل هذه الرواٌات على عدم سرٌة معتقدهم وانهم كانوا ٌعلنون عما كانوا ٌؤمنون
به بل وٌدعون الناس الٌه بالنصح واالرشاد والتوجٌه من خالل المواقؾ واالشعار
والخطب .
االمر الذي ٌقود الى تساؤل اخر حول امكانٌة وجود كتاب خاص اهتدى به االحناؾ
فً عقٌدتهم ودعوتهم الٌها ال سٌما وان اؼلبهم كانوا ممن ٌجٌدون القراءة والكتابة وانهم
قرؤا الكتب المقدسة كالتوراة واالنجٌل فهل كان لهم كتاب خاص بعقٌدتهم ؟ ان معرفة
الجواب امر فً ؼاٌة الصعوبة اذ لم تذكر المصادر االولٌة شٌئا عن ذلك ولو بسٌط
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وٌمكن االستدالل من بعض الرواٌات على ما ٌدل بصورة ؼٌر قاطعة عن وجود مثل
هكذا كتاب .
واول تلك االشارات واهمها ما ورد فً ثناٌا القرآن الكرٌم من اٌات صرٌحة اكدت
نزول الصحؾ على ابراهٌم واؼلب ما جاء فٌها مواعظ وحكم وعبر (. )115
فهل وصلت هذه الصحؾ او جزءا منها الى احناؾ الجزٌرة العربٌة ؟
وٌذكر ابن هاشم ان سوٌد بن الصامت وٌسمٌه قومه بالكامل لجلده وشعره وشرفه
ونسبه جاء الى مكة حاجا او معتمرا وتصدى له الرسول ( صلى هللا علٌه وسلم) حٌن
سمع به فدعاه الى االسالم فقال له سوٌد  :فلعل الذي معك مثل الذي معً فقال له الرسول
وما الذي معك ؟ قال  :مجلة لقمان ٌعنً حكمة لقمان ( )116ولما عرضها على الرسول
(ص) قال له ( :ان هذا الكالم حسن والذي معً افضل من هذا القرآن انزله هللا تعالى
علً هو هدى ونور ) ثم تال الرسول علٌه القرآن ودعاه الى االسالم فلم ٌبعد منه وقال :
( ان هذا لقول حسن)( )117فوردت فً الرواٌة اشارة الى وجود كتاب فٌه حكمة ونصائح
وربما فٌه محتوى دٌنً توحٌدي كان ٌتداوله الحنفاء فٌما بٌنهم .
وفً جنوب شبه الجزٌرة العربٌة مارس الحنفاء دعوتهم اٌضا وابرز من قام بذلك
هو قس بن ساعدة االٌادي وهو احد حكام العرب الذي ٌرجعون الٌه فً امورهم
وٌحكمونه فً منافراتهم وموارٌثهم وهو من اهل الشرؾ واالمانة والرئاسة و
التجربة(. )118
وكان ٌقؾ فً سوق عكاظ فً االشهر الحرم على جمل احمر وٌعظ الناس ناصحا
ومرشدا ثم ٌختم خطبته بالقول ٌ ( :قسم قس قسما ان هلل دٌنا هو ارضى من دٌنكم
()119
هذا)
وكان احد اؼراض الخطابة فً العصر الجاهلً هو التبشٌر بدٌن جدٌد ومحاربة
الرذائل ونبذ الوثنٌة السائدة ( )120ومن الجدٌر بالذكر ان الرسول (صلى هللا علٌه وسلم)
سأل وفد عبد القٌس حٌنما قدموا علٌه عن معرفتهم بقس وروى لهم انه شهد خطبته
بعكاظ وسألهم ان ٌنشدوا له شعره (. )121
وكان من الممكن ان ٌشكل االحناؾ تٌارا قوٌا اذ ان فرص التاثٌر فً مجتمعهم
كانت فاعلة ومتاحة بشكل اكبر من الٌهودٌة والمسٌحٌة بحسبان انهم انبثقوا من وسط
مجتمعاتهم نفسها وعاٌشوا الظروؾ ذاتها وربما ان مقاومة افرادهم وتصفٌة البعض منهم
من قبل المتنفذٌن المتمسكٌن بالوثنٌة وعدم ارتباطهم بفكرة وبرنامج موحد وسط الوثنٌة
الواسعة والحرٌصة على البقاء والتً لم ٌكن من الٌسٌر فً خضمها ان ٌجهروا بالتوحٌد
وٌدعوا الٌه ومع ذلك فقد مثلوا تٌارا توحٌدٌا مهما ومستقال عن االدٌان التً وجدت فً
بٌئتهم انذاك كالٌهودٌة والمسٌحٌة وقد استمدوا افكارهم من محٌطهم الشدٌد التنوع والؽنى
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وساعد على وجودهم ودعوتهم الناس الى اتباع عقٌدتهم ،البٌئة التً عاشوا فٌها والتً
اتسمت بوجود فسحة من التسامح الدٌنً والتعاٌش مع انماط وعقائد مختلفة جنبا الى جنب
مع الوثنٌة بحٌث تحولت اللوحة الدٌنٌة لشبه الجزٌرة العربٌة الى فسٌفساء شدٌدة الؽنى
للفكر الدٌنً العربً ومهدت لظهور رسالة سماوٌة شاملة وعمٌقة ضمت الجمٌع تحت
لوائها اذا ان بالد العرب كانت تمر فً مخاض ٌشٌر الى قرب ظهور دٌن جدٌد ومصلح
عظٌم .
الخاتمة واهم النتائج
توصل من خالل البحث الى النتائج االتٌة :
)1

)2

)3

)4

)5

كانت الحٌاة فً شبه الجزٌرة العربٌة تتقاسمها البداوة والمدنٌة نتٌجة الواقع
الجؽرافً الذي ترك اثره المهم فً نفسٌة العربً وفً تصوراته واختٌاراته
وطقوسه ومعتقداته وشعائره السٌما وان الدٌن ٌنشأ فً سٌاق تارٌخً معٌن
وتحت شروط تارٌخٌة معٌنة ثم ٌتطور وٌتؽٌر معبرا عن حاجات النفس البشرٌة
فً مختلؾ ملكاتها .
ان عقٌدة التوحٌد هً اقدم دٌانة عرفها االنسان فً شبه الجزٌرة العربٌة وان
الشرك و الوثنٌة ما هً اال اعراض طارئة على الفكر االنسانً  ،وكانت وثنٌة
عرب ما قبل االسالم لٌست نكرانا لوجود هللا وانما هً اعتقاد بان االصنام
واالوثان تقربهم عند هللا وتشفع لهم .
كان الدٌن فً شبه الجزٌرة عملٌة حٌة اجتماعٌة تتعلق بالقبٌلة كلها فهو لٌس
بعمل فردي او محاولة شخصٌة وانما هو ظاهرة اجتماعٌة فالمجتمع فاعل اساس
فً نشأة المعتقدات والممارسات الدٌنٌة لذا ال ٌنبؽً عزل الدٌن عما ٌجري
وٌحدث فً المجتمع .
تحول العرب من التوحٌد الى الوثنٌة على مراحل متدرجة ومن الصعب تحدٌد
الوقت الدقٌق لتحولهم هذا ومع ذلك فلم ٌكونوا جمٌعهم وثنٌٌن بل كان بعضهم ٌقر
بالتوحٌد نتٌجة الصالت الحضارٌة التً ربطتهم بالشعوب المتاخمة لهم والتاثر
بهم وبمعتقداتهم وبسب ادراك بعضهم لتفاهة الوثنٌة وعدم جدواها والبحث عن
العقٌدة الصحٌحة واالستفسار من ٌهود ومسٌح شبه الجزٌرة العربٌة عن ذلك
فساعدت االدٌان السماوٌة التوحٌدٌة الى كان لها وجود طوٌل فً استعجال التفسخ
فً الوثنٌة واالستعداد لتقبل هدى الدعوة االسالمٌة فٌما بعد .
خضع وجود التٌارات الدٌنٌة التوحٌدٌة الٌهودٌة والمسٌحٌة فً شبه الجزٌرة
العربٌة الى التقلبات السٌاسٌة للدول العظمى انذاك وهً فارس وبٌزنطة وخدم فً
احٌان كثٌرة اهدافها التوسعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة التً ارتدت رداء الدٌن فً
ظاهرها
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 )6مثل االحناؾ تٌارا مهما وواعٌا وظهر بصورة مختلفة وممٌزة عن الٌهودٌة
والمسٌحٌة فً شبه الجزٌرة العربٌة ومارسوا دورهم فً توجٌه الناس ونصحهم
وارشادهم وبٌان تفاهة الوثنٌة وعدم جدواها سوءا من خالل اشعارهم وخطبهم او
من خالل التزامهم بصفات مشتركة قوامها االبتعاد عن الجرائر والموبقات
واالنقطاع الى العبادة وحج البٌت وصلة الرحم وؼٌرها فً شمال الجزٌرة
ووسطها وجنوبها على حد سواء ومع ذلك لم ٌستطٌعوا ان ٌهزموا الوثنٌة وظلت
هً السائدة الى ظهور االسالم وقضاؤه علٌها نهائٌا

الهوامش
) (1السامٌة  :هً اصطالح اطلق على مجموعة شعوب تتكلم بلؽات متقاربة مأخوذة من اسم سام بن
نوح وهو اكبر ابناء نوح الثالثة وجد النبً ابراهٌم (علٌه السالم) الذي ذكر فً التوراة وظهرت التسمٌة
للمرة االولى فً سنة  1781فً دراسات المستشرقٌن الذٌن قالوا بان لؽة واحدة تسود من المتوسط الى
الفرات ومن بالد بٌن النهرٌن الى شبه الجزٌرة العربٌة وعلٌه فالسورٌون والبابلٌون والعبرٌون والعرب
كانوا امة واحدة وجاءت التسمٌة محض اصطالح ال ٌنطوي على اي تمٌٌز عنصري او قومً.
لالستزادة ٌنظر  :التكوٌن  1 : 10؛ صبحً حموي الٌسوعً  ،معجم االٌمان المسٌحً  ،ص  254؛
نسٌب وهٌبة الخازن  ،من السامٌٌن الى العرب  ،ص . 9

)ٌ(2نظر  :صادق المخزومً  ،االسالم والمسٌحٌة سوسٌولوجٌا العصور التأسٌسٌة  ،ص
67
)ٌ (3نظر ٌ :نظر الساسً بن محمد الضٌفاوي  ،مٌثولوجٌا الهة العرب قبل االسالم  ،ص
 125؛ ؼوستاؾ لوبون  ،حضارة العرب  ،ص . 34
)(4لالستزادة ٌنظر  :جورجً كنعان  ،تارٌخ هللا (اٌل – العالً )  ،ص  148وما بعدها
)(5الساسً بن محمد الضٌفاوي  ،مٌثولوجٌا الهة العرب قبل االسالم  ،ص . 187
)ٌ(6نظر  :فراس السواح  ،االسطورة والمعنى  ،ص. 281
)(7لالستزادة ٌنظر  :فراس السواح  ،االسطورة والمعنى  ،ص  216؛ محمد احمد
الخطٌب  ،مقارنة االدٌان  ،ص  31 ، 30؛ احمد الخشاب  ،علم االجتماع الدٌنً ،
ص 82وما بعدها .
)ٌ(8نظر  :محمد عبد هللا دراز  ،الدٌن  ،ص  102وما بعدها
)ٌ(9نظر على سبٌل المثال  :العنكبوت  63 ، 61 :؛ ابراهٌم  30 :؛ الرعد  16 :؛ الزمر
 38 :؛ الزخرؾ . 9 :
)ٌ(10نظر  :ابن حبٌب  ،المحبر  ،ص 315؛ فرانشٌسكو كبرٌٌلً  ،محمد والفتوحات
المكٌة  ،ص  109؛ فاروق الدملوجً  ،تارٌخ االدٌان االلوهٌة وتارٌخ االلهة  ،ص 259
؛ وللمزٌد من المعرفة حول مفهوم هللا فً الحضارات القدٌمة ٌنظر  :جورجً كنعان ،
تارٌخ هللا (اٌل – العالً )  ،ص  155وما بعدها
)(11دٌوان اوس بن حجر  ،ص. 36
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)ٌ(12نظر  :جواد علً ،المفصل فً تارٌخ العرب قبل االسالم  ،ج ، 6ص  118؛ فاروق
الدملوجً  ،تارٌخ االدٌان  ،ص. 259
)ٌ(13نظر  :محمد الرحمونً  ،مفهوم الدهر فً العالقة بٌن المكان والزمان فً الفضاء
العربً القدٌم  ،ص . 121
)ٌ(14نظر  :صالح احمد العلً  ،محاضرات فً تارٌخ العرب  ،ج ، 1ص . 166
)ٌ (15نظر  :الساسً بن محمد الضٌفاوي  ،مٌثولوجٌا الهة العرب قبل االسالم  ،ص
 136؛ سابتٌنو اكوافٌفا وانزو باتشً  ،علم االجتماع الدٌنً االشكاالت والسٌاقات  ،ص
.50
)ٌ(16نظر  :عرفة محمود محمود  ،العرب قبل االسالم احوالهم السٌاسٌة والدٌنٌة واهم
مظاهر حضارتهم  ،ص . 165
)(17حسٌن قاسم العزٌز  ،دراسات عن اساطٌر عرب شبه الجزٌرة قبل االسالم  ،مدخل
لفهم معتقداتهم  ،ص . 225 ، 224
)(18لالستزادة ٌنظر  :الساسً بن محمد الضٌفاوي  ،مٌثولوجٌا الهة العرب قبل االسالم ،
ص 99وما بعدها
)ٌ(19نظر الٌعقوبً  ،تارٌخ الٌعقوبً ،ج ، 1ص  217؛ المسعودي  ،مروج الذهب
ومعادن الجوهر  ،ج ، 2ص. 133
) (20لالستزادة ٌنظر الدٌار بكري  ،تارٌخ الخمٌس فً احوال انفس نفٌس  ،ص  85وما
بعدها .
)ٌ(21نظر  :ابن الكلبً  ،كتاب االصنام  ،ص  8؛الٌعقوبً  ،تارٌخ الٌعقوبً ،ج ، 1ص
 217؛ المسعودي  ،مروج الذهب ،ج ، 2ص  248؛ السهٌلً ،الروض االنؾ  ،مج، 1
ص  99وما بعدها .
)(22ابن حبٌب  ،المنمق  ،ص . 327
)ٌ(23نظر  :ابن حبٌب  ،المنمق  ،ص  327؛ الساسً بن محمد الضٌفاوي  ،مٌثولوجٌا
الهة العرب قبل االسالم  ،ص  186؛ رؤوؾ سبهانً ،تارٌخ االدٌان القدٌمة  ،ص 178
.
)(24الساسً بن محمد الضٌفاوي  ،مٌثولوجٌا الهة العرب قبل االسالم  ،ص . 86
)(25الساسً بن محمد الضٌفاوي  ،مٌثولوجٌا الهة العرب قبل االسالم  ،ص . 120
)ٌ(26نظر  :الٌعقوبً  ،تارٌخ الٌعقوبً ،ج ، 1ص 217
)(27الساسً بن محمد الضٌفاوي  ،مٌثولوجٌا الهة العرب قبل االسالم  ،ص . 149
)(28لالستزادة ٌنظر اٌر ام  .البٌس  ،تارٌخ المجتمعات االسالمٌة  ،مج  ، 1ص ، 64
وما بعدها
)(29لالستزادة ٌنظر  :ابن حبٌب  ،المنمق  ،ص. 403 ، 402
)ٌ(30نظر  :االستاذ الحداد  ،القرآن دعوة نصرانٌة  ،ص  203؛ صادق المخزومً ،
االسالم والمسٌحٌة  ،ص  33وما بعدها
) (31وهو اسم صنم كان عبارة عن صخرة بٌضاء منقوشة علٌها كهٌئة التاج وكانت بتبالة
بٌن مكة والٌمن وكان سدنتها بنو امامة من باهله بن اعصر  .لالستزادة ٌنظر  :ابن الكلبً
 ،كتاب االصنام  ،ص  34وما بعدها ؛ ابن هشام  ،السٌرة النبوٌة  ،ج ، 1ص56 ، 55؛
حنا جمٌل حداد  ،مجموع اصنام اهل الجاهلٌة وتلبٌاتهم  ،ص . 63
)ٌ(32نظر  :االلوسً  ،بلوغ االرب فً معرفة احوال العرب ،مج  ، 2ص 202
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)ٌ(33نظر  :االلوسً  ،بلوغ االرب  ،مج  ، 2ص202
)(34ابن رسته ،االعالق النفٌسة ،ص 194،195
)ٌ(35نظر  :السهٌلً  ،الروض االنؾ  ،ج ، 1ص 253
)ٌ(36نظر  :عبد العزٌز الدوري  ،مقدمة فً تارٌخ صدر االسالم ،ص . 42
) (37عماد صباغ  ،االحناؾ دراسة فً الفكر الدٌنً التوحٌدي فً المنطقة العربٌة قبل
االسالم ،ص .17
)(38كارل بروكلمان  ،تارٌخ الشعوب االسالمٌة العرب واالمبراطورٌة العربٌة  ،ج، 1
ص . 29
)ٌ(39نظر  :زكً شنودة  ،المجتمع الٌهودي  ،ص . 18
) (40لالستزادة ٌنظر  :ج .ر .تابوي  ،بنوخذ نصر عظمة بابل واحراق نٌنوى وتدمٌر
مملكة ٌهوذا  ،ص  151وما بعدها
)ٌ (41نظر  :الطبري  ،تارٌخ الطبري  ،ج  ، 3ص 9؛ جواد علً  ،المفصل  ،ج ، 6ص
. 527
) (42لالستزادة ٌنظر ٌ :وسابٌوس القٌصري  ،تارٌخ الكنٌسة  ،ص  15وما بعدها ؛ احمد
سوسة  ،العرب والٌهود فً التارٌخ حقائق تارٌخٌة تظهرها المكتشفات االثارٌة ،
ص 327؛ محمد سعٌد طنطاوي وحسن عبد الستار العزاوي  ،بنو اسرائٌل فً القرآن
والسنة  ،ج ، 1ص  77؛ توفٌق برو  ،تارٌخ العرب القدٌم  ،ص . 186
)(43لالستزادة ٌنظر  :اسرائٌل ولفنسون  ،تارٌخ الٌهود فً بالد العرب ،ص 9؛ مورٌس
لومبار ،االسالم فً مجده االول من القرن الثانً الى القرن الخامس الهجري ( الثامن
والحادي عشر المٌالدي )  ،ص. 175
)ٌ (44نظر  :مورٌس لومبار  ،االسالم فً مجده االول  ،ص  306؛ ؼوستاؾ لوبون ،
الٌهود فً تارٌخ الحضارات االولى  46 ،؛ محمد ابراهٌم الفٌومً  ،تارٌخ الفكر الدٌنً
الجاهلً  ،ص . 147
)ٌ(45نظر  :النوٌري  ،نهاٌة االرب فً فنون االدب ؛ ج ،1ص  385؛ ؼوستاؾ لوبون ،
الٌهود فً تارٌخ الحضارات االولى  ،ص  44؛ فرانشٌسكو كبرٌٌلً  ،محمود والفتوحات
المكٌة  ،ص  111؛ سعد زؼلول عبد الحمٌد  ،فً تارٌخ العرب قبل االسالم  ،ص 365
؛ حسٌن الحاج حسن  ،حضارة العرب فً عصر الجاهلٌة  ،ص .177
)ٌ (46نظر  :جواد علً  ،المفصل  ،ج ، 6ص  568؛ وللمزٌد من االطالع حول الٌهود
فً شبه الجزٌرة العربٌة ٌنظر  :خضر الٌاس جلو  ،الٌهود فً المشرق االسالمً دراسة
فً التوزٌع السكانً والحٌاة االقتصادٌة للحقبة ( 923 – 11هـ ) ( 1517 – 632م) ص
 31وما بعدها .
)ٌ(47نظر  :اسرائٌل ولفنسون  ،تارٌخ الٌهود فً بالد العرب  ،مقدمة طه حسٌن للكتاب ؛
هٌربرت بوسه  ،اسس الحوار فً القرآن الكرٌم  ،ص 39؛ رٌجٌس بالشٌر  ،تارٌخ
االدب العربً  ،ص . 64 ، 63
)ٌ (48نظر جواد علً  ،المفصل  ،ج ، 6ص . 514
)ٌ(49نظر  :محمد سهٌل طقوش  ،تارٌخ العرب قبل االسالم  ،ص . 263
)ٌ(50نظر  :جواد علً  ،المفصل  ،ج ، 6ص . 549
) (51ابن هشام  ،السٌرة النبوٌة  ،ج ، 1ص . 187
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) (52لالستزادة ٌنظر  :ابن عساكر  ،تهذٌب تارٌخ دمشق الكبٌر  ،ج ، 6ص  33؛ جواد
علً  ،المفصل  ،ج ، 6ص . 565
)ٌ(53نظر  :رٌجٌس بالشٌر  ،تارٌخ االدب العربً  ،ص . 64
)ٌ(54نظر  :السهٌلً  ،الروض االنؾ  ،ج ، 1ص . 245
)ٌ (55نظر  :السهٌلً  ،الروض االنؾ  ،ج ، 1ص . 246
) (56لالستزادة ٌنظر  :الجمحً  ،طبقات الشعراء  ،ص  108وما بعدها
)ٌ (57نظر  :جواد علً  ،المفصل  ،ج ، 6ص . 565
)(58لالستزادة ٌنظر  :احمد امٌن  ،فجر االسالم  ،ج ، 1ص  30؛ محمد سهٌل طقوش ،
تارٌخ العرب قبل االسالم  ،ص  264؛ حسٌن الحاج حسن  ،حضارة العرب فً الجاهلٌة
 ،ص  181؛ محمد احمد الخطٌب  ،المجتمع العربً القدٌم  ،ص  163؛ توفٌق برو ،
تارٌخ العرب القدٌم  ،ص  307؛ ؼوستاؾ لوبون  ،حضارة العرب  ،ص .33
)ٌ(59نظر  :ابن سعد  ،الطبقات الكبرى  ،ج  ، 1ص  43؛ هٌربرت بوسة  ،اسس الحوار
فً القرآن الكرٌم  ،ص  49؛ محمد احمد الفٌومً  ،تارٌخ الفكر الدٌنً الجاهلً  ،ص
. 189
)ٌ (60نظر  :عبد المنعم الحنفً  ،موسوعة الٌهود والتوراة فً سور القرآن الكرٌم  ،ص
 10؛ محمد سعٌد طنطاوي وحسن عبد الستار العزاوي  ،بنو اسرائٌل فً القرآن والسنة ،
ص 79؛ الفرٌد لوٌس دي برٌمار  ،تاسٌس االسالم  ،ص . 345 ، 344
)ٌ(61نظر  :ابن خلدون  ،تارٌخ ابن خلدون  ،ج ، 1ص  439؛ محمد سعٌد طنطاوي
وحسن عبد الستار العزاوي  ،بنو اسرائٌل فً القرآن الكرٌم والسنة  ،ج  ، 1ص . 80
)ٌ (62نظر  :آل عمران  118 :؛ احمد بن حنبل  ،مسند االمام احمد بن حنبل  ،ج، 3
ص  338؛ السهٌلً  ،الروض االنؾ  ،ج ، 2ص  277؛ ابن كثٌر  ،تفسٌر القرآن
العظٌم  ،ج ، 1ص . 523
)ٌ (63نظر  :البقرة  89 :؛ السهٌلً  ،الروض االنؾ  ،ج ، 1ص  245؛ ابن كثٌر ،
تفسٌر القرآن العظٌم  ،ج ، 1ص . 166
)(64لالستزادة ٌنظر  :ابن عبد البر  ،االستٌعاب  ،ص  437 ، 436؛ السهٌلً  ،الروض
االنؾ  ،ج ، 2ص  . 255وما بعدها .
)ٌ (65نظر  :جواد علً  ،ابحاث فً تارٌخ العرب قبل االسالم  ،ج ، 1ص 91
)(66الدولة الحمٌرٌة ( 245او 525 – 300م) وهً من دول الٌمن المهمة والحمٌرٌون
من االقوام العربٌة الجنوبٌة واطلق على ملوكهم لقب (التبابعة) ومفردها( تبع) وبلؽت
الدولة اقصى توسعها فقد ضمت الى اراضٌها حضرموت وٌمنات وتهامة على ساحل
البحر االحمر الى ؼربً صنعاء واصبح اللقب الجدٌد للقائم على امور الدولة فٌها ( ملك
سبأ وذي رٌدان وحضرموت وٌمنات وعربهم فً الجبال وفً تهامة) للمزٌد ٌنظر :
برهان الدٌن دلو  ،جزٌرة العرب قبل االسالم  ،ص 704وما بعدها
) (67لالستزادة ٌنظر  :ابن الكلبً  ،كتاب االصنام  ،ص  12؛ ابن هشام  ،السٌرة النبوٌة
 ،ج ، 1ص  14؛ الٌعقوبً  ،تارٌخ الٌعقوبً ،ج ، 1ص  219وما بعدها ؛ الطبري ،
تارٌخ الطبري ،ج ، 2ص  76؛ فرانشٌسكو كبرٌٌلً  ،محمد والفتوحات المكٌة ،ص
 111؛ ماركس مارجولٌز والكسندر ماركس  ،تارٌخ الشعب الٌهودي او كٌؾ ٌروي
الٌهود تارٌخهم ،ص  30وما بعدها ؛ وللمزٌد من المعرفة حول ادٌان الٌمن القدٌمة ٌنظر
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 :جواد مطر رحمة الحمد  ،الدٌانة الٌمنٌة ومعابدها قبل االسالم دراسة تارٌخٌة فً
المٌثولوجٌا والمعتقدات الدٌنٌة العربٌة فً الٌمن القدٌم  ،ص 15وما بعدها .
)(68لالستزادة ٌنظر  :البروج  8 – 4 :؛ وهب بن منبه  ،التٌجان فً ملوك حمٌر  ،ص
 ، 343ابن قتٌبة  ،المعارؾ  ،ص  634وما بعدها ؛ الطبري  ،تارٌخ الطبري ،ج، 2
ص 67؛ حمزة االصفهانً  ،تارٌخ سنً ملوك االرض واالنبٌاء  ،ص  111؛ السمهودي
 ،وفاء الوفا باخبار دار المصطفى  ،ج ، 1ص  145؛ اؼناطٌوس ٌعقوب الثالث ،
الشهداء الحمٌرٌون العرب  ،ص  93؛ جواد علً  ،المفصل  ،ج ، 6ص . 537
)ٌ(69نظر  :امل عجٌل ابراهٌم  ،االثر الفكري والدٌنً للٌهود فً شمال وجنوب شبه
الجزٌرة العربٌة قبل االسالم ،ص243ومابعدها
)(70ولد بولس فً طرسوس حوالً (  10ق.م) وقطع رأسه فً روما سنة  67م ،
اضطهد المسٌحٌٌن االولٌن ثم اهتدى الى المسٌحٌة بعد ذلك على اثر ترائً المسٌح له
فاصبح الرسول المثالً  ،طاؾ الشرق وبالد الٌونان فً سبٌل نشر المسٌحٌة وقام بدور
مهم فً تاسٌس الكنٌسة ونشر الدٌانة  .لالستزادة ٌنظر  :صبحً حموي الٌسوعً  ،معجم
االٌمان المسٌحً  ،ص  118؛ التفسٌر التطبٌقً للكتاب المقدس  ،ص 2299؛اعمال
الرسل  30 – 1 : 9؛ فاضل سٌداروس الٌسوعً  ،مدخل الى رسائل القدٌس بولس  ،ص
 8وما بعدها .
)ٌ(71نظر  :ؼالطٌة 18 ، 17 : 1
)(72المجامع الكنسٌة  :وهً تجمعات مسكونٌة واقلٌمٌة امتدت لفترات طوٌلة اقٌمت فٌها
المناقشات الالهوتٌة بعد انقسام الجماعة المسٌحٌة الواحدة الى فئات ومذاهب متعددة
فناقشت سر التجسد وسر الثالوث االقدس وجوهر المسٌح وكان نتٌجتها انشقاق المسٌحٌة
الى مذاهب وتكفٌر واضطهاد من ٌخالؾ رأي الكنٌسة فً الوهٌة المسٌح واتهامه
بالهرطقة  ،لالستزادة ٌنظر  :مؤلؾ مجهول  ،التارٌخ السعردي  ،ج ، 1ص  57؛
مٌشٌل ٌتٌم واؼناطٌوس دٌك  ،تارٌخ الكنٌسة الشرقٌة  ،ص  89وما بعدها ؛ ٌوسؾ حبً
 ،مجامع كنٌسة المشرق  ،ص  22وما بعدها ؛ بٌوس قاشا  ،اضواء على المجامع
المسكونٌة  ،ص  13وما بعدها .
) (73الهرطقة  :وٌطلق علٌها اٌضا الزندقة وهً تؽٌٌر فً عقٌدة او منظومة معتقدات
مستقرة بادخال معتقدات جدٌدة علٌها وتدل الكلمة على من ال ٌوافق على صٌؽة االٌمان
المسٌحً والهرطقً هو صاحب بدعة اي من ٌرفض احدى عقائد االٌمان المسٌحً فهً
صفة للقضٌة التً تخالؾ االٌمان  .لالستزادة ٌنظر  :مؤلؾ مجهول  ،التارٌخ السعردي ،
ج ، 2ص  44؛ صبحً حموي الٌسوعً  ،معجم االٌمان المسٌحً ص  526؛ افؽراؾ
سمٌرنوؾ  ،تارٌخ الكنٌسة المسٌحٌة  ،ص  84وما بعدها
)(74لالستزادة حول اضطهاد الٌهود والدولة الرومانٌة للمسٌحٌٌن ٌنظر ٌ :وسابٌوس
القٌصري  ،تارٌخ الكنٌسة  ،ص  102وما بعدها ؛ مٌشٌل ٌتٌم واؼناطٌوس دٌك  ،تارٌخ
الكنٌسة الشرقٌة  ،ص  26وما بعدها ؛ افؽراؾ سمٌرنوؾ  ،تارٌخ الكنٌسة المسٌحٌة ،
ص  40وما بعدها .
)ٌ (75نظر  :جواد علً  ،المفصل  ،ج ، 6ص . 592 ، 591
)ٌ(76نظر  :فرانشٌسكو كبرٌٌلً  ،محمد والفتوحات المكٌة  ،ص 112
)ٌ(77نظر  :جورج قنواتً  ،المسٌحٌة والحضارة العربٌة  ،ص . 58
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)(78لالستزادة ٌنظر  :جواد علً  ،المفصل  ،ج ، 6ص 587وما بعدها ؛ لوٌس شٌخو ،
النصرانٌة وادابها  ،ج ، 1ص  37؛ صادق المخزومً  ،االسالم والمسٌحٌة  ،ص.37
)(79وهما من المذاهب الشرقٌة التً ظهرت وانتشرت فً الشرق ووجدت مجاال وانتشارا
فً العراق وبالد الشام وشبه الجزٌرة العربٌة وٌنسب المذهب النسطوري الى البطرٌق
نسطورٌوس (451-386م )والذي جعل للمسٌح طبٌعتٌن او ( اقنومٌن) اقنوم االنسان
ٌسوع  ،واقنوم هللا الكلمة وذكر ان مرٌم هً بشر ولدت بشرا هو المسٌح الذي هو اله من
ناحٌة االب االله فقط وعدت الكنٌسة نسطور ملحدا خارجا على تعالٌم الكنٌسة ومباديء
الدٌن القوٌم واتهم بالهرطقة وحوكم وعزل عن اسقفٌة القسطنطٌنٌة اما الٌعاقبة فهم القائلٌن
بالطبٌعة الواحدة اي ان للمسٌح طبٌعة واحدة واقنوما واحدا فقٌل لهم من اجل ذلك (
اصحاب الطبٌعة الواحدة) وهم مذهب من مذاهب الكنٌسة الشرقٌة ونسبوا الى ٌعقوب
البرادعً (578 -500م) وكان اسقفا على (الرها) وقد نشر مذهبه بٌن الؽساسنة فً بالد
الشام  .لالستزادة ٌنظر  :مؤلؾ مجهول  ،التارٌخ السعردي  ،ج ، 2ص 43؛ جواد علً
 ،المفصل  ،ص  626وما بعدها ؛ افؽراؾ سمٌرنوؾ  ،تارٌخ الكنٌسة المسٌحٌة  ،ص
 260وما بعدها.
)ٌ(80نظر  :الشابشتً  ،الدٌارات  ،ص 49
)ٌ (81نظر  :جواد علً  ،المفصل  ،ج ، 6ص  589وما بعدها
)ٌ (82نظر  :صادق المخزومً  ،االسالم والمسٌحٌة  ،ص  38؛ كامل فرحان صالح ،
الشعر والدٌن فاعلٌة الرمز الدٌنً المقدس فً الشعر العربً  ،ص  103؛ صبحً حموي
الٌسوعً  ،معجم االٌمان المسٌحً  ،ص 14
)(83لالستزادة ٌنظر  :سعد زؼلول عبد الحمٌد  ،فً تارٌخ العرب قبل االسالم  ،ص
 368؛ ؼسان عبد صالح  ،النصرانٌة عند الؽساسنة والمناذرة ص  14وما بعدها ؛ عبد
العزٌز صالح  ،تارٌخ شبه الجزٌرة العربٌة فً عصورها القدٌمة  ،ص  151وما بعدها .
)ٌ(84نظر  :ابن هشام  ،السٌرة النبوٌة  ،ج ، 2ص 28؛ ابن كثٌر  ،تفسٌر القرآن العظٌم ،
مج  ، 2ص .777
) (85لالستزادة ٌنظر  :صادق المخزومً ،االسالم والمسٌحٌة  ،ص 68وما بعدها .
)ٌ(86نظر  :الٌعقوبً ،تارٌخ الٌعقوبً ،ج ، 1ص  220؛ المسعودي  ،مروج الذهب ،
ج ، 2ص  133؛ جواد علً  ،المفصل  ،ج ، 6ص599
) (87لالستزادة ٌنظر :ابن الكلبً  ،كتاب االصنام  ،ص  61؛ ابن االثٌر  ،الكامل فً
التارٌخ  ،ج ، 2ص . 641 ، 640
)(88لالستزادة ٌنظر  :ابن هشام  ،السٌرة النبوٌة  ،ج ، 1ص  150؛ الٌعقوبً  ،تارٌخ
الٌعقوبً ،ج ، 1ص  220؛ المسعودي  ،مروج الذهب  ،ج ،1ص  81؛ االصفهانً ،
كتاب االؼانً  ،ج ، 3ص 119؛ قحطان حمدي محمد  ،ورقة بن نوفل الموحد االدٌب
دراسة تارٌخٌة  ،ص  187وما بعدها .
)ٌ(89نظر  :صادق المخزومً  ،االسالم والمسٌحٌة  ،ص 60
)(90لالستزادة ٌنظر  :الطبري  ،تارٌخ الطبري ،ج ، 2ص  ،76وما بعدها ؛ ابن هشام
السٌرة النبوٌة  ،ج ، 1ص  19وما بعدها
)ٌ (91نظر  :جرجس داود داود  ،ادٌان العرب قبل االسالم ووجهها الحضاري
واالجتماعً 82 ،
) (92لالستزادة ٌنظر  :جواد علً  ،المفصل  ،ج ، 6ص 630وما بعدها
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)ٌ (93نظر  :صالح احمد العلً  ،محاضرات فً تارٌخ العرب  ،ص 28
)ٌ(94نظر  :البروج  8 – 4 :؛ ابن كثٌر  ،تفسٌر القرآن العظٌم  ،مج ، 4ص  633؛ ابن
خلدون  ،كتاب العبر  ،مج  ، 2ص  59وما بعدها ؛ وللمزٌد من المعرفة حول قصة اصحاب
االخدود ٌ .نظر  :محسن مشكل فهد الحجاج  ،قصة اصحاب االخدود فً الٌمن دراسة تارٌخٌة ،
ص 181وما بعدها .
)(95لالستزادة ٌنظر  :ابن هشام  ،السٌرة النبوٌة  ،ج ، 1ص 40وما بعدها ؛ الطبري ،

تارٌخ الطبري  ،ج ، 2ص  67وما بعدها ؛ صالح احمد العلً  ،محاضرات فً تارٌخ
العرب  ،ص  30؛ وللمزٌد من المعرفة حول الملك كسرى انوشروان ٌنظر  :مؤلؾ مجهول ،
التارٌخ السعردي  ،ج ، 2ص  79 ، 46؛ آرثر كرٌستنسن  ،اٌران فً عهد الساسانٌٌن  ،ص. 348
)(96لالستزادة ٌنظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ج ، 1ص  966وما بعدها ؛ سهٌل

زكار  ،المعجم الموسوعً للدٌانات والعقائد والمذاهب والطرائق والطوائؾ والملل فً
العالم  ،ج ، 1ص 340
)ٌ(97نظر  :ابن هشام  ،السٌرة النبوٌة  ،ج ، 1ص . 148
)ٌ(98نظر  :فرانشٌسكو كبرٌٌلً  ،محمد والفتوحات المكٌة  ،ص 114 ، 113
)ٌ(99نظر  :ابن قتٌبة  ،تاوٌل مختلؾ الحدٌث . 112 ،
)ٌ(100نظر  :البقرة  35 :؛ آل عمران  95 ، 67 :؛ النساء  124 :؛ االنعام 79 ، 78 :
؛ النحل . 122 ، 120 :
)(101لالستزادة ٌنظر  :االصفهانً  ،كتاب االؼانً  ،ج ، 4ص  122؛ شرح دٌوان امٌة
بن ابً الصلت  ،ص  19وما بعدها .
) (102ابن الكلبً  ،االصنام  ،ص  13؛ الٌعقوبً  ،تارٌخ الٌعقوبً ،ج ، 1ص.194
)ٌ(103نظر  :عماد صباغ  ،االحناؾ  ،دراسة فً الفكر الدٌنً التوحٌدي فً المنطقة
العربٌة قبل االسالم  ،ص .26
)ٌ(104نظر  :جواد علً  ،المفصل  ،ج ، 6ص 462
)(105لالستزادة ٌنظر  :االصفهانً  ،االؼانً  ،ج ، 3ص 119وما بعدها ؛ ابن كثٌر ،
البداٌة والنهاٌة  ،ج ، 2ص  248وما بعدها ؛ عماد صباغ  ،االحناؾ  ،ص .38
)(106عماد صباغ  ،االحناؾ  ،ص 71
)(107لالستزادة ٌنظر  :ابن هشام  ،السٌرة النبوٌة  ،ج ، 1ص 140وما بعدها ؛ ابن
حبٌب  ،المنمق  ،ص 153؛ ابن عساكر  ،تهذٌب تارٌخ دمشق الكبٌر  ،ص 31؛ السهٌلً
 ،الروض االنؾ  ،ج ، 1ص  253وما بعدها .
) (108لالستزادة ٌنظر  :ابن هشام السٌرة النبوٌة  ،ج ، 1ص  142؛ ابن حبٌب  ،المحبر
 ،ص .171
)ٌ (109نظر  :سٌد محمود القمنً  ،دور الحزب الهاشمً والعقٌدة الحنفٌة فً التمهٌد لقٌام
دولة العرب االسالمٌة  ،ص  ، 67وللمزٌد من المعرفة حول زٌد بن عمرو بن نفٌل ،
ٌنظر  :حامد حمٌد عطٌة  ،زٌد بن عمرو بن نفٌل العدوي  ،ص  569وما بعدها ؛ سامً
عوٌد احمد  ،زٌد بن عمرو بن نفٌل وجهوده فً نشر عقٌدة االحناؾ  ،ص  356وما
بعدها
) (110لالستزادة ٌنظر  :ابن هشام  ،السٌرة النبوٌة  ،ج ، 1ص 142
)ٌ (111نظر  :الزبٌدي  ،تاج العروس من جواهر القاموس  ،مج  ، 3ص 105
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) (112لالستزادة ٌنظر  :ابن هشام السٌرة النبوٌة  ،ج ، 1ص  145؛ ابن عساكر  ،تهذٌب
تارٌخ دمشق الكبٌر ،ص . 31
)(113لالستزادة ٌنظر  :ابن هشام  ،السٌرة النبوٌة  ،ج ، 1ص  146؛ ابن حبٌب ،
المحبر ،ص  172 ، 171؛ المسعودي  ،مروج الذهب  ،ج ، 1ص .78
)ٌ(114نظر  :االلوسً  ،بلوغ االرب  ،مج  ، 2ص 252
)(115لالستزادة ٌنظر  :البقرة  136 :؛ أل عمران  84 :؛ االعلى 19-14:؛ابن
كثٌر،تفسٌر القران العظٌم،ج،4ص646
) (116كان لقمان عبد اسودا حبشٌا ٌقال ان هللا خٌره بٌن النبوة والحكمة فاختار الحكمة
فاتاه جبرائٌل وهو نائم فذر علٌه الحكمة فاصبح ٌنطق بها والحكمة اي الفهم والعلم
والتعبٌر وكان رجال قوٌا فً امر هللا متورعا عمٌق النظر طوٌل الفكر  ،عرؾ بمواعظه
19-12:
البنه التً ذكرت فً القرآن الكرٌم  .لالستزادة ٌنظر  :لقمان
؛ ابن كثٌر  ،تفسٌر القرآن العظٌم  ،مج  ، 3ص  578وما بعدها ؛ محمد حسٌن
الطباطبائً  ،تارٌخ االنبٌاء 364 ،
)(117ابن هشام  ،السٌرة النبوٌة  ،ج ، 2ص . 49
)ٌ (118نظر  :الٌعقوبً  ،تارٌخ الٌعقوبً ،ج ، 1ص . 220
)ٌ(119نظر  :الجاحظ  ،البٌان والتبٌٌن  ،مج ، 1ص  254 ، 253؛ المسعودي  ،مروج
الذهب  ،ج ، 1ص 76وما بعدها ؛ ابن عبد ربه االندلسً  ،العقد الفرٌد  ،ج ، 3ص
.285
)ٌ (120نظر  :عبد هللا عبد الجبار ومحمد عبد المنعم خفاجة  ،قصة االدب فً الحجاز فً
العصر الجاهلً  ،ص. 160
)(121لالستزادة ٌنظر  :ابن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة  ،ج ، 2ص  248وما بعدها
قائمة المصادر والمراجع
 )1الكتاب المقدس الدومٌنكانً طبعه عن النسخة االصلٌة لسنة ( 1875جمعٌة
الكتاب المقدس  ،بٌروت )2000 :
 )2القرآن الكرٌم
 )3احمد بن حنبل الشٌبانً (ت  241 :هـ ) مسند االمام احمد بن حنبل ( مؤسسة
قرطبة  ،مصر  :د.ت)
 )4احمد الخشاب  ،علم االجتماع الدٌنً ( مكتبة القاهرة الحدٌثة  ،القاهرة ) 1964 :
 )5احمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح الٌعقوبً (ت  292 :هـ) تارٌخ
الٌعقوبً ( دار الزهراء  ،اٌران 1439 :هـ )
 )6احمد امٌن  ،فجر االسالم  ،ط ( ، 3د .ط  ،القاهرة )1935 :
 )7احمد سوسة  ،العرب والٌهود فً التارٌخ حقائق تارٌخٌة تظهرها المكتشفات
االثارٌة ( دار الحرٌة  ،بؽداد ) 1972 :
 )8احمد بن عمر بن رستة (ت  300 :هـ) االعالق النفٌسة (دار احٌاء التراث
العربً  ،بٌروت  :د.ت)
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 )9ارثر كرٌستنسن  ،اٌران فً عهد الساسانٌٌن  ،تر ٌ :حٌى الخشاب (دار النهضة
العربٌة  :د.ت)
 )10اسرائٌل ولفنسون  ،تارٌخ الٌهود فً بالد العرب فً الجاهلٌة وصدر االسالم (
مطبعة االتحاد  ،مصر  :د.ت)
 اسماعٌل بن كثٌر القرشً الدمشقً ( ت774 :هـ) )11تفسٌر القرآن العظٌم ( مكتبة الثقافة الدٌنٌة  ،القاهرة  :د.ت)
 )12البداٌة والنهاٌة (دار احٌاء التراث العربً  ،بٌروت ) 2001 :
 )13الساسً بن محمد الضٌفاوي  ،مٌثولوجٌا الهة العرب قبل االسالم ( المركز
الثقافً العربً  ،المؽرب ) 2014 :
 )14اؼناطٌوس ٌعقوب الثالث  ،الشهداء الحمٌرٌون العرب فً الوثائق السرٌانٌة (
د.ط  ،دمشق )1966 :
 )15افؽراؾ سمٌرنوؾ  ،تارٌخ الكنٌسة المسٌحٌة  ،تر  :الكسندروس  ،ط ( 9مكتبة
السائح  ،لبنان  :د  .ت )
 )16الفرٌد لوٌس دي برٌمار  ،تاسٌس االسالم بٌن الكتابة والتارٌخ  ،تر  :عٌسى
محاسبً ( دار الساقً  ،بٌروت )2009 :
 )17االستاذ الحداد  ،القرآن دعوة نصرانٌة ( سلسلة فً سبٌل الحوار  ،االسالمً
المسٌحً  ،ال  ،م  :د.ت)
 )18امل عجٌل ابراهٌم  ،االثر الفكري والدٌنً للٌهود فً شمال وجنوب شبه
الجزٌرة العربٌة قبل االسالم ( مجلة كلٌة التربٌة االساسٌة للعلوم التربوٌة
واالنسانٌة ،جامعة بابل،العدد ) 2017 : 34
 )19اٌرا م  .البٌدس  ،تارٌخ المجتمعات االسالمٌة  ،تر  :فاضل جنكر  ،ط ( 2دار
الكتاب العربً  ،بٌروت )2011 :
 )20برهان الدٌن دلو  ،جزٌرة العرب قبل االسالم التارٌخ االقتصادي االجتماعً
الثقافً والسٌاسً  ،ط ( ، 3دار الفارابً  ،بٌروت )2007 :
 )21بٌوس قاشا  ،اضواء على المجامع المسكونٌة (مطبعة الدٌوان  ،بؽداد )2006 :
 )22توفٌق برو  ،تارٌخ العرب القدٌم  ،ط ( 7دار الفكر المعاصر  ،بٌروت  ،دار
الفكر  ،دمشق )2007 ،
 )23جمال الدٌن محمد بن مكرم ابن منظور االفرٌقً المصري ( ت  ) 711 :لسان
العرب ( مؤسسة االعلمً للمطبوعات  ،بٌروت )2005 :
 )24ج  .ر تابوي  ،نبوخذ نصر عظمة بابل واحراق نٌنوى وتدمٌر مملكة ٌهوذا ،
تر  :فٌلٌب عطا هللا ( دار الجٌل  ،بٌروت )1994 :
 )25جرجس داوود داوود  ،ادٌان العرب قبل االسالم ووجهها الحضاري
واالجتماعً  ،ط ( 3مجد المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع  ،بٌروت
) 2005 :
28

 جواد علً : )26المفصل فً تارٌخ العرب قبل االسالم ( منشورات الشرٌؾ الرضً  ،طهران :
د.ت)
 )27ابحاث فً تارٌخ العرب قبل االسالم ( منشورات الجمل  ،بٌروت )2011 :
 )28جواد مطر رحمة الحمد  ،الدٌانة الٌمنٌة ومعابدها قبل االسالم دراسة تارٌخٌة
فً المٌثولوجٌا والمعتقدات الدٌنٌة العربٌة فً الٌمن القدٌم ( رسالة ماجستٌر ؼٌر
منشورة  ،جامعة البصرة  ،كلٌة التربٌة ) 1989 ،
 )29جورج قنواتً  ،المسٌحٌة والحضارة العربٌة ( المؤسسة العربٌة للدراسات
والنشر  ،بٌروت  :د  .ت )
 )30جورجً كنعان  ،تارٌخ هللا (اٌل – العالً )  ،ط  ( 2دار انكً للطباعة والنشر
 ،بٌروت )2011 :
 )31حامد حمٌد عطٌة  ،زٌد بن عمرو بن نفٌل العدوي ( مجلة دٌالى  ،العدد : 44
 ) 2010ص . 596
 )32حسٌن الحاج حسن  ،حضارة العرب فً عصر الجاهلٌة  ،ط ( 4مجد المؤسسة
الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع  ،بٌروت ) 2006 :
 )33حسٌن قاسم العزٌز  ،دراسات عن اساطٌر عرب شبه الجزٌرة قبل االسالم ،
مدخل لفهم معتقداتهم ( المركز االكادٌمً لالبحاث  ،بٌروت )2014 :
 )34حسٌن بن محمد بن الحسن الدٌار بكري ( ت 966 :هـ )  ،تارٌخ الخمٌس فً
احوال انفس نفٌس ( مؤسسة االعلمً للنشر والتوزٌع  ،بٌروت  :د  .ت )
 )35حمزة االصفهانً (ت  60 :هـ )  ،تارٌخ سنً ملوك االرض االنبٌاء  ،ط( 3
دار ومكتبة الحٌاة  ،بٌروت  :د  .ت )
 )36حنا جمٌل حداد  ،مجموع اصنام اهل الجاهلٌة وتلبٌاتهم (دار الٌازوري  ،عمان
)2012 :
 )37خضر الٌاس جلو  ،الٌهود فً المشرق االسالمً دراسة فً التوزٌع السكانً
والحٌاة االقتصادٌة للحقبة ( 923 – 11هـ 1517 – 632 ،م)  ( ،صفحات
للدراسات والنشر والتوزٌع سورٌة ) 2017 :
 )38دٌوان اوس بن حجر  ،تح  :محمد ٌوسؾ نجم ( دار صادر ودار بٌروت  ،ال.م
)1960 :
 )39رؤوؾ سبهانً  ،تارٌخ االدٌان القدٌم ( دار سلونً  ،بٌروت ) 2011 :
 )40رٌجٌس بالشٌر  ،تارٌخ االدب العربً العصر الجاهلً  ،تر  :ابراهٌم كٌالنً (
دار الفكر  ،دمشق  :د  .ت )
 )41زكً شنودة  ،المجتمع الٌهودي ( مكتبة الخانجً  ،القاهرة  :د  .ت )
 )42سابتٌنو اكوافٌفا وانزو باتشً  ،علم االجتماع الدٌنً االشكاالت والسٌاقات  ،تر
 :عز الدٌن عناٌة (دار كلمة هٌئة ابو ظبً للثقافة والتراث  ،ال.م )2011 :
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 )43سامً عوٌد احمد  ،زٌد بن عمرو بن نفٌل وجهوده فً نشر عقٌدة االحناؾ (
مجلة جامعة كركوك للدراسات االنسانٌة  ،مج  ، 9العدد .) 2014 : 1
 )44سعد زؼلول عبد الحمٌد  ،فً تارٌخ العرب قبل االسالم ( دار النهضة العربٌة ،
بٌروت  :د  .ت )
 )45سهٌل زكار  ،المعجم الموسوعً للدٌانات والعقائد والمذاهب والطرائق
والطوائؾ والملل فً العالم  ،ط ( 3دار الكتاب العربً  ،القاهرة ) 1997 :
 )46سٌد محمود القمنً  ،دور الحزب الهاشمً والعقٌدة الحنٌفٌة فً التمهٌد لقٌام
دولة العرب االسالمٌة مدخل الى قراءة الواقع االجتماعً لعرب الجاهلٌة
وافرازاته االٌدٌولوجٌة ( سٌنا للنشر  ،القاهرة )1990 :
 )47شرح دٌوان امٌة بن ابً الصلت  ،تقدٌم  :سٌؾ الدٌن الكتاب واحمد عصام
الكاتب ( دار ومكتبة الحٌاة  ،بٌروت  :د  .ت )
 )48شهاب الدٌن احمد بن عبد ربة االندلسً ( ت  940 :هـ )  ،العقد الفرٌد  ( ،دار
ومكتبة الهالل  ،بٌروت ) 1986 :
 )49شهاب الدٌن احمد بن عبد الوهاب النوٌري ( ت 733 :هـ ) نهاٌة االرب فً
فنون االدب ( مطابع كوستا تسوماس وشركاه  ،القاهرة  :د  .ت )
 )50صادق المخزومً  ،االسالم والمسٌحٌة سوسٌولوجٌا العصور التاسٌسٌة ( دار
الرافدٌن  ،بٌروت )2016 :
 )51صالح احمد العلً  ،محاضرات فً تارٌخ العرب ( مؤسسة دار الكتب للطباعة
والنشر  ،جامعة الموصل  :د.ت)
 )52صبحً حموي الٌسوعً  ،معجم االٌمان المسٌحً  ،ط ( 2دار المشرق ،
بٌروت )1998 :
 )53عبد العزٌز الدوري  ،مقدمة فً تارٌخ صدر االسالم ( مركز دراسات الوحدة
العربٌة  ،بٌروت )2005 :
 )54عبد الرحمن بن عبد هللا بن ابً الحسن السهٌلً ( ت 581 :هـ ) الروض االنؾ
فً تفسٌر السٌرة النبوٌة البن هشام ( دار المعرفة  ،ال .م )1978 :
 )55عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ( ت  808 :هـ )  ،تارٌخ بن خلدون المسمى
بكتاب العبر ودٌوان المبتدأ والخبر فً اٌام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم
من ذوي السلطان االكبر ( مؤسسة االعلمً للمطبوعات  ،بٌروت )1971 :
 )56عبد هللا عبد الجبار ومحمد عبد المنعم خفاجة  ،قصة االدب فً الحجاز فً
العصر الجاهلً  ،ط ( 3د.ط القاهرة ) 1959 :
 )57عبد العزٌز صالح  ،تارٌخ شبه الجزٌرة العربٌة فً عصورها القدٌمة (مكتبة
االنجلو المصرٌة  ،مصر )2010 :
 )58عبد هللا بن مسلم بن قتٌبة ( ت 276 :هـ) المعارؾ  ،تح  :ثروت عكاشة ( دار
الكتب  ،مصر )1960 :
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 )59عبد الملك بن هشام بن اٌوب الحمٌري البصري ( ت218 :هـ) السٌرة النبوٌة (
مكتبة الثقافة الدٌنٌة  ،القاهرة )2006 :
 )60عبد المنعم الحفنً  ،موسوعة الٌهود والتوراة فً سور القرآن الكرٌم ( مكتبة
مدبولً  ،القاهرة )2013 :
 )61عزالدٌن ابو الحسن علً ابن ابً الكرم الشٌبانً ابن االثٌر (ت 630 :هـ)
الكامل فً التارٌخ  ،تح  :مكتب التراث ( دار احٌاء التراث العربً  ،بٌروت :
)2009
 )62عرفان عبد الحمٌد  ،النصرانٌة  ،نشأتها التارٌخٌة واصول عقائدها ( دار عمار
 ،عمان )2000 :
 )63عرفان محمد محمود  ،العرب قبل االسالم احوالهم السٌاسٌة والدٌنٌة واهم
مظاهر حضارتهم ( ال.ط  ،القاهرة )1998 :
 )64عماد صباغ  ،االحناؾ دراسة فً الفكر الدٌنً التوحٌدي فً المنطقة العربٌة
قبل االسالم  ،ط ( 2دار الكلمة للنشر والتوزٌع  ،سورٌة )2009 :
 )65عمرو بن بحر الجاحظ ( ت 255 :هـ ) البٌان والتبٌٌن ( دار ومكتبة الهالل ،
بٌروت )2002 :
 )66علً بن الحسٌن االصفهانً ( ت356 :هـ ) كتاب االؼانً ( مطابع كوستاتسو
توماس وشركاه  ،القاهرة  :د.ت)
 )67علً بن الحسٌن بن علً المسعودي ( ت 346 :هـ ) مروج الذهب ومعادن
الجوهر (مؤسسة االعلمً للمطبوعات  ،بٌروت )2010 :
 )68علً بن الحسٌن بن هبة هللا الشافعً بن عساكر ( ت 571 :هـ ) تهذٌب تارٌخ
دمشق الكبٌر ( دار المسٌرة  ،بٌروت )1979 :
 )69علً بن محمد الشابشتً ( ت  388 :هـ ) الدٌارات  ،ط 3تح  :كوركٌس عواد
( دار الرائد العربً  ،بٌروت )1986 :
 )70ؼسان عبد صالح  ،النصرانٌة عند الؽساسنة والمناذرة (رسالة ماجستٌر ؼٌر
منشورة  ،جامعة بؽداد  ،كلٌة التربٌة (ابن رشد) )2000 :
 )71ؼوستاؾ لوبون  ،الٌهود فً تارٌخ الحضارات االولى  ،تر  :عادل زعٌتر (
دار طٌبة  ،مصر )2009 :
 )72فاضل سٌداروس الٌسوعً  ،مدخل الى رسائل القدٌس بولس (دار المشرق –
بٌروت ) 1989 :
 )73فراس السواح  ،االسطورة والمعنى دراسات فً المٌثولوجٌا والدٌانات المشرقٌة
( دار عالء الدٌن  ،دمشق ) 2012 :
 )74فرانشٌسكو كبرٌٌلً  ،محمد والفتوحات المكٌة  ،تر  :عبد الجبار ناجً (
منشورات الجمل – بٌروت )2011 :
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 )75قحطان حمدي محمد  ،ورقة بن نوفل الموحد االدٌب دراسة تارٌخٌة ( مجلة
اداب الفراهٌدي  ،العدد  ، 25اذار ) 2016 :
 )76كارل برو كلمان  ،تارٌخ الشعوب االسالمٌة العرب واالمبراطورٌة العربٌة ،
تر  :نبٌه امٌن فارس ومنٌر البعلبكً ( دار العلم للمالٌٌن – بٌروت )1948 :
 )77كامل فرحان صالح  ،الشعر والدٌن فاعلٌة الرمز الدٌنً المقدس فً الشعر
العربً  ،ط ( 2دار الحداثة  ،بٌروت ) 2006 :
 )78لوٌس شٌخو  ،النصرانٌة وادابها ( د.ط  ،بٌروت ) 1912 :
 )79ماركس مارجولٌز والكسندر ماركس  ،تارٌخ الشعب الٌهودي او كٌؾ ٌروي
الٌهود تارٌخهم ( دار مكتبة بٌبلٌون  ،لبنان )2014 :
 )80محسن مشكل فهد الحجاج  ،قصة اصحاب االخدود فً الٌمن دراسة تارٌخٌة (
مجلة القادسٌة للعلوم االنسانٌة  ،مج  ، 14العدد . )2011 : 2 - 1
 )81محمد ابراهٌم الفٌومً  ،تارٌخ الفكر الدٌنً الجاهلً ( دار الجٌل  ،بٌروت :
)1999
 )82محمد احمد الخطٌب  ،المجتمع العربً القدٌم  ،ط ( 2دار المسٌرة  ،عمان :
)2009
 )83محمد بن جرٌر الطبري ( ت 310 :هـ ) تارٌخ االمم والملوك ( دار احٌاء
التراث العربً  ،بٌروت )2008 :
 محمد بن حبٌب البؽدادي  ( ،ت 245 :هـ ) )84المنمق فً اخبار قرٌش ( علم الكتب – بٌروت )1985 :
 )85المحبر  ،رواٌة ابً سعٌد الحسن بن الحسٌن السكري  ،تصحٌح  :اٌلزة لٌختن
شتٌر ( منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت  :د.ت)
 )86محمد حسٌن الطباطبائً  ،تارٌخ االنبٌاء ( مؤسسة االعلمً للمطبوعات ،
بٌروت )2002 :
 )87محمد بن سعد (ت230 :هـ) الطبقات الكبرى ( دار صادر  ،بٌروت )1960 :
 )88محمد سهٌل طقوش  ،تارٌخ العرب قبل االسالم ( دار النفائس  ،بٌروت :
)2009
 )89محمد سعٌد طنطاوي وحسن عبد الستار العزاوي  ،بنو اسرائٌل فً القرآن
والسنة ( دار مكتبة االندلس  ،لٌبٌا  ،د  .ت )
 )90محمد بن سالم الجمحً ( ت 231 :هـ) طبقات الشعراء ( دار الكتب العلمٌة ،
بٌروت )1988 :
 )91محمود شكري االلوسً  ،بلوغ االرب فً معرفة احوال العرب ( دار الكتب
العلمٌة ـ بٌروت )2009 :
 )92محمد الرحمونً  ،مفهوم الدهر فً العالقة بٌن المكان والزمان فً الفضاء
العربً القدٌم ( الشبكة العربٌة لالبحاث والنشر  ،بٌروت )2009 :
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 )93محمد عبد هللا دراز  ،الدٌن ( المطبعة العالمٌة  ،مصر )1952 :
 )94محمد بن عبد هللا بن مسلم بن قتٌبة ( ت 376 :هـ ) تاوٌل مختلؾ الحدٌث  ،تح
 :اسماعٌل االسعردي ( دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت ) 1985 :
 )95محمد مرتضى الحسٌنً الزبٌدي ( ت 1205 :هـ ) تاج العروس فً جواهر
القاموس ،تح  :نواؾ الجراح ( دار صادر  ،بٌروت )2011 :
 )96مجموعة مؤلفٌن  ،التفسٌر التطبٌقً للكتاب المقدس (التعرٌب والجمع
التصوٌري والمونتاج واالعمال الفنٌة  ،شركة ماستر مٌدٌا  ،مصر  :د.ت) .
 )97مورٌس لومبار  ،االسالم فً مجدة االول من القرن الثانً الى القرن الخامس
الهجري ( الثامن والحادي عشر المٌالدي ) تر  :اسماعٌل العربً ( دار الجٌل ،
بٌروت  ،دار االفاق الجدٌدة  ،المؽرب  :د  .ت )
 )98مؤلؾ مجهول  ،التارٌخ السعردي  ،تح  :ادٌشٌر  ،ط ( 2منشورات معهد
التراث الكردي  ،السلٌمانٌة )2007 :
 )99مٌشٌل ٌتٌم واؼناطٌوس دٌك  ،تارٌخ الكنٌسة الشرقٌة ط ( 4منشورات المكتبة
البولسٌة  ،بٌروت )1999 :
 )100نسٌب وهٌبة الخازن  ،من السامٌٌن الى العرب ( دار مكتبة الحٌاة  ،بٌروت :
د.ت)
 )101نور الدٌن علً بن احمد السمهودي ( ت 911 :هـ ) وفاء الوفا باخبار دار
المصطفى ( دار الكتب العلمٌة ـ بٌروت )2006 :
 )102هشام بن محمد بن السائب الكلبً ( ت 204 :هـ ) كتاب االصنام  ،تح  :احمد
زكً ( الدار القومٌة للطباعة والنشر  ،ال  .م ) 1924 :
 )103هٌربرت بوسة  ،اسس الحوار فً القرآن الكرٌم دراسة فً عالقة االسالم
بالٌهودٌة والمسٌحٌة  ،تر  :احمد محمد هوٌدي ط ( 2المركز القومً للترجمة ،
القاهرة )2009 :
 )104وهب بن منبه ( ت 114 :هـ ) كتاب التٌجان فً ملوك حمٌر  ،ط ( 3مكتبة
الجٌل الجدٌد  ،صنعاء )2008 :
ٌ )105وسابٌوس القٌصري  ،تارٌخ الكنٌسة ( مكتبة المحبة  ،مصر  :د.ت)
ٌ )106وسؾ بن عبد هللا بن عبد البر القرطبً النمري ( ت 463 :هـ ) االستٌعاب
فً معرفة االصحاب  ،تح  :عادل مرشد ( دار االعالم  ،االردن ) 2002 :
ٌ )107وسؾ حبً  ،مجامع كنٌسة المشرق ( منشورات كلٌة الالهوت الحبرٌة ،
لبنان . )1999 :
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