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وعرفانشكر 

ه،الجامعيالدراسي العام ق صعود اللك جامعة من حملت 

هالمتحد ات الولايجامعات بعض ل محها جزءا قضت علمي تمرغ إحازء على 
ولالانه والحقيقة الدراسة. هده مائة أكثر جع حلالها ل تى حيث الأمريكية، 

ةفلحامع ل، العمهدا إنجاز المتعذر من لكان الجامعة ل أتاحتها الي الفرصة طْ 
لمركزكدللث موصول والشكر الشكر. وافر العلمي .كحلسبما ممثلة صعود الاللث 
الدراسة.هدو ينشر تفضل الذي الإسلامية والدراسات للبحوت فيصل المللئح 

سواءل العمهدا إنجاز على صاعد من كل أشكر أن الختام ق يفوني ولا 
وأخصاللائق، بالفلهر إظهاره شأها من ملحوظة أو برأي أدل أو عسوداته بفراءة 
الهلأيوعبدالعزيز المانع العزيز وعبد ي الوهيبصاغ ت الأفاضل الأساتذة منهم 
العميلي•وعمر موسى الدين وعز 

الكريم٠لوجهه خالصا عملا يكون أن اس أرجو 

.٩





مقدمة

بين،سائدة كائت الي العلاقة تاريخ إل التعرف هو الدراسة هدء من الهدف إن 

ذوضقلخف حى إلها ممته منذ ونوعتتها الدينق ويهود وسلم عليه اف صلى الغي 
بعضطر ات وجهإل التعرف م ومن للهمء، عشرة الخالية السنة ل الأعلى 

قيها.بآرائهم أدلوا م الختلفة، وجوهها من العلاقة تلك درسوا الدين ١التشرفين 

مءنالكتم فليما انحال، هذا ل دراسة أول ليت الدراسة هده أن والحقيقة 
ا.المقام؛ هدا ق حصرها يصعب الي السابقة الدراسات 

نحدالمدينة يهود من ولم( عليه الق )صلى الرمول مؤنق المثال: سل على ر انفل
اف( ٣٩٣)بالرياض ان اتحرساللغة كلية يلة ز مشورا مراد، كامل 
صتألوملم( عله اف )صلى الرمول س ومافمهم يثرب ذ واليهود • ٢٢٨

والعلأفاته(. ١٣٩٥الأزهر، جامعة )الماهرة؛ المد محمد بن الرخمءس عبد 
حللالدين اد لعوملم عليه اف صلى الرمول عهد ق ة اليهودي~ الإسلامية 

مه-ا-أ•،ص ص اه(  ٣٩٤)اكاي، العدد - الثالث انحلي ورد الملة و: منشور 
صرما،ثريا لإحسان اليهود مع غزواته ؤ، وملم عليه اف صلى ول الرٌياميآ مو 

يرةللسالثالث المي العللموممر المقدمة والدراسات البحوث كتاب ل منشورة 
"العلاقاتوكيلك -( ٥١٤•)•قئر - ة الغوية غوال

زمنشور غناتم، نبيل ضمد وسلم ه علياذ صلى الرمول عصر ل اليهودية الإملأمبة 
ْ. LU-iA^lr\ى ٤ ٨. الدوحة و١لم٠، الطة بجولث، مركز مجلة: 

أرنتدراسة وأقدمها أشهرها أن حني وحسب جدا، فكثثرة الأحنبية الدراسات أما 
الإنجليزية.اللغة إل ترحمن، م ام، ٩ • ٨ سنة ليدن ل نشرت الي نلئج، قن

Arciil Jan Wensincl،, Muhammad and the Jews of Medina, trans, and edil،;d by
(.1982 Wolfgang 11. IJehn, 2 cd. (IJcrlin

بعوان: Baralcat Ahmadأخمد؛ بركات ندمها الي بيا نالحديثة الدراسة وكدللن، 
(.1979 ;Muhammad and the Jews :A Re-examination (New Delhi



أنحاالأجنبية أو العريية منها مواء الدوامات هدء جميع على يلاحفل مما ولكن 
ال—احيمحنس ة المدينود يهوملم عليه الذ صلى الني علاقة أم ناقشت قد 

وكيفالعلأنة، هده س المستترقن مواقف تناولت أن وقل والدينية، ياسة ال
؟لها تقويمهم كان 

مواقفناقشت دراسة أول تكون ريما لأمحا الدراسة؛ هده أمية هنا ومجن 
وقعد وفالمدينة. بيهود ومحلم عليه الق صلى اليي علاقة من تنرقن المبعض 

وصلمعليه الق صلى بالني الاهنمام ذوى محن بعضهم أعمال مجن عينة على الاختار 
الأعمالتلك بعض دراسة حلال مءن أنه ثلث ولا المدنية، المرحلة ق خاصة وسرته 

هعليالله لى صالرسول سياسة من المستشرقن أولثلك مواقف إل التعرف يمكن 
رنالغمور للتأكان ومعرفة الّياٌة، لتللث ونسرهم المدينة يهود نجاه وسلم 

إلالست__شرقين هزلأء بعض نظرة ق أثر وملم عليه الله صلى الني عن الموروث 
سوغاتالمإل كيلك والتعرف واليهود. الني ض انده ست، كانالي العلاقة طيعة 

المدينة.يهود فضية عدالة لإظهار المستشرقون أولثلث يسوقها ما كئترأ الي 
محعايمتطبيق ل سءه ،؟ن الأستثراق نجاح مدى سيتبين كلمه ذللث خلال من 

المإكرءالإسلامي التاريخ j الأهمية لنة u١المسألة هدء j الموضوعي العلمي اليحت 
المدينة.بيهود اليي علاقة أي، 

١٢.
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الأولالقمل 

ولاربخيفكري تمهد 

انمورإل الممرف بما بجدر الدبمة، أو يثرب ي اليهود عن الحدث نل 
ولوالتصور ذلك من يمكننا أنه حيث وسلم عليه اد)ه صلى محمد النربي 

عليهاس صلى الرسول مجن المستشرين مواقف عليه ستكون ما معرفة مبدئير، بشكل 
المدينة.يهود نجاه وسياسته وسلم 

'•١^^؛( التصور ل . المي ~ ١ 

دىللكشوه تعرضا الإياق اكاريخ ق البارزة الثخصات أكثر من لعل 
ثخمهى علهجموا فقد وملم، عليه الله صلى محمد الني هو الغرميا 

كيتمكن لن الباحث فان لذلك بما. جاء الي الشريعة وموهوا نبوته، وأنكروا 
وديهنجاد سامته حيال وملم عليه الله صلى الثي ما' تشرين الممواقف ثر تف

صلىالني ض الغريتن تصورات إل التقريب، وجه على ولو يتعرف، حى المدية 

هيللموضرعية وانحافية العدائية ز الموغلة التصورات تلمك لأن ولم؛ عليه اينه 
الغرنالامتشراني للموقف العريضة الخءلوٍل رمم j الكير الإمهام لها كان الق 
ضبعومواقف عامة، بصورة ورسالته وسلم عليه الله صلى الله رسول نجاه 

موردبة المدينيهود مع علاقته ق وسلم عليه الذ صلى الرسول من المستشرقن 
صىللنم ايشوهة الصورة هدد مثل بوجود المستشرفن 0و2ض سهد وند خاصة. 

كتابففي وصينها، واقعيتها بعدم الضمي الاعتراف مع الغرب ق وسلم عليه الق 

-١٥-



قكره ثخصية محاك لمس أنه ت  M. Wattوات مونتحمري ذكر مكة ق محمد 
همميلالغرمسون الكتاب أظهر نقد كعحعد. الغرب ق فدرها مجن حط التاريخ 

العالونمن لواقعه مدي نفير أي ظهر وكلما محمد، عن الأمور أمرأ لتمحييق 
،.١١ماJو٠ ممكأ 

علمهاذ ٍالى الني صد تحيزه ئ الغرب على وشهادته وات رأي ويؤكد 
طويلازمنا محمد ظل نال: -ض  Carra de Vauxفو لي كارا به شهد ما وملم 

.٢٢١٠٠١١نسبوها إلا فظاظة ولا خرافة توجد تكاد س؛ة،فلأ معرفة الغرب ق معروفا 

نحمالك؛ران التشرقان هدان به اعترف مجا على صدق شاهد أكم ولعل 

Guibert von Nogentنوغنت ءء^رت ذكره  ١٠عر الكرم الني شخص على التحي 
إذالإ،لامحية إمحبانيا خارج وسلم عليه اف صلى الم م، أوروية ّ؛رْ أول مؤلف 

دىجمبجدد أن سمملح مبولا المالي، العام الرأي نتاج هو يذكره  ١٠إن نال: 
قالحق له الماحٌئ، إن القول: يستهلح لكنه العام، الرأي أخار ق، الحطأ أو المجحة 

٢معقول........ حد كل سعاته فائت، رجل عن مجلي بشكل يتحدث أن  ١.

صلىمحمد عن ملي بمشكل يتحدث أن ق الحق للماحث، أن دام فما وهكذا 
ولوالحاصر الونت، حى ور.مما ~ الفترة تلك ق أوروبا ق دارت فقد وملم عليه اس 

بحالقة بالغورة صرصم ق ونجحتا والتلفيق، التزوير عحلة ~ جية نبصورة 

ت(د، العصرية، المكمة رصٍا>ا: يركات شعان ترجة مكة، ل ممد وات: ُويصري )١( 

رالرياض:والإملأمة الخرية اللوامان، i، المترقن مناهج لغرة: التهام انفلر )٢( 
(٢١ ٩٨٠/ —  ٤٠١ • ه الري الخليع لدول الترمحة مكتجا 

وتميمتر>مة الومعر، السور ق أوروبا ف، الإسلام صورة مجوذرن؛ ريتشارد )٣( 
.٦٧ص ( ٢١ ٩٨٤ال*ربي، الإغاء معهد الأول الطعه اليد، رضوان 



عنويعتذر الأوربي(• الإسان عملية ق والسلام الصلاة عليه محمد للي والتشويه 
ليستالمسورة تلك إن بقوله:  R. Southernنوذرن ريتشاد اجلزرية الصورة تلك 

مالأوروبية، المخيلة تاريخ من جزء هي ما بقدر الأورمحا الفكر تاريخ من جزأ 
قيستمر م نشولها٠ ق الصورة إليها استندت الي المصائر عن شيئا نذكر أن علينا 

ورواالغربيين، ١لمؤكين فان محمد الني بحياة يصل فيما أما بقوله• حدث لما تسويغه 
محمدياز٠ كما إيجازها يمكن العلومات هذ'ء ١لثرنمليين• عن متحيرة قليلة معلومات 

سحقهدفه ونحيي بالصرع. مصابا وكان ثرية، أيما تزوج الأصل، مسيءص رجل 
القليلةب المعا هذو من أساس وعلى واسعة. جنسية حرية اشتراع طريق عن المسيحية 

الحكايات.من ضخما بناء عشر الثاني القرن ق الغربيون بى )والمضللةآ 

دمحمعن ئلة أسأنمهم على بملرحوا أن اللاتينيون المؤلمون اعتاد وقد 
۶تقنا اسساحرا كان بانه عنها يحيبون م دعوته، انتشار أسباب وعآن الإنسان، 

هدينست وأن والشرق، إغريقية ق الكنيسة على يفضي أن حيلته وسعة بسحره 
دينه.لمعتنقي أناحها جنسية بحرية بانباعه الناس ويغري 

الأدبباب ي تدخل لكنها وشخصيته، الني صيرة عTن أففلمر تفاصيل وهناك 
الشريعةصحف بحمل كان الذي الأبينحرير اكور لعه الذي الدور مثل تماما، الشعي 

النيصريح عن الحكايات مثل و الناس، إرهاب على ويساعد قرنيه، يثن الجديدة 
تتصلالي الأسوأ الخماصيل أما مغناطيسيا. والأرض السماء وتارجحه محمد 
مهلوصةتطويرات فانحا صرعه، نوبات إحدى ل ه لالخنازير وافتراس اليي بوفان 

الم"رُض المزنملة الصورة أجزاء لعض وكريهة 

انظر:الوضرع هذا حول الاطلاع من ولمزيد ' ٦٦ص الإسلام، صورة موذرن؛ 
yes of the West." Boston University !؛Montg،)mery Walt, " Muhammad in the

.61-69 ,Journal, Uol.22. No. 3, fall. 1974. I'P
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دامحمسني البأن الغربية الخرافة فسرقا فقد الوحي بظاهرة يختص فيما أما 
حىأذنيه من البازلأء حبات التقاط على حمامة بتدريب قام وسلم عليه الله صلى 

بالوحي'له وفص عليه، تنزل القدس روح كان لاراتي محيو 

بناللأتالولضن أن موذرن ذكر ممد الإسلامية العقيدة إل بالمة وكدللف 

وسلم،عله الذ صلى الني سمرة مع بما تعاملوا الي نفسها بالحرية معها تعاملوا فد 
بعدحاء الذي الوصسطل الأوروي الثعي ر الشعكل ق ه نفالتمرير نجد إذ 

دهعبلمون المر يفلهد والثمانالثرية الأعمال كل غفي رولأن، أنشودة 
مفاغازآلهة نلاثة )الملمون( رازانون المسفند رولأن ملحمة j أما للأصنام. 

Tervagan وأبولو د ومحمApollo . ن،بحّودة المعبالألهة زادت ل بعوفيما
رازاإيين.الآلهة عدد ل يقلا معتدلون موثقون وهناك الحمر. على استعصت 

يسإبلضم تمتنافرة محموعة المخترعة الألهة وتشكل اكلأأين، عن م ءنا-ه
اُأ ال الدجوالمسح رأفلاطون وديانا وجوبيتر 

الإسلاميةالعقيدة من اللائي ١لموافين موقف فا يفر أن محوذرن اول حيم 
فضيةق، خاض قياس على مي أنه ض ونضيف خاطثة، تصورات على مبي بانه 

ربالغق الإسلامية العقيدة لمورة مرذرن تقسم تنوء ق ثذللنا كن.لك الالهة 

دمعالأم، الإمق الالهة تعدد عن الخيالية التصورات أصاس أن كا ويبد.و ممال! 
أنبد فلا بالثالوت تقول العقيدة هذه دامت فما هم، عقيدنحم بغم الغربيئن معرفة 

يجعلمتئ تحريض كله ذلك على يطرأ م ه، نفالميء بداية الأخرتما العقاند تقول 

الأولالطبعة ءناني، ومحمد نمر غاتلمة ترجمة محمد، النم ترونح: آرمكارين )١( 
٠٤• ص ، ٢١ ٩٨٨سملور، كتاب )القاهرذت 

.٦٨-٦٧ص الإسلام، صورن نوذرن: )٢( 

-١٨-



يكونأن بد فلا المسيحية العقيدة مؤسس يعبدون المسيحيون دام وما زاما. الدين 
المائةهده لكن هم> عقيدفم موٌسس فيعبدون شسها الشاكلة على المسلمون 

ذينالالعرب مث رعالني محمد عءن وخكرقم تتناسق شيطانية أشكالا تتحد 

اتبعوْ"راا.

العيية،للحملأت الخضاري التاويخ كتاب مؤلف  Prutzبروتس ويضيف 
ائلاتقوتعاليمه محمد عآن المسيحي الوسيط العصر تصورات ۶ موصو تناول عندما 

دئنانحمبأن ول القخاصة يصفة متتشرة كانت الي التصورات ُين مءن 
كانوابل دينهم، وموص نبيهم كونه حرد لم محمدا يجلون يكونوا ب لالسلمينأ 

النقيضعلى — محمد دين وصف ذلك إل وبالإصافة الألوهية. يمثل بوصفه يمدونه 
ديونانحمائهم وقد ١ألآلوهية. وتعدد الشرك دين بانه ~ التاريخية الحقيقة رن تماما 

وكذلكفظة، بطريقة التماثيل عبادة يمارسون باخم تاريخي~ سند دون ~ أيضا 
٢•ُ والحمئر للإبل السابق الراص ُن ويسخر الم امحة س يهزأ المرء كان 

النيش■ والمضلل الشائه المسيحي التمحور هذا خطا لتأكيد، بروتس عود يم 
يطالومحسيحي الالعمر قائم الذي المرير الكفاح إن ورسالته محمد 

اسمرفة أيدون م ند أنباعه، وصد محمد تعاليم صد ١لأهوتي وبالخدل بالسلاح 
العصرانقللق الذي فالإسلام وطبيعته: ماهيته عن فكرة أية ودون بالخصم، كافية 

الأيام"أ'آا.ُن يوم ئ فعلي وجرد له يكن ■ا عليه للقضاء المسيحي 

.٦٨ص الماس، الرجع سوذرن: )١( 

خمديمحمود ترجمة الغرسن، تموواتا ل الرسول سمرة بمالمرم؛ جرساف انثر؛ )٢( 
.٤ ٥ - ٤ ٤ ص ص —( ٤٥١ • ٦ تيمية، ابن مكنة )الحرين؛ الأول، الطعة زقزوذ، 

.٤٧ص السابق، ارجع )٣( 
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ذينالن مه وأمثالبروتس نجح حقا هل هنا يتساءل أن الا-حث وبوّع 
بعضير تغق بححوا وهل ؟ مسعاهم ق وتعاليمه الإسلام ني إنصاف حاولوا 
أنيظهر ؟ الغربي( التصور ل وملم عليه اف صلى الني عن المشوهة الصورة ملامح 

جدا.محدودا كان نجاحهم 

اأوروبل الإملأم صورة كاب ُؤلف ، R.Southernموذرن اعترف ممد 
هدهأن رز نعتأن وعلينا ه. نفكالجهل كريهة الجهل تفاصيل إن ت نال إذ 

٠.ر مجتاحر ونت إل واضحة آثارا ثقافتنا ول فينا تركت الإسلام عن الصورة 

دمالقوهم الآثار تزال وما " : K.Armstrongأرمسترونج كارين وتقول 
دونلمرا ي أن رب الغأبناء عنا الشائع من يزال لا إذ ؛ هذا يرمنا حى قاتمة 
لر،العا وسيادة الفتوحات بحقيق ق الدين استغل رجل سوى لس محمدا بأن نقاش 

؛١٠ . .....السيف.. على يعتمد عنف دين الإسلام وأن 

ا:بقوله١لملين عقيدة عن المسيحي الغرب نمور آرمترونح لما وتوضح 
دونيعبلم\ن الأن مع يحنن حقيقية دهشة يدهش مجن بعض بيننا يزال ومجا 
اختلافابجتلف إله اس أن يعتقدون فهم يحيون: والماليهود يعبده الذي ه نفالإله 

١ا ُ ااروُاني الألة بحمع ق جوبيتر هو كأنما كاملا 

دمحمالني حياة عن الغرب ل الزيف المعرل الركام هذا أن ل سك من محا 
وسنفق عميقا أثرا ترك ند لها، حاء الي والشريعة ورسالته وملم عليه ائته صلى 

ونيلام الإ،عن وأبحاثهم درامافم فحاءت وطلالهم، المستشرقينر محن الكثثر 

٠٦٨صن الإسلام، صورة سوذرن: )١( 

.٣٧ص محمد، اش سره آرسترونح: )٢( 

•الساض،صْأ الرج؛ا)٣( 

--٢.



إي الا ايحرفواشرات والاجتهادات الباهتة الصغة هذه مصهلغة الإسلام 
ربالغأمام وٌلم عليه اف صلى محمد المحي صورة إظهار فيأ ياللأمغا~ ~ تسهم 

دراس—اتوجود من الرغم على آرمسرونج مول كما وذلك، الصحيح. بشكالها 
الربطةالأصهلورة خطل أست، الإملأم وني الإسلام عن كثيرة وموضوعية عالمية 

ؤ،مشوهة محمل المحي صورت ظلت فقد لذلك ٢. محعدأ أو  Mshound.ممامحاوند 
ميمق سهمون أغم يظنون كانوا ااديث الستشرين أولعك فتل من حى الغرب 

رنلوبغرمتاف فمثلا منصفة، أمحا بحبون الق بالصورة البض اب للعمحمد 
دامحمأن يرى الخرب، ■حضارة كناب صاحب  Gustav Le Bon( ٢١٩٣١)ت: 
محمدهوس ؟، زتعديت عدوت وإذا فيةولت يافوس، مصاب وملم عليه اف صلى 
منالتهوّين فصيلة مجن محمد عد وبحب الفكر مليم حصيفا وجدته مفتون ككل 

انكاوويانات,....ومحمان ُؤصي كاكثر وذللئ، و١ضح هو كما العلمية الناحية 
ليما؛—هيفرض أن يود من على ويجب عائق، كل اقتحام إل بحفزه  ١٠هوصه ق يجد 

اسءت ميد مؤ أنه بمتني كان ومحمد شيء. كل نل بنفسه يومجن أن الأخرين على 
رال مانع أي أمام يرتد ولا نتقوى 

منالدين ذلك أن يفدن الإسلام، عن لوبون غومتاف تحدث حغ، وكن.لك 
منوكان كتابه ق جاء فقد اس. من وحيا وليس وسلم عليه الق محلى المحي تاليف 

م_.نأخذ حين لذللئ، وفق رند نومه، بمتمرئه صهلا دينا يقيم أن محمد مقاصد 
الذيوهر نْل، حديد دين إبداع ئ محمد يفكر ولر يلائمهم، مجا الأخرى الأديان 

.٢٣١إسرائيل..٠" بي أسياء من تقدمه من غرار على يحر أنه أعدن 

.٣٨~  ٣٧ص ص محل، المحي 'ءة آدمترونج؛ )١( 

عسىمهلٍعة )مصرت زعتر عائل المرنا إل مله الخرب، حعارة لويون• غوستاف )٢( 
.١١٠-  ١١٤صم(،  ١٩٦٩وشركاه، الخلي 

٠٣٨-٣٧ص ص الرجع )٣( 



ووهالأخرى، الأديان من تلفيقه إلا هو ما لوبون نظر ن، فالإسلام وهكذا 
إسرائل•بي لأمحاء تقليد 

شرقنالتآكتر مث مد الذي  Thomas Carlylكارللل١، توماس ى حل 
هعاجالق صلى الني عد أن على يرد ب وسلم عليه الله صلى لليي إنمافا النربيغ، 

كتابه،صمهم الذين الأبطال سلسلة صمن ني، صورة ى وبطل مملح مجرد وسلم 
متمدنفرد كل على العار أكر من أصح لقل إياه؛ مجدبجه أنناء ق وفال الأبطال، 

 ،j حداعدا محموأن كذب، الإسلام دين بأن القول إل يمض أن العمر هذا
يائدى معلى الير السراج زالت ما الرجل ذإلثا أداها الي الرسالة فان مزور، 

للرم—ولراء الإحلهذا من، الرغم وعلى أم الناص" م، اللامحين، لثات فرنا عئر 
والمشكأكةالمتحيزة الغربية الثقافة أبناء حقيقة أمامنا تفلهر أن نلسث، ما فإننا ورسالته 

لكارليوذا هفها اللمين،، دة عقيوجوهر الإسلام برسول يتعلهم، ما كل، ن، 
ؤ،يتحرج لا وسلم ه عليالنه صلى ول للرمالديح إزجاء ٌنه سمعنا الذي 

إنهيقول; إذ ويزدريه، ه يرفضحيث، الكرم رآن القؤ، الهلعن، من ذاته الوقت 
اصغالتركيب، ركيلئ، النسيج، غليظ القارئ، يرهق مجترابحل، غقر قل خلي

ةالغلغلالغ بو فهويانحتمار تتهي، لا الي والمعاملات وبالإسهاب بالتكرار 
يطا3،"ر'آ/^٠ ١^^، والJاء والركاكة 

جامعةدخل م . ٢١٧٩٥سنة اسكتلنده بجنوب، أكلفكان قرية ل ولد كارليل• توماس )١( 
صارم للرياصة، عدرصا صار ، ١٨١٤صنة وق عمره. مجن عشرة الثالثة ق وم ادمره 
كارليلعاش الألمانية. اللغة وأتقن المعادن علم فتها ودرس أدنثره إل عاد م المدرسة رئيس 

اكرنمة،الثورة الأيهيال، كتاب ومجن التالف. ي فضاها عاما وثمانين، مجتة 
.١ ١ - ٥ ص ص الأبملال، كتاب مترجم مقدمة انفلر ذلك. وغم والخاضر، ١^^٢٦! 

د:م،الكاب،_، )دار باض المحي رجة الأيهتال، كارلل: اس تومانفلر: )٢( 
.٥٨ص د:ات،( 

.٥٩ص ، شد الني ّمْ آرُترونج: انقلر: )٣( 

٢٢-



نشرفأنالمن؛/j يعد الذي ، E.Dermengheinدر٠نغمل١ا إمل فإن كيلك 
بانمورهللمب وتقديمه ورسالخه وسلم عله الذ صلى الني إنصاف حاولوا الذين 

قيتعلممأ الأورومحة الظلام عصور بثقافة عتاثرأ الأخر هو كان بعفلمه، تلق الي 
يقووتالوحي، ببداية وعلأنه الني عن يحدث عندما فهو الإسلام، وني والإّالآم 

يفضيوغدا والمنام، اليقفلة وض والهار، الليل تعاقب ض جيد'ا يفرق لا وأضحى 
قواسعة بخطا سارا أو الشص غت متلقيا أو الظلام ق جانيا الساعات طويل 

مافاذا الحجارة من نحرج أصواتا أن إليه خيل سار كلما وكان الصخرية، الشعاب 
رسولب تحييه والحجارة الشمس، وهج تحت كثترة والحجارة ارتد، بححر تعثر 

هوكمننحيفا أشهر ستة بعد محمد اصح ... القول؛ إل درمنغم ينتهي f ، اف 
هليننط، فاحد الفلرات، غريب واللحية الشعر أشعث ا-لهنا منتظم غم الحم 
.٢٢١"؟ M ق بجد كان كما مس أصابه 

رةفتاء أثنل وملم عليه الله صلى الرسول شخصية درمنغم يصور هكذا 
و١إتخيالآتالوساوس من ي يعانمجذوب وكأنه الوحي، ونزول النبوة إرهاصات 

كذللث.والمئ 

هعليالذ صلى الله رسول وة نبفيعرو ، M. Wsttوات ُونتحمري، أما 
اكهنأن " "وات ر نظوجهة فمن غئر. ليس التدفق الخلاق خياله إل وسلم 

محمع.احياة منهات عدة لفات مؤ وله الجزاثر، مكتبة ير مل. منصب شغل درمتغم؛ إمحيل )١( 
السالمخن،الأولياء اإمأيان،وسرة الموص وأروع الإسلامية، والنة ومحمد 

الطعةالمنشرثون، العقيقي; نجيب انفرت ذلك، ءبدالمادر،وء؛ر الأمم وذكرياُن، 
ا/دأّآ.ت( — د العارف، دار رالقاهرة؛ الرابعة 

ُءل)القاهرة; الثانية، الطعة زعيتر، عائل العربية إل نقله محمد، حياة درمنغم; إميل )٢( 
.٧٨-  ٧٧ص ص ام(  ٩٤اد/بم  ٣٦٨الخلي، 

مطعة

-٢٣.



الحالذا هعن النايتة الأفكار عا|فلم وأن محمد. لدى متدفقا لائا ح خيالا 
ةنقعلتوجد بل كيلك. ليست القرآنية الأفكار حمح ولكن وعائلة• صحيحة 

منأسمى الخلاق الخيال أو الوحي أن وما ألا صححة ليستا الأقل على واحدة 
محمدخيال إن م بحملة، تاربخية لوقاع مصدرا باعتبارها العادية الإنسان تصرفات 

للوجودالرئسة ضايا بالقارتبقلت أفكارا وأنتج عميقة، آفاقا فتح الخلاق 
لبفحسب، زمانه ل لمت كبترة بجاذبية يتمتع دينه أصبح بحسنا ي، الإنسان
ا!.ر تلته الي القرون خلال 

لىصاذ رسول بنبوة مطلقا يعترف لا وات أن بوصوح لنا ي؛ين النص هذا 
صحةعلى ويعترض الخالق، المتدفق خياله إل به حاء ما كل ويعزو وسلم علته اس 

أيالثخمي باسمه الناسبات كل ق وسلم عليه الق صلى الرسول وينعت الوحي 
النبوة.محفة من مجردا محمد 

وة،النبيؤمن.تبدأ أنه يعي نصراني،وهدا قس أنه وات أمر ؤ، غرابة والأكثر 
ولقبمن بمعه الذي فما كذلك الأمر دام وما والإنجيل، بالتوراة يؤمن أنه ولابد 

ذلك؟حدوث استحالة يؤكد ما الإنجيل أو التوراة ق رجي هل ورسالته؟ محمد نبوة مبدأ 

فسدالتخصص، ثر غالقارئ بهم حبالذين تشرفن المأولشك تركتا وإذا 
ذينالثرف؛ن المستمن سواهم آراء على التعرف وحاولتا وبيه، الإسلام أنصفوا 
العحبديهم لنحد فاتنا ورماله، وسلم عليه الذ صلى الرسول لحياة تعرضوا 

الإسلامية،الدرامان، على وأثرها الأسنثرافة الفلاهرة الحاج• سال؛ صاّي انقلن* 
و؛؛ارذ،:، ١ ٢ -t/١ (، ١ ٩ ٢ ٩ الإسلام،  ٠٤العا دراسات مركز )ماللة: الأول الطعة 

,W. Montgomery Watt, Muhammad Prophet and Statesman, (Oxford Univ. Press
.240  -237 .PP ا980ر
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صلىالمي دعوة أن يرى مثلا  William Muirُيررراا ولتم فإل القول• من العحاب 
لطمرحانوتلبية وخارجية داخلية حلروز وليدة كانت الإسلام إل وسلم عليه الله 

اليالإسلامية للدعوة الخميمية الفكرة كونت قد مجتمعة الأمور هدو وأن شخصية، 
وهدهالشخصية. محمد حلموحات عن صريح تعبثر بأمحا الكاتب هدا وصفها 

ئأدت الم هي عل من إليه الواردة الإلهية التعاليم بفكرة الممرجة الطموحات 
وحالطمدا هبط ارتد ونلديتا. المعروفة بصورته الإسلام انتشار إل النهاية 

٢لإحرا الإلهية العناية مبعوت أنه محمد ذهن ق راصخ باعتقاد كيلك الشخصي 
راءىتتُرة كل الوحي انتفياره عند كان هنا ومن النور، إل الفللمات من قومه 

فيهارآ،.ائت عليه بجب قضية ه ل

هعليالله صلى اس رسول محمد إل ينفلر لا أنه ُيور رأي محن واضح 
وأحواله، وطنهموم شغلته عادي إنسان بحرد بل رسول أو ني أنه على وملم 
عررمُه بان فائي مركر بلوغ ل والطموح لها حلول عن الحث أجل مءت قومه 

علىمعلقا  Pfannmueller"بفاتموللر ويضيف الإلهية، العناية مبعوث انه شعوره 
الرغمعلى فانه مجيور امجا بقوله* وسلم عليه الله صلى بالرسول يتعلق فيما ُيور آراء 
حلهرمحمدا، أي ر لرجل معينا تعاطفا دراسته خلال اكتسب نل أرأوذوكسته، من 

الإدارةق اشتغل إنجليزي، موظف ومبشر، مستشرق ( ٣١٩٠٥ ١٨١٩)ميور؛وليم )١( 
التعصبشديد كان لكنه الإسلامي، يالتاريح وعي العربية، اللغة تعلم لهند، اي 

بحلةق كتترة مقالات كتب شديد. بحماس التشير بأعمال اشترك رقد للمسيحية 
المرةومصادر الإسلام، قبل الُرب تاريخ مها تناول  Caicuta Reviewكلكتا 

ومنالموضوعية، من حالية متعصبة بروح كنست وكلها الهحرة. حى المحي وحياة النبوية، 
ةالطّعالمستشرقن، موسوعة بدوي، الرحمن شد انفلر خبيث• تثري هدف أجل 

i(.• ٠ - ٤ • ٤ ص: ص ام(  ٩٨٤للملاض، العلم دار )يرون: الأول 
١. Ya/vالأّتثراثا، الظاهرة الحاج، انظر: )٢( 
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افلى صانف رسول مم منور تعاطف فإن وهكذا ا. ر للشطان صحة كان أنه له 
المضحكالتعاطف وهذا صحية كان أنه الظن مآث يمنعه لر وسلم عليه 

منبه جاء محا كل وأن الته، ورسوسلم عليه اف صلى محمد لنيوة محور إنكار متعثه 
شيطان.وساوس سوى مرر طر j ^كت ل! وتشريع دعوء 

حول ٢K. Brockclmann بروكلمان"ل عند'كارل حاء ما منور برأى وشيه 
أرالحوافز م عحديثه ععرص ففي ورمالته، وسلم عليه النه صلى الرسول نبرة 

ديعميأن ده عننحقق قد ت إنه يقول نبوته يعلن محمدا الني جعلت الي الأسباب 
مىإل السؤال؛ هذا نفه أعماق ق يضج فكان فارغة، فاسدة الوثنية مواطنيه 

ذههأداء إل مدعو أنه المكره نفه ق نضحمت وهكذا ؟ صادلم ز الله يمدهم 
وذلكرحراء. غار ق الحارقة الحرات لإحدى تعرض وفد النبوة,... رسالة الرسالة 

فأوحىبعد غيما محمد ممثله ما على جريل، الملك هو يوما، هناك له نجلى طاتفا بأن 
أند بعشكوكه آخر من نفسه هو وتحرر  ٠٠الأمة.. لهداية اختاره الله أن إليه 

ةالحالهذي تكد ول؛ وتكاُرت. الإلهي الصوت فيها ناداه الي الحالات تكررت 
رالله عند ممن كوحي سمعه ئد أنه ظن محا أعلن حى تنقضي 

.٢٠صص؟ا~ ١لرسرلفي■••، سترة بفانمولارت ( ١ ) 

Rostockروستوك مدينة ق بروكلمان ولد ،( ١٩٥٦~  ١٨٦٨)يروكلمان: كارل )٢( 
أستاذاوع؛ن فيها• ونغ نولدكه ومنهم المتشرقن أعلام على السامية باللغات وتحرج 

العرييةالدراسات ق مؤلفاته أما وترلين٠ وهاله رج وكنيرملأو امعات جق 
الأدبتاريخ انحال: هذا ق أعماله أشهر ص ولعل الحصر، على رم فهي والأسلاب 

المعارف،دار )القاهرذ: الرابعة الطعة رفون، المتعالعقيقي; نجيب، انفئرت المّبي' 
•١٩٨))،

ومنثرقارص امن نبيه للعريية نقله الإمحلأمة، الشعوب تاريخ روكلمان؛ كارل )٣( 
.٣٦ص ام(  ٩٧٧__، العلم دار السابعة)محروت: الفة البعلبكي، 
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اثنه،ول رسنبوة بخصوص نول بروكلمان يريد  ١٠٠إيضاح إل بنا حاجة ولا 
البقالإحساس مبعثها محمد نفس ل ضحت فكرة على بية نظره ق فهي 

ذلكلالق، ن مكرحي سمعه قد أنه ظن ما على كيلك ومبنية مواطنيه عقيه-ة 
انبروكلمنفلر ل تعدو لا ورسالته وسلم عليه الله صلى انك رسول نبوة فدعوى 

وهوا سماوى أصل إل تستند لا انحا آخر .ممعى أى وحلن فكرة على قائمة كوها 
ءثمبدعا ليس هنا وهو دعواه، يقوي ما للقارئ يقدم لا الذهب هذا يذهب حن 

التفكم.ق المنحرف الملك هذا سلك منهم العقيم فالجمع المستشرض 

عليهالذ صلى الرسول اسصار ض ريط فإنه ، Tor Andrae، ١١أندريهتور أما 
كانالذي الوحي أصبح وأحترا فيقول• للرمالة، اصقلماثه وبن بدر يوم ق وملم 
لةصذا يكون أن دون التشخص فوق عليا جهة من تاثترا بوصفه البداية ق يفلهر 

وهذاادي، عبوعي مجرتبطا أيضا ياتيه بالتدريج أصبح النفسية، الني بحياة واعية 
اكموهكذا نفسية. مراقبة نحت )ما( حد إل واقعا أخترا الوحي جعل الارتباحل 

من'له يبدو ما يعتم جعله الذي الحد إل بالتدريج باليي ألأٌر وصل أندريه يقول 
أانك وحي أنحا على وقرارات أخطار 

بعثتهبداية مع باصعكاته وعيه بدأ وملم عليه الك صلى انك رسول أن الحقيقة 
يدعومكة ز عاما عشر ثالاثة مدة العجيب الصمود هذا يصمد أن استقناع لما وإلا 
بمغأو ة خارجيلفلروف نتيجة يردد فلم بالاصطفاء وعيه أما الق، دين إل فيها 

أستاذاوسمى بالمريد، أويساله جامعة ق تحرج ( ٣١٩٤٧~  ١٨٨٥)ت أندريه تور )١( 
الخيرةق السطورية الكنائس ق بحوث عدة له ستوكهولم. جامعة ق الدينية وم للعل

وغثرلغات عدة إل ترجم وقد وعقيدته. حماته محمد الرسول! عن وكتاب واليمن، 
.TtItالمستشرثون العقيقي: انفلر: الأعمال. من ذس 

.٣٣-  ٣٢ص ص الغرمحين، تصورات ؤ، الرسول سترة بمامموللر، انفلر: )٢( 
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كلواصحا وسلم عليه اس صلى افه رسول إل بة بالمالأمر كان فقد متوقعة 
ا.رسالته؛ للناس ويعلن بدعوته، بمرح بان فتها الق أمرء الي اللحظة مجند الوصرح 

لىصالذ رسول نبوة أن فترى  Maxim Rodiiisonرودنسون؛آا جم مك أما 
دققالخاصة، نجاربه إل إضافة ي نصرانيهودي تانتر على نامت، وسلم عليه اف 

ترهتفكة وطريقالحقيقية، نجاربه من مكونة عناصره كانت، كلام ذهنه ؤ، انفتح 
رلرصولتبدت، ند — رودنسون نظر ل هذه كل — مناقشاته وذكريات، وأحلامه، 

كشهادهه تلبقد حقيقي، وشعور وشن برهان متحولة ومجركبة مفككة ١^٥^ 
لالأسلوبخ هذا مجن واضح ا. الأخرون؛ كنهه يمهم لا موضوعي خارجي لنشاط 
اجمى علبرهان نني، دون والفرض التخ«»يرن، على يموم أنه الوحي ظاهرة معالجة 
وسلم.عليه الله صلى الله رسول لنبوة إنكار جملته ؤ، وهو إليه يذهب 

Hubert Grimmeحريمه؛؛، هيوبرت نفلرة هو الدهشة إل يدعو مجا أكثر ولعل 

محمديكن لي فيه؛ جاء حنّتا محمد كتابه ل وسلم عليه الذ صلى اس رسول إل 
فالإسلامالاشتراكية. مجن نوع إل يدعو كان بل حديد، بدين يبتر الأمر ادئ بل 

صص الغرممن، ورات تمؤ، الرسول ّهّن حاشية ؤ، زقنّوذا محمود تطق انغلر• )١( 
٠١٢٤- ١٢٣

الأدابخ.في الدكرراء على وحمل باريي، ؤ، ولد ؟( - ١ ٩ ١ )٥ رودنرن: مكبم )٢( 
الشام.بلاد ؤ، علمية مناص، عدة ق مج وتملبصيد، الإّلاص بالعهد أستاذا وعان 
.،..رالرأسمالية والإسلام ( ١٩٦١)باريس، محمد مرلفاته؛ رمن مكثر، مزلف وهر 
.٣٦١- ro<\l\المتنرثون، العض: انفلر: ممر. ذللئ، رغم 

.wvirالأّتشراثية، الظاهرة الحاج، انظر: )٣( 

رمن\و\. 11نمر مر ق الشرفية اللغات، أستاذ (، ٢١٩٤٢-  ١٨٦٤)حريمه: هيوبريت، )٤( 
والإسلامالإسلام، قل الشام وءرد، القرآن، وثرءة جزأين، ق محمد، آثاره: 

١٠٤ أأ/أ الستفرمن، العض، انظر: ذللن،. وغر الخرب، وجغرالة واليهودية، 
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ه.■نعاليمن تمر ّابقة ديانة إل نرجعه أن إل بحتاج يكن ل! الأول صورته ؤ، 
لبة، دينيكشدة الوجود إل يظهر ل( نراه كنب عن إله نظرنا إذا أننا ذلك 

الأخصوعلى الفاسدة الأوضاع تفر إل محلف الاجتماعي للإصلاح 'كمحاولة 
راْنذلك لالمضطهدين والفقراء الجشمن الأغتاء بين الصارخة الفروق إزالة إل 

وماليل اب الحفكرة يتمحدم إنما وهر انحتاجين٠ ة اعد ملمعينة صريبة يفرض 
١دعوته وتايد المعنوي للضغط كوسلة الأخر 

لمومعلمه الله صلى الله رسول عن ينفي جريمه أن القول هذا من واصح 
معوهو والمساواة- الأفتراكة إل يدعو اجتماعيا مصلحا فيه ويرى التبوة صفة 

 sهعليالله صلى الق رسول نبوة صحة عدم فيه ليثبت واحد بدليل يات لم ذللن
وسلم.

أنهعلى وسلم عليه الذ صلى الني إل ينظر فهو  P. Casanovaا كازانوفا١٢أما 
إلننظر حلن المسلمين غتر نحن علينا بفي فقول■' غتر. ليس عادي ■مقري رجل 
الأهميةهده لها ألة .تمالعناية أهمل لماذا نوصء7 أن عادي عقري رجل أنه على محمد 

رأياده اعتقو وهيهل يالخلافة أمجر ق السبب أن فيعلن الحلافة، زاي الكثرى 
ىعل؛كر دليل من وليس ا• ١ يحية معقيدة وهي ثرية• العالر محاية بأن محمل( 

.٢  ٧/١لذحرض1 مناهج نقرة■' التهام انفلرت )١( 
مصرقدم م فرنسا، معهد ؤ وعالمها العرنمة تعلم (، ٢١٩٢٦)ت؛ ب! كازانوفا، )٢( 

ممرإل ياية وجه وند العرية اللغة لفقه أستاذا ( ٢١٩٢٠)المصرية الجامعة فاقدته 
للمقريري،الخهلط كاب وترجمة القاهرة، قلعت ووصف تاريخ آثاره؛ ومن الإسلامية. 

لالعال! وانتهاء محمد / بعنوان رمصنف ممر. أو الفسهلاط يا  ١٠تخط؛2ل وإعادة 
الحقيقي،١•>; الأعمال. من لد ذلوغم ( ٩٢١ ١ • )باريس: الأصلية الإّلأم عمدة 

.٢٢٠المشرقون، 

.ir\/المٌتشرمح، ُناهح نقرة: التهاس ا>: )٣( 
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دالعامالرأي هذا على تعمه ق نقرة اكهاص ذكره ما إلا كازانوفا رأي خافت 
أعدفلمن الأعلى الرفيق إل انمقاله نل ستقوم الساعة أن يعلم الني كان رالو ت بقوله 
والميراثاكخصية الأحوال ق القرآن عليه اشتمل الذي الضخم التشريع هذا 

لأمالإّاة حيإل الحرة دار ؤ الني ;فلرة إن العلاقات. وتفلم واشاملأت 
الديوالفناء الزوال قبل والنماء البقاء على تدل متعممة اجتماعه نفلرة المستقبلة 

'■را/الأحياءق الق سنة هو 

التوحيدعقيدة فكرة أن رى ي A. Wensinckفنكر٢آ أرنت فان واخترا 
لقبلديهم معروفة قوله~ حسب ~ كانت فقد مكة أهل عن غريبة عقيدة ليست 
الالدي وحمامه العقيدة هزء أجل همن الحرية َن الكثير محمد ثحمل ولكن محمد 
الأفكارلهذه حاملا بصمته لجانبه، مدينته سكان كسب ومحاوكه سسالها، ق يكل 

مخصيتهرقوة إل يعود عقيدته نشر ل محمد ونجاح بيا، نسه اعتقد فقد 

اءادعا كويتعدو لا فنسنك نفلر ق وسلم عليه الله صلى محمد نبوة إن 
غير،سر لشخصيته قوة إل يعود محمد يد على التوحيد عقيدة وانتشار محضا، 

سبيلق محمد الني جهاد ولكن مجكة أهل على جديدة لمست ذاقا التوحيد وفكرة 

.٤٣/١المتنرض، مناهج نقرة؛ التهامي انفلرت )١( 

وديلهوتما تا1مجوا كان هولندي مستشرق ^ ١٩٣٩~  ١٨٨٢)فنّنك! أرنت )٢( 
إنتاجهأول . ٢١٩٧٢ليدن بجامعة كرسيه ق خورنيه اضنرك خلف وتد ومخاو خوية 

.الدبمة ق واليهود محمد وعنوامحا  ٢١٩٠٨سنة الدكتوراه على ها حصل الق رسالته 
الحديثلألفاظ مفهرس معجم لوصع عالما الأربعين يقارب العلماء مجن غريقا وألف 

تمتا مؤلفات له ذللث جانب وإل المشروع• ل اكتمحق بدلك العمل واستمر النبوي 
وغترالشرفن الفديبن وأماطتر الغزال وفكر وتعلورها، نشافا الإمحلأمة العقيدة 

.٢٩■ ~  ٢٨٩ص ص المستشرقن، موّرءة بدوي; انفلر; ذلك. 

 )٣(.1-2 .Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, pp  ر.Arenl
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تمسرمحاولة ق الجهل هدا بذل الذي أن والغريب بي• بأنه أقنعه الذي هو تحقيقها 
لظهورسابقة هكرة إل التوحيد فكرة وإرجاعه اس رسول محمد لدى النبوة ظاهرة 
—احالنح— ذا همحمد نحح, لماذا القارئ لإقناع الجهد من نفسه القدر يبذل ب محمد 

لرالع—ا ل الأول الديانة تنافس وجيز زمن ق أصجحت حى عقيدته نشر ق المذهل 
هفيوسقطت النبوة، ادعياء مء• "كثتر فيه أخفق الذي الوقت ز النصرانية وهي ألا 

؟!الفاسدة الدنية والذاهب الفلسفات س الكثتر 

الإسادمدرسوا ذين الالستشرقن مءن طائفة لأراء وجيز استعراما هذا 
ةالمعرفمن مكاف بقدر أحاطوا أفم وظنوا الإسلام، ني إل خلاله محن وتعرفوا 

غالبز دراسافم فحاءت عليه، أو له الحكم اصدار من تمكنهم ونبيه بالإسلام 
امكثترا الي الحقة الموضوعية للنفلرة لافممارها وذلك وبورة؛ مشوهة الأحيان 

أولشكآراء أن الباحث اه انتبيشد ما أكثر من ولعل ااستشرمن• بما تشدق 
أحدهمأن فنرى كبير. حد إل مجتشايجة جاءت ورسالته محمد الني ق المستشرين 

وظاهرةبونه يعزو أنه إلا العفلمة أوصاف بكل وسلم عليه الق صلى اليي يصف 
دينهاحتار وأنه المهووبن. فصيلة من نظرء ق ومحمد الهوس، من حالة إل الوحي 
مظاهرمن مفلهر محمد نبوة أن آخر باحث يرى بينما الأخرى. الأديان من خليحنا 

راآخرأي حسب ومحمد الحقة, بالموه عائقة لها ليس أي الشخصية طموحاته 
رسولبلقب. تحييه الحجارة أن إJه وبخيل الغالب، ق يعتاده عس ممن يعاد إنان 

ةعاديغثر كائنات ورأى سمع قد محمدا أن المستشرفنت أحد يرى وكذلك انك 
مكونةعناصري كاث بكادم ذهنه انقداح إل إضافة والمارى، اليهود لها وصفها 

مصلحاه كوندو يعلا انه آخرعلى مستشرق إليه ونظر الحقيقية. تحاربه مرن 
رأىق الجوة بمحمر شعور ا بينموالمساواة. الاشتراكية إل يدعو اجتماعيا 
ولعلبدر. معركة ل انتصاره بعد إلا حقيقية بصورة ه ليتمثل نر آخر مستشرق 

كذلإرجاع هو اتله رسول محمد لنبوة نقبره ق طريقة المستشرمن أولئك أمثل 
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رافالاعتيريد لا فهو العلم، من محينه آخر وهذا الخلاق. اك.فق محمد خيال إل 
كماالحائرة، المشرية لهدايأ الإلهية العناية أرسلته اس، من رمول محمدا بان صرا>ة 

ويمركله، ذلك عن يتعامى بل صل، والت الأساء مجن الكمحر مله أرسلت أن سبق 
قيضعه الوصف بمدا وهو ء؛ر، ليس وخلاق خْب خيال صاحب، محمد.ا أن على 
رصولأ.نبيا ليي صمنا ولكنه العباترة زمجرة 

هعلياذ لى صمحمد الني عن الحديث ق، تليلأ ا،لرسعة القيمة كانت لقد 
المباشرة.مموائفها لعلاهتموضوعية أهمية ذات الغربيئن تصورات ق، وصلم 

دونمن لأنه المدينة؛ يهود بحاء وملم عليه الق صلى الرسول سياسة من الستشرة؛ن 
ذلكلشرفتن المنروية فهم الصعوبة.عكاز مجن يكون قد القضية لهذه الترض 
يلاحظوتد وملم. عليه الله صلى محمد والني المدينة يهود ض نشب اان.ي، الصراع 
تعودالصراع ذللمثج ق اليهود •ع المتعاؤلمة المستثرمن مواقف من الكثم أن القارئ 

ًللتالم الإسلام، وعن محي الني عن ازبمة النصرانية الظنافة إل أصلها ؤ، 
الفلدلك هذا. الناس يوم حى الوسهلى العصور منذ الغرت ؤ، الأجيال هنتاقلها 
النيإل الامتشراقية الروية عن التالية الصفحات ق عليه مماّيهلني القارئ يعجب 

المدينة.يهود مع تعامله خلال مجن وسلم عليه الق صلى محي 

يرب:ق الهودي الوجود ~ ٢ 

قود اليهوجمود بداية عن وثابتا محدد تاريخ الدقة وجه على يعرفا لا 
لألإممجا إل الإشارة س باس لا ولكن ١^١١٢ أدكك أصل عن حق، ولا بمرب، 

وامشهناها.يترب إل اليهودية الماثل بعض نزوح عن الصادر بعض 

دار)،؛روت: الثاكة، الطعه الإمحلأم، لل الخرب، تاريخ j الممل علي، جراد انفلر؛ )١( 
.٦or٦ا٦\0-( ٢١٩٨٠اكلمللملأ؛ين، 

.203-224 .the Jews of Yathrib " JSAI4, pp ٥٢ Tlie Origin  " 0اا,Moslic

. ٣٢ .



اليالمصائر أقدم من يعد رمما وهو  ١٥٣ ٠ منة بعد رنون؛ رسته ابن ذكر 
يعودفيها وجودهم أن يثرب، ق اليهود بوجود المتعلقة الأصئلة عن الإجابة حاولت 

إلرابل إّبي من عسكرية حملة أرمل عدما اللام، عليه موصى اش أيام إل 
أولذا هان دككرأ، ب ومحوا البلاد ق طغوا الذين العماليق كأديب الحجاز 
٢,ل العماليق بعد للحجاز اليهود سكن 

 fووبمالمريح بن الخزرج بن وعمرو هدل بنو وإخومحم قريفلة رجت خ
واليتنعلى العالية زلوا فنالأوائل، اليهود تبعوا حث يثرب إل الشام من الضير 

والالأمه عليوانحذوا مجدينيب الضم بنو زلت فنومهزور، يا *ذيتيلهما بمال 
احتقرمن أول وكانوا الأموال، علته وانحدرا مهزور على وهدل قريظة بنو ونزلت 
م.الأموال وامحرص الأبار بيثرب 

انواكاليهود من أخرى •ج-اعات الثلاث القبائل هذه إل رمته ابن ويضيف 
وهذهمارب، صد امحيار بعد والخزرج الأوس عليهم نزك من يثرب استوطنوا قل 

هي؛الجماعات 

كماوهم اللات، زيد وبنو القمعة وبتو مجاّكة وبنو زعوراء وبتو صخم بنو 
وأهلثعالبه وبتو حجر وبتو قيتماع وبتر سلام)!(، بن عداس رههل رمته ابن يقول 
وبنوعكوة وبنو ناعمة وبنو القميص وأهل يترب وأهل زبالة وأهل زهرة 

لليعموبي،البلدان كتاب وبديله المة لأعلاق ١ كتاب رمته، بن ير بن أحمد )١( 
الوفاءوفاء مهودي، الأحمد بن علي ، ٦١~ •٦ ص ص ( ٢١٨٩٢بريل، )لندن؛ 
دارص)ت.• الثالئآ الطبعة الحميد، عد الدين محي محمد نحمق المهلفى، دار يأمحار 

\ا\'ه\-\\'\.( ٢١٩٨١—/٠١٤•١ العربي،، إحياءالتراث 

١٠ ٦ ١ ا/ الوفاء، وفاء مهودتم(، ال٦، ١ ص، ية، العيالأعلاق ت رمته ابن، )٢( 
عودى:الم اذ؛ز، بن علي عند مأرب مد خر وانقلر • ٦٢ص الأعلاذ، رمتة: ابن )٣( 

م(١٩٦0الأندلس، دار )؛؛روت: الأول الْلبعة الخوهر، ومعادن الدب مروج 
١٧٦-١٦١/٢.

-٣١٢ -



روايةعن كئترأ نحلض لا رواية -( ٥٣٥٦)ت: الأصههاق الفرج أبو ويقدم 
انيق1لت الي إالحمالة وعلاقته بالحجاز اليهودي الوجود ببداية يتصل فيما رمته ابن 

اتوالجماعل القبائبعض ذكر م ، اإعماليقللغزو أرملها ئد موسى اذ ني 
ذهوه٢، والحزر الأوس إليها فدم من يثرب امحتوطت قد كانت الى اليهودية 

زذوبنو قتنقاع وبنو زعورا وبنو محمم وبنو نعلة وبتر عكوة بنو هيت اياعات 
الفصصُآ/وبمو عوف رنو هدل ونو نريفلة وبنو النضتر وبنو 

بطونمن بعض يثرب ق اليهودية الجماع1تأ هذه جانب إل يوجد كان كما 

وبئي،(، بلمن )حي ^ وبئ بلي(، من )حي أمحق بمح، مثل: اليرية المام، 
اليمن(رآ/س )حي الجدماء، أو الجيمي وبئ الحارث بن معاوية 

اليمءث(،مب )حي الحرمان بي العربية: البهلول هده إل الأصغهاني ويضيف 
البطرن،هذه تسمية صحة مدى عن الفلر وبغض ا. ال(ر غمءن )حي الشطة وبئ 

ولوالبهلالقبائل أسماء ل الاختادف مدى مادجهلة هنا .بمك>ث عدمها؟ من العربية 

وهوج*و ولعل الأصغه١ني. لدى الي تلك عن رسنه ابن ذكرها الي، اليهودية 
انتقاليعزو الأصفه١نى أن والأصغهانى، رمته ابن روائي ض الأخرى الاختالأف 

الروماستيلاء حادثة إل يترب إل الشام من هدل[ ]بنو وبمدل وزيهلة النضتر بي 

)بتروت:فراج، أحمد الستار عبئ تحقيق الأغائ، اضاى: الحخن، بن علي الفرج أم )١( 
٢—( ٠١ ٣٨ام/•  ٩٦٩الثقافة، دار 

.٦٢ص الأءلأء،، رمته، ابن وقارن ١، . آآ/. الأصفهاد، )٢( 

.ممساكنالُربجة القبالل اكن ماختلأًل آآ/باء-،م\'،ونارن الأ-غاد، الأصفهاني: )٣( 
.١ ٦ -٥ ١ ٦ /٣ ١ الوفاء وفاء مهودى، اللدى: يثرب ؤ، اليهودية المانل 

ا...الأغاني،آآ/آو-الأصفهاد،،)٤( 
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نزوحيربط رستة ابن أن نلاحظ بينما اليهودرا؛. على وتغلبهم الشام بلاد على 
•الحجاز على موسى الني حملة وبئن القبائل هذه 

دبعإنه ت بقوله الحجاز إل الشام من اليهود انتقال حادثة ولفنسون ويوصح 

بيتحيكل ودمار غلسطين، بخراب انتهت الي ( ٢٧٠)والرومان ااثهود حرب 
وداليهمءن أخرى كثترن خموع تحدت نر العا أصقاع ل اليهود وتشتت افلمدس، 

وطراالحرن البدوية لأنفلمتها طرا غترها س إليهم أحب كانت الي العرب بلاد 
توغلهاوتمنه المقلمة، الرومانية القوات ستر تعيق بعيدة رمجلية أقاليم ز لوجودها 

وادخلود اليهإن ول: القإل ل ممي Moshe Gilحل يه موشفان وكيلك 

سنةق وذلك إلدط؛ن؛ ١لروماني الغزو فترات من فترتين على واصتومحلنوها الحجاز 

^٣،.١٣٥سة j واحتمالا ( ٢٧٠)

إنة القائلات الروايقبول صمنيا يرفضان اإباحتين كلأ أن هدا من واضح 
المادم.عليه موسى الله ني أيام إل يعود الحجاز ل اليهودي الوجود 

ا_بناز الحجوا دخلاليهود بأن التسليم الممكن ممن كان إذا كل، على 

وقعتتاريخية باحدات لارتباحله الصحة من يخلو لا افتراض وهو  ٧٣١٣٠و ٠ عامي 

ودوجه ترجالي ؛الروايات أيضا نسلم أن لنا فها تجاهلها، -ممكن لا لشام ال 
السلام؟عليه موصى الله ني أيام إل أي التلال قل ما إل الحجاز ل اليهود 

آ؟/؟؟.الأءاني،الأصفهاني:)١( 

)القاهرة:الإسلام. رصدر اباهلية ق العرب بلاد ل التهود تاريخ ولفنرن، إمراثيل )٢( 
٩■ص ام(  ١٩٢٧ه/ ٣٤٥الاعتماد، طعة 

 )٣(.280 .,?.M.Gil, Ibid
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مادرمإل تد تلا ااروا|ات؛لأءا هذه مثل نول الصعوبة من أنه يْلهر 

وديههو الروايات هذه مصدر أن محق— أنه ويبمدو علي~ جواد د؛رجح موثدتة• 
الأرضذه هو وحب نب ذوو أفم لإنات عنهم؛وذلك أملم من أو الخحاز 

امأيإل بمد القعة هذه ق تاريخهم وأن شديد، باس ذوى كانوا ،واهمم قيم منذ 
العورانٍينراأ,من الختاره الصفوة لدلك هم وأنإسرائيل، وابتداء الأساء 

ةاليهوديوالهلرن المائل هذه كثرة مجن الرغم على أنه للنظر اللافت مجن إن 
منهايعرف لر مهودي، الوكذللئ، والأصفهاني رمته ابن من كل يا ذكرها الي 
امأشهر وس القلل، ّوى المدينة إل وملم عليه اس صلى الرمحول هجرة عند 

قريظة.وبنو النص؛ر وبتر محتقاع بتو الثلاث؛ اليهودية المائل منها عرف 

له؟ ة اليهوديوالطون المائل تلك بقية مصير مجا هنا! التساؤل ويمكن 
ومايترب ل ااك^رى العريية المائل ق ذابت أم الخجاز؟ خارج رحلت أم ادترت 
المائلباستثناء العشر عالي تزيد الي اليهودية الجماعات نالك كل وهل ؟ جاورها 
وقويت؟عربية أصول ذات إنحا أم ؟ عرانية أصول ذات هي المشهورة الثلاث 

لأنا إساتأو ا نفيعنهما الإجابة الصعب فمن والثال الأول السؤالان أما 
رىالأخالعربية المائل ل ذوبامحا باحتمال يتعلق مجا أمجا الوجهتن• نحمل الإجابة 
هأنالأصفه١ني الفرج أبر ذكر فند بالاعتيار، جدير احتمال فإنه يثرب ق الماطة 

لاليهودءونذل ة، المدينود يهن مجاعأ ٢ العجلازأ بن ، UiLثل أن بعد 
والخزرجالأوس من أحد ل٠اجهمأ كلما وجعلوا شديدا، خوفا اُتتاءهم،وخافوا 

ْ.١٨/٦الفصل...، علي، جواد )١( 
وتارن؛اآ/ه.ا-أ.ا. ١^، الأصده١ني: عند العجلان بن مالك خم انفلر )٢( 

\.Ay-\VAl\ابق، ايالمل.ر المّهودي: 
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ذلك،ولكنمل يفعلون لكنوا كما بعض، إل بعضهم بمش لر يكرهونه ء بمشي 
جترانكمنحن ا إنمذةولت أظهمِهم ب؛ن هو الذين ج؛رانه إل اليهودي يذهب 

يمم—نزولوالخزرج الأوس من بطن إل لجاوا س يهود من نوم كل دكان وموالذكم، 
بمم..."رن

علىتساعد رمما فاها الصحة، محتملة الرواوة،وهي هذو نقبل أن لنا كان وإذا 
لتتكرر إليهم الإشارة نجد الذين والخزرج الأوس يهود أصل على الضوء إلقاء 

اكبمة.صحيفة 

كانتإذا فيما والطرز القبائل هده باصول اكيلق الأحتر الموال وأما 
افيةخإجابة بالمتطآع ليس فائه ؟ هودت عربية إهاقبائل أم الأصل عرانية 

)ت:اوعق_وبي ذكر وفل ة، عربيأسماء والبطون القبائل هده أسماء لأن عه، 
عربالمن حجار الق اليهودية هلرائف اللب اغأن تاربخه ق -، ٥٢ ٨٤

.٢٢اكهودةر

.١ • ١—٦ > آ/ْ ٢ الأغاد، ١لأصفهاني، الفرج أي عند يمامه الخم انفلر ( ١ر 

٢.( ٤٥١ • • محروت، دار )بئروت: الءعْوبي تاريخ ال؛*موبي؛ راصح أحمدبن )٢( 
صخروجهم بمد والخزرج الأوس س قوم ومحول ت مسه المرصع ق ال؛^ضبي ونال 

وقومكعب بن الحارث بي ص قوم رقود ، والضير وقربملة خيم يهود نحاورمحم التمن، 
لهايعيش لا )أي مقلاتا تكون المرأة أل بماس ابن عن جذام.وجاء س وقوم ال غُن 

فيهمكال النضحر بمو أجليت فلما محوله. أن ولل. لها عاش إن ها نفعلى فتجعل ولد(، 
ال.ين؟ّل إكرام لا رجل: عز اللي فانزل أبماءنا. ندع لا يقالوا؛ الأنصار، أبناء ،ن 

يومّفكمال تحقيق داود، أي سنن الّّجستانيت الأشعث، بن مليمان داود أبا املر• 
)حديث؛آ/ْا" ( ٣١٩٨٨/ آ'أاْ، الجنان، دار )ب؛روت،؛ الأول الطعة الحوت، 

والموخاكامخ وبمامشه زول اكأساب الواجدي، أخمد بن علي وقارن (، ١١٦
.٥٩— ٥٨ص ص د؛ت( المعرفة، دار )؛؛روت؛ الصر أي ملامحه بن الذ لهبة 
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ااسمات الجماعهذه أسماء j بجد لر  Margoliouthمرحلوث فان لدلك 
ا.أ علي جواد ذلك على ه وتابعزعرراء، نيلة اسم غر المرانية الملامح بجمل 

دولن مالأوس بطون من بطن زعوراء، أن إل هنا الإشارة الطريف ومن 
ةاليهوديزعوراء ب؛ن اكويق سهلا ليس نإنه لذللئ، ا• ١لأشهل١ عبد بي ص جشم 

لس-م'ن بخلو لا الأمر أن ولابد ، )ا( الأشهل عبد بي وزعوراء 
جذاممن المشهورة الجدوية القبائل ين صلة وجود يستعد فلا جل موشية أمجا 

الشبهلأوجه الجحازاذلك يهود وكيلك نترون بأبناء يمنون الدين مدين رض أذ 
•ا امحرة 

دمأناحد وهو الي*قربي فإن وقريظة، الحسمر بي قبيلي بأصل يتعلق فيما أما 
نمفخد الضير بي لأن عربية، أصولأ لهم أن نزعم أصلهم، ناقشت الي المحادر 
وبنوكذلك ا. به' فموا الضير، له يقال بجبل ونزلوا قولوا إلهم نيل؛ جذام، 
امأيق ان كلهولهم إن ويقال جذام، مجن فخذ العقوبي رأي حسب هم قريفلة 

ويالعقيقدم لر و ٢. ١^٠١ بوا فريفلة،فنله يقال بجبل نزلوا م عاديا بن موأل ال
إله.ذهّا ما صحة يشت واحدا دليلا 

.٦١ص شبه...، و الهود أ/آ-آ0،والقياى، القمل..، علي: جواد انفلر )١( 

الطبعةهارون، محمد اللام عبد تحقيق الأشتما3،، دريدت بن الخن بن محمد انفلرت )٢( 
سعد•■بن أخمد بن علي ، ٤٤٣ص ( ٢١٩٩١—/ ٤٥١ ١ ١ الختل، دار )بتروت؛ الأول 
عبد، ٣٣٨ص د:ت( العارف، دار )القاهرة: الرابعة، الهلعة اتحرببه، ابا أنءمْ 

نويهصعالي تحقيق الأنصار، من المحابة نمب ل الاستبصار ت المقدم قدامه بن الذ 
—yTlالفكر: )دار  »yr<\y ^ ،٢٢٧ص د:م( ام.

 )٣(.M.Gil, Ibid., P.2I8

ا/؟أ.-اريخ،العقوبي:)٤( 

جبالب \ضو جزيرة شبه بلاد ق ليس أنه بالملاحفلة الجدير مجن < ٥٦إ\ ، السابق المّجع )٥( 
وكيلكالبلدان معجم الخمرتم(، ياقوت ر١جعت الضير. أر ثريظة بجبال ا رفتع

للحميري.العْلار الروض 
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افني إل والضتر قريظة نسب يرجع رسه ابن فإن ذلك من الشض وعلى 
أليكر فالأصفهاني، الفرج أبو ذلك ق وتابعه أ. السلأمأ عليه عمران بن هارون 

عمرانبن هارون بن الكاهن ولد من وأهم الكاهسان، لهم; يمال والضتر نريظة بي 
اذنم ان وفد بعيثرب بنواحي وكانوا اللام. عليه عمران بن موسى أخي 

)٢(
•مّى 

Olearyوأولري  Noldekeنواا-كه من كلأ فان علي، جواد ذكره ما وحب 
نماجروا هالأصل، ز الكهان طمة مجن وقريظة الضير بي كون يسعدان لا 

الخحازرآ؛.أي الديار، هده ل فكوا فيها ثنمتا الم الحوالب، أثر على فلسطين 

الىالمشهورة اليهودية المائل من الثالتة ة القبيلفهم قينقاع بنو أما 
نعر؛وم،ولأ وسلعليه الق صلى الرسول إليها هاجر عندما المدينة ق كانت 
اوأمحبالمدينة، المشهورة الثلاث اليهود قبائل إحدى أنحا صوى عنها، الكثتر الشيء 

معركةبعد وسلم عليه الئه صلى الذ رسول مع عهدها نقضت يهودية قبيلة أول 
منأول كان سائم، بن ١لخصين فيها، السيادة وأصحاب أحبارها أحد وأن بدر، 
رعبدائدل أسماه وملم عليه الق صلى الله رسول وأن يهود، من أسلم 

أصلس كونحم احتمال ويرى فيتقاع، بم أصل ل ١لاحثين أحد ويشكك 
أدلة.مجن يؤيده ما إل الرأي ها-ا ويفتقر آدوملْا. بي من أو متهود، ءربٍ، 

.٦ ١ ص الأعلاق، رمته; ابن )١( 

.٢٢/٩vالأءاني،١لأصف٠اني:)٢( 
أ/آ\ه.الفصل، علي، جواد ا>: )٣( 

داربيروت; ؤ وآخرين السقا تحقيق ايبوية، الترة الحميري; هشام بن الملك عبد انظر؛ )٤( 
.sy-olr، ١٧٦—  ١٧٥د:ت(، التري، التراشط إحا، 

.oril\القمل..، علي: جواد انظر: )ء( 
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اذعبد ترجمة ل جاء ما هو أصاد عرانين قينقاع بي كون يرجح ما ولعل 
سلامبن الك عبد ا' عه: قال فقد محيره، يذكر لر الذي ححر، اس عند ملام ابن 
نمل القوافحليف اإسالآم، عليه الني يوسف ذرية من يوسف أبو الحارث ابن 

اع"راا.فقبي من ان وكلهم، حليما كان الأنصاري، م الإمرايلي الخزرج 

القبيكن،كافا ل بها فن؛ ^٥٢١٢)ت: حي بمن صفية ا،لومجت؛ن أم أما 
بتبره وأمها النض؛ر بي من أخطب بن حني أباها لأن ئريفلة، وبئ المضتر بي 

وسلمعليه انته صلى الله رسول فان الروايات، بعضآب وحب قريظة• بي مج?ن سموأل 
و٠ن^نالأم استثن فعندما أصلها، وعراقه الإسرائيلي نسبها بصحة لها شهد ف- 

ارونهأبي؛ قلت، ألا لصفية: وسلم عليه انته صلى انده رسول قال وصمية، عائشة 

ذالأستيعابه رهاهشة الصحابة تمسن ل الإصابة قلأ'ني; العحجر بن أحد انفلر: )١( 
.ممصراه  ٨٣٢ نة الأول الطبعة عن مصورة خة نالر، عد لابن الأصحاب معرفة 

حجران انفلر: (. ٤٧٢٥)ت: ، ٣٢١-  ٣٢أ/.ت( د: صادر، دار )بتروت: 
أعلامسر الذهي: أحما- ين محمد .وقارن: ٣٢١-  ٣٢آ/.الإصابة انمقلأني: 

/اه  ٤١٣الرسالة، موصسة زبثروت التاسعة الهلعة الأرنووحل، شعيب تحقيق البلاء، 
٢١٩٩٣ )iwlr  -الكرىالطقان، المري: ميع ن سعد ين محمد ر ، ٤٢٦
ابنأن الملاحفل رس  ٠٣٥٣- ه٣ ٢/٢( ٢١٩٦٨^١٣٨٨صادر: دار )بتروت: 

رإ(.وافية ترجمة سالأم لابن يقدم ب معد 
-نحرمث النحام بن الضم ث ءام بن ّعءة بن اخف س حم بنت صفثة ص )٢( 

رفاعةأخت سموأل بنت برت وأمها لام العليه عمران بم■ هارون ب2ل ّمن إسرائيل بي 
اكرظي،منكم ن سلام تزوجت صفية وكانت الضير. إخرة فربغلة بي محن سموال بن 
 fر،خيرم يها عيفقتل النضري الحقيق أي بن الرمحع بن كنانة فتزوجها ارقها ف

سسنةوترقيت بما. زوج وتوأعتمها ه لفوسلم عليه الق صلى الله رسول فاصعلفاها 
—■وابم، ١٢٩— خ/.أا ات، عد:الطبقّابن انظر: ة• معاويخلافة ي، ير ٢ْ 

أعائم:سمم والذبمى ، ٣٤٨-  ٣٤٦/٤الصحابة تمييز ق الإصابة نلاد: العحجر 
. ٢٣٨البلاء 

-٤



،•ُ علتها فخرت عائئة أن وذلك موس، وعمي 
ةنلاثها ،سموضعا، وأر؛عين ثلاثة ل إّرائيل _ الكر-■،( القرآن ذكر وند 
أنوم ومعلالمدد• بالعيد تممل موصعا المكي،وءشرون بالعهد تتعلق وعشرون 

لالقبائهم رامالخحاز،وعاى يهود هم الدق الخطاب j إسرائيل بمي المقصود 
المدية.ذ المشهورة الثالث 

يزاللا الححاز،ومصبرها ذ اليهودية اللون ب صحة كاث فاذا لدلك 
بييهود نسب صحة وغيرهم،فان الؤرخين من الاختصاص ذوي بين خلاذ محل 

لإسرائتل بي س الكتان أهل من بقايا فهم إشكالا، أنل وقينقاع ونريفلة النضئر 
عنيروى وما الكرم القرآن ضرص بعض من يفهم ما الأقل على وهدا الحجاز. 
وملم.عليه الله صلى الرسول 

اوبملوغاليه—رد ونائل جمهة محن والخزرج الأوس إن القول؛ يمكننا إ-جمالأ 
قامتم—ا يئرب،وكئبرا على الصيادة يتنازعون كانوا الأخرى الجهة محن المختلفة 

زرجوالخوالضر قريظة وحلقاتها الأوس ض بعان يوم أخرها ولعل الحرون بينهم 
وسلمعليه الق صلى الني هحرة من وجيزة فترة نل ةينقاع؛وذلك حليفتها ومعها 

؛•والخزرج' الأوس محن التيوقت المشهورة الأيام آخر بعان يوم ويعد يترب. إل 

بناي بن اس عبد أهلها وسيد المدينة وسلم عليه اف صلى الك رسول دم قم 

،الطبقات ت ّعل ن بمحمد ت لدى حم بنت صمية وترجمة يمامة الخبر انظر )١( 
 /a السدت حنل بن أحمد عند صفية بنب المتعلق الحديث وانفلر ، ١ ٢ ٩ ~ ١ ٢ ٠

ورةسبن عيسى بن ،ومحمل.  ١٣٦~ م/هما آ دآت ، قرطبة موسة ت رالفاهرة 
:القساهرة ) الثانية القلعة عوض، عقلوه إبراهيم تحقيق ، انمحيح اياهع : الترمذي 

.( ٣٨٩٥،  ٣٨٩٢: )حديث  ٧٠٩-  u.a/o( —  ٥١٣٩٠الحلي، مطبعة 

عند)بعاث( مائة وانظر ، ٧٨-  ٧٧ص ص الجاهلية، ز العرب أيام المول: جاد محمد )٢( 
١،(. ٩٠٧بتروت، صائر، دار )بيروت؛ البلدان مهحم الحموي؛ اس عبد بن ياقوت 

-٤١



بملك—وهم لتتوجوه الحرز ه لنظموا ند نومه وكان الخزرجي، العول طول 
ذلكرعلى وهم اس رمول فحاءهم عليهم، 

اذلى حمالني ض ساندة أصبحت الي العلاقة إل التعرف يمكن ياتي وفما 
بدر•نل أي هحرته، من الأولن السمن خلال المدينة ق واليهود وسلم عليه 

المدية:ويهود الض. ص العلاقة — ٣ 

الأولربيع هر ثj رب نص—واحي ل ماء إل الكرم الرسول وصل 
اسمالاالأنصار تقبله واس( ٣٦٢٢رالموايق للهجرة الأول الم—نة من 

مصاكان ور.ءا وكسرن إسرص أن ويلاحفل الموية، المرة هشام: ابن )١( 
منها:•نهلق من تخلو لا لأساب وذلك يثرب، أهل على أن ابن قويج أمر ق شكك يض 

يرتاحأن العقول مجن فليس بعاث، يرم أمحرم على غلب ند كان ان بن الذ عبد أن 
ألدص لهم وكانوا الخزرج من زعيم تمليك إل افن فوزهم بمد واليهود الأوس 

كانحيث يثرب ل الحكم ناصية على للقبض صالحا يكن لر أنه إل إصانة الأعداء، 
حال.على يستقر لا " دَال " صعيقا 
١ص ص السابق، المرجع وكسرن: انفلر:  رأيعلى يقدم •ولكن ١ ١ ٩ ~  ١٨

اسصلى الم قدوم قل كانوا المدينة أهل أن س وسلم البخاري عند جاء ما ولفنسون 
قال:لهم، زعيما اي، بن اذ عبد تنصيب على ينهم فيما اتفقوا ند عليهم وسلم عليه 
صحيحالبخاري■ إّءاءيل بن محمد اطر: بالعصابة... فيعصره يتوجوه أن على •■• 

ابندار وبتروت: ردمثق الرابعة الطبعة البغاء ديب مصطفى وترنيم نحبط الخاري، 
١٤١رافامة، كثتر  (،٤٢٩٠)حديث:  ١٦٦٤-  ١٦٦٣/٤( ٣١٩٩٠/ ،؛^ ٠

ربيروت:الباقي، عبد فزاد محمد تحقيق صيإ، صحيح المشتري؛ الحجاج ابن ومسلم 
(.١٧٩٨رحديث: ١  ٤٢٣- ١ ؛ YY/r( ٢١ ٩٨٣/ اه ٤ ٠ ٣ الفتةر، دار 

٤٢



بنو; سه جرى اتصال أول أن الروايات بعض ل جاء ما وحب ٠. ر كريما 
ةالمدينبام بعد ضعا عرفت الي يترب إل يرتحل أن نل أي ياء، j كان اليهود 

زمحبن بكر أي بن الله عبئ عن إسحاق ابن لنا نقل فقد رسول. المدية أو 
أولع—و د، بعفما الرسول نزوحها الي أخطب بن حم بنت صفية شهادة 

فلماتللدت شهادمحا ز مت، نالوسلم، عليه اتذ صلى والرسول اليهود ين مال ات
غ—ياعوف، بن عمرو بي ق فباء نزل المدينة، وسلم عليه اذ صلى اس رمول قدم 
يرجعافلم فالت! نتض. مأحءل_، بن ياسر أو وعمي أخطب، بن حثي أي، عليه 
الهويى.يمشيان سافهلن .لأنان ككالين فانيا نالت،! الشمس. غروب مع كانا حى 

مامع منهما، واحد إل التفت، مجا فواذ اصع، ت، كنكما إليهما فهششت، ت،! قال
غم.المن بمما 

و؟هأهر ت أخطب، بن حني لأي يقول وهر ياسر، أبا عئي وسمعت ت فالت 
الن؟ ه عننفلث، ز فما نال! نعم، نال؛ ؟ وتتجه أتعرفه فالت وانق، نعم قال! 

لبقيت،  ١٠والق عداوته 

هعليالق لى صاذ لرسول أبيها عداوة عن صفيه رواية صحة يوكله ومما 
لموسعليه اس صلى اذ رسول آني من أول أن الزبئر بن عروة عن حاء ما وسلم 

هذافان أطيعوني لقومه! قال رجع فلما منه مع فأخملبا بن ياسر أو يهود مءن 
هعليفاتحرذ فيهم، للماعا موكان حيي أخوه عماه فننتفلر كنا الذي الني 

قاررم.ما على فأطاعوه الشيطان 

٤.١ • -  ١rv/rالنبويآ، اليرة هشام: ابن انفلر: )١( 

جعالغازتم،، عقبة! بن موسى وقارن! ، ١٦٦~ ٢١٦/ْالنبوية، المرة هشام؛ ابن )٢( 
~١ ١ ٣ ص: ص ام( ٩ ٩ ٤ العارف،، مطعة أوماللثه)الرإ١ءل: بانشيس محمد ودراسة 

ابنسراسلأني:نيالمري،لأ/.ْآ.انفلر:)٣( 

٤٣ -



نمالق رسول على قدم مءث أول أم j الروايات اختلفت مهما كل وعلى 
أسمرتوما المقابلة مضمون فإن حسا أخاه أم أخطب بن ياسر أبا أكان مواء يهود 

القرسول بنبوة ة الهايق اعترافهم عدم وهو عليه خلاف لا نتيجة من عنه 
له.ومعادامم له وتكدسهم 

عليهالذ صلى الرسول دار عما لنا تفصح لا صفية المومنين أم شهادة إن 
أمضياقل داما ما ولكن ئاثسين• حزي-ين عادا إنحما حى وعمها أبثها وبغ، وملم 

أدىوحوار جدل بينهم دار أنه المستبعد من فليس الذ رسول مع يومهما سحابة 
وجاءمعاداته. م ومن والسلام الصالأة عليه محمد بتبوة اليهودJين هدين اقتناع إل 
أنا فيهويؤكد العداوة هده سر فيها لنا يفسر ما إسحاق لأبن أخرى واية رل 

الذخصهم إذ حسدا، للعرب يهود أخد من كانا ياسر، أبا وأخاه أخطب بن حييا 
.ع—١الإسلام عن الناس رد ق جاهدين وكانا وملم، عليه الق صلى برسوله تعال 

مدمذ لن الكتاب أهل مجن كئذ تعال: فوله فيهما وجاء امتطاعا 
واصفحو١ءاعفو١ الحي لهنر ثثن ٠^١ بعد مجن أنفسهلم عند مجن خسدا كمارا  ٣٩١٩

١]المرة: ؛ رمحديري سيء كل على الله أن بأمره الله >اتي' حتى  ٠٩.]
ياسرأبو وأخيه اخطب بن حيي ق نزلت ند الأية هده أن عباس ابن عن وجاء 

/ر وسلم عليه الق صلى برسوله الق خصهم إذ للعرب حسدا اليهود أسد من لأهما 
صحيحاموقفا يكث أ الني مجن وأخيه ني موقف أن تقدم ما كل من فن 

أنمهمافرارة ق فهما الق، من مرسلا نبيا ليي أنه اعتقادهما أي بواعثه، حيث من 
اةمجافإل دفعهما الذي هو عربيا يكون أن حدهما ولكن الله رسول أنه يعرفان 
واتاعه.محمد بنوة التصديق وبين قومهما بان والحيلولة والمطق العقل 

,^٩ ١٦النويأ، المرة هشام: ابن 

السلامة،محمد م سامي تحقيق العفلم، القرآن ض كشر؛ بن عمر بن إسماعيل انفلر؛ )٢( 
.٣٨٣-  ٣٨١ا/( ٢١٩٩٩أ \ى ٤٢• للشر، طيبة دار )الرياض: الثانية الْلبعة 

٤٤-



منلم أممن أول لكن يثرب إل ناء من الكرم ارصول انتقل وعندما 
سماهالذي الحارث بن سلام ن الحصن وأعلمهم حرهم ننقاع بي مجن يهودها 
ا.١لحارثر بنت خالدة وعمته بيته أهل معه وأصلم اس. عبد إسلامه بعد الله رسول 

عنوكشف جادلهم حن اليهود فرمجه نينقاع حر سلام بن الق عبد ضح وقد 
قومهتمحاطبا وقال وسل—م عليه الله صلى الله رسول أمام المنحرفة أهوائهم 

أنهلتعلمون واذ فإنكم به، جاءكم ما واقبلوا اذ اتقوا يهود، معشر يا 
هأنأشهد ي فانا، ر وصمته باسمه التوراة ل عندكم مكتوبا نجدونه الق، رسول 
ألكنالرواية تدكر لر م كدت. فقالوات ، وأعرفه وأصدقه به، وأومن الله، رسول 

اءج ١٠٠على وأصحابه وسلم عليه انك صلى الك رسول أًللع قد ملام ن الله عبد 
.؟ لا أم نوته عن لتوراة اق 

بعضj مثابة -( ٥٩٤ا)ءتل؛ جمترر بن معيد عن رواية ئ وجاء 
ىعلوكان يامين، بن ممون جاء أنه وذلك سلام، بن الله عبد رواية وجوهها 

ود(اليه)أي إليهم ابعث ممالت وملم، عله اس صلى الذ رسول إل اليهود رأس 

حجراد- املاعها نمة ذكر ملام، ي• انذ عيد عمة الحارث، ينت خلدة أو خالدة )١( 
.٢٨ا/•الإصابة، انم—قلأني; ححر ابن اطرت اسمحاق،. ابن عن نقلا الع—قلأنيت 

فحانمنلأنى: حجر بن أحمد اطر: ، ١٦٤- آ/'اأا المرية.، المرة هشام: ابن )٢( 
الباني،عبد واد فومحمد باز بن العزيز عبد تحقيق الخاوي، صحح شرح اياري، 

— ٤٣٤٦/٧، أ/'اأ ( ٢١اه/'ابم؟ ٤  ١٨العلمية، دارالكب )بتروت: الثانية الخبعة 
•ملام بن اف عبد إسلام عن تفصل ففيه ، ٣٤٩

ككان حزيمة  JJأد بي س والة لي ثري ، اذ عد أبا يكى ؛ جمتر بن سعيد )٣( 
سمنةالحماحم دير فتنة  ٠١أب بي على خرج ، كفراعلما عه فحمل عاس ابن تلاميد 

هانفالمنة ق وفتله العراقv على الأموي الوال، يرسف بن الححاج ناخا-ْ — ٤٠٩
.سنة وأربمن تع ابن وهر 
؟ ٢٦٧— ٢ْ ٦/٦الكرى، الهلبقات سمعي، ابن : اطر 

-٤٥-



مخاطوْ،فأتوه إليهم أرسل م داخلا، فأدخاJه إل، يرجعون فاغم حكما ذاجعإني 
،وبينكم بيي يكون رجلا اختاروا •' ~ وملم عليه الق صلى الرسول، أي ~ ءقال٠ 
النم،ول رمأنه أشهد ،; jLaiإليهم. اخرج فمال،؛ يامع،• بن متمون رصينا قد قالوا 
ا..قوهل بمالأن فأبوا 

باذ عبد بنهاية بالفللم،ومشيدا إياهم وواصفا اليهود معاسا القرآن وجاء 
أرايتمونل تعالت فوله j، ونبوته وسلم علته اف صلى اف رسول صدق، على سلام 

نامنه متلعلى إسرانتل ض من ساهد وسهد به وكمرتم الله عند من كان إن 
١[.. رم]الأحقاَزا: طيي لا اَش و'اظرتم؛ف 

وكبأخطب بن حم ت مثل يهود زعماء من سلام بن الق ■؛بد نوم ولكن 
ّلأمتبن الذ لعبد وقالوا ومكابرهم، عنائهم ل لجوا وعترهما قريفلة صيد أسد، بن 
صلىالرسول إن م ٢. ١لم^١ أي مللئ،، صاحلث، ولكن العرب، ل النبوة نكرن ما 
النهذاب عوحيرهم فيه، ورغبهم الإسلام إل اليهود جموع دعا وسلم عليه الله 

انواكفهم آباءنا عليه وحدنا مجا نتبع بل قالوا؛ أن إلا جوابمم كان فما ونقمته، 
همومحانبتل العقبقلة وامحمهم آباءهم ازدري القرآن إن م ر مجنا وخترا أعلم 

فهائمنا •^١ ثتبع بل ثالوا ااLiه أنرل ما ايبعوا لهم نيل وإدا ؤ بقوله؛ الهيابة لهلريق 
[.١٧•رالبقرة؛ يهتدوزه ولا ستثا يعقلون لا ١باؤهلم أولوكان اباءثا 

.U/. ٢0الباري، ااعملأني;ذح حجر ابن )١( 

الشاهدأن مثله على اصراثيل بي من ناهد نّهلؤ الأية لهذه تفره ق كثتر ابن ذكر )٢( 
تممانغلر• بدلك، نالوا الدين المغرين مءن حيايفة أسماء وذكر ملام، بن عبداس هر 

مي.الأحقاف سورة أن ويلاحظ ،  tua/yابنكئم، 

؛آ/.؛أ؛اااوميأ،الحرن هشام: ابن )٣( 

-xالسابق،الرجع )٤(  ./y.

.٤٦ -



كانواآبانهم،وإن نقلد .ئى وإصرارهماليهود من البارئ الجواب هذا ولكن 
لتمرار الاس■مث عزيمته شطا وم الق رسول شا لر والهداية، الحق طريق غئر على 

المدراس؛محت ل إليهم مذهب الحق، الدين j بالدخول علهم والإلحاح دعوهم 
انهفصهم ؟ محمد يا أنت دين أي على ءلما'رهم، بعض ماله اذ، إل ويدعوهم 

انكصلى الرسول مهم مطلب يهوديا. كان إبراهيم إن فتردون إبراهيم. ملة على 
ذلك١٢/عليه نابون التوراة إل الاحتأكام وسلم عله 

هعليراهيم إبالله نم ن ديحقيقة ومؤكدا إياهم مكذبا القرآن أل يم 
ولاا يهوديازآبإ كان ؤُا تعالت نال نصرانيا، ولا يهوديا يكن لر لام، ال

[.٦٧ءمرانت رآل ١لنشركيرن، من كان وما م1!لما حن؛فا ن ولكن'si مأنازثا 

ملأةاله عليمحمد نبوة برفض يكتفوا ب اليهود زعماء بعمى أن ويظهر 
اكلهمثى علهو ممن العرب من وعترهم نومهم بمخديل يكتموا ول( واللام، 

الكول رمعلى عرضوا أن إل الحق حادة عن والخروج الحمق تجم وصل بل عنه، 
ايفاتبعا عليه نحن ما إلا الهدى ما ه؛ ليتهود، أن وسلم عليه اس صلى 
هتد"ا'آ/محمد 

^٢؛تعال؛ بقوله الحق جمههم وعندما العي هذا ؤ، اليهود أخفق وعندما 
رآخبابا طرقوا [ ١٣٥لالقرة؛ المشرك؛ذه مجن كان وما حنيفا إبراهيم مله بل 

اليهود••مدراس ك وكيلالقرآن، غيه دوس يالدي الين، المدراس، المد.راصت بيت ( ١) 
البيتهو الدراس، أتى حى الأخرت الحديث ومنه •• كتبهم•• درامة صاحب والمدراس 

دار)ي؛روت* العرب لصان مجنفلور؛ بن مكرم بن محل انغلر؛ فيه، يدرّون الدي 
)درس(.مائة ت(، د: صادر، 

٢.. t/\ ايرا، ال؛رئ هشام: ابن )٢( 

أ/ا،؟ل.السابق،المرجع )٣( 

٤٧-



هونانما دينه عن نفته لعلما محمد، إل بما اذهبوا ت بيتهم فيما زعمالهم بعض فقال 
وأناوالهمم وأشرافهم يهود أحبار أنا عرغن، ند إنك محمد يا ناJلينت فأتوه بشر، 

خمومة،ا قومنبعض وبغ، بيننا وأن بخالفونا ولر اليهود، اتبعتلن، اتبعناك إن 
ذلكيهم علفاُبى ؟ ونمدفك بك ونومن عليهم، لنا فتقضى إليك أفتحاكمهم 

بمابينهم احكم تعال: فوله فيهم ونزل، ؛. وسلم؛ عليه الله صلى الله رمول 
إفن؛تك ١^ أرو ما ثنض ض قثولأ أن' }١^ ^١^ ي ذلا اش أرو 
اصالن—ن *—كثترا وإن دمويهم بض بهم أن الله يريد أمنا ياغلم ثولوا 

قود اليهعن القرآن ؤ، جاء ُا كل عرض تقدم، ما كل من الهدف ليس 

لبقنا نفقد ودعوته، وصلم عليه اس صلى مول الر من المشينة ومجواثفهم الدبة 
ولمعليه الله صلى الرمول محاولات إراز هدا من الهدف ولكن ،، الأمررهذا 

تمخضتالدتمء حدود المالمحاح إظهار وكدللث، الإسلام، إل اليهود لدعون الحثيثة 

الكريم٠للرسول المخلصة الجهود عته 

هعليالله صلى الرسول هما عمل الي الشعائر من كان العبادات، بحال ول 

الأشعري،مومحى أبو قال عاشوراء، صيام فعلها على المدية ؤ، أتباعه وحث، وملم 
عاشوراءيعظمون اليهود من اناس وإذا الدبة وملم عليه النه صلى الني دخل 

ا.٠ بصومه قامر بصومه، أحق نحن ولم! عليه اس صلى الني فقال ويصومونه، 

.١  ٤٧.ص .. زول الم(سباب الواحدي،; وانفلر: ٢، ١ اووة:،آ/ا• المرة هشام: ابن )١( 

الأملان،الكتب )بتروت: الكرم ١لمآن j اليهود دروزة: عزة محي انفلر: )٢( 
.أاه/.إم\'ام(..

.U٣٤/\< البارم(، نح انم-قلأني: ححر ان )٣( 

-٤٨-



صامه أجلمن الذي السبب تثرح عباس، ابن عن أخرى رواية ل وحاء 
اليهودوجد الدينة الني قدم لما ^ ١٠صيامه، ق لممرن الموتبعهم عاشوراء اليهود 

موسىفيه الذ أظفر الذي اليوم هذا فقالوا: ذلك، عن ءاشوراء،فئلوا يصومون 
اللهلى صالذ رمحول، فقال ه، لنعفليما نصومه ونحن فرعون، على إمحرانيل وبني، 
ربمحرمه قامر محكم أول.ممومحى نحن ويم: عليه 

jه بموجكان المدبمة إل هاجر عدما وملم عليه اذ صلى الرسول ن إم 
هوأنال: ق، الراء عن رواية البخاري عند جاء فقد المقدس، بيت فبل صلاته 

أنه يعجبان وكشهرا، عشر سبعة أو شهرا، عشر ستة القدس بيت قبل صلى 
وصلىالعصر صلاة صلاها صلاة أول صلى وأنه )الكعة(، البيتآ تل نلته تكون 

ءق_ال:راكعون وهم مسجد أهل على نمر معه صلى ممن رجل فخرج نوم، معه 
همكما فداروا مكة قبل وسلم عليه الله صلى الله رسول ٌع صليت لقد بالله أشهد 

لوأهدس المقبت نل بملي كان إذ أعجبهم ند اليهود وكانت البيت. نبل 
واياففرناليهود امحتكر وقد ٢. ذلك١ أنكروا البيت قبل وجهه ول فلما الكتاب، 

صلىمحمد سيدنا نبوة صحة ق الناس يشككون وبمدووا الكعبة، إل القبلة صرف 
ومالهمأبيه وبيت بلده إل الرجل اشتاق فد تقول: اليهود فأنشأن وملم، عليه الك 

.٣٤اياري،؟/؟ نح اسلأني: جحر ابن )١( 

ونلاحد مشام_دْ أول الأوسي. الأنمارى الخارث بن عازب ين الثراء م الثراء؛ )٢( 
الذيهو وقيل غزوة. عشرة أرع وملم عليه اس صلى ايذ رمرل مع وغرا دق، الخن

الغابةا• اأالأُتر، بن محمد بن علي الخن أي عزالدين انظر* -، ٤٥٢ نة ّالري افتتح 
المعرفة،دار )!ثروت• الأول الطعة شيحا، مأمون حليل تحقيق المحابة، عرفة مق 

١٩٩١١.٦.-

.٤(.رنم سبث الأ.بمن )كاب ١  ١٢٩-  rA\/اياري، فح ١نمقلأني: ححر ابن )٣( 

-٤٩.



خالفالهود: وقالت ؛. آخراوجها وحها،ومرء مرة يملون نيهم، تركوا حى 
الأيياءرأ؛.ملة إل بملي لكان L كان ولو الأفاءنله، نلة 

ففدحقا، الأول كانت إن يتوجه أين محمد يدري ما فقالوا؛ المنافقون وأما 
القها،أفاويا وكثرت الباطل، على كان فقد الحق، هي الثانية كانت وإن تركها، 

ولائمما الناس من الثمهاء بقوله: الكرم القرآن عليهم قرئ ٢ الاسل ين 
صراطإلى بناء س يهدي والمعرب المثري للمه يل عليها كائوا التي نبمتهم عذ 

'آ؛اأ.ااوقرن:محم4 

كانمجكة ز كان حين ومحلم عليه الذ صلى النه رسول أن عباس ابن وذكر 
بيتوب__ين ه بينها بجعلالكعة،ل يستدبر لا لكنه القدس بيت إل بملي 

القدسبيت نحو صلى ولحم عليه الله صلى الرسول أن حجر ابن وذكر القدص 
بتوففءْ؛.يكون أن بني لا الكتاب،وهدا أض يتالف 

روعمس وفردم ض س رغاعة ُثلت وزعمائهم اليهود علماء ض ذ إم 
عليهانذ صلى انته رسول تحول مج*■ الغضسبا بمم اصتبد وغيرهم ز االأشر بآن وكعب 
نلتكعن ولاك ما محمد، يا له: فقالوا دبمه، ص نمته وحاولوا الكمة، نحو ولم 

.١ ١ ٦ ص الغازي، عمة: بن موص )١( 

انماد،خم دي هj المعاد زاد الحورية: نيم ابن الزرعي بكر أي ن مد انظر؛ )٢( 
الغكر،دار ربقروت! الأول الطعة ا، العنالقادر عبد عرفان تحقيق 
ام(م/'اء.اه/7ا<ا< ٤١٨

*ا/7د.المعاد، زاد الحورية: نيم ان )٣( 

 )i( :١  ٣١٢- ١ ٢ /٩ ١ اياري، فتع نلاد: العحجر ابن انثلر.

وقارن،، ١٢١٧— ١١٢ إ\ A ١ل١رءيا ف العش'لآنى: ححر ادن انظر الأية، هذْ نفتر ن، )٥( 
.١  ٩٩- ١ آأ/\/آ' المرية، المرن هشام: اس 

.ه--



يالذ-كلن، إل ارجع ! ودينه ؛براهم ملةعلى أنك تزعم وأنت عليها، كن الي 
^٠١٥١ونصدشعك عليها كن 

العقيدةأمرر ل واليهود وملم عليه اذ صلى الم بغ، الحيل استمر وهكذا 
أبتأن د بعإلا ة غائينتيجة إل يصل أن الجدل لهدا كان وما والعبادات 

بدر.ععركة بعد أي للمأسلمين، العليا الكلمة 

يالاللن سياسة أن مهم ثق التثرض بعض أن الدهشة على يبعث مما إن 

بالي اليهودية الشرائع بعض وكذلك المدق، العهد بداية ق اليهود ُع الم انعها 
تقليدهي إنما المقدس، بيت نحو الصلاة ق التوجه بعذ،مثل نسخها ثد الإسلام يكن 

بجلاء رجدينه، شعانر بعض عن منه نازلا كان شعاترهم،وأجيانا ؤ، لليهود 

ولالرسأن ، Broclcelmannبروكلمان ذكر ففد واتباعه. به والإيمان إليه اليهود 

حلرسعن دانه،ثذلكا ق يدخلوا اليهود،وأن يكس_، أن حاول المدينة وصوله عند 

٢.المناحي؛ بعض ق وشعائرهم تتفق بحيد الإسلام شعاتر تكييف 

إلالانتقال محمد بإمكان أصبح لما أنه فثري ،  M. Wattوات ري مونتحمأمجا 
انفك— اليهودية أي — الأديان أقدم شاكلة على الإسلام يصوغ أن أراد المدينة، 
وغثراليهودي، الكفارة عيد وهو عاشوراء، وصيام الصلاة، ؤ، القدس نحو التوجه 

مياغةل يميإ كان وبعدها الهحرة نبيل محمدا إن نائلات وات يردف بل ذلك. 

بعدالمدينة ق شرعت الي الظهر صلاة إن حى اليهودية، الديانة شكل على ديانته 
الةصإلا مكة ق لمون الميعرف ل؛ إذ اليهودية، للعادات مجاراة كان الهحرة 

١.-٩٩ ١ \، A/rاكويه، الترة هشام: ابن اطر: )١( 
,٤٧- ٤٦ص ص الإسلامية، الشعوب تاريخ بروكلمان: كارل )٢( 

-٥١-



صلاةالى علبالخث اا__مرآني الأمر جاء المدينة ل ولكن والمغرب، انمح 
يايي نللمه وئومرا الوسطى والصلاة الْقوات عز ؤزج—اغظوا / الو-طىر 

[.٢٣٨رالقرة: 

مائةبالالمقصود أن يرون رين المغمن كئ؛را أن هنا بالذكر حدير هر ومما 
أيالفلهر لخلأة وليس ا ١لأقو١لأ أرجح على العصر صلاة أو الفحر صلاة الوطى 

؟المهم هدا لمونتحمري تأتى كيف فعري فلت هنا، ذكر 

رةنظد محمالني إل ينظرون كومحم ُاث أتت المنشرذن هؤلاء آراء إن 
بهيومتون لا فهم الساعة، وليدة الشخصية لرغباته وفقا تصرفاته نأي عادي ان إن

أندركون ييكونوا لر التصور هدا أماس وعلى ماء. ال»ءن وحيه يتلقى رمحرلأ 
يهمف.مما رايته، نحت *جميعا الاس بجمع حديد سماوي دين إل يدعو رسول محمدا 

كوهامن ناتج هو إنما الثلأنة الأديان ل الأمور بعخءى تشابه وأن واليهود، الممارى 
الماءبرسالات اعترز الذي وحده والإسلام واحد. مصدر مجن الأصل ل بعت 

اسصلى اليي ؛٥!، العائقة فإن حانبا تشرقن المبعض شبهات تركتا ما وإذا 
الوضوح،من كبئر قدر على تكن ب رمما بدر أحداث فبل المدينة ويهود وسلم عليه 

M. Watt, Muhammad at Medina. Pp. ا 98-  99 , cf. Jacques Waardenberg, ( ١ )
a Periodization of Earliest Islam According to its Relations with other Religions,

Pp.JIO-Jll,

الخص.مماالصلوات أن أيضا ومعلوم ،  ٦٥٤~  ٦٤ا/ْ ، اكسر ; كير ابن راجع )٢( 
وفرضوالمعراج الإسراء حم ؛ انظر • والمعراج-عكأ الإسراء لتلة فرصت ند الظهر فيهن 

٥• ~ آ/أم المرية، المرة هشام، ابن ت عند إٍحاق ابن رواية ق الصلاة 

الراشدين،الخلفاء عهد هاية حق اليهودية العربية العلاقات درادكة: موصى محاخ )٣( 
.٢٨١ص ام( ^ها٦\<٩ i ١ ٢ والتورع، للنشر الأهلية )عمان: الأول اتجعة 

-٥٢ .



كبة الدينقوم عدما وملم عله اذ صلى الرسول أن إسحاق ابن ذكر ففد 
وشرطوأموالهم دينهم على وأقرهم الهود فه وادع والأنصار، الهاجرين ض كتابا 

٠•عليهمر واشترط لهم 

صارالمدينة وسلم عليه الذ صلى المي قدم لما أنه الخوزية، ق؛م ابن عند رجاء 
ام;أقثلانة معه الكفار 

هعلييوالوا ولا علبه يظاهروا ولا يحاربوه ألا على ووادعهم صالحهم م ن
حاربوءم ونالهود(، )وهم وأموالهم دمائهم على آمنون كمرهم على وهم عدوه 

إليهيوول ما انتفلروا بل يحاربوه ول؛ بمالحوه، فلم تاركوه ونم العداء، له ونصبوا 

انواوكءن، أمكتاب، وبينه بيتهم الدونة،وكتب يهود فماخ أعيانه وأمر أمره 
قريظة؛وبنو الضير، وبنو قتنقاع، بنو ت وهم المدينة، حول طوائف ثلاث 

لىصالني ب؛ن إبرامها الإسلامية المصادر بعض ذكرت الي العاهدات هده 
عالوصع■ الحديث عند المناقشة محور ستكون المدينة يهود وبتن وملم عليه اس 

المدينة.صحيفة ق لليهود القانول 

١. iv/rالبرية، الترئ هشام: ان انغلر: )١( 

.٣٥. U/ الاري،، فتح ملان; العححر ابن ، ١ ١ "ا/ْ المعاد، زاد الجوزية: نم ابن )٢( 

or .





الثائالفصل 

اانم|يةصحيفة 

سستها،~ ١ 

وتاريخها.روايامحا — ٢ 

الصحيمة.ويهود الأمة — ٣ 





الثائالفصل 

الدبمةصحيفة 

٠نسسثما — ١ 
*"؟٦ 

بةنصحة معرفة القيد من يكون فد وإشكالاها، الصحيفة •نافشة نل 

قديمان.المسن كلأ أن يظهر أم يترب إل نستها يمكن يل أي الصحيفة، 
لمهلائيبن قانية س يثرب إل يعود فدم اسم الصادر أحد يزعم كما هي فترب 

•ا العرب من صكنها كا أول لأنه لام؛ العليه نوح أحفاد أحد . . . ارم ابن 

اكمآراما أصلا له أن ويفلهر أيضا _! فهو "١^٠^^" أي اك١ني المسمى أما 
Medinloو  Medintaة كلمن حممتحدر فهو الباحفن بعض ذلك إل يذهب 

اذصلى اذ رسول مهاجر أن كيلك ويفلهر ر مدينة بالعربية نعى الي الأرامحية 
الذول رسحديث، ول والمدينة. يثرب أي معا بالأٌءين معروفا كان وملم عليه 

إلة مكمن أهاجر أد المنام j رأين، فال: هجرته دار عن وسلم عليه اف صلى 
إذافهحر، أو اليمامة أها إل إ وهمه به ذهب أي ] وهلي فدهيا نحل. بما أرض 

٠٢٢٣المديةيثرب.لأ هي 

فلأنياالعحجر ابن ا بمرب مائة اللدان، معجم ا-نى،ريت اش عبد بن ياقوت اطرت )١( 
٠١• ٩ — ١ •  ٨/٤الباري، فتح 

j بول كنه ما وغارت، ، ٤١٣/•— المفصل علي: جواد انظر: )٢(  F.Buhl  المدينةمائة"
ALMADINA  " 291-98ل .SEI,PP.

مسلم،صحيح وسلم: ( ٣٤٢٠)حدبث،: \ Yy\lrالصحيح، الخاوي: انظر: )٣( 
(.٢٢٧٢)حديثح:  ١٧٧٩؛/

.٠٧ .



رانهمفشدة أصحابه يعص وشكا المدينة، إل الكر.م الرسول هاجر وعندما 
كباالمدينة إلينا حبب اللهم قائلات ربه دعا المدينة، وباء احتمالهم وعدم لمكة، 
الثانيةالسنة ل بدر إل وسلم عليه النه صلى الرسول طرش ■وت، أشد.. أو مكة 

أنالدفة لأهل أدعوك ... ' بقوله حرمتها، وأعلن بالركة للمدينة دعا للهجرة، 
٢.ر وثمارهم.. ومدهم صاعهم ق لم بارك 

وذلكالمتاض عن حكاية يثرب" ' إل واحل موصع ل الكر-■،( القرآن وأشار 
امنملا يترب ^٥^ منهم طائفة عالت زوإد قوله! ق الأحزاب غزوة حا-اث أق 

ّأا[.]الأحزاب:[.ؤ.لكز

سورالل الخصوص وجه وعلى كشره، مواضع ل المدينة القرآن ذكر بينما 
١والتوبة؛ ٦، ٠ والأحزاب' زالمنافثون؛،/، التالية  ٠ ١٢٠، ١.]

لمومعليه انذ صلى اض عن المتقدمة الاثار أن بوضوح لما يفلهر تقدم مما 
مسمىاستخدام تفضيل أو ب، تغليإل مميل كلها كدللئ، الكرم القرآن ل حاء ومجا 

يثرب.مى معلى المدينة 

بالصحيفةالتعلمة نصوصها نستنعلق النبوية ثرة المصائر إل رحعنا وإذا 

شهاباب ع.* رواية هي الصحيفة أو الكتاب لنا حفذلّتا رواية أفدم أن نجد قانتا 
•ل فقآه(، ٢ ٤ )ت! ّالأم بن القاسم عبيد أبي؛ لا.ى ه( ١ ٢ ٤ )ت؛ الزهري 
تجدأننا كما ا. واحدن؛ رة جمالمدينة وإل ُرتين رب يثإل فيه الإشارة وردين، 

(.١٧٩•)حديث: ٦ا\٦^ الصحيح، الخارتم،: )١( 

دارزبيروت: الثالتة، الهلعة جونس، مارين تحقيق الغازى، الواثدتم،: عمر بن محمد )٢( 
ئ-أاه/أح/آام(،ءالمالكب، 

)بيروت:الأول الهلعة عمارة، محمد تحقيق الأموال، كتاب ملام: بن القاسم عبيد أبو )٣( 
بم>ااف(صصدارالشروق،، 

-٠٨ .



مسمىفيه ذكر —( ٥٢ه ١ )ت! زنجويه بن حميد لدى نمها الزهري لرواية نصا 
الروايةعن واصح اختلاف فته وهذا / مرتين يثرب مى وممرنتن، المدينة 

ويثرب.المدينة سممى يخحى فيما وذلاث عبيد اغيي عند الواردة 

فيهاذكرت ففد هشام ابن نقلها الي م، ١ ٥ ١ )ت؛ إسحاق ابن رواية أما 
ا.واحدذر مرة والمدينة مرات، ثلات يثرب 

مضمن-نكانا والمدينة يثرب السم٠ان كلأ أن بجلأء لنا يفلهر تقدم مجا كا إن 
ة،المدينصحيفة مسمى الصحيفة على اطلق ما إذا عجب فلا لدلك لصحيفة، اق 

بالمناشنمرتبطا أصبح يثرب سممى استخدام وأن خصوصا يرب عن عوضا 
الدبةبل يثرب، للمدلأة يقال ان نحى وسلم عليه الله صلى الله رسول وأن 

صادرالمل معروفة هي هل هوت الصحيفة باشكالأت المتصل الأخر والأمر 
؟ماذا أم الكتاب أم الصحيفة ,نمى اكاربجية 

،وابنهشام اس عند الواردة الروايات كل ق الصحيفة سممى ذكر ورد لقد 

عندإسحاق اس رواية ل الصحيفة ذكر جاء فقد زنجويه• بن حميد وكيلك سلام، 
ذكرتائم سابن عند الزهري شهاب ابءن رواية وز آ. مجر١تل ست هشام ابن 

مركز)الرياض؛ الأول الطعة فياض، ذئب شاكر تحقيق الأعوال، كتاب زنجويه؛ بن حميد ( ١ ) 
الإسلامية،والدراسات اللاكنملىوث 

.١ ٥ ٠ ١-  iv/rالمرية، المرة هشام: ابن )٢( 

.١ ٠ "٨ ١ ٠ أ/ب الباري، فتح المنلأنيرت حجر ابن )٣( 

المهوديلدى المدينة أسماء انظر ١، ؛/A• الباري، فتح العسقلأني! ححر ان )٤( 
.٢٧— الوفاء،وفاء مهودي; الاسما. اكمن يربوعلى ما لها ذكر حنث 

.١ ٥ . - ١ ؛ u/tالبرية، السرة هشام: ابن )٥( 

-٥٩-



الصحيمةذكرت سد زنجويه ابن عند اازمي رواية أما ٢• أ مرات ت الصحيفة 

٢•ُراتأ مع 

محادرالمؤ ة روايكل مستهل ل واحدة مرة ورد ممد كتاب، ممى أما 
موصل ذلك يعد ذكرء تكرر "ول! الني.. محمد من كتاب "هدا بلفظ الثلاثة 

رأكشيكون صحيفة المجسمي يإن ودولك ال.تة. بوثيقة الصلة ذات الروايات 
كلل مجكررا ورد الصحيفة على التأكيد أن حيث العيان مجن سواء مجرن مجناصية 

العاهدة.نصوص 

:وتاريخهامآ-ووايافا 

وقتق كتبما وهل اتمن؟ أم و١حالة الميتة صحيفة أكانت الموال: وعند 
؟ولماذا ؟ الأخرى نل كتجت غأيهما ذلك صر كان وإن ؟ لا أم واجد 

ئالأول أيامها ود الأخم المكي >رءا ئ المرية المرة لأحداث المتع إن 
اجرينالهب؛ن وثيقة كتابة هو اليه بمار أن يمكن ثيء أول أن يوع كان الد"ينة 

انونيهم بينا غيمالعلاقة لتنفليم الأنصار ص أهلها وبئن المدينة على الهلارئين 
ذلكإل وال الأمكتاب ق أبوعسي ألح وتد القرناء، لكل والواجبات الحنوق، 

ومجنانالمءان بوملم عليه اس صلى الق رمرل كمه الدي الكتان إن ه: بقول
اذصلى الذ رسول مجفدم حدuن كان تعهم، ومجن وأهل؛ثرت نرض ^^>،، ١١

ووسلم عليي الذ صلى الني لاصتقرار الأول المهور ق، ر.ءا أي المدينة وملم علته 

.٢٩٤-٢٩١رص ١^، محيل: أم انفلر: )١( 

. ٤٧-.inUYالأموال، اينزنجوه: انفلر:)٢( 



أنذكر عدما ذلك إل الإشارة ؤ محيي أبا ض إسءاق ابن أن كا اسرن. 
مهوالغ مار والأنالهاجرين محن كتابا كب وملم عليه اف صلى اف رصول 
اجرينالمهبئن الكتابة بان يوحي ما الأخ؛رة ارواية هدْ رق ر وءاهدهمر اليهود 

تهلوراتأن يفلهر ولكن واحد ونت ق أنجزتا قد اليهود موادعة وكذلك والأنصار 
مغاير.نحو على نير كانت الجماعات هذه بين العلاقات وطيعة الأحداث 

أهلمجن ّعن من أكثر حضرها الي الثانية العمية بيعة أن جيدا ايروف من 
بئنحل إذا وملم عليه اف صلى الرمول بحماية تكملت ند والخزرج الأوس يثرت 

روفالمعن ومجا. ١ وأبماءهم نماءمم محه بمعون مما بمعرْ أن وعلى نلهرانيهم 
نبالهيثم أبا أن روي فمد العتبة، بيعة ق ممثلغ، يكونوا ب يثرت يهود أن كذلك 

يعي— قاطمها وإنا حيالأ، الرجال وبئن محننا إن اذ، رمول يا تال؛ ا. يهازر الث
نومكإل ترجع أن - اذ أفلهرك م ذلك فعلنا محن إن - محيت نهل - اليهود 

صْبمآا.الأموال، أبومحيد: )١( 

آ/7أا.اووة،المرة هشام: ابن )٢( 

مكتب)الرياض؛ الأعفلص، مد وتحقيق جع اف، لمول معاذي الزبم؛ ين عروت )٣( 
ابن، مv١٩الغازي، عتبة؛ بن مرمى م؛هأا، —( ٤٠١ • ١ الخليج لدول الترمحأ 

.YA.-rv؟/؟ححرانمقلأني:غحاواري، 

أولدكان مدالأشهل، لم حلف صرر، بن بلي ين مالك *ر اليهأن؛ بن الهيم أبو )٤( 
وهوالأمار من السمن الشة،ع افم أبو شهد وتد الأمار.ممكة. من أملم من 

ضانوبجن بجته ~ وملم عاله اذ صلى ~ اف رمرل وآخى عشر■ الأتي النتباء احد 
وملم،عليه اذ صلى اف رمول عهد على يخرص اليهان بن الهيثم أم مقلعون.كان ابن 
حلافةق نيل؛ ""■ وملم علته اف صلى ~ اف رمول مع كلها الشاهد شهن■ كا 
.٤ ٤ -٩ ٤ الك؛رى،م/7أ اليماُت، معد؛ ابن انفلر؛ -. ٠٠٢ منة الخْراب بن عمر 



ترغمن فانه الاجتماع ذلك ز حضورا ,بمثلهم من أو الهود كان فلو ،• وتدءنا؟ل 
اذصلى الني أن علما معهم. الخلاف وإعلان العلاقات قطع مسالة إثارة المناب 

أويهم علخعل الإل يدعو أو اليهود، يناوئ يكن ب الكي العهد ل وسلم علميه 
يهميلإل فدم إذا به س مؤ أول يكونوا أن يرجو كان ر،ا بل معهم، الحال نهلع 
ولاإذكال، س و نحللا اليهود إل هنا الإشارة فان لذلك كتاب. ض لأمحم 

٢.مقحمة١ أها ستبعد 

نمكل و؛ن شروط من تضمنته وما الأتمرة العقبة بيعة أن يبدو كل، على 
ا،ُ ومهم فعلى كفلاء ليكونوا النقباء كن-لك الرمحول واختيار يترب، وأهل الني 
رأسهموعلى الهاجرين، محن جديدة معاهدة كتابة عن جميعه ذلك أغي ر.مما أفول 
صلىالرسول مقدم إر آخر ٍلرف من ونقائهم والخزرج والأوس رز س الم، 

هعلياذ صلى الني أنره الذي المؤاخاة نفنام أن ولابد المدينة. إل وسلم علميه اس 
رأنله كان المدينة لمقدمه الأول الأشهر خلال والأنصار المهاجرين ب؛ن وسلم 

ذههثب بساعدهم إذ الا.يتة أهل من وإخواهم المهاجرين نفوس ل الغور بمجد 

١٩ م م المعاني، ■شة: س وك و ' ١ ٢ صً الق، رسول ٌغازمح، النم؛ بس ■موء )١( 
\/ْ\،ؤالهوية، الهرة هشام: ابن ، ٩٢

لسانخملى فيها جاء فقد عروة مغاني وانهلر ١، " ْ ص •، اليهرد••ون، ولفنقارن؛ )٢( 
صاليهود. إل حديته ل الإشارة ترد ولم( ■مالأ-■•ا الناس وبغ، محننا التيهان؛ ابن 

١٢٠.

ححراس ،و ٢٢٢-٢٢١/١الطناُت،، مد: ان  jiAo/rالهوية، السترة هشام: اس )٣( 
ء٢٨/٧الباري، فح 

-١٥.-.٩، ٨١/٢الهوية، ترة الهشام: ادن انظر: والمناجاة الثانية العقبة بيعة محث )٤( 
،٢٢٣-  xr\/\الكرى، الطبقات، مد: ابن وقارن ؛ ١٠٣

.٦٢.



خلاف-من بينهم يشحر ثد مما الكشر نجاوز على الإيمانية رالرابطة الأخوية الروح 
لرو ة الثانيالعقبة بيعة ق طرفا يكونوا فلم - سلف كما - الدبمة يهود أما 

لموسعليه اف صلى الرسول أن الملاحفل فان لذللئ، سهم، للاقامة الرسول يدعوا 
ةبكتابهم، وموادعتمعهم التفاهم إل نمثر بوقت للمدينة وصوله بعد بائر ر,مما 

ومحقة•من أكم ورمما محنهم، مما ومحقة 

الكمحلى الق رسول أن الأسماع" "إمتاع j —( ٥٨٤٥)ت: المقريزي ذكر 
بنوفرزت ثلاث وكانوا كتابا. وكتب يهود مجن بالمدينة من ۶ واد وسلم عليه 

..!الملمن. إل يشر ب روايته ل أنه ونلاحظ. ا. ١ قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، 

حلحالالموادعة: مفهوم أن علما الكتاب. ذلك فحوى المقريزي يذكر ر لو 
أيلأن، في بواّع أنه الحديث غريب ق الهاية ل جاء كما أو لم، وال

/ل والأذى الحرب ترك على وسالمهم صالحهم 

ةمحوادععن البلاذري كا نقله مجا على تقريا ينطبق لاموادءة التعريف وهدا 

ايهودهوادع المدينة قدومه عند نال: حيث، لليهود وسلم عليه اف صلى الرسول 
منعلى ينصروه وأن عدوه يمالئوا لا أن عليهم واشترط كتابا، وبينهم بينه ب، وكت
النيأن فدكر ه(  ٣١. ت: ) اللجري أما . ٢٢١الذمة أهل عن يقاتل لا وأن دهمه 
دهمهإن وأنه أحدأ عليه وا يعنلا أن على يهودها، المدينة فدم من وادع ند كان 

•لختة)القاهرة: شاكر محمد محمود محقيق الأسماع، إمتاع المقريزي: علي بن أخمد )١( 
د:ت،(،واكرجمة، التألق 

أحمدطاهر تحقيق والأثر، ت الحد غرب 3، النهاية الأتتر؛ بن الجزري محمد بن المارك )٢( 
١١  ٦٧ه/د:تع للطباعة، الفكر دار )يثرون: اليلناحي محي ومحمود الزاوي 

ا/أاّأ.الأشراف اب أناللاذري: )٣( 

٦٣ -



ا.أ نصروه عدو بما 

وجوهمن نحتلف أها نجد العهد أو ا،لوادعة من النماذج هذه ض وبالموازنة 
ءنموهدا ا. الدف_ةر صحيفة ق الوجودة باليهود التعلقة العاهدة عن كئترة 

اأبرمهئد الوادعة من المرص هده عثل أن بمرض الاحث تجعل الي الأصباب 
يالة الزمنيالئترة خلال الك>رى اليهود نائل مع وسلم عله اذ صلى رسول 

أبرينقد العهود هده تكون ان كيلك النعي مجن وليس بدر, آ أحدانمصبفت 
لالقبائ!—yJ ولاءاتمم تفرق بب بوذلك انفراد. على كل اليهودية القائل محع 

بيأن حين ز للأوس، حلفاء المحر وبنو تريظة بنو كان فقد الدينة ق العربية 
بوقتالهحرة صبف، الي بعان أحداث أن شك ولا للخزرج. حلفاء كانوا فينقاع 

كلمتهم.اجتماع وعدم اليهود فرتة ق وعميقا مستمرا أثرها كان ، بيا ننصير 
اسرواها الي كتللئ، واحدة صحيفة كلمتهم نجمع أن المهولة من ليس فانه لدلك 

حتفةمل اليهود بالخاص الجزء أن الافتراض إل يفرد وهذا الزهري، فهاب 
يهودمجن اللينة ل ة التنافالأطراف أمام يبق فلم بدر، معركة بعد كتب قد الديتة 
دربj تمخض ذي الالواقع بالأمر الأنوار سوى الئركع، من غترهم ورمما 

المدينة.مجتمع على المطلقة وملم عليه الله صلى الرسول بمسيادة والاعتراف 

يكتس،ل؛ الدية صحيفة ل باليهود الخاص الجزء أن أيضا الافتراض مجن ولابد 
والأنصار.بالهاجرين التعلق بجرتها الدية صحيفة كتابة بعد إلا فيه اليهود.عا ويقر 
حيث،الصحيفة. من الجزء هدا كتابة مناقشة عند القرصية هده رجاحة تتضح ورمما 

ٍدا،إبراهم، الفضل أر محي تحنيق، والملوك، الرسل تاريخ اكل>رى: جرير بن )ا(مد 
ت،د. العارف، دار الماهرة: 

الرابعةالطبعة الراشدة. والخلافة الموي سهد المامية الوئاتق بجموعت خميداذ: راجع: )٢( 
)1آ-أا(.الراد انفر ، ٦٢-  ٦١ص ام(،ص ١^٣٨٩  t-rالنفاس، )بيرورت،:دار 

\.AA/rالنبوية، المرة هشام: ابن انظر: )٣( 

-٦٤-



إلإصافة مكتوبة، كانت رمما اّ الشروط، من تضمنته وما الأتمرة العقبة بيعة إن 
اجرينالمهئن بة بالمديولم عليه الذ صلى الرمحول أنره الذي المؤ١ح١ة مبدأ 

بدر.معركة حدنت حى جديدة وثيقة كتابة إل الحاجة ألغيا فد والأنصار 

شابكتوتتمرن ند بدر معركة بعل الأمور أن المستبعد من فليس لذلك 
اله—اجرين١—ن المدينة صحيفة كتابة امتدعى مما القرناء )خن والصالح العلأنات 
ربشن صد الواجهة ق ثلمرفا الأن منذ أصبحوا الأنصار وأن ميعا لا والأنصار 

هعلياف صلى اف رسول أن الرمّي شهاب ابن عن رواية ل جاء نقد وعترها، 
ااكتابتهل.ا كتب وملم 

نموالسلمان ١لمومنين بين وملم عليه الذ صلى اليي محمد مجن كتاب هذا 
ةأمم إهت معهم وجاهد معهم فحل بمم، فلحق تعهم ومن يثرب وأهل قرض 
هممعاقلمحنهم يتعانلون ربعاهمم على نرض من المهاجرون الناس، دون مجن واحدة 

ويلاطحديثا ذكر م الموميتن ض والقسط بالمعروف عامحهم يفدون وهم الأول، 
ابكتق عسي أي لدى الرجودة الاشامات بعص من وواصح / ر لعاقل اق 

الكتابالأم واقع ل هو الزهري رواْ الذي الكتاب همدا المقصود أن "الأموال" 
عنأبوعسد ا ململه الدي عينه الكتاب وهو إسحاق ابن لنا نقاله الذي شسه 

٠إسحاق ابن عند موجود هو لما تقريا مهيايقة بصورة ولكن أيضا الزهري 

روايةعبيد أن عند جاء الذي المختصر التمى هذا الاستشهاد من العرؤس إن 
اجرساله;—؛ن ب كتالذي الكتاب أن على فحسب للتيليل هر الزهري عن 

فذاود. واليهال.>..لمان بين الذي الكتاب عن تماما منفصل كتاب هو والأنصار 

'اونارن:صصا؟آ-ْ؟آ.اص-الأموال، أبوعيد: )١( 

.١ ٠ • - ١  ٤U/xالمويآ، الهرة هشام: ابن نارن )٢( 



'مماباكتب وسلم عله افه صلى الني إن يمل لر هده روايته ق الزهري أن .بالحقل 
مهفه شتركة المالأمحراف أن ذم بل واليهود، يثرب وأهل المهاجرين بتن 

اءتجود اليهإل الإشارة لأن المسلمين من يثرب وأهل قريش، من المهاجرون 
عء•رواية ق أيضا وجاء اآ. را مادة للمعاهدة ^نقمام لهم دعوة وكانحا متاخرة 

هاروالأنالمهاجرين بين حالف وملم عليه اس صلى الك رسول أن مجالك بن أنس 
أوالصحيفة تكون أن ّوى امحالفة لهذه معي أي هناك وليس ا، أنس ار دق 

عليهوما حقوق م ماله متهم يق م كل فيه التزم والذي بينهم كتب الذي الكتاب 
التزامات.من 

قدلمين يالمالمتعلمة المدينة صحيفة تكون أن بمع الذي ما ت مانل مال ورمما 
والإجابةالوجاهة. من فدر على الموال هذا مثل أن شك ولا بدر؟ يوم قبل كتبت 

الياّيوصلم عليه الله صلى صول الر وضع معرفة حلال ^ن التماسها يمكن عته 
بدررعشية حى لمدية اق 

شرعالتاد الاثنتن يوم ل مهاجرا المدينة وسلم علميه الق صلى الرسول قدم 
ولالمدينة محومه محن أشهر سبعة وبعد ار ١ الروايات بعض حب الأول ريع من 

م■بحمزة بقيادة البحر سيف إل سرية أول بعث التحا.يل. وجه على رمحضان شهر 

والأنصارقريش بتن وسلم علميه اف صلى اليي حالف ند أنى؛ قول 'لخاري وذم )١( 
 jسعد:آ(،وابن  ١٧٢)حدث: آ/"ا.اا الصحيح، الممحارمح،: اطر: اري د

زإخوة فهم ؛١لؤاحاة، الملةوثيقة انحالفة هذْ أن وطهر \/\ا'آآ-و'آآ. الطبقات، 
ّسعد.ابء- عند الذكور ه نفالوضع راجع بينهم. فيمأ وحلفاء الإيمان 

ا/آب١دفازي، الواقدي: ٢، ٤ آ/• المرية، المرة هشام، ابن )٢( 
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نواك؛،( ال_ثاملاا. ن مالقادمة قريش عتر لاعتراض )ت:مأه( عبدالهللب 
نمأشهر وبمعة نة خلال ومرية غزوة بأن ^١^؛، بلغت حى والسرايا الغزوات 

دازالأمحذات كرية العالتحركات هده كل أن واللاحظ ٢. ر الدية مقدمه 
الأنصار.ِن أحد فيها يشترك لر المحتلمة والجهات 

وملمه عليالله صلى الذ رسول يبعث إ ت لذلك نيره ل الواتدي نال 
إلاينحرونه لا أفم ظءن أنه وذلك بدر، إل ه بقغزا حى ميعتا الأنصار من أحدا 

رونيكانوا الأخترء العقبة بيعة بايعوه حغ، الأنصار أن أي.كعى ٢• ١ لدار اق 
ىعلالاتفاق لفهم ووفقا المدينة. ق سهم وهو عدو دهمه إذا عليهم واجمة حمايته 

غزواتهز الاشتراك مجتهم يهزل_< أن وملم عليه الله صلى الرسول بثا ب النحو هذا 
تلكز الاشراك الأنصار عليه يعرصن ب ورعا المدينة، خارج يوجهها الي وسراياه 

.ن٠—را منتفللأصبح فبل محن كتبت,، فد المدينة صحيفة كانت، لو لذللئ، الأنشطة. 
بدرا.سبقت الي تكرية العالتحركات كل ل الفعلي الإسهام الأنصار 

عليهالله صالي الرسول موقف، تحضر نعندما وضوحا أكثر تبدو الصورة إن 

سفيانياي وسلم عليه الله صلى الله رسول سمع لما الجرت يقول بدر، عشية وسلم 
—اخرجواف أموالهم، فيها فريش، عم هذه ،وفال; اذسالمين ندب الشام، محن مقبلا 

١المغازي، الواقدي; )١(  أيقدمحث , ٢٤١/٢الموية، نوة الهثام; اين وقارن ، ٠
كذلك؛وانفلر والسرايا، الغزوات ل والتأحم 

5. j m "The Clironology of the Maghazi - A textual Suney" BSOAS, vol: XIXءأأا،ل
.245-280 .(1957) Pp

فهر t،\/tالبرية، السرئ هشام؛ ابن وقارن ل/آ-و)، المغازتم،، الراثدتم،: انفلر: )٢( 
•الحر صيف ال حمزة مرية على ودان غزوة يقدم 

ا،خل.)/-الواندي:المغازي،)٣( 
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مأهوذلك بعضهم ونقل بعضهم فخف الناس فانتدب . ينملكموها الذ لعل إليها 
رحربا يلقى وصلم ه علياس صلى اتله رمحول أن فلنرا يب 

 fلتمنعزيش •ءسير الخم ولم ^ اف صلى الرسول وأتى الروايات قول ت
أصحابهمن عليه أشار من ذكر م — قريش عن وأتمرهم "■ الناس فاسقار عئرها 

اأيهعلئ أشتروا يمول؛ ظل ولم عليه اف صلى الرسول ولكن المهاجرين• من 
قالوا:بالعقبة، بايعوه حين وأهم ص، ١Jاعدد أهم وذلك الأنصار يريد وإنما الناس 

قفاك إلينا وصك فإذا ديارنا، إل تصل حى ذُاءلئ، من برآء إنا الق؛ رسول يا 
ولمه عليالئه صلى الله رسول فكان ونساءنا. أبناءنا منه نمنع مما ينعك ذمتنا، 

وأندوه، عمن بالمدينة دهمه ممن إلا نصره عليها ترى الأنصار تكون ألا يتخوف 
بلأدهم١من عدو إل هم يسير أن عليه ليس 

لىصاض، استشارْ كثرة معاذ بن سعد رأى فلما أخرى؛ رواية ل وجاء 
اللهرسول يا معد؛ فال المشورة، إل فثريحع فيشترون أصحابه ولم عليه الق 

روايان بإلا عليهم، حقا يروها ولا مواساتك يريدون الأنصار تكون ألا نحشى 
ايهم عنوأجيب الأنصار عن أفول وإل ائهم. ونوأولادهم محوهمم ق عدوا 

•• • شتت مءن حبل واقطع ثئن، من حبل وصل ؛؛، صئ— حيث فاظعن اف؛ رسول 
.٢٣١اف" اسم على 'استروا وسلم؛ عليه الق صلى اف رسول قال ذللئ، سعد قال فلما 

.٢٢١— ا/■ الغازي، الواندي؛ آ/،رْآ،و الخوية، الترة هشام؛ ابن )١( 

ا/ا>؛-؟أ،واكلبري:المخازي، ،والوائدي: ٢٦٧-٢٦٦/٢البرية، نوة الهشام: ابن )٢( 
.٧٤/١الأسماع، إمتاع المقريزي، آ/ْآ؛،ونارن والملولث.، الرسل تاريخ 

،١٢٨ص الغازي، ممة: بن وموسى صا"آا، اف•، رّول مغاني الزبهّ؛ بن عررت )٣( 
—الغازي والواتدي؛ 

-٦٨-



قال«م ذلك ونشطه ، بقوله صر محعد، مقالة سمع عندما أنه أخرى رواية ق وجاء 
لتثاقلما بدر نل مكتوبة المدينة صحفة كانت فلو وهكذا ،. ل رأبشروا سيرثا 

كانتولو وجهته، إل وملم عله الذ صلى الق رسول مع الخروج عن الناس بعض 
صارالأنرأي اع مسعلى وملم عليه اذ صلى اس رسول أخ لما بئر نل مكتوبة 

املالثوم ذاك ئل مكتوبة الصحيفة كانت ولو قريش، عع الاصطدام محن وموقفهم 
شتريالأوس محيي معاذ بءن صعد رأينا ولما العقبة بيعة إل يشترون المؤرخان وجدنا 

قلفريالمزيد والموقف القسي الوضع ليمف، الكرم القرآن جاء م كدللئؤ. إليها 
لثيتمن ربك ا•؛مجك تعال: قال إذ فريش مجع الصدام حدر الوءنان من 

اكاثمثنن بعدما الحي قي يحادلوئك * لكارهون ١إمومنين من نريقا وإن يانحى 
ْ-1أ.ز١لأنفال: ، لينظتون، وئز ١لمنت ساءون؛لى 

خرجواإمما أمحم فهمه يمكن الؤُنين بعض نل من التردد النفسي الوقف، هدا 
يلقونسأفم أبدا يظنون يكونوا إ و قريش، نجارة .ممصادرة والفوز العتر لاعتراتض 

ةجليعلى وسلم عليه الق، صلى الته رسول أطلعهم لدلك عدوا، وبحاربون حربا 
والخوفالضعف بوادر منهم فريق من فظهرت محالة، لا قريش منازلة وهر الأمر 

إحدىالله يعدكم روأد وتعال: تيارك الخق حالهم وصف، كما لأهمم والتردد، 
'يحيأن ١^ ويريد لكم ثكون الشوكة دان غل أن وثردون لكم اثها الطانفتم 

الكافرينيمزالأنفال:ي[.دابر وبمطع بكلماته الحي 
اليإل بالمة والأْمية الخطورة اليالنة ١للحذل١ت هدْ j جال كل على 

الحربمن الجديد موقفهم عن الأنصار أعلن الإملأم وإل وملم عليه الذ صلى 

.yiu/yالهوية، المرة هشام: ابن )١( 

.١٠الضر، ابنكير; ادذلر؛)٢( 
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معاذبن معد زعمائهم أحل لسان على وملم عليه الله صلى اليي وأعطوا لم وال
انطعهأو العلاقات وإقامة لم، والالخرب بأمور يتعلق ما كل ل التفويض كامل 

؛•ُ الأطراف من طرف أي مع 

انكة هزيمشر قريش وهزمت، ءلاءرين، بئر من لمون المعاد لما وهكذا 
اجرينمهسالمان ا.1من المدينة أهل ض جديدة وثيقة أو حديد كتاب مءث لابد 

ىوعلة، الثانيالعقبة بيعة نجاوزت قد التلاحقة الأحدان لأن وغ؛رهم، وأنصارا 
/ُ للهحرة الثانية السنة ق بدر ل للمسملمين المؤزر الصر بعد خاصى وجه 

رتي_.سينتشفن مجن لف نتأ أمحا سهولة يلاحفل المدينة صحيفة ق المأمل إن 

بنبوملم عليه اف صلى مول الر كتبه الذي الكتاب يكون أن لابد الأول؛ الشق 
ابوالكتمعهم• وجاهد بمم فلحق نعهم ومن يثرب وأهل فريش من المهاجرين 

وأهلقرض ^ن بالسلمين مباشرة تتصل ٢ ل ( ٢٣)مائة وعشرين ثلاث من يتألف 
ااحترامهالصحيفة ل الممثلة الأطراف على الي والواجبات الحقوق وهي يترب، 

عاداهمعلى يترب وأهل قرض من اللمز الصحيفة أقرت لقد محا. التام والالتزام 
العقرباتمبدأ أقرت كما ومبادنه، الإسلام روح مع نتنان، لا الي القديمة وأعرافهم 

الغازي،بن وموس صا"اا، الق، رِول مغاني الزبتر: بن عروت راجع، )١( 
\ا\ا-أ.الغازي، والواندي: ، xiu/yالبرية، المرة هشام: وناريابن ص\،أا، 

للهجرة،الثانية الة ز الأرجح على رمضان من عشر السابع ؤ، الغزوئ هذْ وقعت )٢( 
مزورا،نصرا السلمين غيها الله نصر وقد مكة• أهل مجن وااشرك؛ز< الأمين بين، 

،r-Y.-xav/rالهوية، الهرة هشام: ابن انثلر: ماحقة. منيمة ثرض فيها وهزمت 
^.-٤٢١/٢٩٧الر-لوالملرك،تاريخ ،والطري: ١  ٧٢- ١ ا/؟ الغازي، والواتدي: 

.٦١— ٥٩ص المساصية، الوثاتق انظرت )٣( 
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الموثقوأعلنت وحرمته، الجوار على وشددت والحرب، الصلح وعمود والدات 
ولالفرض -الا مشرك بجر لا أنه آت( المائة)٠ ق جاء ففد قرض، ص الحازم 
أهلمن المشرك؛ن أن النص هذا من ُومنأُويظهر على دونه بحول ولا نفا، 
الصحيفة.هذه ز طرفا أصحوا الوبمة 

وتنترطشاملة معاهدن ز سدحول لللليهود دعوة فهي ( ١٦)المائة أما 
المادةأما ؛. ر عليهم محتاصر ولا ءفإلوم؛ن غم والأسوة المر— ذلك فعلوا إن لهم— 

ينينشا حلاز أي أن على تآكٍدها حث من والخعلورة الأهمية بالغة فهي ( ٢٣)
ا.أ محمد وإل الله إل ه فيالرجوع بحب الصحيفة أهل 

ةمركزيّالطة فيه لهم يكون العرب تاريخ ق مجرة أول ر.تما أنه نلاحظ وهنا 
رافالأطبين يشجر خلاف أي ق نجاوزها أو عليها الخروج عدم بجب ومرجعيه 
الصحيفة.ق المشتركة 

الأوسلموقف اي الإيجبالتغتر أولا المتمثل للأحداث النطقي التيل إن 
أخترأونولهم فرض من خصومه مع وسلم عله الذ صلى الني صراع س والخزرج 

حاسمنصر من منه نتج, وما الكشوف، اللمح الصراع ذلك ل طرفا يصبحوا أتن، 
إبرازعلى حرصت الي الصحيفة كتابة من ذلك أعقب وما قريش، على لمين للم

محمدللتي العليا لطة بالفيه والاعتراف والجهاد الغزو متاع الجديدة المفاهيم .صض 
إلإضافة للمدينة، العليا السياسة تقرير ق الرجع هو وأنه وملم، عليه اس صلى 

٦.ءس. اواّية، الوناس اذ: حمد )١( 

٠٦ص• السابق، الرجع )٢( 

.ص\أ■الماس، المرجع )٣( 
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ةالإيجاسالطورات هذه أن لأيد أثووت الملم. ق للدخول لليهود ١كعو٥ توجيه 
نهدهالمدينة. ق وسلم عليه الله صلى للرسول المياسي المركز عززت قد المتلاحقة 

رالأثلها كان للرصرل المدن امحنمع ها امحرف الي والسياسة ١نمنية الصلاحيات 
يتلغاملة ثمعاهدو ق سفين السمع المخول إل اليهود اضطرار ل الكبتر 

ندوملم عليه الله صلى الرصول أن يستعد لا الي المنفردة الاتفاقات أو المعاهدات 
يالالفترة إبان وثريفلة والنضثر قيشاع المشهورة; اليهودية يثرب نائل مع عقدها 

بدر.معركة 

جمعان بالإمكأصبح كيف مستغربا يسال مائل رب السياق هدا ول 
ور_ينبينهم واحدة اتفاثية ل المحمرة اليهودية الجماعات وبعمى اليهودية القبائل 

معركةممن الي الفترة ل العمل هدا مثل بصعوبة القول سبق بينما المسلمين 
بدر؟!

ثمرةإلا و هما الواف ل كان وإن صعربة، من يخلو لا حدت ما تسوخ إن 
قجديدا واقعا أوجد ند يدر ل المساشن انتصار فإن بدر. معركة ثمار من طبيعية 
روزبوهر ألا الواخ، هذا مع التعايش الأطراف جمع على لزاما وأصبح المدينة، 
أيالمدينة، ق وبالذات العربية، الجزيرة شبه ئ المياصي المسرح على جديد قطب 
إلاصافة وملم، عليه الله صلى الله رسول محمد رأسها وعلى الإسلام، دولة ميلاد 

ةاليهوديالمقاومة صعق ل أثر ه لكان ربما الذي السيامي، مكة مركز اهتزاز 
م■مود لليهلأبد كان كله هدا أمام المدينة. ل وسلم عليه اف صلى للرسول 
زحاء فقد المدينة. ز السياسية الرسول محمد بسالهلة والاعتراف السلم ق الدخول 

تفوله القرظي كعب س محمد عن رواية 

وكتبكلها، اليهود وادعته المدينة، وملم عليه الق صلى اس رسول فدم لما 
نوجعبجلفائهم قوم كل وسلم عليه اف صيى اف رسول وألحؤ، كتابا، وبينها بينه 
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هعلياهروا يظألا شرط هيما فكان شروطا، عليهم وشرط أمانا، وبينهم بينه 
عدث\"م

هلة الموادعتاريخ بحدد لر القرظي كعب ابن أن الرواية هذه ق يلاحظ 
١در بوم يبعد أم المدينة إل وسلم عليه الله صلى الرسول وصول ,ممحرد ت، كان

كانتاليهود عع الشاملة المعاهده أن الأحداث سياق مءن للباحث يترجح والذي 
كماضر، بوقت والأنصار الهاجرين بين كتب الذي الكتاب بعد ورمما بئر، بعد 

سابقا.ذكر 

اذرّول وألحق نوله; كعب ابن رواية ل بالاهتمام الجدير الأمر إن 
عليهاذ صلى الني بحاح ق المر أن يفلهر بجلفانهم" ئوم كل وسلم عليه الذ صلى 

ديعقلر بدر( بعد ما مرحلة )أي الرحلة هذه ل أنه اليهود مع معاهدته ل وسلم 
معالمعاهدئ هذه تمت ولكن بدر. نل حدث ما غرار على فردية معاهدات معهم 

أدعىوذللد والخزرج، الأوس الرص، من حلفالهم خلال من اليهودية الجماعات 
كفلاءالعاهدة حائل من أصبحوا والخزرج الأوس فكان المعاهده، احترام لضمان 

بينماالأوس حلفاء كانوا والمتر فريفلة أن المعروف ومجن يهود. من حلفائهم على 
دولوالخزرج للاوص أل المستعد محن وليس ؛• رالخزرج حلفاء فينقاع بنو كان 

ا/أ"'اا.الغازي، الواقدي: 

يهودأصبح الي الشاملة المعاهدة ق حلرفا يكونوا ب ننقاع بي أن هنا التيكم ينبغي )٢( 
قينقاعبي أن المعروف ييتما نفلن، حجما بدر، يعل. ث حان ذلك لأن غيها؛ حلرغا المدينة 

—"؛/.ء النبوية، يرة الهشام; ابن انفلرت تر. بيبدر معركة بعل المدينة من اجلوا ند 
آ/ا"اأ-والملوك، الرسل تاريخ والطري: الغازي، والواقدي: ، ٥٢

٤٨٣.
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فبنأبرمت الي العاهدة ق للدخول حلفاءهم بصمتهم اليهود ق التأثم ق فاعلا 
والمسلمين.اليهود 

دبعكانت اليهود، مع الشاملة المعاهدة إن ١لقاJاJة; القرصية نبول جاز وإذا 
تلكفه أبرمت الذي واليوم الشهر تحديد السهل غم من فإنه نبملها، لا بدر معركة 

العلاقةتحتمله لا قد حلريل وقت وهدا أحد. ونل بدر بعد كست أمحا غتر العاهدة، 
الاصئناسمن فالابد لدلك قيناع. بي يهود إجلاء بعد خاصة اكرضن المتوترة 
بينالعامة المعاهدة فيه كتبت الذي الشهر معرفة على تعين ند الي الروايات ببعض 

هفيل اغتيالذي اليوم صيحة ل أنه الواقدي ذكر ففد المدية. ويهود المسلمين 
صلىالي إل فجاووا من معها وُن النهري فزعت الأشرف، ن كعب 

مادانا،عم- سيد وهو الليلة صاحبنا طرق محي محمالوات أصبحوا حنن وسلم عليه اس 
هإنوسلم عليه الله صلى اذ رسول شال علمناه، حدث ولا جرم بالا غيلة محتل 
صلىالذ رسول ودعاهم .... اغتيل مجا رأيه مثل على هو ممن عتره فر كما لوم 

هوبينهم بينفكتبوا فيه، ما إل ينتهون كتابا بينهم يكتب أن إل وسلم عليه اس 
،.١١الحارث بنت، رمحلمة دار j العدق، تحت كتابا 

ع—وه أبيص مالك ن كعب ان عءن رواية حتاد الداود أبو وساق 
شركونوالماليهود فزعت نتلوه، فلما فيها: جاء الأشرف، ن كعب قتل حادثة 
النيلهم فذكر فقتل، صاحبنا، محلرق فقالوا: وسلم، عليه اف صلى الم، على فغدوا 
أنإل ام وّعليه الق صلى الني ودعاهم يقول، كان الدمب وملم عليه اذ صلى 

بين—هوملم عليه اس صلى الم، فكتب فيه، ما إل ينتهون كتابا وبينهم بينه يكتب 
هموبينبينه قوله: ملاحظة هنا ويجب ،٠ رصحيفة عامة المسلمين وبين وبينهم 

الخلة.هنا يالعل3، والقمري ١، الغازي، الواقدي: )١( 

t٠١٧/.المن، أبوداود: )٢( 
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لموّعليه اف صلى افه رسول بتن يقل لر حيث صحيفة عامة السلمان وض 
•اليهود ومحن 

وفيهاالأشرف بن كمب بقتل المملة نفسها السابقة الرواية شبة اس وذكر 
ولأنوبينه بينهم لكب أن إل الرسول( )أي ودعاهم قوله؛ وهو هلفيض، اختالف 
وملمعليه الق صلى فكتبها، الناس، أمر جماع فيها صحيفة المسلمين 

عنة مختلفصيغ بثلاث جاءت الثلاث الروايات أن القارئ يلاحفل كما 
الروايةj( فحاء المشركئن. من وأحلافهم واليهود الرسول محن كتب الذي الكتان 
عليهاذ صلى الني فكتب الثانية؛ الرواية ق وجاء كتابا• وبينه بينهم فكتبوا الأول؛ 
فيهاصحيفة الثاإثة الرواية ل وجاء صحيفة. عامة المسالم؛ن ثبين وبينهم بينه وسلم 
الناس.أمر جماع 

لالأصق ست كانر.ء—ا لرواية، المختكة الصيغ هدء حلال من فانه لذلك 
دةالمعاهر هالكتاب، أو بالصحيفة المقصود أن استنتاج المرء تعلع يواحدة، 
المدينةيهود عموم هتا، باليهود المقصود أن المستبعد محن وليس اليهود، مع الشاملة 

يلالتفاصل التوسع يمكن بل معينة. ■هماعة تذكر لر الروايات لأن استثناء، دون 
اوأهارث. الحبنن، رمجلة دار ق كتبت ند الصحيفة إن فنقول ذلك، مجن أكثر 

نابكع_، مقتل بعد وذلك للهجرة، الثالثة السنة محن الأول ربيع شهر ق كتب.؛؛، 
٢مباشرة الأشرف  بدر.معركة على أشهر سبعة مضي وبعد ، ١

.٤ ٦ ا/ا رد.ت.نآ شلتوت محمد فهيم تحقيق المل.يتة، اناريح النم^ريت شبة بر عمر ( ١ ) 

وهوالحادثة تاريخ ذكر حيث سعد ابن وقارن المغازتم،، الواقدي؛ انفلر. )٢( 
فيهقل الدي الوقت تحديد ق تقارب ويوجد . آ/١٣الأول، ربيع من عشر ارابع 
وانفلر، ١٩٣— ١٨٤/١الغازي، الراقدي; راجع أمر. ذي رغزوة الأشرف بن كعب 
 ١^١ —262 .Jones, " The Chronology of the Maghazi ...." Pp
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اأمحت؛ن الدبة صحيقة إل الطر أنه.كجري كله هذا بمد القول عن وغي 
صاروالأناجرين الممالة،المهأولاهما صحسن: بالأحرى أر جزأين، من نتألف 

مادتوعشرين أربع من محالف الثانية والصحيفة محانشتها. مقت، وقد تجهم، ومحن 
ما:بمضها و-ساتش باليهود، مريا تجش )ئأ"-7أ(رااكلها 

مح—ارض.وا دامما الؤُنغا ُع ينفقوا أن 'ليهود 'ُلي، تشترط ( ٢٤)المائة 
أيراء[، الر ربكمحاربئن محن بدلا الراءا ربمتح محارض زامغا يمكن أنه وأظن 
دوانلعالمدقات وأ)وضت إذا اللمن مع الإماق، اليهود على بموجب أنه .كعى 

بممويلترضى اليهود أن الفلز على يغلب ولا العدل، غاية )، شرط وهذا خارجي، 
المدينة.خارج السلمون يشنها الي الخروب 

همليمود لليهالمومحنتن، محع أمحة عرف بي يهود إن تقول؛ ( ٢٠)والمائة 
لهاأمة أغم ها بالأمة المصري أن ويفلهر وأنمهم.. مواليهم ليمهم، رللسلين 

آخررأي الأمجوال كتاب ؤ، هميد لأي ولكن اللممحا، أمجة محع ونمش جفونها، 
صرهمنأراد ا إنمالوتن'ا من أمة عوف بي يهود وإن قال: الأمة، مفهوم عن 
إنم يهم..."؛٢، علرطها شالي بالنفقة عدوهم على إياهم ومجعاونتهم  ١٧٣^

احمالإشارة ويمكن بديامحهم. لليهود ممرف ( ٢٥نفسها)المائة محن الثانية الفقرة 
المقرةطْ ناقش وفد الأديان. بحرية أثر دمحتور أول تعد رمما الا-لأة صحيفة أن إل 

لداخة أميشكلون ود اليهأن ئها وفهم ، Denny Frederickفردريلد ياي 

صالياب، الوثاس الذ: حيا ت انفلر )١( 

٢٩٤١هامش انظر؛ الأموال، أمء؛ءدت )٢(  وقالإله، ذمٍج  ١٠ؤ الأنهر ابن خالفه وقئ  ٠١٥
المنتنوأين يسهم وقع الذي، بالصالح أهم م،د الوُن؛ز،ا' من أمة عوف يي يهود "إن 

.>/ai، والأترا الحديث، ر.ب ق "النهاية واحدة. وأيديهم كلمتهم منهم. كصاعة 
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النصيمرا أحد أن للدهشة يدعو مما ولكن ا. ١ الخاص دينهم ولهم الأمة، 
أنبا جب Dinدين كلمة إن فيقول• فة، متعبصورة لليهود الويتية بالحرية المتلعق 

إنف" Religion"أي  Dinدس بكلمة القمري كان إذا لأنه ، Daynدين تعد 
عنإعلان المارة هذه أن ييدو ولا نحريا. ولا منهلقيا لا صحيحة غر تعد ارة العب

قتعلفيما اليهود ُءن ومواليهم المسلمن وولية متوكل ولكنهأ •؛^،، ١١١التسامح 
قوالنطقي اللغوي الحلل وجه J؛_ لر الرأي مذ.ا صاحب ولكن ل المالية بال.يون 

إهم وأنفمواليهم دينهم لمحما وللعدينهم، للهول همارة 

انكا رممد، محمبإذن إلا أحد محنهم بخرج لا وإنه تقوون ( )٦٣والمائة 
أنهالقمود فهل واضحة، غتر يخرج لا وكلمة اليهود، هو هم بالضمير المقصود 

القرمحول بإذن إلا الأسامح من سب لأي المدينة خارج اليهود ُن أحد يخرج لا 
رأيالا هل. الباحشن بعض رجح لفد للحرب؟ الخروج بالخروج المقصود أن أم 

الرمحولاستئذان بعل- إلا المدينة من الخروج من اليهود ( )٦٣البند منع كما فقالت 
الأولبالل.رجة ز نهل يقل تحركاقم على القيد وهل-ا ومحلم، عليه الذ صلى 

اُبنعلى يوثر مما المدينة خارج القبائل حروب ي عسكري بنشاهل القيام من منعهم 
بماالمقمود أن بالخروج ايعلقة المادة هده أخر باحث وفهم واةتصادها"رم. المدينة 

 ( ١ )Frederick M. Denny, "Ummali in the Constitution of Medina" JNES, vol,36 (January
.44.l977KPp. 39-47) esp. P

 )٢(.63 .The Constitution of iVIedina" p " ٢.:liG.

)بغداد:الأول الإملأمة العهود ل الإدارة 3، دراسات العلي: أخمد صاغ انفلر: )٣( 
الصحيحة،البوية ة الم والسري، ، >_rA( ٢١ا/؟خا' ٤ ١ • العرام، العلمي انمع 

M. Watt: Muhammad at Medina, p. 224كذلك: ونارن ٢، ٩ ١ ٢- ٩ • ١/ 

. ٧٧ -



؛.ر ب طال\لي بن علي عن انفملرا الذيث بالخوارج ذلك لى عوثل الانفصال 
الالأول التم—سير أن ملاحظة مع التكلف، ظاهر الأختر الضر هدا أن ولاشك 

إشكال.من بخلو 

سالمنالى وعلص، اليهود على, "إن فها: جاء فقد )٧٣( المادة أما 
علىتاكد وهي ' . •. الصحيفة هده أهل حارب من على النصر بينهم وأن نفقتهم 

هدءباهإ شرا أراد من كل صد ويهود ملمن الهنرفن ض والمرة المؤازرة مبدأ 
ذلك.j القفة نحمل منهم فريق كل وعلى الصحيفة، 

عمود اليهنفقة وهي المعاهدة مجن ٢( )٤ رنم للمائة تكرار )٨٣( والمائة 
•محاربغ،• داموا محا الموُنين 

أيالمدية تتعلق.صوم لأها خاصة أهمة ذات، أها شك فلا ( )٩٣المادة أما 
"وانالحيوان أو الطتر وذعر الشجر وقطع القتال فيها بحرم لها جنرافية حدود وضع 
الصحيفة"هانْ لأهل جوفها حرام يترب 

وحمهة المدينحرم عن ١^^، ل أطنب، الذي مهودي الأن ويلاحفل 
دبعكان المدية تحرم أن مفادها العسئلأني حجر لابن رواية ذكر فصول، بستة 

رر خ؛بر من وسلم علثه اف صلتما اليمح، رجوع 

 (١ ).142-978) Pp.l,)اSerjeant. R. B. "The Sunnah Jami'ah. ..." BSOAS, XUII

حرمز الواردة الأحايين، كيلك وانظر ، ٦٢ص يامحية، الالونالق اف؛ حيل انغلر؛ )٢( 
صحيحلم، م، ١٧٧١، ١٧٧.، ١٧٦٨/٢حديث،: المحيح، الخاري، عد المدينة 
الوفاء،اء وفالمهودي: (، ٤٦٧-  ٤٥٤)الأحاديث،:  ٠٩٩٠ ٩٩'١/٢مالم، 
١١٧-٨٩/١.

ؤ١ • ا/آ الوفاء، وفاء المهودي: انظر. )٣( 

-٧٨ .



سفهماوقد متأخر، مهودي والححر ابن من كلأ أن ملاحظة تدّا ولكن 
بدرغزوي و.بن الحدث ذلك بقن وربحل الدينة، نحرام إعلان إل الإشارة ق الواثدي 

هعلياد)ه صلى الله رمول امحتعرحس أن فعد فال،* حيث للهحرة، الثانية نة لاز 
قيا،البيوت عد صلى بدر، إل حلريقه ق وهو منهم الصغار ورد المقاتلة وسلم 
اكدعوسك وخليلك عبدك إبراهيم إن "اللهم فقال: المدبمة لأهل يومئد ودعا 
اعهمصل لهم تبارك أن المدبمة لأهل أدعوك ونبيك عبدك محمد وإل مكة، لأهل 

إلاللهم بخم، الوباء من بما ما واجعل المدينة إلمنا وحجبا اللهم وثمارهم، ومدهم 
/ُ مكة خليلك إبراهيم حرم كما لابنيها بين ما حرمن، ند 

الناز جإذا بيا نمكر وقت ل كان المدينة حرم إشهار أن يتبن وهكذا 
المدينةإل ولم عله الذ صلى الني وصول بعد أي بدر إل المتر وبتن محنه الربقل 
بعضإليه ذهب مجا مم تماما يتناقض المكر التاريخ وهدا تقريبا. شهرا عثر يتسعة 

لالأحرانم، اخماق، أن  R.B. Serjeantارجنن، ميرى فمثلا، اخدُين، الاحثين 
حرملإعادن مجناسة أفضل كان للمهحرة ة الخامالسنة محاية ل أتم، المدينة اقتحام 
وقعالمدينة حرام يكون أن بمب ليقول آخر بجنا ل يعود م • وفدستتها اندينة 

ويربط— تقريبا للهجرة السادسة نة الهاية ق حلوأ، الي ~ الحديبية عاهدة مس 
المدي—ة،صحيفة لتصنيفه حسب وضعها الي )F( وثيقة من الثالثة بالفقرة ذللن، 
تقول:الفقرة وهده 

سنحلو لا حال كل على الجملة وهده أهلها" بإذن إلا حرمة بحار لا وإنه 
اهة بالحرممرد المقأن يرون الباحين ■ ٠٠وغئره ارجنتا إن حيئا إشكال 

ا/آ"-مآأ•،الأ-ئع، اناع الفريزمء: ونارن: ، -٢٢المغازتم،، الواندتم،: )١( 
.٨٤-٤ ٨٤؟/آ الرغاء، وناء الهودتم،: 

Serjeant, R. B The Constitution of Medina"IQ,8 (1964)p.10.( ٢ر 
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ا٠ رأة— —امأي ة، حرمثحار لا لعبارة منانشته ل صارجنت، يمضي م الرأة 
—اتتعال نوله ئ، الكريمة الأية وبع، بجنها ويربط أهلها بإذن ألا فهمه حب 

»_إنبإ,مماتهن اغنم الله ناتحنوص ؛!١  ١٠٣٠١،الذين 
.[ ١ . زالتحنة: ١^،^ ي لآزثمزز' ئلأ مؤ'منات ص عثر 
اتبركإن فوكذلك الخديسة. معاهدة وض الأية هذه ض لربط عود يم 

اديكبعناية باليهود وملم عليه الله صلى الم، علاقة يرموا الذين من وهو أحمد، 
السابعةتة البعد إلا عنه يعلن ب المدينة حرم أن فيقرر مارجنن،، قرره مجا عع يتفق 

وأحمدن، ارجن،من كلأ أن يبدو أنه هتا بالملاحظة الجدير من ولكن ر ر لله*ُرْ 
المبكرالمدينة حرم إعلان ونت بشان والمقريزي الوافدي عند جاء ما على يطلع لر 

Serjeant, R. 1ل. "Tlie Suniuili Janii'ah, ... p. 34. ( ١(

لدىنجده بل وحلم ارجنت، ّعلى مقتصرا ليس المرأة .ممعى الحرمة مفهوم أن الغريب 
وجلرغثوم ووات فلهاوزن المئال، بجيل علتم، انفلر المدينة• صحيفة ناثشرا ممن الكمحرين 

٠أدناء لحاشية اق 

"Muhammad's Con.stitution", p. 131. =

M. Watt, Muhammad At Medina, p. 224,

A. Guillaume, The life of Muhammad. (London: Oxford Univ, Press, 1978) p. 233.

M. Gil, "The Con.stitution of Medina" p. 57,

,ممعىالحرمة مصطلح لأن المرأة، تعي الحرمة بان فيد ما اللغة معاجم ل لدينا وليس 
معي؛تمتر اف خميد حاول ث- لهن.ا بيا. نقريب وقت مند إلا شائعا يصيح ب المرأة 
نلأالحوار، حرمة ها ؛ا>ءة المراد أن "أظن بقوله: أهلها" بإذن إلا حرمة نجار "ألا 

ويمح؛ره، بإذن إلا متحترا الجار بجر قلا بإذهم أو قوم لأهل إلا الجوار إءُلاء بجون 
تابعهوتد ، ٥٩٤ص ص اليامية، الوئاثق اذ: خميل- عليه بجار ولا مجر وهو القرآن 

رالقاهرة:الإسلامية. الدولة ل الياسي التفئام ؤ، العوا. ليم ،محمد النضر دا هل 
نظري،ق اضر هذا يزال ولا صا-ا. ام( ^٥٧٩ ١٣٩٥الحديث، الممري المكتب 

مقنع.غم 

 (٢ ).46 .Ahmad, 13, Muhammad and the Jews, p
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ةمنطقتحديد هو الدية حرم من المقصود أن شلي ولا إل،! الإشارة سقت الذي 
الدية؛ل لم الوالعنائر،وتثت القبائل بين واكال الخروب فها نمع جغرافة 

٢•أمورأ س يجر وما والاضطراب القلق خلق ل عامل لأنوى حدأ الني وضع وبدلك 
أوحدت، من الصحيفة هده أهل ض لكن ما وأنه ( ٤٢)المادة ونصت 

وسلمعليه الله صلى الله رسول محمد وإل الله إل مجرده فإن فائه، بجاف اشتحار 

صحيفةالهده ل الأطراف أحد وهم اليهود باعتراف المائة هدد أهمية وتظهر 
جبالسلمان وي؛ن بينهم ينشب حلاف أي وأن وسلم علته انك صلى الني سلعلة 

حلالمجآن اليهود أن ملاحظة مع وسلم عليه النم صلى الله رسول إل نيه يرجعرا أن 
والسائم,الصلاة عليه محمد بتبوة صمنيا اعترفوا 'كدللئs المائة هذه 

سريعامة قضائية سالثلة وسلم عليه الله صلى الله رسول أوجد المائة وهذه 
يفهولم، عله اذ صلى الرمول وإل الله إل ترجع مركزية وهي الجميع، على 

التنفسي،وملزمة الطاعة واجبة اف أوامر لأن تنفيذية؛ قوة ولها تيمية، يصبغة مصطيغة 

٢.ل واجة وطاءته-ا الق من هي وملم ءل؛ه الق صلى الرسول أوامر أن كما 

قرضنجار لا وأنه الخوار حق مءن نصرها ومن فريشا ( ٤٣)المادء ن، وامتئن
ةحاليسبب وحلفائها نرض إزاء الديتة محيامة تحددت وهكذا نصرها مجن ولا 

رأ حينذاك ^٠؛^، ٥١١يى الساندة العداء 

.٨٣ص دراسات، انملي: )١( 

•٨ ص• اس، الالمرجع )٢( 

\.Un_sالرئة، العلأنات درادكة: )٣( 
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رئسنتقوم أن يمكن نحالفات أي على الطريق قعلعت أيضا المائة وهده 

لالتعوييمكن يرب ق لها حلفاء س قرص حرمت فقد لذلك وشحة والهول، 
الدية.ؤز الاشلأ الإسلام دولة مع الصراع خضم ق عليهم 

الي)٤( المائة فهي بمدده ض فيما أهمتها لها الونقة عدْ ق مجادة آخر أمجا 
أييخمه، يقوم.مما أن فريق كل على وأن المدينة، عن المشترك الدفاع على نمستر 

٠واليهود ال|||لمين ؛خن تجشتركة مجرولية أصبح الد.ينة عن الدفاع أن 

ةالمتعلقة المدينصحيفة بنود لبعمي المناقشة هده بعد يسال مجائل ورب 
إنول: ونقالتوي؟ تلاك .نانتة أظهرهاالي الأمية ومجا مجاذا؟ م نائلا: باليهود 

لمين،والأءترافالمبجمع ق الإسلامجية الأمجة جانب إل أمجة باليهود الاعتراف 
دوانعأي ال حق سأالمين الجانب إل بالنفقة اليهود وإلزام الدينية، بحريتهم 
إلاة الا*ينخارج اليهود نحركات على القيود وفرضي المدينة، ه لتتعرضي خارّجي 

الج،نرافية مجنهلقة بتحديد الدية حرمة وإعلان وسلم، عليه اذ صلى الرسول بإذن 
اليهودإقرار إل إضافة والخلتر، الحيوان ذعر ولا الشجر، قطع ولا فيها القتال يجوز 

راذالأؤلب—ئن ينثب خلاف كلر ق وصلم عليه اف صلى للم العليا بالمرجعية 
قبلتحقيقها الممكن؛ محن يكني لر الكاسب، هده كل إن أقول: الصحيفة. ق المشتركة 

المسلمن.لضلحة انتهت، الي، بدر معركة 

بةبالنالقوة جان_، يمثلون الصحيفة ق السالمين أن اللأحذل مجني فان 
أوا'لآّلآم لدولة ؛التبعية يقبلواأن للهوي يكن ول؛ اليهود، قبلها الي، الشروط إل 

العفليمالصر سحقؤ، لي لو وسلم عليه الق صلى محمد للتي العليا بالسلهلة الاعتراف 
الحمرصوجه وعلؤي المدينة" ق لمون الميمتح لآ ولو در• بق المين للمأس

خلالص المهللقة ثقتهم وسلم عليه اذ صلى الرسول والخزرج الأوس الأنصار" 
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كبيكون أن يتبعد لا وا-دي والأنصار، المهاجرين ين كتب الذي الكتاب 
ردالهاع إنص وب ف اف ض اش تمكن لما ص ذلك لولا أقول أولا، 

المدية.صحيفة حائل من الشامل السلام إل بالانضمام 

:الصحيفة ويهود الأمة ~ ٣ 

والخانودياص الالوضع فهي المدية بصحيفة المملفة الأخرى الإذكالية أما 
حولقائما المورخغ. ض الجدل يزال لا إذ بالأمة، وعلأنهم الصحيفة، ز لليهود 

ةالمدينه مقدمعند وملم عليه افه صلى الرمول كتبها الي الصحيفة كانت هل 
بعضود يهمثل منهم البعض على انتصرت أغا أم المدينة يهود تشمل 
كانتهل معرفة محن تنكن فد الي المصوص بعض إل هنا وميتار العربية؟ القبائل 

ىعلممتصّرة أئا أم آنذاك المدينة ق الموجودين التهود جمع تشمل النصوص هذه 
لىحمالرمول موقف فهم على الباحث يمن ند الإشكالية هدْ فهم إن بعضهم. 

إلية بالر الأثبعيدة نتاتج مجن عليه ترب وما المدينة يهود من ومالم عليه الله 
اJاشة.الإسلامية الدولة وإل اليهود 

يعبيد أبو نقله مجا الأم.أوصرا بمدا عليها العويل يمكن الي الموصى أفدم إن 
انذصلى اس رصول أن بلغي قال أنه شهاب ابن عن رواية الأموال كتاب 

المو>نانبين الله رسول المحي محمد من كتاب هدا الكتاب^ نجدا كتب وملم عليه 
معهم:وجاهد معهم فحل نجم فلحق تبعهم ومجن يثرب وأهل قريس من والسلهين 

،.١١"اخ الناص.. دون أمة أنجم 

توجوقد كاملا الصحيفة نص المؤلف أورد الأموال، عبيا.ة، أبو انفلرُ 
هذاعلى جاء الزهري، شهاب ابن رواية صمن ليس أي وضعه من بعنوان لرواية اض 

رومرادعتهوأهل ض لم وسعليه الذ صلى الذ رسول كتاب )هذا النحوت 
المدمقدمه يهودها، 
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يختلفولا إساد، دون ولكن إسحاق، ابن لدى كاملا الصحيفة نص ووجد 

الهلفيفةالفروق بعض ل إلا عيد أم ذكرها الي الزهري رواية ق جاء عما ء بثي 
الرحيم،الرحمن الذ م بأولهان ل جاء اخ. النأحطاء إل مرجعها يكون ر.ءا الي 
رضنمجن ثالسلمين المرمنتن ض وسلم علته اذ صلى اليي محمد س كتاب هدا 

اس..الندون ن مواحدة أمة إمحم معهم، وجاهد لهم فلحق تعهم ومن ويثرب 
ااإلخ)0

هغانإصحاق ءسد،واان أن مثل الصحيفة رواة تعليقات أغفلنا إذا كل على 
تنفليميتصل وإنما اليهود، يشمل لا المدينة صحيفة مجن الأول الجزء أن الواضح من 

كيلكالمستبعد ومءن معهم. وجاهد هم لحق ومن والأنصار الهاجرين بغ، العلاقة 
هعليالذ صلى اف رمول لأن اليهود؛ تشمل معهم وجاهد هم لحق عبارة أن 

معنايخرجن لا نال؛ للهجرة، الثانية السنة ئ بدر إل ؤلريقة ق كان ءنل.مجا وسلم 

إله ترجلما وملم عليه الك صلى اف رسول، إن قيل؛ كما ديننا على ليس رجل 
لباهمر تنيلا " ونال: اليهود، من حماعة رد للهجرة، الثالثة السنة ق احل 

"رم.الشرل؛ّءاىأهلالشرك 

ه،عدممجن الصحيفة صحة مدى محتانثة هتا الضروري غئر من فإنه لذلك 

قدمإسحاق اس أد كذلك ويلاحظ  ٥٠١ ١-.  tv/rالبرية، المرة هشام، ابن انفلر: )١( 
ض"ممابا وصلم ^؛٠ اذ صلى اذ رصول وكتب، " الخالة: بانمارة الصحيفة لص 

لهموشرط وأموالهم دينهم على وأقرهم وعاهدهم يهود ب وادع والأنصار، المهاجرين 
اجتهاداإسحاق ابن وضعها تفرية خملة أنحا العبارة هذ.ه من .وواضح عليهم واشترحل 

مواديعص على تحتوى الي الكثيرة المصائر رام الصحيفة. مجن جزعا تا وليعنده من 
.٦٤~  ٥٧ص ص السياسةا الوثاثق بحموعة اثذت حميد محمد عند الصحيفة 

.٢١٦-  ٢١؛،ا/ي؟، الغازتم(،الواقدتم(:انفلر:)٢( 
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د؛وفمحتها١ ؛وأدوا بأمه-ا، الهتمتن من نثرفن الكار بعض نافشها ممد 
؟منايات عدة ز أم واحد ونت ق الصحيفة كتست هل ق مناقشاهم انحصرت 

وهل؟ بعدها أم بدر قل كتسنغ وهل ؟ صحائف عدة أم واحدة صحيفة هي وهل 
،وهو.ل.Wensinck  Aفنك يذهب ؟ لا أم نيها طرفا الثلاث اليهود قائل تعد 

أنإل ة، المدينويهود وسلم عليه اذ صلى الرسول محن العلاقة بامر الهتمين من 
قبلأي للهحرة، الثانية السنة منتصف ق تقدير أبعد على كتبت قد المدينة صحيفة 
الصحيفةتاريخ أن يرى إذ .ر  Wellhausenفالهاوزن كذلك ،ويواممه ، بدرر معركة 

معركةبعد رأيه حب وسلم عليه اف صلى اف رسول لأن بدر؛ قل ما إل يعري 
؛.أ اليهود نحو خاص وجه وعلى الأطراف لكل محلفة بلغة تحدث بدر 

حيفة؟صمن أكر أها أم واحدة صحيفة الصحيفة، كاث هل السؤال أما 

اءإعطان بالإمكليس خانه ؟ منامئات عدة ز أم واحدة منامة ز كت وهل 
صحيفةبنود  M. Wattواط ري مونتجمنافش ممد الأمر. هذا ل محمنعة إجابة 

W. Montgomery Watt^luhammad at Medina (Oxfordت ر انفل)١( 

;225.228.Press, (1977) Pp

The Constitution of Medina, "R. B. Serjeant, IQ, 8 (1964) Pp. 3 - 16 ; The Sunnah "
lamiah , Pacts with the Yathrib Jews and the Tahrim of Yathrib "Analysis and
translation of the documents Comprised in the so called " The Constitution of Medina,"

4,BSOAS, XVll, (1978) Pp. 1 - 42 ; Moshe Gil," The constitution of Medina " lOS
.44-65 .1974) Pp)

النبوةقرة الق؛ الوثيقة صحة مدى في، العمري صياء أكرم رأي كذلك وانغلر 
،٢٨١- اه(  ٤١٦المكان، مكبة )الرياض: الأول اممعة الصحيحة، 

مرمالرياض، الأصلة، مادوها ضوء ف، اكويه المرة : أخمد اذ رزق، ومهدي 
iiU٦ص: ، ١٢١٩٩٢^٤ ١ ٢ الإسلامية، والدراسات، يون، فيصل ، ؛

 )٢(.71.Wensinck, muhatnmad and the Jews, p

 )٣(.134.Ibid„P
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تلكأن يفترض لكه السامة، الأمثلة عن للاجابة حاسمة نتائج إل يصل لر و المدينة 
بمريا إليهأصيفت م الثانية، العقبة بيعة إل أندمها يعود بنود محموعة الصحيفة 

هإليذهب ما الرأمح، هذا عن كثترا يختلف ولا ا. ر الحاجة دعت كلما أخرى 
معاهداتتما3؛ من تتالض الصحيفة أن يرى و نه،  R. B. Sarjeant■ارجنت 

سابعةالالسنة ل أصيف وآخرها الهحرة محن الأول السنة إل أندمها يعود محنفصلة 

قالمشتركة الأطراف إل غالبا ضر لا ارجتت، 'أن الواضح محن ولكن ا. للهحرْل 
أول الحملهاية على معاهدات ثماد لها تقسيمه ل واعتمد محعاهدة، أو وثيقة كل 

أنإل ل يميالأخر و هنامحم الشريف عون أن ويفلهر ٢• ر الصحيفة ز المقاطع 
رافالأط؛خن محتلمة فترات ز عقدت العاهدات من بحموعة هي المدينة صحيفة 

أخرةمجترة فتز بعضها إل صمت م مجتشايجة، فقرات أحيانا تشمل المذكورة، 
او_صوصتعدد على شاهدا فيها المكررة الفقرات تقوم واحدة وثيقة ل و-ءعحا 
أمجارأيه. حس، المختلفة العاهدات لهده بعينه تاريخا بجدد لا هنا وهو ا. ل الأصلي 
أنه لديترحح ث- — ١^١^^ صحيفة أمحر ناقشوا ص آخر ظي ل وهمو ~ العمري 

الرسولتتعلق.مموادعة إحداهما ات بينهالمؤرخون جمع م وثيقتان، الأصل ق الوثيقة 
وأنصارمهاجرين مجن ااسالمان التزامات توضح والثانية لليهود وسلم عليه الله صلى 

 )١(.227-228.Watt. M.Muhammad At Medina, pp

 )٢( 9 - 5.Serjeant, R.B "Sunnah JamKah, Pacts with the Yathrib" Pp

:كذلك املر )٣( 

Ai -Tayib Zein al-Abdin, "The Political Significance of the constitution of
-146 .in Arabian and Islamic studies, (London and New York) Pp ,ا'Medina

152.152 esp. P

عليهالق صالي الق ومول عهد على الإملأمة الدولة نشأة نام: الشريف عون انفلر: )٤( 
اااتاني^الكاب وتٌار الحري الكاب دار )القاعرة: الئانا الطعة وملم، 

—/اا/5ام(،ص1آ.-1اء ا
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وداج؛اءمأموحقوتهم 

اأمالك—ترى بدر موقعة قل كتبت اليهود موادعة وثيقة أن كذلك ويرى 
؛.بدرل إع\ فكبت والأنصار الهاجرين الوثيقة 

وجهوعلى رأيه~ ق اشري مع  Barakat Ahmedأخمد بركات يتفق ويكاد 
دأح المهم من إنه قال؛ إذ الصحيفة- مجءن والساوين المتعلق الجزء ق الخصوص 

إلارا أثد قاذ معبن سعد ولا وسلم، عليه اف صلى الر•رل لا أنه ملاحظة 
انِيرة الأخهر الأشق حدت الي بدر لمعركة الامتعداد أناء ق الصحيفة 

لدلكالوجاهة، من قدر على الملاحفلة هده أن شك ا.ولأ للهجرةر الثانية السنة 
سنةالة غايق ر.ءا ا،أي قريذ1ةل بي إجلاء بعد كتبت قد الصحيفة أن يرى فهو 

الجرأة.تنقصه لا رأي وهدا للهجرة؛ الخامة 

إلود ونعلاحقة، مرحلة إل الأسئلة تاك عن ب محاولة الأن ولترك 
وميالصحيفة؟ تضعنتهم الدين اليهود هم من وهو: إلحاحا والأكثر الأهم الموال 
'ممابمها؟كانت،

الرسولأن ذكر المدينة لصحيفة وةد<؛وه ق إسحاق ابن أن إل الإشارة سبقت 
وداليهه فيوادع صار والأنالمهاجرين ب؛ن كتابا كتب وسلم عليه اذ صلى 

اللاقاتدرادكأ: وانفلر: ا/أ-7أ-يأ. الصحيحأ التحوية الم؛رة انمرك،: ضياء أكرم )١( 
.٢٦٩ص اليهودية، العربية 

.٢٧٧-  ٢٧٦/١المابق، المرجع اشرك،: )٢( 

Ahmad,B.:MuhammadandtheJews, P.وت.)٣( 

 )٤(04..Ahmad,B.: Ibid., P

.٨٧.



أنإلا . يهم" علواشترط لهم وشرط وأموالهم، دينهم على وأقرهم ثعاسهم، 
وداليهأمر تناول عندما وصرحا وأكثر جرما أكثر كان آه( ' ٦ )ت• الواقدي 
الذرسول قدم "لما قال؛ ،، القر٠ليل كعب ابن عن سنده غفي إياهم، الني ومعاهدة 

ا.كابهم وبينبينه وكب كلها، اليهود وادعته المدينة إل وسلم عليه الق صلى 
أمانا،وينهم بينه وجعل بحلقانهم، نوم كل وسلم عليه اف صلى الذ رسول وألحق 

زاء جكما أ عيرا عليه يظاهروا ألا شرط مما فكان شروطا، عليهم وثرط 
ص__الحالمدينة قدم ح؛ن وسلم عليه الذ صلى اذ رسول أن للواقدي أحرى رواية 
علىصالحهم ويقال: عليه، ولا معه يكونوا ألا اليهود من بالمدينة ومن والنضتر قريظة 

والحزرج؛؛/الأوس ض الي الأول معاقلهم على ويقيموا منهم، دهم" محن ينصرور أن 
لموسه علياذ صلى اف رسول أن -( ٥٢٧٩)ت: اللاذري عند وجاء 

الطبريأما عهدار وعاهدهم كتابا، يثرب يهود وبين بينه كتب المدينة قدم حنتن 

,١  ٤٧؟/اوو؛ا؛، المرة هشام: ابن 

حلفاءُن الدي،، القرظي اف عبد أر سليم، بن كعب بن محمد هر القرفلي؛ كعب ابن )٢( 
اواساعلم من كان المدنة، م الكوغة، سكن ثريفلة، بي سي ُن أره وكان الأوس، 

سيرالذهي: انفلر سة. وسمن ثم١ني ابن اه، ٨• عام ق يالوبدة روفي بالتفتر، 
تحقيقاكهدب، هدب ١^^١١^٠: ححر بن علي بن أخمد ، —٦٥٨٦ْ/البلاء، أعلام 
(٢١٩٩٦ه/ ١٤١٧المعرغأ دار )محروت: الأول الخمعة وآخرين، شيحا مأمون خليل 

ْ/اهآ-مبهآ.

أ/أْأ.المغازي،الرالدي:)٣( 

.١٧٦/٢ازبق، الرجع )٤( 

الثاكة،الطعة اذ، حميد محمد قيق حتالأشراف، أساب، اللاذري: بجي بن أحمد )٥( 
تحقيقللبلاذري، اللدان فتوح أيضا وقارن 'آ، ا/ح'ت( ئ: العارف، دار رالقاعرة: 

العارف،مرمة )بقرون: التلجاع أنيس وعهر اللجاع أنيس اس عد 
المرة١^٠، حبان بن محمد حام أبو ، ٢٧—  ٢٦ص ص ( ٢١ ١٩A٧ه_/ ٤٠٧

مزسسة)بئروت؛ الأول اللجعة وآخرين، بك عزيز تحقيق( الخلفاء، وأخياد الجوية 
٢.. ٩ ص ( ٢١ ٩٨٧-/،١ ٤ • ٧ اكقاقية الكب 
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ةالمدينفدم حنن وادع كان وسلم ه علتانته صلى اس رسول أن ذكر ففد 
نصروهر١/عدو بما دمه إن وأنه أحدأ، عليه يعنوا لا أن على يهودمحا 

لفيلتنواحدة مرن الإشارة سوى فيها ليس أن النموص هده من واضح 
أوالصحيفة كتابة ونت عن يفيد ما فيها وليي والضتر، نريفلة هما; اليهود محن 

المحاب.

الإشكال.هذا محن !حزء فهم على ملام بن القاسم عبيد أي رأي ساعد ور.ءا 
-الكاب هدا كان "وإنما بقوله: ذلك على علق الصحيفة نص أورد عدما فهو 
يفله—رأن ل نبالمدية وصلم عليه اس صلى اف رسول محقدم حدثان — نرى فيما 

فرق:نلاث وكانوا الكتاب، أهل محن الجزية بأخذ يزمر أن وقبل ويقوى، الإسلام 
ا.وقريفلآل والضم القينقاع بتر 

ان.تمحردكود اليهعع العاهدة كتابة تاريخ أن يرى عبيد أبا أن واضح 
ووهوأحيانها، بل.ر معركة قبل أي المدينة، إل وسلم عليه الذ صلى اليي وصول 

ووبتقينقاع بنو الثلاث القبائل هم المعاهدة، ق باليهود المقصود أن كدللش يقرر 
تامحل.إل بحتاج الرأي وهدا قريظة. وبنو الضم 

)ت؛كم ن ابل مثسترة، الكاب ن حمالمتاخرين بعض أن ويلاحفل 
إلون يمياله( ١ . ٤ ٤ )ت: الحلي وكذلك \،ه( ١ ١ )ت: رالمهودي ^ ٤٧٧

الذلى صالذ رمحول وادعهم الذي' اليهود أن على التاكيد ق عبيد أبو إليه ذهب ما 

والملوك،الرز تاريخ اللري: )١( 

.٢٩٥ص الأموال، غد: أم )٢( 

.٨٩ .



موادقراءة إل عدنا إذا ولكن ا. الش-هورةر الثلاث القبائل هم وعاهدهم وسلم عليه 
ةالمتعلقواد الموخاصة سائم، وابن إسحاق ابن لدى وردت الي المدينة صحيفة 
لأنادء. آعاليها المشار الثلاث المائل س أي ذكر على تاق لا أمحا نجد باليهود 

ساعيةبي ويهود النحار بي ويهود عرف بي يهود ذكرت ( ٣٠" ٢٠)س المواد 
والومالتف وبئ وجمنة نعلة بي ويهود الأوس بم، ويهود جشم بي ويهود 

قزريبي يهود إل تشر ب الصحيفة أن للنفلر اللافت وس يهودرآ،. وبقلمانة ثعلة 
٠.ثّلمأ عليه اف صلى الق لرصول عداوته اعلن ممن باغم علما 

ذكرهمالدين اليهودية الجماعات هده بان الحزم السهل من ليس أنه والحقيقة 
أمة، العربيالمدينة قبائل مع ولاء عائقات تربهلهم عبرانية، جماعات هم الصحيفة، 

همولكّا إليهالمشار العربية القبائل هذه من جزء وهم عرت الأمر واقع ئ أهمم 
؟هودوا 

الأقلعلى اليهودية الجماعات هذه بعض أن أقادت ر.دا الإشارات بعض إن 

بييهود س صوريا، س كنانة ُئلت رجالهم .صض أسماء بدليل عرانية أصول ذات 

)القاهرئ:وآخرين ملحم أم أخمد تحقيق والنهاية، الدابة كئتر: بن عمر بن إسماعيل )١( 
الوقاءوفاء السمهودي: ، ٢٢٣-  ٢٢٢ص ص أ/م، ت( ،•.: القرى، أم دار 

ت(ئ: م، د: ايرقة; )دار الحيية برئ الالحلي: الدين رهان بن علي 
U٣٥/• الارك،، نح انمقلاق: حجر ابن ارن وق/  ٤٧٥-  ٤٧٤

المدينةصحيفة إل دائما الإحالة فضيا  ٠٦١ص السياسية، الوناثق اذت حميد انظرن )٢( 
يسهلمما مرثمة راد مإل مقسمة لأها السياسية؛ الوثاتق ل اف حميد لدى المنشورة 
المحتلمةالنصوص ، Jyالفوارق إل اذ حميد إثارة على علاوة منها، مائة أي إل الإحالة 

التاربجيهءمصائرها ق للصحيفة 

.١٦٢- ١٦٦٦المرية، المرة هشام: ابن انظر: )٣( 

-٩٠ .



ةقريظي بمن زيد بن وشمول الجار، بي يهود من برهأم بن وسلسلة حارثة 
؛•يهوذاُ بن وهب وكذلك 

الصحيفة،إشكالات إحدى هي انفا إليها المشار اليهودية الجماعامت *هذه 
اتالجماعذه همعظم أن التساؤل يتم ومما الملل. أقل إلا عنهم نعرف لا لأننا 

مثل!الأوس، دون بالخزرج ترتبهل بالصحيفة المذكورة 

بيويهود الخزرج بن الحارث بي ويهود الحار بي ويهود عوذ بي يهود 
(.٢٩— ٢٠رالمواد; جثم. بي ويهود ساعية 

جزر الحببطون وصلتها اليهودية ابحماعات هذه ذكرت الصحيفة أن وكما 

وديهإل بالإثارة اكتفت ز الأوس، يهود j القول نا تفصل ب أئ إلا المختلفة 
وأن(؛ )٠٣المائة إليهم قاشارت الصحيفة من ُوصعين ق شديد ا>ّث، ياقنعنالأوس 
٤(•)٦ المادة إلهم أشارت وكذلك • • • عوف بي ليهود ما مثل الأوس بي لهد 

الصحيفة..هذه لأهل مجا مثل على هم وأنفمواليهم الأوص يهود وأن 

ولماذاالأوس؟ بي أو الأوس بيهود المقصود ما يعرفن لا هنا واضح هر وكما 
؟الء؛حتالفة الأوص ببطون علاقاهم حب الصحيفة تنكرهم لآ 

إلأشارت الصادر .صض ولكن مقنعة، إجابة تقا-يم بالإمكان ليس لواقع ائ 
بييهود س الهدي، بة وابن صوريا، بن كنانة مرت الأوس بطون بعض يهود 

وأبوكذلك وذرل عبن عمرث بي يهود من عمو بن وفردم ا• ^^ ١۶

الأشراف،اب أناللاذرمح،، ونارن: ■آ/آا-ا، ايويأ، م؛ الهشام: ابن انفلر )١( 
.٢٨٥ص ا/ه،/\، 

أنساب،ا/ْاّ;آ،صها/آءونارياللاذرتم،، المصدرالسابق، هشام: اس )٢( 

ا.آ/بآا-السابق، المصدر هشام: ابن )٣( 

.٩١.



وديهإل ب تناليهودية مروان ثنت عصماء أن المسسعد من وليس * عمل 
الأوس•ُن خْلمة بي 

لهميوجد لا هنا بعضهم يكر الن-؛ن حارثة بي يهود أن حقا المدهش ومن 
قم خهلدور لهم كان أنه المستبعد غر محن أنه علما رأ( المدينة صحيفة ل ذكر 

ذكرهمفقد وسلم. عليه اذ صلى الرسول أيام بالمدينة السامين مجتمع أمن قديد 
حهلورفم،ففيحيث مجن ننقاع بي يهود مع حب إل جنا صحيحه j، الخاري 

الخطاب،بن عمر بن انف عبد عن رواية لنا نقل المدينة مجن اليهود إجلاء عن حديته 
فيها:جاء 

فينقاعبي كلهم؛ المدينة يهود وسلم عليه الله صلى الله رسول وأجلى • • • 
ر١ المدينة يهود وكل حارثة، بي ويهود ~ سلام بن الله همد رهط هم و~ 

بءنالميت بن حارثة بي إل ينسبون هؤلاء حارثة بق يهود أن حدأ انحتمل ومن 
ألاالتساؤل! يتم إليهم الإشارة ص الصحيفة سكوت أن الأوس.وادقمة مجن مجالك 
أيللهحرة الثانية المنة ل نينقاع بي مجع احلوا ند حارثة بي يهود يكون أن يمكن 

؟الصحيفة كتابة نل 

ولالقتفصل ب إذ ثعلبة، بي يهود إل إشارهما الصحيفة إشكالات وس 
اسوذكر ساعية- بن ، الخزرج١٤بن ثعلة يهود لهم المقصود أن امحمل ومن فيهم، 

١.ا/*آ. ص الأسماع، إماع المقريزي: )١( 

ا.ا'-آ..ا/ا'اس،الرجعال)٢( 

(.٣٨•i )حديث: ١  tUA/iالمحح، الخاري: )٣( 

١٠ • ١ ص الامحتمار، القدسي، قدامة ابن انفلر: )٤( 
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ب—أبالمد محت أهل وأهمم عمو بن الحارث ولد من الفطيون... بن ثعلة أن الكلي 
•يهوديتهم عن شتتا /ولمين-كر الأمار؛ مع 

*—نجفنة آل أن ومعلوم نعلة، من بطن جفنة أن إل الصحيفة أشارت كما 

وع—دالشام، الوك ملجفنة آل منهم حارثة، بن عامر بن مزيفياء ء-مو أولاد 
أوهم' يهوديتإل يشتر ما المسبح كتِا ل وليس ٢. بالمدية؛ الأنصار ق بعضهم 
يهود.محع تحالفهم 

الشهليبهوبمو عوف بي ليهود ١٠مثل الشط—ة لبي أن الصحيفة ل وجاء 
Vيتمل اإن-تم، ثعلة ولد الأختم ولد هم المصادر بعض قا جاء ما صا هؤلاء 

ةرJاادبمالأنصار ز وعدادهم يعرفون بما الشطبة وأمم جضة، بال 

ارةالإثالصحيفة مواد من الأخئرة نل ما المائة وهي ( ٤٦)المائة ن، وجاء 
فتها:ورد ومواليهم الأوس يهود إل أخرى مرة 

معالصحيفة هده لأهل ما مثل على وأنفسهم مواليهم الأوس يهود وأن ا' 
رالصحيفة.. هذه أهل محن انحض الجر 

الأولالهلبعة حسن، ناجي تحقيق النسب، ؤهرة الكاّي؛ الساتب ير■ محي بن هنام )١، 
حزم،بن وقارن ، ٦٢. ٦- ١ ٩ ص ص ( ٢١اه/ا-ؤرا< i . ٧ الكب، ء\إ )بيروت: 

٠٣٧٣ص أشاب..، جهرة 

٠٣٧٢ص اب، أنجبرة حزم: ان وناري ٦ ١ ٧ ص اكسب، جهرة الكلي: ابن )٢( 

٣٧٢ص السابق، المصدر حزم، ابن وقارن ، ٦١٧ص النم،، جهرت الكلي؛ ابن )٣( 
أوالشطة من بدلا اكبطا رأمه " الخاء " من بدلأ )بالخاء( الأخثم محدْ ورد حث 

الشطسة.

١٦٢ص السياسة، الونائق خميداف، انظر: )٤( 
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يوجدلا ينعا مواليهم، !، JLc^jالأوس يهود أكدت الصحيفة أن ويلاحظ 
اومذلك؟ من امتنتاد يمكن اليتم، سا المحتلمة. الخزرج بهلول يهود لموال، ذكر 

الأوسبي يهود " بع، المعي j غرق هناك وهل ؟ ترى يا الأوس بيهود المقصود 
 " j الأوس يهود " و ).٣( ١لأدة "... j ؟( ٤٦)المائة

الأوسمن وية التهالعرت الأوس، بي بيهود المقصود يكون أن يمكن ألا 
ةقريفلي، ب؛أتم، الأوص مع التحالفن اليهود مي الأوص يهود بينما 

وديهإل الإشارة معي فما صائبا أو دنينا ير التغهدا يكن لر ؟وإذا والنضتر 
؟غترهم دون الصحيفة ل موقن الأوس 

—٤ رم واد المالصحيفة، من الأختر الخزء عد إل بسارجنت الظن ذهب لقد 

السميأبرمها الي المعاهدة الواقع j أنه الأوس، يهود إل الإشارة يضمن الذي ( ٤٦
اوحلقاتهقريش صد المدينة عن للدفاع قريغلة بي يهود مع وسلم عليه الق صلى 
الأحزاب.أو الخندق معركة قبيل 

زو هأخطب بءن حص مزقه الذي الكتاب إن حاسمةت شبه بصورة قول يم 
ودويهوسلم عليه الق صلى الرسول محن المرمة المعاهدة أي الجزء، هذا الأمر وافر 

؛•١١قريظة بمح، 

وهمالعاهدة، من النضير بي تستبعد أنحا ط، ن، ارجنّقرصية مجن وواضح 
JA  ةالرابعالسنة ل ااا-ذة من اجلوا لأنحم وذلك ؛ الأوص يهود أو الأوس حلفاء

لالأحزاب غزون نبيل رأيه حسب فريفلة بي عع المعاهدة ابرمن بينما للهج_رة، 
لكتابتها.محددا تاريخا يحعل ب كل على وهمو الخامسة، السنة 

Serjeant, ٠٠ The Sunnah Jami'ah.." P.37 Document" G " ٠انظرن 
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حلغاءلأهمم فقاع بي يهود عوف، بي يهود القصرد أل قرى درادكة، أما 
وديهوبان بالحقوق بجنهم ساوت الصحيفة وأن الحزرجي، العوق ابي( بن اس عد 

،■الضرروبي فريظة بي أي الأوس 

قريظةبي هم الصحيفة ل عليهم المنصوص الأوس يبرئ كال إذا الحقيقة وق 
وبتيكرل أل انحنمل غ؛ر من يزال لا فانه مستبعد، غر احتمال ،وهمو النضتر وبئ 

صمءىإدراجهم لأن وف؛ عي ببيهود الصحيفة ل إليهم المشار هم ننفاع 
تطابقهعدم على علاوة مجازفة • ٠٠بجلو لا فد المدينة صحيفة ز المشتركة الأؤلراف 

لاحقا.المناقشة محها ستكشف الي للأحداث التاريخي السياق مع 

وديعمّرجعه أن الأوس بطون بعض الصحيفة إغفال تضتر يمكن ألا واجترا 
وأءيةرآأ؟إووائل وواقف حطمة بي مثل: إسلامهم ناحر إل 

الدينوالخزرج الأوس بطرن يهود حقيقة عن الإجابة محاولة إل وبالعردة 
القائلة:الحسبان ل ١لأصفه١ني رواية وصع يمكن ألا الصحيفة ذكرمحم 

وقلاليهود، ذل المدينة: يهود مرن جماعة العجائز بءن ُاللئإ نتل أن بعد إنه 
٢والحزر الأوس محءن أحد هاجمهم كلما وجعلوا سديدا، جوفا وحافوا امتناعهم، 

ءنولكذلك، نل يفعلون كانوا كما بعض، إل بعضهم ض ب يكرهونه، ء بني 
فيقول:أظهرهم، بتن هو الدين جثرانه إل اليهودي يذهب 

صإل.طن لحووا نل- يهود ص قوم كل فكان ومواليكم، جترانكم ض إنما 
.٢٣١" ٣٤يتعززون والخزرج الأوس 

.٢٧.ص العلاقات..، درادكة: )١( 

آ/اأالشوية، الترئ هشام: اس انفلر: )٢( 

ا.\-ا-.آأ/ْ.الأءاني،الأصفهاني:)٣( 
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ةاليهوديالبطون لمعفلم افلماجئ الاختفاء تفسير على الرواية هذه تساعد ألا 
بيمثل■ الإسلام، نبل يثرب سكان عن تحدثت الي المصائر بعض ق الذكورة 

؟وعترهم القمعة وبئ حجر وبئ عكوة وبئ ماسكة 

اذكرنالي اليهودية الجماعات هذه من الأوس بعلون يهود نعد أن يمكن ألا 
الأوسإل اب الأنتكلت أمنية لأسباب ورمما الزمن، تمائم مع وأها هنا مضها 

؟الميممة وأسمائها بأصولها لث التممحن بدلا والخزرج 

طرفاأصبحرا المدينة صحيفة إليهم أشارت الدين اليهود فإن الأمر كان وأيا 
نجمحزءا أصحوا فمد واجبات، وعليهم حقوق لهم أصبح كما لعاهدة، اق 

ليتالمدينة صحيفة أن يرك، من هناك فان الحقيقة هده محن الرغم على ،. الأمة؛ 
اطارمح بقرسمي إعلان فهي ذلك، من النقيض على بل اليهود، مع محعاهدة 
ا.القريب؛ الأمس حى حلفاءهم كانوا الذين المدينة يهود بج؛رامحم العربية العشائر 

محنالضد على بل اليهود، مع اتفاقا ممثل لا الصحيفة فإن آخر رأي ث>نمب، 
اقتضتهاي الامحدودة التعديلات بعض محع الميممة الأوضاع لتؤكد جاءت ذلك 

.، اليهودأ لا الأنصار مملحة الأول بالدرجة 

الرأي،هدا صاحب  WellhausenفاJهاثزن أن هتا، بالملاحفلة جدير هو ومما 
هاوأنفيها الشكلية الحواب بعض على وتحفظه الوثيقة، يصحة اعترافه رغم على 

بالاعترافيتردد لا اليهود، \كثر»ن الأنصار لمصالح محققة —جاءت الصحيفة ي أ— 
ال( ١٢١-٢٥)صحيفة المحراد ق إليهم المشار وثعلبة الأوس ّ بيهود المقصود أن 

عمروبرن وثع_لبة الك أوص يان عاشوا لألهم وريفلة؛ النضثر غير يكونوا أن يمكن 

٥٠١ ٠ — ١ ٤  ٩١٦النبوية، المرة هثام؛ ابن )١( 

( )٢ 56..The Constitution.. "  p"

 )٣(Vellhauscn. .I. ''Muharnrnad's Constitution'MnA.J.\Vcnsincl،.,Muham\

and the .lews, pا. 37.
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كذلإل إضافة ومعقول مطقي امتتاج الواقعية الماحية من وهدا ٢. •ءوف١ ابن 
Noldekeونولدكه  Sprengerشرنحر س كل آراء على ردد ل — نك فنفان 

-دة اياهتضمنتها الي "الأمة" ض تكن لر الملاث اليهودية المائل إن القائاة: 
رالأمكان ولو ، الأمة من وجزءا المعاهدة ل طرفا كانت القبائل تلك أن يؤكد 

الأخيرةمحمد تدابير ■دن ^١^ الي الروايات هدء إل حاجة هناك يكن إ ذلك غير 
المعلق.محن كبير ندر فيها الحجة وهده ا. اليهودر صد 

انكمححيفة( رالة الرادعكتاب أن الحديثة الدراسات إحدى ل وجاء 
والضيراع فينقهم المدينة، بيهود المقصود وأن المدينة، كان لشاملا يسورا 

آنداكل'أ؛.المدينة j تذكر أهمية لهم نكن لر اليهود من غئرهم أن إذ وقريظة؛ 

يهود"' كلمة أن الدارّين بعض يرى ■ييعها الأراء هدئ من النمض وعلتم، 
دخلتالقبائا هده لأن يترب؛ ق المشهورة الثلاث، القبائل تشمل لا لصحيفة ال 
المدينة؛؛؛.صحيفة عن ومنفصلة لاحقة تفاقات ال 

 )١(.lbid..P. I30

 )٢(.69 .Ibid.,  P\ا0اأا8أأ6'ا،,

.٢٧١ص اليهوديأ، العرية العلاثات، درادكآ: )٣( 

الكتب،دار مطبعة ؤ١ل٠اهرة: محمد حياة هيكل: حين محي المثال؛ مبيل ^، انفئر )٤( 
)القاهرة:اكبم_ة ق الرمحول ة دولالشريف: إبراهيم أخمد . ٢٢٣ص ه(  ١٣٥٤

ةالإ.لاميات "العلاقخلمل، اد ع، ٩٨ص ت( د: ١^٠^،، الفكر دار 
٠٣ص محي ٢، عدد ُحم، الورد، لم، وّعليم اف صلى الر"ول مهد ق، ة اليهودي

عثرالثانية الطبعة السهمة، ل يرامحن خليل، اكين عماد ، ٥٠ص راجع ، ٦٦ ~
بم0-آ.-  ٩٣١ ص: ص ( ١٢١^١٩٩ ٤ ١ ٢ النفائس ودار الرسالة ُؤّة )ب؛روت: 

jر نثلما نشر إعادة هو الكاب من الجز، هدا أن، الواضح . ٣٢٥ص راجع 
ودولةالرسول ميثاهما الصحيفة، زريث،، برهانا أعلاه.، إليها المشار ورد الملة 

٠٥٣. - ، ٩٥٢ ص: ص ت( د: معد: ودار المر دار )دمشق، • • • المدية فا الإسلام 

-٩٧.





القالثالمصل 

فردةيهودية ومواقف اكي. 

•مروان بت عصماء ~ 1 ~  ١

عفك.أبو ب— 

ك،بتنالأشرف•" ج 
٠حولها الم\عسث|رقن راء ا  ٢





الثالثالممل 

فرديةيهودية ومحواقف ه المي 

زهم عنالشعراء وخاصة اليهودية الثخصات بعض كشف بدر وانعة بعد 

اذلى حمالله لرسول عداوفم أعلنوا حيث ل1ْين والمللإسلام كرههم عن المدينة 
ويظهرالناس، ب؛ن ينونه أصبحوا الذي المقدع الهحاء خلال من وذلك وملم عليه 

وتكذيبوسلم عليه الله صلى الي على التحريض م ذلك، وراء من الغرض أن 
المدينة.من بهلرده والمطالبة دعوته 

اهجنيهود أن م;.؛^، ٠١١هذا مواقف ثانص البحث من الخزء هذا ول 
ومواقفم معهالرسول انتهجها الي والسياسة وسلم عليه الق صلى الله رمول 

يهودتمن الأفراد هزلأي وأصهر منها• التشرمن 

•مروان بمن عصماء : أ ~ ١ 

ألهاالراندي ذكر فقد مروان. بنت عصماء ب حقيقة ل المصائر اختلنت 

مروانبت عصماء أنحا اللاذري وذكر آ. الخطمي١١حصن بن زيد بن أمية ي، بص 

وقالاليهودية، عصماء قصة إل سلام بن القاسم عبيد أبر أمار كما ، اليهودي 

الغازي،الرا»ديت )١( 

.T\rl\الأشراف، اب، أناللاذري: )٢( 



عند دريابن حديث وق • وسلم عليه الله صلى اس رسول لشتمها قتلت إنما 

عصماءفاتل بأنه ونعته القارئ، حرثة س ءثم^ر متهم ذكر ورجالها الأوس بهلول 

ذكرجشم، بي عن نحدُن، عندما الكلي ابن فان وكيلك ٢. اليهودية٠ مروال بنت 

رسولهجت الي اليهودية قتل الذي، إنه عه: وقال القارئ، خرقة بن ءم^ر منهم 

ة،اليهوديمروان بنت عصماء أمحا فيكر الحلي، أما ا. وطم؛ عليه الله صلى الله 

ماري،الأنحصن بن زيد بن مرثي زوجها وكال خهلمة، بي ق، متزوجة وكانت 
دلاوئ،ل؛؛.بعد أّالم 

ئتللما وأنه زيد، بن أمية بي إل تنتسب عصماء أن إسحاق،، ابن رواية ول 
واهله:الإسلام ب، تعيفقالت، نفاقها، أءلهرُتا عقك أم 

الحررجي بوباّت وعوف واثسّتإ لثج مجالي بفباست 

مذحجولا مراث ن ملا فركم غين مأناوي أًنمم 
اشنجمرئ مح، قض كما دوو/، النل بعد ه يرجون

٢ارتج—ي؛ ل أممن فيقعلع زة غي، سغم أنألا 

.٢٧٢-  ٢٧١ص الأموال، نيد: أم 

.٤٤٧ص الاشقاق، دريا: ابن 

■ ٦٤٢ص النسب، -همهرة الكلي،؛ ابن 
الحلية،النوة الحلي: 

١٧٢١الغازي،الواتدي؛ وقارن، . ٢٨٦~  ٢٨٠؛/البرية، قرة الهشام! ادن 



لآخذ ألا ت حوله لن قال فولها، وسلم عليه اس صلى ائنه رسول بلغ لما م
هابيتل إليها رى قا، الخط٠ير عدي بن عمتر بذلك فسمع ؟ مروان ابنة من 

إلالله رسول يا وسلم، عليه اف صلى اف رسول محع أصح م وقتلها، ليلا 
رأل" عمتر يا ورسوله اذ اانصرت ممال: نافها. فد 

اثذصلى الذ رسول تؤذي كانت عصماء أن البالاذري، عند رواية ل وجاء 
أقلهاأن علي يئه قولها: بلغه من عدي بء' عمثر وفال الإسلام، وتعيب وسلم عليه 

رسونسال المدينة فدم فلما ببدر. ع-غزاهم ق المسلمين عع وكان المدينة. قدمت إذا 
منليال لحمس ممتلها ففعل، قلها، ق له يأذن أن وسلم عليه الله صلى اس 

٢.رمضان؛ 

ىعله فيتحرم الذي عصماء شعر ّءع لما عمترا أن الواقدي رواية وق 
عليهاذ صلى اس رمرل رجع لئن ه نفعلى نذر وصلم عليه الذ صلى الق رسول 
ترعمإليها ذهب الله، رمحول رجع فلما يقتلها، أن مالما المدينة إل بدر من وسلم 

قتاعدي ب' احارت وأخوء شاعرا عدي أبرد كان الحقلمي• خرحة بن عدي ن عمثر )١( 
اذصلى النم رمول لكن الذي البصر هو وفال الصحابة. ي الكن ابءن ذكره باحد. 

بتعصا، ثل الذي وهر لضرارته. بدرا يشهد لر ر واقف بي و يزورد وسلم عله 

jوأهله الإسلام عز م*ئد ومن وأهله، الإسلام ميب كان زيد بن بي'ب َن مروان 
أنهوبحتماب وسلم- عليه اف صلي الم عهد على أعمى رم ختلمة بي امام ولكن المدسه• 

الإصابةةJلأنيت ااعحجر س علي بن أحمد انفنر• وسلم، عليه ائته صلى اليي عهد محا مجان 
 jالصحابة، يم متtyIt  -٦(.. )ت:-آ؛  ٣٤

YA"\/i,النبوية، المة هشام; ابن )٢( 

.yvyI\الأشراف، اب أنالبلاذري: )٣( 

ا.-م.



وملم:عليه الك صلى 

تماروكانت غا-اها لها، 

شلهار^.الأيل وجوف 

ردإن عمسير ندر عصماء، دم الق رسول أهدر لما أنه أخرى رواية ق وجاء 
هعليالق صلى الله رسول رجع فلما ايقتلها٠ سالما المدينة إل بدر من رسوله الله 

القّرسول فال لما أنه رواية وق ا* خقتلهار عمثر عليها عدا المدينة إل يدر من وسلم 
أناعمترت فال عصماء، يص ؟ هده يكفينا رجل ألا 

كمراكمر، هدا من أجود أعندك لهات فقال الخمر، نبتع 
فضربالمر، مءنر شيئا لخأخد وانكبت البيت إل فدخلت نعم، ت فالت، يديها، 
امالمقسم, لا عصماء مقتل عن أخرى روايات وهناك ا. قتلهار حى رأسها 

رألها ادكرها 

المعاس ام رواية فهي الخصوص تجذا عليها اكُويل يمكن رواية أخر أما 
ولمعليه اس صلى الم تشتم ولد أم له كانت أعمى إن نال؛ داود، أم ذكرها 

ةليلذات كانت فلما نال: تزجر، فلا ويزجرها تنهي، نلأ فنهاها فيه ونفع 
بطنهال فوضعه ؛ الغول١ فاخذ وتشتمه، وملم عليه الله صلى اليم ل تقع جعلت 
أصحفلما بالدم هناك ما فلطخت طفل، رحليها أين فرنع فقتلها، عليها واتكأ 

ا/'آلأا.الغازي، الو١ستم،: )١( 

س،آ/ْأا.المرن الخلي: )٢( 

.١  ٤o/fالحلية، المرة الحلي: )٣( 

ا/*ا'اا،واتنالغازي، والواندي: ، ٢٨٧- ل/ْح\ اكويه، المرة هشام: ابن انفلر: )٤( 
١. ٤٦- ١  ii/T"الحلية، المرة مآ،والحلي: -  XU/tاللفات، معد، 

دقيقةحديدو هو وقيل، ُيابه* نحتا اُرجإ، به يشتمل تصير، 'ف، شبه بالكرت الازول،ت )٥( 
العرب،آن لعنفلور، ابن دءير،٠ سيف جوفه ؤ، صوط هو وقيل: وتما، ماحس حد لها 

)غرل(•مادة ، ٠١/• ا١ 

١ ٠٤-



مافعل رجلا الق أنشد " فقال; الماس فحمع وسلم عليه اذ صلى للمي ذلك ذكر 
دقلحى يتزلزل وم الناس يتخطى الأعمى فقام قاوت قام إلا عليه حق ل فعل، 

كاناحبها، صا أنالله رمرل يا فمال; وسلم عليه الق صلى اليي دي يض 
لمثابنان منها ول تت—زجر، فاد وازجرها تتهي، فلا قافاها فيك وتقع تشتمك 

حىعليها واتكأن بطنها ل فوضعته الغول فاتحين رفيقة، نجب وكانت اللؤلؤتين 
/ر هدر دمها أن اشهدوا ألا وملم" عليه اذ صلى الني فقال فتلتها، 

المصائرتلك أكثر كان وإن بها، نق مختلفة الصادر أن نقدم مما حليا يظهر 
القتلم هل قتلها، ق كيلك المصادر نحتلض كما اليهودي. أصلها تاكد إل يميل 
نبعمتر ولعله الصحابة، أحد به تطوع أم وسلم عليه انك صلى الله رسول بأمر 

ق_س.لمين الممع كان عمترا أن تدكر اليادذري ورواية ؟ الخطمي خرفة بن عدي 
ضريرترا عمأن المعروف ومجن ليقتلنها••- المدينة إل عاد إن ندر وأنه بدر عروة 

اللهصلى الله رسول أن تفيد صربحة رواية إا-يتا وليس ر بلءرا يشهد ولر الممر، 
اممولكن، ، منقعل نل- بامحاق ابن رواية سوى عصماء بقتل أمر وسلم عليه 
أنعلما ؛،، Jjipأي ومقتل عصماء شعر لن الربط هو الرواية تللئ، صعق ل يزيل- 
نمفانه لا-إلئ، ا. عصماءر مقتل بعل الزمي المرتيب حنث من جاء عقك أي فتل 

عند:أحادثها وتخريج وانفلرالرواة (، ٤٣٦١)حد.ث:  orrlyالمنن، داود: أر )١( 
رمكة،الدبمة حول الموية والعوث المرايا العمري، مائلة أم بريلن، محمد /jJ؛، 
•١  ٣٨-  ١٣٣ص: ص ام(  ٩٩اه/أ٤ ١ ٧ الجوزي، ابن دار )الدمأم: الأول اللجعة 

وانالأنصار(، من الدرض )طقات،  ٦٢٧- الطقاستح، سعد: ابن انفلر: )٢( 
.٣٤-  rrlrالإصابة، اك-قلأنى، حجر 

.١٣٤ص والعون، المرايا إسحاق، ابن لرواية العمري بريك تخريج انفلر؛ )٣( 

ابأنوالبادذري: ، ؟/٢٨الطبقايت،، سعد: وابن \، Vil\الغازي، الواثدي: انفلر: )٤( 
.٣٧٤-  ٣٧٣/١الأشراف، 

.٥-



نالتالدي البديء عصماء هجاء وسلم عليه الق صلى الله رسول سمع لما أنه اتحم 
اعنائهق عصماء لجت لما ولذلك آء دمها أهدر والمسلمين، الرسول مجن فيه 

اءنجحعدي، بن عمتر )ولعله المسلم زوجها .مشاعر وهنأت غيها ل واسمرت 
ادمهإهدار ل وجد وأنه مسما لا وقتلها، ه نفيتمالك ب والمس-لمين الك رسول 

رفاعتلما م عليه. أقدم ما ق شرعية رخمحة وسلم عليه الله صلى الق رسول مجءن 
هدفاشلم ومعليه الذ صلى الله رسول أقرد قتلها أٌر مجن عليه أقدم .مما زوجها 

آ.هدرر دمجها أن السلمين، من الحاصرين 

;عفك أبو ~ ب 

قتلحتن نفاقه نحم ند وكان عبيدة، بي س م عوف بن عمرو بي احد 
أنرواية ل وجاء ا. ر محامجت بن سويد س الحارت وملم عليه الذ صلى الله رّول 

هعلياتنه صلى اليي قدم حن سنة ومثة عشرين بلع فد كبترا ستخا كان عفك أبا 
لدخل يلر و وملم، عليه اف صلى الني! عداوة على بحرض وكان المدينة، وسلم 

وبغىحسده فلمر .مما اس ظمره وفد بدر إل الذ رسول حرج فلما الإسلام- 

٠١ tofyالخب، المرة الحبي: انظر: )١( 

والإسلام،السشرمن زكرا: هاشم زكرا اظ:  iorrlyض، داود: أم )٢( 
أنويرى *روان، بمن ء عصا شل j يشكك فهر ( ٢١اهف/ءّبم  ٣٨٥)القاهرة: 

٠,٣ ٦ — ٣ ٠ ه ص ص المساء، قتل بعدم تقضي ألتي, الصربجة الرسول تعاليم بماقفر قتلها 

عليهاف صلى اذ رسول قتل سبب وكان • ٢٨٥~ ئ/أخأ المرية، السيرة هشام: ابن )٣( 
الصامتبرن مريد قتل قد كان ذياد بن انحدر أن الصامت بن سوير ن للحارث وسلم 

أسالمالمدية، وسلم عليه الق صلى افه رسول قدم فلما كبثر، شيخ وهو الجاهلية ؤ، 
انحدرالحارث قتل احد م، كان فلما ذياد، ب" ومحذر الصامت بن مريد بن الحارث 

العسقلأني:حجر ابن وقارن:  ٠٣٠٠" ٣ ٠ الغازي، الواقدي: انفلر• غيلة• 
.٢٨٠^/الإصابة، 

-١ ٠٦.



امجمعولا دارا ال—اص س أرى إن ا ومحٍا عضت ند 

ادعما إذا راعا سمنيب ى إلى وآتقولا ع٣ 
امعي لنحلالا حراما راكِت رهم أمنهم 

تبعاتايعتم ر ويالنحم صدقتبالملك ان كفلو 

بنلر ا ّفخرج ، الخ—-is بمدا ز من وسلم عليه الق صلى انف رمحول ممال 
عملن<أبا أن محعد ابن عند رواية ق وحاء اء فقتلهر ءوفا بن عمرو بي أحو عمتر 
ثعر،الويقول وٌلم، عليه الق صلى الذ رسول على بحرض وكان يهوديا، كان 
^USأبا أقتل أن نذر علي بدرا• شهد وثل" البكاثتنخ، أحد وهو عمثر بن لي سا فقال 

مهاجرمن شهرأ عشرين رأس على شوال ل قله وكان ا- ثلهل دونه، أموت أو 
وهوأتاه طالب ١بي بن علي إن اابلأذريت وقال ،٠ ومالمر عليه الله صلى الله رسول 

ا،هذ٠ل بعد فقاع بي غروه وكانت" شله، فراشه ق نائم 

ا'تؤاإرواوأفدم أن نجد بث عفلئج أيي مقتل حول الروايات احتالاذ يتضح 
إلود يعشعره ق ومحلم عليه الذ صلى الق لرمحول العداوة إعلانه سب—-S أن ندكر 

الرسولوأن المامتج، بن سويد بن للحارث وسلم عليه انذ صلى الق رسول قتل 

إسحاقابن أوردى الي الأبيات أن يلاحفل ، ١٧٥- ا/ا7ا المغازي، الراندي: )١( 
الواقدي.لدى الي الأسان عن الثمء بعض تحطف عقك أي إل ربة المت

ا/ْخآ.المرية.، المرة هشام؛ ابن )٢( 

.١٧٥- \ vil\الغازي، الراتدي، ونارن الطعان، سعد: ابن )٣( 

.Xa/tالطعان، ّعد; ابن \، \/oUالغازي، الواندي: )٤( 

.٣٧٤-  rvrl\الأيراف، ّ اللاذري: )٠( 



داوةعأن الثانية الرواية ز وجاء عقك• أيي، قتل على حرض لم ومعليه الك صلى 
ببدرالمسا|مين ظفر إل تعود ثلامسدين وملم عليه الك صلى الد لرسول عقك أبي! 

افيهار تابعه ورتما سعد ابن ا ؤتحتمرد واحدة رواية ولدينا وبغيه- حده فظهر 

هودةمتن مان كءر.ءا ذلك صح وإن يهوديا، كان عقك أبا أن وهي الخلي(، 
أدركلأنه عقك أبيي بقتل وملم عليه اس مجلي اس رسول أمر أن سك ولا الأوس- 

الرسولعلى الناس تاليب لدرجة غيه ق متم-اد فهو امحتمع ق لم العلى خهلورته 

لمينلالم1ين والشقاق الفتنة وإثارْ وملم عليه الذ صلى 

:اليهودي الهل١تي الأشرف بن كب - ج 

البارزةاليهودية الزعامات وأحل وأخهلرها، اليهودية الشخصيات ثالث وهر 

نممهان بي( من، وكعب إليها. وسلم عليه الق صلى الرسول قدوم عند لمدينة ال 
لدما أصات واإا-ء إن حيث الجقيق، أب؛؛ بنت عقيلة وأمه الضير بي حليف طيء 
حديثل اري، البخوذكر ا الغيرل بي وحالف الجاهلية ؤ، المدينة فاني قومه 

انفلى صال: فقورسوله، اف آذى أنه الأشرف بن كعب مقتل سبب أن طويل 

المرةالحلي: )١( 

عقكأن شل ق زكريا رأمح، وانفلركدللث . ١٣•ص والعون، الرابا العمري: )٢( 
قلعن ينهي وسلم عليه الق صلى الرسول لأن ذلك، حدوث يشعل- أنه حث 

..٣ ٧ - ٣ • ٦ ص ص والإسلام، المستشرقون المن. ق الْلاءنيى 

—٤ ٢  U/Uالباري، فتح العّةلأنيت ححر ابن ا/ادمآ، الأشراف، اب أناللاذري. )٣( 
يهودمن ولم عليه اس صلى الرسول موقف مراد: كامل محمد كيلك، وقارن . ٤٢٨

منأرْ أصيل يهودي كعبا أن ين-كر حث م/0ْآ، العربية، اللنة كلية بحلة المدية" 
مصدره.ذكر ولر الضتر. بي، من وأمه قربملة بني( 

١٠٨.



بنمحمد ،فقام ورسول اف آذى فانه ؟ الأشرف بن لكعب من وسلم; عليه 
آ. ١٢٠-^*نالت ؟ أفتله أن أنحب اذ رسول يا فق-الت ٢، ر سلمة 

ووهاليهودي الأشرف بن كعب أن شهاب ابن عن عقبة بن موص وذكر 
هلفقال بالهجاء، وسلم عليه انئه صلى الله رسول آذى قد وقيمهم، التقسمر بي أحد 
دىأهوأيئا ؟ وأصحابه محمد دين أم اس إل أحب أديننا الله أناشدك صممالم أم 
ا.سلال منهم أهدى أشم الأشرف: ابن فقال الحق... إل وأقرب أيك رق 

اذول رمقتال على الثرين رأي أجمع أن بعل المدينة إل عاد كعا ن إم 
هعليالله صلى الله رسول فقال له، وهجاءه عداوته معلنا وسلم عليه اس صلى 
إلوحرج ا وهجائنبعداوتنا امتش قد الأشرف، بن بكعب لنا من ت وملم 
امأخبث على فدم م بدلك وجل عز اذ أحبرني ند قايا على فاجمعهم فريش 

صهم،أم وأمه الأوس، " ٣٠مالك بن صلمة بن ملمة بن محمد هو ت سلمة بن محمد )١( 
قبلوذلك عمتر- بء مصعب يد على بالمدينة محمد وأسالم عييد. أن بنت حليدة واسمها 
ضوسلم عليه الق صلى اللم رسول وآخى معاذ. ين ومعد الخضير بن اسيد إسلام 
معالمشاهد ركل واحدا بدرا ونهل الخراج• بن عامر عبيدة وأن مسلمة بن محمد 

زمحمد ومات المدينة. على اصتخلمه فقد تبوك عدا مجا وسلم عليه الله صلى اللّ رسول 
سعد؛ابن انظر! سنة. وسمن سبع ابن نومني وهو ه٠ ٤٦ّنة صفر شهر غا المدينة 

رن:. ٣٨٤-  T\rlTالإصابة، انمقلأني: حجر ابن ، ٤٤٥-  iirlrالطقات، 
٧٨٠٦.)

Vكعب مقتل باب ( ١٢)الغازي كتاب الصحيح: الحاري، عند بتمامه الخبر انفلر )٢( 
مسلم،صحيح لم، موانفلر: (، ٣٨١١رحل.يث:  ١٤٨٢— ١٤٨١؛/الأشرف. 

الأشرفبن كب مقتل باب ( ٤٢)والنم الجهاد كتاب . ١٤٢٦-
اليهود.طاغوت 

.١٨•ص الغازى، عتبة: بن موسى )٣( 

ا.-ا'



لموّعليه الذ صلى اذ رّول قرأ م ، معهم تقدم أن قريشا ينتظر كان، 
فيه:اف أنزل ما المسلمين على 

والط__اءوتبالحتت يؤمنون الكتاب من ئصيتا اوئوا الذين إلى ثر نز أر 
يا.١ اء: رالنمحسيلأ؛ أمنوا ١^^ دأن اهدي هوناء كمتوا «_ xUويقولون 

الأثرز.ممااس اكفي اللهم قال: وملم عليه اينه صلى اذ رمول أن وذكر 
صلىانته رّول فقال أقتله. اف رسول يا أنا لمة؛ مس محمد ه لفقال شثت 

قزول، النأسباب ق ه(  ٤٦٨)ت• الواحدتم، وذكر ٢. نعم؛ وسلم؛ عليه الله 
للأية؛تمثرء

[.٥١اء؛ ]اني الكتاب من ئصيتا اوئوا الذيآن إلى ثر لم ار 

ةمكإل ا ذهبعندما الأشرز بءن وكعب أخعلب ين حيي ق نزك أنحا 
همنختر أنتم بل فاحابوهم؛ محمد؟ أم قرص أهدك،، الفريقين أتم، قريس ومالتهم 
أنالمف—سرين بعضِا ءن نقلها للواحدتم، أخرى رواية ل وجاء • ، ّبيلاروأهدى 

احدة وقعد بعمكة إل اليهود من راكأ معين، ل خرج الأسرف بن كعب 
ذيالالعهد وينفضوا وسلم علمه ايله صلى ائته رسول عير على قريشا ليحالموا 

ودلليهيطمئنوا لي قريشا إن م وسلم. عليه الله صلى اف رسول وبئن بينهم كان 
محمدلمحاربة أي معك، نحرج أن أردت إن ت لكعب فقالوا غدرهم وخافوا 
موالطاغوت(. يالجت ريومنون ت قوله فدلك بمما، وآمن ^؛-^^ ١١لهذين فاصجد 

٠١٨١ص بنساكزي; موس )١( 

٠١٨١ص السائق: المرجع عقبة: بن مرمى )٢( 

,١ ١ ٥ - ١ ١ ٤ ص ص زول، النأمباب الواحدى: )٣( 

١١



ةبالكعبا أكبادنزق فلثلاثون ومنا ثلاثون منكم ليحئ مكة لأهل كعب فال 
ممعلوامحمد قتال على لنحهدن البيت رب فعاهد 

وميلمون المهزم لما إنه قال• مدم، .كا نبيهة الرازي عند رواية ق وجاء 
مكةإل راكبا أربعين ل الأخرق بن كعب فخرج ونكثوا، اليهود ارتاب احد 

؛ند محموسلم عليه الله صلى الق رصول فأٌر الكعبة، عند سفيان أبا وحالفوا 
ولرسصبحهم م الرضاعة، من أخاه وكان غيلة، كعبا فقتل الأنصاري، مسلمة 

استمهلواوقيل المدينة.,. من اخرجوا لهم• فقال بالكتاثب، وسلم عليه الله صلى الله 
ةروايوشيهتها الواحدي رواية هذه ٢. للخروجأ لمحهزوا أيام عثرة الق رسول 
أنوم العلمن إنه حيث إشكال، من نحلوان لا ظاهرهما ق وهما باختصار الرازي 
احد،معركة نل وسلم عليه الله صلى الله رسول بأمر قل ند الأمرف بن كعب 
نمأمهر سبعة نل أي ا. للهحرئ١ الثاكة السنة محن الأول ريع شهر ق وذلك 

وقعةبعد مكة إل اليهود وفد ناد كعا أن صحيحا كان و لوحى ٢. أحدأ وقعة 
دقا وأنحيما ملا صعيفة ستكون التحالف هدا لثل قريش خماّة فإن احد، 

أنيلاحقن \. ivlrالحب، الوه الحلي: ، ١١٥ص زول، الأسباب الواحدم،: )١( 
نمةذكر ولكنه المدية، من يهرديا العون نه حرج الدي الونت بجدد لر الحلي 

م-طرف ويوجد الكعبة. أسار عند حلفوا وتريثا الهود أي وأهم للأصنام حول ال
الواقدي:وقارن ؛. Xa/uاياري، فتح انفلر: الع ححر ان عند الرواية هذه 

.٤٤٣الغازي،

الرازي،الفخر تفسر الري، بجيب المشهور عمر الدين ضياء ابن الرازي؛ محمد )٢( 
.xU؛،x/؟اه(  ٤١. الفكر دار )محروت: 

.rx - r\/xالطفانح، سعد، ان ا/أحا، الغازي، الوافاي: انفلر: )٣( 

وقارن:، XAX/X"البوية، ال؛رئ هشام: ابن اظر: )٤( 
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ألراض الافتن مغلاي لذلك الأقل. على معنويا ولو منتصرة احد من خرجت 
ريشفة بمزيمهت انتالي بدر معركة بعد كان كعب تزعمه الذي الوف. ذلك 

ة،المدينز مصرهم ى علاليهود حاز فقد لدلك الكرياء. جربجة وأصحت، 
مدايكون فر.ء-ا ١كاني الاحتمال أما محتمل. أمر وهذا ثريش مع التحالف فقرروا 

ب،تاليق بجح و هجرة للة الخامالسنة منتصف ق مكة إل ذهب، ق■ الوفد 
أوالخندق غزوة نتانحه من وكان وملم، عليه الله صلى الق رمول محي الأحزاب 
ىعلضى ملأنه الأمر، همدا ل دور ه ليكن لر كعبا أن المؤكد ومءن الأحزاب 

يبنبهد ر الحيث من الرازي، ذكره ما وأما أشهر. وبضعة سنوات ثلاث مقتله 
وافعتن،الكلتا أمر من مشهور هو لما محالف فإنه الضم، بي وإجلأء كعب مقتل 

المضير.بيي وملم عليه الله محلى اليي علانة بجث، عند وسنانثهما 

موأهريش، نلأمحنام سجدوا نل. يهود من معه ومجن كعبا إن القول: أما 
اليهودعقيدة يخالف أمر فهو الحلف(، توثيق ق منهم إمعانا بالكعة أكبادهم ألزفرا 

والأصنام،الشرك ونبي الموحيلء عقيدة على قائمة أمحا يفترض الي 

نبحيي أن السابقة، للأية يره نقj( عكرمة عن حام أي ابن روى وند 
ابالكتأهل أنتم لهم: قالوا أهلها، فسألهم مكة ندما الأئرف بن وكعب( أخهل_، 

يرختم أنالوا فق؟ هو أم خير فتحن محمد... وعن عنا فاخيرونا، العلم وأهل 
سبيلارن.وأهدى 

الأيةهنّه نزول منامة ل الروايات اختلان( كثرة مجن يلاحظ. مجا مع وهكذا 
إذاأما اليهود. زعماء وبعض الأصرف بن كعب  ijنزك أمحا على تتفق تكاد فهي 

اكوة،دلائل البيهقي: الحين بن أخمل وقارن( ، ٣٣٠- الضر، كئم: ابن )١( 
١ ٤٠٥العلمية الكتب، دار ؤب^روتت الأول الهلبعة تلعحي، المعض، عيد تحقيق،  ٥١ /

٢١٩٨٠)

.١١٢.



دفقوللمسلمجط وسلم عليه اس صلى للرسول كعب عداوة أسباب تلمس حاولنا 
دربل المسلمن وانتصار العداوة تلك ؛٠٦^ ربط الدي إسحاق، ابن بعضها ذكر 

شارةببة المدينأهمل إل وملم عليه اس صلى الله رسول بعث لما انه و ه—آ ٢ ر 
قتلمحمدا أترون ؟ هدا أحي حوإهت لن فقال ا-لحر، لمماع كعب ارتعب اJصر، 
فهؤلاء— رواحة بن الله وعبد زيدا يعي ~ الرحلان هدان يسمي الدين هؤلاء 

الأرضلهلن القوم هؤلاء أصاب محمد كان كن واف الناس وملوك العرب أشراف 
ظهرها"رأ/من ختر 

ةمكقدم حى  77خر الخ>ر، الله عدو تيقن فلما بقوله• إسحاق اب»' ردف أب 
ويبك—يالأشعار وقشي وسلم، عليه الذ صلى الق رسول على يحرض وجعل 

أنيي الوانعند رواية ي وحاء ا* ببدرر أصيبوا الذ،ين قريش من القليب أصحاب 
الفم وذل كت، ءفرنين، منهم الأمرى ورأى المشركتن، بقتلى سمع حان كعبا 

ندالاس سراة هؤلاء اليوم! ظهرها من لكم ختر الأرض لعلن والك 'ويلكم لقومه: 
نومهوطئ وقد أُتم رُا قال؛ حيينا؛ محا ءا-اوته قالوا: ؟ ءنل«كم فما واسروا، فتلوا 

فأخرخبتدبون فلعلهم نلاهم وأبكي فاحصهم فريس إل أخرج ولكن وأصامحم. 
ثربخمارم•محا ثليرثتم، فجعل مكة أنك، حكا ج ذم ُعءم"• 

لىحمالني على والنحريم، فربتر قتلى رناء على فتمر ل( كعبا أن ويبدو 
ة،المدينإل مكة •V عودته فبعد المالمن، نساء إل أذاه امتد بل وسلم عليه اف 

اللاذري،، rr/Tاممقات سعد: ابن وقارن آ/ْْ، المرية المرة هشام: ابن انظر: )١( 
• iAA/xوالملوك، الرمل تاريخ اللجري* الأشراف، أناب 

وكذلكالمسلجن شعراء من وغيره نابت بن لحسان إها يقال الي الشعرية القطع انفلر: )٢( 
,٥٧— ّآ/هه النبوا، الم،مةهثام؛ ابن يبدرءعند هزيمة كعب،.كنامبة شعر 

الغازي،الواقدي: )٣( 

٠ ١١٣



بري،الطعند رواية ئ حاء فمد ٠ آذاهم حى السدين اء نببعض يشبب أحد 
فقال:الحارثر''ا ت الفضل بأم يثب أخد الدية إل عاد لما كعأ أن 

بالحرمالفضل ام أنت وتارك ة نحلل.تمنقبنر أنت أراحل 

ا.والكثمُ والحناء القوارير ذي من انعصرت نعمر لو رائعة صفراء 

اقلاتالنللم_^سالمات الممرض أل الرواية هدء صحة نبتت إن العلوم ومن 

تعال:لقوله عليه. كون اليصعب أمر وهو الإسلام، ل عقلتم جرمه 

ثالآحرة٠الدتا في لعنوا المؤمنات العاقلات المحصنات يرمون الذين ن إؤ 
لالور:آ\[.

ار—ولم عالعاس وزوج الغضاي أم هحاء عن يتورع ب كعب دام وما 
أنشك مءن وما ، الساومينااء نِن غيرها هجاء به فالحري وسلم عنته النه صلى 

زلينأن بضن وأعراضهسن اللم؛ن نساء على البذيء اكهتاول هدا مثل 
العقوبة.أند يحاحبه 

.oaItاكوة، المرة هشام; ابن )١( 

أموكانت ... الهزم س البحم بن حرن بن الحارث ابنة ١لكمكا، لا؛ة هي الفضل: أم )٢( 
عليهالله صلى الق، رمول وكان خويلد. بنت خديجة بعد أين امرأة أول المضل 
القصلى اذ رسول عم المهللب هد بن العباس زوج بتتءا.وهي ؤا ويمل يزورها ولم 

— YUUyAالطبقات، سعدأ ابن انظر؛ عفان. ين عتمان خلافة ق موفيت وسلم.مل عليه 
.٤٨٤-  iArIiالإصابة، العسغلأني; حجر ابن ،و ٢٧

نشيا انمغحة ز العميدة بقية وانفلر؛ . iAhlyوالملوك، ارسل تاريخ الهلري: )٣( 
.١ ٩ آ/إ النيرة، دلال البيهقي: وُارن 

٨.- V ص ص ؟/٤ والنهاية الّداية كثم، ابن انفلر؛ )٤( 

-١١٤-



الأشرف،ن بكعب لقتل آخر سثبا تذكر الروايات إحدى فإن وأخيرا 
إلرصلم عليه الق صلى محمد دعوة على اليهود عن جماعة وواطأ طعاما، صنم فقد 

جمريل.تمافاعلمه أصحابه، بعض ومعه فجاء دعاه م به، فتكوا حضر فإذا الوليمة، 
النيفقال تفرقوا، فقدوو فلما بجناحه، جمريل فستره فقام حالسه، أل بعد أصمروه 

هذاعلى ححر ابن ويعلق ؟ كعب لقتل ينتدب من حينثذت وسلم عليه انك صلى 

،٠الأسباب يتعدد الجمع يمكن بأنه اجمر 

به أنم وزعالضير، بي قتال اعتزل الأخرق ان أن شبة: ان ذكر كما 
والومننيهجوه انبعث م وصلم. عليه الذ صلى الني فتركه المسلمن، على يظاهر 

إلركب حق بذلك يرض فلم عليهم، وبحرصهم ترص، ص عدوهم وبمدح 
اهنثبة ابن ذكره وما ا, ر وملمعليه الله صلى الك رسول على فاستعداهم قريش 

يببيهرد وسلم عليه النم صلى الم علاقة مناقشة عند سيسين تناقض من بحلو لا 
الضير.

حىوسلم عليه الله صلى الني سع كعا أن فزعم  W. Muirمتور وليم أما 
كللاJهودرةا ورفضه بدر ل نجاحه ذلك إل مضافا الكعة إل القبلة صرف وقت 
ندكرلا ترة المصائر واكن ٢. بالهحاءر وبدأ مكة إل فذهب كعا، أغضب ذلك 

حيرمإل منور يشر ول؛ وسلم، عليه اس صلى اف لرسول كب اباع عن شجا 
هده.معلوماته 

أمحاالرواية هذت على حجر ابن وعلق • ٤ ٢  a/uاياري فتح ق-لأني، العححر ابن انفلرت )١( 
.١  iA/rالخلية، النوة والحلي، ضعيف، ند بعكرمة مرسل من 

.t٤٦/\الدبة تاريخ ننة: ابن )٢( 
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عليهاذ صلى الق رمول ض العداء أمر يرجع  M.Kisterكستر أن ويلاحظ 
وملمعليه الك صلى الله رمول أن فيذكر ذلك، من أبعد هو ما إل وكعب، وسلم 

ببقعبعد فيما ءرفن< الي الأشرف، ين كعب، أرض ل المدينة ّو3أ بجعل أن أراد 
ا.الرجلينر ب؛ن الخلان بدأ وهكذا ذللئح، محن تيه كعا وأن الزبتر 

محلىالرسول ض العداء ق سا التافهة الحادثة هده تكون أن المستبعد ومن 
صلىفالرّول كعب،، اغتيال إل فاد اليتم، العداء ذللئ، كعبح، وض وملم عليه اس 
فقلعةعلى دنيوتم، خلاف نحرد روح إزهاق ءلى، بميم أن س أكرم وملم عليه الله 

صربت قوله هو الحادثة هده حول ثبة ابن عن مهودي النقله والدتمي مثلا. أرض 
فكم.م دا هفمالت الزبتر، بقيع موصع ل قبة وملم عليه الله صلى اف رمول 

هعليالله محلى الله رسول فقال أطّابما وقتل فدخلها الأسرف بن كعب، فأقبل 
وقسمرصع إل فنقلها هدا، س ه لأغيفل هو موصع إل لأنقلنها جرم لا وسلم 

صربالي الأرؤس أن بميد ما مهودتم، الساقه اليتم، الخبر هدا ل ولبس  ٠٢المدينةل 
وليس٢ الأصرفل بن لكعبح أرمحا نح كانالقبة وسلم عليه افد محلى افد رسول فيها 
هد.مملكيتيفيما الزير إفْناع عن الخراج كتاب ث، يوسف أي عند جاء  ١٠ل

عنرواية ق، وجاء ا• بج-ه؛ ق، إليه أثار كتر أن عالما الأسري، بن لكعب، السابقة 

.ل.Kister. " The Marlcet of M؛ lie Prophet" In: Studies in Jahiliyya and early( ١ر 

.274 .Islam. (London, 1980) Pp. 272 - 276 esp. p

.٧٤٨-  ١٧٤٧/١لوفا،وفا، المهردي: )٢( 

نسها.المواضع j الممهردتم، انفلر: )٣( 

علىل ليللمني الأموال كتاب—ه ي غيد أن لدك، مرصعين إل القارئ كتر أحال )٤( 
دلاديب م، لا يشتر ما فيهما نجد ب المذكورين ضمن الر إل دبالرجوع النص' بقيع 
وال،الأميد، عبأبو انفلرت للزم. انهل—اعا صارت وأهّا كعبه أرض إل بعيد من 
٠٣٧٢- ٣٧١، ٣٦٧ص

.١١٦.



مننحل غيها أرصا الرب؛ر وسلم عليه اف صلى اف رسرل أنطع ^١^ الزبتر بن عروة 
بيإجلاء سق كعب اغتيال أن ومعلوم ر الجرزر لها يقال النضخر _ أموال 

أنهر.بعدة الضقر 

هعليالق صلى الرسول الخلاف سب من كستر ذكرد ما أعملنا وإذا 
ئحمعأمحا مصادرها اختلاف على الروايات هذه ق يلاحفل ما فان وكعب وسلم 

زنحتلف ند أمحا صحيج والمومنان٠ ولرسوله لف الأصرق ب' كعب عداوة على 
أصبحكعبا أن ق تختلف لا أمحا إلا التفاصيل بعض وق توردها الي الأسباب بعض 

أصحابهببعتس وسلم عليه الق صلى الرسول أهاب ولذللث لالمسدان. أذى مصدر 
عليهالذ صلى اس الرسول على مجمسلمة بن محمد عرصري وعندما منه. والتخلم٠ر بقتله 

لاذ معبن سعد وساور افعل نائلات ذلك على الرسول وافق كعب، قتل وسلم 
أُرْ"رأ<.

جلمةمبن محمد من وسلم عليه الذ صلى الرسول يطلب أن ق غرابة ولا 
النضري بيهود أن المعلوم ومجن الأوس زعيم سعدأ لأن مجعاذ، بن سعد مشاورة 

دنحمقال وسلم عليه اس صلى الذ رسول أن لعروة رواية ق وجاء ٠ حلفاوهم 
حىتعجل فلا فاعلا كنت إن كعب لقتل استعداده أبدى ع-دما ملمة ابن 

—٠١ ٣٩٩المعرفة دار )بيروت: الخراج كتاب إيرامم: ين يعقوب يوسف أبو قارن: )١( 
Kister, " The Market of the Prophet" p. 273الهامس.ق انظر ٦• ١ ص ام(  ٩٧٩

آ/آآم.الطعان، صعد: ابن )٢( 

بمحلفاء لألهم الأشهل عبد بي من كعب فتلة اختيار ب أن  Wattوات يذكر )٣( 
انظر:القتلة، من الثار حللب إل مقتله يدعو فلن لدلك النضير، 

Muhammad at Medina, p.ا2 ا . 

-١١٧-
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وسلهالحاجة إليه واشك إليه توجه ت له فقال فشاوره،  tjLiمعاذ، م' سعد تشاور 

بنلامة مبن وسلكان مسلمة بن محمد تله ل فاجتمع ؛, طعاماريسلمىإ أن 
صلىالذ رسول معهم مشى وفد معاذ، بن أوص بن والحارث نا'اة أبو وهو وقش 

هماللالله، اسم على انطلقوا وقال؛ ودعهم م ،، الغرفدأبقيع إل وتلم علته الله 
محادثةوبعد إليهم، نزل حى وامتدرجوه مقمرة ليلة ل حصنه إل اقهوا م أعنهم" 
افانمومحلم عليه الذ صلى اف رسول ووجدوا ليلتهم محن عادوا م فتلوء، قممء 
افرسول يا ووجهلئ، فقالوا; أ الوجوه أفلحت، لهم فقال الخم فاحروه يصلى 

محددا،تاريخا يعين لا إسحا3، ابن فان كعب فيه قتل الذي الوثت، تحديد أما 

لة للحادئأرخ د فقالوافدي أمحا ،، ل مباشرة احد يوم قبل الحادثة يدكر ولكه 

.٤٢٩- '\/دأأ الٍاري، نح حجر ابن انفلر: )١( 

صلىاس رسول وزوجات الصحابة أجلة دفن به المدينة، أهل مقترة القح، الغرئد; بقح )٢( 
رأتم،يرتم، النوتما، المسجد من الشمس مطلع وهو وأبناؤهن، وبتاته وملم عليه اف 

ؤ،ابغرافة العاير معجم اللادتم،; غين، عاتق انفلر; الغرتد. بقيع ه لويقال الع؛ن. 
ّ ٤٨ص ه( ١ ٤ • ٢ لكلبامة مكة دار رمكة; الأول الطبعة البوية، المرة 

الفكر،دار م، رد; الأول القلعة زكار، سهيل تحقيق السوية، المرة اصحاق; بآن محل )٣( 
■٦،-  otirالهوية، المرة هثّام; ابن ، ٣١٩-  ٣١٦ص ص ( ٥١٣٩٨

نلق رأسمالهم ١لشاركين عدد ق خلاف يوجد ، ١٩٣- \ \Imالمغازمح،، الوائدتم،، 
بنوعمر والرائا-ي،; ، ١١١ص الغازتم،، عقية; بن موسى انفلر؛ كعب. 

)كاب ٩٦- آ/ْو اللمن; داود; أبر ،و ٤٦٢- المدية، -اريخ شبة: 
ق:، الأشرفبن كمب مقتل ق النممحب أ5رم رأتم، اقلر; (، ٢٧٦٨حيف،: الجهاد: 
محيوالموت، المرايا الع،ّرتم،; بريلد وانفلركدللد; ، ٣٠\إا الصحيحة، الهوية المرة 

.٦٣- ه llrالهوية، المرة هثام; ابن )٤( 

- ١١٨-



مضىبعد مقتله محددا سعد ابن ووافقه ا لله^مةل الثالتة المنة من الأول ربيع شهر 
معدابن حدده الدي التاريخ هدا أن ويلاحظ / الأول؛ ربيع من ليلة عثرة أربع 

"سقتالي أمر ذي بغزوة يتعلق ما وخاصة التاريخية، الأحدان بعض مع يتناقض 
قا عميقرا أثترك الأشرف يو كعب مقتل أن ويظهر ا. بليكزل كعب مقتل 

لقتق اشتركوا الذين من وهو ت ملمة بن محمد نال المدينة. j اليهود نفوس 

—ة بالمدين—أي ا مبفليس الله، بعدبم لوقعتنا اليهود حافت، وقد فاصبحنا كعب' 

رلأثتفصلا أكثر وصفا الراف.ي لنا وقدم ا. ل ه نفعلى يخاف، وهر إلا يهودي 
فقال:منه، نتح وما اليهود نفوس ث، كعب مقتل 

هعليالذ صلى الني إل فجازوا المشركتن، ُ-ث معها ومن اليهود ففزعت 
لقتماداتنا، ن ممحيي وهو ؛ IJJ؛صاحبناطرق فد فقالوا: أصبحوا ■ين وسلم 

قرلو إنه وسلم؛ عليه انك صلى الله رسول فقال علمناه، حدمن، ولا جرم بلا غيلة 

اوهجانالأذى ا مننال ه ولكناغتيل، ما رأيه مثل على هو ممن اغئره قرر كما 
اللهئل رّاهم ودعيغ، اله لكان إلا منكم أحد هدا يفعل ل؛ و بالشعر، 

ا/اا/ا.الغازي، الراندى: )١( 

ريهص عثر الرابم ق ونع كم، مقتل أن، المقريزي آ/ا'آ،وذكر الطقايت،، سعد: ابن )٢( 
يعنوهدا وسلم. عليه اف صلى الرسول هجرة من شهرا عشر خمسة رأص على الأول، 

الأسماء،ء إمتا انفلر؛ هور. مشهو لما محالف وهدا بدر، معركة مق مقتله أن، 

Jones. " The Chronology of the Maghazi " Pp. 262-  263.انفلر: )٣( 

.lالبرية، اورئ اتنهثام;)٤(  /f.

ويظهرغمء، م كما م لو إنه نال: وسلم عليه اذ صلى الني آت، المقريزي، ى جاء )ْ( 
.١ ١  ٠/١الأسماع، إمتاع راجع: )نر(، عن مصحفة الكلمة هده أن 



همبينوا فكبفيه، ما إل ينتهون كتابا بينهم يكتب أن إل وسلم عليه الق صلى 
بمنرملة دار ق العذق نحت 'تمابا وبينه 

/الأشرزأ ابن فتل يرم من وذلك وخافت، اليهود فحذرت 

أصبحفلما نالوات ند، دون رواية والواندمح، إسحاق، ابن من كل عند وجاء 
نمال; فالأشرف، ابن فيها فتل الي الليلة من وسلم عليه اف صلى الذ رسول 
ائهمعفلممن عفليم يهللع فلم اليهود، فخافت، فاقتلوه، يهود رجال محن به م؛ 

،•الأسرف؛ ابن بيت، كما يبيتوا أن وخافوا ينهلقوا ر لو 

عليهالله صلى الرسول أمر إل يشر لر سعد ابن أن بالملاحفلة جدض هو ومما 
وداليهال برجالقمري أن وواضح اليهود• رحال من به يفلفر من بقتل وسلم 

مننوع إشاعة هو الأمر ذللنؤ مجن المقصود أن يتعد ولا فيهم. البارزون الرعماء 
بدليلالقتل محنه القصد يكن لر و لكعمط، ينأروا لئلا اليهود قيادات نقرس ق المزع 

رفاعة،بن الحارمثؤ بن معاذ وزوجها الحار، بي من الأنصار من الحارث؛ بنتا رمحلة )١( 
الإصابة،انمقلاد: جحر ابن انفلر: ثريفلة. بي يهود دارها ل حس الي وهي 

ةكيأها وذكر محلفا الأم لديه ورد فقد النهيلي، وقارن ( ٤٣٢)ت: أ/ْ-آ 
مالكذاب، مسيلمة تحت، ركانت، شمس، عبد ين حيجإ بن كرين بن الحارث بننا 

انفلر:دارها، ى ثريظة بز حس الي وهي كرتز، بن عامر بن اذ عبد عليها خلفا 
هشام،لابن المرة ثمر و اه الروض المهيلي، اذ عبد ابن •مدالرخمن 

صآ/م، ت( ئ؛ الأزهرية، الكالئات مكنية ؤالقاهرْت صعد ١لرؤوزا عيد محله تحقيق 
٣٨٣.

مد:ابن وقارن ، ١٧آ/.النن، داود: وأبو اينازي، الواندي: )٢( 
آ/أآهالطفات، 

داود؛،وأبو ١  ٩٢—  ١٩\/. الغازي،، الموية،آ/\أ،ئالواقدي،، المرة هشام؛ ابن )٣( 
أل١٧١/٢المنن، 



قتلترمما واحدة يهودية شخصية محوي الفترة كلك العاصرة المصائر تدكر ب أنه 
محلالقتيل اليهودي ذلك امحم يزال ولا الصحابة، أحد من المفرط الحماس نتيجة 

هشاملابن رواية ق جاء ما الحر ذلك يضعف ما لعل بل / ر الرواة ض خلاف 
ولالرسفدغعه قريظة بي ل عفليما وكان يهوذا بن كعب هو القتيل اليهودي أن 

اويظ*إ يوم فقتلاه نيار بن بردة أي و مسعود بن محيصة إل وسلم عليه الذ صلى 
هجرةللالتاكة المنة باحداث علاقة له وليس للهجرة، ة الخامالمنة هاية ل أي 

كعب.نتل من ذلك أعقب ومحا 

حولها:ايسشرض اراء — ٢ 

عمك،أي و روان مبنن، عصماء مجن كل أصل لغموض نظرأ كل، على 
المتشرقنمجن الكثم يعرهم فلم لدا «شركين أم هودوا عربا أم أصلا يهودأ أكانوا 
كسيرلم ومحسعليه اف صلى بالني وعلاقتهم بالمدينة اليهود أمر عن نحدثوا الذين 

اليهودي.الأشرف بن بكم، مقارنة اهتمام 

Muirمجيور عقك وأي عصماء مجن كل لمقتل تعرضوا الدين الستشرن؛ن ومن 
jXإندارأ كانت الي الشرعية وغر الدموية الأعمال من أنه نلهم إل ينظر فهو 
كلوفوثم، وكراهية، شلنا نظرة الجديد والدين الغرباء إل بغيرون المدينة  ijبقي 

؛.ذلك١ ق محقون وهم اليهود، نلونم، j، يدبط الرعبا بدأ شيء، 

،وأر١٩٢-  ١٩ا/.الغازي، اكرية،ءآ/آآ-،،والواسي: المرن هشام: ا؛ن اطر: )١( 
المنن،داود: 

ممد١، i/. والنهاية، البداية كئم: ابن واطر: اووية،*ا/'اأ، المرة هشام: ان اطر: )٢( 
منام.ابن عن ا ندميالرواية هده مل 

 )٣(240 .William Muir, The life of Muhammad, (Edinburgh,1923)P



ولاحظعمك وش عصماء مئنل إل  Margoliouth•مجايوث أشار وكيلك 
أنوحدوا لطية، س_قوة عن صادر مسوغ عمل بأن4 مقتلهم إل نفلر امحتمع أن 

السلطة؛JUU Sلهم توفره الاستمتاع.مما المناسب من أنه وقدروا طاقنهم فوق مقاومتها 
عقك،و١بي عصماء لمقتل تعرض عندما مرجليوث أن الملاحظ ومن ،. أ حماية من 

بقوله؛عمماء مقتل ق رأيه عن أعرب 

ةالمدينأهل فيها حرصت الي عصماء إل الأبيات بة تمححت فإذا م ومن 
لنغفألا بجب ذلك ومع معيار. ياي قاسيا إجراء يعد لا فقتلها الني، فتل على 

ا.١ السلاح من أقوى فاثره العرب، عند الهحاء أنر حطورة 

وكانشديد، باختصار عقك وأيب عصماء مقتل  Wensinckنك فنوناقش 
شرتيض بغعمل من صدهم وسلم عليه انك صلى الرسول به قام محا أن رأيه من 

ردزير اوون هحعراء شلأةّم بل يهود أفم ثب بلير الاشمقراز، تفاصيله 
شعراءالاك أرقبجق الدموية التصرفات هده أسبان إن ه: بقولذاكا نك فن

بحيتوجكان بالعداء مملوة مدينة ق ولكن أهمبة، ذات غير ل؛ تبدو فد ا الهحائينر 

/ل قضيته ز الضرر يلحق أن يمكن شيء أي صد نفه عن يداغ أن محمد على 

يتغاضىألا المرء على يجب مقتله: ض" ميور نال فقد الأشرز، بن كعب أمجا 
لمسدد، محمالني حياة صفحات سودت الي ا-لجبانة الوحشية الأعمال تللث، عن 

لمثوذ نفذوي أشخاص قل من العداء مشاعر عن الحر التعبير أن محمد أدرك 

D.S. Margolioutli, Muhammad and the Rise of Islam, p. 278 (١)

Ibid., P. 278. (٢)

Wensinck, Muhammad and the Jews of Medina, p.l 10. (٣)

Ibid.. P. 1 10. ( ٤(

١٢٢. .



اتلاتقميور يضيف م ا. ر الديتة، ق سانملته يقوض أن يمكن الأشرف، بن كعب 
الذي الالتعصب بإخلاص توصح لأنحا كعب، كتل التفاصيل أدق يعطى إنه 

ميورأمر ل العجيب ومن ا. مسارهار عن بسرعة انحرفت الني 'نعاليم إن إذ يرحم، 
الومح—توق ودعوته ولم عليه الله صلى المحي صد الجماهير إثارة حهلورة إدراكه 

نميره وغرق الأخبن كعب مثل ، النشاز أصوات إسكات عليه ينكر ه نف
أونبيه الإسلام صد وقفوا الذين الشعراء 

ةبطريقحدثت تكون أل لابد كعب مصرع قصة أن فيرى مرجاليوث أمجا 
حولهممأن علنا يطلب الرسول أن نا تذكر الي الميرة كتب ق شاع هو لما مخالفة 

الهلعامشراء أن تصديق .بمكن لا وكذلك الأخرق• بن كعب يقتلوا أن أصحابه من 
قصةأن رض يفتمرجليرت، فان لذلك ؛. ؛ سرا يكون أن بحتاج صمان ُنابل 

يلالحرج كما أن الافتراض من ولابد مختلقة، قصة كعب على الليلي الهحوم 
واخ__ذرفاقه خيالا جعلتها مغامرة وهي الم1' على الهجوم بذربمة أصحابه لمقابلة 
ا.وعير مغايرا اتجاها 

جاءمجا عليها المقدم فان الصحة من مرجليوث قرصيان نصيب يكن ومهما 
افيهيؤكد الي ة الرواياس،وهي همد بن جابر حديث من الخاوي حيح صق 
امالطعثراء ة بلمءريعالأخرق بن كعب إل ذهوا ورفاقه مسلمة بن محمد أن 

اللهآذى ل ه'قلكعب؛لأنل قتن مك ذلن مومحانتح السلاح ورهنه منه 

Muir, Tlie life of Muliammad., p. 246. (١)

Ibid.,?. 248. (٢)

tvlargolioutli, Mu،iammad., Pp. 278 - 88. (٢)

Ibid.,P. 288. ( ٤(
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المرضانتلك فإن مرجليوث افترض ما حب الأم كان لو اوحى ١ ورمحوله 
الذربمةأما واضح، مقتله ل قالب كعب، مقتل إل بة بالأهمية ذات ليت 

أهمٍة.,;;، ^١١فالست، لقتله تطوعوا مجن محا تؤمل الي 

ب،،كعمقتل سب، إل بابحاز رق، تط T. Andraeأندريه تور فإن وكذللئح 
ريضحتبغرض بدر معركة بعد مكة إل الدهاب على نجرأ الذي كعبا أن ويرى 
صحيةر الأخمحو سقط الساخرة نمانده طريق عن محمد من الثار على فريش 

وثِحليال أمثالمستشرمن من وغتره أندريه تور أن ويظهر ر ١^١ لأنتقام 
ارزي•البالضر بي يهود أحد الأشرف، بن كعب أن بالهم عن غاب ند وفنسنلثؤ 

علهاس صلى الرمول عقدها الي الع١هدارت، أو المعاهدة ق طرفا كان أنه ولابد 
زحديثا نثأت، الي الدولة مواطئ أحد يعد وأنه المدينة مقدمه إبان نومه مع ومسلم 
ىعلتحريض أو عليها خروج أي وأن وسلم، عليه الله صلى محمد برئاسة المدينة 
الخ_انبان.بن بالوقعة للأتماقياُّتإ وحرنا عليها العقاب بجب خيانة يعد منها اليل 

ثرغكعب نصرفايتؤ على وملم عليه اس صلى الم، سكت فلو ذللثؤ إل إضافة 
وخدمالكرم، الرمول فخص من فيها ونال نماتده، ل عنها عر الي اللائقة 

سكت،لو أقول ~ قريش مجع تحالفه إل إضافة المدينة، ل السالمين نساء بعض سمعة 
ةوجاعول الرمعلى ثالتافقان اليهود من الكث؛ر لتحرأ كله ذللثؤ على الرمرل 

الأعداءعلى يهزن مما ^، uiLJ؛الدولة محيا اهتزاز إل بالضرورة يودي مما السلمين 
نشاالذي الثاز، الموُت، ذللثه إمكان من بد هناك يكن فلم لدللث، بما. التحرش 

٢.ر ه نفعلى بخاذ بالمدينة يهودي كل فاصح اليهود، خوف إسكاته عن 

إلبالمة اء الهحخطورة محيى يدرك أنه أندريه تور أم ئ، والغرب 

(.٣٨١)١ )حد.ث: ١  ٤٨٢- ١ أ/اخأ الصحيح، الخاري: )١( 

 )٢(.208  -207 . T . Andrae, Muliammad the Man and his Faith, Pp

١٩٦— الغازي،والراقدي؛ •٦، ٣! البرية، الترة ابنهئام؛ )٣( 
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قالعرب بلاد ق يعد السياسي الهحاء نعر أن ننسى ألا بجب يقول؛ فهو العرب، 
مثلرجل إل ية بالنقائلات يضيف م ر مميتا سلاحا خاصة بصورة الوقت ذلك 
إنفه، تحقيقتحليم يالذي الاحترام • ٢٥كبير ندر عش بجاحه متمي الذي محمد 

هدا.ممثل الهحاء دام نما ا. معركة؛ ز الهزيمة من عليه خطورء أكثر يكون فد الهحاء 
المعركة،مجيدان ق الهزيمة مءن خطورة وأشد مميت سلاح لأنه الخطورة، من المدر 

هعلياذ لى صالتي ُثل رجل من الستشرمح، ُز، وغترء أذد'ريه ينتظر الذي فما 
وظفواالذين الشعراء مجن شاكلته على ومن الأشرف بن كعب بجاه يفعله أن ولم 

ةالغتندابر لقطع فتلهم ق أليس ؟ لم الموانجتمع ^٢-؛ ١١ال؛يا ، ٢٢٠للتين، فعرهم 
؟الشر لمنافد وسد 

Andrae, T., Muhammad , p. 208 ( ١ر 

Ibid.,?. 208. (٢)
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ارابعالفصل 

فقاعبي مع العلاقة 

عليها•والخروج الوادعة — ١ 

مشاع.بي ومصير المستشرقون — ٢ 





الرابعالقمل 

فقاعبي ْع العلاقة 

انواوكة، الدينق المشهورة الثلاث اليهودية القبائل احدى فقاع بنو 

fا. يوم قريظة يهود من إخراهم صد جانبهم إل وقاتلوا للخزرج، حلفاء 
همدين"ُلى وأفرهمم يهودما، وادع المدينة وملم علمه الق صلى اس رسول قدم لما 

أنإمحاق ابن عن نقلا حجر اس وذكر / واشترط- لهم وشرط وأموالهم، 
فكباتباعه، مءن وامجتعوا المدية قدم لما الهود وادع ويم عليه الق صلى الني 

روقريظة١ والنضر قينقاع ت قبائل ثلاث وكانوا كتابا بينهم 

دمف"لما قال: تفميلأ، أكثر المرقم كب ابن عن رواية الوافدي وذكر 
هاوبينه بينوكتب كلها، اليهود وادعته المدينة، وسلم عليه الله صلى اس رسول 
وبينهمبيته وجعل بحلقالهم، قوم كل وسلم عليه انذ صلى اذ رّول وألحق كتابا، 
}ل عدوا عليه يظاهروا ألا شرط فيما فكان شروطا، عليهم وشرط أمانا، 

يخصوصرالواقدي أورده عما الشيء بعءس نحالف رواية البلاذري عند وجاء 
الذصلى الذ ول رصوكان نالوا الرواية، سمند يذكر لر ث اليهود، مع العاهدة 

.١٨٩-  SKhlrالمرية، المرة هشام: ابن انفلر: )١( 

\.iU/rابق، انالمصدر )٢( 

إلارة الإشمنام ابن سرة و يرد ل؛ ، U٣٥/. رمح،، g١نح ١^: حجر ابن )٣( 
.١  iv/xوعاهدهم، يهود وادع نال: إذ بالنسيم اكتفى بل ال؛لاث■، اليهودية القبائل 

ا/ا"'اا.المغانم،، الراندى: )٤( 

!٢٩-



عليهمواشترط كتابا وبينهم بينه وكب يهودهأ، وادع المدينة قدومه عند وصلم عليه 
٠٢أ الذمة أهل عن يقاتل وألا دهمه من على ينصروء وأن عدوء بمالئوا ألا 

ندم"لما ه أنفيا ذكر اخممارّا أكثر اول-ان فرح j لللاذري رواية ولدينا 
وعاهدهمكتابا يثرب يهود وبين بينه كتب المدينة وسلم عليه الذ صلى انف رسول 

حننوادع كان وملم عليه الذ صلى انف رسول ان الهلمري عند وحاء عهدا,,, 
نصرووعدو بما دهم إن وأنه أحدا عليه يعينوا ألا على يهودها، المدينة قدم 

الكتابأو العهد أو الموادعة إل تشير آلي الروايات هدو كل أن الواضح مم• 
وافةتفاصيل تقدم ولا عامة بصورة الحدث ذلك إل تشثر إنما واليهود الني لثن 
ءنُالضرب هدا أن استنتاج إل يقود وهدا خاصة، بصورة قينقاع على تنص ولا 

القلى صالني بين التعايش على الجيني التفاهم ممن نوعا كونه يعدو لا الموادعة 
رىجميرت غنتائج من عنه أسفر ومجا بدر يوم نبل وذلك واليهود؛ وسلم عليه 

النيب— *م قد التفاهم ممن الوع هدا أن كيلك المستبعد م٣ن وليس الأحداث، 
كوذلانفراد؛ على واحدة كل الأحرى اليهودية والقبائل وسلم عليه انذ صلى 

أهمهاممن لعل عنها، الحديث سبق الي للأسباب واحدة صحيفة ق خمعهم لصعوبة 
بينهم.نما التاربخي العداء ذلك يسبب القبائل تلك بين فيما الوئام عدم 

٠عليها واخروج الوادعة ~ ١ 

القبائلأول كانت اع قينقبي قبيلة أن المسيرة ايات رو مآن يفلهر 
J—iالذ عبد حمرهم ل مثوبمتن، ليمان شن إما أقرائها يعض أسلم الي اليهودية 

٠٣٠٨ص وقارن، ، YAn>/الأشراف، !اب اولإذري: )١( 

.٢٧-  ٢٦ص ص المليان، نزح الملاذري: )٢( 

آ/؟لأ؛.تالخالرلملومك،اسري:)٣( 

. ١٣٠



نمثمانية إسحاق ابن ذكر وثد الفاق. يضمرون وهم بالإصلأم تعوذا أو ا ّلأمل 
ا.بالفاقل اشتهروا الذين أحبارهم كبار 

الرحلةق قينقاع وبئ وصلم عليه اس صلى ل الرم بين، للعلاقة التتبع إن 
وكبيرسيدهم أن لاسيما فقاع بي معفلم بإصلأم يتنهي رمما الأمر أن يظن الأول 

صلىالق رمحول لقدم الأول الأيام ق إسلامه أعلن قد سلام بن الله عبد أحبارهم 
تتطورلر الطرفن ين العلاقة أن الأمر ز الغريب ولكن المدينة، إل ومحلم عليه انف 
ذلك.من النقيض على سارت بل إ الرجو توى الهدا إل نمل أو 

ولالرسبن بالعائقة سوء إل قاد الدي ما يسأل الباحث قان السبب لهدا 

؟المدينة ت طردهم إل الأمر آل حى هينقاع بي ويهود وسلم عليه انذ صلى 
وبىوسلم علته اذ صلى الرّول محن حدت تتعلق.مما الي الروايات أول إن 

اتلهلى صالله رمحول جع واحد بدر بين فيما أنه من إسحاق ابءن ذكره مجا قينقاع 
فال:م سوقهم، ل قينقاع بي وملم عليه 

وألمواة، القممن بقريش نزل ما مجتل الله من احدروا يهود معشر يا 
ياقالوا: إليكم"، اذ وعهد كتابكم ق ذلك نجدون مجرل ني أق عرفتم قد فإنكم 
صبتفا بالحرب، لهم علم لا قوما لقيتا أن يعرلث،ا لا إ قوملن، أنا ترى، إنلنا محمد 

.١  ٨٩~ ١  aa/tاكوية، المرة اس اتظرت 

م■يهود أحبار م"' ثمانية ذكر ففد ، ١٧٥~ ١ لأ ا إ ٦ النبوية، المرة هشام؛ ابن انظرت 
نبأول س نعمان ٣- اشنيت، بن زيد ٢- حنيف، ين سعر ١- ت رهم فينفاع بي 

٧اكابرت، بن زيد بن رفاعة - ٦ حريملة، بن رافع " ٥ أود، ين عثمان - ٤ عمرو، 
ااsشرافtأناب زت اللاذري وقارن صوريا، بن كنانة ّ A برهام، بن سلة م~ 

م"سراء قريظة وزعماء ۶ قينفا بي زعماء أسماء ق الاختلاف يوصرح يلاحظ حيث 
.١٢٨٥-  ٢٨٤ص: ص يهوديته. على ص من أو بالإسلام منهم تعوذ 
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إسحاقابن يذكر ول؛ ؛• الاسر نحن أنا لتعلمن حاربئاك كن واس إنا فرصة، منهم 
لأمالإّإل قينقاع بي يهود يدعو ويم عله اف صلى الم جعل الذي جب ال

آلورة -من آتن إسحاق اس ذكر م الأخرى. اليهودية القبانل س غرهم دون 
كم—رواللذيل مل ) تعال ه نولوهما فقاع، بم ق نزكا إمحما وقال: عمران 

[. ١٢ع٠ران: آل تانول<] 

.[  ١٣ءمرانت أل ز ٤ فثتتن ق أية لكم كال ثد ر ت تعال وقوله 
فقاعبي ان حدثه ناده بن عمر بن عاصم إن قائلا: إسحاق ابن ردف يم 

وح—اربواوسلم، عليه الذ صلى الذ رسول وب؛ن ينهم ما نقضوا يهود أول كانوا 
ىعلنزلوا حى وّام عليه اس صلى اس رسول فحاصرهم واجد. بدر بين فيما 

ماخلسلول بن اي بن الذ عد تدخل إل ذلك بعد إسحاق ابن ويشتر حكمه. 
همماي، لابن ال وقولم عليه اف صلى الرسول عليهم مجذ حث فقاع، بم 
ليلةعشّرة خمى إياهم محاصرته وكانت لك 

ييالمتعلقة إسحاق ابن لرواية هشام ابءن عرض أثناء ق أنه الملاحظ ومن 
أيص مخرمة بن المرر بن جعفر بن الق لعد رواية السياق ق يضيف فقاع 

يبسوق إل ذهبت العرب من امرأة أن ومضموخا إسحاق ابن شل. ترد لآ عون 
وهيوجهها كشف على يريدوها اليهود فجعل هناك صائغ إل وجلت ننقاع 

سوءفاانكشفت قامت فلعا ظهرها، ال فعقده نوبما طرف إل المحانم عمد م تان 
دتوثيهوديا، وكان فقتله الصّائغ على السالمان من رجل فوثب بما، فضحكوا 

قينقاعبي وبتن بجنهم الشر فوقع لمون، المفغضب فقتلوه الملم على اليهود 

.٣(..١ )حديث: \v-/rالمنن، داود، وأبو  to./rالموية، ة الم هشام: ابن )١( 

.٠٢ارابى،م/اه-المصدر ابنهشام: )٢( 

آ/اْ.الماص، الصدر هشام: ابن )٣( 
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القصلى الق رسول ندم لما أنه إسحاق، ابن إل ينسب فانه الر عبد ابن أما 
أنزفسك من يغرنك لا محمد، يا ت له نقالوا قينقاع، بنو أتاه بدر من وسلم عليه 
أنلعلمت حاربتنا لو والذ أما بالخرب، لهم علم لا فانه نلت، مجا قومجك مجن نلت 
اسة رواين مالمشهور بخالق وهذا ٢. الناسأ لنحن وإنا كحرمحم ليس بنا -م 

إسحاق.

صلىالني يخن وف الذي الصدام سب لتفسير رواية من أكثر الواقدي وبمدم 
القرظى،كعب باس سندها ينتهي الأول الرواية ننغاعت بي ويهود وملم علته اس 

وداليهبغت منتصرا بدر من وسلم عليه الق صلى الله رمول عاد لما أنه وفحواها 
غارلد، العهمن وسلم عليه الله صلى اف رمول ومحن بينها كان ما ونطعن 

رسولاني لتعلمون إنكم فواف أسلموا، يهود، معشر يا فال• م فحمعهم، إليهم 
لقبتح،من يغرنك لا محمد، يا فقالوا; . قريس وقعت مثل بكم اف يوقع أن قل اف، 
ل؛ك أنلتعلمن قاتلتنا ولئن الحرب، أصحاب واف ،وإنا أغمارا قوما قهرت إنك 

رأةامجاءت العهد، ونبي العداوة إظهار من عليه هم مجا على فبيناهم مثلنا. تقاتل 
عدفحلت اع، فقبي سوفا إل الأنصار من رجل نحت العرب مجن نزيعه 

•نشعر،ولا ورالها مجن فحلس قينقاع بي يهود من رجل فحاء لها، حليأ ق صائغ، 
ها،منضحكوا فعورمحا بدت المرأة فامن، فلما بشوكة، ظهرها إل درعها فخل 
العهدونبذوا الرجل فقتلوا فينقاع بنو فاجتمعتح فقتله، لم؛ن المحن رجل إليه فقام 

افرسول إليهم فسار حصنهم. قا وتحمنوا وحاربوا وسلم عليه اف صلى المح، إل 
عليهاف صلى اف رسول إليه سار من أول فكانوا فحاصرهم، وسلم عليه اف صلى 

ر"١ حاربت، يهود أول وكانوا قينفاع، يهود وأجلي وسلم 

والمر،الغازكا اختمار ف، الدرر المرني،ت المركا الم عبد بن اف عبد بن، مّض )١( 
رآنالقوم علمؤّة وايروتت )دمشق الثانية الطعة البغا، دب مصهلغى تحقيق 

.١ ٠ ١ - ١ ٥ • ص ص (. ٢١٩٨٤ه/١٤٠٤

؟١٧٧-  ١٧٦/١المغازك،، الواندي: )٢( 
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علىتكون تكاد فهي عروة، عن الزهري عن نقلها الي للوافدي الثانية الرواية أما 
الأية:س نزلت لما ئال: الأول، الرواية س الفيض 

يحبلا انف إن سواء فى إليهم نابذ خنائة قوم س ثحانذ إما و) 
[ ٥٨الأنفال: ] i الحائي 

قفحاصرهم ة. الأيذه مبوسلم عليه الله صلى اف رسول إليهم فسار 
الوا:قب, الرعقلوبمم ق اتله قذف حى الحصار أفد ليلة عشرة خمس حصنهم 
حكمي!على إلا لا، وسلم: عليه انك صلى اذ رسول فقال ؟ وننْللق افنن—زل 

قال:فربطوا. بمم فاعر وسلم، عليه الله صلى الذ رمرل حكم على زلوا فن
أطلقوافسلول بن ابي؛ بن اتذ عبد سأنمم ل توسعل م ٠ ٠ ٠ كتافا يكتفرن فكانوا 
لم:وسعليه الك صلى اس رسول وقال حاسر. مئة وثلاث دارع مئة أربع وكانوا 
٢.الدذةل من بجلوا أن قم وأمر معهم ونمه الله نمهم 

ةالثانيالرواية عن كثيرا محلف لا رواية فيقدم الواقدي كاتب ّعد ابن أما 
ملول،دن اي بن الله نمد حلفاء وكانوا يهود، من ق؛نقاع بي أن وتفيد للواقدي، 

دوالحاأج*م، أًلهردا بدر ونعة كانت فلما وسلم، عليه الذ صلى اليي، فوادعوا 
وتعال:تبارك الله فأنزل )المدة؟( والمرة العهد ونبذوا 

يحبلا  ٥٥١إن م_واء على إليهم نانبذ خناثة نوم مجي ثحاس إما وؤ 
ا. ٥٨الأنفال: ز آ الحاس 

يهمإلار ف. قينقاع بي أخاف أنا وسلم: عليه الذ صلى الله رسول فقال 
أولفكانوا ، ٥٢سة القعدة ذي هلال إل ليلة عفرة خمس فحاصرهم الأية بمده 

١٧٨- الغازي، الوائدى: 

١٣٤-



حىالحصار أشد فحاصرم حصنهم. ق ونحصنوا وحاربوا اليهود من غدر من 
وملم-عليه انته صلى اس رسول حكم على زلوا فنالرعب، قلوفم ل انته قذف 

المدينةمن يحلوا أن بمم وأمر والدرية. المماء ولهم أموالهم، ه لأن على 

بينهمالذي العهد نفضوا قينقاع بنير أن على نجمع تكاد -ابفة الالروايات إن 
إذالظافرو، بدر غزون بعد حدث ذلك وأن وسلم عليه الله صلى الله رصول وض 
رأكثالسالفة الروايات ق يلاحظ م اس. رسول مع عهدها ونفضت اليهود بغت 

عليهالله صلى الرسول العلاقة أمر ل اصهلراب من حدت ما لقسر محاولة منر 

انكصلى الرسول أن روايته ل إسحاق اس ذكر فمثلا قينقاع، بنير ويهود وملم 
—ادمالإم إل ّونهمرآا،ودعاهم j فقاع بي جمع بدر ص عاد عدما وملم عله 

وديهأول م وأهبطشهم، س ونحويمه والسخرية بالرقص دعوته قابلوا ولكنهم 
ىعلوا نزلحق حاصرهم وسلم عليه الله صلى الله رسول وأن العهد- نقضوا 

حكمه.

الحربإل يدعو ما الأسباب •V فيها ليس إسحاق ابن رواية أن الواضح مجءن 
الإسلإمإل اع فينقص يدعو وملم عليه الله صلى الق فالرسول الطرمح،، بتن 

بإذا لقتالهم حاجة هناك وليس كتاب، أهل اليهود أن ومعرون الدعوة. فترفضون 
ابمواجد قكانوا وإذا العفتين، حرية لهم يكفل الأسادم لأن الأسلأم j يدخلوا 

،١٧٩- \ VaI\الغازي، دي: الوانوقارن ، ٢٩-  Ya/xاممقات، سعد: ابن )١( 

إلرا رحلاع فقض مض أن اليهودية، الموسوعة (ق فقاع ) مادة محرر ويذكر 
.اليري احنيج منهلمة 

:EJ,vol.ا-8ا4ا ا49ان>: 13,Pp.

.١٢٣٩- ١٢٣٨■\/i رئء، وئء المهودى: محي فقاع، بي مرق اطر: ]٢( 

١٣٥-



انكصلى الرسول عن معروفا يكن فلم القول، بغليظ وسلم عله اس صلى الرسول 
لبفقاع بي إل ينب الذي القول محخيض .ممثل الاستثارة سهولة وملم عليه 
امح.واكالحلم عنه يعرف ذلك من العكس على 

الذصلى الرسول أل من إسحاق ابن لسان على الر عبد ابن أمحاقه ما أمجا 
ذيالالمر قيمة من وقللوا قينقاع بنو إليه ذهب بدر، من عاد حغ، وسلم عليه 

هفهميمكن ما آخر التصرف هذا مثل فان وتوعدوْ• وهددوه فريس على أحرزه 
داوةعووستدءي اليهود من صغيرة جماعي تذهب أن منهلميا يمكن لا إذ نوله، بل 

المرإل حابه أصمن قله قاد الذي فالقائد المنازلة، مجته ويطلب النكر اإقاتا| 

هممنأقل هم من منازلة عن بعاجز ليس أعدائه من الألف يقاربا ما على الحاسم 
مثلا.قيتقاع 'كي باسا وأهون شأنا 

منوسلم، عليه الله صلى الرسول عاد لما أنه فذكر الأول الوافدي رواية أما 
المومسعليه الله صلى الله رسول وبثن بيتها ما وقطعتا اليهود بغتا منتصرا، بدر 

اممغة وحذرهم الإسلام عليهم وعرض وسلم عليه اف صلى الرسول فجمعهم 
المداممحن وحلءروه الق، رسول وهددوا بذلك، استخفوا ولكنهم لقريش، حدث 

رأةالمة حادثحدثت حى العهل نبد ،محع كذللث، بينهم بقيتا العداوة معهم،وأن 
ارونلم الميد على اليهودي قتل محن عنها أسفر ومحا قينقاع بي مرق ل لمة الم

حصنهم.ل وتحصتوا حاربوا وأهم لقتيلمهم، اليهود 

وقهلعوابغوا الذي■ باليهود المقصود يئدد لر أنه ي؛ين الرواية هذه ل التامل إن 
بييهود أم عموما المدينة يهود هم هل وسلمم عليه الذ صلى الله رسول *ع العهد 

لأندة جيمناسبة بدر ق المسلمان انمحار عد يمكن هل م خاص؟ بوجه قينقاع 
ولقبوله، يمعب، أمر إنه ؟ بالرّول وغدرهم للعهد قطعهم عن اليهود ، يكثف
قبولا,أكثر لأصبح مثلا احد يوم هن|ا حدث 

١٣٦-



إن۶ فنما بى صوق ل إهانة •V ه لتعرضت وما المسلمة الرأة حادثة أما 
ٍ  ٍ7 والا بيمراها لي والطتري سعد ابن أن علما فعلا وقعت ند الحادثة هده كانت 

أنبم نفد أرها فإن ،. ١١٤٠فقا بي غزوة عن حييتهم j على يأنا 
إذاك ذلى علزد الحرب. إل يدعو ما يق فلم لفمها، الأطراف -مع ثارت 
تكونفكف حصنهم، ق ونحصنوا وحاربوا العهد بذؤا ند فقاع بنو كانت 
اخ__اربينأن العروق ؟ حموهم أو حصنهم ل أنمهم حصروا قل وهم الحرب 

واظلمسد اع فقلي بحدث لر وهدا الأعداء ويقاتلون الحصون من يخرجون 
ولم.عليه الله صلى الك رمول لحكم لموا اصتحى حصنهم ل محصورين 

ولمعليه اس صلى الني ين الوقف أن الوافدي كلام من يستسهل الدي إن 
ةحادثجاءت وفد اكازم، سب فهم ويمكن بدر، معركة بعد متأزما ظل واليهود 

كالقشةفكانت قناع ُني د ويهب السالمين ض الصراع ففحرت قناع بي موق، 
بمنونع اليتم، القتال صب أن ذكر أن هشام لابن وبق العتر• ظهر قصمت الي 

أنا علماع، فقبي مرق حادثة إل ريس بشكل يعود نينقاع وبئ السلمين 
دي،الواناقها ي،الالثاية الرواية أما ٢. ر حدا ضعيفة انحذبمن القصة.ممقياس 

أنمحوي كيم، حد إل مجتشابمتان فإهما صعد ابن لدك، ها بحل• الي الرواية وكلءلك 
ولم،عليه اذ صلى الني وادعوا فد كانوا فقاع بي أن تذكر سعد ابن رواية 
الذلأن هم، حياشن مخشيته إل فينقاع لي الرسول محاربة سبب تعروان فهما 

تعال؛نوله شه على أنزل وتعال تارك 

يعبلا اس إن نواء على إلنهز ئابد خئاثه ئوم مى اس ئحإما و) 
أ. ٥٨الأنفال؛ ل ٠ الحاتنتذ 

.٤٨٢- r/؟U، والملوك: الرنل رالءل>ريا;تارغ ٢، -؟ Xa/yّّد:الطقات، ابن انثلر: )١( 

, ٣٠ا/• الصحيحة، المرية المرة العمريت انظرت )٢( 

٠١٣٧.



ّهمالار ف. ثينقاع بي أحاف أنا وسلم؛ عايه اس صلى الرسول فقال 
حكم4رعلى نزلوا حى وحاصرهم 

اكرينعند يجده  ١٠٠ا،لورخا عند فولا أقل السبب هذا يجعل ما لعل ولكن 
مءنعموم ق نزك الأية هذه أن الهلتري ذكر فمد الكريمة, الأية هذه أويل تق 

وش؛آخر، موضع ز ذكر م وعقد. عهد وينه ينك لك عدو من خيانته نحاذ 
ةالأيتمتر ل أنوال عدة أورد ففد القرطي أما ا. ءريظةر بي ل الأية هذه نزك 
ما قافالأقوال بقية ؛أما ُ النقم وبئ فريفلة بي ل نزك أمحا الأقوال، هذه وأول 

،•بمدر من ولا قرب من لا نينقاع لي تثر 
بيبيهود تتمل لا الخيانة ءأث تتحدث الي الأية هذه كانت إذا كل، وعلى 

وماوأصحابه الني بحق ارتكبوها الي الخيانة فما غمهم. يهودا تحص بل نيفاع 
وديهأول بامحم التره مصائر تصفهم حى ايسلمتن، صد به قاموا الل.ي الغدر 

دربين با فيماربوا وحوملم عليه الق صلى اف رسول وبتن ينهم ما نقضوا 
ينوبينها كان ما رقهنمت، اليهود بغت، ■مارة .ممثل كذلك وتصمهم ا. واحد"ر 
.١لعها٠ من وسلم عليه اس صلى ا)له رسول 

و:( Qaynuqa)اع فقالئ: مكيلك وانفلر أ/وأ، الطقات، سعد؛ ابن انفلر: )١( 
-Ej.vol: 13.Pp. 1418-9ا4ا

صلىالرسول مع عهدهم نقضرا ئد كانوا فينفاع يي يهود أن انادة كاتب اعترف فقد 
وسلم.عليم اف 

الفكردار )بئروت: رآن القآي تاويل عن اليان جامع الطري: جرض م محي )٢( 
كثتر،ابن تسر ونارن: ، ٢٧-  T3؟/ام(  ٩٨٨/ اه ٤ .٨ 

.t\Iaالقرآن لأحإكام الجامع القرطي: )٣( 
.-٣١/٨٣٣اش:الالمصدر القرطي: )٤( 
البرة،آ/اه,المرة هشام: ابن )٥( 

ا/ا'لأا.الغازي، الوائدي: )٦( 

.٠ ١٣٨



بدرمن رجع لما وسلم عليه اس صلى اس رسول إن تقول' ثاكة ورواية 
دربونعة كانت فلما فقاع بي عن نيها جاء رابعة ورواية آ ل الغش أظهروا 
ذههكل أن كذلك الواضح ومن ا ُ والمدة العهد ونبذوا والحد البغي أظهروا 

هوجى علاع فينقبنو ارتكبه الذي الخرم طيعة عن يفيد ما فيها لبر التهم 
اأموالحرب. بالحمار تعالج لا نفسية لأمراض صفات والغش فالحد التحديد، 

يربتفإلا التجاوز ذلك ؤليعأ نحديد يمكن فلا اصطلاحا الحد مجاوزة وهو البغي 
فينقاعبي أن الغي أو الحد بمحاوز اضود فهل دقة. أكثر وجه على منه المقصود 

دلوهمأو الميرة أو بالسلأح المسالمين أعداء زودوا أهمم أو السلمين أعداء مع نامروا 
كر،د جهإل بحاج الصحيح وجهها على التهم هذه تحميق إن العورة؟ على 

ذلك.تحقيق على اعل يما للبحث المتاحة الصادر ق وليس 

موإفوملم عليه الله صلى الق رمون ومحن بينهم ُا نقضوا اهمم القول أما 
هناككان إذا أنه بداهه المعروف فمن العهد. من وبينه بينهم كان ما ونهلعوا بغوا 
ذلك.دون بحول مجا هناك فليس مخه ل أحدهم ورغب 'لمرمحن محن عقد 

إذاانه وسلم عليه الله صلى ارمول خاطب الكر-■،{ ،^ ٢٥١١أن الملاحظ- ومن 
أنه فعليد، عهأو ميثاق وبيتهم بينه ممن وولأء صدق ق ثلث أو خيفة أوحى 

تعال:لقوله الاتفاق ذللث فسخ ق بالرغبة الأخر العلرف يخطر 

بلا ١س إن سف؛( ى عنإلثهز مانبد خلمانه ئوم مى انذ ثخإثا و) 
[.٥٨الأنفال: ل { الحائي 

المخازي،الواندي: )١( 

١^٥وصواخيا والمرة، العهد بدوا أهم صعد ابن عند جاء آ/؟\، العلبقات، صعد: ابن )٢( 
الأتر،عيون ق الناس صيد ابن محي جاء ما حب 

١٣٩.



اربواوحوملم ه عليالق صلى البي عهد بذؤا ننقاع بي فإن وهكذا 
ا.حاربت١ يهود أول وكانوا ا، ح۵غهم١ ق ونحصنوا 

يبويهود وملم علته اف صلى الم( ض العلاقة زويات السابق العرض إن 
عرفعموما فاليهود احتهم. سلتثرتة ولا ننقاع بي عن للدفاع محاولة ليس نينقاع 
ذلكى علاس ثأصدق الكرم والقرآن العهود. ونغض والخداع الكر عنهم 

لحاء ا ععلى صدق شاهد عترها ول فلطن ل يفعلونه وما اليهود وحاصر 

الجنايةطبيعة هو معرفته إل الوصول الدرامة هذه نحاول الد"ي ولكن عنهم، القرآن 
الجلاء.عقوبة استحقوا حى قينقاع بنو نجا نام الي 

الخرمطيعة عن دقيق وجه على ييى ما عرهمها مبق الي الروايات ل ليس 
مجنتعد لا نينقاع بي سوق ل المرأة نمة إن حيث قينقاع، بي يهود ارتكه الذي 

صلىبالرسول اليهود يتحرش أن أما قينقاع. بي لمعانبة كافيا سببا المنهلقية الماحية 
قامرللحرب واستدراجه منتصرا بل.ر محن مرجعه بعد وأصحابه وسالم عليه الق 

بحلأص(حد غررة بعد م ولو نوله لأمكن بدر قتل م ذللي أن فلو تماما، مستبعد 
نجمك وذلحرجا حينذاك أصبح السيامي الرسول وصع أن صيما لا نولا أكثر 

الأعواءأغرى مما بدر يرم ل محته نوة أنل أصبح فقد، الأقل على العسكرية الماحية 
المتهجنومن تماما مختلفا صار الأمر فان بدر بعد أمجا ٢• لمينُ الهيبة مجءن بالميل 

المظر.ونمر والحمق الطيش على يدل لأنه اليهود من المصرف هذا مثل يحيين، أن 

أثوالواملر -ا/\ه، المبرية، المرن هشام: ابن وقارن الغازي، الواندي: )١( 
.-a١٢١٢٣/القرآن، لأحكام ١^مع القرطي، لدى العهد نبد مجعى ق رين المق

ا//أ'ااّالغازي، الواندي: )٢( 

ابنعند: إه، سنة صفر ق معونة بتر وكذلك — ٥٣سنة الرجيع يوم مجثلأ؛ انفلر )٣( 
.١  ٩٩- ١  ٩٣-  ١yAlrالموية، المرة هشام: 

-١٤



العهدنبذوا لمد ؟ ؛٥^٧^١ وسلم عليه اطه صلى الرسول أعروا أن بمد فعلوا ماذا م
؟صمة البمده الخرب تكون وهل حصوهمم، أبواب دوهمم وأغلقوا الحرب وأعلنوا 

ملحكيستسلموا حى الحصار أنفسهم على وبمرصرا إ بحصومحم يعتصموا أن أي 
؟وسلم عليه اف صلى الرسول 

مج—نذلك مجن قح ومجا السلمين بحاء مجنهم ونع ومجا ننقاع بي أمجر إن 
ومنالاستقصاء، همن مزيد إل بحاجة همدقق باحث أي نفلر ل يزال لا لهم عقوبة 

حولدقيق برأي الخروج ق سعف لا حاليا للبحث المتوافرة الصادر أن المؤسف 
استحقواحى المصادر تدكره مما أكتر كبتر بجرم قاموا أفم ولابد حدث. مجا 

الرسولإن مل ل ؛ اللادأ عن وإجلائهم السلاح من ونجريدهم الأعوال مصادرة 
قالرسول إنثغال أثناء ق أنه انجتمل نمن ٢. بةتلهمل هم ند وملم عليه الذ صلى 

قلالمسدين قينقاع بم مجاورة حطورة مدى أدرك منها عودته وبمد بدر معركة 
مأفستبعد لا إذ ذلك عن بمبئ مجا الوقت ذلك j مجنهم بدر قد أنه وركا المدينة، 

كمساأسرارهم ويفصحون عورافم على يدلونه السلمين على دو للععينا كانوا 
الفرضنين الأمر انم إل أدى ا مموالأنصار، المهاجرين بان للدس يسعون كانوا 

تاريخوالهJبريت \/؟آآ، الهلبقات، سعدت وابن ، ١٧٨~ '\ \lwالغازي، الواتدي؛ 
مم-قينقاع بي مؤنق عن تحدث عندما ءنابم ممد ومحدكر والملوك، الرحل 

انفرصول مع اليهود هؤلاء يقف أن الفروض كان رسلمت عليه اذ صلى الرسول 
ذلكس العكس على ولكنهم بدر غزوة j الكمار صد حربه ؤا وسلم عليه اف صلى 

نواياعن المعلومات كاية نقلوا حنث السلمين... صد الشاثعات يروجون أخذوا 
كابعلى تحرضهم قرض من رماله تلقوا قد أذم كما قرض، إل وحركافم الم—لمين 
ص، ١لشركين على انممارْ بعد والغي الحد قانلهروا وملم عله اف صلى الرمرل 
.٠١٣

-ارخوالطري: اللجنات، معد: وابن ، ١٧٨- ا/7'\ا الغازي، الواندي: )٢( 
. ٤٨آ/.والملوك، الرنل 

-١٤



ناءلهذا الشعي. Jالذاليان كفيل — الرأة مع السوق كحادث — حادث أفل وأصبح 
المدينة.من بطردهم وسلم عليه الق صلى الرسول 

فقاع:بي ومصم افغ-رمن — ٢ 

اذصلى الرسول بينؤ العلاقة إل يالمبة الخاصة نظرهم فلمهم المستشرنون أما 
يرىمثلا  Edward Gibbon( ١٧٩٤)ت: جسون فإدوارد نينقاع، وبي وسلم عليه 

ليحتمهالمدينة ق العارض الاصعلمراب بعض استغل وسلم عليه اف صلى الني أن 
فقاعبي موقف وأن الحرب. أو )الإسلام( دينه اعتناق بان ويخترهم قثنقاع، بمي 
نحسنلا تح»• يرتجفون وهم هل محمدا أجابوا أهمم وذلك جدا صعيفا كان 

المكافئغ\ر الصراع حسم وهكذا آبائنا، بدين شمسك ولكننا السلاح، استخدام 
اةحيى علديي ثإلحاح بعد أبقى الذي محمد، لمصلحة يوما عشر خمة بعد 

الأّرى"'.

ماوأما الحرب، أو العتمد تضر ، juصعب ختار هي ■؛محرف نظر ل فالمسالة 
وأندين الق إكراه لا أنه ج؛يون ويني ه. لقمة فلا الأسباب من ذللئ، عدا 

بمحيفةن، عر ما إن بل الكاب، أهل عماني ويحترم العقيدة، بحرية يعرق الإسلام 
إلالتعرف يحاول لر جتبون أن جليا ويظهر الدينية، حريتهم لليهود كفلت المدينة 

ورميفان وكدإالئs الطرفن. بخن المرة النهاية تلملث إل بالأمور دفعت الي الأساب 
ألةالمإن واضحة، نينقاع بي يهود إل ية بالنأصبحت محعد مقاصد إن يقول، 

لو ولالطرفقن، بقز أهريق فد الدم لأن المرأة؛ كاهانة تافهة حادثة مجرد لست، 

Edward Gibbon and Simon Ockley . The Saracens : Their history and the (١

Rise and fall of their Empir. (London: 1984) p. 35.
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سويةبالإمكان لكان اليهود، لاقتلاع سبق وتصميم تلن لا عداوة هناك يكن 
معبالتعال محمدا تلزم العاهده إن ميررت يقول ذلك على زيادة بسهولة• الخلاف 

أنبجب الذي هو وحده المدتب إن بحيث ودية، وبصورة بعدل قينقاع بي نبيلة 
بعضأن لدرجة كهذا، أهمية ذي غر نزاعا فإن ميور، يقول كما وبالهلبع، يعاقب. 
كان— ۶ ا فينقسوق حادت ~ أي الإطلاق على إليه يشتروا ب السترة مؤلفي 
■؛ ختانتهمُ ويكشف الهود يهاجم أل الإلهي للوحي كاما مسوغا 

يالالشكلة صلب ننقاع ّ سوق حادث من يجعل ميور أل هنا يلاحظ 
يحمة الحادثاك تلمأن عالما قينقاع، وبئ وسلم عليه الق صلى اُّبي محن نشأت 

ولكنسابقا. يكر كما بعض نل من واهمك انحدمح، نل من 'سقطت 
يجثالوحي، مرن كذلك ويخر رق، المشكلة على هذا مؤنقه ق يصر منور 

مهمووصاع فنقبي بالتهم لإلصاق الفرص يتصيد نظره ئ، أصح الوحي أل 
■٣٠فليس للمشكلة، أحرى أصباب عن الحث ه نفيكلف، ب ُيور ولأل بالخيانة• 

أنملح تلا سوق الحادثة فان لذلك عليه. ارد ق القارئ ونت إضاعة العا-ل 
ةالثانينة الأواخر ز ننقاع بي ليهود حدث ما لشويغ تاربمنيا مستندا تكون 

للهجرة.

الكريمة:١^٧٠ أشار؛ل فقد " فك " أما 

٠٧٥٠الحا؛يحب لا اممه إن مواء على إل؛هم ؛؛^• ١٠خياثة قوم من ثحانن إثا ور 
أ. ٠٨الأنفال: ا

أن\دخو مجن إنه ض: عليها وعلق ننقاع بي غزون ص حييته ض م مق 
ل،بالعميقوم أف قل اهكذانإ الكلمات هذه مثل إليه يوحى أن يتمى كان محمدا 

 )١(.242 .Muhammad,  p 0؛Muir, The Life
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مخاتلةأو غش اك هنيكن ب بأنه رأينا توكل هدم محمد أفعال إن حال أي وعلى 
معركةيعد محعد تصرف كم ب!ءة الضحايا أول فان لذلك ٠، اليهودأ جاب من 
لراع نشي بود يهأن على الدليل نك فنيئن لر و • ننقاع بي كانوا بدر 

أنينمى وملم عليه اف صلى اليي كان ممن كيلك يئن ب ث ومخاتلة، غشا يظهروا 
السابقة.بالأية اليه يوحى 

اعنقبي قضية إل تهلرق، حئن ؛ ١  Grunebaumجروناوم فان وكيلك 
الترايدةوالهيبة والاحترام الحماسة من اخلوجة هال.ْ استغل رالرسولا محمدا أن ذكر 

لالقبائن جمة نبيلأول لعلرد ذريعة التافهة الحوادث بعض مستخدما لمصلحته، 

ىعلفينقاع بي نيلة أجرت تصئر حصار نعد بدر. غزوة من شهر يعد اليهودية 
علميهااّتول الي المنقولة، غير وكتلكاتمم أمالحتهم وراءهم تاركئن المدينة مغادرة 

يالالأسباب يذكر، لر فاك مش مثله حرونباوم أن هنا وواضح المهاجروزل 
المدينة،عن ءلردُم م ومجن ثيمماع بي حصار إل وسلم عاليه اذ صلى الني دحمتؤ 

ووالرغة لهم الكراهية على قائم اليهود مجن اليي مجونف أن للقارئ يوحي فهو 

.Wensinck, Muhammad and the Jews., p.ا08(.ا) 

.SEI., P. 208.,ؤ: نمه للكاب "  Kainukaقناع(" مادة:) وناري 
.Ibid., P.ا 10)٢( 

فا،فير ولد أمريكي، نماوك، مستشرق  ٩٠٩)جروناوم جوساف )٣( 
الإسلامكايه: أءمال4 أهم ومن المشهورة. جامعالها مض ي ودرس أمريكا إل وهاجر 

همدانفلر: ودراساته. ص الشعر ميدان إل أبحاثه ابحهت، م الر،حط، الصر ل، 
موسوعةبدري: وانظر؛ ، ١١٣" ١١٢ص ص ايتشرنن، ^٥١^، خمدازت اليد 

.١١٩ص اذستشرةين، 

 )٤(G.E. von Grunebaum, Classical Islam, A History 600-1258, trans by Katherine

١Vatson.( Chicago: 1970) Pp.؟63-73 



نصيبمن ثروة من حلفوه ما أصح فقد لدلك ثروامحم، من الاستفادة 
موضوعية.وعدم تحامل من بخلو لا شك بلا موقف وهمو 

أنم زعفقد أندريه، تور موثق جرونباوم، اتحدي الدي همدا عن يبعد ولا 
هأعدائمن ليثار المدينة ق المتصاعد نفوذه استخدم وسالم عليه الله صلى الرسول 

سيداتالاحدى مم لهكد١ا مزح قتنقاع بي من يهوديا أن حدث فقد اليهود- 
لالقبيلة محمد حاصر ما وسرعان ثينقاع بنير سوق ق السلمن من المتزوجات 

ثرومحممن محمد فاّتفاد الاستسلام إل القبيلة اصملرت فصتر حصار وبعد منازلها. 

•؛ المهاجريزر لدى الفقر مشكلة لعلاج تركها على اجروا الي 

۶ا فينق_ يهود من وسلم عليه الق صلى الرسول لمرفق أندريه تمتر إن 
صلىالرسول وامحام لليهود، التعصب على مم فهر جرنباوم متر تماما بماثل يكاد 

ةحادثعلى يقوم قينقاع ١^، جرى فيما فالسبب متهم. موقفه ق وسلم عليه اس 
دىلالفقر مشكلة حل هو أموالهم ومصادره إجلائهم وراء مءن والهدف السوق، 

نمأوائل من وهو إسحاق ابن أن ننفاع بم حادثة في، الخلريف ومن المهاجرين! 
إلحى فر يلر ل بأموالهم، مصادرة أو إجلأءهم نط يذكر لر أحّارها نقلوا 

سلاحهممصائره 

صوغرهم والهيري سعد وابن الراندكا مثل الؤرخغ، مجن بعده حاء مجن أما 
لامالوأخذ اء والنالرجال للمسلة ترك وسلم عليه اف صلى الم، أن ذكروا 

اللهرسول أصحامج، عامة بين نمت، الأموال وأن المدينة، عآن وأجلاهم والأموال 

 )١(207 .Andrae, Muhammad, p

.٠٣- ٥ . v/ الموية، المرن هشام: ابن انفلر: )٢( 
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دوناجرين الهعلى مقصورة تكن لر أموالهم فإن لذلك . وسلم عليه اس صلى 
ةمقولطلان يظهر وهنا وطم، عليه اف صلى الذ رِرل أصحاب مان سواهم 
المهاجرين.لدى الفقر مشكلة حل منها الغرض كان أموالهم مصادرة إن مجءث أندريه 
دىلنجده ا حمفنيقاع بي فضية من غرابة المنشرض مواقف أكثر مجن ولعل 

قالهلريالوقت ك ذلل مجهد قد لليهود الوحي شحب إن إذقال: مرجليوت 
ومحرجاومرضيا سهلا حلا سيقدم متاجرهم نمب فان لدلك لمهاخمتهم. للمسلمين 

قدنينقاع بي مع المشاجرة أن انحنمل ومءن • حمزة فور سببها الي القامة من 
لشك مءن ومحا نيثاع( ربي الماغة منازل مهاحمة م ومن المعاهدة إلغاء إل أدت 

أغنياءالسلمين جعلت وممتلكاقم حينذاك انحتمع أفراد أغي من مئة سجع منازل أن 
ةمحيييوفر أن الأن يسنطع طالب أن _ علي فإن ولهذا السابقة. بحالهم بالموازنة 
،.عيدرالالزواج احتفال انجز فقد وهكذا لفاطمة، الضرورية الزواج 

حدثا ملنميره يتعدى لا مرحليوُث، مثل كبثرا مستشرفا فإن وهكذا 
ببهاكان وإ-عالآءهم ثرواقم ومصادرة نينقاع بي منازلة أن فعنده المائي، المفهوم 

حمزةذبحها الي لجماله فقدانه عن ب، طالأي بن علي تعويض وهو حالما اقتصاديا 
مومحن وسلم، عليه الذ صلى الله رسول بما فاطمة من للزواج يعدها علي وكان 

والطمتم،:•٣، - t/؟Y الطنات، ِعد: واس ، ١٧٧-  ١٧٦/١المخازي، الواقدي: )١( 
.٤٨٢-  ٤٧٩؟/والملوك، ارحل ;اريخ 

ألس علي نيا3، بقلرن بقر عندما ج، المهللعبد س حمرة حادثة إل هنا مرجليوت يشتر )٢( 
يعباب ( ٢٢٤)حديث:،■  ٨٣٧/٢الصحيح، الخاري، انفر: ثملا، وكان ٍنالب 

الأشربة■مماب ، ١٠٧.- مسلم، صحيح ومسلم: راذكلأ، الخط، 
٢رحديث:  ٤١.)

 )٣(86  -282 .Margoliouth, Muhammad and the Rise of Islam, Pp
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رأيحسب هذا وكل زواج. المراسيم لإتمام لعلي اللازم المال توفتر أيضا 
وتشريدهم-نتنفاع بي يهود حاب على مرجلتوث 

ليسولكن عليه، متفق غتر فاطمة من علي فيه تروج الذي الوقت أن الحقيقة 
نةمممن القعدة ذي ل كان ر.تما أنه رواية ل وجاء ا، بدرر بعد أنه المستعد من 

أصتت قوله طالب أي بن علي عن البخاري وذكر • بدرر وقعة بعد امنتين 
رسولوأعطال قالت بدر، يوم مغنم ل وسلم عليه الق صلى الله رسول مع سارقا 

ا'لإنصارمآن رجل بأب عند يوما فانحتهما أخرى شارفا وسلم عليه الق صلى الق 
بهفاستمن ننقاع ّ من صائغ ومم لأبيعه، إذحرا عليهما أخمل أن اريد وأنا 

ارتمة فاطممحن للزواج علي استعداد أن هنا وواضح ا. ل فاطمة,.. وليمة على 
معكان قينقاع بي يهود من الصاغة أحد أن بدليل نينقاع بي لغزوة سابقا كان 
دمقيجعد ابآن إن م الزواج. حفل لتجهيز استعداده غمرة ل طالب أي بfن علي 
بيإثارة أية الروايات تلك ل وليس لفاطمة علي صداق عن رواية من أكثر 

هأنة فاطمصداق ■م■ صعد ابن روايات أكثر إن بل منها علي نصيب أو قتنقاع 
أقررّتكون رمما فمهل واحدة رواية ق وجاء ا، دراهمر أربعة قيمته جديد من درع 

مدرهمنة وأربع بثماُين ه لبعترا فياع فاطمة تزوج عليا أن الصواب إل 
زواجإتمام أجل ص وتشريدهم نوم وحصار غزوة بحريي إل بحتاج لا فالأمر لذلك 

ب

.٢٥ا"/أاياري، فتح ااعسفلأنيت حجر ابن 
.١ ١ أ/ا، أخملأم!_، ّم الدهى: 

لم،*صحيح مسلم; (، ٢٢٤٦)حدث!  ATU؟/الصحيح، الخاري; 

ايقلر)١( 

 )١>)٢

اطر)٣( 
.١٥٧.-ا/،/آها- 

,٦ -آ/. انموة، دلائل واليهقي: ٢، ١ - ٢ a/• الطتات، مد: ابن اطر: )٤( 
.٢١اكلبه١ث^،A/سعد! ابن )٥( 
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أيرالأمر لأن وملم؛ عليه الله محلى اف رسول بنت ناطمة من طالب أيٍر بن علي 
مءثخاتما ولو الصداق يكون أن أجاز وصلم علته الله صلى .فالرسول ذلك من 

؛.الكر.بمأ القرآن من أكثر أو صورة أر حديد 

موقفهدعم ند بدر ق الني انتصار أن يرى نهو  F. Donnerدونر" "الفريد أما 
فعلهأن ز شك مءن ومجا نينقاع. بي طرد على نادر أنه معها شعر لدرجة لمدينة ال 

يضيفf حنن• إل المعارضة إسكات على وصاعد المدينة، ق مركزه نوى ند هذا 

دونرأن وعا } الصائر؛ ق حقيقة تضح لر نينقاع بي طرد أسباب إن قاللأ؛ دونر 
يفترضفهو الإسلامية، الصادر تقدمها الي نينقاع بي طرد أصاب بصحة يعتقد لا 

المك—^؛0وبين بينهم نشأت فقد والصناعة بالتجارة يشتغلون قينقاع بي أن أنه.تما 
التجاري؛مكة نشاط نجاه معادية مواقف باتحاد بدأ ند محمد وكان قوية علاقات 
—عافلإض ائل الوّإحدى كان ر.عا فينقاع بي طرد أن يعتقد دونر فإن وهكذا 

مكة.تجارة 

التجاريةالعلاقة -دن ضئ ما المتوافرة الإسلامية الصادر ل ليس أنه والحقيقة 

ريشلقالعادي م وسلعليه اف صلى الرّول موقف أما ومكة. قيقاع بي ين 
الأولالأشهر محني ر.ءا بل بدر قبل معروفا أصح فقل تجاريا والقاصي.،؛ضايقتها 

ا.الأفرالل بعض حس—ب المدينة إل وصلم عليه اف محلى اف، رسول لقدم 

.( ٤٨٤٢)حديث:  ١٩٧٤- ْ/-آبآا الصحيح، البخاري: )١( 
Fred Donner. " Muhammad's Political Consolidation' MW. Lxix, No.انفلر )٢( 

.231-232 .979, Pp4.ا. Oct

 )٣(232 .Ibid., P

- ٢٩١ص ص الأموال، عيد: أم ١،  ١٤٨-  ٤٧/٢المرة هشام: ان انفلر: )٤( 
.٦ . - ٩ْ ص ص المياسية، الوتائق اف: وحميد ، ٢٩٤
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مؤنقعن بمعد ولا الصحة. من أساس على يقوم لا دونر نمير فان لدلك 
M.Rodinsonون رودنمكيم إليه ذهب ما والتهافت الضعف حيث من دونر 

بيللتخلص وسلم عليه الذ صلى الني دفعت الي الدوافع أحد أن يرى حيت 
ةالقلحيث من ليس وصعقهم المدينة، ق اليهودية الجماعالى أصعق أهمم قينقاع 
رودنسوننفلر وجهة مجن ١كاني الدافع أمحا ٢. حرفيون؛ معفلمهم ل لأهم بل العددية 

اباتحلة شحان فكفينقاع بي يغزو وسلم عليه اف صلى البي جعل الدي 
يلالمالزعيم سلرل بن انجب بن اس لعبد حلفاء كانوا قيقاع بي أن وهي سياسية 
ي.سامحل. فانمرن المنتفلر الحل. إل ليس ولكن محمد قضية ايد فد الد.ي القوي، 

نمقدرا أعهلى كما حعلرا، جعله الامحتقلالية من بقدر احتففل اي ابن فإن لألك 
وقائيكاجراء الضروري من كان لألك إ محمل. صد يرم ذات بمقلب أن ق الشك 

امحتملالعون ه لتقدم أن يمكن الي القوات من بحرمانه وذللن، صرر0، يقلل أن 
اي.بن الله عبد حلفاء فينقاع، بنو هم بالطع القوات هده والمقصود 

حرفنكوهم ق يكمن قينقاع بي صعق كان إذا أنه القول عن وغي 
ريقينّالفبين الفاصلة تنتفى لألك فلاحين، أكثريتهم ل كانوا حاربوهم محن فان 

وثلاثدارع مئة أرع كانوا فقل العددية، قينقاع بي قوة إغفال عدم يجب كذلك 
ثرعتنعة وبة منئلأت بدر يوم السالمين عدن كانت، ح؛ن ز . حاسر مئة 

مساويةبسنة، نينقاع بي غزوة بعد أي احد يوم السامين عدة ركانن، . مقاتلا 

 )١(.Maxim Rodinson, Muhammad, tr. from French by Ann Carter, nd. Eng. Ed

172 .England, Benguin Bool،s, 1996) p)

 )٢(.Ibid., PI72

.\ \/UUالمغازي، الواندي: ، ox/rالبرية، الم؛ هئام: ابن انفلر: )٣( 

.٣٦i/rالبوة، الترة هشام: ابن انفلر: )٤( 
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رزحة نوعيكذلك ولا بالعدد ليت إذا ١افاuلة فقاع؛ بي لعدة تقريا 
القاين.

صادرويننقاع، بنير محاصرة إل وسلم عليه الله صلى الرسول يعمي أن أما 
الحق ه؛ فوتس بن؛ير اذ عد بحريي أجل من المدينة من ويطردهم أموالهم، 

ويخللا أع،ر فدلك بالمدينة، وملم عليه الله صلى الرمحول سيادة يهدد خطرا يصح 
هاموطنِعن ويجليها بكاملها، نيلة ليفللم الق رسول كان مما وافتنالن،. مالغة محن 

لزان ابن وأن خصوصا ار بن الله عبل- الخطر خصمه إصعاف ز فقط للرغبة 
ه،توجقد أمر هدا المشركين; من معه ومحن هو مال ففد بدر، موقعة بعد إلا لم ي

إلاانجا ابن لمم يب ر-ءا بل ر الإسلام؛ عر وّلم عليه الله صلى اف رسول فايعوا 
بشأمحموسلم علته اذ صلى الرسول ُع يتحدث كان فقد نينقاع، بي حادثة بعد 

إنمحمن.، يا فوله; أو ا، ل ُوازا ئ أحن محمد، يا كقوله; امحرد باسمه إياه محاطبا 

اللههم لعنخلوهم، وملم; عليه الذ صلى الرسول ويول ، الدوائر أخشى امرؤ 
هعليالله صلى الذ رسول يلعنه ب حينذاك لما مان ابن كال فلو ، معهم ولعنه 

الذ.رخمة من والإبعاد الطرد هو اللعن لأن وسلم؛ 

ابنانفلرن رجل، مثة سبع احد يوم لمين المعدد أن يرة المصادر بعض ؤ، جاء )١( 
.r<\lrاللجفات، سعد: وابن ، U./rالبرية، المرن هشام: 

الّوئ،دلائل ا<آأ(،واليهقي: .)حديث،:  ١٦٦٤-  ١٦٦٣/٤الصحح، الخاري: )٢( 
.®ua/t

ا/م"\ا.;آ/اْ،والواندي،، المرية، يرئ الهشام: ابن انفلر: )٣( 

ا/خبا.ادنازمح(،الواثدي،:)٤( 

.ا/خ'ااانبق،المصدر )٥( 

-•١٥-



الاحتراممن وأظهر باكول، لتلطف فقاع بي يوم ملما ر ابن كان ولو 
لقائورب كمسلم. نحوه عليه بحب وما وصلم عليه الله صلى اذ برمول يليق ما 

هلموال و وه؟ ثينقاع ص بقضية ١^؛ ابن إملام توقيت علاقة وما يقول! 

ةمقولمن الثاني بالشق تتعلق لأها وجاهة، أكثر تكون رمما عنه والإجابة وجاهته. 
هلأمقما قينقاع بي أحداث إبان كافرأ ابير ابن كان ،فإذا  Rodinsonرودنسون 

دلقإصعافه، أجل مجز نيلة وقتال جيش، تجريد إل الأمر بحتاج ولا منه، التخلص 
دونه منبالتخلص الخزرج من قومه رجال أحد إل الإيعاز جدا المكن من كان 
موءع• تغاضى وملم عليه الله صلى الرمحول أن و؛ا-ث ولكن ٠ الضجيج هن-ا كل 
إلبقه ّالله د عببن الله عبد ابه وأن لاّيعا إملامه، ق ؤلعا وصلأفته أدبه 

حار،للانوملم عليه انته صلى الذ رمول محة إل إضافة بدريا وكان الإسلام، 
الخزرج.لقومه إكراما و ابن أذى على مر >.،ا والخزرج، الأوس 

الع۶ قينقا بي غزوة أساب حول آراء جلة غله رن ولفنإمرائيل أما 
نمالأنصار وأحياء المدينة تهله؛ر ق وسلم عليه الق صلى الرسول رغة أهمها، ُ?ن 

طوانفأغي وا كاننيقاع بي يهود وأن دبه• بجالفون ص جميع ومن اكركع، 
انوكوالقمة، الذهب من الكيرة والخلي الطاللة الأموال هم يثرب، j، اليهود 
٠.ذللن،؛ ؤ، يطمعون العرب 

اله جنلبي التعصجح على قاتمة لأهما تعليق إل تحتاج لا ون ولفنآراء إن 
نطهترj، والرغبة لليهود، بالكراهية قيقاع بني، غزوة بواعث يمر فهو ان-للن، غتر• 

١ص حليمة، تارياخ خياحل-! بن وخليفة ، ٥٤٢— ء ٤ • م/ الهلبقات، ِعل•! ابن ^١(  ١٤،
.٣٢٣-٣٢ا/\البلاء، أعلام ّير والذمحي: 

. ١٢٨ص ردت ولفن]٢( 

.١٥'



قمرجعه حدت ما لكل الأساس غامحرك نروامحم. مصادرة إل والحاجة 'نهم البلاد 
٢فنقا ;ي عيش أن باله عن وعان حالمة. ومادية دينية امحبات إل ولفنسون نظر 

يستبعدولا السلمين، لأعداء عينا منهم جعل ر.ء-ا المدينة، ل الملمة الأحياء داخل 
لمنبالمامحكاكا اليهود أكثر رلأنمم المدينة؛ ق س عنصر كانوا أهمم كذللن، 
بيمجن هم اليهود مجن الماشن أكثر أصبح أن غرابة فلا الكث، ق المخالطة سب 

دبوالأذى الشر بجلب أن يستعد فلا الكفر ويقلن بالإسلام يتعوذ ومن 

محنهم•يمش 

هإليذهب ا مقناع، بي أمر ق الصوانما جانها الي الأراء بئن ومن 
—؛الدينص إجلائهم سج، بجمر فهو  ٢٢١ Washington Irvingإرفتح واشنحون 

قتتعللا نظره ق ألة والمنينفاع، بي سوق ل لها حدت وما الملمة المرأة بقصة 
دفقوجهها، كثف بل الصادر، بعض ق جاء كما ، ١J٤ءوركشف عن قيل .مما 

المخرهم جتننقاع محن الهود شاب بعض أف ١^؛ الحو على الحائلة روى 
فرنضت،وجبها، عن ار الخمتكشف أن منها وطلبوا العربيات، الفتيات إحدى 
افلمه علينجلس كانت، الذي بالمقعد خمارها فربعل اليهود، الصاغة أحد فغافلها 
وداليهاجتمع م الصانع، وفتل الملمن أحد فقام وجهها. انكشف واقفة ذهمتط 

حىاع قينقي بوسلم عاليه اف صلى اس رمحول فحاصر فقتلوه، المسلم على 
ام.اسنملموا 

. ١٧٠-  r١U>/؛الغريأ، ؛ jcJ؛هشام، ابن اطر: )١( 
اثوأبحب، كتعدة ه لأمريكي، مستشرق : Washington Irvingإرفنج واشنحتون، )٢( 

أوراقإمانية، ءرااءلة فح ، ١٨٤٩العوي( الني )سيرة ممد حام أهمها؛ من لعل 
.١٣١*آ/المتثرثود، العمقي: انفلر: إسانًة، 

ة،الثانية الطعالخرمءلي، حي عالي ترجة محمد، حياة إرنح: راشحتون انفلر؛ )٣( 
.١  ٦٣- ١  ٦٢ص ص د:ت( المعارف،، دار )القاهرة: 

١٥٢



بعدأي هجرة للة الخامالنة محاية ق نزلت قد الحجاب آية أن ومعلوم 
كماالوجه مغطاة وهي المسلمة المرأة تلك جمال اليهود يبهر كيف م ا، ر الأحزاب 

تقومأن مجن رصوله وعلى الله على أهون المسلمة المرأة وجه وكشف ؟ إرفنح يرعم 
لحدث مجا فإن ولهذا مجرطها، مجن يكامجالها نيلة وجلاء وقتال حرب أجله مجن 

ر.كال بباب، الأمأحد إلا هو مجا تصديقه من لابد كان إن نينفاع بي سوق 
ردهموطقينقاع بي حصار إل وملم عليه الله صلى الرسول دفعت الي أصعقها 

المدينة.محن 

عماغرائة يقل لا فينقاع بي إجلاء لحادثة بروكلمان تفس\ر فان وكيلك 

ص)جذ اليهود ثل إل يعود هم حل ما سب أن يرى فهو إرفنج، ذكر 
يهدفما هنا الواضح وٌن • بينهما جرى لخلاف يهوديا قتل قد كان المسلمين 

إجلاءيريد كان وملم عليه افه صلى الرسول إن القول• يريد فكأنه بروكلمان إليه 
رسولوحاشا للمسلم. اليهود نتل ظاهريا استغل وإنه المدينة، من فينقاع بي يهود 

ولكنفقط، يهودا لكومحم اليهود محع صارمجا يكون أن ومسلم عليه الله صلى الله 
٠معهم مجتشددة مجوانف انحاذ إل دفعته الي هي الأستفراره أعمالهم 

الملاحظفمن قينقاع، لبي الحقيقي المصتر حول تحوم شكوكا إن لواع اق 
الرسولؤن بالصدام أحداث نقلوا من أواثل من يعد الذي إسحاق ابن أن مثلا 

كيلكولا إجلائهم أمر الإطلاق على يذكر ا نينقاع بي و وسلم عليه اف صلى 
ومنازلهمصلاحهم مصادرة أمجر 

جحش(ينت زيثب )ترجمة سعدت ابن انظر؛ )١( 
.٥١— ٥ ٠ ص ص الإصلامجية، الشعوب تاريغ بروكلمان؛ )٢( 
قود اليهمن وسلم عليه اف صلى الرسول موقف ق وات مرنمجمري رأي انظر• )٣( 

صص د؛تا يدا؛ رصيركاتء شعبان سريب ا،لووات، ق محي كتابه1 ق المدينة 
٣٣٤-٣١٨.

٠٥١— ٥ ٣!٠ المبرية، المرة هشام؛ اين انفلرت )٤( 

-١٥٣-



الكاو_يعن فذكر الخراج كتاب صاحب —( ٠٢• ٢ )ت؛ آدم بن أما؛بى 
تعال;موله ويتقه• الضئر، بمو وسلم ءل؛ه اف صلى اف رسول أجلى ُن أول أن 

لأولم ديارهمن ادنحاب أهل من كفروا الذين أخرج الذي م ) 
.٢١١[آ الخشر:ل الحشر( 

الضير..ص  Jjuإلا الدية مءن بجلوا ب رمما فقاع بئر أن ضمنا يعي وهن«ا 

تعاناموسلم ■كليه اف صلى اف رمرل أن ■ماص، ابن عن رواية ئ وجاء 
رسولاستعانة وقت ماس ابن بجل-د ا.ولم ^؛١ بمهم ول( لهم فرصخ نينقاع بيهود 

_.أم غزوهم نل ذلك كان هل ننقاع بمي وسلم عليه الق صلى الق 
الخطاببن عمر عهد j إلا فقاع بي إجلاء يم لي أنه أحمد بركات وذكر 

الغاريأن ذلك ل أحمد بركات وحجة الدية. مجن للهرد العام الإجلاء f إذ 
وسلم،عليه الله صلى والني فقاع بي بلن ولمع خلاف أي إل يشئرا ب ومسلما 

مثاب الخهين عمر خلافة ل الصدرين هذين ل فقاع بي ذكر جاء وأنه 
للٍهودرم،.العام الحلأء 

,مماأشارت ومجالم الخاري بمنها ومن الويوقة المنة مصادر أن الحقيقة وق 
مغيرهمع فقاع بي أحلى وسلم عليه الذ صلى اليي أن إل للشك بحالأ يدع لا 

دريروت: )بشاكر، محمي• أحد نمق الخراج، ؛؛١'؛، غي: الم آدم ين نحى انفلر: )١( 
يوصفلأن الخراج كتاب مع محعرع ( ٨٤)حديث: ٣ " ٣٤ص ص دتت( المعرفة، 

وحفتبلاذري، الكذلك وثارن الهبلي، رجب لاين الخراج لأحكأم والامخراج 
.٣٠ص اللدان، 

د؛ت(المعرفة، دار )يموتت الحار زمري محعد نمق الأم، الشافعي؛ إدريس بن محي )٢( 
■T-ir/U

Ahmad, B. Muhammad and Ihc Jews, p. 59. (٣)

١٠٤-



المترحارت ال؛ قعم' ابن عن رواية البخاري عند جاء فمد يهود، من 

لشنة قربملحاربت حى عليهم، وس ئر؛فلة وأم المضتر بي فاجلى وقريظة، 
اضبلحقوا بعضهم إلا لعتن، ال، jyوأموالهم وأولادهم ساءهم ونم رجالهم 

وهممقينقاع بي ت كلهم المدينة يهود وأجلى وأسلموا، فامنهم وسلم عله اذ صلى 
لممعند وجاء ا. المدية؛ يهود وكل حارثة، بي ويهود سلام بن اف عبد رهط 
المدينةيهود وسلم عليه اف صلى اس رسول وأجلى ه؛... قولعمر ابن عن رواية 

ودييهوكل حارثة بي ويهود سلام، بن اف عبد قوم وهمم " قتنقاع بي كلهم؛ 
ا.بالمدية؛ كان 

ألذكر د فففينقاع، أتي جلاء عن يا باس لا ماصل فلديه الواقدي أما 
اعقينقبي وأف يجليهم• أل الصامت، بن عبادة أمر وملم عليه الك صلى الذ رسول 

أوضعوا تعجلوا وسلم عليه الذ صلى البي قال الماس، ق دينا لما إل محمل• يا قالوا! 
ولاادة؛ عبلهم فقال الوقت من قحة وطلبوا والإجلاء، بالرحيل عبادة هم فا•حل• 
الذصلى الله رسول أمر هدا أ عليها أزيل•كم لا رليالآ ثلاث لكم همار. من ساعة 

الشامإل سلكوا حى آثارهم ل حرج ثلاث محضن، فلما وسلم. عليه 

شامالمن ممل لباستن إل قال؛ أبيه، عن سترة بن البيع عن رواية ود 
ثولميم وهالإبل على حملوهم قد اء، والمالدرية يجملون قينقاع بي امسنا إذ 

الشامقالوا؛ ؟ تريدون فأين قالت،؛ أموالنا. وأ-محو محمد أجلأنا فقالوا؛ فسألتهم، 

.( ٣٨•٤ رنم حدين، )الغازي؛ ١، الصحيح،البخاري؛ )١، 
وقارن:(، ٦٢حديث، والحر: الجهاد  ١٣٨٨-  avIyمسلم، صحيح لم؛ )٢( 

-آ/آ'اا نن، الداود: وأم (، ٦٣٦٧)حديث،: ١ آ/ا<أ السند، حنبل: بن أخمد 
•آ(.)،•)حديث،:  ١٧٣

.١٧٩/١الغازي، الواقدي: )٣( 
.١٨ا/• ابق، ايالمدر )٤( 

. ١٠٥



نيقاعبنير إجلاء أن المرة وكيلك الموية، المنة مصائر ق تميم مما واضح 
دموعحاق إمابن مكون وأن وملم، عليه الله صلى الذ رمول عهد ق م قد 

خلاوه أنللنذإ__ر اللافت مءن ولكن رحيلهم. عدم أبدا يمنيان لا لذلك ذكره 
ادةقيل لا م هليس رئعن مع ن لر رحيلهم، م ومن واستسلامهم حصارهم 

الضيرقيادات عنر نعرفه ما عك-ري على وهذا الاستسلام مفاوضات ق ولا الخرب 
وقريظة.

لالم_سلمين اورون جيكانوا أنحم محنر الرغم على فهو الأخر، الإشكال أما 
أماجرون الهمسكنها هل، حموهم إليه آلت ععا شيء يمرقا لا أنه إلا المدينة، 

ضبمحن العدد إل، بالمة ا؟كيلك بالمرة؛ بينهم نسمت أم الأنصار 
ةمئوأربع دارع مئت ثلايثا مقاتل، مئة سع أغم المرة مصادر بجمع تكاد فينقاع 
نقلواالثرة، كتاب من قيقاع بني، غزوة عن كترا مجن، معظم أن ويفلهر ٢. حامرر 

ثيريا ممأنه إلا والوافدى. إسحاق بنر محمد هما; ممدرينر عن، فينقاع بي، عدة 
ا.لعا،دهم يممرض، لر فينقاع، بنير غزوة ■م، حا.ائه ؤ، سعل. ابن، أن الماول 

إليشر لر ولكنه أ مئة؛ أرع كانوا نيتقاع بض، أن ذكر فقد عودي، المأما 
ددهم.عؤ، حى المؤرخين بين الاختلاف يتينر وهكدا، عنه. أخاو الوي مصدره 

عليه.التعويل، يمكن، ثابن، رقم هناك فليس 

.tv؟/؛■الحلية، المرة الحض،: انغلر: )١( 
نثع أربأهم الواندي ذكر المخازي، والراقدي: ■آ/أه، المرية، المرة هشام: ابن )٢( 

الدايةكئم: وام، ، ١ -آ/إ٧ الموت، دلائل، ،واليهقي،: ١  ٧٧/١حاسر، ئة ونلاث دارع 
وابن، ١٠١- ١٥•م،هر، الدرر: الم، عجي وابن ؟/ا،ماصا-ْ، والنهاية، 

٠٢٩٦/١الأ;،عيون المام،: سيد 
.٢٩-TUTاممقات، :سعد ام، ا;فلر:)٣( 
.TTT'-TTT>،,،>/،والإيران،، الميه عودي: الم)٤( 

■١٠ -



منالكئتر يلمها لايرال فقاع بي مشكلة إن اهملت يمكن تقدم ما صرء وق 
ثلةالأمعن والإجابة الغموض ذلك لكشف دراسة من أكثر إل وتحاج الغموض 

تاريخيةممحادر ق عنها الإجابة تكمن ر.مما الي الدراسة، هذه غضون ق اثيرت الي 
الألثام.لماُيمطمحها

-١٥٧-





الخاصالمصل 

المتربق إجلاء 

الأساب.

والإجادء.الستشرمن —  ٢





الخاصالنمل 

المربي إجلاء 

لأسابا— 

علانتهمإل الإثارة وكذلك يثرب، ل الضير بي وجود إل الإثارة سبقت 

همعلافة معرفالأن الهم لكن لهم، حلفاء فربملة وبنو هم كانوا حث بالأوس 
وسلمعليه اس صلى الني معاهدة إن حيث وسلم. عليه اس صلى بالرسول 

بدر،بعد كانت رمما المدينة صحيفة مالة مناقشة أثناء ق إليها والمشار اليهود ٌع 
صي اريح اكذلك نل أما للهجرة. الثالثة السنة j القريب وجه وعلى 

معالم وّعليه ايئه صلى الرسول أبرمها منفردة اتفاقات هناك كان أنه السمتعد 
ماىدلّ ابن وكذلك، الواقدي عند جاء وفد حدة، على كل اكلأث< اليهودية القبائل 

ل ١٢الضير وبي وسلم عليه الذ صلى الله رسول بين؛ عهد هناك كان أنه يفيد 
القبربتو صالحه المدينة وسلم عليه الله صلى الني فدم لما أنه مصدر من أكثر ذكر 
ذلكولم عليه اف صلى الله رسول ونل معه• يقاتلوا ولا يقاتلوه لا أن على 

ينالتعايش على الفاهم من الوع هذا وجود من ارّغم وعلى ر ُنهمر 
افصلى الك لرسول العداء يضمرون كانوا وزعمالهم الضير بي علياء بعض فان 

.av/rالضغات؟، سعد: ا/هآ-آ،وابن الغازي، الواقدي: انثلر: )١( 

وآ/ا<'اآ،الرازي، تفسر والرازي: ، ٣١•ص نول،، الأسباب الواحدي: )٢( 
.il\Aال،لمرآن، لأحكام الجامع والقرطي؛ 
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أخطب،بن ياسر ابير وأخويه أخطب بن »ثل:حييأ السلمن ولجماعة وسلم عليه 
رور•،—اوغره—مر الربيع، بن وكنانة مشكم، بن وسالم أخطب، بن وجدى 

بييهود علماء بعض يتترها كان الي الغيبية الصفة ذات الأصئلة بعض أسهمت 
مإنححاق: إمحابن قال ا ود.وكمواليهالني ب؛ن الجلأف تاجيج ل النضر 

بالباطلالحق وا عليلبباللبس، ويأتونه ويتعنتونه، الني يسألون 

أشدمن كانا أخطب بن ياسر وأخاه أخطب بن حم أن إسحاق ابن وذكر 
اوكانلم ومعليه الئه صلى برسوله تعال اف خصهم إذ للعرب، حسدا اليهود 

رم.اّتطاعا U الإسلام عن الماص رد ل جاهدين 

قرنأم.تا سعداء يكونوا إ اليهود بقية مثل المضثر بي يهود أن شك ولا 
مالدلك المشركن؛ شوكة وكسر الملم\ن افه أعر فقد ساتج، من يدر معركة عنه 

ايضئربي يهود دسائس تظهر بدأت حق بدر، وقعة على تقريبا شهران مضى إن 
هوالمدينة ز السالمان ضد المكشوفة موامرائم أول ولعل على وتألبهم 

ريسق فرسان من قوة رأس على سفيان أبو جاء ففد المسويق غزوة ق حدث ما 
وصاحبسيدهم فاستقبله الضير بي إل توجه *م المدينة، ممت بالقرب نزل حى 

السلمن.حمر ع?' ه لوكشف وسقاه فقراه مشكم، بن سلام حينذاك كن—زهم 
رحلاوقتلوا المدينة نخيل بعض ق فادا فعاوا فرسانه مآن رجالا سفيان أبو فبعث 

حىلم وسعليه اس صلى القد رسول بمم علم إن فا ه' لوحليفا الأنصار ُن 

الرسوليناصبون كانوا الصقر ينير يهود من رحلا عشر ١دتي اء أسمإسحاق ابن ذكر ( ١ ) 
.١ ٦ ٠ آ/ المبوية، السيرة ابن انظر؛ العداء. ملم و عليه النه صلى 

.١ ٦ ٠ أ/ النبوية، المرة هشام؛ ابن )٢( 

__،المرجع )٣( 
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انواكا مموا ثفففأن بعد فاتوه القوم ولكن الكدر ثرثرة فباغ طلبهم ق ار ّ
٢•السوسأ غزوة فسميت الرس• أزوال ٣ُن بحملون 

هدا■ ٢٠سابق موصه ز عنه الحديث سق الذي الأشرز بن كعب ن إم 

قللمسلمن الذ نمر وأغاظه بريفه شرق فد الشتر، بي صالة أحد وهو البحث، 
علهاف لى صالذ ول رمحعلى فريشا ومحرما مغاضبا مكة إل غيهب بدر، 

وكان, المدينة إل مكة من عودته عند باغتياله انته رمحول قامر لمتن، والمومحلم 

ةموجلكب مقتل أثار وفد ؛. ١ للهحرة الثالثة السنة محن الأول ربح ق مقتله 
صلىالذ لرسول الأمر يشكون التال اليوم صباح فحاووا اليهود، لدى وذعر استياء 

وملمه علياف صلى الني لهم فيكر فقتل صاحبتا طرق وقالوا وملم، عليه اذ 
ه،فيا مإل ينتهون كتابا وبينهم بينه يكتب أن إل ودعاهم يقول، كان الن-ي 

وجاءا. ر صحيفة عامة المسلمن وب؛ن وبينهم بينه ومحلم عليه الذ صلى اليي فكتب 
فكتبوافقال; الصحيفة، فيه كتب اللءي المكان إل ينثر ما الوافدي عند واية رز 

ة،والحاكيالصريدرة فكت المدينة، من صرت إذا بالتحديد، وهي الكدرت قرقرة )١( 
ليم،نبي معدن إل بمد الدي الواسع الفضاء ذلك ق بمنك على فهي الضيم، تزم 

معجمالبلادى; غيث، عاتق انفلرت الأن. معروف غتر الأم أن ء؛ر اليوم( الذهب )ُها- 
البلدان.معجم ل ا ركدر مادة وانفلرت . ٢٦٢ص الجوية، الثرة ل الجغرافية المعالر 

.١٨٢- \ A\I\المعازمء والواقدمح،: ، ٤٩- iU/T"الهوية، الهرة هشام: ابن انفلر: )٢( 

١، ٩٣- ا/ألأا المغازي،، والراقدمح،: .٦، م/إْ- الهوية، الهرة هشام: ابن انظر: )٣( 
.٤٩١- iAvIrوالملوك، الرحل -اريخ والْلبرتما: ، -٤٣ ٣١١٦الطبقات، محعد: وابن 

الرحلتاريخ و١لهل^رتم،: ، ٣١/٢الطبقات، سعد: وابن  iWilsالغازتم،، الواندي،: )٤( 
AAvIrوالملوك، 

١. ٩٢/١الغازي،، الواقلي،: وقارن ، ٢١٧/•الحنن، داود: أم )٠( 
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اليهردفحذرت الحارث. بنت رملة دار ق العذق، نحت النيآ )أي وبينه بينهم 
٠.ر الأثرف ابن ثل يرم من وذلك وخافت 

ةممابخر إل أشارا اللذين والواقدي داود ش من كلأ أن لخفقة اق 
وايمسل؛ و ؛ ٢٠والمشركون. الهود فزعت خحرهمات j فالا الكتاب، أو الصحيفة 

زلإذلك ولالص، يالنضر بي يذكررا فلم هنا، باليهود المقصود ص بالضبط 

مم■الأخرى ١لصغ^رث والجماعات وفريظة المضر بنو هم باليهود المقصود أن يستبعد 
دةالعاهأي محابق، محوصع ز ذكر ما حب الشركن، إل إضافة المدينة يهود 

العامة.

لمومعليه اس صلى اللي رسول على لقريش الأفرف ابن تحريض أن ويدو 
لىصاس رسول على تتعديهم اليهود، إل كتابا تكتب أن إل بمّا دفع الذي هو 
بعل.اليهود إل كتبت فريشا أن الزهري عند جاء ففد والمسلمتن، لم وّعليه الق 

كذاتفعلن لأو صاحبنا، لمقاتلن وإنكم والخصرن، الحلقة أهل إنكم بدرت وقعة 
كتابممبلغ فلما الحادخل—. ~ وهو ء مي نسائكم خدم وبغ، محننا بحول ولا وكذا، 

لمومه علياس صلى اليي إل فارسلت الغدر، على التضتر بنو أ"جعتا اليهود، 
jى نلتقحق حرآ صا ل ولنخرج أصحابك من رحلا ثلامحن ل إلينا اخرج 
اآمنبك وآمنوا فوك صل فان منك، معوا فيوبينكم، بيننا نصف كذا، محكان 

كلنالمّ

ا/آ؟ا.ادنازي،الواندي: )١( 

\\ي\.الغازي، أ/.'\ا،والواقدي: المش، داود: أم انفنر: )٢( 

الطّعةزكار: سهيل تحقيق الن-وية، الغازي ري؛ الزهشهاب بن لم مبن ممد )٣( 
.٧٣- ٧٢ص ص ( ٢١ ٩٨اه—/•٤ ٠ • الفكر دار )دمشق: الأول 
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بيلدى الغدر نية وملم عليه اس صلى الرمول يكتشف الرواية محاية وق 
بمهدإلا عندي نامنون لا لهم; ويقول ١كاني، اليوم ل بالكتاب قيحاصرهم الضر 

ا.الخلأءأ على نزلوا حى فقاتلهم ذلك، عليه فأبوا ، عليه تعا٠-دوني 

إلإشارمحا حيث من التاريثية القيمة من نحلو لا الرواية هده أن ها الملاحفو 

وانوالمسج>أاومان وسلم عليه الند مجلي الني صد المدينة ويهود قريس بيني فيما التامر 

ار اسمه. ذكر درن وسلم عليه النه صلى الني أصحاب من رجل إل تنب كانت 
حيثالمشهور بخالق وهدا احد وقل بدر بعد النضتر ١^؛ إجلاء ونت نجعل الرواية 

قأي احد، بعد كانا وجلأءهم الضير بي وقعة أن التاريخية الروايات ل المتواتر أن 
رءللم٢ ١ الرواية. صعق أسباب من آخر سببا وهذا للهجرة الرابعة الستة أوانل 

لم،وسعليه اف ملى افد ول رسمعاهرن من الضير بي يمنع الذي ما أل يأن 
جىألم ؟ الأموال رك وتالأرض عن الجلاء أو العهد كتابة عليهم، أهون أيهما 

عاهدتبقوله: وتعال تبارك الحق يصفهم ع أ العهود؟ نقض بعهم طص 
ر؛؛.[ ٥٦لالأنفال: بمول4 لا وهمم رة كل في عهدهم ينمصول يم منهم 

-١٧٨/ ٣ النبرن، دلال والبيهقي: ، ٧٣-  ٧٢ص ص المرية، المغازمح، ١^۶,،: )١( 
U٠٤٢١/ الباري، فتح نلأنيت العحجر ابن ، ١٨٠

.٧١ص البوا، الغازي الزهري: انغلر: )٢( 

Jones, " Tlie clironology of the Maghazi " p. 249 ; p. 268انفلر:. )٣( 

لم/آُلأا البوء، دلال النفير، بي غزوت ثان ق الموت دلال مقق ذكره ما وانظر؛ 
٠١٧٦حاشا 

الهلري;انفلر؛ والنفير: ثريفلة يي يهرد هم الأية، ءذْ المقصود أن المقرون ذكر )٤( 
.٣.— القرآن، لأحكام الجامع والقرطي: و/ْآ، المان، جامع 
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علىونمت وأها الضير، بي وسة ص أخرى رواية الزبئر بن عروة أورد وفد 
حقحاصرهم، وسلم عب اف صلى اذ رسول وأن بدر، وتعة من أشهر ستة رأس 
يعيالحلقة، إلا والأموال الأمتعة ص الإبل أقلت ما لهم أن وعلى الجلاء على نزلوا 

الجلاء،ى علمحالجهم حى وسلم عله الذ صلى الم فقاتلهم - لسلاح ا- 
الشامءالإل فأجلاهم 

افرمول حصار ّ—_، عن تفصح لا أمحا الرواية هده ل الإشكال ووجه 
زوةالغتاريخ إل إضافة الشام، إل وإجلائهم الضير لنير وسلم عليه الذ صلى 

ذاوهللهجرة، الثالثة السنة من الأول الربع ل أي بدر، بعد أشهر بستة وتوفيتها 
ر١لمورحين١ بتن كر خلاف موضع 

رفالأحن بكعب اغتيال مع يتزامن الرواية هده نونين، فان وعموما 
تنبالجمع صح وإذا ،، الروايات؛ إحدى حسب، المزعوم، النخير بي يهود وجلاء 

داودأي د عنجاء مما الفيض على فدللئ، واحد، وقتا ن، حدثا وأغما الحدتين 
ذيالوم اليصاح ل واليهود السالمين بين الصحيفة كتابة بخصوص والوافدي 

الرواية.هذه إل الأءلمث;ان العسير من فانه ولدللئ، } كعب،؛ فيه اغتيل 

.waItدلارابيوئ، واليهقي: ، ٧١ص الهوية، المغازى الزهرتم،: انظر: )١( 

Jones," Tlie chronology of the Maghazi " p. 249 , p. 268انظر:. )٢( 

اغتيالتوثيتء ل الواثدتم، لدى الوجود التعارض إل  Jonesجونز يشر  ١٢٦٣ص ق )٣( 
وغزوةللهمء الثاكة المنة من الأول رمحع شهر من عشر الرابع ؤ، الأشرف بن كعب 

المنةمن الأول رمحع من عشر الئان، ؤ، وسلم عليه الق صلى الرسول قادها الي أمر ذي 
يوما.خمشر أحد المدينة عن فيها ءاد_، والي للهجرة الثاكة 

 )i( :،الجلية، الهرة الحلي: قارنoit/t ، :الوفاء،وفاء والمهودي
\/آآ'ا.الغازي، والواندي:  iW'lxاض، داود: أو : انفلر )0( 
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وسلمعليه الله صلى الرسول لغزوة متعارضان سين؛ عفة بن موص وذكر 

لالنضتر ببي يستعين خرج وسلم عليه الك صلى الرسول أن احدهمات النضرن لجي 
ح—؛نق—ريش إل دسوا فد كانوا النضر بي أن ١كانيت والسسب ا، الكلأبيينل دية 

وهمودلالقتال على فحفوهم ومل عليه الق صلى الذ رسول لقتال احدا نزلوا 
الواتقاإكلأبيان دية ق وسلم عليه اس صلى انك رسول كلمهم فلما العورة، على 

فيماأمرنا ونصلح ونتشاور ونقوم بحاجتك ورجع تطعم حى القاصم أبا يا اجلس 
صلىالق رسول قتل على تامروا الضم بي أن الرواية محاية ل يدكر م ه. لجئتنا 

ة،المدينإل وعاد المكان، فغادر غدرهم بتية لنبيه أوحى الق وأن وسلم، عليه الذ 
الذلى صالق رسول فمضى ديارهم من وإخراجهم باجالائهم رسوله أمر الق وأن 
أنولهم يهم يجلأن على قاصاهم م فحاصرهم، فيهم تعال الذ لأمر وسلم علته 

سلاح.أو حلقة ■ ٣٠كان ما إلا لهم كان الذي من الإبل به استقلت .مما يتحملوا 
؛.لالهجرت١٢الثالثة السنة من اغرم ل النضار بي إجلاء ان وك

سابقةالالروايات عن بينا اختلافا مختلف الرواية هده فإن واصح هو وكما 
هممنول الرصطالت، هو البواعث فاحد الستر. بي غزوة ببواعث يتعلق فيما 

الىمعونة، بثر مدبجة مرن الناجمن أحد القمري، امية بن عمرو كان الكلأ قمة )١( 
وق،كلاب... بي من عامر بي، د على للهجرة الراعة الستة من، صم شهر ق، وقت 
وكلهما،قغاغلهما المدينة من عاليين عامر بي ص رجلع، الم، المدينة إل عمرو 'ليمح، 
وسلمعليه الذ صلى الرّول أخ——ر رسما معونة. بثر شهداء يثار أخد د نأنه وقلن 

ابرانفلر! . لأدينهما" كيلع،، قلت لمد ' ناوت أر صنعت، ما ض له! قال بغ.للئ،. 
.١  ٩٠- ١ ؟ Wfالمرية، السترة هشام: 

ر:الزيبن عروة وقارن ، ٢١٣-  ٢١• م، م، ازي، الغعتبة: بن مرّىا )٢( 
حجرابن وقارن: ، ١١٠—  ١٦٤ص ص لم، رّعليه اس ْاى الند رسول مغاني 

. U٤٢/١ اياري، فتح انم-قلأني: 
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إلايض بم انحياز فهو الأخر أما كلاب. بي من اكتاين دية دفع ل إعانته 
ا.احدل غزون ل مكة أهل من ظرض جاب 

ةغرابمن الرواية هذه ل جاء ما أكثر أن إلا لاحقا، الأمور هذه وسامش 
قبوله.يصعب ما وهو الثالثة المنة َن انحرم ل الضر بي غزون نونتا هو 

اكحتاكئر بي إجلاء سب تتعلق عكرمة عن رواية السيوطي وساف 
يوماغا|ا وملم عليه الق صلى الق رسول إن فيها• قال إذ الروايات، من العروق 

عليهافه صلى انذ رسول مع يروا لآ فلما فيهم، الدية كيف ليالهم النضثر بي إل 
همليذهبوا أمارى أصحابه ويأحذوا يقتلوه أن على بينهم أبرموا أحد كثئر وسلم 

ِسود اليهس رجل جاء إذ ذلك على هم فبثنما نرض، من وييعوهم مكة إل 
امم,' هلال نوسلم عليه الذ صلى النتي بأمر يايرون أصحابه رأى فلما المدينة 

قالوات؟ محمد وأين لهم' فقال أصحابه. وناحذ محمدا نقتل أن نريد قالوات ؟ تريدون 
مقلفامالمدينة داخل محمدا تركت لقد والق صاحبهم! لهم فقال قريب، محمد هذا 

تونممتهم فانطلق العهد• من وبينه بيننا محا انقطع إنه اخر، قد وقالوا■ بأيديهم، 
ايوقالوا: كعب على دخلوا حى وائل بن والعاصي أخطب بن حيي ومنهم حرأ 

كب.'م هلال فقمحمد، وص بيننا احكم وممدحهم، قومك سيد أنت كعب 
نحمانبتر محمدا وإن الكوما،، ونذبح اب الرقنعتق قالوا! ؟ عندكم ما أخ^روني 

الر"لأ،.وّه علياذ صلى انذ رسول على كى فشرفهم والمال، الأهل 

عليماف محلى الني أن لينة,,( من نهنمم )ما ممال: لقوله سترم ق القرطي، ذكر )١( 
قريش.ممعونة العهد نقضوا من - الويرن وهي ~ المتر بي ءلىحصون نزل لما وسلم 

.٦/١٨القرآن، لأحكام الجامع القرطي: واحرانها. محيلهم بقطع أمر احد يوم عليه 
دُح،د,ت(آمين محمد )ب؛روت; المم؛الماثور، ذ الثور الدر السيوطي؛ الرحمن ب• )٢( 

•/"،١٩.
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الجزءجزأين، من تالف أمحا يلاحفل الرواية هده ق الفر تدقيق عند ولكن 
بيعf ن وموسلم عليه الله صلى اليي حياة على بالمؤامرة يتمل ما وهو الأول 

كلعلى وهو - سواه دوت، بدكره نئرد السيوطي أن ويظهر مكة أهل إل أصحابه 
ةالمدينأهل من السلمان أن جيدا يعرفون اليهود لأن الاحتمال، صعيض أمر حال 

أصحابه.محن وقتلاهم لجيهم ّيئارون 

مكةوأس الأشرف بن بكعب يتصل أنه فغلهر ارواية من الئانى الجزء أما 
الذرسول ى علوظاهروهم اليهود من جماعة رأس على كعب إليهم ذهب حنن 

قنعتنحن ف؟ محمد دين أم خير أديتنا مكة! أهل فسألهم وسلم، عليه اس صلى 
كيفممهومجا وليس ؛. ُتهل ختر أنتم كعب! لهم فقال . . . الكرماء وندبح ارقاب 
•جامع محنهما بجمع لا قصتن ين جمع حى السيوطي على الأمر احتلط 

نابعند فموجردة النبوية السيرة مصادر ق شيوعا الأكثر الثالثة الرواية أما 

مناكيلآن ذبمك دية ق وسلم عليه الق صلى اس رسول خرج م قال• إسحاق، 
صلىالله رسول كان الذي للجوار الضمري، أمية بن عمرو قل اللذين عامر، بي 
افلموحلف. عقد عامر بي وين النضير بي ين وكان لهما عقد وسلم عليه الله 

نعم،قالوا. ١إقتيذن، ذينلث دية ق يستعسهم وسلم عليه اس صلى اننه رسول أتاهم 
ببعض،بعضهم خلا م عليه. بنا استعنت، مما أحست،، مجا على نعينك القاسم، أبا يا 

وسلمعليه اس صلى الله هذ0،ورسول حاله مثل على الرجل نجدوا لن إنكم فقالوات 
صخرة،عليه فيلقى البيت، هذا يعلو رجل فمن ، قاعد بيونمم مجن جدار جنب إل 

لذللئ؛،أنا فقالت احدهم، كعّسا، بن جحاش بن عمرو لذلك فانتدب منه؟ فيربحنا 
مننفر ؤ، وسلم عليه اس صلى اس ورسول قال، كما صخرة عليه ليلقى فصعد 

XYtlyالضر، ابنكثثر: اتفلر: 
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بعضمفاومحة بمد وأنه القش، بمص دية ق نصهم بدفع مطالبتهم م الضم 
لدلكلقتله، بجططون أهمم ل وشك ه، لالثخصية عداوهم للتي تأَةد زعمالهم 

َكهؤلأءلخخوين جئران من التخلص نرر نقد 

صلىالبي مخاوف أساسها ناكا رأي ل النفثر بي إجلاء فضة فان وهكذا 
النيوم ينتر غلا والغين وبالتك مقتله. أمر يدبرون أغم من وسلم عليه انذ 

رأيبجتلف ولا !. أملاكه—ا وبمصادر أرصها ءن بكاملها ملة بطرد المعصوم 
j—١ فاك رأي عن كث؛رآ  Emile Dermenghemدرمنغم إمل اليرنسي المستشرق 

أحدأن ذكر معونة، بثر حادثة إل أشار أن بعد فهو الضير، بي إجلاء قضية 
المسلمانأساء محن أفم منه فلنا اليهود من ائتين قتل الرسول أصحاب من الاج؛ن 

بيإل، وذهب الدية، دفع وملم عليه اس صلى الني على نوجبا فقد ونظرا 
لموّعليه اس صلى الرسول، فلن ذللن، أثناء وق، الأمر. 3، معهم حث، لتا النضر 

زمنينلم- فرر فد وكان عليه، التآمر لهم سبق ■حيئ، بينهم، فيما خيانته يدبرون أفم 
أندرهم.ممغ—ادرةم القرار. ذلك تتفياو عافت، احد معركة ولكن المدينة مجن طردهم 

متجهينالثخحية أمتعتهم معهم حاملين غادروها وبالفعل أيام عشرة حلال المدينة 
والشامر٢؛.حير نحو 

هأنالضير، بي لمشكلة معالجته ق درمنعم إليه ذهب، فيما حقا المدهش إن 
علىالافتتان •همن يتورع لر التاريخي- الحين سياق معرفة ق جهله على يادة ز- 

روعمفتلهما اللذين الرحلين أن حيدا فالمعروف وسلم. عليه الق صلى اف رمول 
معهماوكان ر، عامبي من وثنيين عربتين بل يهوديين يكونا ل( القمري أمية اس 

Virginia Vacca, art. "Banu Al - Nadir "SEE Pp. 429 - 30. (١)

Emile Dermenghem, The Life of Mahomet. (London:1930) Pp. 233-34 ( ٢(
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صلىالله رسول إن م * وأمان جوار كتاب وسلم عليه انك صلى اممه رسول من 

ةديدفع j الإسهام منهم يطلب لكن النضئر بي إل ذهب عدما وسلم عليه الله 
يالملالعرف يقضي وهكذا ٢، عامرأ ض حلفاء لكنوا بي ؛لأن العاُرين 

القتلىبأن للقارئ يوحي للمشكلة درمنغم عرض فإن ولذلك الغارم. ز بالاثتراك 
ذليجاحئا إليهم ذهب وسلم عليه اف صلى الرسول وأن النضر، بي يهود من 
jع يقنغم درمإن م ة. الخاربجيالروايات j حاء محا عكس وهذا نتلاهم. أمر 

ا،وغرهما وفاكنك فمثل المستشرمحن مجن غره فه وقع الذي مسه الإشأكال 
ثروامحمومصادرة الض؛ر بي إجلاء نرار اتخذ وملم عليه الذ صلى الرسول أن وهو 
يزيددرمنغم إن بل حياته. على يتآمرون أغم من شخصية وظنون شكوك على بناء 

هعليالق صلى الرّرل بئن العلاقة لتوتر تحليله ل تشرف؛ن المجن سبقه محن على 
ولكناُّن منذ المدينة محن طردهم قرر ند لكن الرسول بأن النضتر، وبئ لم ثّ

ذيالمدره جمعن شيئا يذكر لا صا وهو ذلك. تحقيق دون حاك احد معركة 

الضير.بني، بنفي، للمي بق، الالقرار خلاله من، عرف 

ففي٢ ؛ Francesco Gabrieliجابريتلي فرانسيسكو الإيطال المستشرق أما 
ن-لكولاحد؛ محعركة نتيجة وض بينها يربط أنه يلاحفل المضمِ بنير لنزوة معالجته 

i.TmI\الغازي.، والواقدي: v/؛،؟؛، الهريآ، المرة هشام: ابن انظر: )١( 
.١٧٤؛- ؛/vUالأسماع، إمحاع 

الغازي،الواتدي: ١، f/؟؟ الموية، المرة هشام: ابن انظر: )٢( 

رومت،حامعة ق وآدابما العربية اللغة أساتذة كر -؟( ١٩٠٤)جابرسلي،: فرانسيسكو )٣( 
التاريختحقيق وؤ، الحاصر، الوتت حق الجاهلية من اكري الشعر دراسة ق برز 

العقيقي!انظر! العلمية. والجمعيات انحامع ق عضو وهو ترجماته. دقة ول الإسلامي 
١٤٠٤-  ٤٠ا/االستشرمذ،، 
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منلأبد لكن احد أعقاب ق للمسدين المعنوية اروح تدمر أن للقارئ يوحي 
عنهفر أسا ممه تافبسجكا متعللأ الضير بي مهاجمة الني فقرر عليه، التغلب 

٢•١ المثمر ونحٍلهم أسلحتهم وراءهم المدينة من ونفيهم محاصرهمم 

المعالجةاقتضت احد ق ااساومين معنويات تدهور أن جابريتلي يرى وهكدا 
للمسلمنتعود أن أجل من وذلك المضتر، بي مثل لهم ذنب لا آخرين نوم .تمهاجة 
ةبذريعالهدف ذلك إل الوصول أجل من تذرع اليي وأن العالية المعنوية روحهم 

منوملم عله الذ صلى الرمول مؤنق عن حديثه مجاق ق إليها يغتر كما تافهة 
منيهدف كان رتما للمشكلة المهلحي العرض هدا خلال فإنه لدلك النضثر. بي 

متعطناان كلم ومعليه اف صلى الرسول أن الانطباع القارئ إعطاء ورانه 
ةبالدرجرد للمهوالكراهية العداء يضمر كان وأنه الأموال، ومصادرة للحرب 

القول رصعن عرف لما معارض الخاطئ التصور وهدا غئر. لا يهود لأهمم الأول 
وّالملآ،.علمه اف صلى 

المتشرقلدى نجده  ١٠النضر بي مشكلة بخصوص جابريلي برأي وشيه 
أسبابإل التعرف بحاول لر فهو  G. Grunebaumجرونباوم الأصل اوى النم

بالإشارةاكتفى بل النضر، بي ويهود وسلم علمه الك صلى الم، ينز العلاقة تدهور 
وأنالمدينة. مجن لإجلأنهم تافهة ذريعة على اعتمد وسلم عليه اذ صلى الُ، أن إل 

ايعترهالي الدريعة تلك أمجا ا. المدينة؛ ل الني مركز تقوية هو نفيهم من الغرض 
أنأسف فمن واليهود، الم، ض العائقة تازم هم، تعحز ب تافهة،ثلكنها جروياوم 

 )١(Franesco Gabrieli , Muhammad and the conquests of Islam . trant. from the

.71 .Italian by Virginia Huling (New York, 1968) p

Watt, Muhammad at Medina, p. 217انذلر:.)٢( 

 )٣(.40 .G. E. von Grunebaum, Classical Islam, P
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إلة بحاحلم ومعليه اف صلى الرسول كان لماذا سالما وإذا يذكرها لر المزلف 
الموال.عن مباشرة إجابة جروباوم لدى نجد لا فاننا ؟ المدينة ل مركزه تقوية 

للمسلينظاهرية هزيمة من عه أمرت وما احد معركة إل بعيد محءن يشير ولكنه 
وضيعأن أراد وسلم عليه اف محلى الرّول إن يقول؛ أن يريد جرونباوم وكان 

لمتنالوهيبة منه إل الاعتار بمني وبدلك الضم بي بغزوة احد ل هزيمته عن 
إلارع نالهدف هدا تحقيق يروم وملم عليه الذ صلى الإي، كان ولو لمدينة. ال 

•احد غزون بمل- تقدير أبمد على الماد أو الأول الأسبوع خلال ق تحقيقه 

سقتوسرايا غزوات عدة إل أشار الواقدي أن بالأتبار جدير هو ومما 
أمسد،ي بإل ملمة أد وسرية الأسد، حمراء غزوة وهي؛ المضتر بي غزوة 

فترالمي بغزوة أن أي ،• ١^٣؛' إهكدا[ وغزوة معونة بئر أ هكذا ل وغزوة 
تلكأن الواصح وس احد• أحدات على تقريبا أشهر حمة مضي بعد حدثت 
اعلإقنكافية كانت المضير بي غزوة وسقت احدا أعقبت الي والغزوات المرايا 

معركةملبيان على تغلب قد وصلم عليه ١^٥ صلى امحي أن المدينة بدولة المتربصن 
حقاء أبرياناس مهاجة إل بجاحة يكن لر وليلك •توئعة، تكن لر بسرعة احد 

المدينة.ذ مركزه يقوى 

انبالربط حيث س جروياوم منحى ينحو  F. Donnerدونر تحد وكيلك 

مصادرمج_صلاقية شدى ز يشكك كذ.لك وهر المضثر، بي وغزوة احس معركة 
الرسولأن ويرى بإسهاب. المضير بي إحلأء لأسباب تعرضت الي المبرية السترة 

فانالحزم من بشيء المعارضة مع يتعامل ب إذا أنه شعر مد وسلم عليه اذ صلى 
وعنهنالم. كان أنه يستبعد لا دونر إن م تا.هورا. أَةئر سيصبح المدينة نر وضعه 

-١ . u/t"الربة.، الحرن هشام: ابن وُارن: ، ٣٠٢ rril\المغازي الواغدي: انفلر: )١( 
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أيوض محنهم كان أل بق فقد احد، يوم ق وقريش الضتر بي ض التحالف من 
أنا هنويلاحظ . د واحبدر فيما اللينة على غارته أساء اتصال شان 

ومحنب من أكثر بتن الربط ل المستشرنئن زملائه من كئتر عن يختلف دونر 
دففالضير. بي ويهود وملم عله الق صلى الرسول بتن للعلاقة الهائي الدهور 

ليوكال لمان المصد موجهة كات الي التاريخية الأحداث بعص إل هنا أشار 
ييعتلل الأثى علهنا وهو ،. احد؛ ومعركة ويق الكغزوة فيها صلع الضير 

صلىالرسول أي الجامحين من كل لموقف الموضوعي كتث.، الفرصة انحايد القارئ 
بيلموولمة أهمية يعطي، لا دونر فإل أخرى جهة ومن، الضير- وبئ، وملم عله الق 

هإليآل فيما يب أمحا يرى ولا عامر- بي، فتتلي دية بدفع الإسهام ق الضير 
،.الحاشة١٣ق إليها بالإثارة اكتفى حث مصيرهم، 

يدعلى العامريغ، ومقتل معونة، بئر قضية إل أشار أن ، Wattوات أما 
ولمعليه افه صلى الرسول زيارة 'م، نحدث المذبحة، مجن ١لاجذرإ المذزا الأحل 

لي،اء حلفالضير بي، لأن القتلى دية بدفع الإسهام منهم وطله الضير بي، إل 
قاتلا:وات يردف م عامر. 

ةالدين منصيبهم يدفعوا أن اليهود علؤي يتوجب أنه فلن محمدا أن ويبدو 
دفععليهم بجب أنه ظنوا جانبهم من اليهود وأل المدينة، أهل، من غيرهم من أَكثر 
غدرهمل، الشكوك ساورته الم، وأل المقابلة وصف ؤ، ترّل، يم ذلك. مرن أقل 

 )١(.F. Donner, " Muhamtnad's Political consolidation, Pp. 229 - 247. esp. Pp

.233 -232

عمةت_، وموسى ، ١ ٦ ٤ م، ولم، عله اف صلي، اذ رسول مغازتم، الزبير؛ ين •مّرن )٢( 
-ا/ادا اينازتم(، والواقلي: ،  ١tv/f^، المرة هشام: رام، ، ٢١صي،الغازي، 

-آ/.،ماؤالقوة، دلال راليهقي،: ، ١٨٢
Donner, "Muliammad's Political " Pp. 232-  33.صفحات: حواثي انفلر؛ )٣( 
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تلزمدفاع معاهدة اك هنكان أنه يرى ولذلك وسلم. عليه اف صلى الذ رسول 
تنفيذهار

علىمنهم انتقام زلة الجادء(.ممن)أي بدلك لهم الرسول أندار وكان مولت يم 
ةمدينإل موجهة غزوة يعدها كان الرسول وكان احد. واقعة ل اشتراكهم عدم 

ا.١ المعاهدة شروحل تقضي كما العدو للقاء بخرجوا أن الضر بي على فكان يثرب 
لىصالن برسول الغدر نية قمة النضقر بي عن ينفي ولمسون فان م ومن 

كانواأمحم ولو هذا، فعلهم عاقة يخشون رأيه حسب لأهم واغتياله وسالم عليه النم 
بلالحائط، فوق ص عليه الصخرة لإلقاء ضرورة هناك كان لما غدرأ انماله ينوون 

صإى قليبر غ—ه مع ض ل؛ إذ بحاديهم وهر جثوه يما أن اتلمانيهم j كان 
.؛ لأصحابه 

نمدرا فويئتر اكوقف يستحق ححج من ون ولفنساقه ما أن لواقع اق 
لمومعليه الله صلى امحي ب؛ن شحر ما حول ئائي رأي تقد؛ محاولة قبل الخامل 

بعد.فيما حلردهم إل وأدى استفحل خلاف من اكمثر وبئ 

رفيظهخارجي، عدوان أي من المدية حماية ق المثترك الدفاع معاهدة أما 
دففا عليه١لخارجين أول كانوا الخضر بي يهود أن طوياد،وبحتمل يعمر ب أنحا 

،الم_س.لمين صد قريش لاستتاره محنهم وفد ذهب بدر أعقاب ق إنه ت الفول مبق 
عليهاف صلى الني على التامجر لأجل ذاته الوقت ل وقديدهم لهم قريش وترغيب 

١٣٢ص العرب، بلاد ق اليهود تاريح ولغنسرن؛ )١( 

.١٣٥المرجعافس،ص)٢( 

. ١٣٧ص انس، المرجع )٣( 

.٥٨البوة،آ/؛ْ-المرن سام: اتن انفلر:)٤( 
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امأن الجائز ومن ويق. الغزوة ل *-وقفهم وكيلك ، ماثرة، بدر بعد وملم 
وانمالهالمسالمن بمساء وتنسب لقريش نحريض من الأشرف بن كعب عليه أندم 
إلأدت الي الأمحباب -يلة مجن كانت ويم عله الذ صلى اف رسول من بامر 

معبحاربوا لر لأهم لا احد، ق مؤنقهم ذلك إل يضاف ،. j_iاكريتن الثقة انعدام 
وهمودلقريش جاب إل انحازوا ~ الروايات بعض حب ~ لأهم بل المسلمين، 

علهالك لى صالرسول يكن ل؛ محمعة الأسباب هده لكل المسلمين. عورة على 
ءاندفا معاها_ة فان جانجهم؛ يامجن لا لأنه مساعدة؛ أي محنهم ينتظر وسلم 

الضمبي جانب من أي الج١نبان، كلأ عند ملغاة أصحت ر.دا المدبمة عن المشترك 
ولرميا احدت يوم وسلم عليه ايك صلى انف لرسول الأنصار قال قفل■ ثالس-لمان، 

٢.ف؛همل لما حاجة لا فقال: ؟ يهود مجن بجلفاننا نسمن ألا اس 

يفيدما الماريخية الصادر بعض ل يصادف الباحث فان ذلك من الرغم وعلى 
روايةالواقدي ذكر فقد احد، يوم المدينة عن للدفاع استعداد على كانوا المهود أن 

امفقال! حثناء، كتيبة فنفلر المقت احد إل المي طريق ل أنه سندها إل يثر لر 
النلم: وسه عليانذ صلى اس رسول فقال يهود من اي ابن حلفاء قالوات ؟ هذه 

١لشركل٣/أهل على الشرك بأهل سمروا 

نابحلفاء أن المعروف من إذ عله، مزيد لا الرواية هذه صعق أن وواصح 
لالمدفسة ن مأحلت ند نعلم كما الابيلة وهن-ه نينقاع، بنو هم يهود من اي 

المؤن.،دلال والمهقي: ، ٧٣-  ٧٢ص ص ايبوية، الغازي ري: الزهانفلر؛ )١( 
٣ْ.٣٦-٤/٣.

غيرمن الزهري عن إسحاق ابن محمد )رواية  ٦٨'٦إالهوية، الم-يرة هشام: ابن انظر؛ )٢( 
زياد(.طريق 

امتاعوالفريزي: الطثات، سعد: وأين ٢، ١ ٦ - ٢ ١ ا/ه الغازي، الواقدي: )٣( 
١١٨؛/الأسماع، 

١٩



وعلاوة. ابي! ابن أعداء ألد عن وقريظة الضم بمو وكانت ٢. ١ بدر معركة أعقاب 
وميالدية عن الدفاع عن اعتذروا اليهود أن تذكر المصائر بعض فان ذلك على 
وكيلك. وم اليذلك ل يقاتلون لا وهم بت اليوم وقعت المعركة لأن احد 

الأحزابلأن الخناق، يوم الأحزاب جانب ق القتال عن قريظة بنو اعتدرت 
الة المدينحيفة صأن بالذكر الجدير ومن ا. ر ت، باليوم القتال على أرادوهم 

الدبميةباهم مناّإحدى ذلك، وافق إذا المديمة عن الدفاع واجم، من اليهود تستئي 
ا.ر مجتلأ الست، كيوم 

إذاحى الم\ن، المع احد يوم حمج فقد الن١فقين رأس ايج بن الق عبد أمحا 
منتبعه .ممن إسحاق ابن قال كما فرجع اواس، بئلث، اغثذل واحد المدينة بين كانوا 
إثارةالرواية هذه ل ليس أنه هنا واضح هو ومحا ا. والريب، الشاق أهل من قومه 

صارهبانر ابن خروج كان وقد المافضن. ص ان اس جماعة إل بل اليهود، إل 
ةثقإضعان، أراد فقد ه. نفق لحاجة المدينة إل ثانية بمم عودته م المناشن من 

بينهم.فيما والفرقة البلبلة وإشاعة باشبم اذ.مامين 

.٣.-  ya\/الْلبقات.، معد: وابن ، ١٨•- ا/ا"\ا المغازي،، الوا؛ندمح،: انفلر: )١( 

١ ٣٣ص اليهود، تاريخ ولفغون: )٢( 

-المغازي، والراقدي: مخرس(، )حديث،  ٩ijvالمويه، المرة هشام: ان )٣( 
٢٦٣.

.٢٢١ص الغازي،، عقبة: بن موس انظر: )٤( 

٠٦٢—  ٥٩ص ص اليامحية، الونائق اف: خميد راجع• )ْ( 
وااواسي:، ٦٨/٣الشوية، ال؛رة هشام: وابن ، ٧٧ص المرية.، المغازتم، الزهري: )٦( 

ألفأحل يوم _ Jdiعدة تن، ركانأ/؟م، اللثائن،.، سعد: وابن ٢، ١ ا/اء الغازي، 
مئةيع وملم عليه الق صلى الق رسول ويقي مئة يثلاهمث، ان ابن حج، فانرجل 
رجل•

-١٩١-



إليعود ذلك بأن احد يوم الني مع قريظة بي خروج عدم ولفنسون ويعلل 
صلىالرسول يهلال-هم ■ا ،إذ الضتر بي عهد غئر آخر بعهد الرمول مع ارتاطهم 

احيلواقعة ق بالاشتراك وصلم عليه اذ 

زيس فلة، تاربجيحقائق على تعتمد لا أنحا ولفنون آراء ز المدهش إن 
بيحارب وملم عليه الله صلى الك رسول أن يثت شيء البوية السيرة مصادر 
امكذلل؛، الصادر ل ليس أنه كما احد، يوم المدينة عن يدافعوا ب لأمحم الضير 

حيفةصأن اكات بل اللبنة. عن الدفاع واجب محن قريظة بي استثناء عن ينبئ 
عندفاع البغيعا منهم يطلب باليهود مجاشرة منها المتعلق( الجزء وخاصة المدينة 
زود اليهعن بالدفاع ملزمون السلمان وأن الخارجي، للخهلر تعرصن! إذا المدينة 
مالأفتراصات هذه إل يمل أن ون لولفتنسى فكيف، ا. عدوأ دهمهم إذا المدينة 

ثابتة؟حقاتق وكأنحا معها يتعامل 

الممادرها عنتفصح لا فلماذا حقيقية ولفنون مجقولأدتإ كاننج ذا إم 
المدينةعن الدفاع ق الاشتراك عن النخير بي امتناع أن الفلن غاو< j ؟ الإسلامية 

دوأبعا جرمحاكر يعد حرجة ساعة ل لمع، الموحدلافم عليهم، واحم، وهو 
ممونةُلست، محاولة وهي وملم عليه الك صلى الم، اغتيال محاولة ُز، خطرا 

امدا وموالخذلان الوار أصحانحا نصيب ويكون نحقق وند تنجح فقد التانج، 
بالفعل.حدث 

أنة مواربدون ذكرت احد، أحداث ناقشت الى النوية المحرم محصادر إن 

اللقتباحد نزلوا حنن نرئس إل دسرا ند كانوا احدت يوم السحر بم، يهود 

١١٣٠ص ، الهود تاريخ ولفنوزت )١( 

٠٦٢—  ٦١صى ًل اف، حميد السياسية، الوثائق المل.ينة صحيغة راجع )٢( 

-١٩٢-



ىعلوهم ودلالقتال على فحضوهم وأصحابه، وسلم عليه الله صلى اف رمحول 
ازيحابالقتال عن امتناعهم تذكر ب الرواية هذه خان بين هو وكما ١لمرة 

اطنقعلى دلوهم إذ نرض جاب إل ووقوفهم خيانتهم بل احل، يوم لعتن ال
إلهذهب ا محقا كان وإن وامحتحكاماهم، السلمن اسعدادات ل الضعف 

قوافلأنه احد؛ يوم ز السلمين مساعدة عن امتنعوا الضم بي أن من ون ولفن
٢•جرم؛ إل بماز جرم فهو مت يرم 

بنبتربْذ الي تلك هي ونوقا الضم بي بإجلاء الصلة الروايات أكثر إن 
عامريي ثتيلي دية و الساعية منهم طالبا لهم رمحلم عله اف صلى الرسول زيارة 

ىعلامر والتومحلم عليه الله صلى الذ برسول الغدر محن النضتر بنو به هم وما 
اأ ظهره. إليه يسند كان الذي البين، سهلح من عليه صعمحرة بإلقاء وذلك حياته؛ 

أنود اليهباسعلاءة كان أنه يرى فهو الصخرة، إلقاء أمر ون ولفنامحتبعد وفد 

وواضحأء,حابهر؛؛. مجن فليل نفر إلا معه يكن لر إذ ويقتلوه بحادثهم وهر يفاجئوه 
مجتمعلتال، وسلم عليه اذ صلى اذ رسول قتل j علنا نيتهم عن كشفرا لو أغم 

وك ومر ، ١ ٦ ٤ ص وسلم، ءلٍبم اف صلى اذ رصول *غازي الزبئر■ بن ■/وت انظر )١( 
حجروابن آ/-،/ا، ص الموئ، دلأ'ل واليهقي: ، ٢١•ص الغازي، عب: 

.i ٢ ١ U/ الباري، فتح 

١. ٣٥ص اليهود، تاريخ ولفنون؛ )٢( 

عفاذ صر الذ رّول وخروج الضر، بي حديثا "باب الصحيح، ت اياحاري انفلر )٣( 
ريم"،عيه الق صلى اف برسول غدر الس أرادوا ومجا ارجلع، دية قا إليهم وسلم 

٢٠"١ v/؟؟ الهوية، الهرة هثام؛ وابن ١،  ٤٧٨؛/ الغازي،عقبة؛ بن ومر-ى ، ٠
-١ ٦ ٤ ولم، عليه الق صلى الق رمحرل مجغازي الزّب؛ر؛ بن وعروة ٢، ١ ١ - ٢ ١ * 

.٣٦٠- الغازي، ْأا،والوافدي، 

١٠  ٣٧ص اليهود، تاريخ رلفنوزت )٤( 

؛٩٣-



أنن مأذكى كانوا الضثر ُني يهود قتلة، شر ولقتلوهم اليهود صد المدينة 
وّيلةأسل بت طح من الحجر رمي فإن ون، ولفناقترحه ما على يقدموا 

اكتنالحكلتا ل لأهم ولم؛ عليه الله صلى محمل مثل عفليم رجل محن للتخطن 
أصل أو محهول على الموولية ميجعلون أخفقوا أم قتله ق نجحوا سراء 

•بحون إل العمل هدا بون مينالأحوال 

تلكلأن الرسول، حيان على الوامرء صحة ل يشكك ون ولفنأن كما 
حميقةول الشر. بي إجلاء أعقاب ق نزك الي الحشر سورة ل تذكر لر الحادثة 

م—نإن الكر•م. رآن القل ذكرها واُني أن الواقعة لمحة شرطا ليس أنه الأمر 
مريةب؛ن ما ثمانتن مرن أكثر وقاد أرمرل وسلم عليه الله صلى الم أن جندا المعروف 

؟حدوثها ل للشك مدعاة ا هل. فهل •نها، القليل إلا القرآن ئوكر ب و وغزوة 

-١٩٤-



المادسالفصل 

انحاربةإق المسالة من قريظة بمو 

قريظة•بي مع التعايش ~ ١ ٦ 

الأحزاب.غزوة ق دورهم — ١ ٧ 

١٨"

الحصار.—  أ

١الماوصات — ب 

الأمشملأم.ج— 





المادسالفصل 

انحاربةإل المالة من قريفلة بمو 

فرث:بي مع ١-التعايش 

هابأهلهم وعلاقتيثرب ل وسكناهم قريظة ّ أصل إل الإشارة سفت 
وسلمعله الق صلى اف برسول علاقتهم على ها الضوء وسلقى والخزرج، الأوس 

انتهت.وإلام 

اتنهصلى الرسول أن إل مناسبة من أكثر ق تطرقت النبوية السّترة مصائر إن 

كلواحترام بينهم فيما التعايش على يهودها مع اتفق المدينة قدم عندما وصلم عليه 
وسلمعليه الله صلى اس رسول أن الوافدي، عند رواية ق جاء فقل" للأخر. منهما 
معهيكونوا ألا على اليهود من الدينة ق ومن والضتر قريظة محاخ المدينة فدم حى 

هممعاقلعلى ويقيموا منهم دهمه ممن يتمروه أن على صالحهم ويقال عليه. ولا 
دمقمن أنه أخرى ة روايل اء وج٢. والخزرج؛ الأوس بغ، الي الأول 
ا،كتابهم وينه ينوكتب، أهلها وادع المدينة وسلم عليه اس صلى اف رسول 

لأهعن يقاتل وألا دهمه، مجن على يتمروه وأن عدوه، يمالئوا ألا عليهم واسترط- 

.٢٢٦- ا/ْآآ الأسماع، إمتاع والغرينمح،: آ/أهث، الغازي.، الواندي: ;١( 
الرنلتاريخ واكل>ري، ، r.Aص وقارن الأشراف، امح، أناللاذري: ;٢( 

واللول؛ؤ،

.١٩٧.



المدينةيهود صالح وسلم عليه اذ صلى اس رسول أن الجوزية نم ابن وذكر 
ولاعلمه Jذلامحروا ولا بحاربره ألا على ووادعهم نريظة وبئ الضير وبئ ننماع بي 

همبينوكب وأموالهم دمانهم على آمنون كفرهم، على وهم عدور، علمه يوالرا 
إولم علمه افه صلى الني أن الجوزية قيم ابن وأصاف ا- اُأنر كتاب وبينه 

كاءيندامجرا ما أحللقه بل المدينة، قدم لما المهود وبين بينه والهدنة الصلح عقد يوقت 
٠له 'هماربغ، غتر عنه 

افحواهرواية فلديه ه( ١ • ٤٤)ت؛ ييا نمتأخر مؤرخ وهو الخلي، أما 
ةقريظئ وبفينقاع بي عاهل المدينة قدم لما وسلم علمه الق صلى الك رسول أن 

عليه،ولا معه يكونوا ألا على وقيل; عدوه، عليه يظاهروا ولا بحاربره، ألا والضتر 
عدوررمن دمه من على ينصرور أن على وقيل 

ةالمتعلقالمصطلحات بعض بجلأء تظهر الروايات؛ لهده الفاحصة القراءة إن 

هناالأول المقام ز والهم المدينة، ويهود وسلم عليه اس صلى الرسول بين بالمعايش 
•نريفلة بي يهود 

درهم فهدون ومن والمعاهدن، والموادعة الصالحة هنا; بالصقللح والمقصود 
كلتعريض اللغة معاجم حفظت، ففد لدلك واضحة. غير الصورة تبقى المصطلحات 

يضنقوالصلاح بينهم القوم تماخ الصلح؛ قالوا الصالحة، فمثلا: المقرئات هدر من 
ا.السالمر والصلح، ؛، لالمالحة والصلاح.ممعى الإفساد، نقيض والإصلاح الفساد 

آ/ها\.زادالمعاد...، الجوزيأ: ابنمم )١( 
ابق،-آ/أآا.المدرال)٢( 

.٤٧٥-  ivtlrالحلية، المرة الخلي: )٣( 

ومراجعةالعزاومح، الكر-بم عد تحقيق اللغة، فازيب الأزهرمح،؛ أحمد بن محمد منصور أم )٤( 
)ملح(.مائة ت( د: والترجمة، للخانيف المرية الدار رالقاهرئ: الحار علي محل 

محالة)صلح،.العرب، يان مطور: ابن )٥، 

.١٩٨.



أيفلأن بي ووادع . رالتصالح.. الصالحة شبه وائوادع: اار١دءة وكيلك 
كليدع أي الماركة الموادعة: وحقيقة والأذى. الحرب نرك على ومالهم صالحهم 

والحفاظوالذمة والموس واليمال الأمان، فهو العهد؛ أما ،. ذهلهو ما مهما واحد 
الحديثق، يطلق ما وأكثر عهد، ومحنه ينك كان من والمعاهد: قالوا: أ والوصية 

الحربرك على صولحوا إذا الكيار محن غرهم على يطلق وقد الدمجة، أهل على 
ة،والموادعد٥ المعاهب—؛ن كبيرة وليت دقيقة فروقا هناك أن ولأبي. ا. مال مدة 

شروط.لأي مفتوحة فهي المعاهدة أمحا عليه. ولا معه يكون لا فالرادعة 

السلمى علتدور محملها ل أها الصهللحات تلك محعاني من يفهم وهكدا 
ادةإعحاولنا وإذا الفلاهر. ل الاختلاف مجن به توحي مما الرغم على انمف وبل 
اللهصلى الني ين المعقودة اللم باتفاقات المعلقة الروايات تلك نصوص قراءة 
قرواينأن ١ايهود على تشترط الأول الرواية أن يتضح يترب، ويهود وسلم عليه 
هعليالله صلى اف ررل ى علمنهم يهودية بغاعة أي اعتداء حال ق الني 

لمنالمجماعة أو اليي ص التزام أي إل سر لا القابل j ولكها وطمر؛ء، 
فهيالبلاذري، عند الموجودة الثانية الرواية إل بالمهمة الأمر وكيلك إ اليهود نجاء 

ددهيهعدو أي على ينحمروه وأن للني عدو أي مناصرة عدم اليهود على تشترط 
اهجنوملم عليه الق صلى الرسول مسؤولية •من شيئا 'نذكر لا ولكنها لمدينة، اق 

ا.هدهر مواقفهم مقابل اليهود 

مائة)وذغ(االعرب، لمان ؛ منفلور ابن ١( 

الثاكةالطبعة عطار، الغغور عبد أخمد تحقيق المحاح، الجوهري؛ حماد بن اسماعل ٢( 
)عهد(•مائة؛ ١(،  ٩٨٤اه—/ ٤ • ٤ للملأض العلم دار )بيروت؛ 

.r^o/rوالأثر..، الحدين، >.ب ق الهاية : الأنتر ابن ( ١٢

؛.Oi/Yالغازي، الواندي: انفلر ٤( 

.rA\/\'الأشراف، أدب اللاذري؛ انفلر ٠( 

.١٩٩.



منالسامة الروايات عن الشيء بعض محلف فهي الخوزية نم ابن رواية أما 
لهميضمء' كما العتقد حرية لليهود يضمن وملم عليه الق صلى الرسول أن حيث 
مظاهرءأو محاربته عدم اليهود على تمح، فانه اكابل ول وأموالهم، دمائهم ملامة 
صلىالني يتعلق فيما تقن ذات الحلي رواية أل ويلاحظ ٢. عدوه 

دوهعرة مناصأو الرسول محاربة عدم منها• الأول الشق لليهود• وملم عليه الذ 
دوانلعة ايدينتعرصستا إذا نمرته اليهود على يتوجب أنه والشق عليه. 

تلزمالحورية فيم ابن رواية باستثناء محابقافا مثل ألها الرواية هذه على ويؤخذ 
اممذا وهتجاههم الأخر الطرف التزام تذكر لا ولكنها الواجمات، ببعض اليهود 

نابة لروايترديد الحورية نم ابن رواية أن يستبعد ولا التاربخية، نمتها يضعف 
خنيا كتابوسلم عليه اس صلى اس رسول وكب صد.رهات ق جاء الي امححاق 

والهموأمدين—هم على وأقرهم ثءاهدهم، اليهود فيه رادع والأنصار، المهاجرين 
ا.ءليهمل واشترط لهم وثرؤل 

ىعلدات المعاهأو الاتفاقات مءن النماذج نلك رفض السهولة من وليس 
صوصهانبعض ل الباحث يجد أن لابد إذ نقص، مجن روايتها يعتور مما الرغم 
ماخمفيها ممثلن، الاتفاقات تلك أن لأبد وأنه مرحلية، أو أولية لأتفاقات أساسا 

جانبن مالساوين ض أي الطرفن محن كل خ، المشتركة المسؤولية أو الجاJبين 
الموصتللئ، إغفال عدم ١لمجاف، هدا ل يجب كما الأخر. الجانب من واليهود 

الطرفنمحر ابرمت الي للمعاهدات حية نماذج يعد ر-عا الي الاتفاقات من الموجزة 

انفلرابننمالجوزة:زادسد،آ/ْاا.)١( 

.٤٧٠-  iVilyالحلمة، المرة الحلي: انفلر )٢( 

الهوة،السمئ هشام: ابن ( ١٢)



بعدكتبت أفا يفترض الي اليهود مع الثاطة ايياهدة إن إذ الكرى بدر محرسز نل 
ىعلو يربما موادها بلغت الي وهي الئحو، هذا على اختصارها يمكن لا بدر 

٠ادةر١،.ين عتم 

لموسعليه الله صلى الرسول بعلاقة المتصل السياّم الجانب بجص ُا هدا 

بدر،نل ما أي الأول المرحلة ق وذلك الخصوص؛ وجه على فريظة ربي باليهود 
للهجرة.الثانية السنة أواخر ل حدثت الي 

لمومعليه الق صلى الرمول بين, العلاقة من الديي بالجانب يتصل فيما أما 
إلاهم دعفمد السيامي. الجانب عءن صعوبة يقل لا فإنه فريظة بي يهود وبأن 

عادهم.ق لجوا ولكنهم به، جاء .تما الكفر مغية من وخوفهم فيه ورغبهم الإسلام 
اليهود،أحبار من رؤساء كلم ولجم عليه الق صلى الله رسول أن إسحاق ابن ذكر 

أّدبن وكعب المعلنون، بن نعلة بي يهود من وهو صوريا بن اذ عبد منهم؛ 
لهم:فقال قريفلة، بي رئيس 

بهجئتكم الذي أن( لتعلمون إنكم فواف وأسلموا الذ انفوا اليهود; معشر يا 
ر،الكفى علوأصروا عرفوا ما فجحدوا محمد; يا ذلك نعرف ما قالوا; الحق. 
منكز؛!١ مهندداثرلنا ^١ آمنو١ ١لكت١ب اوثوا الذيل ؤيا؛يها فيهم; تعال اس فانزل 

[.٤٧]الساء; أذثارهايمر'١، على همدها وجرها نعلمل أف مل مذ 
ب•الق عبد بينهم يهود علماء من فريقا أمحي بن كعب تزعم ثانية مناسبة وق 

مشاعبي من مس بن وقاس المطرز بن ثعلة بي، يهود من صلوبا وابن، صوريا 
رهمنظق لأنه ديته؛ عن فتنته رجاء وملم عليه الذ صلى اذ رسول أل وذهبوا 

.-٦١٢٦ص ص الوناسالياب، اذ:حميد انفر )١( 
آ/؟.أ.اووة،اورةابنهنام;)٢( 



وديهار أحبأنا عرفت ند إنك محمد، يا له؛ فقالوا فاتوْ نبيا، ليس أي بشر 
وبتنبجننا وأن ونا، يخالفول؛ يهود، اتبعتك اتبعناك إن وأنا وسادهم، وأشرافهم 

؟وتصدقك بك ونومن عليهم لنا فتملس إليك أفنحاكمهم خصومة. قومنا بعض 
احكموان ؤ ت فيهم الله وأنزل وسلم عليه الله صلى اس رسول ذلك عليهم فأي 

ف Sytثنض ص قولأ أن وا-ئوبم أما;ني ي ولا ط أزو ث يخز 
.٢١١[ ٤٩]\س■: 

تشكيكص يناموا ب نريظة بي يهود رأسهم وعلى المدينة يهود أن ويظهر 
ارإظهة ومحاولحوله من الاس ونحييل دينه ق وسلم علته اف صلى الله رسول 
الكصلى الرسول بوة ل الشك من زوابع وإثارة التحدي ل متهم وإمعانا صعقه. 

ائهموعلمقريظة بي مادة بعض إليه ذهب إليه، يدعو ما حقيقة وق وسلم عليه 
غافانس مع سكينة س عمرو بن وجل زيد بن وشمويل أسد بن كعب ة برنا-

قانلن:وسلم، عليه الله صلى الله رسول وخاطوا الأخرى القبانل يهود من إليهم 
الذصلى اف رسول لهم فقال نال؛ ؟ جن ولا إنس هذا يعلمك أما محمد، يا 

ذلكتحدون اذ، لرسول وإل الذ عند من أنه لتعلمون إنكم والق أما ت وملم عليه 
نقرؤهماء المجن ا 'نحابمعلنافانزل أ محمد يا فقالوا: التوراة"، ق عندكم مكتوبا 
الإنسست احتمعلثن تعالتؤنل اذ فانزل به. واُني ما جئناك.ممثل وإلا ونعرفه 
لعضبعمهز كان ولو بثه يأثون لا المران هدا ببل ياتوا ان على والحس 

. ٢٢١ظهتهاالإّراء:خإ/[ 

.١  ٤٧ص زول، المأساب : الواحدي ٢، ١ آ/\■ ال-ويأ، ة الم هشام: ابن )١( 

اللههثة وذكر مكية. الإسراء صورة أن ويلاحظ ، ٦٢٢!* الاس، المرجع هشام: ابن )٢( 
نزلتمنها آية إلا نزك.عكة امرائيل بي أو الإسراء سررة أن النصر أبو سلامة بن 

زولالنأسباب بمامش والمنسوخ التاسخ انفلر: الأية. يللث بجدد ولآ ؛الا.ينة. 
.٢١٠- ٢١١للواحاي،صص 

.y-y.



ثيعن المدية يهود كار من شايعهم ومن قريظة بي يهود علماء عجز فلما 
ال—٠؟^؟زحزحة 'همن عجزرا كما لم وٌعليه الذ صلى محمد برماله الإيمان عن الناس 

نمبه آمن من بتشكيك بدووا ورسالته بتوته الراسخ وايم١jه الصلب موقفه عن 
الجديد-الدين أناع ين الشك من موجة وإشاعة الإصادم عن تحويلهم رجاء يهود، 

الضمبق زعماء وبعض زيد بن وشمويل نريفلة بق زعيم أسد بن كعب ذهب فقد 
ولكنالعرب، ق النوة نكون ما ت ه لقانلغ، أسلم عندما سلام بن الله ■يد إل 

ملك"را،.صاحبك 

ويهودولم عليه الق صلى التي محن العلاقات من الديق الجانب تركا وإذا 
رسولأن وظنوا بظلم شعروا مى فريظة بق يهود أن فاننا جانبا فريظة بق 
لينرددون لا فاغم الحيف، ذلك عنهم و؛رفع ستنصمهم وملم عليه الله صلى الله 

برسالته.وكفروا بنبوته شككوا الذين وهم نمرته، وطلبا إليه الاحتكام 

نمالمائدة سورة 5_( حاء محا أن عباس، ابن عن بسنده إسءحاق، ابن ذكر ففد 

ظفز;ذأرلث فيز ئزض ءذ تيز آزض م >ن،محز:بجز -ماد: دل 
[. ٤٢]المائدة; الممسطال، يحب ائه إن بالقنط بينهم محاحاكم حكمذ وإن 

الضق بقتلى أن وذللاح قريظة، وبق الضم بق ض الدية ق نزك إنما 
ة،الدينمحض يودون كانوا قريظة بي وأن كاملة، الدية يودون شرهما، لهم وكان 

همفحمليهم فذللت، الق فانزل وسلم، عليه الله صلى الذ رسول إل فتحاكموا 
ا.سواءل الدية فحعل ذلك ق الحق على لم وّعليه الله 'سلى الله رمول 

آ/.آآ.ب، المرة هشام: ابن )١( 

(٣٠٩١)حديث،;  rxU/rالنن، داود: وأم آ/ْاآ، السام،، هشام;المرجع ابن )٢( 
١.١ ٩ - ١  w/rالضر، كثئر; ابن وانظر 

 .r٦



نموملم عليه الذ صلى اتله رسول عليه أقدم الدى الصنع هذا أن ويغلهر 
الدماءز الضير بي خصومهم مع اواة المندم على وجعلهم فربملة بي شأن رفع 

وال—^٠^وسلم عليه اذ صلى الله رسول بفضل الاعتراف ل فتيلا يجد لآ والديات 
الذول رسعلى وتحريضها وعنائها مجكابرمحا على قريظة ظلت فمد به، جاء الذي 
•إلها يل-ءو الي اله رموعلى وسلم عليه اف صلى 

الرسولض ائل-ة سكانت الي العلاقات طبيعة لمعرفة منها لابد مقدمات هده 
بنبي الفعلاكازم قبل وذلك فربملة؛ بي ويهود المدية ق وسلم عليه اس صلى 

•الهلرفغ، 

ٌ—'نليس أمر فهذا الجانين بئن خهلمآ منحى تنحو الأحدان بدأت محي أما 
نمر تحللا البخاري عند رواية وردت وقل معينة. زمنية بفترة تحديده السهولة 
ذكرففربملة، يمو وفيهم ااا-لأة ل واليهود المسلمين ض الأمر تاُزم حول غموض 

قالتعمر بن الق عبل■ عن نده ب

حىعليهم، وس قريظة وأقر الشتر، بي فاجلى وقربملة، الشتر "حاربت 
إلاسلسن الين بوأموالهم وأولادهم نساءهم ونم رجالهم، فقتل فربملة، حاربت 
كلهم؛المدينة يهود وأجلى وأسلموا، فامجنهم وسلم عليه الله صلى بالمي لجق بعضهم 

رالمدية يهود وكل حارثة بي ويهود سلام، بن الق بد رهتل وهم قينقاع بي 
هعليالق صلى الرسول يثن للعلاقة إجال فيه واصح هو كما الحدث هدا 

يسولوقتل، طرد من إليه آلت ومحا السياسي جابها من المدية قا واليهود وسلم 
عنوا امتنعة فربملبي فان اكاريخية الاحية من أمحا محدد. زمن إل إثارة فيها 

الةق وملم عليه اس صلى الئه رسول حاصرهم عندما المحر بي اعدة م

tavIyلم، مصحيح ومسلم: (، ٣٨•٤ ١  iVA/iالصحيح، البخاري: 
•٣(.٥• )حدت: \ Ur-\UY/Yالنن، داود: ؛(،وأر  ٧٦٦)حدت:  ١٣٨٨
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قريظةزعم أسد بن كعب إل أرسل أئ ابن أن الواندي ذكر للهجرة. الرابعة 
كماوم معهم، وف والوقالنضير بي يهود جاب إل الانضمام على بجه 

وقد. العهواحد رجل قريظة بي من ينفض لا قاتلات النضتر بي اعدة مرفض 

همواعتزل، ٢١"/،؛وأنا قريظة بي س رجل العهد ينقص لا نال؛ أنه أخرى رواية 
بمربرهمرُ'ا.ب و رجال، ولا بلاح تعنهم لر و قريفلة، 

جابق والنضر فريظة فتها استركت، الى الحرب تللت، وقعت، ترى يا فمي 
الحربكلك شحة الضم ني يهود يطرد لماذا م الأحر. الجانبا من والمسلمون 

؟قريظة بي يهود وتض 

—ولالرس— ؛ن بالعلاقة بجث، أثناء ل منانشتها سفن، رواية همتا كل، وعلى 
صرجل ض ندء بالزهري رواية النضتر،وهي وبئ وسلم عليه اذ صلى 

مقابلةطلبوا النضم بي من الهود أن ومجضمونحا وسلم علته الق صلى النم أصحاب 
اذبرسول الغدر أضمروا وقد دينية أمور ؤ، نحاورته وسلم عليه الق صلى الرسول 

بالكتائ__،،و الغمن إليهم ذم، ~~ نيتهم على اطلع وعنل.مجا وسلم عليه اس صلى 
ألفابوا ، عليه وعاهل.ونني بعهل. إلا عندي، تأمجتون لا إنكم لهم؛ وقال فحاصرهم، 

بالحيلفريفلة بي على الغد غدا م والمسلمون هو ذللئ، يومهم فقاتلهم عهدأ، يعطوه 
عبم،ثانصرف فعاهدوء يعاهدوه أن إل ثدءاهم الضر، بم وترك بج، والكتان

الجلاء"؛^/على نزلوا جى فقاتلهم بالكتاب الضم بم إل وغدا 

آ/،/ْ.الملفات، سعد: ابن وثارن ، ١٢٦٩ r-\Al\الغازي.، الواندى: اطر: )0 

.١٢٧١-  ٣٧ا/.الغازي، الوائدي: )٢١( 

سيالرواية هذْ صعق إل انحافة . ٧٥—  ٧١ص ص الهوية، الغازي الزهري؛ اطر؛ )٣( 
)حدين،:، ١٧٢-  ١٧١ا/المنن، داود: أو ،. jyUلدى؛قطها بمما محهول، سندها 

النالرواة أن إل الإشارة بجب ، ١٧٩-  ١٧٨/٦'الهوة، دلائل والههقي: (، ١٢•• ٤ 
منرجل عن بمد0 نمها الزهري رواية هي الهبقي لدى وكذللث، داود أي لدى 

وسلم.عف اف صلى اف رسولر أصحاب 

-ْ.أ.



يقدحمما وهذا وجوه، عدة من إشكال فيها الإشارة مسفت كما الرواية هذه 
واحد،بدر ض الواقعة الفترة ق النضثر بي إجلاء تحدد فهي التاربخية، متها قل 

ةالرابعمنة الل وقع الضم بي إجلاء أن من المرة مصادر ق ئا محالف وهذا 
النضربي إجلاء ل الرئيسة الأسباب من ان تذكر الرواية فان كذك ٢ للهحرةر 
إذكير حل إل فيه مشكوك أمر وهذا وملم، عليه الله صلى المحي معاهدة رفضهم 

إخوافمومفارقة وممتلكاهم بيوفم عن الجلاء الضر بنو يفضل أن المتبعد محن إنه 

وسلم.عليه اس صلى اف رسول وب؛ن بينهم سلم كاب يكتوا أن على يهود من 

عليهالله صلى الله رسول حياة على الصر بي مجوامرة بغ، نجمع الرواية ن إم 
يمكنالذي والوال عاهدوه، حق قريظة بي ومحاصرة العهد منهم وطلبه وملم 

هوتها  AjjG؛

آوسلم عليه الله صلى ائه رسول عع الضتر بي ,ممشكلة ئريفلة بي علاقة ما 
إن؟ هم بينا فيمعهد كتابة وملم عليه اس صلى الله رسول منهم يطلب ولماذا 

إلبمد من ولا فرب من لا إشارة أي مها لثس هنا النقاش مرصع الزهري رواية 
أنبجدلا لم نأن لتا كان إذا ك الضير. بي مع تحالفهم إل أو قريظة يق خيانة 
اللهرمول أن نتذكر أن فيجب، احد، يوم ونل بدر بعد وقعت الضر بق وقعة 
وأنأ، ١ رجلا عتر وضعة مئة بثلاث بدر معركة حاض وسلم عليه اف صلى 

علىعددهم يربو رمما الضر بي إجلاء غداة وفريظة الضر بي رحال مجن انحاربغ، 

،١٦٥-١٦٤ص، ص وسلم، عليه اذ صلى الذ رسول مغاني الزيم؛ بن عروة انفلر• )١( 
-•٨"٣٦٣/١،١الغازتم،، والوائدي: ، r-iالبرية، الهرة عشام: ابن 

.١٨٥— ١  ٨٣ص ص والهر، الغازي اختصار ق الدرر الر• هد ابن وقارن 

\اأ0\.الغازي، والواندي: ، ٣٦٤/٢الهوية، الهرة هثام: ابن )٢( 
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المسلمينصد كيكن اتحاد بالإمكان يكن ألر لذلك ا، مثة وخمس ألفن 
من١^^٠ يفومن يهود من انحاربتن وأن سئما لا صدهم حاسمة معركة وخوض 
حمثاحد يوم عشية حى اليهود من أقل العددية ستهم ظلت إذ عددا، السلمان 

ظلتحنن ل فقلل، رجل مثة بسبع قريثا وسلم عليه الك صلى اتله رسول واجه 
٣^. ٠٧)مآن أكثر بنسبة أي السامان عند منها أعلى ١لفبيلتين يهود من المقاتلين نسبة 

لالميل——تذن لكلتا وسلم عليه ائته صلى الله رسول هماربة احتمال فان لدلك 
الحثمدار الزهري رواية إل الفلر من ولابد صعيفا احتمالا يفلل واجد وقت 
الضتربي لإجلأء شحة أنه الافتراض من مناص فلا لهدا التحوحول من بقدر 

اورمما.لتنامية السلمان قوة من خيفة يتوجسون قريظة بنو بدأ لهم ممتلكا ومصادرة 

أمتعتهمحملوا ألهم الواقدي ذكر ولكن النضتر، بي يهود عدد عن نابت رقم لدينا ليس )١( 
عليهاس صلى الذ رسول أن حري الهل وتال الدمحنة• من أجلوا ح؛ن بمر مثة ست على 

وعندوسقاء. بعيرا منهم نلاثة لكل جعل المدينة عن الضير بي أجلى عندما وسلم 
رحل.متة وثمان ألف قرابة وا كانرمما الضم بي رجال أن شنن ١لروايتين بتن التوفيق 

أماأ/مأهه. والملوك، الرنل تاريخ والطري: الغازي، الراقدي: انفلر: 
٦٠ما يراوح عددهم أن المصادر ذكرت فقد قريظة بي من الرحال   ٠٩ ٠ — ٠
الغا3ي،والواقدى: ، rox/vالنوية، الحرة هشام: ابن انظر: رجل. 

وسلم■tA* اذ صلى الرسول عهد ق الهود من المدينة لكان ١سيرية الأرقام وانفيرت 
إظاهرة مبالغة من نحلو لا وهي أحمد بركات لدى 
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بيفأحلي والمصير، تريظه حاربت حديث إشكال تفسير العسفلأني ححر ابن حاول )٢( 
وإلالشرفهم، وكانه المضير على قريظة تقيم وتع كدا بقوله: " قريظة.... وأقر المضير 
البخاري،صحيح بشرح الماري فتح انفلر: بكثثر• تريفلة فبل كان الضير خاجلأء 

مالضير، من شرفا أعلى ثريظة بي أن ق حجر ابن رأي يقص ما ولعل 
ة.الديحث م.' الضير يبي ماواهمم الم وّّعليه ائد صلى الرمول تريغلة..ن حللب 
كثير:وابن ، T-xU/xالنن، داود: وأم المرية، حرة الهشام: ابن انغلر: 

.١١٩-•ا/باا ير، الخف
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بتشضد فالي صعدى، بن عمرو إل وبة النالمقولة فححى عند ولكن 
ويهودوّلم علته اف صلى الم ض الموادعة أو العهد عله بم الذي الأساس ّنها 

بم—ا،المام ود اليهعلى تض محددة التزامات هناك أن بجلأء يظهر قريظة، بي 
أنالمستعد ن ميس ولتجاههم. السلمين مسؤولية تظهر لا القابل  ijولكنها 

قبالبناء لهم السماح أي ضمنية مسؤولية قريظة بي يهود تجاه اد«.لمان مسؤولية 
الجزيةإل الإثارة أن كن.لك انحنمل ومن اعتداء. أي من حمايتهم فجان عع المدينة 

لمومه علتالق صلى اذ رسول بتن الذتم، العهد ؤ، تكن ل؛ و •تاخرة إضافة هي 
ةروايj الجزية إل إثارة أي توجد لا أنه منها لأسباب قريظة؛ثذلك بي ويهود 
السنةز وسلم علته الق صلى الرسول فان وكيلك ،٠ ر مغانيه ل عقبة بن موصى 

واهم.حمع٢ن ولا الكتان أهل محن الجزية بأخلمّ امر فد يكن لر الهحرة من الحاسمة 
نجمالتامعة السنة j والمارى اليهود من الكاب أهل بقتال رسوله اذ أمجر وقد 

يحرمونولا الأحر بالنوم ولا بالي بوبون لا الذيل ؤء١تلوا تعال؛ ه بقولالهحرة 
يعط_واحثي ت ١^١ اوثوا الدي>ن مذ الحي دين يدينون ولا ورسوله الله حرم ما 

.٢٢؛[ ٢٩رالتوبة: ، صاموJ وهز يد عن الجذيه 
مشورتهمجن سعدى بن عمرو إل سب، ما صدق مدى عن النظر وبصرف 

إلحاحاالأكثر السؤال فان وسلم، عليه الله صلى الق لرسول الجزية بدفع قومه على 
لوه؟ وملم عليه اذ صلى الله رسول مع بعهدهم فريظة بي التزام مدى ما هوت 

؟ذللئ، كان ومي ؟ نقضوه 

رأكنقريظة بم يهود *ع أبرم فد وملم علته الذ صلى الله رسول أن يظهر 
نممنهم عاهدت الذين ؤ تعال؛ ه قولير نفق جاء فقد ينقضونه، م عيد، من 

• ٢١٧ص الغازي، سءفة: r_ انفلر: )١( 

١٣١- اكر...، ابزكئر: انفلر: )٢( 
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بعضد عن[■ ٠٦ال؛ رالأنف، يتمون لا ونم مرة كل في عهدهم ينفضون 
ضوافنقة قريظيهود عاهد فد وملم عليه الله صلى الق رمول كان ت ين الممر 
ءاهلوْم وأخطأنا، نسنا قالوات م بالسلاح، مكة مشركي عليه وأعانوا العهد، 

لهلف تفره ق الطري عند وجاء ا. الخندق؛ يوم الكمار ومالووا فنقضوا ثانية، 
يون يتقلا ز ونم؛ كل في عهدهم ينفضون نإ منهم ع\ذد°ت' تعال: 

ولااربوك جبألا واثيقهم ومعهودهم أخذت محمد يأ الدين أي • ٤٥٦ل١لأمالت 
د،وعقعهد وبينهم بينك كان ثمن ونظراتهم كقريفلة للث، محاربا علميك يظاهروا 

عليكوظاهروا وحاربوك دافعوك عاهدوا كلما ومواثيقهم، عهودهم نقضون يم 

سدينالؤ ال; تعه فولمستر ز مجاهد عن الطري ورومحا اس• يتقون لا وهم 
آ.أعداءه؛ ولم عليه الله صلى محمد على مالزوا قريظة، أهمم عاهدت 

يبيهود أن المرين جهابده أقوال ومن القرأن نصوص من يعا وهكذا 
ينقمونوأهم ولم عليه الق صلى الله رسول مع عهودهم يحترمون ثلما قربملة 

مكةمشركي قريظة بي مساعدة إل المفسر إشارة لعل بل مرة- كل ق عهدهم 
ةعلاقتدهور ر تفقد الإشارة هن.ه مثل إن أقول؛ احد، يوم كانت أغا بالسلاح 
القصلى الرسول وأن المتر، بي وإحلأء احل أعقاب ل ئريفلة بي مع السلمين 

يزيلأو يفسر قد وهدا بينهم، غيما عهد كتابة متهم طلب لدلك نتيجة وسلم عليه 
شتها.مناقسقت الي الزهري رواية ل اياحش يلاحفله الذي الغموض بعض 

الجامعوالقرطي: . ٣٧٢-  rwlrالضر، علم ق تر المزاد الجرزي: ابن انفلر: )١( 
وانفلر:، ٢٧- ٩/ه٢ اييان، جامع التلري: رنارن،: د/.م، ٤، آ/• القرآن، لأحكام 

عن:نملا )محلوؤلة( مقاتل تر تف

 59..Kister, "The Massacre of the Banu Qurayza"....  pM.ل.

.٢٧- ٢ْ/٩ اليان، جامم اإءلُي: )٢( 
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ثبيهعهدا عاهدوا تعالت قال كما ؟أم طويلا العهد هدا صمد هل ولكن 

أناء، عقنره فذي ال١[• " ■ القرة• ل ه يؤمنون لا أكئرعم بل مئهم زيق 
هموبينوطم عليه الق صلى الله رمول ين كان الي اليهود ؛^•٧—، المقصود 

٠٢والض،يرل قريظة كفعل فنقضوها 

قريظةبي مع وسلم عليه اذ صلى الذ رسول أبرمه النءي العهد هدا أن يظهر 
دبعأنه السيوطي ذكر فكما طويلا، يعمر لر الضير، بي وإجلأء احي• عقاب أل 

اذنم وبين بنهم عهد على عضن أو عاما بعدهم قريظة بقت الض بي جلاء 
اأما. دُ العهنقموا الأحزاب يوم المشركون جاء فلما وسلم، عاليه افه صلى 

اكاربمثية.الصادر j مثن فهو ذلك، وراء السبب وما العهد، فيها نمل الي الكيفية 

:الأ-ماب غزوة j ؟-لودهم 

بمبالأله؛ن مع لعها.ها فريظة بي نقض ء>ن الصادر روايات مناقشة قبل 
مةدة القعذي ل وقمت الم الأحزاب أو الخنل•؛، وقعة عن جزة مر نحة إعطاء 
وماالعهد ونقضها بقريظة الصالة وثيقة لأمحا والسلام الصلاة عليه محهاحرْ محن خمس 

أخيرأ.أمري آل؛ليه 

خيم،إل ساروا الضئر بي وسلم عليه اف صلى الق رسول أجلى لما قالوا؛ 
إلا>وج إل ودعوهم >؛u قالوا ُكة إل ووجوهم أشرافهم م، م فخرج 
دوهمووعه نالعلى وجامعرهم ثءاه١وهم وسلم، عليه الق صلى الذ رسول 

١٠١٢;.المم، زاد اسللجوزي: ا>:زا( 

الثور،الدن اليوطي: ;٢( 
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مثلعلى سارنوهم وثليما غطفان فاتوا عندهم، من خرجوا م موعدا، 
أربمةانوا فكرب انممن بعهم ومن أحابجشهم وجعوا نرض وتجهزت ذلك، 

ادواوقطلحة، أييب بن طلحة بن عثمان وحمله الدوة دار ق اللواء وعفدوا آلاف، 

بنسفيان يقودهم وحرجوا بعتر، وخمسمائة ألف معهم وكان فرس، ثلاثمائة معهم 
محعان كذي الالسلمي الأعور أي أبو وهو أمية، بن حرب حليف شمس عبد 

الأّدي(،د خويلن بطلحة يقودهم أمد بتو معهم وخرجت بمشن، معاوية 
أشجعوخرحت حصن، بن عيينة يقودهم بعقر ألف وهم فاوعت، فزاره وخرجت 

يقودهمأربعمائة وهم مرة بنو وخرجتا رخيلة، بن عود ميقودهم أربعمائة وهم 
رفعبن الحارث أن الزهركا روى وند عترهم، معهم وخرج عوقا بن الحارث 

أثبوالأول مرن بنو روت وكذلك أحد، منهم الحندق يشهد فلم مره سي رجع 
حميعفكان ثان. بن حان وهجاه عوف، بن الحارث مم الخندق شهدوا ند أنحم 

وكانواالأحزاب، وهم آلاف، عشرة المائل مجن ذكر ممن الخندق وافوا الذين القوم 
اللهصلى الق رمحول بلغ فلما حرب، بن سفيان أي إل الأمر وعناج عساكر ثلاثة 
لوشاورهم دوهم عخر وأخرهم الناس ندب مكة من فصولهم وسلم عليه 

ممبكر وعلمقن الذلك فأعجب بالخندق، الفارصي ملمان فأشار أمرهم، 
انوكظهره، خلف سلعا وحعل سلع سفح إل وسلم، عليه اف صلى الله رسول 

خندقم مكتوم أم بن اف عبد المدينة على واستخلف آلاف، نلاثة يومئذ لمون الم
يهمعلدوهم عقدوم بائرون مستعجلن يعملون الملمون وجعل المدينة، على 

بكلووكل لمقن، المليتشهل بيده معهم وسالم، عليه الله صلى الله رسول وعل 
توكانراب، إل ج راتناحية من يحفرون المهاجرون فكان نرما منه جانب 

انبالبنيمشبكا المدينة ساتر وكان عيد، بي جبل إل ذباب مءن يحفرون الأنصار 
جاءحى خلفها إل راتج يلي مما عليها الأسهل عد بنو وخنيفت كالحصن، فهي 

.٢١٢.



أب؛،ابن دار موضع إل جربا عند من دينار بنو وحتدفت المحد، وراء من الخندق 
زوالصبان المساء لمون المورف؛ أيام محتة ل حفره من وفرغوا اليوم، الحوب 
منُضان، ليال ^٠، ١٠٧الاثت؛ن يوم وملم، عليه الله صلى الله رسول وجرج الآ٠لام، 

.٠١٠"اسة ذي 

أنالحيل ونمت عن سعد اس ندمها الي للرواية الخزِتي العرض من يتم، 
نحزبحركة تزعموا اإدي>ن هم حير، إل احلوا الدين النضئر بي يهود زعماء 

ق.سلمان الة محاربى علة العرييالقباتل مجن وغيرها تريثا وجمعوا الأحزاب 
^^١٠٢٠٠.

منمحصنة أصبحت الخندق حفر بعد اللينة أن كيلك العرض من ويبن 

يبثبيله تقطن اء والجازر بالرارع محوطة فهي الجهات بقية أمجا الشماب، جهتها 
دوفهار؛ا. حمالدفاع عن مزولة أنحا رشنرض الشرفية، الحزبية الجهة قريظة 

أوق الخل وقة حر الزرحع، من كثم أورد ، ٦٧~  ٦٦٥االطقا،ت،، صعد؛ ابن انفلر )١( 
احتفالاالأخرك، الرواياُت، أتل لأنحا عد ّابن عند الواردة الرواية واختترت الأحزاب، 
،٨٣—  ٧٩ص ص الغازي الزهري؛ الأحزاب، غزوة عن انفلر؛ الثانوية. بالتفاصيل 

آ/«أا-آآا،العازي، والواقدي، ، ٢٤٤-  r٢٢/؛ الهوية، الهرة هئام: وابن 
اختمارق الدرر الر: عد وابن ، ١٠٧- ١٤٧ص ص ال-يرن، جوامع حزم؛ ابن 

٢.• ١ — ١ ٩ • ص ص والتحر، الغازي 

وكانتادّآ، انالمنة ق كانت، الأحزاب يرم وهر الخد3، وتعة أن عقوبي J١ذكر )٢( 
حلقفاجتمع الق، رسول نتال على فحرصرهم القثانل وسار ١لهد إل تبعث نرض 

أنواضح ٠. • ٦! تاريخ ١لعقوبيت انفلر؛ سلمعر، له ينال موضع إل نرض من 
الهرة.مزرحي أغلي، عد عليه التقى تناقض العلومحات، هدْ 

.٤٠•-  ٤٤٦/٢العازي، الواقدي؛ )٣( 

.٤٠ابق، انالمهدر )٤( 
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يحفرونومكاتل وكرازين اح ممن كئترة آلات ة نريظءن ُالسالمون امتعار 
كاند فمالمدينة، الحوبية الجهة على كنيأ لمون المملق ولر ا/ الخندق؛ ها 

وعاهدهقومه على وطم عليه الله صلى الله رسول وادع اإٌرًلي، أسل ابن كعب 
وءافده؛آا.ذلك على 

ايومعشر بقعة إمحا ت قيل فقد اقل، أو يوما عشرين الحصار مدة واستمرت 

ديالوافرجحه الذي وهدا يوما، عثر خمة ويمالت يوما، عشري■ وقيل 
سوء،الة غايق حينذاك والمعاشية الشمية السلمين وأحوال الجو حالة وكانت 

هعليالق صلى الذ رسول مع الخنل،ق ق رأيتنا لقل، يفولت اليمان بن حذيفة فكان 
٢.والخوف؛ والجوع الرد علينا اجتمع قد الرد شا،يلءة ليلة ل وسلم 

—شرك؛نوال ملمين البين تال كبير يقع لر أنه الروايات بعض من ويظهر 
ارزةالمبإل إصافة التثقهلعة، والمراماة المناوشات بعض إلا اللهم الحصار، أيام ؤلوال 

امحدودةرْ/الفردية 

ةفريظي بهود يراء إغتطاعوا امالأحزاب أن ي؛__دو ولكن 
كيفين بلمون المنمان،فأصبح بالر غل، والإليهم مام بالانض

ظةفريي بإل طب أحبن يي حذهي، فقل- قال، يكما الأّد، 
لمين.المصد الأحزان جانب برفوف ال^5، ثهم وح

اآ/ْأ1الغازي، الواقدي: )١( 

.١ ا/١٣ ٤ القرأن، لأحكام الجامع والقرطي، ، ١ ٣ آ/. ٩ البيان، جامع اللجري: املر: )٢( 
،٧٩ص الغازى، الزهري، ونارن: اآ/ابما، المغانم(، الراقدمح،; انفلر: )٣( 

:ا/اّ\/ا.المغازي،الواقدي:)٤( 

.٢٣٧- م/ئمآ النوية، المرة هشام: وابن ، ٤٧٤- ؛؛ n/Tابق، انالمصدر )٥( 
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اطمهم ١٠٣يدخاى حى ء بجي أن الأحزاب جموع انفضت كن وعاهدهم قوامهم 
بييهود أن الروايات إحدى ز ونحي ا. ر واد-المين بالني بالغدر حسد فأطاعوه 

لىم اف ضّول الغدر ولا فريش نجيء •تحمسين الأمر أول j يكونوا لر قريفلة 
دومقيكرهون وسلم عاليه الذ صالي للني سالما يومثذ كانوا فقد سلم، ٠ عليه الله 

النيمع الخلف لفض فريظة زعم داعيا أختل بن حيي جاء وعندما ا. قريش١ 
فدإى حيي يا ت بقوله كعب رد الأحزاب إل والانضمام وسلم عليه الذ صر 

املهك ولا ذمة كا أخفر محا وانذ صدقا، إلا منه نر فلم وعاهدنه، محمدا عاقدت 
وأراده، للأن حى أسد بن بكعب حيي يزل وي ا. ر جرارنا أحسن ولقد مترا 

الفققريظة، بي يهود رؤساء كبار استشارة العهد نقتض على الإقدام قبل كعب 

جعلواقد حيي: ه لفقال اليهود، رؤساء أشاور حق هذا يومك عي ارجع ت ني 
من ومل رأيه' عء فتله حى عليه يلح, وجعل لهم، ترى قانت، إليك والعقد العهد 

ذيالاب بالكتحيي ودعا ، الق رسول وب؛ن بينه كان الذي العهد كعب نقض 
ةالروايترحي وتكاد . حيي فشقه بينهم وسلم عليه الذ صلى الله مرل ر كتب 

وسلمعليه الذ صلى الله رسول ق  ١٢٠•ليس العهد نقض ل كميا تردد أن ها نف
دحلّتتإن ياحيي ; لحيي حديثه ق ماقال كولكن، عهده، ولاوفاءل

أحطبين حيى أين جرت الي انحادثة تفصيل انفلرت ، ٨٢ص البرية، الغازي الرهري؛ )١( 
البرية،الرة وانفلرابن آ/قهإ، الغازي، ،-^ ١^١٠عند أسد بن وكعب 

/r٢١٧-  ٢١٦العازي،  ■_بن موسى وناري: ، ٢٣٢-  ٢٣١.

.٤٤٦- ؟/ْاأ العازي، الواثدي: )٢( 

.٢١٧الازيص بنئبةثمرسى وقارن: آ/ْهإ، ابق، ايالمدر )٣( 

؟/٤ْ٦.العازي، الواندي: )٤( 

ء٦/٢.٤السابق، الصدر )0( 
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ا،بلادهإل ثربمش وتصرف محمد، يمل ألا أخنى وأناه، لكارها ترى فيما 

بفان ^٧-؛، وس وانتل الدار، عقر ت، وأبمتم، أهلك، إل أن وترجع 
ولالهبقبائل حل ما يذكر يزال لا فهر العانة، سوء س الخوف هو كعبا تردد 

والضير.ننقاع أي الأخرى 

حتنقرمما قريظة أن وملم عليه اس صلى اس رسول علم الأثناء هذْ وؤا 
ا.وحاربستل العه__،و نقضسن، نريظة بي أن الخطاُبا بن عمر اختره فقد عهدها، 

بينكاننح الي القضية" "صحيفة مزقوا قريظة بي يهود أن أ■مى، رواية قا وجاء 
وملمعليه اف صلى الله رسول إل وسذوا وينهم، وسلم عليه اذ صلى اذ رّول 

٢.ونحمنوار بالحرب،، 

بيإل فقالتاذم_ه العوام، بن الزبير وسلم عليه اس صلى اف رصول وبعنا 
دربونويحموهم يصلحون رأيتهم الذ، رسول غقالتيا رم م قدهما قريظة، 

jطلم وسه عليالق صلى الق رسول من ُاشثته-مل؛/وإُعانا جمعوا وفد طرفهم، 
■مائةبن وسعد معاذ بن سعد فريظة بني، إل أرسل بالظن، القوم أخد وعدم الروية 
حلفهم،j وياشدوهم ا، ل؛كلموهمل حسر بن وخوامحتا رواحة، بن الق وعند 

آ/ا"ْا.الغازي، الواندي: )١( 

.Tvx/rالبرية، اليرة هشام: ابن وانفلر ؛<U/r ،iالاس، المصدر )٢( 
.٢١٧ص الغازي، مسبنءشة: )٣( 

i) ) :فان:محل وانفلر آ/بْا، الغازي، الواندي
Muhamtna،i Suleman: "Ihe Role of Intelligence in the Successful Defence of Medina

(.1984 ).52 -47 .in 5 A. 11. "IQ, Pp

معاذبن معد هم: تربقلة بي يهود إل الرمول بعثه الذي ي الونأئن، الواندي ذكر )٥( 
محيذكرهم ورد الذين اذوف- أعضاء بقية j( وشكلث، حمير، ين وأمد نادة بن عد■ ث'

٤٠ آ/،مْ ازي، الغانفلراإواو.ي: إمحاق. ابن شد وكل.لك عتبة بن مرسى 

-٢١٦-



رواكد ونالأن فقالوا: الخلف، وتجديد ١لموادءة إل فيعرهم عليهم فدخلوا 
ضاض وشتموا أخرجوهم م الضتر، بي المكسورة بجناحهم يريدون جناينا، 

رمرل،وفد انتهى لما أنه للواقدي أخرى رواية ل وجاء ،• ١ شتما وملم عليه اف 
الذناشئوهم العهد. نفضوا فد القوم وحيرا كعب،، إل وملم عليه اذ صلى الذ 

ذاهنطت كما قطعته ند أبدا، نرده لا كعب،؛ فقال سهم. كان الذي والعهد 
نالالمال، 

الك__ريمرآن القبشهادة مؤكل.ة ألة موالم.ّالمين للرسول قريظة خيانة إن 
التعويليجب، النهاية ق فإنه لهذا عليه، أندهوا فيما للشك مجال هناك فليس لدلك، 

افرسول إل الوفد عاد فعندما حديت،، ما تصوير ق الكرتم القرآن ق جاء ما على 
كرمعق الخ،ر وشاع للعهد، قريظة نقض يجقيقة وأخترْ وملم عليه الله صلى 

قلأصن ومفوقهم من عدوهم وأتاهم الخوفط، واشتد البلاء، وعظم ااسلمين، 
بعضفال حى ١لنافقين، بعض من النفاق، ونجم ظن، كل المؤمنون ظن حى منهم، 

إلفرجع نحرج أن لنا فاذن العدو، من عورة بيوتنا إن اس رسول يا حارثة بي 
صلىاف ورّول اء، والمالدراري على وحينا ٢• الدينةل من خارج فإمحا دارنا، 

ونيعتقجمحكاهم عن الزوال يستهليعون لا العدو، وجاه والمسلمون وملم عليه اس 

.yrrlrالمرية، ن الم هشام: وابن ، ٢١٨ص الغازي، ■شة: بن موصى )١( 

عليهالذ صلى الني إليهم نعنأ نال: إذ للموطي، الم—ور الدر ل حاء ما وقارن 
فالأماهم، فلما لخم، بن وحران معاذ بن سعد - قريْلة بي إل أي ثّام~ 

تردواأن فإما أحاءهما، فمهلعتم حاحان ل كان  xiالأشرفط، بن كعب، عفليمهم: 
كانوركا . ١ ٩ اُ/٠ المنئور، الدر الموهلي: جناحا. عليكم أتحد أن وإما جناحي علي 

أمد.بن كعب يقصد المرحلي 
آ/لأْل؟الغازي، الراندي: )٢( 

آ/ا<ْأ.الغازي، والراندي:  i^Trlrالمرية، المرة هشام: ابن )٣( 

-٢١٧-



دمحموعدن1 نشرت بن معتب فقال قبيح، بكادم نوم وتكلم ويحرسونه خندقهم 
ورسولهالله وعدتا وما حاجته، إل يذهب يأس لا وأحدنا وقيصرا كسرى كنوز 

W"•؛لا 

اا_سلمين،صد الأحزاب فائقا الي الدنيئة الوامرة طء.، القرآذ صور وكد 
تنحارهمأبزاغت حى بالس1لمين أحاط الذي القسي الهلع تصوير أبلغ صور كما 

اسينا|وأي منهم الإيمان صعاف بعض لقوس وتسرب الحناجر الخلوب وبلغت 
وإلنكم مأنمو ومن نوقكم محن جاءوكم عالت نال إذ باق، الظن سوء 

زابملاذ ذ1الالظت_ون* ^،، ١١وئظنون جن ١^١ الملوب وبلعت ١لأبصار ;؛١•^، 
—١ن نرص ظوبهم في ١كاءفون بمرو وإل '؛؛-،-■^؛١٠ زلزالا ^٨^١ المؤُ»نون 

١[.٢ — ١ • زا'لأحزاب.' غرور١ه إلا ورسوله الله وعديا 

اا__سلمينوق فمن جاووا بالذين الفصول تحديد ل المسرون اختلض وند 

بالدينراد المأن مجاهد، عن محبا: أقوال عدة الطري فأورد منهم، أسفل ومن 
شان،و أبهم منأسفل وس نجد أهل ل بدر بن عينة فوقهم س جاووهم 

تفوقهم س جاوومحم ١^^ أن إسحاق اس ءى اللجري وشل ر نريظة؛ وواجهتهم 
ضوواية ل وجاء ر وغطفان؛ ميس م منهأسفل ن مجاووهمم والذين نريظة 

فيانمو وأبقعود صافون وتحن الأحزاب ليلة رأيتنا لقد قوله: اليمان س حديقة 

ذراربمار؛/على عناقهم أسفل وقريظة فرنا الأحزاب دى معه ثس 

.٤٦•آ/اءْئ- العازي، الواسي: انءلر:)١( 

.١ >،/UA المئور، الدر واليوض، ، ١ ٢ x/؟ ١ البيان، جامع اللجري• اند؛ ( ٢) 
.rovlrالبويأ، المرة هشام: وان البيان، جامع اللجري: )٣( 

ْ/أا،ا.الثور، الذن ال؛وًفي: افلر: )٤( 

.٢١٨-



ةوكنانقريش واجتمعت ثاوت الدي، عن للحاكم رواية ل جاء كما 
فترلته بمنائنزلوا حى فاقّلوا قريس، بلطيمة صفيان أم جرهم فامتا وغطفان 

داّبي j الأمدي وطليحة ذلك ض ص غطفان ونزلت الوادي أسفل نرض 
لمااا■و'عله اذ صلى الني نتال على اليهود من قريفلة بمو وظاهرهم ذلك، ار ي

ارواأثالذين هم النضتر بي يهود أل س مشهور هو مجا نحالف الرواية وهده 
؛،بالمدبمة؛ رالسارمين وسلم عليه اف صلى الله رمول صد الأحزاب وحزبرا فريشا 
انحالفة.القوات احتكها الي الأمام حث س غموض ص تحلو لا وهي 

 jمنهمأمقل من أو ادسلهين فوق من جاووا الذين من مهما ليس لخفيفة ا
يسولوأحلافها، قريشا أم نريطة أكادت< مواء صيتا الأمر حقيقة ق يغر لا فهذا 

هالتنويلزم ولكن الدقة، وجه على الأمر هذا عن الفحمي ؛^؛، ١١هذا غرض مجن 
لأنة؛ قريظبي إجلاء و الخندق ءزوْ أحدان؛ ب؛ن الارتباط أمجر لتحلية بدلك 

كذلن مطرفا هنا عرضتا وفد كبترأ اختلافا ذلك ق اختلفوا المفسرين جمهور 
معدها عهبنقض تكتف، لر فريظة أن تاكيد هنا الضروري من إنه الاختلاف. 

وامرنالمل انغمست بل الحياد، على تبق لر وأها وسالم عليه الق صلى اذ رمرل 
فريفلةبي يتجاوزان ثبتا الرافدي قدم ففد المسلمن، أي الأمس حلفاء صد الدنيثة 

بالساومين.أحاطت الي امحنة ثناء أق 

.wvioالثور، الدر المطي: )١( 

القرآن،لأذكام الجامع والقرطي: ، ١٣•اليان، u،-،؛ الطري: انفلر: )٢( 
الضربن يهود أن الواقدي ذكر . ٤٤٣- آا/ااا الغازي، والواقدي: ؛ا/\'آا، 

إلثربش مم وي-تروا ينصروهم أد على ّنة، خيُ ثمر لهم فجعلوا غعلفان إل ساروا 
هنا،واصحة غيلغان مكافاة ق والمبالغة  ittvlyالغازي، الواقد.يت صاروا. إذا محي 

زاء حوقد ؟إ خير أهل م ميطعفماذا منة، خير تمر اليهود أعهلاهم فإذا 
.٢١٥ص خير، ير لغهلفان شرطوا اليهود أن عمة بن مرمى مغاني 

.٢١٩



إذاحى عوف... بن عمرو وبئ فوص من نفر j أفلذ أمية: بن هلال قال 
ي،القرفليم قبن باش ،نهم [ قريظة يمو ل نفر،نهم إذا )مرصع( موسا كنا 

انكشفوام جراحة، وبينهم سنا ثكان-ن، بالنل ورميناهم صاعة بالنل فنضحونا 
ا.بعير جعا لهم نر فلم أهلما إل ورجها حاميتهم على 

بلالالمدينة بيضة على يغتروا أن قريظة بنو همت فضتل• بن الحارث وقال 
ألف،غطفان ومن رجل ألف منهم ياتيهم أن قريش إل أخطب بن حيي فارسلوا 
رسولفكان اليلأء، فعظم الحر وملم عليه الله صلى اذ رسول فحاء بمم، فمروا 

رحلمئي j الأشهلي حريش بن أسلم بن سلمة يعث وسلم عليه اذ صلى الق 
رر التكبيرون ويظهالمدية يحرمون ثلاثمائة ل حارثة بن وزيد 

المدينةيريد حصنهم من ليلة مج قيس بن نباش أن حزم، بن بكر أبو وذكر 
رة،غهم مننصيب أن همى ت يقولون وهم أشيائهم من اليهود من عشرة ومعه 

اظمي• ملمة أصحاب محن السالمين مجن نفرا فيجدون الغرقد بمع إل فانتهوا 
ونالفرظيانك—شف م ل، بالنباعة مفرامجوهم فتاهضوهم حارثة، بي بناحية 

ممح،ر^.

عجيبنت صفية أن الزبير، بن الله عبد بن عباد عن يسنده إمحح-اق ابن وأورد 
بنافمر فالت; والصّمأن النماء مع ثابت بن حسان حصن فارع، محا كانت المطلب 

هابيتماوقطعت بنوقريظة حاربت وقل بالحصن يطوف يهودفحعل من رحل 

اذورسول هما، يدفع أحد وبينهم بيننا وليس وسلم عليه الق صلى اف رمول وبتن 

اآ/اْأ.الغازي، الولتدتم،ت انفلر:)١( 

.t٤٦/.السابق، الصدر )٢( 

اس،آ/آا'أ.الالمدر )٣( 

-٢٢



همعنينص٢ّما أن سطعون لا عدوهم نحور ل والسلمون وسلم عليه اف صلى 
ا.ل فتكه حى بالعمود فضربته اليهودي إل الخمّن من نزلت م \ت... أتانا إن إلما 

ينعاه—دونالخندق أهل من وسلم عليه اف صلى الق رمول أصحاب وكان 
أمرهمألحوا فإذا فنهاهم، وسلم، عليه اس صلى الني بإذن النهار بأنصاف أهليهم 

الع—والأهل من رجال وكان ا، ءريظةل بي مجن عليهم خوفا السلاح ياخدوا أن 
إللم؛ وّعليه الق صلى اف رسول لهم فيقول أهلهم، على يطلعوا أن ق يرغبون 
يبأس لا فإل سلاحه، فلياحد منآكم ذهب من فريطة... بي من عليكم أخاف 
ال؛فأنه عنه اس رصي الصديق بكر أي عن وجاء على هم قريظة، 

ريشقمن ا خوفنن مد أثقريظة بي من بالمدينة الذراري على خفنا كد 
عقب،إلا امون ينالمسلمين ذراري من الاطام أهل يكن فلم لذلك وغطفازر 

•٢ ^۶٠(^ يغتروا أن قريظة بي من خوفا مناوبة، 
الليلون يناميكونوا لر المسلمين من الخندق أهل إل بالمسبة الأمر وكيلك 

نحاراره.بالخندق ليلنا فكان جبير: بن خوان قال كما أو قليلا، إلا 

،٤٦٣- ٤٦٢/الغازي، ٢ الواثدي، وناري: م/أ،مآ، البرية، المرة هشام ابن انقلر; )١( 
اليهودأحد وأن فارع، بأطم ^١ ١١٠ثريفلة يي من وعشرة سموأل بن غزال أن ذم فقد 
زلتفخشبة أخذت م بثوبما صمية خاحتجزت يدخل أن يريد الحصن باب من دنا 
صالأشراف، اب أنالبلاذرى: وراجع ود■ يهمن ض من فهرب فقتلته فضربته إليه 

أحد.يوم كانت لليهودي صمية نتل حادثة أن ذكر فقد ، ٤٣٢

آ/اْ؛.المخازي، الراثدي: )٢( 

أ/؛بدالس،الصدر )٣( 

.٤٦آ/.ازبق، الصدر )٤( 

ْ/اا/.الهلبقات، عد: ّابن )٥( 

.٤٦١/٢الغازي، الواندي: )٦( 

-٢٢١.



ممبوالخحرش السالمين على قريظة بي يهود تسلط من مدم ما إل إصافة 

ذكرتففد وصابكهم، ؤلريهم ومحييي وأولادهم وهم نما فيها الي آطامهم ومحييي 
للمسدينحمارها أثناء ق فرينا يمدون كانوا قريظة بي أن المتأخرة المعاير عضرى 
ا.الماشية١ علف وحى والمر بالمر 

نمدر الغوظهور والخوف، بالقلق المشحون النفسي الجو هدا ل وهكدا 
سافرةالويعسرلهم حقشهم على المناشن، وظهور فربملة، بي الأمر، حلفاء 

وعيثاما ؤ بقولهم؛ ورسوله، اس ينكديبهم وبحاهرمحم بالمدينة منازلهم إل بالعودة 
وحلمالهالقريش العنيد الاصرار وأمام [• ١٢ل١لأحزابت ي غرورا إلا ورسوله الله 

وليالرسول شعر كله ذلك أمام شوكتهم، وكر السلمين منازلة على 
فقدولذلك ابجتمع، سلامة ثتأُين المعتقد حماية تتطلب الي المسؤولية وثقل الموقف 

نجمالباطل أهل كلمة تفريق ق، يفلح لعله الدبلوماسمة سملاح يجرب أن قرر 
بنحصن بن عيتنة إل فارسل اوئهم وميعفهم الاتصال على فعزم الأحزاب، 

أنعلى المدينة ثمر ثلث عليه وعرض غطفان من المشركن رأس وهو الفزاري بدر 
الثحلرل جعلت إن عيينة، إليه فارمحل الأحزاب. بتن ويخذل غطفان بقومه يرجع 

ا.فعلمترر النصف أي 

ومن، iiu/tالحلبية.، المرة والحليت ، ٣٠٤ا/ الوفاء، وفاء المهودي، انظرت )١( 
تمدكانت قريظة أن زعم ممد، حياة كتايهت ل هيكل حسين محمد أن حقا المدهش 
و'امه. ٣٢-٤  ٣٢٣ص ص الحصار، مدة خلال بالمرونة وسلم علميه ايذ صلى الرسول 

دولةق الشريف، إيراهيم احمد تاريخي مستند أي له ليس الذي الرأي ذا هق 
.٢٢٥-  ٢٢٢ص ص المدينة، و الرسرل 

مآ/أآأ.الجوية، المرة هشامت وابن ، ٧٩ص البرية، المغازي الرهري• )٢( 

.٢٢٢



زعماءن مورفاثه حصن ن عيينة رصي انحادثات من أخرى جولة بعد 
لمومه عليالق صلى الق رسول أحضر وقد فجازوا ثمر بثلث غطفان 

ودعاالصحيفة، لكتابة عفان بن عثمان وأحضر والدواة الصحيفة وأحضر أصحابه 
منأراد د ن■تما وأخ^رهما الأهمر ف غاتشارهما عبادة ب،• وسعد معاذ ن سعد 

؛.بور الإلا أبدا نعطيهم لا وقالا: يواغقا، لر عدين الولكذ الصلح. 
هعلياذ صلى الرسول ين الاجتماع ذلك إحقاق أثر على أنه انحتمل ومن 

يتسربالثقة بعدم شعور وبدأ تضعف، التحالف عرا بدأت غطئان، وزعماء وسلم 
وذعوالحارث؛—■ب ص بن عينة لخص وند الأحزاب، قادة بعض نفوس إل 

محمدعلى عرضنا علمت.c( إن قريشا أن عع بشيء، مقامنا وما بقولهما: الموقف 
سرها"رآا.م و خذياها قد أنا عرفت 

راحمتعد لآ وسلم عليه ايله صلى اتله رمحول مفاوضة أمر أن كيلك ويبدو 
ذهوهال: فJاولا، س الزبتر زعمائها، أحد إن ونيل: بذلك، قريظة علمتا فقد 

ت،داما وم؛. ر وتنصرف الأوس تمر بعض يعطيها أن محمد إل تطالب، غطفان 
إلوحإ المفاوضة خحر أن فالابد سرا يعد ب حدث ما فان بالأمر علمتؤ قريظه 
ادةقع >ميوس نفل سرى الثقة عدم ص شعورا وأن حلفائها، وبقية قريش 

القتال.واستعدادهم معنويافم ضعفت، هنا وُان الأحزاب، 

هإنفيل: ١^^، الأشحم عامر ب• مسعود ب• 'نعم برز الظروف هذي وق 
كلفهوسلم عليه اس محنى اينه رسول وأن قومه، علم دون سرا الحنيف ليال اّهم 

إنا عِفخذل واحد، رحل غيا أنت "إنما : ه لنائلا الأحزاب كلمة تفريق 

.xnlrاوو؛ة، المرن هشام اس رئرj: ، ٤٧٩-  iVU/Yالمغازتم،، اأ!و\فدي: )١( 

ء٤v٩/٢انعازنج،، الواثا-ي،: اطر: )٢( 

:ا/'ا،/إ.الاس،الصدر )٣( 

-٢٢٣.



ةرغق وحفعاه مل نجح سئما أن ويظهر ر حدية الخرب نإن استطعت، 
الأحزاب.كلمة مريق ق وملم عليه اس صلى اتله رمول 

حمالأفعود مبن مم جاء إذ نجنح؛ أن عن روايته j سعد ابن نال 
غرمن منهزمن الأحزاب فانهللق الناص ب؛ن نخذل جيعا، الغريقان يا'«نه وكان 
المنتنانك وكفى توله: غذلك قال، 

شملنا تقربق عود مبن نعيم به قام الذي الدور خطررة تكن ومهما 
أنه فيلث، ثلا مما فإن عاه، مل أصابه الذي المحاح عن قل ومهما الأحزاب 

سالنال أرادوا. عما وردهم الأحزاب تض، إرادته اقضت، إذ غالمة اذ إرادة 
ج—اءئكمعلميكم؛ذ ش ة سماذكتوا آمنوا الذين ياآيها ؤ الؤمن_\نت مخاطبا 
بصترايتعنسون بم—ا الله وكان ثروها لم وجثردا رنجا عليهم محازسثا جنود 

٩[.لالأحزاب: 

صالغازي، ار اختمق الدرر م: عبد ابن ، r٢٤/.المويأ، المرة هثام: ابن )١( 
الرواياتوانفلر: ، ٢٢١- ٢٢•ص ص الغازي، عقا: بن موسى وقارن؛ ، ١٩٨

الواندي،عند الأحزاب كلمة ممرض ق عود مبن نميم به نام الاِي الدور عن الختلفة 
،١١٢٧- \ rol\iالقرآن، لأحكام الجامع والقرطي: ، ٤٨٧-  ٤٨آ/.المعاني، 

،٢٨٦٤)حديث،؛ ١ ١ .٣!٦ الصحيح، البخاري؛ عند خدعة الجرب اذفلرت>اّيث، 
(.١٨٤.، ١٧٣٩)حدبن،؛  ٦٢-  ١٣٦١/٣صحيح.لم، لم: وم( ٢٨٦٠

ممأن الإصابة؛ ق انم.قلأني حجر ابن وذكر ، ٧٣/٢التلقات، سعد: ابن انملر: )٢( 
نرقلةالحم، بان الجلم أوقع الذي ومر الختا"3،، لمال أسالم الأشحم، عود مابن 

 j٦٨/٣ْالإصابة، المدية. عن ورحلوا بعضا بعضهم فخالف الخدق، ونعة ق ثغءلفا
خلالهامن يفلهر إذ اليهقي عند وارن بن سلم بن محل رواية وانفلر؛ ( ٨٧٧٩)ترجمة؛ 

كانر.ءا بل الأحزاب، شمل تثّيت، ق يذكر دور أي عود مبن نعيم يكن لر !نه 
وذللئ،وفشلهم، كلمتهم ممرض ل سعى الدى المان بن ة لحديقذللئ، ل اكور 
- lorlrالموة، دلائل البٍهقي؛ امملر؛ وسلم، ّ اذ صلى اذ رسول لأمر اتخاذا 

.٤٠٤

-٢٢٤



اللهوكني حم؛ نالوا لم ببلهم كمروا الذيذ الله ورد ؤ تعال؛ وقال 
[.yoعزيزه ئويا الله وكاذ القتال النويى 

فقالوااممه أرسلها الي والجنود اريح تلك أخبار من ؤلريا اشرون ذكر وفد 
انكف>ى الحدق يوم الأحزاب على ارسلت الصجا، ريح ت بالريح القصود 
لزو الملائكة م هبالجود، والمقصود أفكهم، حى افلهم فونزعت فدورهم 

ارانأوندوا كالما فكانوا والريح، الرء_، الأحزاب على اس فبعث يومئذ. تقاتل 
اللهبعث لما اتٍتم، الحاء الحاء.... لقرمه; حي كل سد قال حى اف، أؤلفاها 
تهمعلالله وأرمل بعض، )، بعضها المشركان خيل وجالت ؛• التم،أ من علهم 

٢.العكر١ جوانب، ق الملائكة تكبير وكثر الرعب، 
رصولأرسل والفللة والمهلر والرعد الربح الشديد المكفهر اء المذلك وف، 

هويأتالأحزاب معكر ل لدخل الهان بن حذيفة وسلم عليه الذ صلى اف 
ثقرلا تفعل ما بمم تفعل الذ وجنود والريح القوم ق، فيخلى فدهبت قال؛ بخيرهم، 

امواس، إنكم، فريش معشر يا فقال؛ سفيان أبو فقام بناء، ولا نارا ولا فدرا لهم 
همعنوبلغنا فريفلة، بنو واختلمح والخف، الكراع هللئ، ولقد مقام، بدار أصبحتم 

هجلإل ام قم مرمحل، فإل فارتحلوا ترون ُا الريح هذه مءن ولقيتا نكره، الذي 
وهرإلا عقاله احللق فما تلأيتح، على به فوثب صربه م عليه، فحلس معقول، وهو 
ا'اّولأدهمر'إل راجمن فانشمروا فريش فعلت غهلفان.مما وسمعت، قاتم 

.١ ٤  i٤/١ القرآن، لأحكام ١يىءع والقرطي؛ ، ١  ١٢a/y البيان، جامع الْليرك،، انفلر؛ )١( 
 )Y( القرآن، لأحكام ايىُع الم'لمي؛ t ١ ٤ ا/أ.

 )٣( '■M :،القرآن،لأحكام الجُع ،والقرطي: ١٣٨- البيان، جامع الطري
والواندى:، ٢٤٤- ؛r/r Yالنبوية، المرة هشام: وابن ، ١٣٨-  ١٣٧/١٤

.٤٩.؛- aa/yالغازي،، 

٢٢٥-



أحدبحضريه وليس أصبح بالخندق وّالم عليه الله صلى اس رسول أصبح فلما 
عليهالله صلى الق رّّّول وأذن بلادهم، إل وانفشعوا وذهبوا هربوا همد العساكر، من 

ا.رورين ممادرين فمجوا منازلهم إل الانصراف j للمسلمن وسلم 

تمم؛رهم ~ ٣ 

;ار الخم— أ 

سلاحهويضه المدينة، ق ييته إل يصل وملم عليه الق صلى الني يكد لم 
ها;عناينه رصي عاثشة حدثت قريظة، نحو بايسثر الإلهي الأمر أتام حى ويختل 

اهأتواغتسل السلاح ووصع الخدق، مآن وسلم عليه الق صلى الم، رجع *لما 
إليهم.٣ فاحر وضعناه، ما والله الملاح. وضعت ند فقال; لام العاليه جمرل 

عليهاذ صلى الني فخرج قريظة، بي إل وأشار هنا، ها همال: ؟ ؟( أين )فإل هماوت 
رإليهم؛ وسلم 

علمهاممه صلى اف رسول اتحذه دفاعيا زارا الأحزاب مواجهة زار كان ولثن 
انكزيظة، إل المم أمر فان المحالفة الشر زى كيد م>ن المدية لحماية وسلم 

الذ،لمشتئة مشد إنه حنث فيه، وسلم علمه الله صلى الني لمفيثة دخل ولا إلهيا امرأ 
بيز إلا العصر أحد _ L،،Jلا المدية أرجاء ل ينادي أن مناديه أمر فقد لذلك 
علمهالذ لى صاف رسول أن عمر، بن اس عبد عن لم معند وجاء ا• ُ زيظة 

.٤٩آ/االمعازى، الواندف: )١( 

(.٤٨٩١)حديث; ١ ْ ١ • ا/ المحيم، اJخاريت )٢( 
C  ■ ' -'■ا'

وسلم:أ.؟(، )حديث:  ry\l\(، ٣٨٩٣رحديث: \0\ اا.السابق، المصدر )٣( 
السوية،اني المعالزهري: ونارن: (، ١٧٦٩)حدبث،: ، •—لم صحيح 

.٢٤٩v/المعاني، والواناي: t/؛u، الطقاّت،، سعد: واس ، ٨١ص

-٢٢٦-



بيل إلا الظهر أحد بملثن لا أن الأحزاب انصراف يوم الناس ل نائي وسلم 
قرطة"لا؛.

يبإل ه برايتطالب أي؛، بن علي ولم علته اس صلى اس رسول وهمدم 
ربتلها يقال أموالهم ناحية من آبارها س بثر على نزل نريفلة بي أتى ولما نريظة. 

ذين مبق—بن لبع الأربعاء يوم ق ذلك وكان ا. الناسر به وتلاحق ا ر ائا 
ذ' ٣٠تطون لمبع رم انم^>رف م وط، عشر 'خممسة ^^^صرهم ف، 

بجموهم،تطف ادسالم؛ن "هموع قريظة بي رأت فلما ا• خممِر منة الحجة 
الذصلى الله رسول دنا م وأزواجه، وملم عليه الله صلى الرسول يشتمون أخذوا 

،٠١أنشتمرني الهلواغيت وعبده والخنازير القردة إخوة يا ءقالت عّنهم، وملم عليه 
ا.جهولا؛ كنن، ما القاسم أبا يا ويقولون؛ بالتوراة، بحلفون فجعلوا 

المرةهشام: ابن وقارن: (، ١٧٧.)حديث،: لم، مصحح انثلر: )١( 
كانمن الناس: ق مزذنا أمر رِام عليه اف صلى الذ رمول أن ذكر ققد ة، الهوي

٠٢٤٠- v٢٤٤/قرفلة، بي( ق، إلا العصر فلا متلعا سامعا 

بعدهاالمشيئة الموز وكر بالفتح رفل كهنا، المرن ونحفن، مزة الهبضم انا؛ بم )٢( 
بثرعلى قريفلة بي حاصر حين قبته وملم عليه الذ صلى الق رسول وصرب تحتية متتاة 

اءوفمهودي: الانفلر ■ البثر من وسرب هناك، كان الذ،ي، المجد ق، وصلى انا، 
أ/.ها<.الوفاء، 

؛o/r.xالمبرة، المرة هشام: ابن )٣( 

هشام،ابن وقارن: ، ٣٢ص البلدان، نرح واولاذرمح،، x/\"؟؛، المغازتم(، الواقدمح،: )٤( 
لماة،وعشرين خمسا دام الحصار أن إّحاف، ابن وذكر . ٢٩١م/الهوية، المة 
٢.١  x/rالمعاد، زاد الجوزية، قٍم وابن ٢، ٤ م/ا• 

.٢٢٤ص المغازتم،، عمة: بن مرسى وقارن: •٠، • - الغازي، الواقدي: )٥( 

.٢٢٧



الرام_اةفدامت أصحابه، عن التماة وسلم عليه اممه صلى الله رسول مدم م
صباحول ،. الليلة١ تلك أحد منهم بمللع لر قريظة بنو فانجم صاعة، لهلوفن اض 

احلوافاحأصحابه أ وعبالرماة وسلم عليه افه صلى الله رسول قدم ١لتالي النوم 
لوجعارة، واححل بالنبوهم يراملمون المفجعل ناحية كل من بحصولهم 

وسلمعليه الذ صلى الق رسول برح فا بعضا، بعضهم فيعقب بمقبون لمون الم
باuكةر٢/أيقنوا حى ئراميهم 

السلمغ،جموع مهاجمة ل استبسالا يفلون لا بدورهم قريظة بي بهوي وكان 
نما يراموننكانوا عمر• بن الله عبد شهادة ل جاء فقد هم، أنفعن والدفاع 
•؛ ر نبلنا بلغهم حنث نقوم وكا الرس* أشد والخحارة بالنبل حموهم 

عليهموالتضييق قريظة بي محاصرة ق مجسنميتين لمون المكان فقد وبالمقابل 
وميا رأيتنفلقد الخمار أشد حصرناهم ت لمة مبن محمل• قال يبمتلموا، حى 

اولزمنكنب ن حمونرميهم الخمن من ندنو فحعلنا الفجر، نل عليهم غدونا 
ىعلوملم عليه اتله صلى الله رصول وحضنا أمسينا، حى نفارقها فلم حموهم 

افتالمتركوا حى معكرنا إل رجعنا  ١٠حموهم، على بتنا م والمر، الجهاد 
عنه؛'/وأمحسكوا 

حمارهمواصلوا الحصار مراحل من متاحرة مرحلة ن، المسلمين أن ويظهر 
لسامين الأن قيس، بن لنباش شهادة ل جاء حيث هار، ليل فريفلة بي ليهود 

٢.. ٢ ص والحر، الغازتم، اختمار ق الدرر الم: عبا ابن )١( 

أ/ل.د.ادنازي:الواقدي،انقلر;)٢( 

آ/ا.ه.السابق، الصدر )٣( 

 )i( ٥.آ/١ الاس، المدر•
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اللي—لون يبثتأمرا م اللل، ق و؛؛رجمن النهار 3، بماتلون كانوا الخمار أول 
النهارأويظلون 

ال——سلعينتن بمباشر ننال بحيث لر أنه السائقة الروايات عرض من ضتن 
صربهذي الالجمار إل إصانة بمد، من والححارة بالبال الراماة إلا واليهود 

ةروايق اء جولكن للاستسلام. أذعنوا حى نريظة بي حصون على الملمون 
نبالرص ه لفخرج يبارز؟ من اليهود من رجل نال قريثلة يوم 3، أنه ة لعكرم
ةالواقعهدء أن وذكر الرواية هده الواتدي ضعف وقد فقتله. الزبتر فعلاه العوام، 
٢.خيرأ فح ق كائن 

هوكانبقريظة ألر  ١٠نيه يمض ثابت بن لحصان شعر 3؛ كذلك وجاء 
فه;جاء واليهود، السلان ب؛ن مباشرا واكحاما معركة يصف 

ئصترت ذل لوجدت ومحا اها مجامحة نريظتأ لقي،- لق

النضيري بنأصاب قد مجا وى مه فيان كلاء بم أصابه

توفيها 

شيءبروا ظفا وماهم ركن

يهمفالط—تر ثحوم صرعى لهم 

ركالعيعليهم م دماؤه
٢المح__ورر د الن_ذو يد١ن ك_داك 

آ/مجْ.الغازي،، الواندي: انفر: )١( 

0 - 0 ..0 ٠ y/؛ ابق، انالمدر )٢( 

ثابت،بن حان ديران وثارزت ، ٢٨٤~ \ atIvالنبوية، المرة هشام: ابن انظر: )٣( 
الصيرق،حن ومراجعة حسنى حنفي محيي تحقيق م،، بن ومحي الأرم برواية 

—/أ'اا<ام(صصأأآ-ْأآ. ٠١٣٩٤)القاهرة: 

-٢٢٩



بيود يهمص؛ر عن تابت بن حان قدمه الذي الوصف هدا على وبناء 
تحطنود واليهالمّلمين 1ين ا،لواجهة أن أحمل لركات ذلك أوحى ففد قريظة 
الالحوهليم_ة وهدا وأممِىراا. قلى فيها مقيل فعلية معركة إل الحمار نطاق 

مباشروالتحام قال يقع لر أنه مجن الجوية، ترن المصادر به صرحت ما بخالق 
وتحللا شعرية صورة قدم انا حأن وليس.ممستبحد ٠ لمين و١لمقريظة بي يهود 

المالنة.مجن 

;الفارضات — ب 

نحدةم■ مهم ويأمقريظة بي يهود على الحصار الّلمين لتضييق نتيجة 
دمائهم،حففل رجاء وملم عليه اف صلى الني مع المفاوضات فرروا لهم، الأحزاب 

محمد،يا وقالت ساعة وسلم عليه الله صلى الله رسول فكلم قيس، بن نباش فانزلوا 
ُانونخرج دماءنا، وتحقن والحلقة الأموال لك الضير، بنو عليه نزك محا على نترل 

اممهصلى انف رمحول فأي الحلقة. إلا الإبل حملت، مجا ولما والدراري، اء يالمبلادكم 
وسلم.عليه 

حملت،فيما لما حاجة ولا والدرية، اء النملآ لم وتدماءنا قحقن فقالوا! 
،.^١٣على زلوا تنأن إلا لا، وسلم: عليه اف صلى انذ رسول فقال الإبل. 

 )١( 09..Ahmad , B. Muhammad and the Jews, p

.٥١٨- o.^lrالغازي، -آ/ا"أأ-أ-ْآ،والواندى: الميه، المرة هشام: ابن انظر: )٢( 
ر.ئآ/ا.ْ. الواقدي;الغازي، ونارن:  ٢٤٧-  rin/rاكويه، المرة هشام: ابن )٣( 

تفاصيللما نقل ادوي التقيمثن الورخثن بذن من الوحيد الزرخ الراتدي كان 
أناءق قريهلة بي ويهود وسلم عليه اف محلى الرمرل، ض ■مت الي الفارضات 

وهمهم أنفاليهود بثن جرت الي انحادنات تفاصيل أدق نا يقدم أنه والحقيقة الحصار، 
تفاصيلعلى كثترا يعول لا الباحنؤ يجعل كله وهذا بيتهم، كان وكانه صنهم. حق 

غم.ليس بما للامتئاص ها يسوقها وإنما امح١دلت، -طك 

-.٢٣-



لموسعليه انف صلى الني مؤنق لهم ونمل فريظة بي قومه إل ناش عاد م
وال—أسالقنوط حالة وق الأثناء هده وق حكمه. على زلوا ينأن على وإصراره 

جاءما حب أمحي، بن كعبا زعيمهم عليهم عرض نقومهم، على استولتا الي 
خيار١تتالواقدي واية رل 

وأموالهم،دماءهم بدلك فيحففلوا به جاء وما .ممعحمد يؤمنوا أن الأول؛ الخيار ١" 
الذ.ني محمدا أن يعلمون إهمم إذ 

دمحمال لقتيالسيوف يخرجوا م ونساءهم أبناءهم يقتلوا أن اكانيت الخيار ٢" 
وأصحابه.

أنا فيهآمنتن وأصحابه محمد ويكون السبت، ليلة الليلة، أن الثالث؛ الخيار ٣" 
وأصحابهمحمدا فيقاتلون فيخرجون اليهود، تقاتلهم 

ع—وتخلون لا فهم بالرفض، المصرحات هدء كل قابلوا قريظة بي ولكن 
اله لأنوساتهم أولادهم تل ويرفضون موسى، أمر من عليه كانوا ومجا التوراة 

هلأنالبّتا يرم يقاتلون لا أخثرا وهم بعدهم. الحياة قيمة محا م أولا، لهم ذنب 
٢•عرذأ أسلأنهم ماض j وهم علتهم محرم 

لألهاب1لر3تنمي؛ وانتهت نوقشت إلها وق\ذ\ الي الخيارات هذه كل أن والحقيقة 
اليهوديةالعقيدئ مع وتنام محاك. محل الوافم ل هي اليهودية، العقيده مع نمليم 

المزءرُةُم.

.ه.>ه-أ'آ/االغازي، الواءدي; انذلر:;١( 

ْ.. ٣ - ٥ .  iy/t،_L؛المحير انفلر: ;٢( 

علىعرضها أسد V كعب إن قال: الي الثلاثة الخيارات لهدم المانعة المافنة اطر: )٣( 
Muliammad and tlie Jews, I'p. 74-  76في؛أخمد لدكا:مكات نريظة بي يهرد نرمه 
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روهه، نوم■كلى عرصه أسد بن كعب إن يقال؛ الذي الأول العرض أما 
واسارت فا كمأو ورمالته وسلم عليه اس صلى الذ رسول محمد بموة الإيمان 
ربللعد الحإلا معه الدخول من منعنا ومجا الق، ني محمدا أن لتعلمون إنكم 

قرج جبوأنه ايتفلر، الني طهور قرب من علمالهم بعض لهم نقله محا إل إضافة 
داحضوه رفوألهم، حقا ريهم ءل؛هم اقترحه ما كان فإذا ٢، اليرب' بلاد 

أنلا عقيقبل هل م للحق، مجعادالهم حيث مجن بعينه الظلم فهدا غتر، ليس للعرب 
احمم الحق؟ يتعوا أن على خاطر طيب عن بالقتل يرصون بكاملها نيلة رجال 
الهم ديانتعلى مرا ومحقوا لدمجائهم حفظا الإصلأم بقول يتظاهروا أن يمنع الذي 
امحال.هذا ق تاريخية مابقة مجن أكثر هناك أن ميما 

ةطليطلق اليهود احتر أن (، ٢٦٠٤/)٤٣٥ ّنة ق حدث أن سز فقد 

اه• زْ ة منق ذلك مجثل حدث م مشابمة، ظروف ل المسيحية اعتناق على 

المسيحيةاعتناق على اكنرى آميا يهود اليزنطي الإم>راطور أحنر عندمجا ( ٢٧٢٣/
بعدرآلفيما لليهودية عادوا م منهم، كثتر فاعتنقها الصارم العقاب طاتلة نحت، 

روهقريظة بي نيلته أفراد مجع نافشه كعبا إن يقال: الذي الئاي العرض أمجا 
هعليالذ صلى الني قتال ق لين مّتبيخرجوا م وأباءهم، زوجالهم يقتلوا أن 

مجنهاتأسباب لعدة قبوله يصعب، قول فهو وأصحابه وملم 

فرّل ر ثالعالوصايا ل جاء كما امحرمجة الأمور بلن من القتل أن 

الفإسرائتل، بي على النفس نتل تجّيم ءم القرآن ت، وجاء تقتل لا التثنية 

، الغازيالواندي: انفلر:١(  )

Ahmad , B. Muhammad and the Jews, p. 75. ( ٢(
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محاثأو يمس بمر منا فل س انه أّنرابل بيي على َمحا دللذ أجل ؤس تعال؛ 
جميعايالناس أحتا ئكاسا أح؛اها ومن جم؛عا الناس فل ُكادما الأرض مي 

[.٣٢لهلدة: اا 

بارتكابالدين ص التنصل جريمة من الزوج قريفلة بي يهود بجاول مكطف 
لمثثان هذا على زيادة انذ. حرم الي المغس ثل وهي عنها وزر'ا تقل لا جريمة 

النطقُن حال شيء كل نل وهو اليهودي العرف ُع جم ينلا التصرف هذا 
.^٧١١٢أحد لاحظ كا 

قاتلهمأن اهون امتن الملأن الست، وم الشال وص الثاك، الديل أما 

سبتالوم يل العمفكرة أن ف؛فلهر الفكرة، لتلك اليهود ورقص فيه، اليهود 
الشية؛مفر من الخاص الإصحاح ل جاء أنه صحيح المالغة، من نحلو لا اليهودي 

أث)ما( عملا فيه تعمل لا إلهك، رمح لل Shsbbstفت، السابع اليوم وأما 
لليس ولكن ( ١٥الخاص؛ )الاصحاح وم،رك وأمتك وعبدك وابنتك وابنك 

القس.ص دفاعا فيه القال نحر.م إل إشارة أية المص هدا 

اليهودعلى يتوجب الذي ( Melakhah)العمل طيعة أن أحر مصدر ل وجاء 

اريخالمدى جمعلى مختلفة كتثرة تفابحر ه لأصبح الت يوم ز ممارمته عدم 
ذكرهابت اليوم ممارستها بجون لا الي الأعمال من محددة أنماط وهناك اليهودي. 

،.الحهل_،ر وجمع المار وإشعال الطبيح أو الخبز صنع عدم وهي؛ المقدمة الأسفار 

Ibid., P. 75. (١)

ER. Art. •_bbat" Vol. 3ا . Pp. 18992و (New Yoric.M^ ( ٢(
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تتضمنلا السبت يوم بما القيام اليهود على انحثلور الرئيسة الأعمال هذه أن وواضح 
م(ق. ١  ٣٠- ١ )٥٧ منة الكاض ثورة منذ أنه ذلك عر زد النفس. عن الدغاع 

وانيناكوكل السبت يوم بشعار التقيد على مقدم الحياة حفظ أن الحكم صدر 
الواجبأحل ن منجاهله يمكن الكفارة عيد وحى السبت يوم بشعار التعلقة 
ا.الحي١ةر على الحفاظ وهو المقدس 

يوماحترام على مصرون وهمم لمخن الممنازلة قريظة بي يهود نرر فلو لذلك 
أووم ية مهلوملم عليه الق صلى الرسول من يطلبوا أن بامكابمم لكان صبتهم، 

وقبت، الوم يخلاف يوم ل المسلمان ياغتوا م أمرهم، ل ليفكروا يوم؛ن 
عايرالمبعض أن صحيح حنداك. متعادلة كانت الطر^ين قوة أن الظن غاو_، 

تر بجللا بالتأكيد وهو ألاذرأ؛، ثلاثة الخندق وم لمن المعدة أن ذكرت 
انكالخندق يوم اللم\ن عدد أن إل أثارت أحرى مصائر هناك أن إلا مبالغة، 

.أو!^١٢٢أك 

Ahmad . B. Muhammad and the Jews, p. 76 (١

عد:-وار آ/أآه، المغازتم،: والراقدي، م/امآ، البرية، السيرة هشام: ابن )٢( 
.t٥٧/.والهلوك، ارنل تارخ والهليرى: ، Ui/rالهلقات، 

حزمار ويكر (، ٣٨٧٦)حديث: ١ ه ٠ ٦ - ١ ٥ ٠ أ/ه الصحيح، البخاري: افلر: )٣( 
منآلاف ثلاثة ق خرج وملم عليه اذ محلى اذ رُول أن السيرة: وامع جق 

)موهم والأول فيه، شلي لا الذي الصحيح وهو فقط، نمائة ل ونيل الملمين، 
Jارييخرجل، مئة بع الخندق يوم الملين عدة أن ١ليعقربي وذكر ،. ١٤٨

اللهرسول صحبوا الذين هم الخنا-.ق يوم خرجوا الذين المسلذزإ أن ومعلوم آ/.ه• 
تريفلة•مح، إل وسلم علته اف صلتم، 
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إننل: ي الالأفكار هشاشة مدى إظهار م تقدم ما كل من الهدف إن 
خياليةأفكار تعدألهافلايلدلك فريفلة، بي نومه أمام دطرحهاأمبن كعب 

١؛•الاجتماعذلك ل حدث •مما لها صلة لا 
رصالانحرى إل دنا وعجانبا كب مشورة عن قيل ما تركا وإذا 

ايمأن مجءث قريظة بنو يئس أن بعد أنه إل تشتر التاربجة المصادر فان للأحداث 

وايزلأن على إصراره وتيقنوا السابقة عروضهم محن أيا وسلم عليه اس صلى الني 
اب■و عم بي أخا المنير، عبد بن لبابة أبا إليهم يعث أن منه طالبوا حكمه على 

الذصلى الذ رسول فأرسله أمرهم، ق ليتشيروه الأوس، حلفاء وكانوا ، عرذر 
مءنإليك وا أرسلم فالهانالئ،، حلفإل ب، اذهال: فق؛، وملم عليه 
قالقريظة بي ال ورحة لبابأتجب ب،ن طويلة ات( محادثد وبع؛. لأوس؛ اض 

أنإلا أي قد محمدأ إن ؟ غيرك على اخترناك قد فإنا ترى ما أسد: بن كب ه ل
هوأي حلقه إل وأومأ ~ زلوا فاننعم، ال: ق؟ أفتن—زل حكمه، على زل نن

Ahmad , B. Muhammad and the Jews, p. 76( ١ر 

ينكب إل نسب ما أمقتل فقد . ٧٨-  Vijyالطبقات؛، معد: ابن كذللن؛؛ وانفلر 
الحصار.ونت، j نومه على عرض مما أسد 

مرزان،ونل: رناعة: ونيل بشم، نقيل: اسمه، ؤ، اختلف المنير: عد بن يابة أو )٢( 
بدر،إل خروجه عند المدينة على لبابة أبا أمر وملم عليه الذ صلى الما أن وزعموا 
القبا،أحد كان ونالوا: الوري؛ن، ق عقة بن مرسى وذ'مْ وأجرم' بسهمه له وصرب 

زمات يقال; الفتح. يوم معه الأوس بن عوف ن عمرو راية وكانت( اشة. ليلة 
حجراس انغلر: الخم—ئن• بعل• إل عار ويقال: عثمان، خلافة ؤ، وقيل: علي' خلافة 

(.٩٨١)ت: ١  i٦٨/الصحابة، ممييز ق الإصابة العسقلأني: 

١٥٠٦~  ٠٠ o/yالغازي(، والراقدي: ٢،  iU/vالنبوية، السيرة هشام: ابن )٣( 

ه.٠  n/Yالمغازمح،، الراقدى: )٤( 
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هعليالق صلى والرسول الته خان ند تلك بإشارته أنه ل-ابة أبو وأدرك ا• •^ ٧١
اللهرسول حي مسواري إحدى ل ه نفوربمل المدينة إل فوره س فذهب وسلم 
،.٢٧انذ بوب أن رجاء 

علىنزلوا إذا أهم نربملة بي ليهود يابة أي تلميح عن نل ما أن الحقيقة ول 
ومنإشكال فيه قول هو القتل، مجصترهم فإن وسلم عليه ايذ صلى الذ رسول حكم 

وسلمعليه الله صلى الله رسول أن لبابة أبو عرز كيلنا إذ به. السليم المهل غتر 
فالهمحا أن أم ؟ أصحابه بقية دون من بدللن< الرسول أختره هل ؟ قريظة بي سيقتل 

لفهكذلك الأمر كان وإذا ؟ و■نحمين حدس مجرد كان نريفلة بي ليهود لمابة أبو 
ساعةل وسلم عليه الله صلى الله رسول على يتقول أن ر١بة أل مثل لمحاي بجرز 

إ؟ كلك حاسمة 

،١٥٢\؟/أ0ل— اليان، جامع ١لهلأري; وقارن؛ آ/أ'ْ، الغازي، الراندي، )١( 
أسابق اليابوري وذكر القرآن، لأحكام الجامع والمرطي: 

الأيةوالرسول.....ي اس تخونوا لا آمنوا الذين أيها ريا آية عن حديثه ؤ، زول، الن
افرسول وأن قريظة بي حمار حنن الأنصاري المنذر عيد ين ليابة أي ؤ؛ نزلت أهما 

فأيوا.ونالرامعاذ بن سعد حكم على النول اليهود من ، ٣٧٠وسلم عليه الد صلى 
نعئهعندهم، كانت، روس وماله عياله لأن لهم؛ مناصحا وكان لبابة أبا إلينا أرسل 
حكمعلى أنترل ترى ما ا لبابة أبا يا فقالوا؛ فاتاهم. وسلم عليه الذ صلى اف رسول 

٠١٧٥ص تفعلوا.,,,,,، فلا الذبح أنه حلقه إل بيل.ه ليابة أبو قاسار معاذ، بن سعد 
وأنسعد حكم قبول على اليهود اجر وسلم عليه اف صلى الرٌرل أن الواحدي وقول 

قضيةمن مشهور هر لما ؛فالمح حكعا معاذ بن سعد نول ِن حذرهم ليابة أبا 
الغازي:والواقدي: ، ٢٥١- -ا/.ْأ■ الهوية، المجرة هشام؛ ابن انفلر؛ التحكيم. 

t/t  المعبد ران ، ٢٦٥ص الخال—فاء، وأحبار الهوية الهرة الممي: حام وأبو ه، ١
٢,. ٦ - ٢ . ٥ ٍى ص الغازي,.,، احممار ق الدرر القرض؛ 

و.ْ،- أ/أ.ْ الغازي: الواقدي، وقارن: ، XtU/T■ة، الهويالمجرة هشام؛ ابن )٢( 
اختمارل الدرر الجر: عبد وابن ، ١٣٥ص الهرة، جوامع الأندلم؛ حزم وابن 

.١ ٢ ٢ ص آ/آ والنهاية، البداية م'أ-؛'آ،رابنكث؛ر؛ الغازي، 
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ةقريفلبي على حكمه أصدر قد وملم عليه اس صلى اس رسول كان وإذا 
ليحيفكيف ذلك، من أكرم الذ رسول لأن به؛ القطع يجوز لا أمر وهو مبقا، 

نمد لأبالتساؤلات هذه أمام ؟ الأوس صيد معاذ بن معد إل فيهم الحكم أمر 
اليالقرآنية الايات لأن ملموس دليل إل يجتاح لأ-ابة أي، إل ثب ما أن الافتراض 

،•القسريزر محن خلاف محل فيه نزك أقا قيل 

:الاستسلام — ج 

صلىاممه رسول حكم على نزلوا التال، اليوم قا ثريظة بي بهوي أصح فلما 
مّالمة،بن محمد كتافهم على وجعل رباطا، فكتفوا بامراهم قامر وملم، عليه انك 

ايالوات فقالأوس' فتواثبت الحصون( من والذرية النساء وأخرجوا ناحية، ونحوا 

عين.ند محا بالأمس إخواننا موال ق، فعلت وفل( الخزرج دون موالينا الق رسول 
؟نكم" مرجل فيهم يجكم أن الأوس معشر يا ترمحون ألا الرسول؛ لهم فقال 

خيمةل سح،د الق يومئد وسعل، . ٢ معاذأ بن سعد إل فداك قال; بلى. ئالوات 

رميرح جفد وكان الجرحى، ثداوي وكانت تداويه، عتبة بن سعد بنت كعيبة 

.ui/yالأر، عيون الناس: ّءد ابن وانفلر: ، ٤٤٢- أ/• الضر..، ابنكئئر: انفئر: )١( 

وذم، ٠١١آ/ الغازي، الواثدي: وقارن: 'ا/ا،أآ، الفرية، المرة هشام: ابن )٢( 
أنغايوا يقاتلهم أن تبل الإصلأم إل دعاهم وسلم عليه الله صلى الق رسول أن الزهرتم، 

حىالمسلمن ص معه وس عليه اق صلى الق رسول فقاتلهم الإسلام، إل محرم 
عليهاذ صلى الني حكم على يترلوا أن وأبوا معاذ، بن سعد حكم على وا نزل

ذمفقد ٢، ٢ ٤ ص الغازى، عقبة، بن موسى وانفلر؛ ، ٨١ص القوية، الغازتم، وسلم• 
صص الأموال، عبيد، أبا وقارن: معاذ. بن ّعد اختيار بشان السير الاختلاف بعض 

اآ.ْاآ-آ-
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مندنا فلما حمار، على فاني سعد إل وسلم عليه اذ صلى الم فأرمل الخناJقأ 
أويدكم، سإل وا قومللأنصارت وسلم عليه الله صلى انك رسول فال المسجد، 
ذراريهم•وسى مقاتلتهم تقتل غقالت ء حكمك على زلوا هؤلاء فقالت ختركم 

بجكمالت ةا ورممانك، بجكم فضيت وسالمت عليه اس صلى اس رسول فمال 
صلىاذ رسول أن أم عائشة عن رواية آخر حديث ل وجاء ر الملك 

فإلقال• سعد، على الحكم فرد حكمه، على فترلوا قريظة بي أتى وملم عليه الله 
/ر أموالهم شم وأن والدرية المساء ثمسى وأن القاتلة، تقتل أن فيهم' أحكم 

حاصروملم عليه الله صلى اذ رسول أن عانشة، عن أخرى رواية ل وجاء 
حكمعلى ازلوا لهم• قيل البادء، عليهم استيآ فلما ليلة. وعشرين خمسا فريفلة بي 

م؛هلفقال معاذ بن سعد حكم على نزل فقالوات وسلم. عليه الله صلى الله رسول 
حاءفلما سعد إل وسلم عليه الله صلى الله رسول فبعث سعد، حكم على ازلوا 

لتقتأن فيهم فحكم ، فيهم احكم ت وملم عليه اتذ صلى اف رسول له قال 

مسجدق رخيدة لها يقال أملم من لامرأة خيمة ل كان سعدا أن إسحاق ابن وذكر )١( 
منخدمة على بنفسها وتحتب الجرحى تداوي كانت وسلم عليه الله صلى الله رسول 

منسعد لقوم فال وملم عليه اذ صلى الله رسول وكان ١^^;^،، من ضيعة به كان 
ابنء قريب من أعوده حى رفيدة خيمة ق اجعلوه بالخندق؛ السهم أصايه 
١.٠ ١ - ه ١ آ/. الغازي، والواقدي: ه٢، v/. ١^، المر 

(،٢٨٧٨)حديث: ١ ١ ■  y/t"(، ٣٨٩٥)حدث: 1ا\\0\ الصحح، الخاري: )٢( 
(.١٧٦٨)حدت:  ١٣٩٨-  ١٣٨٨/٣لملم، صحح سلم، 

١١(،و٣٨٩٦)حدت: اأ\\0\ الصحح، الخاري: )٣(  (،٢٨٧٨)حديث:  ٧/٣.
الأماJا،غيد: وأم (.، ١٧٦٩)حديثح:  ١٣٩٨—  ١٣٨٩/٣لم، *صحيح لم: وع

(.٣٤٧)حدت: ٢ ١ ٦ - ٢ ١ ٠ ص ص 
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عليهانف صلى اس رسول ت له محقال أموالهم. وشم ذراريهم، ونسى مقاتلتهم، 
لرصوله وحكم الله بجكم فيهم حكمت لقد وسلمت 

ضس معاذ بن سعد حكم على نزلوا زيظة بي أن هلال بن حميد وروى 
الندت حمينال والأموال. الذرية وسى مقاتلتهم تقتل أن فيهم فحكم الخلق، 

/الأضارر دون للمهاجرين الديار وتكون بعضهم: 

بمق حكمه عن روايات محع معاذ بن لمعد ترمة ق سعد ابن وذكر 
ةوروايا. ١ وال والأمالدرية ونسى المقاتلة تقتل منها، خمس ل جاء قريظة، 
درءأصذي الالحكم نوع فيها يذكر ب الأنصاري، يزيل ;?ن اس عجي ع>ن ن واحل. 
حكمأصست له: نال وسلم عليه الذ صلى الرسول ولكن ثربظة، بي شان ل معد 

أيي- سعد أبيه عر سعد بن عامر رواية فهي الأخترة، الرواية أُا ا■ ورسوله؛ الذ 
م-وذراريهأموالهم م تقوأن المراسي علثه جرت س تقتل فيهات قال وناص، 

بهحكم الذي اف بميكم بينهم حكم لقد وسلم• عليه ا؛له صلى اذ رسول قال 
سماواتهسبع فرق 

يابزنجو؛ه: بن وحبل (، ٣٤٦)حديث:  ٢١٥ص ص الأّرال، غيد: أم )١( 
صص ر،ري:المغازتم، وناري: (، ٠٣٦رحدت: . ١٣٤لأم١ل، 

٨٢- ٨١.

غزوةق: نرفلة بى و سعد لحكم باشمل ضانثة وانفلر ، UU/rالطقات، سعد: ابن )٢( 
(٠١ ٩٧١م/١٣٩١الفكر دار ربتروت: الئاية اكلعة ياشمل، أحمد محمد ريظة، قض 

الكاب.أخر حى الثالث الممل من بدءا 

.٤٢٦الطقات،آ/آآإ-ّعد:ابن )٣( 

.٤٢الابى،آ/أ الصدر )٤( 

بيغزون عن حديثه عند ّنا دون الحكم هذا صعد ان ذكر ، ٤٢٦/٣المابق، المصدر ره( 
yajyالعلتان، معد؛ ابن افلر نهم، معد وحكم ثريفلة 

.م(".





اللهلى صاف ول رسفحسهم اصتترزا معاذ، بن سعد حكم صدور وبعد 
انكرسول خرج م الحار، من امرأة الحارث، بنت دار ق بالمدينة وسلم عليه 

فضربإليهم بعث م خنادق، يا فحدق المدية سوق إل وسلم عليه اف صلى 
روايةمن تفصيلا أكثر كانت ر.كا للواقدي رواية وق / الخنادقر تلك ل أعناقهم 

والدريةوالنساء زيد، بن أسامة دار إل فسيقوا بألمي فأمر فيها• قال إسحاق، ابن 
رتقشالتمر بأحمال وسلم عليه اس صلى الله رسول وأمر الحارث، ابنة دار إل 

إللم وسعليه الله صلى الله رسول غدا م ا، الحمرر كدم يكدمجوها فباتوا عليهم 
الزيتأحجار إل العدوى( جهم أيٍب دار موضع محن ما فحيت بخدود قامر المرق 

فلمأعناقهم تصرب رسلا، رسلا يخرجون فكانوا قريفلة بي برجال ودعا بالموق، 
همقتليلون الذين وكان وسلم، عليه الله صلى اف رسول يدي م يقتلرن يزالوا 

واسقوهم،إسارهم، أحسنوا ت وملم عليه الق صلى الق رسول قال م والزمحر علي 
وكان— الملاح وحر الشمس حر عليهم نجمعوا لا بقي، من فتقتلوا يردوا حى 

.٢٥٢- 'آ/اهآ الشوية، المرة ابزهشام: )١( 

الأمرأن ووجد اليدين مكتوف وهو التمر أكل البحث.ممحاولة هدا صاحب نام )٢( 
إذاهذا الصعوبة غاية ق امحاولة فان بقلنه على انطح لو وحى مستحيلا، يكون يكاد 

إذاالإنسان أن جدلا فرصنا ولو بالأصرى. وازدحامه المكان ضيق الحسان ق رضعنا 
مساحةوجود متضي ذلك أن إلا التمر أو الهلعام التمام يستهلح فإنه بطنه على تمدد 

القرسول سحي أن وأظن إ المحناء من الكبر العدد هدا فيها يتمدد حى كرة 
مساحهوكانت الوقت ذلك ق اتساعا الأمجكة أكثر كان بالمدينة وسلم عليه اذ صلى 

قطالمهل من ليس أن ي*ني وهدا تقرمحا• مجترا ٣( ٠ X رهّآ أي ستئن، ق ذراعا بخن 
عليهالق صلى الله رسول مسحي مساحة مجن أكثر مسّاحها تكون المدينة ؤ( دار وجود 
مجثة.أرثع كانوا ولو حى الأسرى مجن الكبر العدد لهدا اصتيعابما عن فضلا وسلم، 
الرفاء،وفاء مهردي، الانظرت وسلم، عليه اس صلى اللع رسول مجحد احة ملبالنسة 

٣٤١.
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انكصلى انذ رسول راح أبردوا فلما وأطعموهم وأسمرهم فقيلوهم صائفا يوما 
يميل١ا•من يفتل وسلم عليه 

وأنقريظة، بي أعناق صرب ل اشتركوا الخزرج أن الصادر أحد ق وجاء 
ركأثوسلم عله اذ صلى الرسول فان م ص م. الأوس مشاعر إل أساء ذلك 

رجلاعثر باثي إليهم دفع بان وذلك قريظة؛ بي ق الإعدام عقوبة تنفيذ ذ الأوس 
دمل والأنصار الهاجرون اشترك وبذلك الأوسل"آا. دور ق ليقتلوا فرقلة بي من 
قريفلة.بي 

ة:عف;—اث مومى فقال نريهلة، يي ءأن فتل من عدد ل الصادر واختلفت 
مأغند دون من إسحاق ابن عند وجاء ا• مقاتلرر مّة ست كانوا أهمم زعموا 
واقا. ل ة مئوالتع مئة الثمان ب؛ن يقول لهم والكثر مئة• سح أو ئة مت 

بكرأمحا اذ؛>، عند عن الأول الرواية فربقلة، بي قتلى عن روايات ثلاث الواقدي 
محمدعن اكانية والرواية •ئة. ت كانوا أفم ونذكر اشئاع، سدها وق حزم ابن 

ندكلاب بي من خماعة أن اياحشن أحد ويذكر ، ٥١٤- ٠١آ/\الغازي، الواندي: )١( 
انفلر:ثريفلة. بي مع قتلوا 

On Arabs of the Banu Kilab executed together with the Jewish Banu  ".لLeclcer, M
.66-72 .Qurayza'" JSAl, 19 (1995). Pp

قمحلوا الدين أحد كان قريظة، بي رواء احد باط، بن الزب؛ر أن الأتم، ابن وذكر 
أنويظهر ثريفلة. بي قل أحداث ق نجدها الي مقتله نمة تفاصيل ومرد خير غزوة 
١.٢ ٨ - ٢  ١U/rالخاريخ، ق الكامل انفلر: عليه. التس قد الأمر 

.tv/rالهوية، ال؛رة هشام: ابن )٢( 

ه.١ ٦ - >، ١ آ/ْ الغازي، الواقدي: )٣( 

.٢٢٦ص الغازي، عفة: بن موسى )٤( 

.yoylrالهوية، الرة هثام: ابن )٠( 
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ىالقتلأن ا فهوجاء الأول، بارواية شجهة ند الحث من وهي المكدر، ابن 
دوناس، عبابن إل تنب الأخئرة والرواية منة• بع إل مئة ست بين ما كانوا 
نمبجابر ص ؛، الزبئرل أبو لنا ونقل ٢. وخمسينأ مئة بع كانوا أفم وتذكر سد 

رجالهميقتل أن فحكم معاذ، بن صعد حكم على نزلوا قريظة بي إن ت ه قولعبدالذ 
تولم علمه الذ صلى الذ رمول فقال الملمون. فم تمن ينساءهم ويستحيي 

٠.فمات؛ عرقه انفتق قتلهم من فرغ فلما مئة أربع وكانوا فيهم، الذ حكم أصت 

زإشكال لا انذ عبئ بن جابر عن الزبئر أق رواية أتم، الأتمرة، الرواية هده 
انواوكفعبارء تساؤل، موضع تكون قد الرواية ل الأخترة الجملة ولكن منيها 

زادء زيأفا أم الله عبد بءن جابر حديث من حرء هي هل واضحا ليس مئة أربع 
؟الزبئر أبو أدخلها الإيضاح 

رظغلما أنه الدني، عمرو أبن عن هشام ابن نقله ما جابر رواية ُءن وقريب 
—نم رجل مئة أربع محن نحوا منهم أخد قريظة يي ولم عليه الذ صلى الذ رسول 

.٥١٦- آ/هاه سزى، 

عنروى المكي، الزب؛ر أبو مولاهم الأمدي، تدرس بن لم مبن محمد الزبثر؛ أبر )٢( 
واختلفاه، ٢ ٦ سنة ز مات قيل كثتر• وغيرهم وجابر عاثسة رعن الأربعة العبادلة 

٠٢٦٥- ْ/'؟آآ اكهديب، لهديب العسئلأني، حجر ابن انظر: دالته. عق 

عرض،عطرة إبراهيم تحمق الترمذي، نن الترمذي؛ صورة ين عبي بن محي انظر: )٣( 
(١٥٨٢)حديث:  ١٤٥!/( ٢١٩٦٢^١٣٨٢، ٠٠۶٢١٠٠^)القاهرة: الأول الطبعة 
الرحمنعبد ين اذ وعبد (، ١٤٨١٥)حديث:  ٣٥"ا/.ني، المحنجل:  JJوأحمد 

دار)القاهرئ: الأول اممعة العلمي، وخالد زمحرل نواز تحقيق الدارم، نن الدارميت 
الملأء،أعلام صير والدهي: (، ٩٢٥• )حديد:  ٣١١/٢( ١٢١٩٨٧^ t.Uالريال 

عبيد:وأم ، ٣٠٩\ا الرفاء، رالمهودي:وفاء (، ٥٦)ت:  ٢٨٣-  ٢٨٢/١
بينقتلى عدد بشان المختلخة وال الأقعلى الاطلاع من ولمزيد ٢. ١ ٦ ص وال، الأم

وانفلر;.ا.Kisler, "The Massacre of the Banu Qurayza" ,  p M. 89.انفلر: تريفلة، 
(.٤٦١\ا^^ك)وب■ الأموال، كتاب زنحويه: حميدابن 
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ال— نيها حمانقطاع إل إصانة — رواية وهي ا، أعّافهمل تضرب بأن قامر اليهود 
ولالرسكان فإذا فريظة، بي يهود من ئتل من بعدد يتعلق فيما إشكال من نحلو 

ددعيكون فكم رنابمم بضرب وأمر مئة أربع منهم أخذ ند وسلم عليه اف صلى 
سترةالمادر جمعنها تحدثت الم معاذ بن محعد حكومة أس م عليهم. مذ الدس 

؟المواء على والمة 

زنجويه;ابن نال الزهري، رواية فهي الموضوع هذا بمدد الأخترة الرواية أمحا 
أنشهاب ان ،عن ؛ عميل؛ حيني محعد، س الليث حيني هاخ س الق عبد ثنا 

ىعلوا نزلحى فحاصرهم قريظة، بي إل غدا وسلم عليه الذ صلى الذ رسول 
لفقتوأموالهم، ذراريهم م وتقرجالهم، يقتل بأن فقضى معاذ، اس سعد حكم 
هعلالق صلى اف رسول فقال سعد، س عمرو إلا رجلا، أربعون يومثد منهم 

}نحار فلذلك الغدر؛ عن وينهى بالوفاء يأمر كان إنه وّلمت 

.nWrالمرة، س؛ هشام: ابن )١( 

وعمهأمحه عن روكا عثمان■ مول الأمومح، حاك أم الأيلي؛ محل بن خالد بن محل )٢( 
نزيد بن سليمان بن وسعيد الخيري، سعيد أي بن وسعيد والخن وعكرمة، زياد، 
لهيعة،واس ّعل، بن والليث فضالة بن المفضل عنه؛ ورومحا وعترهم• والزهري ثابت 

ُع؛نتابن ونال ثغة' اني؛ والنسعد وابن أحمد عنه نال وءص٠م• إٌءاءءل ن وجابر 
محلراهويه؛ بن إسحاق وقال محل• f معمر م مالك الزهري؛ عن روكا من أمحي 

انفلرتقرياآ. ؛ه  ٤١)سنة •ممصر عقيل ومات ثقة صدوق زرعة؛ أم وقال حافظ. 
.١٥٧-اا\0\ اكهذيب، فذئب حجر ابن 

شهابان ص فِ أم وذكر (، ٤٦١)حدبت:  ٢٩٩ص الأموال، زنجويه: بن حمد )٣( 
صالأموال، رجلا. وكذا كذا منهم.رمتذ ثل قال؛ م قريفلة بي ق سعد حكم 
قالأمال كتاب محقق وذم (. ٣٤٩)حديث:  ٢١٦رص 'آ(، ا-)حديث؛  ١٩٣

موبمامش رحلا"، 'أربعون بزيادة الشامة المسخة ي ورد أنه ; ١٩٣ص حاشية 
٠بادي ابن نسخة إبما ونال المصرية: المخة 
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بمدحب و ند العتصلة جاءت أغا الزمحري، رواية نول على يثحع فد ومما 
الماشرري الزمحراوية خالد بن عميل الخصوص وجه وعلى رجالها ق امحدثون 

ةملاحظكيلك ويجب الواقع. إل أنرت يكون رمما أربعون العدد أن إل إضافة 
عصروأي رواية ق الفلر أعيد وإذا مئة. أربع إل أريمن س العدد تحريض مهولة 
عموقوبك اليهود، من محنة أربع وملم عليه الذ صلى الم، باحذ المحلة المدد 
قاصهللنحريز تعرضت ند عمرو أير رواية أن الفرض حاز الزهمري' رواية 

هممناو فاخالقول أن علما الحدوث. نادر ليس أمر وهدا مئة، أربع الأربعون 
الضادينعدد إل بمصرف رتما ذلك أن إذ مئة الأربع س المنقلق إل أفرت أربع؛ن 
غتر-ليس منهم 

حائلمن نريفلة مشكلة ناقشوا الدين المقرين أن للنفلر اللأذ1ا ودن 
ملحوظاجهدا يدلوا لر هم، نفدت الي للعقوبة وتعرضوا الأحزان لسورة تمرهم 

إّحاق،ن ابة روايعلى اعتمد أكثرهم إن بل القتل، هم مد ص عدد قيق حتي 
؛٠قريظةُ بي عقوبة عن حديثه معرض ق إليها وأشار منها جرءا أخد أو بكاملها 

ا،ةُ محئع أربكانوا القتلى أن إل يميل من فمنهم انحدثون الدارسون أمحا 
لالقتأن إل يدم، ُ,ث ومنهم ٠، وخمرن؛ مئتان أو مئتان أفم يرى س ومنهم 

١-٤ ا/. i القرآن، لأحكام الجامع والقرطي: ١، ا/-اه ٩ اليان، جامع الْلءرمح(: انثلر: )١( 
الغوتم،تمر الغوي، معود ين والحن  tVUi/Uالمم، زاد الجوزي؛ ابن ، ١٤٢

ت(د: دةأ دار )الرياض؛ وآخرين• المر اف صد محمد تحقيق اكريل معائا 
المرمكتبة )الرياض: انحعل الحر لي، الأنا حيان ب.ن يوسف بن ومحمد ا'/آأآ، 

التاويلوأسرار زيل المحأنوار اليضاوي: عمر بن اذ وصد ، ٢ ٢  i/vت( د: الحديثة، 
٢. It/yت( د: الحلي، مطبعة )القاهرئ: 

 )٢(.92 .Kister, " Tlie Massacre,.... "P

العلمدار )؛؛روت: ة الخامالهلبعة الديراوي، عمر ترجة الإسلام، روح علي• أُم )٣( 
•٩٦ص ام(  ٩٧٩للملاض 
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ستل س عدد أن تظن الدارّين هؤلاء آخر أما بحدد٠ر١،. ل؛ غليل عدد j نفد 
،•رجلا؛ عثر منة يتحاور لر رمما قريظة ص! 

انحدلإلدراسات ز جاء عما النظر غص بالإمكان كان إذا حال، كل على 
 V• هابثابن رواية كانت ءر.،ا قريظة، بي مءن قل من لعدد المختلفة القديرات

ا'رأعينأمنهم قتل من عدد نحدد والي زنحريه، ابن بدكرها انفرد الي ~ الزهري 
بهويمن الق؛اداان بعض ئفذت قد العقوبة كانت إذا هدا بالقبول، أجدر — رجلا 

يه'.رّ 

الف~عبد بن جابر رواية حب ~ سملت، وقد جماعية العقوبة كاث إن أمجا 
اكهل مثل؛ التساؤلات بعض شر الجماعية القتلة هدو مثل فان رحل، مئة أربع 

 )١(Walid N. Arafat, "New light on the story ofBanu Qurayza and the Jews of

(1976 :Medina. JRAS, II, p. 100 - 107 (London

متاثقةفعل ردود إل غاد اثل ممن المقال ^ا j عرفات وليد أ'ارْ ما أن ويفلهر 
إالذ.ي  Zaidزيل. فتلا؛ يدحفه، ما ومنها عرفات إليه ذهب لما ٌويد هو  ١٠منها 

ق:مقالا كتب عاتلته ولا نهرته اصم يذكر 
.103  -94 .The Islamic Quarterly , vol: XX - xxl 1(1978} Pp

"The Masada legend in Jewish and Islamic Traditions.": بعنوان 

تلأءم الماصادا. أسهلورة غرار على مزعومة مدبجة هي ثريفلة بي مدبجة أن فيه يؤكد 
الجديرةالقضايا من الكثثر وأثار بتفصيل ثريظة بي قضية عاخ الذي أخمل. بركات 

يتحاورلا ر.ءا فعلا الإعدام حكم فيهم مذ من أن القول، إل وانتهى بالاهتمام، 
المعركة.ميدان ي منهم —قهل من عدا رجلا، ١ ٧ إل ١ ٦ عددهم 

Ahmad,B. Muhammad and the Jews. p.91انفلر: )٢( 

وتفصيلاحملة عرفات وليد أثارها الق القضايا كل ند فقد ، Kisterكتر أما 
انفلر:كبثر، حر إل ذللث ل بجح قد وأحبه 

96  -66 .The Massacre of the Banu Qurayza..." Pp"
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بتنمذويم عله اس صلى للرسول مع نصحية حالة ق كانوا رجل •ثة الأربع 
-خ—وم أ ى؟ رٌنفتهم يكن إ أ مرض، فيهم بكن أب ؟أي فيهم الإعدام حكم 
عقلي؟اضقلراب بعضهم 3، يكن ١إ ؟ عميان فيهم يكن ألر ؟ مقعدون فيهم 

 jالقتل حكم تنفيذ عن تحدثت الي الروايات أن الأمر قيقة ح j قريظةبي
كاثإذا ولك—ءن العقوبة. تنفيذ بناَكيل. اكتفت بل هان.ا، مءن شيء إل تهلرق نب 

لإحضارهمالداعي فما اليهود من نسبيا العدد هذا ل فعاد نفذت فو العقربة 

ارهم،ديل وا يقتلأن جدا المناب مجن يكن لر أ هاك؟ وفتلهم المدينة سوق إل 
بعضل واستضافتهم المدينة إل ي؛رهم تعناء أنفسهم على بذلك لمون المويوفر 

الظواهربع—مري ءن ُهذه الجماعي القتل عملية يصاحب قد عما فضلا دورها، 
،؟.والأويثة؛ الأمراض بعض بانتشار يتعلق فيما وخاصة السلبية 

افول رمأن حقا ثبت إذا قيمتها مقد ند المشروعة الأمثلة هذه مثل إن 
مومن المدينة، إل اليهود من الضخم العدد هذا بنقل أمجر قد وملم عليه الذ صلى 

التحرق.هذا مثل بعواقب أدرى فهو هنالث. رقابمم ضرب 

ةوالذريالساء وهم قريفلة، بي بامرى المعلق ١^ الشق إل انتقلنا وإذا 

ألفتعدادهم وكان المدينة، إل نقلهم وسلم عليه الله صلى الرسول أن فيلاحفل 
لبد، يزيلن الباقي باع منهم الخمس أحذ وبعد ٠، والصيازر اء التمن نفس 

ويشتريصاك ليباعوا والشام نحسد إل منهم أعدادا أرمل الروايات بعض حب 

اسول رسإن م ت قوله إسحاق لابن رواية ل جاء فقد لاحا، ومحيلا بثمنهم 

Ahmad. B. Muhammad and the Jews. Pp. 84-  88.نارن: )١( 

\/آآه.المغازشم،، الواتدتم،، انفلر: )٢( 
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الملمتن،عل—ى وأبناءهم وساءهم قريظة بي أموال م نوملم عليه اتذ صلى 
امبلهم فابتاع نجد إل قريظة بي سايا من جايا بالأنصاري زيد بن سعد وبعث 

1نبرو عمبنت ريحانة نسائهم من لنفسه اذ رسول واصطفى ،, وسائحار خيلا 
/عنهاأ تول حى ملكه ل وبقيت ؛فاصلت خافة؛ 

أنسبق حيث خلاف، محل قريظة بي سي بيع أل الروايات بعض من ويظهر 
دزبن بسعد بعث ويم عله الله صلى الله رسول أن زهري للرواية ل جاء 

روايةالواقدي وذكر وصلاحا، خيلا بمم وابتاع تجد إل قريظة بي سجايا الأنصاري 
ة،والدريالنساء تريطة، بنو ّم لما قالت أبيه، عن طلحة بن زيل بن يعقولجا عن 
نبرحمن الوهمد عفان بن عثمان من منهم وملم عليه الله صلى الق رسول باع 

آ/"اآه.١^١٥٠٧ ونارن: آ/ا"ْآ، اوُة هشام: ابن )١( 

صزيد بن ن سمم بن خناقة بن عمرو بت ربحانأ ونل خناقة: بن سرو بتت ربحانة )٢( 
سباهاثريفلة ين على ٍي الونع قلما قريفلة. بي من رجلا متزوجة وكانت النضير، بي 

مرجعهوماتت ، ٥٦منة اخرم ق وتزوجها »أءممها وملم عله اف صلى اذ رسول 
صعدتابن انظرت بالبقح, فدفنت الهحرة من العاشرة السنة في الوداع حجة من 

اكجرةالمقدّم؛ حسان بن يوسف الدين وجال، ، ١٣١-  a١٢/؟الطبتات، 
كمحرابن دار ثق؛ رد )محروت الثانية الهلعة متو، دب الدين مص بحتيق الموية، 

صلىالق رمرل زواج ينكر علي أمير مد أن والغرب . ٥ ١ ص ( ٢١٩٩٥—/٠١ ٤١٥
الذصلى للمرّول زوجة غدت ند ربحانة أن الزعم أمجا نال؛ ربحانة، من وملم عليه الله 

ماحفل ريلا . ٩٦ص الإسلام، روح انفلر: وتشق. دس من أكثر فليس وملم عليه 
السنةز توفيت أفا ذكر فبعضها عمرو بت ريحانة وفاة ونت ي المصادر اصهلراب 

عنهاتوق وملم عليه اف صلى الرسول أن يذكر الأخر وبعضها الهحرة من العاشرة 
سلكه.ق وم 

.١٥٢ -  ٥٢آ/. الغازي، الواقدي: ٢ْ، ٦/٣،؛، J_J1المرة هشام: ابن )٣( 
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عبادة،ن بسعد مع الشام إل طائفة وبعث نجد، إل طاتفة وبعث طائفة. عرف 

دوعبعفان بن عثمان من بيعا ويقالتباعهم وسلاحا، حيلا بمم ويشتري يبيعهم 

ه،أبجعن د زيبن يعقوب عن أخرى رواية نصادف f ؛، عوذلبن الرحمن 
وكانتبلغت،، إذا وابنتها الأم وبغ، بلغتا إذا الأخت؛ن بغ، بمرق يومثذ قال،تكان 

وتيماءة الدبمود يهن ومالعرب، الشرك؛ن من الصغار، وولدها ناع، الأم 
. ()٢

•وحيم 

إلبمم بعث، فمرة عليه، متفق غ؛ر نريفلة بي اء نبيع خر أن س وهكذا 
الرموعبد عفان 1و عثمان من المدية j بيعوا ومرة ونجد، الشام إل ومرة تجد، 

ز:،لآف الأشهدا .ومثل وتيماء وخير المدينة يهود من بيعوا وأخرا عوف، ابن 
غرالثمن وان سئما ء؛ه،لأ مشكوكا أمرا الخحاز خارج بيعهم بجعل ر.،ا الرواياتا 

اابناها ومعهامرأة ة، ثلاثالم من اشترى لمة،أنه مبن محمد ذكر فقد بحر• 
يسلارا ديننر عخمة الواحدة النفس ثمن أن أي ا، ١ دينارا وأربعغ، بجمة 

الأتلفثلاثة واحدة كل عع امرِأتين المي من اليهودي الشحم أبو ء؛ر-واشترى 
شرععة تمءن أقل نفس كل ثمن أن ا،أي دينارأ ثُ~ة بجمسع، وجوار غلمان 
دين١را.

دادالأعدء هنقل على تشجع لا فاها دقيقة الأثمان هد0 كانت، إذا 

أنذكر ص ،؛، i^Jiالمرن انسي:" ماز ابن وانفلر: \/آ\ه، الغازي، الواغدي: )١( 
علىوأبناءهم اءهم وتقريفلة بي أمجوال، تسم وملم عليه اس صلى اذ رمرل، 

.٢٦٦ص انفلر الما،ية، خارج بيعوا أهم يذكر إ و 
. ٥٢ ٧٢الغازي، الواندي: )٢( 

.٠٢الماس،الممدد )٣( 

. ٥٢٢آ/أاأه- انش،المصدر )٤( 
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ب، ذلكيرافق قد ما مع والشام نجد صحارى عر اليهودية الأسر من الكبيرة 
تلكنقل فتكلمه هنا، منه طرفا ذكرنا الذي مثل زهيد بثمن بيعهم لأجل المعخاطر 

منها.المرجو الثمن فائت رمما الحجاز خارج لبيعهم الأسر 

منص—الخثتن كانوا فريظة بي سي من والصبيان الماء كل هل وأحيرا، 
أوزمى او سمن الل اعنون طفيهم أليس ؟ لمع والحسمائية الصحية الناحية 

بالإيجاب،الأمر كان وإذا بيعهم؟ دون حاك رمما مختلفة عاهات ذوو أو مقعدون 
؟مصيرهم كان فماذا 

المتقدالمترة مؤرخي إن القول* يمكن هل التقدمة، الأسثالة هده وء صق 
لأمالإموه قار إظهق ة رغبة قريظجي بحل ما وصف ل بالغوا ند 

اليالأحرى الموضوعية الاعتبارات نسه الوقت ق بالهم عن وا،رلمذن؟وغاب 
مستبعد,غثر افتراحس انه ؟ هنا بعضها إل اشتر 

بمدأُ—باق—١ ة، قريظبي ويهود الرسول ض العلاقة إجمال يمكن وأخئرا، 
عارانتبعد فريظة بي يهود دخل إذ الفريقين ب؛ن الموادعة م الدين، ق بانحاجة 

ة،اليهوديل القبائن مغيرهم فيها دخل الي الشاملة المعاهدة ز الساحق بدر 
صدالمشرَمح إل انحازوا قريظة بي أل ويظهر المدينة. بصحيفة ملحقة وأصبعحت 

العائقةتازت أل كيلك انحتمإئ ومن بالسلاح. أعانوهم إذ احد يرم ق لمين الم
رىأخل-ة معاهكتابة إل دعا مما النضير بي إجلاء بعد فريغلة وبئ لمين المبين 

دفقوياي، حلتمر تأن لها يكب لر المعاهدة نلك أن ويظهر والمسلمين، بينهم 
إلدفعهم, مما لمين الممع عهدهم ضض لهم الأحزاب إغراء أمام قريظة بنو صعق 

لمينالماء نا فيهالي لالآءلام هم ونحييل للملمين والتنكر العاهدة تمزيق 
ةمحاولإل لمم وّعليه الله صلى بالرمول حدا مما أدّ-اولة، وقديدهم وذراريهم 

ارمثيلت، يعطيهم أن على لمين المضد التحالف أطراف أحد غطفان ب الاماق، 

ت
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قريظةذ نبخطورة إن بل الناس. ونحذيلهم التحالف س اسحامي مقابل المدينة 
بحواأصفقد الأحزاب، خهلر من عليهم أشد كان الم-دين إل بالمبة للعهد 

صخوفهم ص أكثر المهود ص وذراريهم أهلتهم على الخوف أشد يخافون 
الأحزاب.

ارعحى الخيبة أذيال نجر الدية من الأحزاب انسحبت إن نما لدلك 
ه،ربلأمر بدللئا متما نريفلة بي محاصرة إل وسلم عليه اس صلى اف رسول 
س>خذو'ثتم' الذين ٠ؤوادزل بقرله؛ تعال تتارك الحق وصفه كما الحصار وانتهى 

وئاسرونون متلئريقا الرعب ئلوبهم في ومدف صياصيهم من الكتاب اهل 
[.٢٦]الأحزاب: نربما4 

انتهتوما قريظة بي ويهود وسلم عليه اف صلى الني، ض العلاقة موجز هدا 
والتاريخالموية المرة مصائر ل التمثلة الإسلامية المفلر وجهة حسب وذللش إليه؛ 

الإسلامي.

٠٢٥١.





المابالمصل 

قريفلةيق وقضية المشرقون 





ايابعالفصل 

قريفلةبي وقمحية المسمشرقون 

اثذصلى الني ين بأمر خاصا اهتماما التشرير س كثثر أول كد 
ةالعلاقلتلك رويتهم وجاءت مجصثرهم، إليه آل وما فريفلة بي ويهود وصلم عليه 

مجنهاتبعض وهذا الأحيان، من كثتر ي ُتشابى لها، النهاسة ل]نتاتج وتقويمهم 

الأسبابذكر بمحاشى قريظة بي فضية بماص عدما مثلا  Gibbonفحيبون 
فهوم، هلالعقوبة وإنزال محاصرقم إل وسلم عليه ايئه صلى الرسول دعت الي 

قريظة،بي لمحتاصل كره لديه وسلم عليه اس صلى الرسول بان للقارئ يوحي 
المعاديالجنس لأستئاصال بالسير محمد بادر حى الأحزاب اسحبت إن ما فيقول• 

موهمنهم قل من بعدد يتعلق فيما دقة أكثر تفاصيل يعطي م قريظة. أيماء ممت له 
بالتفصيلأسلحتهم من المسلمون غنمه ما وكيلك رأيه حسب منة سع 

لول الرسأعداء مع نحالفوا قريفلة بي يهود أن يعترف ميور أن ويلاحظ 
وانعنهم حذر على يكون أن ل مفنم سب لديه أصبح وأنه حرجة، ساعة 

حدغ بلقادمحم سلوك أن إل إضافة سياسية، صرورة صار المدينة ع.■ إجلأءهم 
علىتحققن يمتور رلك'ن الحارمة. العقربة عليها يستحقون الي العظمى الخيانة 

زتمييدون رجم؛ مثة ثمان قتل أن يعد فهو قريظة، بي بقبتلمة انزلت الي العقوبة 
رمةلوحشية يعد للأستعباد وأطفيالها اشيلة فاء حميه ۶ وإحضا 

Gibbon, E and Ocl<ley, s. The Saracens, Pp. 35 36 (١;

Muir. w. The Life of Muhammad., P322. ( ٢[
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الفلى حماف ول رسحقن عندما أنه ينسى  Muirمنور أن حقا والدهس 
وأجلاهمقريظة، بي حادثة من تقريا متن قل الضم بى يهود دماء وسلم عليه 
وسلمعليه الق صلى الك رسول صد الأحزاب وحريرا قراهم اتجمعوا خيم، إل 

قريظة.بي مجمحير إليه آل فيما المباشر السبب بعد غيما وكانوا المدينة، ق والمسلمن 

ةقريظبي محن رجل مئة ثمان قتل وسلم عليه اذ صلى اذ رسول أن يعرى ن إم 
ث—ىj الخقيقة عن بجحت أن مرر مثل •ممورخ بجدر كان تمحيص، إل بحتاج أمر 

ةالقبيلاء ناستعباد أمجا الصدد. بمدا إليه يطمئن أن يمكن ما إل يصل حى مفلاةاّا 
الممارسةعلى غرينا ليس فهو بجيا، الضخم الرقم هدا مثل مول جاز إن وأطفالها 
الزمن.مجن الفترة نللتح ق المترية 

بنوفعله الذي كل إن قال: قريظة بي لمشكلة طويلة مناقشة فبعد ناك فأمجا 
٢،يربعلهم,تحمدل كان اإن.ي الهلب الفاهم مبدأ إلغاء تردد بعد قرروا أفم فريفلة 

ولكنالخمار، ق المهود مشاركة عن ئيثا تذكر لا الأول الماريخية الصادر وأن 

سهام،المءن بزخات القرشيون استقبلهم منازلهم إل المتوجهان المدينة أهل بعض 
مناقترب محن القرشسن أحد رأس قطعت المهللب عبد بن خمزة أحت صفية وأن 

يجملم اليهودرم. عدوانية م الراقدتم، ليتم، الروزات لما تقوله  ١٠هدا ُترلهالآا. 
بقوله؛وممرغاته قريفلة بي بحق الصادر الخكم ل نفلرء وجهة نك فن

أنهقريظة بي إعدام ل اعتدالا الأورمحن من السترة مؤرخي أم رأي ن إ" 
يكونفالمصرف، هدا على بتاء محمد أحلاق، على حكمنا إذا ولكن وحشي. 

Wensincl،, A. IVIuiiammad, p. 123 (١)

Ibid, P. 123 (٢)

Ibid, P. 124 (٣)
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سامحا،ومترحيما رجلا فيها ظهر أخرى مناصبات ق محمدا لأن ناصرا؛ حكمنا 

جعلالذي جب الفهم ويمكن ٠ مكة على امترل حن موقفه نذكر أن ويكفي 
رثفهمجممن غضب أنه ذلك النحو، هذا على فريظة بي يهود نجاه يتصرف محمدا 

ابيع،آمعدة وخانقا قلقا جعله الذي الوقف هذا المدينة، حصار إبان الثابت غير 
سيلحقوناهمم انحنمل لكان فاعلية أكثر بهلريقة الأحزاب ساندوا قريفلة بى أن فلو 

الأيد.وإل مرة اليهودي للتهديد هاية يضع أن الني قرر لذلك بالمدينة. بالنا ضررا 
برخت*ع لانحدوا غإهم طردهم ؤ لأنه غئر!بالهمم، أخرى وسلة هناك يكن ول( 

الدية"لُعلى داث ئيطرا وأصحوا القوية، 

أنهيظهر ما أما وباطل، حق من نحلو لا نك فنآراء أن للقارئ، ؛_j، كما
كانالذي التفاهم لمبدأ إلغانهم محوي محسا يفعلوا ل؛ قريظة ص إن فرله؛ فهو باطل 

ذأفويقينمجلزمة معاهدة هناك يكن ب إنه يقولت أن يريد هنا وهو محمد. ُع يربملهم 
افصلى النم بغ، الوحيد الرابط أن جدلا سلمنا ولو المدينة. عن المشترك بالدفاع 

ةقريظبي يدعو الذي فما اليبا التفاهم مبدأ هو قريفلة يي ويهود ومحلم عليه 
عليه؟يترتب أن يمكن الذي ومجا ؟ باليات الوقت هدا ق لقضه 

حمارق ة فريهلبي محشاركة عن محسا تدكر ب اكاربخية الصادر أن أمجا 
المدينةمحكان صد انحموم العدواي نشاطهم ذكرت ولكنها صحيح، فهدا المدينة 

والديا. بالؤرjبم١ الأحزاب لقوات ونمريلهم ،، اداسأوإخافة الميل، وقطعهم 

Ibid, P.ا27)١( 

؟آأ1،الأأ ، ٤٦٠آ/اْأ، الغازي، الواتدي: انفلر: )٢( 

0ا\\,الطبقات، معد: ابن وانئلرأيضا؛ 

,الخلية،القرن والخلي؛ •٣، \اا الوناء، وفاء ال—مهودي؛ )٣( 
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ازلهممنإل يين العانالدينة أهل بعض إن فوله نك؛ فنأورده مما فهمه يصعب 
مترله—ا.من اقترب ■من المر أحد قتلت صفية وأن القرشيين، لمهام تعرضوا 

بييهود هم هام بالويرفقرهم الدينة باهل يتحرشون كانوا الذين أن فالعروف 
ةفريفلي بمرن يهوديا قتلت المهللب عبد ت صفية أن كيلك ويقال ٠ فريظة 
برجلا ولمر والا"راري اء المبمنة مع فته كانت الل-ي الحصن من اقترب من 

يقلنكما قريش، 

إلوملم عليه اذ صلى الني دفع الذي السبب أن j نك ضرأي وكيلك 
الماتتر غأو المتدبدب موقفهم إل يعود بقوة قريظة بي يهود نجاه المصرف 

كانلسن الممن موقفهم إن حب الدفة. تقصه فول وهدا المدينة، حصار خلال 
إلاضرا د ففالإصلامية، المصادر إليه تشتر ما الأقل على وذلك نابتا، موقفا 

الواوقول، القز أغربوا بل لسن. الموب؛ن بينهم الي العاهدة ومزقوا الأحزاب 
•عم يقال ما صحة من للتاكد وملم عليه الذ صلى الذ رصرل أرمله الذي د للوف

اءجما أما ا ١ عقد ولا محمد وبين بيننا عهد لا ؟ الق رمول محءن العهد، نقضهم 
ضررالألحقرا وثيقا تعاونا الأحزاب مع قريظة بي يهود تعاون لو إنه ه؛ ولقل 

فهل-ا، الدائم, خطرهم من للتخلص الوحيدة الطريقة كان قتلهم وإن بالا-يتة، بالغا 
عليه.خلاف لا رأتم، 

للضررتقديرها ز هدا مجن أبعل- هو ما إل أرمّترونج كارين ذهبت بل 
فقالت؛المحو هذا على فريفلة بتو يعاقب ب لو السن بالسيلحق الذي 

الواندي.لدى أءلأ0 المدكوره المواضع انفلر: ( ١ر 

.٤٦٣الغازي، الوا،ندي: ونارن: م/ا<مآ، الموية، المرة هشام: ابن انفلر: )٢( 

البرية،المرة هشام: ،/اآ،واتن -  ٢١٧الغازي، عقة: بن مرمى ، ٢٣٢انظر: )٣( 
.٤٥٩أ/\،ْأ، الغازي، آ/آآآ،والواثدي: 
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وبطبيعةالخمار. ونت بأعحوبة الإبادة من نجت فل. الإسلامية الأمة "وكانت 
وولاكينة. يدمروا أن أوشكوا أن كما متقدة، العواطف كانت الحال، 

هحوماولطموا خٍمِ ل الهود معارصة زيادة على لعملوا سراحهم أطلق محمدا أن 
أخرى.مرة ادسامين الحظ بجالف لأن صمان هناك يكن لز حث ا،لوينة صد آخر 
محايةلا ما (ل تتمر كاث الماء أجل من الدموية العركة أن كما 

يالولا و فهالغموض، يشوبما فانه قريغلة بي لقضية أندريه، تور روية أما 
اقترفهالل-ي مجا بوضوح يذكر لا ولكه وسلم عله اس صلى الي ساب j، حهدأ 

أصحالحمار فترة خلال وسامت عليه اتله صلى الم، أن يذكر إنه ا قريظة بنو 
ح—دودعلى خطير ءل.و وجود جراء من به يلحن( أل بمكن الذي —ر للخط ُل.ركا 

لة اليهوديالقيالل آخر فريظة بي معانية فرر ففد الأزات. وقت خاصة مدينته، 
الحصارأيام عليهم بالاعتماد جدارمحم عدم من اطهروْ مجا ثؤ يبالمدينة 

حىة قريظو بناقترفه الذي  ١٠للقارئ يذكر ب أندريه أف هنا وواضح 
اذمعن بمعد اختاروا اليهود إن قائلا يستدرك م لهم. مول الر عقوبة يستحقوا 

فأج—الهمالحصار، أيام إصابته جراء مجن الموت فراش على وكان أمرهم، ز ليحكم 
الالرجل يقتأن عد ّحكم فقل- يفعل. ماذا حقا يعرف وهر لذلك، ل م الر 

عليهاذ صلى الرمول أن أندريه يقوله أن يريد الذهي إن ،. والمماءر الذ.رية ونسى 
املفا مم يعللأنه فيهم، ليحكم معدا قريطة بي لاختيار مبتهجا كان وسلم 

وقاردت ٣٠٨ص محمل-، الني سثرة آرمحّترونحت ( ١ ) 
Maxim Rodinson, Muhammad., p. 214.

Andrae, T. Mohammed, The Man and his Faith, p. 218. (٢)

Ibid., P. 218. ( ٣(
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يالقامالحكم هدا ونمد بمولهت معد حكم على يعلق م بشالهم• معد ميقرره 
كانولكنه قاسا، كان الحكم أن ق أندريه عع يختلف أح__ا- ولا ؛. رحمة؛ دون 

وبجاول'عود ه نفأندريه أن نلاحظ لدلك اقترفوه. ١^^، الجرم طيعة مع يتناب 
قود اليهنجاه محمد قسوة إل نطر أن يجِا بفولهت فريظة، لي حدث ما ترخ 
له لل أمخسة أعفلم ذلك كان ففد ه، لورفضهم احتقارهم حقيقة مقابل 
ا.ر كاملا تدمثرا البوية ملهلته مثر بتن. هدئوا الأوقات من وقت ؤ، إهمم بل حياته، 

وخكتكفى فريفلة بي خهلر بخصوص أندريه ها أدل الى الشهادة هده أن أظن 
لهم.حدث ما 

بيلمشكلة معالجته ق موضوعيا يكن لر  Grunebaumجرونباوم فإن وكل-لك 
لل_دزبيتعرض أن دون هم لهقت الي العقوبة للقارئ يذكر أن همه فكان فريظة، 

ةمحاولأن فدكر ساحتهم، برأ فقل■ ذللث، من العكس على بل ارتكيوه، الذي 
ةجبهح بفتاعهم إقنؤ، تفلح ل؛ دة اخايفريظة بي ميلة ♦ع الأحزان 

قبيلةآخر على القضاء م مباشره الأحزاب، انسحاب، وبعد المدينة، أهل صد جنوبية 
امضالغوقفهم مبِا بوذللت، ئريفلة؛ بي ميلة وهي سيامية، أهمية لها يهودية 
واقأسق ال والأطفالماء ويع رجل مئة ت قتل فقد الحصار، فتره حلال 

اكءاّةلم.

اعونبكاملها ميلة رجال يقتل أن جروياوم نظر ث، السهل، ^٠>، وهكذا، 
لوقفهم موضوح عدم مرمحا جناية غير من الخامة مرق ق، وأطفالها نساؤها 

Ibid.,P.2I8. (١)

Ibid., ?.2 .8ا٢(  )

Grunebaum, Classical Islam, p, 40. (٣)
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ومم—االموضوعي، البحث نواعد أبسط عع القول هدا ومثل الخندق. أيام 
الإعادة.عن يكفي ما الخندق أيام فريظة بي موقف عن كره ذص 

عنالإمحلامتة الصادر ق جاء ما بعض تعرض تأن فبعد  V.Vaccaفاكا أما 

فهيك ذلل التشكيك إل تعود الخندق، يوم اذ-سلمين مجن قريفلة بي موقف 
فدمعهم العلاقات لأن قريغلة، ّ ويهود الني( ض معينة معاهدة وجود ل تشكك 
مسالةأن لابد تقول م ،. المدينةر صحيفة بدلك وتفهبمد العام، الدمتور ن( حادت 
انكريش لقناييهم حئ ث صدهم، اتخذ الذي التصرف كرير مخترعق العاها.ة 

ودلليهوالكراهية القلق، من الكير مست ات الملأبهده كل إن تقول; م سلبيا. 
بقتلوتمثل ١ صدهم مباشر تصرف اتخاذ إل بالتال ناد الذي الحصار، فترة خلال 

،.ل المزاد ل والأٍلفال النساء ويع رجل ٩( • • — ٦ • )> ض محا 

مناقشةفإن ولهذا فاكا، إليه ذهبت فيما واصح الموضوعية عدم أن حليا يفلهر 
واحدبوال هتا ويكتفي القارئ. نفس ق اللل، علؤ، سعنا أثارهما الي، المسائل 

قريظة.ي بمعاقبة لترير السالماز، قبل من مخترعة المعاهدة فكرة كانت إذا هو: 
؟ممن والخوف ؟ من أمام هنا وخ فالت

ويغهتإل بحاجة يكن ب الصارم الحكم ذلك نريفلة بي ؤ، نفذ الذي إن 
;—؛ناك هنيكن لر لو وحى الله■ ٌوى أحد مجن، يخاف لا لأنه باطلة؛ بادعاءات 

قريفلةبي لتحميل كافية فاهما المدينة، صحيفة معاهدة إلا قريفلة بي ويهود لّْين، الم

زامالالتذا مهائهم وفوعدم إخلالهم وإن المدينة عن المشترك الدفاع مسؤولية 
يستحقوهما.الي، للعقوبة يعرضاهمم 

SE1, art.(Kura؛za).Pp.272-273. (١)

Ibid., P. 273. (٢)



بي1شكاوة العالجت حيث من الوجوه بعض ق فالك مع يختلف بول ويكاد 
اذلى حمالني شك على بية كاث تجم أنزلت الي العموبة أن برى فهو قريظة، 

قاء حا مكل يغفل هنا وهو ٢• الأ"حزابل أي العدو، ُع بمامرهم ولم عليه 
قامحتمع سلامة على وتامرهم الأحزاب مع قريظة بي نحاك عن التاريخية المصائر 

الم ولأنهj الشك معثه كان عقوبة من قريظة بمي لحق مجا أن ويجعل ، الدبة 
مححةمن للتاكد قريظة بي إل الق رسول بعثها الي السفارة أمر ويهعل غتر، 

يمبى علالحكم أصدر الذي هر يكن لر معاذ بن سعد أن يزعم بل ٢. ُوففهمل 
القرار،ذلك تبعة من الرسول لتثرثة ذلك إليه سب الإسلامية المصادر وان قريظة، 

أفعهمذي الهر كان ر.ء—ا ل بعقوبتهم، قرر الذي هر الم! إن حيث 
(٢١٩٢٦)ت: Caetani,  Lاق.كابممع تماما يحفق بول أن ويظهر / بالامتلأم؛ 

اذصلى الرسول لرغبة منفي مجرد إلا يكن لر معاذ بن سعد أن من إليه ذهب فيما 
/فريظةأ بي على الصارم حكمه ل وسلم عليه 

ظهروراء للاختباء وسلم عليه الله صلى الني يدعو محا هناك ليس أنه والحقيقة 
الذيوهو فيها، العليا الكلمة وصاحب الدبة صيد فهو القضية، هده مثل ق صعد 

الدبة.صحيفة وص نم حب العليا، ,،رحعيته ويهودا ءساومين الجميع له اعترف 

صحيفةالهده أهل ب؛ن كان ما وأنه بقولهات ذلك إل ( ٤٢)المادة أشارت حيث 

 )١((.400-410.)Buhl F.art.''Muhammad'',SEI,PP.(389 405)esp

-■ ryyirالبرية، المرة هشام: آْأ،واتن - آ/دْأ الغازي، الواندي: انفلر: )٢( 
٢. ١٨ص الغازي، عضة; بن ومرن ، ٢٣٣

 )٣(.410 .Buhl, F. art." Muhammad", SEI, p

j محي قريظة بي على معد بجكم يتعلق فيما صو نفلر وجهة انظر: )٤(  M. Watt :
.1952 The condemnation of the Jews of Banu Qurayzah," MW, vol xlll, July "

.No, 3.Pp.l60-l70
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لىصالله رمحول محمد وإل الق إل مرده فان اده، فيخاف اختجار أو حدث من 
"را/وملم عليه اس 

لم الحكأمر وسلم عليه الق صلى الله رسول ند يان الطبيعي من نه إم 
سيدهم،سعدا ولأن الأوس؛ حلفاء قريظة لأن معاذ، بن معد إل فريفلة بي قضية 

الأوس،لنفوس نيا وذللئ، سعد؛ حليفهم إل أمرهم ق النفلر كل أن غرابة فلا 
واتونتحمري مقال كما أو الموقف. امية حأو بالحزازات شعور لأي وإبعادا 

سعدعلى ضغوطا مارس قد محمدا أن لكون مجال لا إنه ت القضية لهده مناقشته عند 
للعصبيةالسماح أن نظره ثاقِِا معد أدرك ففد فعل. كما فريفلة بي على للحكم 

دقة المدينكاوّتا الي الإخوة ؛خن الحروب سيعيد لالآّلأم الولاء على بالتغلب 
ا.محمدر ء ,كحي منها نحلصت، 

بخصصفنسنلئ، مع الأمور بعض ل يتفق أنه فيظهر ون رودنمحكسيم أمحا 
عشرأحد قريظة بنو أرسيت، الأحزاب محن بتحريض أنه يرى فهو قريفلة. بي قضية 
دقالإسالآمجية الصادر وأن سيء. عءن ذللق، بمفر لر ولكن السلمين، صد رجلا 

ع•يتحدث م ا. ١لقادمةر حة للمدبويغا تلتكون الحادثة تلك أمجر ز بالغت، 
هممنفتل من عدد وأن فيهم الإعدام حكم تنمد وعن الاستسلام رعن حصارهم 

هأنيرى فهو العقوبة بقلبيعة بمعلق فيما أمحا رحل. ٩( • •و ٦ • )•بعا ما ضاوح 
أنيجب ولكن العصر، هدا فريظة.ممقاييس بي مذبحة على الحكم المهل ص لمس 

ولالرمهم ويتبعيد. حسد إل بل.ادية كاتتج الوفمتج ذلك أعراف أن نتذكر 

. ٦٢ص يامية، الالوتائق افرت خميد انفلر؛ ١(  )

M. Watt, IVluhamtnad at Medina, p. 25ا , Muhammad Prophet and Statesman, (٢)

P. 174.

Rodinson, M. Muhammad...... Pp. 2 0ا-  21.ا )٣( 
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هادراللأحكم اسكاره من الرغم على رن رودنفان ملاحفل هو وكما 
امجرباكولم عليه اذ صلى للرسول اهامه س الرغم وعلى قريظة بي ض ل 

لاميةالإمحة الدولءن أمعلى خْلرا كان بماءهم أن ينكر أن يتعلع ل؛ عليهم، 
ىعلخطورء أكثر بنعلهم إجلالهم وعدم وبفاءهم لمالهم حمن وأن حينذاك، 

وسلةأفضل كان عليهم القضاء أن الاعتراف مءن مناصا ير فلم لذلك المسلمين، 
محضة.محّياسية لأمور وذلك فرهم؛ من لاتخلمحن 

قدفريظة بي يهود أن اعترافه مع  W. Irvingإرفنح أن لأنظر اللافح ومن 
ىعلفكان أعدائه، مع صرا واتفقوا ث'الم، عليه الق صلى للرسول عهدهم نقضوا 

عليهوكان الخندق، عبور من وحلفاءهم القرسيتن بمد أن ت يقول كما الرسول 
نالأمحققن وعلى قريظة، بي يهود هجوم نجب على يعمل أن نفسه لوقت ال 

امافعن يتورع فلم الحرج الوصع بمذا ؛رفنح اعتراف مع أنول؛ • المدينة داخل 
وداليهمحمل عامل قال؛ إذ اليهود، على وة بالقوسلم عليه اس صلى الرسول 

لاكنعد ولذا ناس، رجل يا ئ، مصثرهم جعل قفي وة، القعلى تتقلويأ معامله 
أمحمد تاريخ ق سوداء نقطة المدينة سوق شهدها الي المذبجة 

 fنمر ظهذلك.تما إل مدفوعا الرسول يكون وند ' ليقول؛ إرفنح عود ي
له نفاقض ينإرفتح أن جيدا الواضح من ،• ل وحفد وخيانة غدر من اليهود 

موة، بالقولم عليه اف صلى الرسول يتهم غمرة قريظة .>ني لقضية مناقشته 
هميتف، فكيكذ.لأئ، الأمر كان فإذا وغدرهم• اليهود بخيانة القسوة تللئ، يرغ 

وتصرفاهم؟أخلاقهم هذء نوم على وة بالقم وملعليه الذ صلى الرسول 

.١  ٩٥، ١٨٩ص محمد، حياة )١( 

. ١٩٥،ص ام، انالمرجع )٢( 
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الخندقيوم جراح من معاذ بن أصاب-عد ما محن يربط أن ارفح ينسى لا م
بحنقهالقرار هذا اتحاذ إل مدفوعا سعد يكون وند ،; Jliحث قريظة بي على وحكمه 

/قريظة؛ بي من الانتقام أراد وكأنه الخندق، حرب ق جراح من أصابه لما 

القضيةهذه مثل j ه لفيتمم أن مءن أكرم معدأ أن ارفح بال عن وغاب 
زاجملها بكاململة أمر يكل أن محن أعظم وسالم عليه انف صلى اف رسول وأن 

زالمقل—ر يقبل لآ سعدا أن تذكر السيرة فمّادر ه, لفوينتقم هواه بحكم رجل 
كانأصرره الذي الحكم وأن ا، الفريقازر رضيه أن بعد إلا الحكم وإصدار القضية 
وسلمعليه الله صلى الذ رصول بشهادة وذلك فيهم، اس حكم 

انواكالملمن أن قريظة، بي لغزوه مناقشته ل ون ولفنإسرائيل وذكر 
وشجيبان آطامهم وكانت الحفر، وآلات والملاح المزن قريظة بي محن ياحذون 
استقىالذي المصدر يذكر لر و ؛■ ١ يخترق لا الذي الور والأحزاب.،ثابة المسلمين 

الحمرآلات قريظة بي محن استعاروا الملمين أن فالمعروف، ا المعلومات هذه منه 
وونا. الأحزاب؛ مجيء نبل وذلك غتر، لمس والمكاتل والكرازين احي الممثل: 
رةالكثتلك حموهم ق وجل لما بالسلاح الملين أعانوا أفم صحيحا كان 

تكانآطامهم أن كذلك صحيحا وليّي ١ استسلامحهّم عند العتاد محن الكاثرة 

. ١٩٣ص المابق، المرجع إرنح: )١( 

.Ur/>rالأثر، عيرن الماس، سد وابن ، ٢٥• Itالوية، ؛رة الهشام: ابن انفلر: )٢( 

مسلم،صحيح ومسالم: (، ٣٨٩٥)حدين،: ا/ااْا الصحيح، الحاري: انفلر: )٣( 
waaIt  -(.١٧٦٨)حديث: ، ١٣٨٩

.١ ٤ ٤ ص اليهود، تاريخ ون• ولفن)٤( 

.٤ ٤ ْ • x/ الغازي، الواتدي، )٥( 

.٥١.x/ بق، المر )٦( 
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UH  الشرقيالجنوب في قريظة بي منازل أن غا،لعروف والأحزاب، السلمين جيوش
ادل؛نةرا/شمال والمشركون لمون المحوله عكر الذي الخدق وأن للمدنة 

اليالمياهدة هو الأحزاب لإخفاق الرئيس المسب أن كذلك ون ولفنويرى 
الغت،ا ألهصحيحا ليس وأنه غهلفان، مع وسلم عليه الق صلى الرسول أبرمها 
ال٢ ُ الصحيفة ة كتاببعد فيهم دب الأحزاب ض الشقاق أن ذلك على ودليله 
نمالكر.بم القرآن ق جاء مجا أهمية بعدم للقارئ يلمح الوقف لهذا وهو قبلها، 

اذك_تواآمنوا الذين تعال؛ قال المين، ال«|جانب إل الإلهية العناية وقوف 

١^وكان زثْذا لإ وثثود'ا \ kjغلب نان.قا ئوئ ج' ِإذ غلخ؛ اله نممة 
٩[.]الأحزاب؛ بصئراي ثعنلرن بما 

دففغطفان، انسحاب هو الحصار إخفاق ل نظره ل الحقيقي السبب وأن 
انكوإن عليه، اليهود مع اتفقت ما على الرمول به وعدها ما غهلفان فضلت؛، 

فكنأن دون المحة لهذه محتفوز أمحا رأت لألها المدينة؛ ثمار نلث كان إذ أقل 
ردمائها مجن واجدة فهلرة 

دئيهخقلرا كان فريظة بي وجود أن صراحة يعزف ولفنسون فان وأحترا 
رخعلءن مالملمون نحلص فقد شيء من يكن ومهما قال؛ فقد المدينة، سلامة 
ز١ يثرب قوحل بوينذر فضتهم، كيان يهدد كان جيم 

وضرينريظة بي نازل ولمعرفة ١، ٢ • ٩ - ١ ٢ • آ/ا الوفاء، وفاء المهودي: انفلر: )١( 
صا'ا/مآ.)١( رنم ملحق الرفقة انفلرالخريطة المدينة، j الماطة القبائل من 

١. ٤٦ص اليهود، تاريخ ولفنرن، )٢( 

.١٤٦ص المابق، الرجع )٣( 

.١٤٧ص السابق، المرجع )٤( 
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الأوسقريظة _ مدبجة مسؤولية بجمل أن ض ب - ذلك مع - وولفنسون 
والموفعيكونوا لر - رأيه حب - قربملة بي يهود لأن معاذ؛ بن معد وميدهم 

الب—ب ع اب غوند ٢• ^ معاذ بن صعد غدر أو الأوس حلفائهم من الخيانة 
ولهولرمحلذ يكون أن يجب الولاء وأن ،، اكالوبأ ء؛ر ند الإسلام أن ون ولفن

—لأمللأم الولاء أن نظره ببعيد أدرك معدا إن وات؛ نال كما أو لعدوهم، وليس 
وكانالإخوة، بئن الحروب أذكت، طالا الي القبلية، للعصبية الولاء يتقدم أن يجب 
٢.منهار لهم إنقاذا الدينة إل محمد مجيء 

إن١اقولت إل يدهب اليهودية، ا،لوموعة ل فريفلة مجادة محرر فان وكيلك 

قويشكك الإسلام، رفضهم يسبب كانت فريفلة ببي الحقن، الم القاسية العقوبة 
إلوانضموا نقضوها وألهم وملم، عليه الذ صلى الني وبئن بيتهم معاهدة وجود 

إليهاسند الذي معاذ بن سعد إن فيقول; ذلك مجن أبعد إل يدهس، بل ا، الأحزابل 
اختاروامنهم أربعة وأن إ الون، أو الاذم اعتناق، ب؛ن خترهم قضيتهم، ل الفلر 

دفف٩( ' ■ و ٦ • )• غ، بعددهم يراوح الدين البانون أما الموت. على الإسلام 
جيعارْ،.قتلوا 

يسفلة. العلمية الأمانإل وتفتفر الحقيقة نجاق، الأقوال هده أن وواضح 
—لأمالإس اعتناق على الناص أجتر أن السلمين تاريخ ق، بجا-ث> لي بل قهل، صحيحا 

١. ٤٩ص الهرد، تاربخ ولفنون، )١( 

.Twl^ا/ا،7ا، الغازي، الراندي: انقلر: )٢( 

Watt, M. Muliatnmad at Medina........ p.ا6ا2 )٣( 

 )٤(.1436 .EJ, . art." Qurayza "13, (1971) p

 )٥(1436 .Ibid., P
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تثنند الدس في إكراه ولا تعال؛ نوله امحال هدا ق القرآن حقائق ومن القتل، أو 
•٢[  ٥٦القرة؛ ل السيم س الأيد 

الذيالسماوية الأديان ض الوحيد الدين كان رمما الإسلام أن يه المسلم ومن 
iي١رترمح  p لذلعلى نمت قد الدينة مجعاهدة أو المدينة صحيفة قإن العقيدة، بحرية

دينهموللمسلمن دينهم للنهود ••• ( ٢٠)المائة؛ ن، جاء فقد صراحة 

المزاعم المبقية على الرد عن يكفي  ١٠الحقيقة هذه إيضاح ل أن أقلن 
المم—اطفبوضوح يلاحظ كما اليهودية. الموموعة ق القال صاحب أوردها 
يصفنهو محنتهم، ت، نريفلة بم يهود محو  Gabrielجابرمحلي!يفلهره الذي الشديد 
مدنخلال أنه ويرى ذكرها، عن القلم يعف بمغان وصلم عليه اس صلى الرسول 
وابقبينعا المحي، نلهر خلف محتملا، ا خامءلابورا يشكلون اليهود كان الحصار 
همأنفدخيلة ق يتمنون وكانوا بالعدو، اتصال على فكانوا الحياد، على ظاهريا 

قررحى المدينة، عن نجلر الأحزاب كالمن، وما جابرييلي; يقول م ؛. محمدرهزيمة 
الحكمأمجر فوض اسلامهم وبعد حاصرهم، حيث، نريفلة، بي محن التخلص محمد 
اءايتعباد واسال الرحل بقتحكم الذي الأوس زعيم حليفهم إل فيهم 

.٢٣١ثالأطفال

وبتامحيمنهم، أحياء أي ترك وعدم ئريْلة وبتمفية نائلا؛ جابرسلي ردف يم 
واعأنمن نوع أي استعاد على نادرا محمد أصح السابقان، حلفائهم بإبادة الأوس 

عمرهؤ، الحرب قواعد به مح تما بقدر رخمة دون وتصرف العطف، 

. ١٦ ص ياب، الالوناتق الذ: حمد انفلر: ١(  )

Gabriel؛, F. Muhammad and the conquests , p. 72. (٢)

Ibid., Pp. 72 - 73. (٣)

Ibid., P. 73. (٤)

-٢٦٩٠



انيس_رءةق ة قريظمائة محرر عن يقل لا جابرمحلي أن تقدم مما يظهر 
صلىالني وموقفا قريظة بي لقضية معالجته ز الموضوعية عدم حيث من اليهودية 

ألمةعقوبة من لهم حمل ما بان للقارئ الإيحاء يحاول فهو منهم؛ وسلم عليه الذ 
صلىالرّول وكان الني، هزيمة ُ>ن هم أنفدخائل ل يتمنونه ما دّا كانت، 

نيالفان لذلك به؛ توسوس محا على وبماف( الأنفس، دخائل يعلم وملم عليه اف 
ببالعقاب، أشد فربظة بي يعاقب ~ جابرمحش ذمّ ل وملم" علثه اذ صلى 

ىعلكانوا قريظة بي أن ويعترز ه نفيناقض م غ؛ر. ليس يثة المانيهم أس 
إلية بالخطورته وما ؛ الاتصال ذللثا طيعة يدكر لا أيضا ولكنه بالعدو، اتصال 

لللماما'ن الأحزاب حصار عشية أنه للقارئ يذكر لا أيضا هو م الس-لمان. 
قريظة،بي، يهود و السالماز، بئن المدينة عن محنترك دفاع معاهدة هناك كان المدينة 
المعاهدة،تلك نقضوا اليهود وأن الإسلامية، الصادر تزكيه ما الأقل على وهدا 

للم-^،سلمينة الحلقيالحطوط وهدئوا وسلم، عليه الذ صلى المه رسول من ونالوا 
لالهم وأطفسلمين الاء نومحييي عليهم، الطريق وقطع بلتهم ل لبالتعرض 

ا.حصومحم١ 

وتمكنواوالأحزاب، قريظة بي ض الأم الحالف بحح لو أنه ل شلث، من وما 
إللام الإ،على فضرا ورعا آخرهم، ءث السلمين لأساصلوا المدينة اقتحام مجن 

الأبد.

هاوزنفلمار إنكو هالحصرص هدا ق الأتنراب على يبعنا ما ولعل 
Wcllhausen  بييهود و وملم عليه الق صلى الرسول بع، معاهدة هناك يكون أن

ب،كعإن قيل الي دة المعاهإن يقول; م قبله. أو الأحزاب حمار عشية فريفلة 

النوية'من الهشام، ابن ، ٢٢١—  ٢١٨ص ص الغازي،، عقة، بن موسى 'نيلر؛ 
.٤٧٠، ٤٧٤، ٤٦٢-  ioilrالغازي، والواندي: ؟■r؟، -  ٢٣١-آ/
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رمزيةبصورة ليفلهر تعله، رباط سوى الأمر حقيقة ق تكن لر مزقها' قد أصد ابن 
لمثإل نط يشتروا لر اليهود أن ذلك j وحجته ١،. الدبة؛ أهل مع •تملانه قطع 
دارسلكل واصح وهو جمدا، يم المزاعم هذه مثل على والرد ر العاهدُْ تلك 

فيكفيواحداثها الجوية بالمرء يلم لا من أمجا الخصوص، وجه على المرية للمرة 
مجهأكثر أو معاهدة وجود إل كثيرا أشارت قد الموية المرة مصادر أن نذكر أن 

الصحيفةأطراف أحد فريفلة بي يهود تضمنت فد المدينة صحيفة إن م قريظة. بي 
ولقفهو نعله رباط بل المعاهدة وثيقة يمزق ؛ كعبا أن القول أما ا. العاهدةر أو 

ائتهرسول أرسله الذي الوفد أن الواقدي ذكر فقد الفهم. عدم أو الصحة إل يفتقر 
لقبعليه كانوا ما إل يرجعوا أن منهم: طلب فريظة بي إل وسلم علته اف صلى 

أي— أبدا نرده لا " كب.' فقال أجتلب، بن حيي يطيعوا لا وأن الأمر، يلتحم أن 
نعله؛؛؛.لقبال اإقبال'ا، هذا قطعت كما قطعته قد — العهد 

نيالع، بمعاهدة هناك يكون أن فلهاوزن إنكار كله هذا ُن والأعجب 
ا.إليهاليهود إشارة عدم ذللث على ودليله نريطة بي ويهود وسلم عليه اذ صلى 
هذءمثل وجود الإسلامية المصادر ناكسر بعينه. الأعمى الانحياز هو الموقف وهذا 

ارتأثإذا أما الصادر، -للي j يثق لا لأنه ر.ئ لفلهاوزن، شيئا يعي لا العاهدة 
ةاليهوديالمصائر أن أسف ومن إ الحق عتن عنده فهو نعم أو بلا اليهودية المصائر 

الإرتهذا أمام فلهاوزن سيفعله الذي فما الرسالة. عصر عن تقوله محا كيها ليس 

Wensinck, A. j. Muhammad and the Jews...... p. 137.انفلر: )١( 

 )٢(.137 .Ibid., P

وثارن;٦, ١ ياب،ءرإ الالوثائق اف; حميد انظرن )٣( 
.36-37.Serjeant," The Sunnah Jami'ah..." pp

•آ/ا/ء؛.المعازمح،، الوالدتم،: )٤( 

.٢٧١.



خلالمن روى والذي العربية، الجزيرة شبه ق اليهود بتاريخ المتعلق الكبم التاريخي 
؟الإسلامية الطر وجهة 

معهمللتعآضي، قارئ أي تدعو بصورة قريفلة بي قضية فقدم بروكلمان أما 
سلمونالهاجم الأحزاب( فيه اسحب الدي اليوم )أي نفسه اليوم وق (؛ ٠١٠٣

دامحصار بعد فاصتنمّلموا حال، كل على غامضا سلوكهم كان الذين قريفلة بي 
سانهمنواسرقاق [ سمثة وعددهم ] محاربيهم بقتل النير وأمر أسيرعلن• 
ا.ل لأمثالهم رة عبهذا مصيرهم ؤ، ليكون وأطفالهم، 

>—تيتعد الي المدينة عن المشترك الدفاع معاهدة إل يشر لر بروكلمان إن 
ضوانفقريفلة بي أن النبوية السترة مصادر ي جاء محا يذكر ولر فيها، طرفا قريفلة 

ةالدولداء أعإل ضموا انوأقم وملم، عليه اف صلى الق رسول مع حلفهم 
عندنزولا أنه كذلك يذكر لا م الخرب، وفت وهو الأوقات،، أحرج ق الإسلامية 

إلقضيتهم ق النفلر أمر وسلم عليه اف صلى الله رسول فوض ففد الأوس رغه 
معاذ.بن سعد أي الأوس سيد حليفهم 

اذلى صالني أن للقارئ الإيحاء هو بروكلمان إليه يرمي الذي الهدف إن 
ا-اثالأجمن موقفهم لأن إلا لشيء لا وعدوانا، ظلما فريظة بئر فتل وسلم عليه 

نساءهم.ويمستحيي رجالهم يقتل فهو لذللث، غامضا؛ كان الخندق يام أق 

القصلى الني من الأحزاب يوم قريظة بي موقف بويل يناقش وعندما 
وفهط2ل، ثمن محلو لا مناقشته فان الموقف ذللئ، عنه تمخض وما وسلم عليه 

حصارهأنناء ل وسلم عليه اف صلى الرسول قابل ثريفلة بئر من وفد ■مث يتحدث 
دقة قريغلبي أن إل أثار أن بعل شروطه، عرض ق محمد وابتدأ فيقول- لهم 

,ه ٤ ص الإملامجية، تاريخ يروكلمازت )١( 
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علىتآمر بل فحسب، خيانة ليت هذه وأن للعدو، وأسلموا عهدهم، ي فحروا 
ُنجزاء عليهم يوقع ل( و اغامات، إليهم يوجه لر و جزية، عليهم يضع فلم الدولة، 

وداليهنفض لهم، زعيما يقبلوْ وأن دينهم، يدعوا أن منهم طلبا بل نوع، أي 
،١١ذلك"

فقدبويل، ذكره لما ما~ حد إل مغاير— الإسلامية الرواية ذكرته الذي إن 

يبحمون مجن اقترب عدما وسلم عليه الق صلى الله رسول أن الزهري ذكر 
هممماتلالإسلام، إل محرم أن فابوا يقاتلهم، أن نل الإسلام إل دعاهم قريظة، 
عليهالذ صلى والرسول ٢• الم-~امينل من معه ومجن وسلم عليه الله صلى الله رسول 
يهم،علزعيما يكون أن رفضوه لألهم أو الإسلام، رفضوا لألهم يقاتلهم؛ ب وسلم 

الأعداء,مع وتحالفوا العهد نقضوا لأمحم بل 

هعليالذ صلى اف رسول وين بينه جرت الي والمماوصة الهرظي الوفد أما 
نزلالي نفسها الشروط على يستسلموا أن فريظة بي بطلب تتعلق فكانت وسلم 
مءنالتحول موضوع إل إشارة فيه ليس أنه هنا وواضح ا. ق؛لهمل الضر بنو عليها 

ةالتهمأع—ا بويل. يزعم كما لهم زعيما والاعتراف.ممحمد الإسلام إل اليهودية 
القرآن.بنص وذلك للأحزاب؛ مظاهرلهم فهي لهم الموجهة 

جردةالحميد وعبد فرج محمد محمد ترحمة محي، حياة ١ارسولت بويل؛ ف. ر. انظرت )١( 
.١ ٩ ١ - ١ ٩ ٠ ص ص ت( د؛ مصر، دار رالقاهرة: المحار، 

قبيلالإسلام إل الدعوة أن إل هنا نشير أن ويجب • ٨١ص النبوية، الغازي الزهري• )٢( 
عليهاذ صلى الرسول أداء متع يعري تقليد المشركن أعيانهم مع ااسلمين التحام 
أسلمرا،غلو القتال، قبل الإسلام إل الناص كل بدعوه خاصا دينيا واجبا لكونه وملم 

•عنهم والعفو وأموالهم دمجائهم حفظ إل أدعى ذلك كان نفاقا ولو 
٥.. ؟/االغازي، الراقدي: )٣( 
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الأمj ة المدينيهود فكر لو بقرله؛ نريظة بي عقوبة على بويل يعلق م
قومهموصعها الي التعليمات تنفيذ من أقل أو أكثر شئا فعل ما محمدا أن لوجدوا 

اللدبخصوص الشية مفر ل جاء الاقتراع. ممية مفر من العشرين، لإصحاح ال 
اوأمالسيف، بجد ذكورها جع قاصرب يدك إل إلهك الرب دفعها إذا انحارب• 

)الشية:لشك. فغنمها غيمتها كل المدينة، ق ما وكل هاJم و١Jوالأؤلفال النساء 

فيهمينفد أن الذي.بمكان الحكم نوع بقا ميعرفون اليهود أن للنفلر واللافت 
لدلكقلب، ظهر عءن الثنية مفر ل جاء ما بجففلون — "لأبد فهم الخيانة، ال جل 

شكممن بملام قال النضير، بي وملم عليه الذ صلى اس رّرل، حاصر عندما 
فإنمامحمد، قال الذي هذا اقبل ياحم الإملامية; الرواية حب أحطب، بن لحم 

قال;؟ منه ثر هو ومحا قارت منه، فر هو ما تقبل أن قبل ، ١Jبأمحواقومتا على شرفا 
كذلك،الأمر كان إذا نفولت ونحن ؛• القاتلة؛ وقل الذرية، ومم الأموال، أحذ 
دارإصل قبفيهم التوراة حكم على اطلع قد معاذ بن معد يكون أن يجوز أفلا 

الحكم.هذا مثل عرفوا أن للعرب بق يلر — ظي ل — لأنه ؟ حكمه 

بالنسبةوحهلورمحا فريفلة بي عقوبة أهمية القارئ.كدي فتذكر بويل ّود يم 
كيفاكال عن يغيب لا أن ويجب فيقول،• وملم عليه اف صلى الرّرل، دولة إل 

قاس النامحر خيشلن، أي يدع ألا الرصول،( )أي له باليجة الضروري من كان 
الجزاءيوس أن دون حنانات برنوع سمح أو صعقا، أطهر أنه فلو • • • هذا ّلْلانه 
ليستحولكنها مديدة. ه،زه اليهود مذبخة كانت، لف• أبدا. الإملأم عاش لما الرائع، 

.١٩٣ص الرسول، بويل: ;١( 

\/مْه.والملولث، الرنل ■اريخ اممرى: انفلر: ;٢( 
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المائلأصحت الومت ذلك ومن المسلمن. نظر ق لعدل وإها التاريخ، ق الأول 
أنى علصم الذي الرجل ذلك يحيوا أن نل مرت؛ن يمكرون واليهود الحربية 

•ا ل طريقه j بتر 

بقوله:قريظة بي ق سعد حكم على ق فيعل M. Wattوات مونمحمرى أما 
اقإنتر وغوحشي بأنه ووصفوه الحكم هدا الأوروبيتن الكتاب يعص انتفد 

اشتركواأن رأسا للاحظ ثلكن هنا، تتدخل الي الغكرذ بعد فيما رسانش 
لهداالنعومة القسرة مم• ذعروا أفم يبدو لا إليناا شلوها )والذين الحوادث دء هق 

وقفالإسلامية للأمة الولاء كان إذا ما معرفة هو هنا الخلاف وموضوع الحكم، 
مساعدةيطلب كان ١^^؛، التقليد أن الصدئ فدا نذكر أن بجب ولاء. كل 

ذي'الالأوس أن ويبدو أوفياء• ظلوا إذا الأخرين، ُع مسلكهم كان مهما الحلفاء 
أنيعي وهذا للأوس• وليس نحمد وفية عتر اعتتروها ثريفلة مع التامح طلبوا 

الأمةأفراد وليس الأوس أفراد شيء كل نل هم أنفيعتبرون كانوا الشفقة أنصار 
اذمعء• بعد معلى صغط محمدا بان نظن أن من إذن جدوى لا . الإسلامية 

سماحالأن كسعد الطر بعيد رجل أدرك فلقد ء*ل• كما قريظة على للحكم 
الإخوةبين الحروب إل للعودة يودي للإّلأم الولاء على يالتغلب المجلية للعصبية 

رمحمد .ممحيء منهاالتخلص ترجو المدينة كانت، الي 

ةعقوبشأن ز أهواءهم وتثعبتؤ المتشرتين آراء اختلفت، فمهما واخترا، 
صلىالق رمول أن هو اكال عن يفج، ألا يججؤ الذي الأمر فان قريظة، بي يهود 

رنظل يده، ي وقعوا أمرى قضية أيا على قضيتهم إل ينظر ب لم وّعليه الق 

١. ٩٤-  ١٩٣ص ص ارمول،، بويل: )١( 

.٣٢٨ص المدينة، ل محمد واُت،: مركحمري )٢( 
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توقق الأعداء عع وتآمروا العهد، نمضوا الدين الخونة معاملة وعاملهم إليهم 
ةبالغاسشاية ظروف ظل ق امحنمع أمن وهددوا الدولة، سلامة على — الحرب 

عقوبةأن ومعلوم الدول، القانون ق العفلمى بالخيانة يعرف ما هو وهدا الخطورة. 
الموت.هي الخيانة هذه 
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الخاتمة

لموسه علتالق صلى محمد الني ين للعلائة التاريخي العرض خلال من 
المستترفنبعض لمواقف الوجيز ء الامتطلأ خلال من وكذلك المدية، ق واليهود 

منها؛أمور عدة للقارئ حولها وآرائهم العلاقة تلك من 

.ممدين—قتا عرفالي يثرب ل اليهود وجود عن ثان تاريخ لدينا ليس انه 
لرجعالرواياتحتا بعض كاث وإن إليها، هحرنه بعد وملم عليه الله صلى الرسول 

٠—اجردما وعنلام• العليه مجرّى الني أيام إل يثربا ق اليهود وجرد زمن 
—منهمض .ت وءأهلها دعوة جاهدا حاول المدية إل وسلم عليه الذ صلى الرسول 

ةالمدينائ قباندخول ق كبيرا نجاحا فيه أحرز الذي وبالقدر الإسلام إل اليهود 
إلود اليهل• ر حتj نجاحه كان فقد الإسلام، j والخزرج الأوس ص المشهورة 
ىوعلذلك. دون حاك الي الأسابح بعض ذكرت وقد جدا، محدودا الإسلام 

اليهودموادعة عن وسلم عليه الق صلى الله رسول يثن ب ذلك فان هدا، مرن الرغم 
أذر ويظه• بعض على بعضهم الاعتداء وعدم لام بالتعايش على ومعاهدهم 

اتاتفاقاليهودية القبائل مع عقد المدية مقدمه أول وسلم عليه الق• صلى الرسول 
رجحنحفقد كثيرا الأمور تغيرت بدر معركة بعد ولكن بينهم، العلاقة تنظم فردية 

رةالجرينبه ل القوى محوازين ل ايجا حلها بحيا قوة .د.ان،وأحبحتا الم،كفة 
ساتهم وحلقوالأمار الهاحريت بين المدية صحيفة "كابة إل دعا مما العربية؛ 

رسولمحمل إل الصحيفة هذه ق الرجعية نا وكاjواليهودية، العربية البْلون بعض 

ذر الأثن بكعّح مقتل بعد انه المستبعد من وليس وسلم• عليه الق صلى الله 
المعاهدة،ق وقريظة النضير بي قبيلتا دخلتج أشهر، ببضعة احد أحدات قبإي وذلك 

ةمهللقيادة ما حولهوما المدينة سيد وسلم عليه الله صلى الم، أصبح وبذللتخ 
ويهود.ملمن من الأءلراز> خميع فيها له اعترف 
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عناليهود أصمر أعقابما ق م ييسم بدر معركة قبل ر.ئ أنه كذللث ويلاحظ 
المستوىعلى ذلك أكان سواء وللمسدين وسالم عاليه الق صلى اس رسول عدائهم 
الذينالشعراء بعض خرج الفردي المستوى نعلى القبلي. المستوى على أم الفردي 

أبوهم. ثلاثة منهم واشتهر ال،سلمين، وحماعة وسلم عليه انك صلى اس رسول آذوا 
الكرسول من نالوا هؤلاء وكل الأشرف، بن وكعب امية بنت وعصماء عفك 
بلحوله، من الانفضاض على الناس الممذع،وحرصوا بالهجاء وسلمم عليه الله صلى 

الذرسول أصحاب بعض أن اروايات بعض ذكرت فقد لدلك فتله، على حثوهم 
قلإل رسوله والحمية اف دين على والقترة الحماسة دفعتهم وملم عليه الك صلى 

مذلك بم علحينما وسلم عليه الك صلى الق رسول وأن عقك، وأي عصماء 
فعلهم.على الصحابة أولثلث، بحاسب 

قتلىj والرض الأشعار من نظم ما إل إصاية - نإنه الأشرف بن كعب أمجا 
متحثمبمكة ل فريش إل المدينة يهود من وفدا ترأس قل الئركئن" *ن بدر 

انكصلى ارسول بجد لر لذللئ، المدينة؛ ق السلمين تال على ويستنهضهم هممهم، 
الأوسن مهل الأثعد بي من الضم بي حلفاء إل الإبماز من بدا وسلم علته 

فتئما الذي كعب نل ق ورفاقه مسلمة بن محمد نجح وفد كعب، مجن بالتخلص 
بالمدينة,الس|لمين وجاعة الرمول على يؤلب 

ىعلالتاربخية الروايات تجمع فتكاد المبلي التوى على ١ايهود تحديات أما 
ننقاعبي محرق إل ذهب ظافرا بدر مجن عودته بعد وملم عليه اذ صلى الي أن 

دقوأنه عليهم، اس غضب مغة من وحيرهم الإسلام، إل ودعاهم فيه، وجمهم 
ح—يئنفد أنه ويفلهر بالتحدي. دعوته قابلوا ولكنهم فريشا، أصات ما يصيبهم 

بيلوسلم عليه اف صلى الرسول حصار إل قادت الي الأخرى المسببات بعض 
-سلمينللمّاورين حمبقاءهم أن انحنمل ومن المدينة• عن إجلاتهم f ومن قبنقاع 
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وراهمم،ععلى يدلونه المسلمين على للعدو عينا يكونوا أن على ساعدهم بالمدينة 
مه—اجرينمن المسلمين ب؛ن الدس ق يسعون أيضا وكانوا أسرارهم، ويفضحون 

نحتمعا العليالمصلحة مرصها أمنية صرورة احلاوهم كان سد لدلك وأنصار، 
يالديتة,ااسالمين 

النضربي ليهود كان للمسلمن خسارة عن أسفرت ١لتي احد معركة وق 
لهم،وص السالمين محصنات ق الضعف نقاط على نريشا دلوا ذلاون،،ممد ل ضلع 

بدرد بعة المدينأطراف أحد هاجم ح؛ن سميان أبير بزعامة ثريشا ساعدوا أن 
وسلمعليه الله صلى الله رسول حياة على تآمرهم عن روايات وردت وقد بقليل• 

فق—دذلك لونتيجة العامر؛؛ن. دية على المساعدة متهم طالبا إليهم ذهب عندما 

والشام،خير إل المدينة عن وأجلاهم وسلم عليه الذ صلى الله رسول حاصرهم 
ال—ذينأح__نج الذي وهو تعال؛ فوله j( وذلك جلأءهم؛ يذكر القرآن نزل وند 

انهموظنوا بحرجوا أن ظننتم ما الحشر لأول ديارهم من الكتاب أهل من كهمو١ 
ئلوبهمني وندف يخئسثوا لم ث حيمى الله نأثاهم الله من حصوهم مانعتهم 
هالأبصار و-\\رلي د_اءتبتوا النومنتن وأيدي بأيديهم محوئهم يحربوق الرعب 

٢[•]ض■• 

وننولئ ور١ّ^ سافوا بائهم ، ^^١٧بفرإهت جلالهم  ijجب الذكر يم 
؛ا.زالخشرت ١لعمابيم سديد ال1ة فإن اللمة يشاق 

انذمحلى الني من سخصيا فرارا يكن إ وجلالهم حصارهم أمجر فإن لدلك 
مجلأءهأن شاك ولا فيه. الشخصية للرغبة دخل لا إلهي أمر هو ابل وسلم عليه 
همولمالمحوامرالهم شر اف كفاهم فقد السلمإن أمجر صلاح فيه كان المدينة عن 

الدنئة.
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اظاهريو ولالمدينة، لصحيفة احترامهم على ظلوا ممد قريظة بي يهود أما 
دمتقدما عنولكن للهجرة، ة الخامالسنة أي الخندق عام حى الأقل، على 

يبحمل j الضر بي زعيم أخطب س ني محاولات نجحت المدينة الأحزاب 
الأحزاب،ن مأعدائهم ومجفلاهرْ المسلمين على واكآمجر العهد نقض على قريظة 
لأرمللعهد بنقضهم وسلم عليه الله صلى الرسول علم وعندما وحلفائها. قريش 

يوابتلة، بالمدينوأرجفوا يرتدعوا ئ؛ ولكنهم خيانتهم، مغة تحيرهم صفارة لهم 
ه!بقولوتعال تارك الحق حالهم وصف وقد شديد، زلزالا وزلزلوا المزمتون 

ءئوثلثت الأ:،نات زاءت و!ذ م أّثل ومذ لإفز مذ ;ائوكلم 
١[.• رالأحزاب! الفنون، بالله وثظنون 

وصلمعليه الئه صلى الرصول توجه خترا. ينالوا ر الأحزاب الله رد أن وبعد 
أشدحاصرهم ذلك، أبرا فلما الإسلام، إل أولا فدعاهم تريظة بي لعانة ربه بامر 

أهلثن ظاموهم الدس ؤوُ}[ تعال؛ ال نفيهم، اذ لأمر فاسسيوا الحصار، 
،نريما وئاصرون متلون نريما الرعب م قلوبهفي وفيق ص؛اصهلم مت ١لكتاب 

 :^[.٢٦]١
والدرية.الماء وسم المقاتلة قتل حيث اذ، حكم غيهم د مم 

اممجمماوتة أرقاهما قدمت حيث منهم قل ص عدد ل الصادر اخطفن وفد 
اشرلبالأجدر هو الأختر الرنم هدا ولعل رجملأ أربعتن إل رجل مئة تسع بتن 

الءراصة.هده مء* اتمّ موصه ل مايثنب^ سمت لأسارسا 

فهيالمدية بيهود وملم عليه اذ صلى الني علاقة من المستشرنن مواقف أما 
اشاحيث واحده، نكرن تكاد والتصورات المنطلقات لأن متنابمة؛ نكرن تكاد 

ءع"وصسلم عليه الله صلى الني عم' الرائقة تصوراهم إل أساسها ز تعود كلها 
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ولعلمنة، ألف من أكثر منذ أجدادهم عن المستشرقون أوكك ورُها الي رمالته، 
 jالتكرار،ص يغي ما _ الخصور ل وسلم عليه اذ صلى الني عن لحديث، ا

الأذئذ،.إل الفكرة ويقرب 

الدين،رجال حلبقة إل ينتموJ، الخصارى من المسنشرمن رعذاّإ أن إل إصافة 
الموضوعاتإل وا تطرفإذا فامحم ولدا اللاهوت كليات محءن التخرج^ن من أر 

ءنومن—صرتي■ ل أصإل ا ردهإمكامحم جهد حاولوا الإسلام ق الحساسة 
اءالعلمنص مع الإسرائيلي، وبالقصص الضعيفة يالروايات خد يا من المستشرقن 

مع__، ٢ أ-ىكاُاأ عليها يبي م وزنا، لها ويقيم فهويها ائها فعلى الساومين 
•براء أكثرهم من والخؤ، الحف،، لوحه الحق عن ثال؛حث، الموضوعية ذللئ،، 

الإّلأم،ونم الإمادم عن والقاصر المشوه والأمور الخمال الررثت، هدا 

ححوصاالجوية والسيرة عموما الإسلام تاريخ ل الخفلر ل المنعحرف النهج وهدا 
المدبسةيهود فاصبح اليهود، إل أي الأخر، الطرف إل الأعمى الانحياز إل قادت 

هواطماعالشخمية، محمد الخي مار؛ب ضحية المستشرقن اولخاك معفلم فلر نن 
امالملية أو العقلية الأدلة مءن للقارئ يقدمون لا تللث، مواقفهم ق وهم السياسية, 

والفرضياتو١كخمان الفلز على مبنية حججهم فكل إليه، يذهبون مجا صحة يسنإ 
وسلم.عليه الق محلى الرسول لخبوة إنكارهم هر كله ذللئط ومجرد غتر- ليس الحاطثة 

صلىمحمد الني عن يكتب من لكل جيل الويتضح الأمر يستقيم حى فانه لذللثح 
النيمحن ومواقفهم لأحكامهم يكون وحى ايتثرقغ، من وسترته وسلم عليه الق 

امريزتأحد يختاروا أن لابد أقول والاحترام، المصداقية من قدر ورمحالاه 

هىل اإوحي،هوظاهرة الخبوة إل بالة الأمر بحموا أل، الأول؛ الأمر 
بمعما إذا هاك فليي جائزة، أغا أي بدللئ، آمنوا فإذا ؟ لا أم وواقعا عقلا جائزة 

.١ ٢ - ١ • ص ص الإسلام، j العرب تاريخ علي، جواد انفنر: ( ١ل 
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مثلهبالرمالة، كلفه ورمله، النه أنباء أحد وملم عليه الله صلى محمد يكون أن مجن 
عمايأي ينهحنوا ألا علهم بجب م ومن نوح. لدن من والرسل الأساء بمنة مثل 

بوبمرد ويتاف، رسول لأنه غهمه-م؛ أو الهد بجق محمد الني من صدر 
راضالاعتعدم يجب فإنه لدلك مقبول غئر نفلرهم ل العمل كان ولو وترجتهه، 

ووهالمثري، القد توى حمفوق لأغا والدنيا؛ الد-ين بمقرون التعلمة مجوانفه على 

دح—يإلا همو إن ٠ الهوى عذ بمطي روما وتعال؛ مارك الحقر عنه نال كما 
٤[.- ٣ الحم: ]سورة يوحى، 

البر١هينمدبم يعد أيدا، والأنبياء الموة مبل.أ يرفضوا أن فهو ١ك١ني! الأمر أما 
ةبهلبيع— بينهم ومن والأنبياء الرسل الله إرسال استحالة على وعقلا إقالأ الدالة 
ألاهم محنالمنتظر ان فذلك، إثبات j، أفلحوا وإذا الذ، عبد بن محمد — الخال 

محمدمحن بمدر غيرهم أو المهود يجق مواء ثانن نظرهم ل تصرف أي يستنكروا 
واملال_اوين ااتاريخيين، المائة أو الزعماء أحل كونه يعدو لا الحال هده ل لأنه 
فحسب.بشر لأهمم الأحهتاء؛ متوى فوق 

ل.محمفعله محا بين يقارنرا أن ذلك بعد فعليهم التيحة هنءه إل توصلوا وإذا 
الاني__قيهود وبقية قريظة بي يهود الميلادي السابع القرن ل وسلم عليه اف صلى 

بصراهاء وانتياستن دير بدءا.تمديجة شفن ت، العشرين القرن يهود يفعله ومجا 

لبنان.ل وقانا وثاتيلأ 

صورهمبأظهرت ة الدراّهده أن الزعم للماحث بمكن أنه الفول؛ وخلاصة 
الموضوعيةوالمعالحة العلمي المنهج تطبيق ؤ، المستترنين محن الكمحر إحقاق، واضحة 

النيعلاقة القضايا تلك رأس وعلى البوية، المرة ق، الأ'ُُية البالغة القضايا لبعض 
ننكرلا ال-تث.رفين، مجن بجماعة يتعلق فيما ذللث، نقرر حن ونحن، المدينة. يهود 

مجندالمتوارثة الذاتية والميول الفكرية الأخهناء من الأسشرافية الدرامات ملامحه أن 
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إغمفأمر من يكن ومهما كليا. عليها السيطرة أو نجاوزها السهل من ليس ؛رون 
الحرثتلك متابعة إل ودفعوا الإنساتجة، اكقافة تنمية ق أسهموا ند ببحوثهم 

عميقاأثرا تركوا من زهاء المالمستشرض، من إن بل الرد، أو بالمعمب أو بالزيادة 

٠•١ سواء حد على والأوروبي الإسلامي العام لرأي ائ 

قضيةعم■ تشرقن الممءس لمواقف الد.رامة هده أن التل-كير يجب الختام وق 
أيالأخر، الطرف إل الكامل انحيازهم أفلهرت المرية، المرة قضايا من واحدة 
ماكل ل الشاملة الفلر إعادة إل يدعو الواجب فإن لدلك حق. وجه دون اليهود، 

منها.بالشم والإشادة المعوج، ذمويم ابتغاء المرية؛ المقرة ل المتفرقون يكتبه 
المبيل.قصد الذ وعلى 

•٢ ا/أ المتشرقن، مناهج نقرة: التهام 
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دالهردوالأمار المهاجرين بتن وملم عليه اف صش كتابه 
يالمدينأناللدية الدولة دصتور وهو 

،irt،«#_:اص،و اسى محراجع  -irM. v٠١٧ع —ع ب ا'ا/الف. يرثن ؛
ب ٧١- ب •٧ ورن i ي الزر ص ، مرصد'مى( )•ءاٍت الأموال اممب * iyyjا؛ن —
بتام ُا؛ن اّعاق ا؛ن ص بمن، — ب  ٣٢دلت ، ٨ ج > ادبين ُ-ءلآ ' المرمر ر مه— 

:لأتراجم راجع , ٧١ع صح _ Tir\.TTt/i*ك ا/خ؟ا_ 

آ؛ادبر باين بت ) د همم تحريري ب>لأ م كاب ءيا >  ٠٠١جميل سد ت رم( ار 
همدكرام '  ١١٨١ثالثت طبت ' ■مرار م من نوي همهد ابمأ ؛  ١١٣٩جدلار ٠ لكن 

.*•\ . ١٨خامحت  ٠٧٠

إسلام،السيتانارع؛و 1 إملأمتاربمم)ترجمت ، )؛الجض( صضجاس ن ( رترينالغدبمت 
.مدمحارما  ١٤٦ص ، مأ ج i  ١٩٢٤اساتيوو لكابمار( 

diplonuue musuJmone.So 1 ;Lc ٤٥ Fnnfais): M. HamiduUah, Corpus des documents sur)

133-137 Islam. I, 123 et sulT., CO paitkoller ٥ '؛،Prophite

World, in; Islamic Review,  ،٨،First Wriaen-Constuuaon in  7ءأأ,English): M. Hunidullsh)
6-303, 334-340, 377-384, 442-449; 3e ،d. Lahore 2و.Woking, August to November IWl, p

Sffwcmr، ،>/  5ْ77 اه،ء:،.the same 1975, 279-282؛ — Reuben Levy, Sociology ،j//sl،jm, I
 —84 .Islam, 7957, p. 273275 —MaJW Khaddhri, 77:، L،2HTj/War،jm7 Peace in Islam, p

.206-209 .Law of Islam, 1955,  p ،87ءأا; the same. War and Peace in

.Deutschl : Wellhusen, Cemeindeordnung von Medina, In: Skizzen und Voisibeiten, IV)

212  —210 .83 — Buhl, Daj Leben Muhammeds, p7ه.

Joden ،، Medina, 1908, p. 78fr.  ،٤،HoQ،Ddischl: Wensinck, Mohammed en)

43tr.  1 ؤ.(Italians) : L. Csetani, Atmali d،//7slum, 1. anno
t): stiih Tug. (Hsmidullsh, IsUunin hukuk iVmin، yardimlari, f،v. 5u_ Tug)؟(Tuik

.13-30 .1962, p
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، ١٧١٨٢عاسق كاب م( \T ١ انمرش ) سام ؛ن الرزاق ب ; للأنماسات ى؛و 
اينوماص. فرح مما ( حطا ) الحديث (غريب  TTT■ف نلأم) ين التام مد ام .  ١٧١٨٤

،مآ-اينجل)د،صآا؛آ/اا/بىصآلأاشا-ما/(اسات>
؛ ٢١٠،  ٢١١، ،■T .  ١٩٤،  ١٨.، \ WA/y،  ٢٧١،  ١٢٢،  ١١٩،  ٧١/١(افد  ٢٤١

/T•(محابالآمال)مج ٢٠١د .اينزتجر،ي)  ١٤١،/١  ٢٤٢،  ٢٢١،  ٢٤١،  ٢٤٢،  ٢٢١
—٠ / ١ ٠ ، نن ال( ٢ ٠ ٠ ف ) الدارم س ب ٠ ألف  ٤ْ٦٠ب،ب،٤٤،ررتتآتركيا ، يرردور 

١•/ OA؛ اأ/ا/،، ١رنم م/١٣ انمحح، ( ٢٠٦رف الخاري   ١U/«A\
نيئ؛؛*م دسما  ١٨لنم ا'ا/\"ا ا الكتاب مدا انما-ات مملها دم ٢ رنم ١ ٢ رنم 
،.٢،رنم اا/.0 ؛ ١٠.٧، ١٣٧رنم.١٧؛T/، انمحح ، (  ١٢٦ ف ) لم ساض. ت، بم 

.yr/w^^/w,ادن (  ٣٧٠ف ر  ij\iأم _  ٢١/ ٢١الخن ( ٢٧٣ف ) اين . ٢ •٠ 
٠١١/٣  ٢٣A  - (٢٧٧ف اللانري ) (٢٧٩-الردي)ف ٣٠٨.  ١٢٨٦;الآشر١ف اس

ادرلت ل- ٠ -ارخ ( ٠٣١ ف انمري) 0،/ا،. الخن ( ٣١٣٠٠ام)الخ- ١ ٦ ١; ٤ ٠ الخن 
رازدغاس (  ٠٣٠ تالغ. ) ءلا٠ر ين -طغ  ١٢.،ص؟0ما-علر.ا  ١٤. ١٣!لر .١  ٣٦٧ص
اني(، ١^١ ١ ف ر طلور ا؛ن .  ٧٢ص العلم (-فد ٦٤٣)ف العدائي اسقم -  ١٧٩ا/ 

الآساعإ،تاع ( ٨٤٠)ف الغريزي رع_ نرح، ٠ ينل ينب، ؛رر،سع، .اي؛ ٠ العرس 
١،،٤٩/١ اسرعالغير الخم م نم . يسلم ءلي4 اد ض يغ، مبكانت،علقت رنال; ١٠٧>٠

اللدنينالمرام؟، شرح ( ١١٣٠رف الزرتام .— ١ ٠  ٣٦ ٠١١٣٠ص ٠ ولو كرم ح،لية مت. 
،رع ، مع ، ؛رر ، ام ءاى■ الأبر، لأ<ن الن»ا؛ت .  ١٦١-  ١٦٨!/،  ٩٢٣انمرم ، لفللأم 

ررارجع،  ١٧١٩١،  ١٧١٨٤،  ١٧١٨٣رنم الرزاق، نمد المن، زح. يتل، ضب، ٠ بل 
— ٢١، ۶٠، دءر »اء ■ ساري الماد انماد ■؛خ، — ( a٢٠/للمهم امرق الخن إر المض 

ا0دارءنام.ض(-سعامحلآدٌم،  ١٤٩٣. ١٤٨٦رنم ٠ انملاد،انمالالأ؛نحمءِ 
y-\/i  . الرتيتت مف راجم يكر م ررد سرى،ا للحرث اتغلر:

المعارفداترة عرتر مباحث م ر انمالم م مجل وطرر أندم ٠ اش محعد-محيي : العرييت( ير 
الآلانيترترجتّن المرئية اليرلت ترعد ■, المس يُش ٠ ١ ٣ ٤ ٠ ٩ ٧ محس م( ١  ٩٣٨آككن آبماد يحيدر 

المجمععجلة م ، ١لخيتةم الادارية الرعرل امث. تنقلي٠ اّم، أحد ٌاني ■ لربمهارذن( 
عجلةم ٠ الأعلام أمحلنع ءمثُر أول ٠ انمري —أكرم  ١٩٦٩ّتة ٠  ١٧بغداد.ج ٠ المرام الملم 

-اريحم أيضاجرث -  ٦٦.  ٣٠ص ٠ ١  ٩٧٣ا/  ٢٣٩ ، ارل ءدُ ٠ بغداد . الأسلم الإuم كلية 
بطيي ط ، ١٩٦٠،ممر ارصرل ■اصيرأ يررز* محعدم؛ — ١٩٦٨،مواد ال_ةالمشرءت 

١٩٤.ضر إر  ١٩٣٩محترم يمم.ن ، َئذ م.جلة ض.لن ٌغالت ( ردد ار 
Islamic Culture.  ٥؛.Engilsh); M. HamiduUah, ،4dm،n،s(ra_/t of Justicem Earty Islam)

Arab Cm//:an،>n. trans bv  7ءأا,Hydcrabad-Deccan 1937, XI. 16.I-5 — Joscpli Hell

n; Islamic ؛,nded.,u25(.^Sarjeant TheConsututionof Medina,تKhuda BaiihushKhan

(5tiai1erly, London, vm/1-2, p. 3 16 — in an article in the monthly Voice of Islam,

.105 .Karachi, 1952, I

,111 ,1869 .VfuAammrd. 2iid ed . وءهDeutsch): Alois Sprenger, Das Leberx und die Lehre)
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111,1 ., A Miiller, Der Islam in Miirycfi-830-1,75.20—ا — Hubert Grimme, Muhammed
Abendland, 1. 98 — Joseph Hellsieheauf English —Ludolf Krehl, Leben Muhantmeds, p.

■142-8 — Bebel, Muhammedanische arabische Kuliureperiod. Kap. 1,2 —Ranke, Weliges
4-10 .V. 75ff — Wellhausen, Das arabische Reich und sein Slur:,  pءءأاء;وا؛.

 02-.aisl: M. Hamidullah, Documents sur la diplomaiie musulmane Paris 1935, I؟Fran،

.341.358 §,1979 son ،>euvre.4e ed. Paris  26ءء.— Le meme, Le Propheie de rishiin. sa vie

ءد؛يض بمبمع طاف أم ءر؛ن م عما دغم يائي دام الخالي حدث أن م إذ ياص دلا 
١١٠ألنه \إ ٠ ١ رنم ٠ وتام  ٠ ١ ٠٦ .يظهر با وضرعا ٠ 

رءا'شتعام, دائن العاص، م صرر ين اد همد م اتثاث يروي حلل ام أن أيما دلندكر 
■همهم اث دهمي 

الرحيمالرحمءن ايد م ب

راو—لمضالمرمنن بجن الدا زرّرل الني محمد عن محاب هن.ا ( ١ ) 
.معهم وجاهد بهم نلجق تبعهم ونن نرب أعل[ محل نرص من 

.الماس درن من واحدة أنة أنهم )٢( 
وهمبينهم .تعانلون وبعتهم على نرض من المهاجرون )٣( 

٠منتن المح. محن والشط بالمعروف عابيهم بمد-ون 

وكل، الأولى معاننهم يتعانلون ربعتهم على عوف وبنو )٤( 
•المؤمن>ث بين والقسط بالمعروف عانيها تفدي ءلامن 

معانلهميتعانلرن ربعتهم على الخزرج[ ]بن الحارث وبنو )٠( 
•المؤمنين بين والقط بالمعروف عانيها تفدي طائفة وكل ، الأولى 

وكل، الأولى معانلهم يتعانلون ربعنهم على ساعدة وبنو )٦( 
,المزمنين ين والمهل بالمعروف عانيها تفدي طائفة 

ءلا'مةوكل ، الأولى معانلهم بتعانلرن وبعتهم على جثم وبنو )٧( 
٠المؤمنين بين والقط■ بالمعروف عانيها تقدي 

وكل، الأولى معانلهم ؛تعانلون وبعتهم على النجار وبنو )٨( 
.المؤمنين بين رالقسهل بالمعروف عانيها تفدى حلاJمت 

،الأولى معانلهم يتعانلرن وبعتهم على عرف بن عمرو وبنو )٩( 
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•المرممحن بين والمط المعروف عانيها تفدى طاتئة وكل  ١٨
طاثغةوكل معافهم، بعاُلون رمهم على اب ربو ١( )• 

•المومين بجن والمط بالمعروف عانيها تندي 
رمالأدر؛ ُعانلهم يتعانلون ربعتهم على الأوص وبنو ( ١١) ٢١

.المومين بين والقط بالمعروف عانيها تفدي طاثنة 
بالمعروفيسلو. أن سهم تفرحا بمركون لا الخزمنين وأ0 ( ١٢)

.عقل أو نداء ز ،٢ 
•دونه موس *ور *رمن يحالف لا وان ( اب )٢ 

،مهم ض نن [ كل ] على أيديهم[ ] التنين المزمين وأن ( ١٢)"
،المزمنين بجن فادأ أو ، عدوانا أو ، إثما أو ، ظلم دبين ابتض أر  ٢٧

.احدمحم ولد كان ولو ، حبا علبه أيديهم وأن 
علىكافرا يضر ولا كافر، في مزما مزمل يمل ولا ( ١٤)

•خمس •٣ 

المؤمنينواذ ، أداهم عليهم يجبر واحدة اث ذمة واذ ( ١٠)
•الناص دون بعض موالي بعضهم 

مغللمرمنغير والأمم المز له فإذ يهود ص تبعتا من وانه ( ١٦) ٢٣
•عليهم متناصر ولا 

مزمندون موم'ن الم 'يلا ، واحدة المزمنين الم ّواذ ( ١٧)
•بجنهم وعدل مرا؛ على إلا ، اث بجيل ش ننال ر  ٣٦

.بعضا بعضها يعتب معنا عزت غازية كل وال ( ١٨)
رداءهم ال بما بعض عن بعضهم بجي، الخومني>ن وان ( ١٩)

.اث مثيل  ٢٩

•وأقومه ندى احن على الخوُنين وأن )•٢( 
يحولولا ، نفاولا لقريش مالأ مترك يجير لا وانه ب( )•٢ 

■خمس على يرنه  ٤٢
أنإلا ، بهنزد فانه نة عن قلا مزما اضل ض وأنه ( ٢١)

-٢٩٤



يحلولا كانه عله المرسن [رأف ل؛الغل المقترل ول برصى 
٤٠• عليه نام إلا لهم 

واليومياث وآمن ، المبة سْ ني اغربا لموس يحل لا وانه ( ٢٢)
،آواه او ، زصر0 من وأن ، يوؤبه او محيتا ينصر ان الأخر 

٤٨. عدل ولا صرف مه يوحد ولا ، الغيامة يوم وغضه الق لت عليه فإل 
.ؤإرمحمد الد ار مرده فإل ء، شي س نه خلفتم ا مهما وانكم ( ٢٣)

•تحاربين داموا ما المؤمنين مع ينننرن اليهود واف ( ٢٤)
٠١دينهم لليهود ، الرُنءن مع أمة عوف بني يهود واف ( ٢٠)

الفإله ، وأثم ظلم من إلا وافهم مواليهم ، ديتهم وللمسلمين 
بتيه' راها ه نفإلا يؤع 

٥٤• عوف _■ لنهري ما مثل النجار بني ليهود وال ( ٢٦)
•عرف بض ليهود ما مثل الحارث بتي ليهود وال ( ٢٧)
•عرف بض ليهود ما مثل ساعية بني ليهود وأل ( ٢٨)
٠٧• عرف بض ليهود محا مثل جنم بض ليهود واف ( ٢٩)

•عرف بني يهود ما مثل الأوص بض ليهرد وال )•٣( 
ننإلا عرف، بمي ليهود ما ُثل نعنة  Jjليهود وال ( )١٣

•٦• ببته واعل نمه إلا يرغ لا نإيه ، واثم ُللم 
.كأنسهم ملة بن طتر خت واف ( )٢٣

البنوأذ ، عوف بمي ليهود ما مثل النقية لبني وال )٣٣( 
٦٣الإثم. دوذ 

.كاشهم'ملة موالي وأف ( )٤٣
.هم كأنفيهود بطانة وأل ( )٠٣
٦٦■ محي باذذ إلا احد منهم يخرج لا وأنه ( )٦٣
ثكمن وانه ، جرح نار على بحجز لا وانه ب( )٦٣ 
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.هدا أنر على. اش وأ0 ظلم من إلا سه وأهل منه 
را0، نفقتهم السلمن وعر ، نفقتهم النهري عر رأف )٧٣(  ٦٩

المحسهم وأل ، الصحيفة هذْ أهل حارب من على المصر ينهم 
.الإثم دول والمر والصيحة 

UT  للمظلرم الصر واذ ، بحليفه امرء انم لا وانه ب( )٧٣.
.محاربين داموا ما المؤمنين مع ينفقول اليهود وال )٨٣( 

.الصحيفة هالْ لأهل جرنها حرام يثرب وال ( )٩٣
.آثم ولا ممار غير كالض الجار وأل ٤( • )  ٧٠

.أهلها باذل إلا حرمه يجار لا وأنه ( ٤١)
انتجارأو ، حدث من الصحيفة هده أهل بين كال ما وانه ( ٤٢)

الدصلى ) الد رسول محمد ؤإر افه إر نردم فإل ، ائه فيخاف  ٧٨
.وأبره الصحيفة هذه ني ما أتقى على اممه وأل ، ( وملم عليه 

.تصرها نن ولا قريش تجار لا وأنه ( ٤٣)
•يثرب دعم نن على المر بينهم واذ ( ٤٤) ٨١

يصالحونهفإنهم ؤيلونه مالمحرنه صلح إر دعوا ؤإذا ( ٤٠)
إلاالمرمنين على لهم فإنه ، ذلك مثل إل دعرا إذا وأنهم ، ؤيرنه 

•الدين ر حارب نن  ٨٤
•تلهم الذي جانبهم من جنتهم أناس كل عر ب(  ٤٠)
هدهلأهل ما مثل على هم وأنفموالهم الأوص يهود وال ( ٤٦)

دولالمث وأل ، الصحيفة هذه أهل من المحض الئر مع الصحيفة  ٨٧
مااصدق على ايد وأذ ، ه نفعلى إلا كاسب يكبب لا الإثم 

.رأيره الصحيفة دم هر 
حمجمن وأنه ا  pjl"أر ظالم درن الكتاب هذا يحرل لا وأنه ( ٤٧) ٩٠

جاراش واذ ، وأثم ظلم من إلا ، بالمدينة آس نعد وس آس 
.( وملم عليه الد صلى ) اث رمول ومحمد ٠ واتقى م لمءب 
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•ا( ارمم ادارجمن م ٠ كاخرتزلل ض سه دلل ) ■■■'■j؛>_* طرر١( 
■[  ٥١ر-رل ] ب ت ذتجلب بع، )٢( 
•• • دجاعد سهم يحل + - [ اعل ل + : زض، ع، )٣( 
.الناس لرن راحل؛ : بع )٤( 
٦()٠■- — رم الأول ساتلهم محنهم دبماتهم( ؛ يداين دل ) د؛اءتهم ؛ ذّصبم ، بع )٠( 
•ينكرن رهم : يداين م زنممه 

•رالم—لمض المرضى ؛ بع )٦( 
•'ندى *نهم 'ياتنة - رباء؛هم ير بع؛ (  ٢١- )٧ 

.تندى منهم طاممت ; ذنجؤلأ ( ٢١- ٧ر 
■المنذدج بند ؛ [—ذض* ت ٠ بع؛ )٩( 

(TIT -!؛) انمهم سرحا : زنجوي» ع، سدرحا—) : ررايت م زنجؤي، عفُجا- : نخة م
•يمتد•( 

ءنءا،رثبرسولاثض; ر،حنجم»سآأمآ ، ١ ٠ ٧• رنم لم مز . . .: رهأ(ع 
إذناو: درلذن«) لم مرحل بمور،رر ان لابمر انه محب ثم صرلهم يملن تل صر وملم يف اد 

•رف([ 
يدضسس•[_ع:سضراضُنهم-زسم:[_] ل + : بع ( ٢٦)
•اي النارءدران إنم : وز'جربم دم؛♦-يبع با، م كذا : إنا ( ٢٧)
•جمحس عف ؛ ذض* ع، ( ٢٨)
•كار ينمر ولا ؛ نتجرt٠ - يغتل لا ا j_؛_* بع، ( ٢٩)

•بمهم والمرُتون • • • ؛ع،ذتجربم؛ )ا'ا-أ'آ(
•والأسد؛ السروف ل فان المهود س ؛ ذتجؤي، بع، )٣٣( 

•الم مبدلا واحد ت ذنمي، بع، ( )٠٣
•بعمهم يعب • • • غزت : زنجؤب بع، )٧٣( 
•بع،ذض'، ( ٣٩>ا'آ 

•واتوم، هدا احن بع: ( ٤٠)
•*رس ءر يمنها ولا لزيش ؛ ذتجؤييبع، ،( ٢ - ، )١ 

—الأ ترد فان• فتلا ؛ ذتجؤ،• ' بع ( ٤٣)
...[—كافة +] زتجوبم:بع' ( ٤٠-٤٤)
•نمر• نن ؛ نتجري٠ ' يزؤ؛•—بع ولا ؛ بهرذنما٠ ول ، بع ر كذا '■ اريزوّ• ( ٤٧)
••ن• ينل لا ت ذنمي• يرحل— لا الما•• يوم ار ؛ بع ( ٤٨)
ادض ) ارمول ئر ( رتعال بارك )  ٥١ار حكه فان — احتلفتم  ١٠زنجره: ؛عأ ( ٤٩)

*( وسلم ملته 
سآس موف ; ننجري٠ — المرضن ض اعن وانغهم وعرالمهم ءرف' بع: ( ٠١)
—رللمرممحن ذتجره؛ ( ٠٢)
•وانم فللم ّن الأ ديتهم ولئن.،محن ت بع (  ٠٣-  ٠٢)

٢٩٧.



•واجمر( بم ممد مع )  ٠٧-  ٠٦: ز؛جربم ع، ( ٠٧. )٦٠ 
..ذلك. مئل الأرص اٍهرد : زنجيبء — الأرص لنهري : ع ( ٠٨)
.آدنا•(  ٤٦المائع حاشا راجع ولكن ) . . »لام. من الأ ; زض، ع، •٦( -  ٠١)
•• •>زتجربم؛ع ( ٦٠-٦١)
•مهم احد •' ذنب ع، ( ٦٦)

•• •ذنب؛ع، ( ٦٨- )٧٦ 
•ايهلي ءر ■ ■ • : ذض، — انمم بجنهم وأن • ••:ع •٧( - ٦١)

للمفللرمرانمر راوم«0 ; زنجؤي• — للمغللرم رالمر انميحت سمنهم (عت ٧٢-٧١-ر٠٧
٠آ  ٢٧، ٢٤الماد، ايغا راح ر . ٩ . ; زنمب* ع، )٣٧( 
•لآ*ل حرم جرنها اندبن دان ؛ ، ع )،٧( 

•••:ذض،ع،( ٧٦-)٠٧
خاف.٠ ّ حوث س : ع ( ٧٨. )٧٧ 
...الم محسو يإل اث إر آمر. فإن : ذنجو؛< (ع، ٧٩- )٨٧ 

...زخربم،عا•)•٨( 
(٨-٨٣.٨٢t :ع) ثلال دءو،'ا ان بمادمن« يإنهم لهم حلف ملح إل ديرا إذا دانهم*

حلفملح أر النهري دعرا إذا زنهم ت ذنمب• - الدبن حاب محن إلا المرمبجن، ض لهم ئ'* ذلك 
•الدين حاب س إلا الرمبجن ض لهم نإل* ذلك مثل ار دءُ'ا يان بمالجرا فإنهم بالأم؛ لهم 

•• • انس من حمتهم اناص م ير ت )ّضه بع، ( )٠٨
يانانمبة ث اءل من الممن الر مع دام—هم الأدس ؛ زّمهم بع، ( ٨٨.)٦٨ 

مثلالملة بل ت. ذض* يند ان» إلا ) يكب. فلا الإنم درن الر ثمان حنة من يملن الملمة بم 
•المن البر بع ؛ - ؛٠ — ( يكب دلا — حنة 

٠أنم رلأ فنالم درن الكتاب يحرل لا ّ ٠ . :بع، ١( )• 
•الممن اير انمعغة بهد• ارلاعم • وائم خللم من إلا أمن إ اٌنجر؛م • ح ١( ٢ - ١ )١ 

المياسةالوتانق مجموعة اه، حعيد م،يمت. ; المرجع 

-٢٩٨.







والرامالصائر 
;اتحرية والرائع الصادر )١( 

 ^١^١

التشة()مفر اتحهد 

اقعنومحمد نصر فاطمة ترجمة محمد، المي مثرة كارين، رصترونج، آ ~
؟(. ٢٠١ ٩٩٨سهلور، كاب )مصر: 

ب—ترون:دار )؛—ترون؛ اك١ريخا ي الكامل د، محمبن على الأم، بن ا ~
■آ>أاه(.

لخليتحميهم، الصحابة، معرفة ل الغابة أمد ، ّ- 
ام(. ٩٩٧—/٥١ ٤١٨المعرفة، دار )بئروت؛ الأول( الطعة شيحا، مأمون 

تحقيقوالأثر، الخديثا غريبا ي النهاية الخزركا، محمد بن المارك الأث؛ر، ب>ن ا ~
ت،.ئ: الفكر، دار زمو؛وثت,' الزاوكا، أحمد وطامِ القلناجيي محمل محمود 

ةالهلبعالأصلية، الصادر ضوء ي التجوية المرة اف،: رزق، مهلتم، حمد، أ ~
لامية،الإسوالدراس__ات لاJحوت، فيمل الملك مركز الرياض: الأول: 

القالي صد محمنبوة دراسة ؤ، والتا موئتغمري ا'منهج شيخ، جعفر دريس، إ ~
اض:)الريلامية والإلالخريية الدرامايتنؤ ؤ، المشرقن مناهج وملم غليه 

٢. iV-Yا/لأ. ؛(. ٤٠١ . 0 الخليج، لدول _ الخربية ُكتب 

الثانيةالهلعة الخربوطلي، حي علتم، ترجمة محمد، حياة واثنحتون، رمنج، إ ~

■؟-ا.-



الثانيةالطبعة ١لخرJوطاليا حي علي ترخمة نحمد، حاة واثنحتون، إرفنج,، 
ت(.لت العارف، دار )ممرإ 

وآخريناكعار علي محمد تحقيق اللغة، فذئب أحمد، بن محمد الأزهركا، 
ت(.د: والترحمة، للتاليم المرية الدار )القاهرة: 

ةالحلبعار، زكنهيل تحقيق و١إلغازي، السير المطلي، محمد ، اسمحا3، ابن 
((.٠١^٨٧٩ ١٣٩٨الفكر، دار : )د.م الأول 

أحمدالمار عبد نحقيق الأغائ، الخمى، بن عالي الفرج أبو الأصفهاني، 
(.٢١٩٦•/ ه ١٣٨•الثمافة، دار رب؛رثت؛ نراج 

الفكر،دار ربيروتت الثانية، الهلبعة قرأفلة، بي غروة أحمد، محمد باّشميل، 
٥١٣٩١.)

مطفىمق تحقيصحح البخاري، إسماعيل بن محمد البخاري، 
واليمامة،كشر ن ابدار وبإرثتت ردمشق ة، الرابعالطبعة التغا، ديب 

(.٢١٩٩_/.اأاه.

العلمدار ربيرثت! الأول الطبعة التشرض، موموعة الررن، عد بدوي، 
(.٢١٩٨٤للملأي؛ن، 

أُانه نبيالعربية إل نقاله الإملأمة، الئأعواس، تاريخ كارل، بروكلمال،، 
(.٢١ ٩٧٧لللإي؛ن، العلم دار ربيروتت المابعة، الطبعة البعلبكي، ومنمِ غارس 

دعبمحمل. تحقيق التويل، معام البغوي، تر نفعود، مبن الخمى البغوي، 

ت(بئ: طيبة، دار )الرياض: وآخرين، المر الق 
ودمحمترحمة الغرسن، تمرران ق الرسول مرة جوساف، بفانموللر، 

اه(.٤ • ٦ تيمية، ابن مكتبة )البحرين: الأول، الهلبعة زئزوق، حمدي 

.آ.م.



سيرةالل ا-يغرافة م ْعءبماللائي، غيث بن ق عاتاللائي، 
١،؛(.١^٢٨٩ .٤ ٢ مكة، دار )مكة: الأول، الطعة المرية، 

ةاللجعالله، حميد محمد تحقيق الأشراف، اب أنبحيي، بن أحمد اللاذري، 
ت(.د: العارف، دار )مصر: الشاكة، 

الطباع،أنيس وعمر الله عبد تحقيق اللدان، فوح 
ام(. ٩٨٧—/٤٥١ • ٧ اشارف، ة مجؤّرييروت: 

دالحميوعبد فرج محمد محمد ترحمة محمد، حياة الرسول: ف، د. بويل، 
ت(.د: )مصر: المحار، جودة 

عطعةرالق١همن: اكاويل، وأسرار المريل أنوار عم، بن اذ عبد المفاوي، 
ت(.د: الحلي، 

قتحقيالشريعة، صاحب وأحوال الموة دلائل الخسين، بن أحمد المهني، 
ة،العلميالكب دار يروت: )بالأول، ة الخمعالقنمعي، عبدالمعطي 

(.٢٠١٩٨٥—/ ٥١ه•؛ 

اكرمذي،ش وهو المحيح، الخاهع سورة، بن عيسى بن محمد اكرمدى، 
اكراثإحياء دار )بتروت: اكانية، اللجعة وآخرين، شاكر محمد أحمد تحفين، 

ت(.ح: العربي، 

الرابعة،اللجعة الضير، علم ق السر زاد علي، بن الرحمن عبد الخوزي، ابن 
(.٢٠١اه/بخ؟  ٤٠٧الإسلام، الكب، )بئروت: 

قتحقيالعريق، وصحاح اللغة تاج المحاح، حماد، بن إسماعيل الجوهري، 
للالآد_ين،م الطدار روت: )بياكاكة، الطبعة عمنار، الغفور عبد أحمد 

-Y- .T■ -



ام(.اه/؛،ما' ٤٠٤

الإسلامية،الدوامات على وأثرها الأستشرافة الفلامْ صالر، محامي الخاب، 
(.٠١٩٩٢الإسلام، انعال( دراسات ،ركز )مالطة: الأول، الطعة 

قتحقياء، الخلفوأحمار المرية المرة الستي، حاذ س محمد حان، اس 
ة،الثمافئب، الكتدار ربيروات،ت الأول، الطبعة وآخرين، بك عزيز السيد 
اه//ا\ِ؟ام(. ٤٠٧

وبمامنهالصحابة، ممييز ل الإصابة العسةالآني، ححر بن أحمد ححر، ابن 
خةنرطي، الشالنمري الر عد لابن الأصحاب معرفة ق الاستيعاب 

ت(.ئ: صادر، دار زبئروت: ، ١٣٢٨محنة الأول.ممصر الطبعة عن ممررة 

امونمخلل تحقيق التهدب، محدب 

ام(• ٩٩٦—/٠١ ٤١٧المعرفة، دار ربئروت: الأول، الهلبعة شيحاوآخريرن، 

اري،البخصحيح شرح اياري، فتح 
دارؤبارودت،ث الثانية، التلبعة الباقي، عبد فراد ومحمد باز بن العزيز عيد تحقيق 

اه/'اووام(. ٤١٨العلمة، الكتب، 

الأول،ة الطبعالموية، المرة جوامع معبد، بن أحمد س علي حزم، ابن 
هدآ.١ ٤ ٠ ٣ العلمية، ب، الكتدار رب؛رومن،ت 

ةالرابعة الهلبعالعرب، اب أنحهرة ، — 
■ت( — د العارن،، دار )القاهرة: 

حي حنفمسد تحقيق ثايمنإ، بن *حمان ديوان ، OjIjب• حسان 
ام/ألأ؟ام(. ٣٩٤: )القاهرة المرق، حن و،راجعة 

-؛.م-



الأه—ينسرة ق انمون ان الخديةتإنالمرة الدين، برهان بن علي الخلي، 
م(.د: ت، ئ: المعرفة: )دار المامحون، 

ُ—يبول،مكتبة )القاهرة: المتعرض، طفات صاخ، الحميد عبد حمدان، 

الراشدة،والخلافة الموي سهد الماسة الوثائق ء؛موعة محمد، اس، حميد 

ام(.١^٣٨٩ .٤ ٣ الفاض، دار )بتروت: الرابعة، الهلعة 

•ت( لت قرطبة، مؤسسة رالةاهرةتت المسد، أخمد، ادأه عبد أبو حنبل، ابء• 

انجط،بالحر الممى الكر، التمر الأندلسي، يرمق بن محمد حيان، ابن 
ت(.د: الحديثة، الصر ومطابع مكتبة )الرياض: 

العليةالعمري، ضياء أكرم تحقيق حٍاط، بن خليفة تاريخ خليفة، خيامحل، 
اه/ه\،وام(.٤ • ه حليبة، دار )الرياض: الثالثة، 

صلىالرسول عهد ز الهودية ~ الإسلامية العلاقات _، jJ؛عماد خليل، 

،٦٦- ٠٣ص ص الثاد، العدد الثالث، انحلي المورد، مجلة وسلم"، عليه اذ 
.(٢١٣٩٤: )بغداد

دوخالزمرل مواز تحقيق الدارم، نن الرم، عد بن اف عد الدارص، 
(.١٢١^٧٨٩ ٤ . ٧ للتراث، الرياض دار )القاهرة: الأول، الهلعة العلمي، 

كمالتحقيق داود، أي محنن الم،.حستاني، الأشعث بن سليمان داود، أبو 
ب،الكتة ومومان الجنّدارة )بتروت' الأول، الهلعة الحوت، يوسلف 

(.١٢١^٨٨٩  ٤٠٩الثقافية، 

اخلف—اءعهد نحاية حى اليهودية العربية العلاقات، موسى، ص١لح درادكة، 

.r-o.



٠—١  ٤١٢والتوزيع، للنشر الأهلية رعمان; الأول، الهلعة الراشدين، 
أ/؟ا،ا،ام(..

االإادمي المكتب ت بيروت ؤ الكرم، القران ي اليهود عزة، محمد دروزة، 
>أاه(.•

ةالثانية الهلعر، زعيتعادل العربية إل نقله محمد، حياة إميل، درعنغم، 
(.٣١٩٤٩/ ام ٣٦٨الخلي، معنمة )القاهرة: 

ارون،همحمسي اللام عبد تحقيق الامتقاق، الحسن، بن محمد دريد، ابن 

(.١٢١^١٩٩ ٤ ١ ١ الجيل، دار )ب؛روين،: الأول، العلعت 

—زومحلالأرن ث—عيب ق تحقيالسلأء، أعلام سير أحمد، بن محمد الذهي، 
٠م( ١ ٩ ٩ ه/م ١  ٤١٣الرسالة، مؤسسة )بقرون: التاسعة، الهلعة وآخرين، 

اللدان،كتاب وبديله التقية، الأعلاق عمر، بن أحمد بن علي رمته، ابن 
(.٢١٨٩٢بريل، )لدن:افعقوبي يعقوب بن أحمد ، تالإغ

بقرالكقر بالتفنتهر المالرازي، الفخر تقبر عمر، بن محمد الرازي، 
—(.٥١ ٤١•الفكر، دار )بقرون: الغيب ومفاتيح 

)دمشق:المدينة، ؤ، الإسلام ودولة الرسول ميقاق انمحيفة، برهان، زريق، 
ت(.د: ومجعد، الممقر دار 

ثورنللالأعلى انجلى )القاهرة: والإسلام، المستشرقون ، هاشم زكريا، 
م(.١٩٦ه/١٣٨ْهالإسلامية، 

أبومحمد تحقيق الجديث، غريب ق الفائق عمر، بن محمود الئه جار الرمحثري، 
د:ت(.المعرفة، دار )بقرون: الثانية، الطبعة الحاوي، وعلي إبراهيم الفضل 



الأول،الطيعة فياحض، ذئب ثاكر تحقيق الأموال، كتاب حميد، زنجويه، ابن 
/- ٥١ ٤٠٦الإسلامية، والا-رامات للبحرث فيصل اللك مركز ت الرياض 
،؛(.١٩٨٦

ار،زكسهيل نحميق المرية، الغازي شهاب، بن لم مبن محمد الزهري، 
-/.خآام(.•أاه•الفكر، دار )دمشق; الأول، الطبعة 

دارتروت! ربالكرتمؤ، الطيفان كتاب اليمري، منيع بن محمد سعد، ابن 
،؛(.١٩٦٨-٥١٣٨٨صادر، 

محمسدتحقيق المطفى، دار باخيار الوفاء وفاء أحمد، بن عالي عهودي، ال
ربي،ااع_التراث إحياء دار ت ربيروت الثالثة، الطبعة الحميد، عبد الدين محيي 

ترجمةهلى، الوم العصور ل أوروبا ذ الإسلام صورة ريتشارد، سوذرن، 
١،(. ٩٨٤العري، الإنماء معهد )بتروت! الأول الهلعة السيد، رصوان 

شمائلوالازي الغفرن مح، الأثر همون محمد، بن محمل الماص، سد ابن 
ت(الت المعرفة، دار )بيرثتت والسير، 

ةالهلعاا-يراوي، العمر العربية إل نقله الإسلام، روح علي، أم؛ر سيد 
ام(• ٩٧٩للملأيتن، العلم دار )بتروت؛ ة، الخام

السويةالمرة تمم ل الأثق الوومحن الق، عد بن الرحمن عد النهيلي، 
د؛ت(.مختار، مؤسسة رالقاهرءت سعد، الرءوف عبئ طه تحقيق هشام، لابن 

)ب؛روتابالمأثور، التفسير ل المنثور الدر بكر، أي بن الرحمن عند التوًلي، 
دمج(•متن محمد 

.٣٠٧



دارؤب__يروتت الجار، زهري محمد تحقيق الأم، إدريس، بن محمد الشافعي، 
ت(.ئ: المعرفة، 

دمحميم فهتحقيق العورة، المدينة تاريخ المثري، شبة بن عمر ثبة، ابآن 
نشر(.معااوما>ت، )دون شلتوت، 

١اعربي،الفكر دار رااقاهرْت المدينة، ي الرسول دولة إبراهيم، أحمد الشريف، 
ت(ئ: 

ةبحلالإسلامي التراث خدمة ل المستشرقن دور حماس، سامي المقار، 
١(. ٤٦٧ ٢ ص; زص ه، ١ ٤ • ٩ وشوال رمضان  ١٤٧ العدد ايهل، 

معغزواته ل وملم عليه الله صلى الرسول سياسة ثريا، إحسان ثرما، حّ

الثالثالعالمي للموممر المقدمة والدراسات اJحواث، َمحاب ق منشور ، اليهود' 

ونشر٢، ١ ٩ - ٢ •  r/Uاف( ٤ • ■ كلر )الدوحة، الجوية، والمة للمرة 

صص ١ه(  ٤٠٤والعشرون،)الرابع العدد بغداد، العوي، المؤرخ محلمة ؤ، 

ضلالفو أبمحمد تحقيق والملوك، الرسل تاريخ جرير، بن محمد الهلثري، 
ت(.لت المعارف، دار الرابعة،)القاهرنأ الخلعة إبراهيم، 

الرابعة،الخلعة القران، أي تاويل عن اليان جامع جرير، محمدبن الطثري، 
ام(.اه/ا/،ر؟ ٤ < ٨ الفكر، دار )بثروت: 

ل،الجيدار )ا_ذروتت الئالثة ة الخلعالعام، الهول تارخ صابر، تلمعيمة، 
؛(.٠١٩٧٠
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مارإختف، الدرر د، محمبن الق عبد بن يوسف القرطي،  jjlعمد ابن 
رآن،الق'ملوم مؤسسة وبئروت• ت )دمشق اكانية، الطبعة والمتر، الغازي 

صلىالرسول ص ومواقفهم يثرب ي التهود محمد، س الرحمن عد المد، 
ام(. ٩٧٠—^/0٥١٣٩ الأزهر، جامعة )القاهرة; وسلم، عليه اف« 

ةالهلعارة، عممحمد تحقيق الأمحوال، كتاب سلام، بن القاسم عيد، أبو 
—(.٤٥١ • ٩ الشروق، دار )بقرون؛ الأول؛، 

محمدوتحقيق "جع وملم، عليه اذ صلى الق ومول مغاني الزبئر، بن عروة 
يج،الخلدول لالع__ربي ة التربيمكبح )الرياض: الأعظمي، مصطفى" 

-ئاه/ا\،؟ام(.ا

ارن،،المعدار اهرة: )القالرابعة، الهلعة المتشوقون، نجيب؛، العقيقي، 
د:ُت،آ

)عمان:الأول الطبعة العريية، ا*يريرة شه ق اليهود أرشيد، محمد العقيلي، 
اه(.٤ < ١ الومحلية، اسة 

للشر:الحداثة )دار الثانية، الطبعة الإسلام، ل العرب تاريخ جواد، علي، 
م،.د: ، ٢١ ٩٨٨

)بيروت:الثالتة، الطبعة الإسلام، فل العرب تاريخ ل الفصل جواد، علي، 
(.٢١٩٨٠الملأيين، العلم دار 

الأول،الإسلامية ود العهق الإدارة ات دراٌأحمد، صالح العلي، 
(.١٢١^٩٨٩ ٤ ١ ٠ العراقي، العلمي امحمع )بغداد: 
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رالرياض;الأول، ااط؛عة انمحٍحة، المبرية المرة صماء، أكرم العمري، 
(.٢١٩٩٥^١٤١٦انممكان، مكية 

ومكة،الدية حول، السوية والمعوث المرايا بريلث،، محمد بريك العمري، 
م(.١١٩٩٦ه/ ٤١٧الجوزي، اس دار )اليمام: الأول، الطعة 

المكب)القاهرة: الإسلأمة، الدولة j الماسي الفنام ل سلم، محمد العوا، 
ام(. ٩٧٥—/ ٥١٣٩٥الحديث،، المصري 

اسصلى الرسول عصر ز اليهودية الإسلامية ا1علأءاتا نبيل، محمد غن١يم، 

ص:)ص الثالث، العيد والمرة، المنة بحوث مركز بحلة ، ولحم عليه 
ام(. ٩٨٨/ اهف ٤ < ٨ )نهلر (، ٥٤٧~  ٤٨٩

اللهصلى النه ومول عهد على الإملأمة الدولة نشاة الشريف، عون قاسم، 

والكابالمصري الكاب دار وبتروت: )القاهرة الثانية، الطبعة وملم، عليه 
-إاه/اخ؟ام(.االاوناني،

نمالمحالة لسب، ق الامتبمار المقدسي، ندامة بن اللم عبد قدامة، ابن 
د.م(.، ٣١ ٩٧٣ه/١٣٩٢الفكر: )دار نويهص علي تحقيق الأنصار، 
مطبعة)الخاهرة: القرآن، لأحكام ا-لجاهع الأنصاري، أحمد بن محمد القرطم، 

(.٢١٩٤اف/؟  ٣٦٨الكبح، دار 

ديه3، المعاد زاد الدمشقي، الزرعي بكر أي بن محمد الحورية، فم ابن 
دار)بتروت; الأول، ة الطعالعشا، القادر عبد عرفان تحقيق العباد، خم 

م(.١١٩٩٧ه/ ٤١٨الفكر، 

دارثروت: )بالمياعي، محمد العربية إل الأبملال،،ترحمه نوماص، كارليل، 
ت(.د: ١لعربي، اعاتب 
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طحمو أبأخمد تحقيق والمهاية، ة الدايعم، بن إسماعيل كتم، اس 
ت(.ئ: القرى، أم دار )القاهرة: وآخرين، 

الثانيةالطّعة السلامة، محمد بن مامي تحفتق العظتم، القرآن ضر كثتر، ابن 
(.٢١٩٩٩/ اه  ٤٢. والتوزيع، للشر ية دار )الرياض: 

حن،ٌاجي تحقيقا التب، ءهرْ السالب، بن محمد بن هشام الكلي، ابءن 
ام(.١^٦٨٩ .٤ ٧ الكب، )ب؛رثت:عالم الأول، الطعة 

اهرة:)القزعتر، عائل العربية إل نقله العرب، حضارة غوستاف، لوبول، 

ت(.د: الحلي، ملجعة 

االدب_ةيهود من وملم عليه اتله صلى الرسول موقف كامل، محمد مراد، 
اض:)الري، ٢٢٨- ١  ٩٣ص: ص ٣، ص ة، الخرياللغة كلية محلة 

٣١٩٧٣.)

الطبعةالخوم، ومعادن الذهب مروج علي، بن الحسثن بن علي المسعودي، 
،(.١٩٦٥٧١٣٨٥الأندلس، دار )بثروت:; الأول، 

ةمكتب)بيروت: والإشراف، التنسه 
،(.١٩٨١الهلال، 

دعبفواد محمد تحقيق ملم، صحيح القثيري، الحجاج بن لم ملم، م
(.٣١ ٤٩٨٣٧١ ٣. الفكر، دار )بثروت: الياني، 

خمنبا ق ة المريالشجرة الهادي، عبد بن رن بن يوسف القدسي، 

ء•ابدار ثق: ودم)بيروت الثانية، الطبعة مستو، الدين ًثي تحقيق الرئة، 
—(.٥١ ٤١٥كث؛ر، 
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)ممر:شاكر، محمد محمود تحقيق الأسماع، إمتاع علي، بن أحمد المقريزي، 
ت(.د: واكرجمة، التاليف لجة 

ت(.— د ادر، صدار زبتروت: العرب،، لسان مكرم، بن محمد مقتور، ابن 

ك،مالر أببافشيش محمد وتحقيق ودراسة حمع الغازي' عقبة، بن مجومى 
(.٢١٩٩٤الجديدة، العارمح، مهلبعة رالرباط: 

ترول،الأساب، بمامش واكوخ الماسخ سائمة، بن الله هبة الممر، أبو 
ت(.د: المعرفة، دار ربأروُت،: 

ينالمستشرفمناهج ق ور منثوالمتشرقون القرآن المهامجي، نقرة، 
يجالخلدول لالمربية مكب )الرياض: الإسلامية، العرية اتا نمراا«اذ 

.OU- ٢ ا/ا ام(، اه/ها/؟ ٤ ■ ه والعلوم، والمقافة للتربية العربية والمقلمة 

المكتبة)صيدا: بركات، شعبان ُعريِا المدينة، ق محمد مونتجمري، وات، 

ت(.د: العصرية، 

ةالكتب)صيدا: بركات، شعبان تعريك، مكة، ل محمد 
ت؛.د: العصرية، 

لأيواكوخ الماسخ وهامته النول أساب احمد، بن علي الواحدي، 
المعرفة(.دار )بتروت: سلامة، بن الذ هبة الصر 

ة،الماكالتلبعة جونس، محارمين تحقيق الغازي، ير، بن محمد الراندي، 

ام(.٩ ٨ ٤ ه/ ١ ٤ • ٤ ب،، الكتعال؛ )بتروت؛ 

الإعتماد،مطبعة )مصر: العرب، بلاد ق المهود تارخ إمرائيل، ون، ولفن
دأ-اأه/ب\؟ام(.
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الكثافات

أ_كسافالآدات

 _Y الأحاديث.كشاف

المانزرات.كشاف ٣. 
الأعلام.ة.كشاف 
الشعر.ه_كشاف 

اللغوية.المصطلحات كشاف اُ_ 

والحوادث.الوقائع U_كشاف 
والجماعات.الأقوام شاف كد 

الأماكن.٩.كشاف 
المتن.فى الواردة الكتب _كشاف ا ٠





^،٧١١كشاف 

الرشدفد الدين ل إكراه لا —  لواماب أهل من كشر د و— 

•• • • • بمد من يردونكم 
(Ijy  ٢٥٦آية اكرة ٢) ١^٠ ٩ آية البقرة ٢ رسورة 

٢٦٩ ٤٣

ستغلبونكفروا الذ!ن نل — فريقنده عهدا عاهدوا كلما و أ— 

جهم...إل وتحشرون  ٠٠ • ٠ منهم 

إ١ ٢ آية عمران آل ٣ رمورة  آ١ • • آية البقرة ٢ رسورة 

١٣٢ ١

التقتاض ل آية لكم كان فد — كانوما حنتما إبراهيم ملة بل ل ف— 

ّ. ١ تقاتل. محة  لمشركئناس 

(١٣آية عمران آل ٣ )مورة  (١٣٥أية البقرة  ١٢ريجورة 

١٣٢ ٤٧

يهوديا....إبرامم كان ما — ......قهاء المقول 

(/١٦آية عمران أل ٣ رمورة  (١١٤٢^الترة ٢ )مورة 

٥.

.آمنوا. ، الكت.ارأوتوا الدين ياأيها — •••••..اتبموا لهم قيل إذا و— 
(/١٤آية المساء ٤ رمورة  (١٧٠آية البقرة ٢ رمورة 

٢٠ ١ ٤٦

....نم١ أوترا ١كين ؛ل تر أل؛ — ......الصلوات على وحافظوا 

٥(آية اء الن٤ رمررة  (٢٣٨أية القرة ٢ ررة )م 

١١ ■ ٥٢
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بيعلى كبا ذلك أجل ص —

•••••••إسرائتل 
(٣٢آية المائدة ه )سورة 

٢٣٣

•••عنهم اعرض أو محنهم فاحكم —
آ٤ ٢ آية المائدة 0 )سورة 

٢٠٣

...اس أنزل ينهم.مما احكم وأن —
(٤٩آية المائدة ٥ )صورة 

٢ ،٤٨٢•

بيتكمن ربك أحرجك ما ك— 

•بالحق•••• 

ه—٦(الأتان الأنفال ٨ )محورة 

٦٩

١لطادفتينإحدى الق يعدكم وإذ _ _
لكم....أقط 

٧(أية الأنفال ٨ )محورة 

٦٩

.٠..١  ٠٠منهم عاهدت ين اللم• —

(٥٦آية ا'لأنفال ٨ )محورة 

فانبذخيانة قوم من نحاذن إنا و_ 

•إلهم••••• 
(٥٨آية الأنفال ٨ )محورة 

ؤ...باذ. يؤمنون لا اتلوا ق— 
(٢٩أية التوبة ٩ )محورة 

٢٠٩

•••••••الإنس اجتمعت لثن قل —
(٨٨آية الإمحراء  ١٧)محورة 

٢٠٢

امحمناتيرمون اإذ.ين إن __ 

المؤمنان.....الناقلات 

(٢٣الورآية  ٢٤)محورة 

١ ١٤

نعمةاذكروا أمنوا الذي• أيها يا __ 

ر.. ٠ ٠ ٠ اينه 

٩(أية الأحزاب  ٣٣)محورة 

•••••••• فوقكم س جاءوكم ذ إ— 
\-y\(الأحر١ب١لآيات■٣٣)محررة 

٢٨٢، ٢١٨
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غرورا,,إلا ورسوله اتئد وعدنا ما 

(١٢آية الأحزاب  ٣٣)سورة 

٢٢٢

......•نهم طائفة قالت وإذ —

(١٣أية الأحزاب  ٣٣)سورة 

٠٨

•• • بغتطهم• كمِوا الذين اف ورذ —
©٢(آية الأحزاب  ٣٣)سورة 

٢٢٥

أهلمن ظاهروهم الذين وأنرل —
الكتاب......

(٢٦آية الأحزاب  ٣٣)سورة 

٢٨٢، ٢٠١

الذس من كان إن أرأبمم نل —
•••••• به وك٠رتم 

١آية الأحقاف ٤ ٦ )سورة  ٠)

٤٦

إلاهو إن الهوى. عن نطق وما —

وحى

أ(الآذانآ،^٣ ١٥٣)سورة 
٢٨٤

...كفرواالذين أخرج الذي هو —
؛(— ٢ الأيات الحشر  ٠٩)سورة 

٢٨١، ١٧٣

...كفرواالذين أخرج الذي هو —
٢(آية الحشر  ٠٩)صورة 

١٧٦، ١٧٤

...كفرواالذين أخرج الذي هو —
٢(أية الحشر  ٠٩)محورة 

٤٢٨١ه ،١٧٦،١٧٤ ، ١

ورسولهالذ ساقوا بالهم ذلك _ —
يشاق...ومحن 

٤(أية الحشر  ٠٩)محورة 

٢٨١

تركتموها..٠أو لمة ص نهنمم مجا —
٥(آية الحشر  ٥٩)محورة 

١٧٥

جاءكمإذا ءامنوا الذين أيها يا —
الومنات...٠....

١(٠ آية الممتحنة ٦ ٠ )محورة 

٨٠

٠٠٠٠



الأحاديثكشاف 

وامقوهم،ارهم، إٌحنوا أ— 

الض، س فممتلوا يردوا حى 
...الشص حر علهم نجمعوا 

٢٤١

٢٣٨مهم احكم —
ومحكم،محي يكون رجلا اختاروا —

ياُين>بن *سممون رصينا فد قالوا 

أنهأشهد فقاوت إلهم. اخرج فقال•' 
٦٤ الله رسول 

تارلثّأن المدبمة لأهل أدعوك .. .— 

وثمارهمومدهم صاعهم ق لهم 
٥٨

أرصالرافإمحم حلفائك، إل اذهب —

٢٣٥الأوس ض من إلك 
رصولعه صليت لقد بالله أشهد —
مكةنل وسلم عليه الق صلى الله 

٤٩البيت قل هم كما فداروا 

٢ ٤٣فيهم الق حكم أصبت —
٢٣٩ورسوله الذ حكم صبت أ— 
لمعاذ بن سعد وشاور افعل —

١١٧رم 

١١٨الوجوه أفلحت __ 

١• ٣ مروان ابنة من ل آخذ ألا —
٠١ ٥ هدر دمها أن اشهدوا لا أ— 

أنالأوس معشر يا ترضون لا أ— 
بلى.نالوا: منكم؟ رحل فيهم بحكم 
معاذبن معد إل فذاك قال؛ 

٢٣٧

١• ٤ هذه يكفينا رجل ألا —
■٣٠أنه لتعال٠ون إنكم واس مّا أ— 

٢٠٢ءنداسوإنىار-ولاسا.. 

حىتعجل فلا فاعلا كن إن —

إليهتوجه ... معاذ بن سع،- تشاور 

لفكميأن وسله الحاجة إليه واشك 

قإلا الظهر أحد بملجن لا ن أ— 

٢٢٧بم،فريظة 
فقاعبني أحاف أنا __ 

١٣٨، ١٣٤

لفعل، محا فعل رجلا اُته أنشل- —
١• ٥ قام إلا علته حق، 

.٣٢٤.



اللهماذ، اسم على انطلقوا —
١١٨أعنهم 

بمهدإلا عندي، تامنون لا إنكم —
JU ٢> ٥ عليه اهالو١نى

فخذلواحل، رجل فا أنت إنما __ 
خدعةالخرمب فإن اسطعتؤ إن عنا 

٢٢٤، ٢٢٣

عنوينه بالوفاء بامر كان إنه —

٢٤٤نجا فلذلك الغدر 

علىهو ض غرم فر كما لوم إنه —

منانال ولكه اغتيل، مجا رأيه مثل 
هذايفعل وب بالشعر، وهجانا الأذى 

السيفله كان إلا منكم أحد 
s\ <\ <.yi

بيمن علتكم أخاذ إل —
فياحذمنكم ذهب، من قريهلة... 
وهممقريظة بي آمن لا فإل سلاحه، 

٢٢١>يقكم على 
بنالله عبد رهئل وهم فينقاع بي —

يهودوكل حارنة بي ويهود ملام، 

فأجلىوقريظة، الضير حاربت، __ 

عليهم•••وص فريظة وأم لضم اس 
؛•؟هْا،

عليهالذ صلى الله رسول لخق أ— 
٧٣بحلفائهم قوم كل وكم 

وحكمالق بحكم فتهم حكمت، __ 
٢٣٩رّوله 

معهمونمه الله نمهم حلوهم، _
.١٠

بصومهقامر بصومه، أحق ...تحن —

٤٨

مكةس أهاجر أن المام ق رأبت _

وهلي؛ل،فدهمب ض■■ بما أرض إل 
المدينةهي فإذا هحر، أو اليمامة أفا 

٠٧يثرب 

٦٨الذ اسم على ستروا —
٦٩وأبشروا ستروا —

إلوأشار uها، قال: أين؟ _فإل 

افصلتم، الم، فخرج فريظة، بي 
٢٢٦إليهم وطم عليه 

٢٣٨اف بجكم قضيت، _

.٣٢٥.



إلأضءكي-لأ،
٢٢.، ١٢٢

بعهدإلا عندي تأمنون لا —

١٦٥عليه ماهدود 

علىيس رجل معنا جن -م لا —
٨٤ديننا 

علىالشرك باض ممروا ت لا —

١٩٠الشرك أهل 
أهلعلى الشرك باهل سممر لا —

٨٤الشرك 

الذيالله بجكم بينهم حكم لقد —
سماواتهمحع فوق من به حكم 

٢٣٩

وجلعز الله بجكم حكمت كد —
٢٤٠أرقعة سبعة فرق من 

Uالأثرف اس اكفي اللهم —
١١ثنت  ٠

بانمجا حرمت ند إل اللهم —
خليلكإبراهيم حرم كما لابنيها 

٧٩مكة 

كحبناالمدينة إلينا حبب اللهم —
٥٨أشد أو مكة 

فانهالأشرف؟ بن لكعب من —

١ورسموله ائته آذى  ٠٩

ئدالأشرف، بن بكعب، لط من —

إلوخرج وهحائنا بعداوتا اصتعلن 

اخردفد نالنا على فاجمعهم نرض 
علىقدم م بدلك وحل عز الق 

تقدمأن قريشا ينتظر كان، ما أخبث 

١١•معهم فيقاتلنا 
١. ٧ الخبيث نجدا ل س —

١١٥كعب؟ لقتل ينتدب ن م— 

بصومهقامر منكم •م-ى أول نحن —
٤٩

عميريا ورسوله الله نصرت —

١ ٠٣

صلىالني محمد مجن كتاب هدا — _
والمسلمنا،لؤمنان وسلم عليه اذ 
بُهمومن يرب وأهل نرض من 

وجاهدمعهم فحل يمم، فلحق 

دونمن واحدة أمة إهمم معهم: 
•-الناس 

٨٤، ٨٣، ٦٩

.٣٢٦.





ال1ووراتكش١ف 
صلىالق رسول عع شاريا صبت أ— 
علىبه فامتض , , وسلم عليه الله 

طالب(أي بن )علي فاطمة وليمة 
١٤٧

الدريةونسي المقاتلة تقتل _ _

٢٣٩معاذ( بن نسعد والأموال 

المواسيعليه جرت من تقتل —
٢٣٩معاذ( بن )سعد 

اليهودخافت وفد فاصبمحا __ 

يهوديبما فليس الله، بعدو لوقعتنا 

بنرمحمد نفسه على يخاف وهو إلا 

١١ ٩ مسلمة( 

تقتلأن فيهم: أحكم اد ف— 
والدريةاء المنسى وأن المقاتلة، 

معاذ(بن )سعد أموالهم م تقوأن 
٢٣٨

منيقتل أن فيهم أحكم فال —
النساءونسى الوسى، عليه جرت 

بن)سعد الأموال م وتقوالدرية، 
٢٤•معاذ( 

بالملحصولهم من يراموتنا كانوا —
نقوموكنا الرس• أشل■ والحجارة 

عمر(بن اس بلنا)عد بلغهم •صثا 
٢٢٨

ألانحشى اف رسول يا لعلك —
ولاا مراسيريدون الأنصار نكون 

حيثفاظعن . . عليهم. حقا يرومحا 
واقطعشئت من حبل وصل شئت 

معاذ(بن )سعد شئت من حل 

٦٨

بالمدينةالدراري على خفنا لقد —
منخوفا من أشد قريظة بق من 

الصديق(بكر )أبو وغهلفان قريش 
٢٢١

رسولمع الخندق ق رأيتنا لقد —
ليلةق وسلم عليه انله صلى اثنه 

المردعلينا اجتمع قد الرد شديدة 
اليمان(بن )حديقة والحوف والجوع 

٢١٤

ونحنالأحزاب ليلة رأيتنا لقد —

معهومن سفيان وأبو فعود صافون 

,٣٢٨.



أمحملوقريظة فوقنا الأحزاب من 

بن)حذيفة ذرارينا على محاقهم 

٢١٨المان( 

فدمتإذا أقظلها أن علمأ س —
١" ٣ عدي( بن المدينة 

وقطعتقريظة بنو حاربت قد و— 

الكصلى الذ رسول وض بجنها ما 
الحصنمن نزلت م ... وسلم عليه 

حىبالعمود فضربته هئدي J١إل 

المطلب(عد بنت )صفية قتلته 

•٢٢١، ٢٢

ثلاثلكم يار. من ساعة ولا —
أمرهذا . عليها دكم أزيلا ال لي

وسلمعليه النه صلى اتله رمول 

١ ٥٠الصامت( بن )عادة 

وبينبجننا إن انك، رمول يا __ 

فهلقاطعوها وإنا حبالا، الرجال 

أظهركم ذلك فعلما نحن إن عين 

وتدعا؟قومك إل ترجع أن الله، 
١٦ التيهان( بن الهيثم )أبو 

واقبلواالله اتقوا يهود، معشر يا __ 

لمعلمونوالله فإنكم به، جاءكم مجا 
مكتوباتجا.ونه الذ، رمول أنه 

وصفتهباسمه الموراة ل عدكم 

٤٥سلام( بءث الق )عبد 

*٠٠٠

٠٠٠

 ٠٠

ا'أ-ا_





٩٢الخزرج بن -تجة 
٩٦تمف س يرو بن -تجة 

٢٠، ٩٣\ماوةتنصن  ١

،١٢٣الذ عبد بن جابر -

٢٠٢شة بن عمرو بن -جبل 

١٦٢أخف بن -جدي 
٢٤١العدوى جهم أبو -

r^-rA، ٣٦-جوادعالي 
،١٤٣حرونباوم ساف جو -

(١٤٤ْ-)١٨٦-١٤ْ،١٨،

٢٦٠، ١٨٨

أأا،/>7ا،ههآ•حمرن -

١١٢حام ش -ابن 
٢٤١الحارث ابمة .

١١٨معاذ بن أوص بن -الحارث 
صامتبن سويد بن الحارث -

١ ١—٠٦ ٠٧

٩٣عمرو بن الحارث -

ُنءو؛والحارث -
٢٢٠فضل بن الحارث -

،٥٠، ٤٠انمسقلأن جحر ابن 

،٢١٤ان اليمبن حذيفة __ 

٢٢٥،٢١٨

٢١٢أمية س حرب —
،٢٢٠، ٢١٢ثان بن ان ح—

٢٣-•٢٢٩

٤٥، ٣٩_الخصينبنيم 

الخلي—
ا،لعللبعبد بن همزة ■— 

٦،١٤٦،٦٧٢ْ

بنزنجء-يهيد مح— 
•-ْ٩٢٤٦،٢٤٤،٦

بنحميد 

-٤٣)•٤(، أخطب بن ئ ن— 
١١٢، ١١■، ٩٤، ٤٦، ٤٤،

٢١٤، ١٧١، ١٦٨، ١٦٢،

٢٧٤، ٢٢.، ٢١٦، ٢١٥،

٢٨٢

٤ه الحارث بت خالدة —

،٢١٦جبير بن وان خ— 

٢٢١

٧٦نريدريك دان —

،١ ٠ ٤ ٧، ٤ الّح.تاني داود أم 
١٦٦،١٦٤

.٢٣١.





١٨٦سلمة أبو —

الأشهلحرض بن أسلم بن ّلعة —
•٢٢

،٧٩، ٧٨، ٣٦الهودى —

٦،٨٩١^

٣٨عاديا بن لسموال ا— 

٩١ابنسبةالهودي —

،١٦٨الرحمن عد الرطي، —
٢١١،ه١٦٩ ،١٧

٢٠شأسبننير، — ١
١١٦،١١ه٧،هابزشة —

٩٧■يرنجر —

٢٤٩الئحمالتهردي أم —
،٥٩، ٥٨الزهري شهاب اس —

 ،٨٤، ٨٣، ٦٦، ٦٥، ٦٤•٦،

U٢١•؟، ْ'لإ، ، ١٣٤ ٠،

٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢١٢،

٢٧٣،٢٤٨

\.\،م.أاو،-خمويلبنزد
٩٥درادكه اخ ص— 

،٤١(، ٤٠)حي بمن -صفية 
ii^iT

الطلبعبد بمن، صفية —

•٢٥٨،٢٥٦،٢٢

٢• ١ صلوبا ابن —

،٦٣جرير بن محمد لطري، ا— 
٢١٨، ١٣٨، ١٣٧، ١١٤، ٨٨

٢١٢ءللحةبنخو,دوالأمدي —
٢١٩طاوحةالأ.>دي —
١٣٢قادة بن عمر بن عاصم —

١٦٨سصتم،تنوائل —
وقاصأي بن معد بن عام —

٢٤•، ٢٣٩

١٥٠الصامت برن عبادة —

١١ ٤ المطلب، عد بن العاص —

١٣٦، ١٣٣الر عد بن ا— 

عوفبن الرم، "-مد 
٢٤٩،٢٤٨

الخزرصالعوف، ر ب،، اف بمد ~
،١٩١•٩ْ ،١٩

،٤١-تمداسس،أبيبمّإطول 

•١٩١ ،ه.١٩٢،

حزمم، بكر أبا ، ب-اق تمد 

بنالمسور بن جعفر بن اف د ع— 
١٣٢مخرمة 

٢١٦، ١١٣-عدالذبزرواحة 
.٣٣٣.







٤٧ مالك بن كعب ابن .

١٢١■َىبتنبجوذا 
٢٣٧محة بن سعد بمت كيية 

\إأ0\.٦٨٣ابنالكني ■
١٦٢الربيع بن .كانة 

١٩ ، ٩ • صوريا بن كنانة .

المنيرعبد بن لبابة بو أ- 
(٢٣٥ ،)٢٦٤، ٢٣٧

٢٤٤صعد بن الليث .

٩٥، ٣٦

.مجاهد

،٤٤، ٤٣إسحا3، بن مد حم. 

٨٧، ٨٤، ٦٥، ٦١، ٠٩، ٥٣،

،١١٨، ١١٣ا، أ..٩، 

.١٣٢، ١٣١، ١٢٩، ١٢،

١٤٥، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٣،

١٦٩، ١٦٢، ١٥٦، ١٥٣،

،٢١٨آ.أ، .٢، .، ١٧٦

عمال-ين صاء بن الرازي مد حم- 

القرظيكعب، بن مد حم. 
٨٨(، ٧٣، ٧٢(

١(،٠ )٩ لمة مبن محمد _ _

١ ١، ١١٧، ١١ ١٢٣، ١٩،

٢٤.، ٢٣٧، ٢٢٨، ١٧٥،

٢٨•، ٢٤٩

٢٤٢النكير بن محمد _
٢١ ١ عود مبن محيمة —

الأنصاريحصن س زيد بن رثد م— 
١ ٠٢

١٢٣،١٢٢_ءرجليرت،  ،٣٨،

١٧٩، ١٤٧، ١٤٦، ١٢٤،

.١٨١، ١٨

٩٣حارثة بن عامر بن مزيضاء —
٢١٢رخيلة بن مسعود __ 

١٥٦السعودي —

١٥٤مسلم —
٢١٢صفيان أي بن معاوية —
٢١٨فشير بن ي، معن^

عليبن أحمد المقريزي، —
٨١•،٦٣ ،٨

٢.٨،١١٦م.كِتر —

،١٤٥(، ٢٨)رودسون مجكسم —
١٨١، ١٧٩، ١٥١، ١٤٩،

٢٦٥، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٥٦،

٢٦٨

.٣٣٦.



٤٨الأشعريموصى أبو —

عقبةبن موصى .

•٨،١٧٢،١٧١ ،٢٤٢،٢•١٧

٣٨، ٣٠جل موشيه ■

،٢٣، ١٦وات مونحمري .

١٨٧، ٨٠، ٥٢، ٠١، ٢٤،

٢٧٥،٢٦٨،٢٦٣،١٨٨

٤٦، ٤٥اس س ميمون .

م،ض،م^،■ماش 
•٢٣١•،٢٢٨،٢٢ ،٢٣

١٧٢عبود نبيهة .

٢٢٤■أبونجيح 
الأشحمعام بن عود مبن نعم ■

٢٢٤،٢٢٣

٩٧، ٣٩نولدكه .

هشامابن ■

٢٤٣،١٣٧،١٣٢،١٢١

٢٢.أمة بن .هلال 
(٦١)س الهيثم أبو .
٢٩(، ٢٨)جريمة يربرت ه. 

١١ • الواحدي ,

ارخنجواثنجتون 

٢٦٦،٢٦٥،١٥٣)٢ه١(،

،٧٩، ٧٤، ٦٧-الوافدمح، 

 ،١•٨ ،١١٨،١•٣،١•٨٨،

١ ١٣٣، ١٢٩، ١٢٠، ١٩،

١٤٥، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٤،

١٦٤، ١٦٣، ١٥٦، ١٥٥،

١٩٧، ١٩٠، ١٨٦، ١٦٦،

٢١٩، ٢١٧، ٢١٤، ٢٠٨،

٢٤٢، ٢٤٠، ٢٣١، ٢٢٩،

٢٥٦،٢٤٨

،١١٥،٢٦)٢ْ(،-ولممور 
١٧٧، ١٥٥، ١٢٣، ١٢١،

٢٥٥، ١٨٣، ١٧٩، ١٧٨،

٢٦٥، ٢٥٦

٩١يهوذا بن -وهب 

أحطببن ياسر أبو •
١٦٢،٤٤ ،٤٣

١٥٤القرشي آدم بن .بحى 
٢٤٩، ٢٤٨زيد بن يعقوب •

وامححبن أحمد التعموبي، 
٣٨،  ٣٧

١١٦يوصف أو 

.٣٣٧.



الشمكشاف 

والميتمالك j^، فبات 

الخررجوباست وءوذث 
أتاويسغيركمأشتم 

مدحجولا مراد من فالا 

ارووسقتل بعد رجونه 
المنضجزق' رنجى كما 

غرهسغي أنف ألا 
ارضض س فتقطع 

٠١ ٢ مروان( بتت )عصماء 

محآهاما فريقلة لقيت لقد 

نصيرمن لذل وجدت رما 
فيهكان بادء أصابمم 

الضيربي أصاب فد ما محوي 
٢٢٩ثابت( بن ان )ح

ءبثي ظفروا وما تركناهم 
كافرعليهم دُاؤهم 

فيهماكبيُ تحوم صرعى فهم 
الفجورالعند ذو يدان كداك 

٢٢٩ثائت( بن )حسان 

ء.ُ .٠  أرىإن وما حيتا عهثصّتا قد 

مجمعاولا دارا الماس من 

إلوآتى عقولا أحم 
دعاما إذا سراعا منيب 

راكبأمرهم فلهم 
معالشى حائلا حراما 

صدقمبالملك كان فلو 
تبعاتابعتم وبالمصر 

١• ٧ عقك( )أبو 

لمتحلل'ءنمةأنت أراحل 
بالحرمالفضل أم أنت وتارك 

انعصرتتعصر لو رادعة صفراء 

والكتموالحاء القوارير ذي من 
١١٤الأشرف( بن )كعب 

. ١٢٣٨



اللغويةالمصطلحات كشاف 

٩٩ —Jعاهاiا ١٩٩ العهد—

٩٩ الموادعة— ١٩٩٨٩٨ الصالحة—

****

هه ه 

**

.٣٣٩.



والخوادثالوقاثع كشاف 
،١١٢، ٩٤الأحزاب .

ااآ-*ااآ،ئآ،الخندق .

٢٦١، ٢٣٨، ٢٣٤، ٢١٩،

٢٨٢، ٢٦٦

١٨٦محلمة أبي سرية -
٢١٢.صفن 

١٤٣،١.ءزوةنيفقاع  .٧،

١٠٦،١٤٩،١٤٧

١٨٦معونة بثر غزوة .

١٨٦الأّد حمراء .غزوة 

١١٩-ءزر،نذيأمر 
١٨٦الرجع .غزوة 

،١٦٣-١٦٢ويق ال.غزوة 

١٩•، ١٨٧، ١٧٣

٢٢٩-ذحخ؛بر 
،١ ١ ٢ ، ١ ١ • أحد وقعة ِ

١٣٨، ١٣٦،١٣٢، ١١٨،

١٧١، ١٦٧، ١٦٥، ١٤٩،

-١٨٣، ١٧-ه١٧٤، ١٧٢

٦ ،١٩٣ ،١٨٨ ،٢-١٨٦•

،٢٠•، U.\y\vy.؟، 

٢٨١، ٢٧٩

)•٧(،، ٦٧٠٦٦بدر _وق«ة 

،٨٤، ٨٢، ٧٩، Ua-U؟

١ا، -ا، ٨٩، ٨٧ ٠٣-

١٣٢، ١٢٤، ١١٠، ١١٣-

١٤٤، ١٤١-١٣٨، ١٣٦،

١٦٦-١٦١، ١٥-.١٤٧،

٦■<- \ ، ١٧٠

٢٨١ ،٢٧٩،٢.٦

،١٦٧-١٦٥_وقعةنيالضير 
.١٨٦،١٨٤،١٧

١٤ بعان يوم .

٢٢٩_يومقريذلة 

٠٠٠٠

٠٠٠

٠٠

-٣٤



وائماعاتالأقوام كشاف 
ثثرونأبناء 

أشحع
زبالةؤ أهإِ

مرةزض 
القصصأهل 
يتربأهل 

٣٨

٢١٢

٣٣

٣٣

٣٣

٣٣

.بمواسي

الخطميحصن بن زيد ن أمية و حي. 

iVi-rrالأوس 
٤١ ، ^--w٦٤،

٨٢، ٧٣، ٧١، ٦٩ ،AA،-؟.

،١١٧^أ، ، -٩٣٦٩، ٩١

٢٣٥، ١٩٧، ١٦١، ١٥١،

٢٦٤٠٢٦٣، ٢٤٢، ٢٣٧،

٢٧٥، ٢٧٢، ٢٦٩٠٢٦٨،

٢٨ا«٢٧٩

٣٩بموآدوم 
٣٤س .ص 

،٣٤٠٣٣بموثعلة 

•١ ،٩٦،٩٢،٩٢■

،٣٨جثم و مب— 

_بوجفة

،٩٢٠٩١حارثة و جن— 

٢١٧،٢.٤ْه ،٢٢.،١

٩٦، ٣٣بموحجر —

٣٤-بموالحدمي 
اآ؟،ْ؟،أ'حطمة بمر ^

٢١٣ودبمار مب— 

٣٤٠٣٣يحوزعوراء —

٣٤٠٣٣اللات زيد يحو —

٩١٠٩٠محاعدة يحو _ _

٩٣•٩، الثملة يحو —

٣٣يحوضخم —

،١٧٢٠١٦٩يحوعامر —

س١٨٣،١٧٧س١٧٦،١٧٤

١٩٣،١٨٨س١٨٧،١٨٤

الأثهلعبد يحو —
٢٨•، ٢١٢، ٣٨

٩٦، ٣٤٠٣٣بمرعكوة —

.٣٤١ .



بموعوف

Yr،> ،\Y>

٣٤القميص بنو 

،٣٦، ٣٤نريظة بنو 

اأ،مْ،م1-أ1،\،م-بمأ،

، ،\\ ،A،\-AA،Ur-UY

،١٣٨، ١٢٩، ١٢١أبم-7آ'، 

،0١٩٢ها،ا1ا،أ1ا،اآا- 

٢٣١- ٢٢٥، ٢٢١٢- ٢١٣،

٢٠١- ٢٣٩، ٢٣٧- ٢٣٣،

٢٨٢ههآ-هلأآ، 

٩٦، ٣٣الضعة بمو 

،٣٤، ٣٣فقاع بو 
٣٩ -٦٣،0٣،٤ه،٤١-٣٦،

٩٧، ٩٥، ٩٢، ٨٩، ٧٢، ٦٤،

،١٩٠، ١٥٧،

٢٠، ١٩٨ ٢١٦، ٢٠٤، ١،

.٢٨

١٦٨-١٦٧بموكلأب 

٩٦، ٣٣

٣٤

٢١٢

٣٤

٣٣

٣٤

٣٣

١ ٠٨

مكةما بنو —
محممتو ب— 

'بء — 

مريدبنو —

مزايةنو ب— 

الحارثبن معاوية نو ب— 
ناغصةنو ب— 

تجهاننو ب— 

٢٤١•؟-او، النجار نو ب— 

،٣٦، ٣٤الضم بنو —

٦٣٤٦، ٥٣، ٤١-٣٨-،

٩٤، ٨٩٠٨٨، -٧٢٣٧-

١١٢، ٩٧،

١، ١١٥ ١٢٩، ١٢٤، ١٧،

١٣٨ ،oo-\oi ،\١٦١-

٢٠٣، ١٩٨-١٩٧، ١٩٤-

٢١٣، ٢١١، ٢١.، ٢٠٧،

٢٣.، ٢١٩، ٢١٧، ٢١٦،

٢٧٤-٢٧٣، ٢٥٥، ٢٥٠،

YAY-YA■

هدلبنو 

جذام

٣٤

٣٨

.٣٤٢.





الأuكنكشاف 
٢٢٠ عوسا— ٢٣٢ الصغرىآما __ 

٢٢٠ -ُارع ١٦ إمبانيا—

yMi.r<\ <.ro _غلمطين ١٦ أوروبا—
٤٠، ٤٣- ٤٢ ناء— ١٧ أفرشا—

١٦٣ الكدرنرقرة — الغرقدبقسم __ 

٢٨٤ لمان— ٣٤ -ر
٣٨ نش— ١٨٨،١٨٣ معرنةبر _ _

النورةلمدينة ا—  -هوإ، القدسيت ب— 

،٣٩ ٣٦، ١٥، ٢٤٩ ^تماء—

— ٥٧ه-آه،  ١، ٤٩-٤٨ ٢١٣ دبا—
٧٩، ٧٧، -٧١٤٧، ٦٧- ،٣٤-٣٧ الحجاز—

آ؟-ه؟،، -٨٨٩٨، ٨٤ ٢٥ .-٢٤٩،٤١ ،٣٩

١، ٩٧ ٠ ١، ،١٧٤ٍبر خ— 

-١ ١١١، ٠٩، ١ ١، ٠٦ ٠٨ ٢٠٦، ٢٤٩، ٢١٣، ٢١١،

٢٨١، ٢٥٩

،١٣٤-١٣٦ ٢١٣ الخنوبأي، ابن دار —
١٤٢- ١٤١ ١٨٢ سوريا—

،١ْ٢-١٠٦ إآ-هآ، لشاما— 

،١٦٧-.١٧ ،١٦-ه١٦٢ ،٢٤٧،١٨٣ ،١٦٦،١ْ٥،٦٧

-١٨١، ١٧٩، ١٧٤، ١٧٢ ٢٨١؟؛؟-.ءأ، 

١٩٧، ١٩٤- ٢٣٢ _طوطلة

،٩،٢.٤•٢- ٢٠٢، ١٩٨ ٢٢١ -العوال

٣٤٤.





النj الوارد٠ الكب كشاف 
٢١٨، ١٧٤_جامعاوان  ٢٢_الأبملال 

١ ١٢٨القرآن لأحكام الجامم __  ١١ ١ — ١ ١ ٠ زول المأساب _ _
١، ٩٣اا;س..، جمهرن  ٠٢ ١الاثتقاق — .٢

٢١العرب حضارة — ٣٩، -٣٣٦٣الضن الأعلاف —

٢٧٢، ١٨٢محي حياة — ٩٥الأغاد —

١١٦-الخراج  ٦٣الأسماع _إ.تاع 
ب١لاثورالتمسير ز ايثور الدر — -•٥٩،٦لأموال ا— 

٢١١ ،١٦٨-١٧ْ،١٦٩ ٢٤٤،١ • ١ ،٨٩،٨٣،٦٥-•٩

والمرالغازى اختمار ق المرر — ١، ٦٣الأشراف شاب أ—  ٠ ١،
١٣٣ ١٩٩،١٢٩،١ .٧،١ ٠٣

-آ«آه،خآا،زادالعاد — ٨٩والنهاية لبداية ا— 

داودأي ض —
١٦٦،١٦٤،١ •٤،٧٤ ١٩

الخليةثرة ال__  والملوكالرّا تاريخ _ _

٢• • ،١٩٨،١ •٨،١ <٢،٨٩

،٥٣، ٤٣البوية المرة — الإسلاميةالشعوت تاريخ __ 

٩،، ٨٧، ٨٤، ٦٥، ٥٩• ١٢٧٢،١٥٣ه،

١ ١، ١١٣، ٠٢ ١٢•، ١٨- ١١٥المدينة تاريخ __ 
١٢٩، ١٢١، ٣٨، ٣٧_-اريحالقول 
١٥٦، ١٥٣، ١٤٥، ١٣٥، ٢٦٧_تار.بخاوهود 
٢٠«أ، .، ١٦٩، ١٦٢ ١، ٧١ ه ، ١ ١ ١ الرازي الفخر متر ت— 

،٢١٨ ١٥٦والإشراف _اكبيه 

.١٢٤٦.
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