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 الهجرة النبوية
 في الجزيرة العربية واليهود
 براهيم القطانإستاذ الشيخ لسماحة األ                      

 )عضو المجمع(                      
 

قوياة متتفةاة قاد ترابطام فيماا بينهاا عفاة الحيااة  جاء االسالم فوجد أمماا   -1
انااام عفاااة عقافاااد ترافياااة والةاااتوت وتساااتير النااااو باااال فم والطتياااان والجبااارومت و 

تتةااانة فاااي الااذ.  عنهاااان فااا،تة باادين قاااويمت فيااام أرقااة ماااا يم ااان ت ااور  مااان رواباااط 
 االجتماع القافمة عفة أح م األ ول األدبيةن

لم  فم يعفام أن العار   اانوا عفاة عهاد النبايت  افة الفام عفيام وسافمت اوالع
ضاامهم جامعااةن و اناام متنااافرةت ال يوحااد  فمااتهم دياان وال ت قبافاال متةرقااةت وأوزاعااا  

تااارام قافمااة عفااة اعتبااارام جاهفيااةت يعتباارون هااذا  حاان وا بياانهم حاارو  متواروااةت وات
 فام ماان مةاااترهمت لاام يقام فاايهم ماان ياادعوهم لتوحياد  فمااتهمت وتعيااين  ااايتهمت ولاام 
ي ونوا قادرين عفة الن ر أو التة ير في تتيير ما هم فيم من الجمود عفة عقافاد 

 باطفةت وتقاليد ضارةن

الهاادو ودياان الحاا ت ففمااا أسرساال محماادت  اافة الفاام عفياام وساافمت إلااة العااالم ب
ن ااااارت وواااااروا عفياااام وااااورة عارمااااةم فرمااااوا الرسااااول ال ااااريم باااااالفتراء أن اااارو   ايااااة اإ

الفم بعض ماا واجهاوا واالتتال ت وبالسحر وقول الشعرت ورمو  بالجنونن وقد ح ة 
ِجبسااسااالمية فقااال تعااالة   باام الاادعوة اإ ْنااِذرن ِمااْنهسمْ واعا اااءاهسْم مس قاااالا  توا أاْن جا ونا  وا اِفرس اا اْل ا

عالا اآلِلهاةا ِإلاها  وااِحدا   تهاذاا سااِحرن  اذَّا ن  ا ن  تأاجا واانطافاا ا اْلماا   تِإنَّ هاذاا لاشاْيءن عسجاا
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فاة آِلهاِت سْم ِإنَّ هاذاا لاشاْيءن يسراادس  وا عا ا سا  تِمْنهسْم أاْن اْمشسوا وااْ ِبرس ِمْعناا ِبهاذاا ِفي اْلِمفَِّة ما
 ن(1)  اْتِتال ن اآلِتراِة ِإْن هاذاا ِإالَّ 

قاااااااااالا ال.اااااااا وقااااااااال تعااااااااالة    اءاهسْم ِإْن هاااااااااذاا ِإالَّ وا اااااااا ا جا اااااااا ْ  لامَّ اااااااا وا ِلْفحا ةااااااااارس   ِذينا  ا
ِبينن  ا آتاْينااهسْم ِمْن  ستسٍ  ياْدرسسسوناهاا تِسْحرن مس ما ْفناا ِإلاْيِهْم قابْ  توا ا أاْرسا ما  ن(2) فاكا ِمْن ناِذيرٍ وا

وم ث الرسول ال ريم في هذ  البيفة المستع يةت يحاول أن يهديهم بالقرآن 
موالت عدهم ويوعدهمت ويضر  لهم األيترون و أريمت تارة ير بهمت ويرهبهم تارة ال 

عتو.ا  واست بارا  وعنادا ت ونةورا  من الح   ويدعوهم لفن ر واالعتبارت ففم يزدادوا إال. 
ن ا م ت.بعهاات وهاا ال. إلهاا وسايفة را ن وقاد م اث فايهم واالث عشارة سانة لام يتارك تالوات

ون عفة العنادت يؤذونم شر  يذاء وياؤذون أ احابمت ويعاذ.بون المستضاعةين إم ر.
و لهم ويقول   الفهم اهاد. قاومي منهم أشد العذا م ف بر عفة ذلك  فمت وهو يدع

 اجر بعضهم إلة الحبشةن حابم بالهجرةت فهأنهم ال يعفمون ن وم أمر إف

ولما لم يجد من قومم استجابةت عرض نةسم عفة قبافل العر  التاي  انام 
 تحج إلة م ةت ففم يستجيبوا لمت ولم ي،بهوا لدعوتمن

ماان رجااال األوو والتاازر  مااان  وفااي موساام ماان مواساام الحااج قابااال بعضااا  
ليهااود ا عفااة قااومهمت وقااد  ااان ض أماار ر ن يواار ت فقبفااوا دعوتاامت ووعاادو  بعاااساا 

اآلن قااد أطاال زماناامت نتبعاام  مبعووااا   ن نبيااا  إذا اتتفةااوا معهاام  إبيواار  يقولااون لهاام 
سالمت أولفك النةر ودعاهم إلة الفمت الفنقتف م معمن ففما  فم النبيت عفيم ال الة و 

نااام لفنباااي الاااذ  تواعاااد م بااام يهاااودت فاااال إ ن ااار بعضاااهم إلاااة بعاااض وقاااالوا  والفااام
 ليمنإ م نَّ يسباق

                                                           

 ن 7-4سورة )ص(ت اآليام  ( 1) 
 ن 44ت 44سورة سب،ت اآلية  ( 2) 
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  ء النةاااار إلااااة المدينااااةت وماااان بياااانهم اونااااان ماااان بنااااي النجااااارتوعاااااد هااااؤال
منشارحةت ونةوساا   سالمهمت فا،اْلةوا قفوباا  إتوال عبد المطف ت فذ روا لقومهم من أ

دين  اليهودت بل يجعفهام تيارا   مانهمم ففام تبا  دار مان  متفهةة لدين يجعفهم موح.
 ة والسالمنفيها ذ ر محمدت عفيم ال ال الإ دور األوو والتزر  جميعا  

متففمااا اسااتدار العااام رس اا وعاااد الحااج لم ااةت أتااة الموساام  ت وعااادم األشااهر الحس
من أهل يور ت فالتقوا بالنبيت  فة الفم عفيام وسافمت بالعقباة فاي  ونا عشر رجال  ا

 منةت فبايعو  بيعة العقبة األولةن

عمياااار يقاااارفهم القاااارآنت ويعف.مهاااام وبعااااث النبااااي ال ااااريم معهاااام م ااااع  باااان 
قاام م اع  باين المسافمين أن و ساالم انتشاارا  ويةقههم في الدينت فازداد اإمت سالاإ

ماان األوو والتاازر  يعف.مهاام دياانهمن ولمااا  ااان الموساام لفحااجت حااج عاادد  بياار ماان 
وامرأتانن    والوة وسبعون رجال  أهل يور ت و ان من بينهم تمسة وسبعون مسفما  

مام العبااو بان عباد المطفا ت عناد العقباةت و اان معام ع والتقوا مع الرسول ال اريم
 فبايعوا النبي عفة أن يمنعو  مما يمنعون منم نساءهم وأبناءهمن

 وبعااااااااد هااااااااذ  البيعااااااااة أماااااااار الرسااااااااولت عفياااااااام ال ااااااااالة والسااااااااالمت أ ااااااااحابم  -2
  يهااااااااجروا إلاااااااة المديناااااااةن وبااااااادأ المسااااااافمون يهااااااااجرون فااااااارادو أو نةااااااارا   أن

ماان قااري  أن يااردوا  حتااة ال يويااروا وااافرة قااري  عفاايهمن وحاااول رجااال قفاايال  
رد  ماان المهاااجرين إلااة م ااةت ليةتنااو  عاان ديناامت أو ليعااذبو   ماان اسااتطاعوا

وين فوا بمن وتتابعم مع  ال هاذا هجارة المسافمين إلاة يوار ت والنبايت عفيام 
قامااة أم قاارر الهجاارةن مقاايمت وال يعاارد أحااد هاال اعتاازم اإ ال ااالة والسااالمت

 وو اال إلاة المديناة بعاد رحفاة هاجر إلة المديناة هاو وأباو ب ارتوبعد ذلك 
ةَّتها   سالم قد انتشر في المدينةنو ان اإأتطار  ويرةت مضنيةت حا
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 و ااااااااااال النباااااااااااي ال اااااااااااريمت عفيااااااااااام ال اااااااااااالة والساااااااااااالمت إلاااااااااااة المديناااااااااااة 
ها بالمدينااةن وأقباال عفياام المساافمون بيواار ت و اال يحاااول أن يااوم الجمعااةت ف ااال. 

لرجال الاذ  آمان بام ولام يار  مان م مان هاذا ايرا  وأن يقتر  منامت وأن يما  عينيا
يمان برسالتمن ور   ناقتم وألقة لها بحب.م واإ قبلت والذ  امت م مع ذلك نةسم

تطامهات فانطفقم في طر  يور ت والمسفمون من حولها في حةل حافل يستفون 
لهااا طريقهااات وسااافر أهاال يواار  ماان اليهااود والمشاار ين ين اارون إلااة هااذ  الحياااة 

بَّا  لاة هاذا القاادم الع ايم الاذ  اجتماع عفيام مان ات م فاي مادينتهمت و الجديدة التي دا
عاداء متقااتفينت وال يجاول بتااطر أحادهم أوو والتزر ت الذين  انوا من قبل األ

 ما أعدَّ القدر لمدينتهم من جالل وع مة يبقيان عفة الزمنن

وأول شيء عمفم النبيت  فة الفم عفيم وسفمت في المدينة هو بناء مسجد  
إلاااة جاااوار المساااجدم و اااان المساااجد هاااو م اااان العباااادةت وهاااو المدرساااةم  ومسااا نم

سااااالمت والتةقاااام فااااي الاااادينت وهااااو الناااااد  مااااع فياااام المساااافمون لتفقااااي تعاااااليم اإيجت
 يجتمعون فيمت ويتباحوون في ما يواجههم من حوادث وأمور هامةن

بين  م هو الموآتاةوبدأ النبي بت،سيو الدولة الجديدةت و ان أول عمل بدأ ب -4
ن ااار يقاساام أتااا  ماان المهاااجرين ن ااارم ف ااان بعااض األالمهاااجرين واأل

تيااام المهااااجر ن وه اااذا هم يقاااد.م ماااا يساااتطيع مااان المعوناااة ألضااامالااامت وبع
 ريخ البشريةناة بينهم لم يوجد لها مويل في توَّ ت ونم أت

و انم مهمة الرسول ال ريم شاقة و عبةم فقد  ان في المدينة والث ففام 
وو والتاااازر ت ن ااااار ماااان األهاااام  المساااافمون ماااان المهاااااجرينت واأل نماااان الساااا ا
وهم قبافل متتفةةت ولهم نةوذ  بير ووزن في السياسة واالقت اد والقتالت  واليهودت

ف ان الباد مان تجنا  شارهمت و سا   اداقتهم لمواجهاة ماا يتوقعام الرساولت عفيام 
ن لااام يااادتفوا ةهم مااان العااار  الاااذيال اااالة والساااالمت مااان عااادوان قاااري  ومااان يحاااال
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سالمن والةفة الوالوة لم تحدد موقةهات فهم في ال اهر مسافمونت ول انهم  ااذبون اإ
ونن وقاد باايَّن القارآن ال اريم هاذ  الةفاام الاوالث  ر. منافقونت ي هارون تاالد ماا يسِسا

تَِّقاا أالمت ة  افااي أول سااورة البقاارةت بقولاام تعالاا ْياا ا ِفيااِم هسااد و ِلْفمس ِلااكا اْلِ تاااا س ال را  تينا ذا
الة يسِقيمسونا ال َّ ْقنااهسْم يسنِةقسونا  تالَِّذينا يسْؤِمنسونا ِباْلتاْيِ  وا زا ِممَّا را ا  توا واالَِّذينا يسْؤِمنسونا ِبما

ا أسْنِزلا ِمْن قاْبِفاكا  ما ِبااآلتراِة هساْم يسوِقنساونا  تأسْنِزلا ِإلاْيكا وا ْم  موا ْبِها ْن را فااة هساد و ِما أسْولاِفاكا عا
ونا واأسْولاِفكا  ْةِفحس  ولة وهم المسفونن ن هذ  الةفة األهسْم اْلمس

فاْيِهْم ءأاناذاْرتاهسْم أاْم لااْم تسناِذْرهسمْ   وا ساوااءن عا تاما الفَّامس  مال يسْؤِمنساونا  تِإنَّ الَِّذينا  اةارس تاا
فاة ساْمِعِهمْ  فاة قسفسوِبِهْم واعا لاهسْم عاذاا ن عا ِ  تعا اِرِهْم ِ شااواةن وا فاة أاْب ا  ن وهذ  هي يمن واعا
 الةفة الوانية وهم اليهودن

نا   ِماااااااا ْن يا  وا اااااااا بِااااااااالالنَّاااااااااِو ما نَّااااااااا ِبالفَّااااااااِم وا رِ قسااااااااولس آما ا هسااااااااْم  تياْوِم اآلِتاااااااا اااااااا ما  وا
ْؤِمِنينا  ااااااا داعسونا ِإالَّ  مِبمس ا ياْتااااااا ااااااا ما نساااااااوا وا اِدعسونا الفَّاااااااما واالَّاااااااِذينا آما ااااااا ا  يستا ااااااا ما هسْم وا ااااااا  أانةسسا
ونا  عسرس را  مياْشاا اا انسوا ت فااازااداهسْم الفَّاامس ماراضااا   تضن ِفااي قسفسااوِبِهْم ما اا ا  ا اا ذاا ن أاِلاايمن ِبما اا لاهسااْم عا وا
ا ِقيلا لاهسمْ  مياْ ِذبسونا  ذا ونا   قااالسوا تال تسْةِسدسوا ِفاي األاْرضِ   وااِت ِفحس ْ ا نس مس ا ناْحا أاال  تِإنَّماا

ونا  عسرس ْن ال ياْشاا لاِ اا دسونا وا ْةِساا ا ِقياالا لاهساامْ  تِإنَّهسااْم هسااْم اْلمس ذا نا النَّاااوس آ  وااِت اا ا آما اا  تِمنسااوا  اما
نا السُّةاهااءس   قاالسوا ا آما لاِ ْن ال ياْعفامسونا  ؟أانسْؤِمنس  اما ا لاقسوا  مأاال ِإنَّهسْم هسْم السُّةاهااءس وا ذا وااِت

نَّاااا نساااوا قااااالسوا آما مْ  مالَّاااِذينا آما عا سااا يااِطيِنِهْم قااااالسوا ِإنَّاااا ما ااا فااااْوا ِإلااااة شا ذاا تا ا نا  توااِت ااا نس ِإنَّما ْحااا
تاْهِزفسونا  ْسااا هساااونا  ممس دُّهسْم ِفاااي طسْتياااااِنِهْم ياْعما ااا يامس ْم وا ِس ِبِهااا تاْهِز ينا أسْولافِاااكا الَّاااذِ  مالفَّااامس ياْسااا

اللاةا ِبال ْوا الضَّ تس  تهساداواْشتارا ارا ْم ِتجاا ِبحاا ا را ْهتااِدينا فاماا انسوا مس ا  اا ماا وااِل  مهسْم وا وافسهسْم  اما ماا
اٍم فا  تالَِّذ  اْستاْوقادا ناارا   تارا اهسْم ِفي  سفسما ْولامس ذاها ا الفَّمس ِبنسوِرِهْم وا ا حا اءاْم ما ا أاضا فامَّ

ونا  رس ُم بسْ ااا  مال يسْبِ ااا ااا ين فاهساااْم ال ياْرِجعساااونا  س ْمااا نا  ممن عس ْيٍ  ِمااا ااا اِء ِفياااِم  أاْو  ا ا ما السَّااا
باْر ن  راْعدن وا امن وا اِنِهْم ِمْن ا م سفسما اِبعاهسْم ِفي آذا ْومِ ياْجعافسونا أا ا ذارا اْلما وااِعِ  حا  تل َّ

اِفِرينا  اا يطن ِباْل ا ِحاا اراهسمْ  نواالفَّاامس مس اا ادس اْلباااْر س ياْتطااادس أاْب ا اا ْوا  تيا ا اا شا اءا لاهسااْم ما اا ا أاضا اا  سفَّما
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فاْيِهْم قاامسوا تِفيمِ  ا أاْ فاما عا ذا اِرِهمْ  موااِت ْمِعِهْم واأاْب اا اءا الفَّامس لااذاها ا ِبساا لاْو شاا  ِإنَّ الفَّاما  توا
فاة  سْل شاْيٍء قاِديرن    ن وهذ  هي الةفة الوالوة وهم المنافقونت وشياطينهم اليهودنعا

وقااد و ااد الفاام تعااالة المااؤمنين فااي أربااع آيااامت وال ااافرين ماان اليهااود فااي 
 آيتينت وو د المنافقين في والث عشرة آيةن

 دت ف اااااان عفاااااة الرساااااول ال اااااريم أن يساااااناْ م العالقاااااام باااااين المسااااافمين واليهاااااو  -4
فعقاااد أول معاهااادة دولياااة باااين اليهاااود والمسااافمينم وهاااي مااان أنةاااو العقاااود 
ْقهاااااااااااا بااااااااااااالن ر والتقااااااااااادير مااااااااااان النااااااااااااو  افااااااااااااةت   الدولياااااااااااة وأمتعهاااااااااااا وأحا

الدولياة بيانهم وباين لفمسفمين في أ اول العالقاام  وأاْوالها ب،ن ت ون نبراسا  
 تااااارون و اااااان فاااااي عقااااادها ابتاااااداء الدولاااااةهااااال األدياااااان األأمتاااااالةيهم مااااان 

 سالميةت وابتداءس االعتراد بالمسفمين دولة  مستقفة  لها  يانها وأ ولهاناإ

ْسِن جوار وتحالٍد دفاعيت وتعاوٍن ضد العدوانم  وهذ  الوويقة هي عقد حس
ت وحماياة عقافادهم ممان يرياد يت افل الموقعون عفيها عفاة ن ارة بعضاهم بعضاا  

لعقيااادةت وحرياااة الااادعوة أوطاااانهم أو جمااااعتهم بساااوءم وهااام باااذلك ي ةفاااون حرياااة ا
 ألعضاء الميوا  عفة تباين معتقداتهمن وهذا هو الميوا  الع يمن

 بسم الفم الرحمن الرحيم

هاااذا  تاااا  مااان محماااد النباااي  رساااول الفااام  باااين الماااؤمنين والمسااافمين مااان  -1
 قري ت وأهل يور  ومن تبعهم ففح  بهم وجاهد معهمن

 نهم أمة واحدة من دون الناونإ -2

ْبعااااتهم  أمااارهم الاااذ   اااانوا عفيااام  يتعااااقفون المهااااجرون مااان قااار  -4 ي  عفاااة را
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 بينهمت وهم يةدون عانيهم )أسيرهم( بالمعرود والقسط بين المؤمنينن

ْبعااااتهم يتعااااقفون معااااقفهم األولاااةت و ااال طافةاااة تةاااد   -4 وبناااو عاااود عفاااة را
 عانيها بالمعرود والقسط بين المؤمنينن

عااااقفهم األولاااةت و ااال وبناااو الحاااارث مااان التااازر  عفاااة ربعاااتهم يتعااااقفون م -5
 طافةة تةد  عانيها بالمعرود والقسط بين المؤمنينن

ْبعااااتهم يتعااااقفون معااااقفهم األولاااةت و ااال طافةاااة تةاااد   -6 وبناااو سااااعدة عفاااة را
 عانيها بالمعرود والقسط بين المؤمنينن

شموبنو  -7 ْبعاتهم يتعاقفون معاقفهم األولةت و ل طافةة تةد  عانيها  جس عفة را
 بين المؤمنيننبالمعرود والقسط 

ْبعااااتهم يتعااااقفون معااااقفهم األولاااةت و ااال طافةاااة تةاااد   -8 وبناااو النجاااار عفاااة را
 عانيها بالمعرود والقسط بين المؤمنينن

ْبعااتهم يتعااقفون معااقفهم األولاةت و ال طافةاة  -9 وبنو عمرو بان عاود عفاة را
 تةد  عانيها بالمعرود والقسط بين المؤمنينن

ْبعااااتهم يت -11 عااااقفون معااااقفهم األولاااةت و ااال طافةاااة تةاااد  وبناااو النَِّبيااام عفاااة را
 عانيها بالمعرود والقسط بين المؤمنينن

ْبعااااتهم يتعااااقفون معااااقفهم األولاااةت و ااال طافةاااة تةاااد   -11 وبناااو األوو عفاااة را
 عانيها بالمعرود والقسط بين المؤمنينن

)وهو من أوقفم الدين( أن يعطو  بالمعرود  ن المؤمنين ال يتر ون مسْةراحا  ات و  -12
 أو عقلت وأن اليتالد مؤمن مولة مؤمن دونمن في فداء

ن المااؤمنين المتقااين أيااديهم عفااة  اال ماان بتااة ماانهم أو ابتتااة داِساايعة  فاام ات و  -14
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وماا  أو إابتتاة عطياة عفاة سابيل ال فام( أو  عفة سابيل ال فامت أو )طف  دفعا  
لادا أحِدهمن عفيم جميعا   ن أيديهمات وانا  أو فسادا  بين المؤمنينت و عد  ولو  ان وا

 في  افرت وال ين ر  افرا  عفة مؤمنن وال يقتل مؤمن مؤمنا   -14

ن ذماااة الفااام واحااادةت يجيااار عفااايهم أدنااااهمت وأن الماااؤمنين بعضاااهم أوليااااء أو  -15
 بعض دون الناون

ن لاااام الن اااار واألسااااوة  ياااار م فااااومين وال إوأناااام ماااان تبعنااااا ماااان يهااااودت فاااا -16
 متنا ر عفيهمن

ن فااي قتااال فااي ساابيل دون مااؤم وأن ساافم المااؤمنين واحاادةم ال يسااالم مااؤمن -17
 ال عفة سواء وعدل بينهمنإالفم 

ن  يعناي ي اون التازو بيانهم وأن  ل  ازية  زم معنا يعق  بعضاها بعضاا   -18
 فيم ن مناوبةت يعق  بعضهم بعضا  

هم عن بعض بما نال دمااءهم فاي سابيل الفامن  -19  –وأن المؤمنين يبيءس بعضس
وليااء بعاض فيماا )يعناي أن الماؤمنين بعضاهم أ –باء فالن بةالن  قتل بم 

 ينال دماءهم(ن

ال يجيار مشارك مااال   نامأهدو وأقوممم و وأن المؤمنين المتقين عفة أحسن  -21
 سا ت وال يحول دونم عفة مؤمننةلقري  وال ن

دن بااااامت إال. إعااااان بيناااااة ف قاااااتال   وأنااااام مااااان اعتااااابط مؤمناااااا   -21  أن يرضاااااة  نااااام قااااااوا
  ن الماااااااااؤمنين عفيااااااااام  افاااااااااةت ال يحااااااااال لهااااااااامأولاااااااااي. المقتاااااااااول بالعقااااااااالم و 

 ال قيام عفيمنإ
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د باام  فاا)اعتبطاام  قتفاام بااال جنايااة أو جرياارة توجاا  قتفاامن  ن القاتاال يقتاال إقاااوا
 بم(ن

وأنم ال يحل. لمؤمن أاقارَّ بماا فاي هاذ  ال احيةةت وآمان بالفام والياوم اآلتارت  -22
ن عفيااام لعناااة الفااام إيااامت وأنااام مااان ن ااار  أو آوا  فاااو أو يؤ  أن ين ااار محااادوا  

 منم  رد وال عدلن و ضبم يوم القيامةت وال يؤتذ

)المحاادث هنااا  الجااانيت المجاارمن ال يقباال مناام  اارد وال عاادل  وال اارد  
 التوبةن والعدل  الةدية(ن

دَّ  إلة الفم و إأن م مهما اتتفةتم فيم من شيءت فو  -24  لة محمدنات ن مارا

 وأن اليهود يسْنِةقسون مع المؤمنين ما داموا محاربينن -24

مساافمين دياانهمت فيهااود دياانهم ولفوأن يهااود بنااي عااود أمااة مااع المااؤمنينم ل -25
 ال نةسم وأهل بيتمنإنم ال يسوِتغس إم فال من  فم أو أوإمواليهم وأنةسهمت 

 ِتغ  يهفك ويةسد(نو )يس 

 وأن ليهود بني النجار مول ما ليهود بني عودن -26

 وأن ليهود بني الحارث مول ما ليهود بني عودن -27

 وأن ليهود بني ساعدة مول ما ليهود بني عودن -28

 هود بني جشم مول ما ليهود بني عودنوأن لي -29

 وأن ليهود بني األوو مول ما ليهود بني عودن -41

ناام ال إواام فأ ماان  فاام و وأن ليهااود بنااي وعفبااة مواال مااا ليهااود بنااي عااودت إال.  -41
 ال نةسم وأهل بيتمنإيوتغ 
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 وأن جةنة بطن من وعفبة  ،نةسهمن -42

 ومنيهود بني عودم وأن. البر. دون االوأن لبني الشطيبة مول ما ل -44

 ن موالي وعفبة  ،نةسهمنأو  -44

 ن بطانة يهود  ،نةسهمن )بطانة الرجل  أهفم وتا تم(نأو  -45

ر عفااة واا،ر جاار م أذن محماادم و إال بااإحااد أناام ال يتاار  ماانهم أو  -46 اا ناام ال ياتاحجَّ
أباار هااذان )ال عفااة ن لاام أال ماان  فاامت و إنام ماان فتااك فبنةساام وأهاال بيتاامت أو 

 يتحجر  ال يفتفم جر  عفة و،ر(ن

ن بياانهم الن اار عفااة أنةقااتهمت وعفااة المساافمين نةقااتهمم و هااود وأن عفااة الي -47
نهم الن اااو والن اايحة والبااار دون ن بيااأهااال هااذ  ال اااحيةةم و ماان حااار  أ

 ن الن ر لفم فومنأنم ال ي،وم امرؤ بحفيةمم و أومم و اإ

 وأن اليهود ينةقون مع المؤمنين ما داموا محاربينن -48

 وأن يور  حرام جوفها ألهل هذ  ال حيةةن -49

 الجار  النةو  ير مضار وال آومنوأن  -41

 ذن أهفهانإال بإوأنم ال تجار حرمة  -41

مان حادث أو اشاتجار يتااد فسااد ت  وأنم ماا  اان باين أهال هاذ  ال احيةة -42
لة محمد رسول الفامم وأن الفام عفاة أنقاة ماا فاي هاذ  ات ن مرد  إلة الفم و إف

 ال حيةة وأبر ن

 وأنم ال تجار قري  وال من ن رهان -44
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 عفة من دهم يور نوأن بينهم الن ر  -44

حونم ويفبسونمم وأنهم نهم ي الإعوا إلة  فو ي الحونم ويفبسونم فذا دات و  -45
ال مان حاار  فاي الادينت إنم لهام عفاة الماؤمنينت إذا دعوا إلة مول ذلك فإ

 ناو ح تهم من جانبهم الذ  قبفهمنأعفة  ل 

وأن يهااود األوو مااواليهم وأنةسااهم عفااة مواال مااا ألهاال هااذ  ال ااحيةةت مااع  -46
ر المحاااض مااان أهااال هاااذ  ال اااحيةةم وأن البااار دون االوااامت ال ي ساااا  البااا

 عفة نةسمم وأن الفم عفة أ د  ما في هذ  ال حيةة وأبر ن  اس  إال. 

آمانت ومان قعاد  وأنم ال يحول هذا ال تا  دون  الم أو آومت وأنم من تر  -47
مااان  فااام وأوااامم وأن الفااام جاااار لمااان بااار. واتقاااةت ومحماااد  آمااان بالمديناااةت إال. 

عان  تاا  الووااف  السياساية فاي العهاد  الفمن ) الرسالة التالدةت نقاال  رسول 
تاذ سااأر محمااد حميااد الفاام الحياادر أباااد ت النبااو  والتالفااة الراشاادة  لفااد تو 
 باد د ن(نأالحقو  الدولية بجامعة حيدر 

 هاااااااذ  هاااااااي الوويقاااااااة السياساااااااية التاااااااي وضاااااااعها النباااااااي ال اااااااريمت  ااااااافة الفااااااام  -5
 عمافااااااة ساااااانةت والتااااااي تقاااااارر حريااااااة العقياااااادةت عفياااااام وساااااافمت منااااااذ ألااااااد وأرب

 وحرياااااااااة الاااااااااارأ ت وحرماااااااااة المدينااااااااااةت وحرماااااااااة الحياااااااااااةت وحرماااااااااة المااااااااااالت 
 وتحااااااااريم الجريمااااااااةن وهااااااااي فااااااااتو جديااااااااد فااااااااي الحياااااااااة السياسااااااااية والحياااااااااة 

ذم ذلااك العااالم الااذ   انااام تعبااث باام يااد االساااتبدادت فاااالمدنيااة فااي عااالم يؤم
فاااي توقياااع هااذ  الوويقاااة مااان  ن ولاافن لااام يشااتركوتعيااث فيااام يااد ال فااام فساااادا  

 نهم مااااااا لبوااااااوا بعااااااد إت فاااااااليهاااااود بنااااااو قري ااااااة وبنااااااو النضااااااير وبنااااااو قينقاااااااع
  قفيااااااال أن وق.عاااااااوا بيااااااانهم وباااااااين النبااااااايت عفيااااااام ال اااااااالة والساااااااالمت  اااااااحةا  

 اناموفه
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ن يهااود بنااي قينقاااع  ااانوا أول ماان نقااض إفقااد قااال اباان هشااام فااي الساايرة  
(ن وأيااد ذلااك اباان 47ص 4فمت )جاازء العهااد مااع رسااول الفاامت  اافة الفاام عفياام وساا

متاااع االسااماعت والطباار  فااي إ  فااي ( والمقريااز 68ص 4سااعد فااي طبقاتاام )جاازء 
الجزء الوالث من تةسير ن وأ بحم المديناة وماا وراءهاا حرماا  آمناا ألهفهاات عفايهم 

ن يت اااففوا فيمااا بياانهم الحتاارام مااا أعنهااا وياادفعوا  اال عاديااة عفيهااات و  أن ينضااحوا
 ويقة فيها من الحقو  ومن  ور الحريةن  حياة محمد لهي ل نقررم هذ  الو 

ون رعايااا سااالميةت وأ اابو المؤمنااالميوااا  وضااع أساااو الدولااة اإوفااي هااذا 
ومااواليت أمااة واحاادة دون  جناسااهم وع اابياتم  أساايادا  أهااذ  الدولااة عفااة اتااتالد 

 الناون

فينشا، أمم أترو من ديانام أتاروت  ع  األمة تتعاقد في هذ  ال حيةة مهذ
والن اااااو فاااااي أول تعاقاااااد لهاااااا ميواااااا   لجمعياااااة أمااااام ت أساسااااام الن ااااار لفم فاااااومت 

تل فااي وطااان المشااتر ةت وحرمااة ماان ياادواامت وحرمااة األوالن اايحةت والباار دون اإ
ن ت ااان عقافااد المتعاقاادين وشااعافرهم وحااريتهم فااي أالميوااا  ويقباال جااوار م عفااة 

سااالم بهااذا الميوااا  عهااد   اإديااانن ولقااد ساابدعوة لاادينهمت مهمااا تبايناام هااذ  األالاا
 نمم  الحديوة ب،ربعة عشر قرنا   هيفة األ

 "الرسالة الخالدة":

سااالم لماان ير اا  ماانهم فياامم هااذ  المعاهاادة لفيهااود فااتو بااا  اإ فقااد ضاامنم
م عادة بناود أتارو عفاة أن   ذلك ن م عفة  ةالة الحرية الدينياة لهامن  ماا ن .ا

نااص البنااد الرابااع  ماان المااؤمنينن و ااذلك القبافاال اليهوديااة تسعاااد. هااي وبطونهااا أمااة
والعشاارون عفاااة وجاااو  اشاااتراك اليهاااود فاااي دفااع ماااا عفااايهم مااان نةقاااام فاااي حالاااة 

م ناااص آتااار عفاااة المتعاقااادين رَّ ااا مااان مسااافمين ويهاااود منا ااارة قاااري ت  الحااار م وحا
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فااااي التعاااااون ربعااااون ر بااااة المساااافمين أحااااد ماااانهمت وقاااارر البنااااد الواااااني واأليااااواء ات و 
شاعة األمن والطم،نيناة فاي المديناةت والضار  عفاة إجل أ ال اد  مع اليهود من

ن أ  تالد ينش، يسر.د. إلة الرسول ال اريمت  افة الفام عفيام ات تنن و أيد  مدبر  الة
 وماا  إارت ا  مان ربعاونت وهاو األتيار  أن فبم. فيمم وقرر البند الساابع واألوسفمت ل

مااان العقوباااةن  ن اشاااترا م فاااي هاااذ  ال اااحيةة ال يعةيااامأيوجااا  العقوباااة عوقااا ت و 
  اليهود في شبم الجزيرةت بت رد ن

 مااااااان الم اسااااااا  لجمياااااااع المتعاقااااااادينم  وقاااااااد حققااااااام هاااااااذ  الوويقاااااااة  ويااااااارا  
دم المدينااااااة تحاااااام قيااااااادة الرسااااااول ال ااااااريمت عفياااااام ال ااااااالة والسااااااالمت  اااااا  فقااااااد وح.
وقاو.م  ااةود المساافمين أمااام عاادوهم قااري ت فاي الوقاام الااذ  أاِمنااوا فياام جاناا  

 اليهودن

لمعاهدة س ن المسفمون إلة دينهمت وجعفوا يقيماون فارافض ديانهم بعد تفك ا -6
مجتعاااين وفااارادوت ال يتاااافون أذو وال يتشاااون فتناااةم و اااار أهااال يوااار  

 حسانا   سالمت مرتفاة تارتيال  عون منذ الةجر من  ل يوم دعوة اإيسم جميعا  
ت وأ اابحم ين أمنااا  مفالجمياالت وه ااذا انقفباام متاااود المسااب ااوم بااالل 

قاِو ا اإدينة يور  م ساالمت وأ ابو المسافمون يساتمتعون الرسول ال ريمم وا
نساااان إنساااان عفاااة ساااالمت مااان أن لااايو إماااا قااارر اإمااان حرياااة العقيااادة ب

 ال إعجماااااااااااااااااااااااااااااااي أسااااااااااااااااااااااااااااااايادةت وال فضااااااااااااااااااااااااااااااال لعرباااااااااااااااااااااااااااااااي عفاااااااااااااااااااااااااااااااة 
ناااااو أمااااام الفاااام بااااالتقووت وأن الاااادين لفاااام وحااااد ت والعبوديااااة لاااام وحااااد م وال

اِن إالَّ لاْيوا ِلْل  ال ب،عمالهمت  واأانْ إسواسيةت ال يجزون  ا ساعاة  )النجم  ْنسا ما
 (ن49

لي اااون بت ااارفاتم وانةساااو المجاااال أماااام النباااي ال اااريم لااايعفن دينااام القاااويمت و 
سااالميةم وحجاار سااو لفحضااارة اإاأل عفااةم وباذلك وضااع حجااروأتالقام المواال األ
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يمانام حتاة يحا  إنسااني  إتااء يجعال المارء ال ي مال تااء اإساو هذا هاو اإاأل
تاااء إلااة  ايااة الباار والرحمااة ماان ا يحاا  لنةساامت وحتااة ي اال باام هااذا اإتياام مااأل

  ير ضعد وال است انةن

 سااااااااااااااالم وتفاااااااااااااا  النبااااااااااااااي فااااااااااااااي النةااااااااااااااوو وه ااااااااااااااذا تر اااااااااااااام تعاااااااااااااااليم اإ
 سااااااااااالمت وازداد المساااااااااافمون عفااااااااااة اإ أعماااااااااا  األواااااااااارت وأقباااااااااال الناااااااااااو أفواجااااااااااا  

 فااااااااي المدينااااااااة قااااااااوةن وهنالااااااااك باااااااادأ اليهااااااااود ية اااااااارون ماااااااان جديااااااااد فااااااااي مااااااااوقةهم
 ماااااااااان هااااااااااذا النبااااااااااي وأ ااااااااااحابمت وباااااااااادأم الحاااااااااار  الباااااااااااردةن ودعااااااااااا الرسااااااااااول 

 مااااان  ساااااالمت وت اااااهم القااااارآن بقساااااط  بيااااارا إلاااااة اإال اااااريم اليهاااااود فااااايمن دعااااا
 نهاااااااام أهاااااااال  تااااااااا ت وهاااااااام يعفمااااااااون ماااااااان  تاااااااابهم  ااااااااد  رسااااااااالتمت اآليااااااااام أل
 سااااارافيلت و اااااانوا ينت ااااارون إيعتقااااادون ب هاااااور نباااااي منت ااااار مااااان بناااااي و اااااانوا 

بااام عفاااة لساااان  اأن يةاااتو عفااايهم بهاااذا النباااي الاااذ  وسعااادو  يفااام ويسااا،لون الفااامجم
سارافيل إتعيدوا مفاك بناي الرسلت حتاة يتبعاو  ويقااتفوا العار  الاوونيين معامت ويسا

ن الفااام سااايبعث النباااي المنت ااار إضم و اااانوا يقولاااون لفعااار  ب اااراحة  ر فاااي األ
في وناااون أول مااان يتبعااامت وااام يقااااتفون العااار  معااامت في اااون لهااام بساااببم الن ااار 

سااارافيلت باال جاااء ماان العااار  أوالد إن ولمااا لاام ياا،م هاااذا النبااي ماان بنااي التفاا و 
سماعيلت عفيم السالمت حسدوهمم ف ةار بام عاماة اليهاودت وآمان مانهم نةار قفيال إ

اءاهسْم  بهااذا الاادين الجدياادم وهااذا مااا وضااحم القاارآن ال ااريم بقولاام تعالاااة   اا ا جا اا لامَّ وا
ْد ن لِ  عاهسامْ ِ تاا ن ِمْن ِعْنِد الفَّاِم مس اا ا ما فااة الَّاِذينا  تماا ونا عا تاْةِتحس لس ياْسا ْن قاْبا انسوا ِما وا اا

وا وا ِبمِ  ت اةارس فسوا  اةارس ا عارا اءاهسْم ما ا جا اِفِرينا  فافاْعناةس الفَّمِ  مفافامَّ فاة اْل ا  ن89  البقرة عا

ا ياْعِرفساونا  تالَِّذينا آتاْينااهسْم اْلِ تاا ا  وقولم تعالة   نَّ  مأاْبناااءاهسمْ  ياْعِرفسونامس  اما وااِت
 ن146  البقرة حا َّ واهسْم ياْعفامسونا ونا الفاِريقا  ِمْنهسْم لاياْ تسمس 

 ت و اااااانوا يطمعاااااون فاااااي أن يضااااام.و  لقاااااد عقاااااد اليهاااااود ماااااع النباااااي عهااااادا  
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 إلاااااااااااة  اااااااااااةوفهمت وأن يااااااااااازدادوا بااااااااااام منعاااااااااااة وقاااااااااااوةم ودعااااااااااااهم النباااااااااااي إلاااااااااااة 
  (1)مدارسااااااااااااااهم فااااااااااااااي   همسااااااااااااااالم فاساااااااااااااات بروام وجااااااااااااااامفهمت و ااااااااااااااان ياااااااااااااازور اإ

 ويجادلونااااااااااامت وأعرضاااااااااااوا عااااااااااان دعوتااااااااااامت ون ااااااااااابوا لااااااااااام العاااااااااااداءت وانطفقاااااااااااوا 
 ماااااااااااان  بم ااااااااااارهم يس اذ.بونااااااااااامت ويؤلباااااااااااون عفيااااااااااام العااااااااااار ت وال يااااااااااادعون سااااااااااابيال  

نهم إسااااااااابل ال يااااااااااد لاااااااااام ولرساااااااااالتم  اااااااااا  ال سااااااااااف و م مااااااااااع أن الرساااااااااول ال ااااااااااريم أم.
 فاااااااااااي عهاااااااااااد  عفاااااااااااة حاااااااااااريتهم الدينياااااااااااةت وطقوساااااااااااهم ومعابااااااااااادهم ومدارساااااااااااهم 

 وو أبقاااااااااااااااهم عفااااااااااااااة محالةاااااااااااااااتهم مااااااااااااااع بطااااااااااااااون األحقااااااااااااااوقهمت و وأمااااااااااااااوالهم و 
 عفااااااااااااااايهم أن  والتااااااااااااااازر ت وأوجااااااااااااااا  لهااااااااااااااام الن ااااااااااااااارة والحماياااااااااااااااةت مشاااااااااااااااترطا  

  ت وال يماااااااااااااااااااادوا ياااااااااااااااااااادا  ال يتاااااااااااااااااااادروات وال يتجسسااااااااااااااااااااوات وال يعينااااااااااااااااااااوا عاااااااااااااااااااادوا  
 باااااااااااا،ذون ل اااااااااااانهم مااااااااااااا لبوااااااااااااوا أن تطي.ااااااااااااروا بقاااااااااااادوم هااااااااااااذا النبااااااااااااي العرباااااااااااايت 

 ليااااااااااام بعياااااااااااون إ الحقاااااااااااد فاااااااااااي قفاااااااااااوبهمت وأتاااااااااااذوا ين ااااااااااارونو فاااااااااااة الحساااااااااااد و 
 متوجساااااااااااة حانقاااااااااااةت تتشاااااااااااة رساااااااااااو  قدمااااااااااامت وانتشاااااااااااار دعوتااااااااااامت واجتمااااااااااااع 
 شاااااااامل األوو والتاااااااازر  تحاااااااام لوافاااااااام بعااااااااد ذلااااااااك العااااااااداء الاااااااادمو  الطوياااااااال 
 الااااااااااااااااذ   ااااااااااااااااان بياااااااااااااااانهمم و ااااااااااااااااان اليهااااااااااااااااود يسااااااااااااااااتتفونم ويةياااااااااااااااادون مناااااااااااااااامت 

 ماااااااااان الم ااااااااااالو والمنااااااااااافع واالمتيااااااااااازام التااااااااااي  نةسااااااااااهم  وياااااااااارا  ويحق.قااااااااااون أل
 ويجنااااون ومراتهااااات وفااااي مقاااادمتها الم ااااالو االقت اااااديةم   ااااانوا يتمتعااااون بهااااات

 فضاااااااااال ماااااااااازارع النتياااااااااال التااااااااااي  اناااااااااام أيهااااااااااود فااااااااااي الحجاااااااااااز فقااااااااااد  ااااااااااان لف
 أهااااااااااااااام الواااااااااااااااروام المساااااااااااااااتقرة يومفاااااااااااااااذ فاااااااااااااااي المنطقاااااااااااااااةت  اااااااااااااااانوا يعاااااااااااااااامفون 

 مكايدددددددددددد ي  ديدددددددددددة الناااااااااااو بالرباااااااااااات ويساااااااااااتعبدونهم ويمت اااااااااااون دمااااااااااااءهمن  
  نعبر التاريخ

ياي. بن أ تط ت زوجة الرسول ال اريمت و اان أبوهاا مان تحدوتا  ةية بنم حس

                                                           

 مدارسهم  م ان دراستهم وتعفيمهم التوراةن  ( 1) 
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اا َّ  لاااد أبااي أ باار أحبااار يهااود بنااي النضاايرت تقااول   ناام أاحا لااة عمااي أبااي ات لياام و إوا
ال أتااذاني دوناامن ففمااا قاااِدم رسااول الفاامت  اافة إت لاام أاْلقاهمااا قاااط مااع ولااد لهمااا ياساار

بااي لياام أإل قباااء فااي بنااي عماارو باان عااودت ذهاا  الفاام عفياام وساافمت المدينااةت ونااز 
وعمي في ال با  البا رت ولم يرجعا حتاة  اان ماع  ارو  الشاموت ف،تياا  اال.ين 

  سالنين ساقطين يمشيان الهوينة من التع ن

قالم وسمعم عمي أبا ياسر وهو يقول ألبي حيي بن أتط   أهاو هاو؟ 
قال  نعم والفمت قاال  أتعرفام وتوبتام؟ قاال  نعامن قاال  فماا فاي نةساك منام؟ قاال  

ديثم وفااي ساايرة اباان مااا بقياامن هااذا التباار روا  مع اام  تاا  الحاا عداوتاام والفاام
سحا   و اان حياي بان أتطا  وأتاو  أباو ياسار بان أتطا  مان إهشام قال ابن 

سالم و انا جاهدين في رد. الناو عن اإلفرسول ال ريمت  أشد يهود العر  حسدا  
ْن م   اا قولاااة فيهماااابمااا اساااتطاعان فااا،نزل الفااام تعالااا ِويااارن ِمااا دَّ  ا ِل اْلِ تاااااِ  لااااْو وا أاْهااا
اِن سْم  سةَّااارا   ِد ِإيماا ْن باْعاا ْم ِما دُّونا س ا تاباايَّنا لاهسااْم  تياارس اا ِد ما ْن باْعا ِهْم ِماا ِد أانةسِسا ْن ِعْنا دا  ِماا ساا حا

اا ُّ  ْيٍء قاااِديرن  ماْلحا اا ْل شا فاااة  ساا تَّااة ياااْ،ِتيا الفَّاامس بِاا،اْمِرِ  ِإنَّ الفَّااما عا وا حا ةاحس  ن فااااْعةسوا وااْ اا
 ن119البقرة 

 مااااااااان  باااااااااار أحباااااااااار  عالماااااااااا   وهاااااااااذا عبدالفااااااااام بااااااااان ساااااااااالمت  اااااااااان حبااااااااارا  
 مااااااااااااااام أحمااااااااااااااد البتااااااااااااااار  ومساااااااااااااافمت واإاليهااااااااااااااود وعفمااااااااااااااافهمت روو ق ااااااااااااااتم 

 فااااااي مسااااااند ت واباااااان هشااااااام فااااااي ساااااايرتمت و وياااااار ماااااان المحاااااادوينت وتال ااااااتها  
 لماااااااااا ساااااااااامعم برساااااااااول الفاااااااااام عرفااااااااام  ااااااااااةتم واسااااااااامم وزماناااااااااام الاااااااااذ   نااااااااااا 

ر.ا  لاااااااااااذلكت  اااااااااااا  ت حتاااااااااااة قاااااااااااادم المدينااااااااااااةم معفياااااااااااا امتا  نترقبااااااااااامت ف ناااااااااااامس مِساااااااااااا
بَّااااااااارمت فففماااااااااا ساااااااااامعم   الاااااااااام لااااااااااي عمتااااااااااي قالتباااااااااار بقااااااااادوم رسااااااااااول الفاااااااااام  ا
 ت بياااااااار   تيَّباااااااااك الفاااااااامى والفاااااااام لااااااااو  ناااااااام ساااااااامعم بموسااااااااة حااااااااين ساااااااامعم 

 مااااااااااااا زدمم قااااااااااااال  فقفاااااااااااام لهااااااااااااا  أ  عمااااااااااااةت هااااااااااااو  اباااااااااااان عمااااااااااااران قادمااااااااااااا  
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 تاااااااااو موساااااااااة بااااااااان عمااااااااارانت وعفاااااااااة دينااااااااامت بعاااااااااث بماااااااااا بعاااااااااث بااااااااامت أوالفااااااااام 
 ابااااااان أتااااااايت أهاااااااو النباااااااي الاااااااذ   ناااااااا نسْتباااااااار أنااااااام يسْبعااااااااث؟ قاااااااال   فقالااااااام  أ 
 واااااااااااام ذهباااااااااااام إلااااااااااااة رسااااااااااااول الفاااااااااااام ف،ساااااااااااافممت واااااااااااام رجعاااااااااااام   نعاااااااااااامن قااااااااااااال

 سااااااااالميم وااااااام جفااااااام رسااااااااول إهااااااال بيتاااااااي فاااااااا،مرتهم ف،سااااااافموات و تمااااااام إلاااااااة أ
ناي أحا  ات لايو فيامت و ن اليهود قوم بسْهمت يقولون عفة المارء ماا إالفم فقفم لم  

فايهم قبال  نااأت وم تس،لهم عني حتاة يتباروك  ياد كأن تدتفني في بعض بيوت
ساااالمين ف،دتفااام الرساااول ال اااريم بعضااام بيوتااامت وناااادو بعاااض رؤو إأن يعفماااوا 

اليهااودت فاادتفوا عفياام و فمااو ن واام قالااك لهاام  أ  رجاال الح ااين باان سااالم فااي م؟ 
قاالوا  سايدنا وابان سايدنا وحبرناا وعالمناام قاال  ففماا  –وهذا اسامم قبال أن يسافم 

واقبفاوا بماا وا من قولهم ترجمس عفيهم فقفام لهام  ياا معشار يهاود اتقاوا الفامت فر 
في التوراة  تجدونم م توبا  جاء م بم محمدم فوالفم إن م لتعفمون أنم لرسول الفمت 

 ني أشهد أنم رسول الفمت وأومن بم وأ دقم وأعرفمنإباسمم و ةتمم ف

نا وا رُّ اااااااا ْرنام فقفاااااااام باااااااافقااااااااالوا   ااااااااذبمم واااااااام وقعااااااااوا بااااااااي فقااااااااالوا  شا اااااااا  ن شا
 لرساااااااول الفااااااام  ألااااااام أتبااااااارك ياااااااا رساااااااول الفااااااام أنهااااااام قاااااااوم بسْهااااااامت أهااااااال  ااااااادر

 و ذ  وفجورن

 ولماااااااا أتااااااااذم شااااااااو ة المساااااااافمين تشاااااااتدت أتااااااااذ اليهااااااااود ياااااااادبرون الم افااااااااد  -7
 لااااااايهم مااااااان بقاااااااي إريم وأ اااااااحابمن وماااااااا أسااااااارع ماااااااا اجتماااااااع لفرساااااااول ال ااااااا

 ة ت وعفااااااعفااااااة الشاااااارك ماااااان األوو والتاااااازر ت وماااااان أساااااافم ماااااانهم نةاقااااااا  
 رأسااااااهم عبدالفاااااام باااااان أباااااايت رأو المنااااااافقينن وباااااادأم حاااااار  جاااااادل بااااااين 

 مااااان حااااار  الجااااادل التاااااي  وأ بااااار م ااااارا   النباااااي ال اااااريم واليهاااااود أشاااااد لاااااددا  
  اناااااام بيناااااام وبااااااين قااااااري  بم ااااااةم فةااااااي هااااااذ  الحاااااار  الباااااااردة تعاوناااااام 
 الدسيساااااااااااااة والنةاااااااااااااا  والعفااااااااااااام ب،تباااااااااااااار الساااااااااااااابقينت أقامتهاااااااااااااا اليهاااااااااااااود 
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ن اارت رسالتم وأ حابم من المهااجرين واألد و ت يهاجمون بها محمجميعا  
 بتياااااااااااااااا  وضاااااااااااااااتنا  وحسااااااااااااااادا   ون ااااااااااااااابوا العاااااااااااااااداء لفماااااااااااااااؤمنين جميعاااااااااااااااا  

 بااااااااااارهم ف،تااااااااااذوا حأنةسااااااااااهمم وحماااااااااال لااااااااااواء ذلااااااااااك العااااااااااداء أ ماااااااااان عنااااااااااد
 وفتنااااة يااادبرون مااااؤامرام عدياااادة ل ااااد العاااار  عااان قبااااول دعااااوة الرسااااولت

عانهمت وتاوهين لجافهم إلة أضي  السابلت والتتاذيل المسفمين عن دينهمت واتِ 
 قواهمن

سااااالممت وماااان اسااااتطاع أن يجفااااو بااااين ودسااااوا ماااان أحبااااارهم ماااان أ هاااار إ
المسفمين ي هر  اية التقووم و اروا بين الحين والحين يبدون الش وك والريا ت 
ويفقاااي بعضاااهم عفاااة النباااي مااان األساااففة ماااا يحسااابم يزعااازع فاااي أنةاااو المسااافمين 

دا هااااذ  األتهم باااامت وبرسااااالة الحاااا  التااااي ياااادعو إليهااااان و عقيااااد مااااور عفااااة لاااام تاْتاااا
فاي المساجد يتحادوون  المسفمينت فقد فطنوا لهم وعرفوا  اياة ساعيهمن ورأوهام يوماا  

ماان  تراجهمقااد ل اا  بعضااهم باابعضت فاا،مر النبااي بااإتافضااين أ ااواتهمت  بياانهم
نهم ذلاااك عااان  يااادهم وساااعيهم فاااي الوقيعاااة باااين المساااجدت فااا،ترجوا بعنااادن ولااام يوااا

 المسفمينن  هي ل ن

 و يادا   سالمهم مان أحباار يهاود بناي قينقااع نةاقاا  الذ  ت اهروا بإ من هؤالء
لفمساافمين  سااعد باان حنياادت وزيااد باان الف اايمت ونعمااان باان أوفااةت وعومااان باان 

بان برهاامت و ناناة زياد بان التاابومت وسفسافة  أوفةت ورافع بن حريمفاةت ورفاعاة بان
 بن  ورياءن

األوو والتزر   منةر مارَّ شاو بن قيوت وهو من شياطين اليهودت عفة ن
ذا  ااال  ذام بياانهمت وقااال فااي نةساام  إ فااي مجفااو مجتمعااين مساارورينت فتا اام

مان  بقي هؤالء عفة هذ  المودة والتعاون فماا لناا معهام مان قارارن وأمار فتاة شاابا  
اليهود  ان معهم أن ينتهز فر ة يسذا .رهم فيها يوم بعاثت يوم انت ر األوو فيام 
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ماا قيال فيام مان  مت فذا َّر القاوم ذلاك الياومت وأنشاد بعاضعفة التزر ن وت فم التال
ن روا واتت ااموات وقااال بعضااهم لاابعض  إوو والتاازر ت وتةاااتأشااعارن فتنااازع األ
عاض أ احابمت لايهم ومعام بألمارت فتار  إا ان وبفغ النبي ذلاكهشفتم عدنا إلة موف

ا زال بهام حتاة متحاابينم وما تواناا  فذ .رهم بما ألَّد اإسالم بين قفوبهمت وجعفهم إ
  ابن هشام ن نب ة القومت وعان  بعضهم بعضا ت واستتةروا الفم جميعا  

إلااااة  ا   ااااان ي اااال أحيانااااا  وقااااد بفااااغ الجاااادال بااااين اليهااااود والمساااافمين حااااد. 
يااد ن والمعاارود عاان أبااي ب اارت رضااي الفاام عناامت دماوااة التفااد االعتااداء باأل

يهود حتة ضربم بيد م وطول األناة ولين الطبعت ومع هذا فقد استوار  بعض ال
إلاااة  فقاااد اجتماااع برجااال مااانهم يقاااال لااام فنحااااصت مااان أحباااارهمت وجعااال يااادعو 

نام سالمت فرد فنحاص بقولام   والفام ياا أبااإ ا ب ار ماا بناا إلاة الفام مان فقارت وات
نا عنم أ نياءت وما هو بتنة إلينا لةقيرت وما نتضرع إليم  ما يتضرع إلينات وات 

ضنا أموالنا  ما يزعم  ااحب م ن وفنحااص يشاير ما استقر  عنان ولو  ان  نيا  
اِعةامس لااامس  اا نا  فايسضا اا سا ا الَّااذ  يسْقااِرضس الفااما قْرضااا  حا ْن ذا اا هنااا إلااة قولاام تعااالة   ما

ِويراة   سورة البقرة  ت ن ففم يطا  أباو ب ار عفاة هاذا الجاو   ابرا  245أاْضعاافا   ا
يااد ت لاااوال ت وقااال  والاااذ  نةسااي بشااديدا   فتضاا  وضاار  وجاام فنحااااص ضااربا  

العهد الذ  بيننا وبيان م لضاربم رأساك ياا عادو الفامن وشا ا فنحااص أمار  إلاة 
ِمعا الفَّامس قااْولا الَّاِذينا   بي ب رت فنزل قولم تعاالة بيت وأن ر ما قالم ألالن لاقااْد ساا

ناْحنس أاْ ِنيااءس  قاالسوا ِإنَّ الفَّما  ناْ تس س  مفاِقيرن وا ا قاالسوا سا قاْتفاهسْم ا تما ِبيااءا ِبتاْيِر حا   وا  تألاْن
ِري ِ  ذاا ا اْلحا ناقسولس ذسوقسوا عا  ن181  آل عمران وا

ن ااااااارت وبااااااين األوو يهااااااود بالوقيعااااااة بااااااين المهاااااااجرين واأللاااااام ي تااااااد ال
 والتااااااازر ت ولااااااام ي ةهااااااام فتناااااااة المسااااااافمين عااااااان ديااااااانهمت ومحاولاااااااة ردهااااااام إلاااااااة 

 نااااااااااة الشاااااااااارك دون محاولااااااااااة تهوياااااااااادهمت باااااااااال زادوا عفااااااااااة ذلااااااااااك أن حاااااااااااولوا فت
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 مااااااااااان أحباااااااااااارهمت النباااااااااااي محماااااااااااد نةسااااااااااامت عفيااااااااااام الساااااااااااالمن ذلاااااااااااك أن عاااااااااااددا  
وهم  ع  بن أسدت وابن  فوبات وعبدالفم بن  وروت وشاو بن قيوت اجتمعوا 

إلااة محمااد لعفنااا نةتناام عاان ديناامت فإنمااا هااو وقااال بعضااهم لاابعض   اذهبااوا بنااا 
ناا إيا محمدت إنك عرفم أمرنا ومنزلتناات و ليم وقالوا   بشر ن فذهبوا إ ن اتبعنااك ات

رياااد أن ونن بينناااا وباااين بعاااض قومناااا ت اااومةت يتالةوناااات وات  اتبعاااك اليهاااود ولااام
 ااااريم ليااااك فتقضااااي لنااااا عفاااايهمت فنااااؤمن بااااك ونتبعااااك ن فاااارفض النبااااي النتحااااا م إ

ليمن وأنزل الفم فيهم قولم  عرضهمت وأبة أن يح م بينهم إال بالح  إذا تحا موا إ
ا  اا ناهسْم ِبما ْم باْياا لا الفَّاامس  واأاْن اْح ساا وااءاهسمْ  تأاناازا ْن  تواال تاتَّبِااْع أاْهاا اا ذاْرهسْم أاْن ياْةِتنسااوكا عا وااْحاا

لا الفَّامس ِإلاْياكا  ا أانازا يباهسْم ِباباْعِض  تباْعِض ماا ا يسِريادس الفَّامس أاْن يسِ ا لَّاْوا فاااْعفاْم أانَّماا فااِإْن تاوا
نسااوِبِهمْ  قسونا  مذس ْن النَّاااِو لاةااِساا ِوياارا  ِماا نَّ  ا اِهِفيَّااِة ياْبتسااونا  توااِت ما اْلجا ْ اا نس  ؟أافاحس ْن أاْحسااا اا ما وا

ْ ما  ِلقاْوٍم يسوِقنسونا   ن51ت 49  المافدة ِمْن الفَِّم حس

 ومااااااان أموفاااااااة الم اياااااااد التاااااااي  اااااااانوا يااااااادبرونها ماااااااا تحااااااادونا بااااااام  تااااااا  
 ن طافةااااااااااة ماااااااااان اليهااااااااااود تااااااااااذا روا فيمااااااااااا بياااااااااانهم لتاااااااااادبير م ياااااااااادة الساااااااااايرةت أ

 ارت والتااااااااااارو  منااااااااااام آتااااااااااار ت ليقفْااااااااااادهم ساااااااااااالم أول النهاااااااااااالااااااااااادتول فاااااااااااي اإ
 العااااار  المسااااافمون فاااااي ذلاااااكن فقاااااد اجتماااااع عبدالفااااام بااااان ضااااايدت وعاااااد  بااااان 
 زياااااااااادت وهمااااااااااا ماااااااااان يهااااااااااود بنااااااااااي قينقاااااااااااعت والحااااااااااارث باااااااااان عااااااااااودت وهااااااااااو 
 ماااااان يهااااااود بنااااااي قري ااااااةت فقااااااال بعضااااااهم لاااااابعض  تعااااااالوا نااااااؤمن بمااااااا أناااااازل 

 همت عفاااة محماااد وأ اااحابم  ااادوةت ون ةااار بااام عشااايةت حتاااة نفااابو عفااايهم ديااان
 لعفهاااااااااام ي اااااااااانعون  مااااااااااا ن اااااااااانع ويرجعااااااااااون عاااااااااان دياااااااااانهمم فةضااااااااااو الفاااااااااام 

ِ تااااااااااااااا ِ م يااااااااااااادتهم هاااااااااااااذ  وأنااااااااااااازل فااااااااااااايهم قولااااااااااااام تعاااااااااااااالة    لا اْل   تيااااااااااااااا أاْهااااااااااااا
لِ  بااِطاااااااااااا اْل اااااااااااا َّ ِب ونا اْلحا ِبسساااااااااااا ونا  تِلااااااااااااما تاْف اااااااااااا تسْم تاْعفامس اااااااااااا َّ واأاْناااااااااااا ونا اْلحا اااااااااااا تاْ تسمس   ؟وا

ِ تاااااااااا ِ  ِل اْل ْن أاْهاااااااا ةاااااااااةن ِماااااااا قاالاااااااااْم طااِف فاااااااااة الَّااااااااِذينا آِمنسااااااااوا   وا ِزلا عا الَّااااااااِذ  أسْناااااااا  ِب
فَّهسااااااااااااْم ياْرِجعسااااااااااااونا  را س لاعا وا آِتاااااااااااا ما النَّهااااااااااااااِر وااْ ةساااااااااااارس ْجاااااااااااا نسااااااااااااوا وا  واال تسْؤِمنسااااااااااااوا  نآما
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ْن تاِبعا ِدينا سمْ  ياتسْم  تِإنَّ اْلهسداو هسداو الفَّمِ   قسلْ  نِإالَّ ِلما ا أسوِت دن ِمْوالا ماا أاْن يساْؤتاة أاحاا
ْم ِعْناا  و س اجُّ اا مْ أاْو يسحا ْب ساا ياااِد الفَّاامِ   قساالْ  ؟دا را لا ِب اءس  تِإنَّ اْلةاْضاا اا ْن ياشا اا يااِم ما واالفَّاامس  تيسْؤِت

ِفيمن   ن74-71  آل عمران وااِسعن عا

تهم ماااع الرساااول وال يتساااع المقاااام لسااارد جمياااع أتباااارهم وم افااادهم فاااي تااااري
 ن ومان ن ار فاي أمار اليهاود الياومت وماانهاا أتباار طويفاة جادا  ال ريم وأ احابمت فإ

ماان فااتنت ومااا يتتفقوناام ماان أ اذياا  ودعاااوو باطفااةت ويب ااون ناام فااي العااالم و يوير 
رض فاااي متتفاااد أناااواع الطااار ت ت وينشااارون الةسااااد فاااي األويتباااا ون  اااذ  وزورا  

ال وقاد ساب  فاي األرض إ والحيل الشايطانيةت حتاة ال ي ااد البااحوون يجادون م ارا  
رسهس  اليهود إلة ا تشافمت ووضعم ضمن قافمة تطاط م ارهمت ْ ا انا ما ْن  اا ولا ْم لِ  واات تاازس

ن ومن ن ر في أمرهم يجد أنهم هم هم في  ل م ان و ل 46براهيم ِمْنمس الِجباالس  إ
 زمانن

الحر  الةعفية بين النباي ال اريم واليهاودن شاعر اليهاود والمناافقون بعاد معر اة  -8
فاي  شاعارامم قياامتهمت وبادأ بعضاهم يرسال األبدر بتزايد قوة المسفمينن وق

عرافهمت هما أبو عةكت و عا  بان التحريض عفيهمت وسفطوا شاعرين من ش
 شردناأل

يقااول الشااعرت ف،تااذ يساافط لسااانم بهجاااء   بياارا   أمااا أبااو عةااك فقااد  ااان شاايتا  
د  اان الشاعر فاي العار  النباي  افة الفام عفيام وسافمت والتحاريض عفاة قتالامن وقا

ة أحد المؤمنينت واسامم ساالم عالمية تحْرض عفة الحر ن فوارم وافر أهم وسيفة إ
 ونمت فما زال يتريص بم حتة قفتمندبن عميرت فنذر أن يقتفم أو يموم ا

 شااااارد فقاااااد  اااااان أمااااار  أتطااااار مااااان أباااااي عةاااااكت لماااااا وأماااااا  عااااا  بااااان األ
 نااااااااام لماااااااااا بفاااااااااغ تبااااااااار  ومنزلااااااااام عناااااااااد قومااااااااام وعناااااااااد العااااااااار ن فإلااااااااام مااااااااان جاااااااااا
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 ا؟ أتارون محمادا  انت ار المسفمين في بدرت ومقتل  ناديد قري ت قال   أح  هذ
 ااا  قتاال هااؤالء؟ فهااؤالء أشااراد العاار  ومفااوك الناااون والفاام لاافن  ااان محمااد أ

 رض تير من  هرها نهؤالء القوم لاباْطنس األ

 وأتااااااااااذ يساااااااااافط لسااااااااااانم عفااااااااااة الرسااااااااااول والمااااااااااؤمنينت وأعفاااااااااان نقااااااااااض 
 العهاااااااادت وذهاااااااا  إلااااااااة م ااااااااةت وجعاااااااال يحاااااااارض عفااااااااة رسااااااااول الفاااااااامت وينشااااااااد 

باادر ماان المشاار ينم واام رجااع إلااة المدينااة شااعار ويب ااي فيهااا ماان قتاال فااي األ
 شاااااااعار فاااااااي نسااااااااء المسااااااافمينت ويشاااااااب  بعداوتااااااامت وجعااااااال يقاااااااول األ مجااااااااهرا  

ل. دمااااااام بماااااااا فعااااااالم فانتاااااااد   لقتفااااااام  بهاااااان حتاااااااة  اااااااان منااااااام أذو باااااااالغن ف،سِحاااااا
نةاااار ماااان األوو عفااااة رأسااااهم محمااااد باااان مساااافمةت فااااذهبوا إلااااة ح اااان  عاااا  

ا لفرسول ولفتحريض الفذين ت دي واستنزلو  منم وقتفو ن وبمقتل هذين الشاعرين
عالن عدافهما لمت قطعم أالسنة التحد ت وانطة،م جذوة الشرن عفيم وهجو ت وات 

منهمت وعفة عفم بما يم رون  ت محترسا  متيق ا   ول ن الرسول ال ريم  ان دافما  
 وي يدونن

و ان لفيهود في المدينة وحولها والوة معاقل  بيرةت هي بنو النضايرت وبناو 
 عت وبنو قري ةت وفي شمال المدينة  تيبرت وواد  القروت وفدكت وتيماءنقينقا

 شاااااااارد ازدادم متاااااااااودس بعااااااااد مقتاااااااال  عاااااااا  باااااااان األ بندددددددد   ين ددددددددا :
 ونااااااااء قااااااادمم شااااااار لفنباااااااي والفمسااااااافمينن وفاااااااي هاااااااذ  األاليهاااااااودت وأضااااااامروا ال

 اماااااارأة ماااااان العاااااار  إلااااااة سااااااو  لفيهااااااود ماااااان بنااااااي قينقاااااااع تريااااااد أن تشااااااتر  
 ماااااااااانهمت و اناااااااااام محجبااااااااااةت فجعاااااااااال نةاااااااااار  حفيااااااااااةت وجفساااااااااام إلااااااااااة  ااااااااااافغ

 ماااان يهااااود بنااااي قينقاااااع يسااااتهزفون بهااااات ويطفبااااون منهااااا أن ت شااااد وجههااااات 
 والمااارأة تااا،بة ذلاااكم فعماااد ال اااافغ اليهاااود  إلاااة طااارد مااان ووبهاااا مااان تفاااد

ة بمااا فعاالن ففمااا قاماام أوعقااد  إلااة  هرهااا وهااي جالسااةت دون أن تشااعر الماار 
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واا  رجاال ماان المساافمين عفااة ان شااةم عورتهااام فضااح وا منهااات ف اااحمم فو 
ال اافغ فقتفامت وقااام جماعاة ماان اليهاود وقتفااوا المسافمت فاست اار  أهال المساافم 

 المسفمين عفة اليهودت فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاعن

لاايهم أن ي ةااوا سااوقهمت وجمااع اليهااودت وطفاا  إ فجاااء الرسااول ال ااريم إلااة
ل بهام ماا أنازل بقاري ن أو يناز  ا عهد الموادعاةو عن أذو المسفمينت وأن يحة 

فااام لهااام ال ع فاساااتتةوا بوعياااد  وقاااالوا   ياااا محمااادت ال يترناااك أناااك لقيااام قوماااا  
 نا نحن الناو نوالفم لفن حاربناك لتعفمن أ نابالحر  ف، بم منهم فر ةم إ

واف،نزل الفم تعالة فيهم قولم    ةارس فَِّذينا  ا ونا ِإلاة   قسْل ِل تسْحشارس تسْتفابسونا وا سا
هانَّما  ِبْفوا اْلِمهاادس  تجا تاقاتاا نوا فاتاْيِن اْل ْم آياةن ِفي ِف انا لا س ِبيِل   قاْد  ا ِففاةن تسقااِتالس ِفاي ساا
فاْيِهْم راْأ ا اْلعاْينِ  تالفَّمِ  ْو ْوناهسْم ِم اِفراةن يارا اءس  مواأسْتراو  ا ْن ياشاا ِرِ  ماا ناْ ا ْيادس ِب  تواالفَّامس يسؤا

ِلكا لاِعْبراة  ألسْولِ  ارِ ِإنَّ ِفي ذا  )ابن هشام(ن 14-12  آل عمران ي األاْب ا

نااذار العفنايت المتضامن اساتعدادهم لمحاربااة و اان عمفهام هاذا بمواباة اإ
الرسولن وعندما سمع الرسول بحادث المارأة نباذ عهادهمت ودعاا المسافمين إلاة 
قتاااالهمم فحا ااارهم فاااي ح اااونهم تماااو عشااارة ليفاااةن وألقاااة الفااام فاااي قفاااوبهم 

أن ي هروا لقتال المسفمينن ولما طال عفيهم الح اارت  الرع ت ولم يستطيعوا
نزلااوا عفااة ح اام الرسااول ال ااريم والتساافيم بقضااافمن فتقاادم عبدالفاام باان أبااي باان 
 سااااااااااافولت رأو المناااااااااااافقينت وحفياااااااااااد بناااااااااااي قينقااااااااااااعت فقاااااااااااال  ياااااااااااا محمااااااااااادت 

ن وما زال يفو إلة الرسول حتاة أذن با،ن يجفاو   ن المديناةتا عاأحسن في موالي.
وقاااااالهم وتةيااااد الساااااال ن فترجاااااوا إلااااة الشاااااامت ونزلاااااوا والهم وأوأن ي،تااااذوا أمااااا

 باذرعامت واسترا  المسفمون منهمن

 هدأم أحاوال اليهاود مان بناي النضاير وبناي قري اة  ااهرا   بن  النضير:
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ال أن بواطنهم ما زالم تجي  بالحقد والعداوةن وحدث إت جالء بني قينقاعإبعد 
ية الضمر ت قتل رجفين مشر ين من من المسفمين اسمم عمرو بن أم أن رجال  

من الرساولت  افة الفام عفيام وسافمن  بني عامرت وهو ال يعفم أن معهما عهدا  
ير مااع عاادد ماان أ ااحابمن ضاال بجمااع ديتهمااات وذهاا  إلااة بنااي النفقااام الرسااو 

جابتااامن فااا، هروا التبطاااة وحسااان االساااتعداد إوجفاااو معهااام ي فمهااام فاااي ذلاااكت 
 ااان هناااك مااؤامرة لقتاال  امرة تاادبرن وفعااال  ول اانهم أبطاا،وات وأحااو أن هناااك مااؤ 

بن جحا  بن  ع ت البيم  ال ريمم فقد دتل أحد رجالهمت واسمم عمر الرسول
إلااة جاادار ت ليفقااي عفياام  ااترة يقتفاام بهااات وفااي تفااك  مسااتندا   الااذ   ااان محمااد

أ احابم وراء   تار اا   الفح اة انساح  النباي عفيام ال االة والساالم مان م انامت
طااال انت ااار قااام لاابعض حاجتاامت ومضااة إلااة المدينااةن ففمااا  وهاام ي نااون أناام

ت وأتبرهم أحد المسفمين أنم رآ  يدتل المدينةت ففحقوا مأ حابمت قاموا في طفب
ت مان ةدعاا محماد بان سافميادبرون م يادة لقتفامن و  بمت ف،تبرهم أن اليهود  انوا
فاام ن رسااول الإ  إلااة يهااود بنااي النضااير فقاال لهاام  أ ااحابمت وقااال لاام   اذهاا

ن م قد نقضتم العهد بما هممتم من التدر إترجوا من بفد ت فلي م أن اإأرسفني 
امتااع االساماع  بمت وقد أجفتهم عشرة أيامت فمن رؤو بعد ذلاك ضاربم عنقام  

نسواوابن هشام ن وفي ذلك نزل قولم تعالة    ةا الفَِّم  تياا أايُّهاا الَِّذينا آما وا ِنْعما اْذ سرس
ْم ِإْذ ها  فاْي س ْن سمْ عا ْم أاْيِدياهسْم فا ادَّ أاْيِدياهسْم عا لاْي س  ن11المافدة   مَّ قاْومن أاْن ياْبسسطسوا ِإ

 لاااااااايهم عبدالفاااااااام باااااااان أباااااااايت يتجهاااااااازونت ف،رساااااااال إ وم ااااااااث اليهااااااااود أيامااااااااا  
 رأو المناااااااااافقينت بااااااااا،ن ال يترجاااااااااوا مااااااااان دياااااااااارهمت وأنااااااااام سااااااااايمنعهم ويحاااااااااار  

 العشااااااااااااارة ولااااااااااااام  ياااااااااااااامتفوا ح اااااااااااااونهم وامتنعاااااااااااااوان وانقضااااااااااااام األمعهااااااااااااامم فاااااااااااااد
 يترجوان

ليهم رسول الفم ومعم أ احابمت وحا ارهم عشارين ليفاةت وهام يرماون تر  إ
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المساافمين بالنباال ماان فااو  الجاادرانن ولاام ياا،م عبدالفاام باان أباايم ففمااا يفسااوا ساا،لوا 
عفياااام ال ااااالة والسااااالم أن يااااؤم.نهم عفااااة أمااااوالهم ودمااااافهم وذراريهاااام حتااااة  النبااااي

لمااال والطعاااامت باال ماان اأن لهاام مااا حمفااام اإ ةم فااا،منهم عفااةيترجااوا ماان المديناا
باالت واجتااازوا سااو  ساافحةن فترجااوا بنسااافهم وذراريهاام عفااة اإوعفااة أن يتر ااوا األ

وعفااة رأسااهم  تالمدينااة والنساااء وسااط الهااواد  يضااربن بالاادفود ويزماارن بااالمزامير
حياااي باااان أتطاااا ت وساااالم باااان أبااااي الحقيااا ت و فااااي نحااااو ساااتمافة بعياااارن وحاااازن 

 روجهم أشد الحزنت وذهبوا إلة تيبر وبعضهم إلة الشامنالمنافقون لت

ْن وفي بني النضاير نزلام ساورة الحشار    وا ِما ةاارس را ا الَّاِذينا  ا هساوا الَّاِذ  أاْتا
ْشرِ  ِل اْلحا اِنعاتسهسْم  مأاْهِل اْلِ تااِ  ِمْن ِديااِرِهْم ألاوَّ وا وا انُّوا أانَّهسْم ما ا  اناْنتسْم أاْن ياْترسجس ما

ونس  ْيثس لاْم ياْحتاِسبسوا تهسْم ِمْن الفَّمِ حس س قاذادا ِفي قسفسوِبِهْم الرُّْع ا  تفا،اتااهسْم الفَّمس ِمْن حا  توا
ْؤِمِنينا  ارِ  ميسْتِربسونا بسيسوتاهسْم ِب،اْيِديِهْم واأاْيِد  اْلمس وا ياا أسوِلي األاْب ا   نفااْعتاِبرس

 ل تعااااااالة  واااااام تمضااااااة السااااااورة تتحاااااادث عاااااان المنااااااافقين و ااااااذبهمت فيقااااااو 
ِل   ْن أاْهااااااا وا ِمااااااا ةاااااااارس وااِنِهْم الَّاااااااِذينا  ا  أالااااااااْم تاااااااارو ِإلااااااااة الَّاااااااِذينا نااااااااافاقسوا ياقسولساااااااونا ِإْتااااااا

دا  أاباااااااادا    اْلِ تااااااااا ِ  ااااااا ْم واال نسِطياااااااعس ِفاااااااي سْم أاحا عا سااااااا نَّ ما رسجا ِرْجتسْم لاناْتااااااا ْن  تلااااااااِفْن أسْتااااااا  وااِت
نَّ سمْ  را اااااااااااا هادس  مقسااااااااااااوِتْفتسْم لاناْن س اِذبسونا  واالفَّاااااااااااامس ياْشاااااااااااا اااااااااااا وا ال  مِإنَّهسااااااااااااْم لا ا اااااااااااا  لاااااااااااااِفْن أسْتِرجس

عاهسمْ  ونا ما لُّنَّ األاْدباارا وسمَّ ال  تياْترسجس وهسْم لايسوا رس لاِفْن نا ا وناهسْم وا رس لاِفْن قسوِتفسوا ال ياْن س وا
ونا  رس اا ن وتر ااوا وراءهاام لفمساافمين متااانم  وياارة ماان  ااالل 12-11الحشاار   يسْن ا

ا ن وفااي ذلااك يقااول تعالاااة    اار الفاام ع يمااا  وسااال  وأرض واسااعةن و ااان ن اا ما
ِل ال أافااااااااااااااااءا الفَّاااااااااااااامس  ْن أاْهاااااااااااااا ِم ِماااااااااااااا وِل سساااااااااااااا فاااااااااااااااة را وِل  تقسااااااااااااااراوعا سساااااااااااااا ِلفرَّ فَّااااااااااااااِم وا  فاِف

ِبيلِ  ِن السَّاااااا اِ يِن وااْباااااا اااااا سا ياتااااااااماة وااْلما قسْرباااااااة وااْل ِلااااااِذ  اْل ْي ال يا سااااااونا دسولاااااااة   توا اااااا   ا
ا آتاا س  تباْينا األاْ ِنيااِء ِمْن سمْ  ما ذسو س وا ْنمس فااْنتاهسوا تْم الرَّسسولس فاتس ْم عا ا ناهاا س ما وااتَّقسوا  توا

ِعقاااا ِ  ِديدس اْل ااا جاااالء بنااي النضاااير ذهاا  شااار ن وفااي إ7  الحشااار الفَّااما ِإنَّ الفَّااما شا
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هي ااال   لااايو مااان العساااير أن يقااادر اإنساااان قيماااة يقاااول محماااد حساااين   بياارن
ت لماا  اان يتفةام بقااؤهم مان جالء بناي النضاير عان المديناةن ر المسفمين وات 

تشجيع عوامل الةتنةت ومن دعوة المنافقين إلة أن يرفعوا رؤساهم  فماا أ اا  
رت وماااان التهديااااد بااااالحر  األهفيااااة إذا  اااازا المساااافمين  اااااز ماااان المساااافمين شاااا

 عداء ناأل

قضااااهم لفعهااااد ماااان أتطاااار  اناااام مااااؤامرة بنااااي قري ااااة ون بندددد   ري ددددة:
وقام عفة المسفمينن فقد تر  نةر من ألالمؤامرامت ألنها في وقم من أحر  ا

بني النضيرت عفة رأسهم حيي بن أتط ت وسالم بن أبي الحقي ت و نانة بن 
أبي الحقي ت ومعهم من بني وافل هوذة بن قيوت وأبو عمارت و يرهمت وذهبوا 

 ضاااااااااااااااااااااااوهم عفاااااااااااااااااااااااة قتاااااااااااااااااااااااال ر. ت وحإلاااااااااااااااااااااااة م اااااااااااااااااااااااةت وأال.باااااااااااااااااااااااوا قريشاااااااااااااااااااااااا  
 يااااا،توا مااااان تيبااااار ليقااااااتفوا  نهااااام مساااااتعدون أنإمحماااااد وأ اااااحابمت وقاااااالوا لهااااام 

ن بني قري ة أقاموا بالمدينة م را  بمحمد حتاة تا،توهم فيميفاوا مع امن ات معهمت و 
 ت وسااااااا،لهم  باااااااار قاااااااري  فقاااااااالوا لهااااااام  ياااااااا معشااااااار وتحااااااااوروا معهااااااام طاااااااويال  

 ن اااااام أهاااااال ال تااااااا  األولت وأهاااااال العفاااااام بمااااااا أ اااااابحنا نتتفااااااد فياااااام ت إديهااااااو 
 اليهااود  باال دياان م تياار ماان ديناامت نحاان ومحماادم أفااديننا تياار أم ديناام؟ فقااال

 لااااة ذلااااك يشااااير القاااارآن ال ااااريم فااااي قولااااام تعالاااااة  أنااااتم أولااااة بااااالح  مناااامن وات و 
ِم   ْبااااااااا ِج اْل ِ تاااااااااااِ  يسْؤِمنساااااااااونا ِب ْن اْل يبا  ِمااااااااا لااااااااااة الَّاااااااااِذينا أسوتساااااااااوا ناِ ااااااااا  أالااااااااااْم تاااااااااارا ِإ

ْن  تواالطَّااااااااا سومِ  داو ِماااااااا وا هاااااااااؤسالِء أاْهاااااااا ةااااااااارس فَّااااااااِذينا  ا ياقسولسااااااااونا ِل نسااااااااوا وا  الَّااااااااِذينا آما
ِبيال   اااا يرا   نسا دا لااااامس ناِ اااا ْن الفَّاااامس فافاااااْن تاِجاااا ْفعااااا ْن يا اااا ما ناهسْم الفَّاااامس وا    أسْولافِااااكا الَّااااِذينا لاعااااا

 ن52-51سورة النساء 

وفي موقد اليهود هذا من قري ت وتةضيفهم وونيتهم عفة توحيد محمدت 
في بالد العر      ان  سرافيل ولةنسون في  تابم  تاريخ اليهودإيقول الد تور 
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من واج  هؤالء أن ال يتورطوا فاي موال هاذا التطا، الةااح ت وأن ال ي ارحوا 
،ن عبادة األ نام أفضل من التوحياد اإساالميت ولاو أدو أمام زعماء قري  ب

ننن إلااة أن يقااول   ااان ماان واجاابهم أن  جابااة مطااالبهمبهاام األماار إلااة عاادم إ
وا بحياتهمت و ل عزيز لديهم في  سبيل أن يتذلوا المشار ينم هاذا فضاال   يضح.
نما  انوا يحااربون أنةساهمت ويناقضاون عن أنهم بالتجافهم إلة عبدة األ نام إ

 اانامت وبااالوقود ماانهم التااي تو اايهم بااالنةور ماان أ ااحا  األتعاااليم التااوراة 
 موقد الت ومة ن

 معااااام بهاااااذا الاااااذ  قاااااالوا  نولااااام ي تاااااد حياااااي بااااان أتطااااا  واليهاااااود الاااااذي
 ضاااااااايل وونيااااااااتهم عفااااااااة توحيااااااااد محماااااااادت  اااااااافة الفاااااااام عفياااااااام لقااااااااري  فااااااااي تة
 وا حااااااااول أبااااااااي جااااااااوا يحرضااااااااون قبافاااااااال العاااااااار ت حتااااااااة التةااااااااوساااااااافمت باااااااال تر 

 المدينااااااااة فااااااااي  اااااااازوة  سااااااااةيانت وتاااااااار  بنحااااااااو عشاااااااارة آالد مقاتاااااااال قا اااااااادا  
 التند ن

 وذهاااااا  حيااااااي باااااان أتطاااااا  إلااااااة بنااااااي قري ااااااةت يريااااااد رفيسااااااها وقافاااااادها 
 ماااااارم ول اااااان حيااااااي األ الااااااذ  امتنااااااع عاااااان مقابفتاااااام فااااااي أول عاااااا  باااااان أساااااادت 
 لااااااااو عفياااااااامت ومااااااااا زال باااااااام حتااااااااة فااااااااتو لاااااااام بااااااااا  الح اااااااانتباااااااان أتطاااااااا  أ

 بعااز الااادهر وببحاار طاااامت جفتااك بقاااري  كواام قااال لااام   ويحااك ياااا  عاا ت جفتااا
و طةان مع قادتها وسادتهات وقاد عاهادوني وعاقادوني عفاة أن اليبرحاوا حتاة 

 ومن معم ن نست، ل محمدا  

هااد ت وتشااة متبااة مااا ياادعو  لع وتااردد  عاا ت وذ اار وفاااء محمااد و اادقم
ياي.ا  ماا زال بامت ياذ ر لام ماا أ اا  اليهاود مان محمادت وماا حيي إ ليمم ول ن حس

ي د لم قوة حزا  في القضاء عفيمت و م إذا لم تنجو األيوشك أن ي يبهم من
حزا  وعدتها وعددهات وعفة رأسها أبو سةيانن وما زال بم حتة الن  عا  األ



 - 42-  

ل ال اااااريم والمساااافمينت وتااااار  ماااان حيااااااد ن ووافقاااامت ونقاااااض عهااااد  ماااااع الرسااااو 
مار عفاة معم جيو  األحزا  حول التند  محا رين المدينةت واشتد األواجت

المسفمينت وضاقم عفيهم الدنيا بما رحبمم ودام الح اار نحاو عشارين ليفاةت 
ماار عفااة المحا اارينت ن بنااي قري ااة ولاام تحااار ن واشااتد األوتتف.ااد اليهااود ماا

ضام التياامت وهطال المطار  زيارا   وهبم عوا ادت فقفبام القادور ت ودتال وقو.
قاد  ن محمادا  لمشر ينم فقام طفيحاة بان تويفاد األساد  فناادو  إالرع  قفو  ا

ن ام والفام ماا شرت فالنجااة النجااةى وقاال أباو ساةيان  ياا معشار قاري ت إبدأ م ب
أ بحتم بدار مقامم لقد هفك ال راع والتدت وأتفةتنا بناو قري اةت وبفتناا منهاا 

ن شدة الريو ما ترونت فارتحفوا فإني مرتحلن وأ بو ال بو ر ت ولقينا مما ن 
ؤِمنت  حاادا  ولاام يجااد النبااي ماانهم أ اا ةاااة الفاامس المس تاااالا  األوا ا ن وفااي 25حاازا  ِينا الِق

وا حازا    موقد يقول الفم تعالة فاي ساورة األهذا ال نساوا اْذ سارس يااا أايُّهااا الَّاِذينا آما
فاايْ  ةا الفَّاِم عا مْ ِنْعماا ا ت س ْوهااا نساودا  لااْم تارا ِهْم ِريحاا  واجس فااْي ناا عا ْف نساودن فا،اْرساا ْم جس اءاْت س  تِإْذ جاا

فسونا باِ يرا   ا تاْعما انا الفَّمس ِبما ْن سمْ  توا ا ةالا ِما ْن أاْسا ِما ْم وا ْن فااْوِق س ْم ِما اءسو س ْذ  تِإْذ جا وااِت
ارس  ااا ْم األاْب ا اا قسفسااو س  تزاا ا فاتااااْم اْل با ناااااِجرا ال وا الفَّااِم ال ُّنسوناااا وا  نحا هسنااِلاااكا  ماتا سنُّاااونا ِب

ِديدا   ْلِزلسوا ِزْلزااال  شا زس ْؤِمنسونا وا تسِفيا اْلمس نااِفقسونا واالَِّذينا ِفي قسفساوِبِهْم  ناْب ْذ ياقسولس اْلمس وااِت
ا واعا  سسولسمس ِإالَّ ماراضن ما را ناا الفَّمس وا ورا   دا  ن12ت 11ت 11ت 9  اآليام  سرس

م والمؤمناااون إلاااة المديناااةت ومنهاااا أمااار الرساااول ال اااريم وعااااد رساااول الفااا
المؤمنين أن يذهبوا إلة بني قري ةن وحا روا بني قري ة مدة تمسة وعشرين 

ال بعض تراش  بالنبل والحجارةن ولما طال عفايهم ت لم تقع تاللها حر  إيوما  
الح ار بعووا يطفبون من النبايت عفيام ال االة والساالمت أن يتار هم يترجاون 

ال أن ينزلاااوا عفاااة م فااا،بة ذلاااك إإلاااة اذرعاااامت عفاااة أن ال ي،تاااذوا معهااام شااايفا  
الح مت فقبفوا ح م سعد بن معاذت رفايو األوو وحفايةهمم فح ام ساعد فايهم أن 
تقتل مقاتفتهمت وتسبة الذرية والنساءت وتقسم أموالهمن ونةذ فيهم الح من )سيرة 
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 ابن هشام(ن

ي اااةت  اااةا جاااو المديناااة مااان حااازا ت والقضااااء عفاااة بناااي قر وباااذها  األ
اليهااودت وتةاام  ااوم المنااافقينت وذهباام العاار   فهااا تتحاادث بقااوة المساافمين 

 وسفطانهمن

تر  دام بين النبيت  فة الفام عفيام وسافمت تيبر آ انم  زوة  خيبر:
واليهااودن وتقااع تيباار فااي شاامال الحجااازت وهااي عاان طرياا  الشااامن واليهااود ال 

  فوم وقد تشي الرسول ال ريم أن يجمع يؤمن جانبهم وال ينةع معهم عهد وال
ت وي افهم مادد مان هرقالت ويقوماوا بهجاوم مبا ام عفااة اليهاود بعضاهم بعضاا  

 المدينةن فعزم عفة  زوهم والتالص منهمن

هز لتاااااااازو تيباااااااارت ومضااااااااة ومعاااااااام   أماااااااار رسااااااااول الفاااااااام الناااااااااو بااااااااالتج.
 ألاااااااااد وساااااااااتمافة مقاتااااااااالت مااااااااانهم مافاااااااااة فااااااااااروم وقطعاااااااااوا مراحااااااااال الطريااااااااا 

والمدينة في والوة أياامت وبااتوا أماام ح اونهان وأ ابو ال ابا ت  تيبرما بين 
و دا عمال تيبر تارجين إلة مزارعهمت ومعهم مساحيهم وآالم الزراعةن ففما 
رأوا جي  المسفمينت ول.وا األدبار يت ايحون قاففين  هذا محمد والجي  معمن 

نا إتربم تيبرت مع قولهم   وقال الرسول ال ريمت عفيم ال الة والسالمت لما س
ت حد عشر ح نا  ء  با  المنذرين ن و ان في تيبر أذا نزلنا بساحة قوم فساإ

شداء مقاتفون أ نياءت والسال  عندهم  ويرن فيها مسف.حينت وهم أ و ان اليهود
ت وبادأم ح اونهم (1)شاديدا   ودارم الحر  بين المسفمين واليهودت وقاتفوا قتاال  

لواحاد تفاو اآلتارت حتاة فتحوهاا  فهاام واستسافم تنهار أمام هجمام المسفمين ا
اليهااودت و ااالحهم الرسااول عفااة أن يبقااوا فااي أرضااهم يسااتتفونها وي ااون لهاام 

                                                           

 دامم الحر  بينهم وبين النبي عفيم ال الة والسالم ستة أسابيعن  ( 1) 
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 ن د ومرها مقابل عمفهمت والن د الواني لفرسول يضعم حيث يشاءن

نم  ان من باين ي ال ريم معامفة اليهود في تيبر أحسان النبو ان من إ
ت بعاض نساخ مان التاوراةم فطفا  اليهاود رد.هاات ما  نم المسفمونت حين  زوها

 ليهمن  محمد حسين هي ل ننبي عفيم ال الة والسالم برد.ها إف،مر ال

شاديدة  لقد عامل النبي يهود تيبر معامفة حسنةت مع أنهام حااربو  حرباا  
والنتيلم  ف  والمزارعاول أن تيبر أرضها واسعةت وهي  نية بالحدألمرين  األ

ياااد  العامفاااة ال ويااارة الساااتتاللم وحسااان القياااام عفاااة لاااة األوهاااذا  فااام يحتاااا  إ
 زراعتمن

والواني  بسقوط تيبر انتهة ب،و اليهودت ولم يعد مانهم أ  تطار عفاة 
 نبدا  نةت ولن تقوم لهم بعد ذلك قافمة أالمدي

اليهااودت ف ااالحوا الرسااول عفااة ن ااد ماان وبعااد ذلااك أذعاان أهاال فاادك 
  القرون وأماا يهاود تيمااءت فقبفاوا دفاع أموالهم من  ير قتالت و ذلك يهود واد

لنبيت  فة لسفطان ا قتالن وبذلك دانم اليهود  فها   والر الجزية من  ير ح
الفم عفيم وسفمت وانتهة  ل ما  ان لهم من سفطان فاي شابم الجزيارة العربياةم 
وأ بو النبي وأ حابم في م،من من الشمالت من ناحية الشامت  ما  ار من 

 ديبية بم،من من ناحية الجنو نقبل في  فو الح

وه اااذا أمااان رساااول الفااام وأ اااحابم شااار قاااري  واليهاااودت وتةااار  لنشااار رساااالتم 
التالدة لفعالم أجمعت وأرسل رسفم إلة المفوك  هرقلت و سروت والمقوقوت والحارث 

ة النجاشي بالحبشة يدعوهم لةت والحارث الحمير  مفك اليمنت وات التساني مفك الحير 
حتاة أ ابحم تفاك رسال تفاك الرساافل عفة إ ما مضة والوون عاما  سالمن و إلة اإ

سالمم ذلاكا الادين القايمت الاذ  يجماع باين البالد في قبضة اإسالمت ودان أ ورها باإ
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الرو  والمادةت دين ال مالت دين الفم جال شا،نمت الاذ  يحارر العقاول لتاروت والقفاو  
يضاع لاام فاي ن ااام الجماعااةت نسااان فاي حياااة العقيادةت  مااا لتب ارت والااذ  يضاع لل

لت نسان إلاة  اياة ال مااة المادةت لتبفغ باإقواعد عامة تواز  بين سفطان الرو  وقو 
نسانيةت بةضل ذلك الن امت إلة تير م ان أعد لها بين  افناام ولتبفغ بالجماعة اإ

 الوجودن

سالم دافما أ نة ما ي اون فاي الجاوهرت وأبعاد ماا ي اون عان لقد  ان اإ
لم هرم وقاد جااء إلاة هاذا العاالم ف،حادث أ بار انقاال  تفقايت وأع ام فتامة ا

وورة عفة الوونية وال فام والةساادت وأضاتم حضاارة موالياة انتشارم فاي مشاار  
رض ومتاربهاا فااي أقاال ماان مافاة عااامت فتياارم التاااريخ فاي زماان ي اااد ي ااون األ

 ننمجرد لح ة من  ةحام التاريخ الطويلت أذهل المؤرتينت وحير المة ري
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