
 الصراع مع اليهود في المدينة

 بعد غزوة األحزاب هـ( 5) غزوة بني قريظة هـ( 4) غزوة بني النضير هـ( بعد بدر2) غزوة بني قينقاع 

بها
سب

 

قام بذلك  قريش بالعون المادي والمعلوماتي. إمداد -1
م بن ِمْشَكم، وحذارهم   فلم يتعضوا. سّلا

وكش    ف  ي س  وقهم داء عل  ا ام  رسة مس  لمة االعت   -2
 المسلم الذي دافع عنها. ، ثم قتلسوءتها

، حيث طلبوا منه سن يخرج إليهم في ثّلثة من محاولة اغتيال النبي 
ثّلثة من األحبار إلا منطقة وسط بينهم إليه في هم الصحابة، ويخرجوا 

، فخرج إليه حتا يسمعوا منه، فإن آمنوا هؤالء آمنوا كلهم، فوافق 
ذلك امرسة ناصحة من بني النضير  وكشفتوا الخناجر. اليهود واشتمل

 .سخبرت ابن سخيها من األنصار وسخبر النبي حيث 

يتوقع خيانتهم  ريش ضد المسلمين في غزوة األحزاب، وكان النبي التحال  مع ق
 الذي جمع له النبي  لعوام الخبر، منهم الزبير بن ارسل إليهم عيون سكدت فأ

حتا ال  صح الخبرصحابة سوصاهم سن يلحنوا له لحنًا يعرفه إذا  سربعةومنهم سبويه، 
: قالوا للنبي فليجهروا، فجاءوا بخبر الخيانة و معنويات المسلمين، وإاليضع  

   : )هللا سكبر سبشروا يا معشر المسلمين()عضل والقارة(، فقال 

زوة
 الغ

اث
حد

م أ
أه

 

( ليل ة حت ا 15) يه ود بن ي قينق اع النب ي  حاصر -
 . (القتل)هو و ،نزلوا علا حكمه فيهم

 -ع لهم رسس النفاق عب د هللا ب ن سب ي ب ن س لولتشفا  -
ال : "ال وهللا ، فقال للنب ي -مواليهمالخزرج من من 

، سربعمائ   ة حاس   ر  سرس   لك حت   ا تحس   ن ف   ي م   واليا
وثّلثمائ   ة دارع ق   د منع   وني م   ن األحم   ر واألس   ود 
تحص   دهم ف   ي غ   داة واح   دة إن   ي وهللا ام   رؤ سخش   ا 

ه   ذا  فض   ح هللا و: )ه   م ل   ك(، فق   ال  .ال   دوائر"
 .}يَقُولُوَن نَْخَشا سَن تُِصيبَنَا َدآئَِرة  {فقال: المنافق 

 نزل وا: عل  ا، فق اتلهم حت ا إل ا بن ي النض ير بالكتائ ب النب ي غ دا  -1
 . (-سي السّلح -ما سَقَلات من اإلبل إال الحلقةسن لهم و الجّلء،) حكمه وهو

إلا بني النضير: قد بعث رسس النفاق عبد هللا بن سبي بن سلول  وكان -2
ك م وإن سخ رجتم "سن اثبتوا وتمنَّعوا فإنا لن نُسلمكم؛ إن ق وتلتم قاتلن ا مع

 .خرجنا معكم"
 ،الرع ب ف ي قل وبهم قذ  هللا  ، فقديفعل اليهود ذلك ولم يثبتوا لم -3

 .فيهم  هحكم علا واووافق، الجّلء  فسألوا النبي

ره بقت ال يه ود بن ي قريظ ة، يأم بعد انتهاء غزوة األحزاب، جاء جبريل إلا النبي  -س
 سم  ر النب  ي  -ب .}ق  د وض  عت الس  ّلح، وهللا م  ا وض  عناه، ف  أخرج إل  يهم..{: فق  ال

ال يص  لين سح  د  العص  ر إال ف  ي بن  ي قريظ  ة، ف  أدرك بعض  هم {الص  حابة ب  الخروج ق  ائًّل: 
وقال بعضهم: بل نصلي لم يُِرْد  فقال بعضهم: ال نصلي حتا نأتيها، العصر في الطريق،

 3ومع ه )إل يهم  خرج النبي  -ج .}فلم يعن  واحًدا منهم  فذكر ذلك للنبي ِمنَّا ذلك.
ري ل ف ي موك ب م ن المّلئك ة وش اركهم جبفرًس ا(،  33آال  رجل من الصحابة ومعهم 

. س  بيًّل س  وس االستس  ّلم ول  م يج  د اليه  ود ليل  ة(، 25) حاص  روهم ،كم  ا ق  ال سن  س 
فأش  ار إل  يهم سن  ه  -ك  ان حليفً ا له  م -فاستش اروا الص  حابي سب  ا لباب  ة ب ن عب  د المن  ذر 

ت وبتي سن  ي ا رس ول هللا، إن م نا تاب هللا عليه، قال: "ذلك، ولمولكنه ندم علا . الذبح
 الرس ول". فق ال انخل ع م ن م الي ص دقة ر ولرس وله وإني سهجر دار قومي وسساكنك،

 :)يجزئ عنك الثلث(  . 
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قتلهم وسمر  بعد موق  رسس النفاق ترك النبي 
  بإجّلئهم.

حليفًا سيًضا وكان  -وتولا ذلك عبادة بن الصامت 
فأخرجهم من المدينة حتا بلغ  -ولكنه تبرس منهم لهم

 )بلد في سطرا  الشام(.  سذرعاتبهم 

ُه َو {: ق ال  ،الناس إل ا الش ام سول حشر وكان جّلؤهم سجّلهم  -1
ِل اْلَحْش رِ   -2 .}الَِّذي سَْخَرَج الَِّذيَن َكفَُروا ِم ْن سَْه ِل اْلِكتَ اِب ِم ن ِديَ اِرِهْم أِلَوَّ

:  (، ق الهموض ع من ازلمسي "البويرة" ) وهي ،وقََطعَ  نخلهم  حرق
ن لاِينٍَة سَْو تََرْكتُُموَها قَائَِمةً َعلَا سُُصوِلَها فَبِِإْذِن ّللاَِّ { م قسا  -3 .}َما قََطْعتُم ماِ

فقط من األنصار كانا  م لرجلينسكثر الغنائم علا المهاجرين وقسا  النبي 
 في يد فاطمة. منها صدقةوسبقا  سصحاب حاجة،

وك ان  -نزل سهل قريظة علا حكم سعد بن معاذ رض ي هللا عن ه بعد موق  سبي لبابة 
 إلي  ه فأت  اه عل  ا حم  ار، فلمَّ  ا َدنَ  ا م  ن المس  جد، ق  ال  . فأرس  ل -حليفً  ا له  م سيًض  ا

. ق ال )إن ه ؤالء نزل وا عل ا حكم ك)ث م ق ال:  ،))قوموا إلا سيدكم سو خي ركملألنصار: 
 . وه  ذه.)قض  يت بحك  م هللا(: س  عد: "تقت  ل مق  اتلتهم وتس  با ذري  تهم"، فق  ال النب  ي 

رادع  ة للع  ابثين  وه  ي م  ن ج  نس العم  ل، وه  يالعقوب  ة ه  ي ج  زاء الخيان  ة العظم  ا، 
 بالعهود، وهي موافقة لقانون الحرب في شريعة بني إسرائيل.
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شعروا أن سيادتهم على المدينة في خطر، خاصة بعد أن آخى النبي بين المهاجرين  ب.   من العرب. فناصبوه العداء حسًدا وبعًضا. بعث النبي  أ. أن هللا  سبب معاداة اليهود للمسلمين: -1  :* سواًل: من الدروس العامة
 واألنصار.

ْنُهم بَْل أَْكثَُرُهْم الَ يُْؤِمنُونَ {لتزاماتهم نحو الشعوب ونقضهم العهود با ظاهرة التمرد عند اليهود وعدم احترامهمسبب المواجهة العسكرية مع اليهود:  -2 ، وهذا ناتج عنن عقيندة فاسندة عنندهم }أََو ُكلََّما َعاَهُدواْ َعْهًدا نَّبَذَهُ فَِريٌق م ِ
 بأن هم شعب هللا المختار.

الغ در  د.   .التح ال  م ع المن افقين ض د اإلس ّلم ج.  الطبيعة المتآمرة لليهود عبر التاريخ.  ب.فطبيعتهم الفرح النتصار المشركين والحزن النتصار المسلمين.  الحقد اليهود: س. :هي النفسية والعدوانيةصفات  لليهود -3
لحظة حصولهم على مرادهم، بل يعتبرون العهود وسيلة لتحقيق أهدافهم الشريرة، وجزء من خطة المؤامرة إليهام الطرف اآلخر  نقض العهود والمواثيق: و.   حتى االغتيال. استخدام كل الوسائل العدوانية: ه.  اليهودي. 
 لإليقاع به. 

ِل اْلَحْشنرِ  َرجَ ُهنَو الَّنِذأ أَْخن{ :النص ر م ن عن د هللا  سنا  عرض القرآن قصة الغزوة في سورة الحشر؛ فأك د عل ا حقيق ة: * ثانيًا: خاص بغزوة بني النضير: ن موق   ب يا . ثنم }الَّنِذيَن َكفَنُروا ِمنْن أَْهنِل اْلِكتَناِب ِمنن ِديَناِرِهْم أِلَوَّ
انِعَتُُهمْ { موق  اليهود: ن، ثم بي  }أَن يَْخُرُجوا َما َظنَنتُمْ { المسلمين: ِ  َوَظنُّوا أَنَُّهم مَّ َن ّللاَّ ُ ِمْن َحْيُث لَْم يَْحتَِسبُوا {السّلح الرباني في هذه الغزوة )الرعب( ن ثم بي   ،}ُحُصونُُهم م ِ ْعنَب يُْخِربُنوَن بُيُنوتَُهم فَأَتَاُهُم ّللاَّ َوقَنذََف فِني قُلُنوبِِهُم الرُّ

 .}بِأَْيِديِهْم َوأَْيِدأ اْلُمْؤِمنِيَن فَاْعتَبُِروا يَا أُوِلي اأْلَْبَصارِ 

ها أمند  حلفاههنا بننو بكنر بالسن ح فني البناطن ضند حلفاهنه بننو ألن   قريًشا ناقضة للعهد، عدَّ النبي  لذلك: ويحصل النقض بالقتال والتآمر ضد المسلمين، جواز قتال من نقض العهد، -1 قريظة:* ثالثًا: خاص بغزوة بني 
جواز التحكيم في سمور  -2 بصورة مباشرة.   فأمدوهم بالمال والس ح، وإن كانوا لم يغزونا ولما يحاربونا علا قتال المسلمين، لما سعانوا التتار وكذا سفتا ابن تيمية بغزو نصارس المشرق ،وهذا سبب فتح مكة(خزاعة. )

وعلينه الحكنم بمنا فينه  ة سو حص ن عل ا حك م ح اكم مس لم ع دل.ج واز مص الحة سه ل قري  -3 وأقام الحجة عليهم.   فأنكروه على علي  ولم يخالف في ذلك إال الخوارج، المسلمين ومهماتهم العظام، وهذا بإجماع العلماء،
مع  .}قوموا إلى سيدكم أو خيركم  {لألنصار:  أُخذ ذلك من قول استحباب إكرام سهل الفضل والقيام لهم إذا اقبلوا:  -4   ويمكن الرجوع قبل الحكم. لزم حكمه، وال يجوز الرجوع عنه،وإذا حكم بشيء مصلحة المسلمين، 

ال  -3   أ. لمن يقول بنالمفهوم والقيناس ومراعناة المعننى ب. أيًضنا لمنن يقنول بالظناهر.اختّل  الصحابة في سمر صّلة العصر، فيه داللة:  -5    أن هناك قيام منهي عنه، كمن يقوم لشخص من باب اإلطراء والتقديس.العلم 
جواز تأخير  -8  .  كل مجتهد في الفروع مصيب، وعدم تأثيم من اجتهد -7   .)لين أحٌد العصر إال في بني قريظةال يص)ف أحًدا بسبب اجتهاده في قوله لم يعن ه ألن   إذا بذل وسعه في االجتهاد،يعن  المجتهد فيما فعله: 

 .هذا األمر لم تنسخه صّلة الخو  الصّلة لمن اشتغل بأمر الحرب

 ترتيب د. أحمد إدريس عودة


