
 

 

 

بني قر�ظةقتلى   

بین الحق�قة واألسطورة



  

 �سم هللا الرحمن الرح�م

الحمد � رب العالمین وأفضل الصالة وأتم التسل�م على سیدنا محمد وعلى 

 آله وصح�ه أجمعین

 و�عد

فمن األحداث التي یتوقف عندها ال�احث، أحداث غزوة بني قر�ظة، التي حصلت �عد غزوة 

م�اشرة. األحزاب  

لى آخرها.إداث من أولها، یتوقف ال�احث عند هذه األح  

لماذا حاصرهم النبي صلى هللا عل�ه وسلم؟   

ولماذا طال حصارهم؟   

 و�م �ان عدد بني قر�ظة؟

  و�م عدد الذین قتلوا منهم؟

 وأین أنزلهم النبي صلى هللا عل�ه وسلم �المدینة؟

 وأین نفذ الح�م؟ ومتى؟ ومن الذ� نفذ؟ وأین دفنوا؟

وغیر ذلك.   

د من ب�ان أمر�ن:وقبل �ل هذا الب  

 األول: ماهي العالقة التي تر�� المسلمین �ق�ائل یهود في المدینة.

على أ� شر�عة تمت محاكمتهم؟ والثاني:  



عن  تحدثتآ�ات �عدة  سورة األحزابفي بین المولى س�حانه وتعالى أحداث بني قر�ظة 

، ودور بني هم و�ین بني قر�ظةوظروفها، وحال المؤمنین، والعالقة بینأس�ابها الغزوة 

  : حداث الغزوةأقر�ظة وأثرهم في 

  

  أعوذ �ا� من الش�طان الرج�م

  �سم هللا الرحمن الرح�م

  

َرْوَها وََكاَن ُجُنوًدا ملَّْ تَـ  أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَة ا�َِّ َعَلْيُكْم ِإْذ َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِرًحيا وَ �

ُ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريًا  ا�َّ

  وَن ِ��َِّ الظُُّنو�َ ِإْذ َجاُؤوُكم ّمِن فـَْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمنُكْم َوِإْذ زَاَغْت األَْبَصاُر َوبـََلَغِت اْلُقُلوُب اْحلََناِجَر َوَتظُنُّ 

ُتِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوزُْلزُِلوا زِلْ    َزاال َشِديًداُهَناِلَك ابـْ

ُ َوَرُسولُُه ِإالَّ ُغُرورًا   َوِإْذ يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف قـُُلوِ�ِم مََّرٌض مَّا َوَعَدَ� ا�َّ

ُهُم النَِّيبَّ  نـْ ُهْم َ� َأْهَل يـَْثِرَب ال ُمَقاَم َلُكْم فَاْرِجُعوا َوَيْسَتْأِذُن َفرِيٌق ّمِ نـْ  يـَُقولُوَن ِإنَّ بـُُيوتـََنا َوِإْذ قَاَلت طَّائَِفٌة ّمِ

  َعْورٌَة َوَما ِهَي بَِعْورٍَة ِإن يُرِيُدوَن ِإالَّ ِفَرارًا

َنَة َآلتـَْوَها َوَما تـََلبـَّثُوا ِ�َا ِإالَّ َيِسريًا ْن َأْقطَارَِها مثَُّ ُسِئُلوا اْلِفتـْ   َوَلْو ُدِخَلْت َعَلْيِهم ّمِ

َ ِمن   قـَْبُل ال يـَُولُّوَن اَألْدَ�َر وََكاَن َعْهُد ا�َِّ َمْسُؤوال َوَلَقْد َكانُوا َعاَهُدوا ا�َّ

َن اْلَمْوِت َأِو اْلَقْتِل َوِإًذا ّال ُمتَتـَُّعوَن ِإالَّ َقِليال   ُقل لَّن يَنَفَعُكُم اْلِفَراُر ِإن فـََرْرُمت ّمِ

ا َأْو َأرَاَد ِبُكْم َرْمحًَة َوال جيَُِدوَن َهلُم ّمِن ُدوِن ا�َِّ َولِي�ا ُقْل َمن َذا الَِّذي يـَْعِصُمُكم ّمَِن ا�َِّ ِإْن َأرَاَد ِبُكْم ُسوءً 

  َوال َنِصريًا



َنا َوال �َْتُوَن اْلَبْأَس ِإالَّ  ُ اْلُمَعوِِّقَني ِمنُكْم َواْلَقائِِلَني ِإلْخَواِ�ِْم َهُلمَّ ِإلَيـْ    َقِليالَقْد يـَْعَلُم ا�َّ

ا َجاَء اْخلَْوُف رَأَيـْتَـُهْم يَنظُُروَن ِإلَْيَك َتُدوُر َأْعيـُنـُُهْم َكالَِّذي يـُْغَشى َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت فَِإَذا َأِشحًَّة َعَلْيُكْم فَِإذَ 

ُ َأعْ  ْريِ ُأْولَِئَك َملْ يـُْؤِمُنوا فََأْحَبَط ا�َّ وََكاَن َذِلَك َعَلى  َماَهلُمْ َذَهَب اْخلَْوُف َسَلُقوُكم ِ�َْلِسَنٍة ِحَداٍد َأِشحًَّة َعَلى اخلَْ

  ا�َِّ َيِسريًا

َعْن أَنَباِئُكْم َوَلْو  َحيَْسُبوَن اَألْحَزاَب َملْ َيْذَهُبوا َوِإن �َِْت اَألْحَزاُب يـََودُّوا َلْو أَنـَُّهم َ�ُدوَن ِيف اَألْعَراِب َيْسأَلُونَ 

  َكانُوا ِفيُكم مَّا قَاتـَُلوا ِإالَّ َقِليال

َ َكِثريًاَلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف  َ َواْليَـْوَم اآلِخَر َوذََكَر ا�َّ    َرُسوِل ا�َِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يـَْرُجو ا�َّ

ُ َوَرُسولُُه َوَما  ُ َوَرُسولُُه َوَصَدَق ا�َّ ميَاً� زَاَدُهْم ِإالَّ إِ َوَلمَّا رََأى اْلُمْؤِمُنوَن اَألْحَزاَب قَاُلوا َهَذا َما َوَعَدَ� ا�َّ

  َوَتْسِليًما

ُهم مَّن يَنَتِظُر وَ  ُهم مَّن َقَضى َحنَْبُه َوِمنـْ ُلوا تـَْبِديالِمَن اْلُمْؤِمِنَني رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا ا�ََّ َعَلْيِه َفِمنـْ   َما بَدَّ

ُ الصَّاِدِقَني ِبِصْدِقِهْم َويـَُعذَِّب اْلُمَناِفِقَني ِإن َشاء َأوْ  َ َكاَن َغُفورًا رَِّحيًمالَِيْجِزَي ا�َّ    يـَُتوَب َعَلْيِهْم ِإنَّ ا�َّ

ُ اْلُمْؤِمِنَني اْلِقَتاَل وََكاَن ا�َُّ  ًرا وََكَفى ا�َّ ُ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَغْيِظِهْم َملْ يـََناُلوا َخيـْ    َقِو�� َعزِيًزاَوَردَّ ا�َّ

ْن َأْهِل اْلكِ  َتاِب ِمن َصَياِصيِهْم َوَقَذَف ِيف قـُُلوِ�ُِم الرُّْعَب َفرِيًقا تـَْقتـُُلوَن َو�َِْسُروَن َوَأنَزَل الَِّذيَن ظَاَهُروُهم ّمِ

  َفرِيًقا

ُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرً   .اَوَأْورََثُكْم َأْرَضُهْم َوِدَ�َرُهْم َوَأْمَواَهلُْم َوَأْرًضا ملَّْ َتَطُؤوَها وََكاَن ا�َّ

 :)إْذ جاُءوُكْم ِمْن فَْوِقُكمْ ( بقوله: بين قريظة يف أحداث الغزوة يف اآلية األوىل: فبني لنا سبحانه وتعاىل دور

  .يف أهل جند عيينة بن بدرھم:  عن جماهد

  )1( .أبو سفيان، وواجهتهم قريظة ):ومن أسفل منكم( 

                                                           

 الطربي.  )1(



من فوقكم يعين من فوق الوادي ، وهو أعاله من قبل املشرق ، جاء منه عوف بن مالك يف بين نصر ،  -

وعيينة بن حصن يف أهل جند ، وطليحة بن خويلد األسدي يف بين أسد . ومن أسفل منكم يعين من بطن 

الوادي من قبل املغرب ، جاء منه أبو سفيان بن حرب على أهل مكة ، ويزيد بن جحش على قريش ، 

يل من وجه وجاء أبو األعور السلمي ومعه حيي بن أخطب اليهودي يف يهود بين قريظة مع عامر بن الطف

  )2(.اخلندق

َوَأنَزَل الَِّذيَن ظَاَهُروُهم ّمِْن ، فقال سبحانه وتعاىل: صراحة مث بني سبحانه وتعاىل دورهم يف آية أخرى ومساهم

  .َأْهِل اْلِكَتاِب ِمن َصَياِصيِهمْ 

   )3( .وهم بنو قريظة :وغطفان يعين الذين عاونوا األحزاب قريشاً 

أي أ�م نقضوا العهد الذي كان بينهم وبني رسول هللا  حداث الغزوة،أفكان هلم دور ومشاركة يف 

.صلى هللا عليه وسلم  

ومساعد�م:عملياً، أم اقتصر على مظاهرة األعداء لكن هل كان غدرهم    

بعد وه وردت روا�ت كثرية يف موقف بين قريظة، الذين مل ينقضوا العهد يف أول األمر، ولكنهم نقض

ألحزاب:حني من وصول ا  

حممد بن إسحاق، عن يزيد بن رومان موىل آل الزبري، عن عروة بن الزبري، وعمن ال أ�م، عن عبيد هللا  عن -

بن كعب بن مالك، وعن الزهري، وعن عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن 

حديث اخلندق أن نفرا من اليهود، منهم كان من   حزم، وعن حممد بن كعب القرظي، وعن غريهم من علمائنا أنه

بن أيب احلقيق النضري، وهوذة بن  سالم بن أيب احلقيق النضري، وُحيّي بن أخطب النضري، وكنانة بن الربيع

قيس الوائلي، وأبو عمار الوائلي، يف نفر من بين النضري، ونفر من بين وائل، وهم الذين حزبوا األحزاب على 

ه وسلم ، خرجوا حىت قدموا مكة على قريش، فدعوهم إىل حرب رسول هللا صلى هللا هللا عليرسول هللا صلى 

عليه وسلم، وقالوا: إ� سنكون معكم عليه حىت نستأصله، فقال هلم قريش: � معشر يهود، إنكم أهل الكتاب 

دينكم خري من دينه، وأنتم أوىل األّول، والعلم مبا أصبحنا خنتلف فيه حنن وحممد، أفديننا خري أم دينه؟ قالوا: بل 

                                                           

 الطربي.  )2(

 الطربي.  )3(



وِت قال: فهم الذين أنـزل هللا فيهم َأَملْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن ُأوتُوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب يـُْؤِمُنوَن ِ�ْجلِْبِت َوالطَّاغُ   �حلّق منه

: وََكَفى ِجبََهنََّم َسِعريًا فلما قالوا ذلك إىل قولهَويـَُقوُلوَن لِلَِّذيَن َكَفُروا َهُؤالِء َأْهَدى ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َسِبيال ... 

لقريش، سّرهم ما قالوا، ونشطوا ملا دعوهم له من حرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فاجتمعوا لذلك 

واتعدوا له، مث خرج أولئك النفر من اليهود، حىت جاءوا غطفان من قيس عيالن، فدعوهم إىل حرب رسول هللا 

ليه وسلم، وأخربوهم أ�م سيكونون معهم عليه، وأن قريشا قد �بعوهم على ذلك، فاجتمعوا فيه، صلى هللا ع

فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب، وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن ُحذيفة بن  فأجابوهم

لة بن نـَُويرة بن طريف بن بدر يف بين فزارة، واحلارث بن عوف بن أيب حارثة املري يف بين مّرة، ومسعر بن رخي

سحمة بن عبد هللا بن هالل بن خالوة بن أشجع بن ريث بن غطفان، فيمن �بعه من قومه من أشجع؛ فلما 

مسع �م رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومبا اجتمعوا له من األمر ضرب اخلندق على املدينة؛ فلما فرغ رسول 

يف  ت قريش حىت نـزلت مبجتمع األسيال من رومة بني اجلرف والغابةهللا صلى هللا عليه وسلم من اخلندق، أقبل

عشرة آالف من أحابيشهم، ومن �بعهم من بين كنانة وأهل �امة، وأقبلت غطفان ومن �بعهم من أهل جند، 

حىت نـزلوا بذنب نقمي إىل جانب أحد، وخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملسلمون حىت جعلوا ظهورهم 

الثة آالف من املسلمني، فضرب هنالك عسكره، واخلندق بينه وبني القوم، وأمر �لّذراري سلع يف ثإىل 

وخرج عدّو هللا حيي بن أخطب النضري، حىت أتى كعب بن أسد القرظّي، والنساء، فرفعوا يف اآلطام، 

، صاحب عقد بين قريظة وعهدهم، وكان قد وادع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على قومه

وعاهده على ذلك وعاقده، فلما مسع كعب حبيّي بن أخطب، أغلق دونه حصنه، فاستأذن عليه، 

فأىب أن يفتح له، فناداه حيّي: � كعب افتح يل، قال: وحيك � حيّي، إنك امرؤ مشئوم، إين قد 

عاهدت حممدا، فلست بناقض ما بيين وبينه، ومل أر منه إال وفاء وصدقا؛ قال: وحيك افتح يل 

كلمك، قال: ما أ� بفاعل، قال: وهللا إن أغلقت دوين إال ختّوفت على جشيشتك أن آكل معك أ

منها، فأحفظ الرجل، ففتح له، فقال: � كعب جئتك بعّز الدهر، وببحر طّم، جئتك بقريش على 

قادا�ا وسادا�ا، حىت أنـزلتهم مبجتمع األسيال من رومة، وبغطَفان على قادا�ا وسادا�ا حىت 

أنـزلتهم بذنب نقمى إىل جانب ُأحد، قد عاهدوين وعاقدوين أال يربحوا حىت يستأصلوا حممدا ومن 

معه، فقال له كعب بن أسد: جئتين وهللا بذّل الدهر، وجبهام قد هراق ماءه، يرعد ويربق، ليس فيه 



عب يفتله يف شيء، فدعين وحممدا وما أ� عليه، فلم أر من حممد إال صدقا ووفاء؛ فلم يزل حيّي بك

الذروة والغارب حىت مسح له على أن أعطاهم عهدا من هللا وميثاقا لئن رجعت قريش وغطفان ومل 

يصيبوا حممدا أن أدخل معك يف حصنك حىت يصيبين ما أصابك، فنقض كعب بن أسد عهده، 

ل هللا صلى وبرئ مما كان عليه، فيما بينه وبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ فلما انتهى إىل رسو 

هللا عليه وسلم اخلرب، وإىل املسلمني، بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سعد بن معاذ بن النعمان 

بن امرئ القيس، أحد بين األشهل، وهو يومئذ سيد األوس، وسعد بن عبادة بن ديلم أخي بين 

أخو بلحرث  ساعدة بن كعب بن اخلزرج، وهو يومئذ سيد اخلزرج، ومعهما عبد هللا بن رواحة  

، فقالبن اخلزرج، وخوات بن ُجَبري أخو بين عمرو بن عوف    

 انطلقوا حتى تنظروا أحّق ما بلغنا عن

ھؤالء القوم أم ال؟   

فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفھ، وال تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فیما  
  بیننا وبینھم، فاجھروا بھ للناس

من رسول هللا صلى هللا  وهم، فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم، و�لوافخرجوا حىت أت

عليه وسلم وقالوا: ال عهد بيننا وبني حممد وال عقد، فشامتهم سعد بن عبادة وشامتوه، 

وكان رجال فيه حّدة، فقال له سعد بن معاذ: دع عنك مشامتتهم، فما بيننا وبينهم أرىب 

ومن معهما إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فسلموا من املشامتة، مث أقبل سعد وسعد 

كغدر عضل والقارة �صحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  : أيعليه، مث قالوا: عضل والقارة

أصحاب الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هللا أكرب، أبشروا � معشر 

 املسلمني، وعظم عند ذلك البالء، واشتّد اخلوف، وأ�هم عدّوهم من فوقهم، ومن أسفل منهم. (4)

                                                           

 .ابن إسحق  )4(



: عنه كان ممن ذهب إىل بين قريظةويف رواية البخاري أن الزبري رضي هللا  

ُكْنُت يـَْوَم اَألْحَزاِب ُجِعْلُت َأَ� َوُعَمُر ْبُن َأِيب َسَلَمَة ِيف النَِّساِء ، فـََنَظْرُت فَِإَذا ، قَاَل :   َعْبِد ا�َِّ ْبِن الزُّبـَْريِ  َعنْ 

؟  َختَْتِلفُ  َمرَّتـَْنيِ َأْو َثَالً� ، فـََلمَّا َرَجْعُت قـُْلُت : َ� أََبِت رَأَيـُْتكَ  ِإَىل َبِين قـَُرْيَظةَ  َخيَْتِلفُ  ، َعَلى فـََرِسِه ،  ِ�لزُّبـَْريِ  َأ�َ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ، قَاَل : َمْن �َِْت َبِين قَاَل : َأَوَهْل رَأَيـَْتِين َ� بـَُينَّ ؟ قـُْلُت : نـََعْم ، قَاَل : َكاَن َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَبَـ قـَُرْيَظَة فَـ  َوْيِه فـََقاَل : ِفَداَك َأِيب َيْأتِيِين ِخبََربِِهْم . فَاْنطََلْقُت ، فـََلمَّا َرَجْعُت َمجََع ِيل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

 َوأُّمِي. (5)

وبلغ �م األمر يف االعتداء على املسلمني مبلغه، حني مهوا �قتحام حصن فارع(6) ، وحصل 

كما يف الرواية التالية:على أسوار احلصن،  أحدهم  لَ تِ قُ حىت  ماحصل  

 – َصِفيََّة بِْنِت َعْبِد اْلُمطَِّلبِ  ، َعنْ  أَبِيهِ  ، َعنْ  ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ  َعنْ 

ْعتـَُها تـَُقوُل : َأَ� َأوَُّل اْمَرَأٍة قـَتَـَلْت َرُجًال ُكْنُت ِيف فَارٍِع ِحْصِن َحسَّاَن ْبِن �َ ِبٍت ، وََكاَن َحسَّاُن   قَاَل ُعْرَوُة : َومسَِ

َياِن ِحَني َخْنَدَق النَِّيبُّ  بـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، قَاَلْت َصِفيَُّة : َفَمرَّ بَِنا رَُجٌل َمْن يُهوَد َفَجَعَل َمَعَنا ِيف النَِّساِء َوالصِّ  َصلَّى ا�َّ

َل ى َعْورَاتَِنا ، َوَقْد ُشغِ يُِطيُف ِ�حلِْْصِن ، فـَُقْلُت ِحلَسَّاَن : ِإنَّ َهَذا اْليَـُهوِديَّ ِ�حلِْْصِن َكَما تـََرى َوَال آَمُنُه َأْن يَُدلَّ َعلَ 

ْلُه ، فـََقاَل : يـَْغِفُر ا�َُّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه فـَُقْم ِإلَْيِه فَاقْـتـُ  َلِك َ� بِْنَت َعْبِد اْلُمطَِّلِب ، َعنَّا َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

ًئا اْحَتَجْزُت َوَأَخْذُت َعُموًدا َوا�َِّ َلَقْد َعَرْفِت َما َأَ� ِبَصاِحِب َهَذا . قَاَلْت َصِفيَُّة : فـََلمَّا قَالَ   َذِلَك َوَملْ َأَر ِعْنَدُه َشيـْ

ُتُه ِ�ْلَعُموِد َحىتَّ قـَتَـْلُتهُ . (7)  ِمَن احلِْْصِن ، مثَُّ نـََزْلُت ِمَن احلِْْصِن ِإلَْيِه َفَضَربـْ

:، فسمى فعلهم حر�ً ولذا ورد يف رواية ابن عمر عند البخاري أن قريظة حاربت  

عليهم ،  ومنَّ  قريظة ، فأجلى بين النضري ، وأقر قال : حاربت النضري ، وقريظة ،عن ابن عمر رضي هللا عنهما

 حىت حاربت قريظة، .....احلديث. (8)

يف كتاب هللا سبحانه وتعاىل. �دلة كثرية، وأوهلا ماوردبين قريظة قبيلة ثبت غدر إذا   

                                                           

 .اب أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم، مناقب الزبريالبخاري، كت  )5(

 هللا عليه وسلم النساء واألطفال وكبار السن مثل حسان. حصن فارع، وهو أطم حسان رضي هللا عنه، وضع فيه النيب صلى  )6(
 .َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّْيَخْنيِ َوَملْ ُخيَّرَِجاهُ احلاكم يف املستدرك، وقال:   )7(
 البخاري، �ب بين النضري، ومسلم، �ب إجالء اليهود من احلجاز  )8(



  ؟املسلمني بقبائل يهود يف املدينةماهي العالقة اليت تربط  فصل:

من خالل صحيفة يف جمتمع املدينة النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة، أرسى دعائم دولة القانون  ملا قدم-*

بدأ منذ وصوله صلى هللا عليه وسلم إىل شأ�ا شأن كل االتفاقيات، يف إعدادها  طويالً  اليت أخذت وقتاً املدينة 

 بين عوف(9)، وانتهت قبيل غزوة بدر. 

أي عندما نزل يف بين إىل املدينة عليه وسلم  صلى هللاعند أول وصوله �لظهور هذه الصحيفة  بدأت بنود-*

مث مت إدخال بقية بطون ، االتفاقية يف للعالقة مع يهود أساساً فقد ورد ذكر يهود بين عوف عمرو بن عوف، 

.على األسس اليت حدد�ا العالقة مع بين عوف يهود يف بنود الصحيفة  

ومن املعلوم أن بين  ،فيما بعد عند ذكر كل بطن من بطون اليهود ماليهود بين عوفمت تكرار عبارة: مثل و  

 عوف هم أهل منطقة قباء اليت نزل فيها صلى هللا عليه وسلم عند قدومه إىل املدينة. (10)

املؤمنني يف أول بنود الصحيفة، بدأ بذكر يهود بين عوف مث أحلق �م غريهم حدد العالقة بني فبعد أن 

.، وحسب تعاقب دخول القبائل يف الصحيفة تباعاً حسب التسلسل الزمين ألحداث اهلجرة  

حيفة: ورد يف الص  

 وأن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني. 

  وأن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني لليهود دينهم وللمسلمني دينهم مواليهم وأنفسهم إال من ظلم أو أمث

 .فإنه ال يوتغ إال نفسه وأهل بيته

 وأن ليهود بين النجار مثل ما ليهود بين عوف. 

 هود بين عوفوأن ليهود بن احلارث مثل ما لي . 

 وأن ليهود بين ساعدة مثل ما ليهود بين عوف. 

                                                           
ل قباء: بنو عمرو بن عوف؛ ولبين عمرو بن عوف بطون: منهم بنو السميعة، وهم بنو لوذان بن عمرو بن عوف بن مالك بن بطون بين عوف بن مالك بن األوس، وهم أه  )9(

الك بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس؛ وبنو ضبعية بن زيد بن م -ليسوا بقباء  -األوس؛ وبنو ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس؛ وبنو معاوية 

و جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس؛ وبنو أمية بن زيد، أخي ضبيعة املذكور؛ وبنو عبيد بن زيد، أخي ضبيعة وأمية املذكورين؛ وبن

 اجلمهرة البن حزم .بن عوف بن مالك بن األوس؛ وبنو حنش بن عوف بن عمرو بن مالك بن األوس

 

 



 وأن ليهود بين جشم مثل ما ليهود بين عوف. 

 وأن ليهود بين األوس مثل ليهود بين عوف. 

 وأن ليهود بين ثعلبة مثل ما ليهود بين عوف إال من ظلم وأمث فإنه ال يوتغ إال نفسه وأهل بيته. 

 د أهل العلم:وهذا العهد من األمور املشهورة عن  

مل أعلم خمالفاً من أهل العلم �لسري أن رسـول اهللا صلى اهللا  يقول اإلمام الشافعي:-*

 عليه وسلم ملا نزل �ملدينة وادع يهود كافة على غري جزية. (11)

 
 قال ابن تيمية: وهذا مشهور عند أهل العلم مبنزلة املتواتر بينهم. (12)

.وليس هذا حمل احلديث عن الصحيفة �لتفصيل  

 وهنا سؤال:

:صراحة، أي بائل اليهودية الثالثة الكربىملاذا مل يتم ذكر الق  

بين قينقاع، بين النضري، بين قريظة؟   

، ثم تم ذكرھم أوالً  بذكر الیھود بشكل عامصحیفة المدینة إلى ھذه القبائل الثالثة أشارت -*
، ومن على وجھ التفصیل بالوالء إلى القبائل العربیة التي كانوا في حلف معھا قبل الھجرة

ولعل ذلك بناء على ، الحظ أنھ ذكر األوس أوال، ثم ذكر الخزرج یتأمل في الصحیفة ی
:التسلسل التاریخي في بناء الصحیفة  

شارت إلیھم الصحیفة بشكل عام وخاص:أو، بنو النضیر، وبنو قریظة حلفاء األوس  
 أما العام، فقولھ في الصحیفة:

م موالیھم وأنفسھم إال وأن یھود بني عوف أمة مع المؤمنین للیھود دینھم وللمسلمین دینھ -
. من ظلم أو أثم فإنھ ال یوتغ إال نفسھ وأھل بیتھ  

 ً ً  ثم ذكر بطون القبائل بطنا .بطنا  

ً ثانیثم ذكرھم    بشكل عام: بالوالء  ا

                                                           
كتاب الجھاد.  األم،  )11(  

 (12) الصارم 135/2  . 



.وأن لیھود بني األوس مثل لیھود بني عوف  

  ً تھودت، وأن ھناك من أنفسھم من األوس  ثم فصل في یھود األوس، فبین أن ھناك بطونا
:، فقال في الصحیفةلألوس، فذكرھم موالي  

وأن یھود األوس موالیھم وأنفسھم ألھل ھذه الصحیفة مع البر المحض من أھل ھذه 
الصحیفة، وأن البر دون اإلثم ال یكسب كاسب إال على نفسھ وأن هللا على أصدق ما في 

.ھذه الصحیفة وأبره . 
. 

وھم حلفاء الخزرج: قینقاعبنو أما   
، فذكر بطون الخزرج: متالحقة بعدما ذكر األوسلصحیفة في عدة بنود فقد أشارت إلیھم ا

 بني النجار، وبني الحارث، وبني ساعدة، وبني جشم، وبني ثعلبة فقال:

 وأن لیھود بني النجار مثل ما لیھود بني عوف. 

 وأن لیھود بن الحارث مثل ما لیھود بني عوف. 

 وأن لیھود بني ساعدة مثل ما لیھود بني عوف. 

 لیھود بني جشم مثل ما لیھود بني عوف وأن . 

  وأن لیھود بني ثعلبة مثل ما لیھود بني عوف إال من ظلم وأثم فإنھ ال یوتغ إال نفسھ
 .وأھل بیتھ

 
 وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسھم. (13)

   

                                                           
 (13) هذه بطون اخلزرج: بنو ثعلبة، وبنو النجار، وبنو جشم وبنو احلارث وبطون أخرى. انظر: اجلمهرة. 



ماهي الشريعة اليت حتكم العالقة بني املسلمني وقبائل اليهود؟ فصل:  

ى ذلك:نصت صحیفة المدینة صراحة عل-*  
.للیھود دینھم وللمسلمین دینھم  

وھذه نقطة  فضمن هلم صلى هللا عليه وسلم االستقاللية التامة، يف شريعتهم، وقوانينهم، وأحكامهم.

بني قبائل الیھود ، وخاصة ھامة في فھم كل األحكام واألحداث التي حصلت مع 
، إلى شریعتھمرھم أمر من أموقینقاع، وبني النضیر، وبني قریظة، فالتحاكم في كل 

لم تبلغھا في تعاملھ صلى هللا علیھ وسلم مع غیر المسلمین وھذه رؤیة حضاریة 
.حتى یومنا الحاضر المدنیات المعاصرة  

، ومن ذلك:يف كل عالقاته مع اليهودعملي  �سلوبذلك صلى هللا عليه وسلم وطبق   

ُهَما ، قَاَل : ُأِيتَ النَِّيبُّ َصلَّى ا�َُّ  اْبِن ُعَمرَ  َعنِ  روى البخاري ُ َعنـْ  َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَرُجٍل َواْمَرَأٍة ِمَن َرِضَي ا�َّ

، قَاُلواَما َتْصنَـُعوَن ِ�َِما ؟ اليَـُهوِد َقْد زَنـََيا ، فـََقاَل ِلْليَـُهوِد :   

مُ  :  ُوُجوَهُهَما َوُخنْزِيِهَما ، قَالَ  ُنَسخِّ   

ُتْم َصاِدِقنيَ  } :  { فَْأتُوا ِ�لتـَّْورَاِة فَاتْـُلوَها ِإْن ُكنـْ

َها فـَوَ ، فَ   َضَع يََدُه َجاُءوا ، فـََقاُلوا ِلَرُجٍل ِممَّْن يـَْرَضْوَن : َ� َأْعَوُر ، اقْـَرْأ فـََقَرَأ َحىتَّ انـْتَـَهى ِإَىل َمْوِضٍع ِمنـْ

نَّ َعَلْيِهَما الرَّْجَم ، ، إِ  ، فـََقاَل : َ� ُحمَمَّدُ  تـَُلوحُ  آيَُة الرَّْجمِ  َعَلْيِه ، قَاَل : اْرَفْع َيَدَك ، فـََرَفَع يََدُه فَِإَذا ِفيهِ 
َها اِحلَجارَةَ . (14) نَـَنا ، َفَأَمَر ِ�َِما فـَُرِمجَا ، فـََرأَيـُْتهُ   ُجيَاِنئُ  َعَليـْ  َوَلِكنَّا نَُكاِمتُُه بـَيـْ

 وفي روایة أخرى:

ُهْم  ْبِن ُعَمرَ َعْبِد ا�َِّ  َعنْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَرُجٍل ِمنـْ ُهَما : َأنَّ اليَـُهوَد َجاُءوا ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى ا�َّ ُ َعنـْ َرِضَي ا�َّ

ُمُهَما َوَنْضرِبـُهُ  َما ، فـََقاَل : َال َواْمَرَأٍة َقْد زَنـََيا ، فـََقاَل َهلُْم : َكْيَف تـَْفَعُلوَن ِمبَْن َزَىن ِمْنُكْم ؟ قَاُلوا : ُحنَّمِ

ًئا ، فـََقاَل َهلُْم َعْبُد ا�َِّ ْبُن َسَالٍم : كَ  َذبـُْتْم فَْأتُوا جتَُِدوَن ِيف التـَّْورَاِة الرَّْجَم ؟ فـََقاُلوا : الَ جنَُِد ِفيَها َشيـْ

ُتْم َصاِدِقَني ، فـََوَضعَ  فَاتْـُلوَها ِ�لتـَّْورَاةِ  ُهْم َكفَُّه َعَلى آيَِة الرَّْجمِ الَِّذي يَُدرِّ  ِمْدرَاُسَها ِإْن ُكنـْ يـَْقَرأُ  َفَطِفقَ  ُسَها ِمنـْ

                                                           
 (14) البخاري، 7144. 



ِه ؟ فـََلمَّا رََأْوا َما ُدوَن يَِدِه ، َوَما َورَاَءَها َوَال يـَْقَرأُ آيََة الرَّْجِم ، فـَنَـزََع يََدُه َعْن آيَِة الرَّْجِم ، فـََقاَل : َما َهذِ 

َر ِ�َِما فـَُرِمجَا َقرِيًبا ِمْن َحْيُث َمْوِضُع اجلََنائِِز ِعْنَد املَْسِجِد ، فـََرأَْيُت َذِلَك قَاُلوا : ِهَي آيَُة الرَّْجِم ، فََأمَ 
َها يَِقيَها اِحلَجارَةَ . (15)   َصاِحبَـَها َحيِْين َعَليـْ

 والروا�ت كثرية يف هذا الباب، واألصل يف هذا األمر قول هللا تعاىل: 

وَك َشْیئًا ۖ َوإِْن  فَإِن َجاُءوَك فَاْحُكم بَْینَُھْم أَْو أَْعِرْض َعْنُھْم ۖ َوإِن تُْعِرْض َعْنُھْم فَلَن یَُضرُّ
َ یُحِ  بُّ اْلُمْقِسِطینَ َحَكْمَت فَاْحُكم َبْیَنُھم بِاْلِقْسِط ۚ إِنَّ ا�َّ   

ُموَنَك  ئَِك َوَكْیَف یَُحّكِ ِلَك ۚ َوَما أُولَٰ ِ ثُمَّ یَتََولَّْوَن ِمن َبْعِد ذَٰ َوِعندَُھُم التَّْوَراةُ فِیَھا ُحْكُم ا�َّ
  بِاْلُمْؤِمِنینَ 

بَّاِنیُّوَن  إِنَّا أَنَزْلنَا التَّْوَراةَ فِیَھا ُھدًى َونُوٌر ۚ یَْحُكمُ  بَِھا النَِّبیُّوَن الَِّذیَن أَْسلَُموا ِللَِّذیَن َھادُوا َوالرَّ
ِ َوَكانُوا َعلَْیِھ ُشَھدَاَء ۚ فََال تَْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن  َواْألَْحبَاُر ِبَما اْستُْحِفُظوا ِمن ِكتَاِب ا�َّ

ئَِك ُھُم اْلَكافُِرونَ َوَال تَْشتَُروا بِآیَاِتي ثََمنًا قَِلیًال ۚ َوَمن  ُ فَأُولَٰ لَّْم َیْحُكم ِبَما أَنَزَل ا�َّ   

نَّ  َوَكتَْبنَا َعلَْیِھْم ِفیَھا أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلعَْیَن بِاْلعَْیِن َواْألَنَف بِاْألَنِف َواْألُذُنَ  ِباْألُذُِن َوالّسِ
 ُ ّنِ َواْلُجُروَح قَِصاٌص ۚ فََمن تََصدََّق بِِھ فَُھَو َكفَّاَرةٌ لَّھُ ۚ َوَمن لَّْم َیْحُكم ِبَما أَنَزَل ا�َّ بِالّسِ

ئَِك ُھُم الظَّاِلُمونَ . (16)  فَأُولَٰ

 قال الطربي يف تفسريه:

وعندھم التوراة حكًما بینھم وكیف یحكمك ھؤالء الیھود، یا محمد بینھم، فیرضون بك  

ون بھا أنھا حق، وأنھا كتابي الذي أنـزلتھ إلى   التي أنـزلتھا على موسى، التي یقرُّ
 نبیي، وأن ما فیھ من حكم فمن حكمي، یعلمون ذلك ال یتناكرونھ، وال یتدافعونھ. (17)

  

                                                           
 (15) البخاري، 4303. 

 (16) سورة املائدة 45-42. 

 (17) تفسري الطربي، املائدة 42. 



 

 العدل يف التعامل مع اليهود:

مله مع قبائل اليهود يف املدينة على األسس اليت وردت يف صحيفة مضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف تعا

:وقد حصلت عدة أحداث تبني ذلك، منها، وأحسن إليهم، وعدل فيهماملدينة،   

 األوىل:

: اْسَتبَّ رَُجٌل ِمَن املُْسِلِمَني َورَُجٌل ِمَن اليَـُهوِد ، فـََقاَل املُْسِلُم :  قَالَ رضي هللا عنه   َأَ� ُهَريـَْرةَ  َأنَّ 

، ُحمَمًَّدا َعَلى الَعاَلِمَني ِيف َقَسٍم يـُْقِسُم ِبِه ، فـََقاَل اليَـُهوِديُّ : َوالَِّذي اْصَطَفى ُموَسى َعَلى الَعاَلِمَني  اْصطََفى َوالَِّذي

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، فََأخْ فـََرَفَع املُْسِلُم يََدهُ  بَـَرُه  ِعْنَد َذِلَك فـََلَطَم اليَـُهوِديَّ ، َفَذَهَب اليَـُهوِديُّ ِإَىل َرُسوِل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

ُوِين  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم : الَ ُختَريِّ  َعَلى ُموَسى ، فَِإنَّ ِ�لَِّذي َكاَن ِمْن َأْمرِِه ، َوَأْمِر املُْسِلِم فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا�َّ

ِجبَاِنِب الَعْرِش ، َفَال َأْدِري َأَكاَن  َ�ِطشٌ  يـَْوَم الِقَياَمِة ، فََأُكوُن َأوََّل َمْن يُِفيُق ، فَِإَذا ُموَسى َيْصَعُقونَ  النَّاسَ 

 ِفيَمنْ   َصِعقَ   فََأفَاقَ  قـَْبِلي ، َأْو َكاَن ِممَِّن اْستَـثـَْىن ا�َُّ . (18)

سلم:ويف رواية م  

ًئا ، َكرَِهُه َأْو َملْ يـَْرَضُه  َأِيب ُهَريـَْرةَ  َعنْ  َنَما يـَُهوِديٌّ يـَْعِرُض ِسْلَعًة َلُه ُأْعِطَي ِ�َا َشيـْ  -َشكَّ َعْبُد اْلَعزِيِز  -، قَاَل : بـَيـْ

اَل : الَِّذي اْصَطَفى ُموَسى َعَلْيِه السََّالُم َعَلى اْلَبَشِر قَاَل : َفَسِمَعُه َرُجٌل ِمَن اْألَْنَصاِر فـََلَطَم َوْجَهُه ، قَ قَاَل : َال ، وَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  بـَْنيَ َأْظُهرَِ� ؟ قَاَل تـَُقوُل : َوالَِّذي اْصَطَفى ُموَسى َعَلْيِه السََّالُم َعَلى اْلَبَشِر َوَرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، فـََقاَل : َ� َأَ� اْلَقاِسِم ِإنَّ ِيل  ، َوقَاَل : ُفَالٌن  َوَعْهًدا ِذمَّةً  َفَذَهَب اْليَـُهوِديُّ ِإَىل َرُسوِل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

ُ َعَلْيِه َوسَ  َوالَِّذي  -َ� َرُسوَل ا�َِّ  -َوْجَهُه ؟ قَاَل : قَاَل  َلَطْمتَ   لََّم : ملَِ َلَطَم َوْجِهي ، فـََقاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم َحىتَّ اْصطََفى ُموَسى َعَلْيِه السََّالُم َعَلى اْلَبَشِر َوأَْنَت بـَْنيَ َأْظُهرَِ� ، قَاَل : فـََغِضَب َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ 

َفُخ ِيف الصُّورِ ُعِرَف اْلَغَضُب ِيف  ُلوا بـَْنيَ أَنِْبَياِء ا�َِّ ، فَِإنَُّه يـُنـْ َمْن ِيف السََّماَواِت   فـََيْصَعقُ   َوْجِهِه ، مثَُّ قَاَل : َال تـَُفضِّ

َفُخ ِفيِه ُأْخَرى ، فََأُكوُن َأوََّل َمْن بُِعَث  ُ ، قَاَل : مثَُّ يـُنـْ ، َأْو ِيف َأوَِّل َمْن بُِعَث ، فَِإَذا َوَمْن ِيف اْألَْرِض ِإالَّ َمْن َشاَء ا�َّ

                                                           
 (18) البخاري، التوحيد، �ب يف املشيئة.. 



ْبِلي ، َوَال َأُقوُل : ِإنَّ َأَحًدا  يـَْوَم الطُّورِ  ِبَصْعَقِتهِ  َ ُموَسى َعَلْيِه السََّالُم آِخٌذ ِ�ْلَعْرِش ، َفَال َأْدِري َأُحوِسب ، َأْو بُِعَث قـَ

 َأْفَضُل ِمْن يُوُنَس ْبِن َمىتَّ َعَلْيِه السََّالمُ . (19)

 الثانیة :
 حادثة الدرع.

 الثالثة:

 الحادثة الثالثة:
وھي فیما بینھم، تبین ھذه الحادثة أنھ عدل بینھم في أمور كانوا یتظالمون فیھا قبلھ، وتعارفوا على 

 ھذا الظلم، حتى جاء صلى هللا علیھ وسلم فأقام العدل بینھم:

، قَاَل : َكاَنْت قـَُرْيظَُة ، َوالنَِّضُري ، وََكاَنِت النَِّضُري َأْشَرَف ِمْن قـَُرْيَظَة ، قَاَل : وََكاَن رضي هللا عنهما اْبِن َعبَّاسٍ  َعنِ 

َتَل رَُجٌل ِمَن النَِّضِري َرُجًال ِمْن ِإَذا قـََتَل رَُجلٌ   ِمْن قـَُرْيَظَة َرُجًال ِمَن النَِّضِري قُِتَل ِبِه ، َوِإَذا قـَ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قـََتَل رَُجٌل ِمَن النَِّضِري ، رَُجًال  َوْسقٍ  ِماَئةَ  َوَدى ،قـَُرْيظَةَ  ، ِمْن قـَُرْيَظةَ ِمْن متٍَْر ، فـََلمَّا بُِعَث النَِّيبُّ َصلَّى ا�َّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َنُكُم النَِّيبُّ َصلَّى ا�َّ نَـَنا َوبـَيـْ ُلُه ، فـََقاُلوا : بـَيـْ َنا نـَْقتـُ ، فَأَتـَْوُه ، فـَنَـَزَلتْ  فـََقاُلوا : اْدفـَُعوُه ِإلَيـْ  

نَـُهْم ِ�ْلِقْسطِ  }  :{َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بـَيـْ

   ْفِس ، مثَُّ نـََزَلتْ النـَّْفُس ، ِ�لنـَّ  َواْلِقْسطُ  

ُغونَ    }. (20)  {َأَفُحْكَم اْجلَاِهِليَِّة يـَبـْ

 وروي مختصرا في روایة أخرى:

ِيف قـَْوِلِه َعزَّ َوَجلّ  اْبِن َعبَّاسٍ  َعنِ   

نَـ  }  نَـُهْم فَِإْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بـَيـْ ًئا َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بـَيـْ ُهْم فـََلْن َيُضرُّوَك َشيـْ ُهْم َوِإْن تـُْعِرْض َعنـْ ُهْم َأْو َأْعِرْض َعنـْ

َ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ   { ِ�ْلِقْسِط ِإنَّ ا�َّ

قَاَل : َكاَن بـَُنو النَِّضِري ِإَذا قـَتَـُلوا قَِتيًال ِمْن َبِين قـَُرْيَظةَ     

                                                           
 (19) مسلم، فضائل موسى.. 

5148ابن حبان،   )20(  



يَةِ  ِإلَْيِهْم ِنْصفَ  َأدَّْوا  يَةَ  ، َوِإَذا قـََتَل بـَُنو قـَُرْيظََة ِمْن َبِين النَِّضِري قَِتيًال َأدَّْوا ِإلَْيِهمُ  الدِّ َكاِمَلًة ، َفَسوَّى َرُسوُل ا�َِّ  الدِّ

يَةَ . (21) ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بـَْينُهُم الدِّ  َصلَّى ا�َّ

   

                                                           
 (21)  أبو داود، احلكم بني أهل الذمة. املسند، 3339.. 



، ، وتفرق مجعهمعلى األحزاب مجيعاً سبحانه وتعاىل رسوله  ، ونصر هللانتهت أحداث غزوة األحزاب

وعاد صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة، فنزل عليه جربيل كما ورد يف احلديث الصحيح �مره أن وتشتت مشلهم، 

 يتوجه إىل بين قريظة. (22)

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا رََجَع يـَْوَم اخلَْنَدِق َوَوَضَع السِّ   َعاِئَشةَ  َعنْ  َها : َأنَّ َرُسوَل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ ُ َعنـْ َالَح، َواْغَتَسَل َرِضَي ا�َّ

َالَح فـََوا�َِّ مَ  ُ َعَلْيِه فََأَ�ُه ِجْربِيُل َوَقْد َعَصَب رَْأَسُه الغَُباُر، فـََقاَل: َوَضْعَت الّسِ ا َوَضْعُتُه، فـََقاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ . (23)  َوَسلََّم: فَأَْيَن قَالَ : َها ُهَنا، َوَأْوَمأَ  ِإَىل َبِين قـَُرْيَظَة، قَاَلْت: َفَخَرَج ِإلَْيِهْم َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

  فتوجه إليهم وحاصرهم، مخساً وعشرين ليلةً  (24).

احلكم إىل حليفهم قبل  دَّ حكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ولكنه عليه الصالة والسالم رَ مث نزلوا على  

.سعد بن معاذ رضي هللا عنهسيد بين عبد األشهل  وهو من األوس:اإلسالم   

كما ورد يف رواية البخاري:    

َها ، قَاَلْت : ُأِصيَب َسْعٌد يـَْوَم اخلَْنَدِق ، رََماُه رَُجٌل ِمْن قـَُرْيٍش ، يـَُقاُل َلُه ِحبَّاُن بْ   َعاِئَشةَ  َعنْ  ُ َعنـْ ُن الَعرَِقِة َرِضَي ا�َّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  اَألْكَحلِ  َماُه ِيف َوُهَو ِحبَّاُن ْبُن قـَْيٍس ، ِمْن َبِين َمِعيِص ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ رَ  ، َفَضَرَب النَِّيبُّ َصلَّى ا�َّ

َالَح  لِيَـُعوَدهُ  َخْيَمًة ِيف املَْسِجدِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن اخلَْنَدِق َوَضَع الّسِ ِمْن َقرِيٍب ، فـََلمَّا رََجَع َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

َالَح ، َوا�َِّ َما َواْغَتَسَل ، فََأَ�ُه ِجربِْ  ُفُض رَْأَسُه ِمَن الغَُباِر ، فـََقاَل : َقْد َوَضْعَت الّسِ يُل َعَلْيِه السََّالُم َوُهَو يـَنـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم : فَأَْيَن فََأَشاَر ِإَىل َبِين قـَُرْيظَ  ُ َة فََأَ�هُ َوَضْعُتُه، اْخُرْج ِإلَْيِهْم ، قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا�َّ ْم َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم فـَنَـَزُلوا َعَلى ُحْكِمِه ، فـََردَّ احلُْكَم ِإَىل َسْعدٍ . (25).

                                                           
.1انظر الخریطة رقم:  )22(    

باب الغسل بعد الحرب والغبارالبخاري،  )23(    

2/235ابن ھشام  )24(    

.باب مرجع النبي صلى هللا علیھ وسلم من األحزاب، ومخرجھ إلى بني قریظة ومحاصرتھ إیاھمالبخاري،  )25(    



: عائشة رضي هللا عنهالذي ترويه أم املؤمنني ديث احليف كما ،  فحكم فيهم سعد رضي هللا عنه  

 فَقاَل : فَِإّينِ َأْحُكُم ِفيِهْم : َأْن تـُْقَتَل املَُقاتَِلةُ .....احلديث(26) 

 ويف حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه: 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإلَْيِه َفَجا َء ، فـََقاَل َأنَّ َأْهَل قـَُرْيَظَة نـََزُلوا َعَلى ُحْكِم َسْعٍد ، فََأْرَسَل النَِّيبُّ َصلَّى ا�َّ  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل : َهُؤَالِء نـََزُلوا َعَلى ُحْكِمَك قَالَ ُقوُموا ِإَىل َسيِّدُِكْم َأْو قَاَل : َخْريِكُ   : ْم فـََقَعَد ِعْنَد النَِّيبِّ َصلَّى ا�َّ

 فَِإّينِ َأْحُكُم َأْن تـُْقَتَل ُمَقاتَِلتُـُهمْ . ....احلديث(27)

 فـََقاَل صلى هللا عليه وسلم: َلَقْد َحَكْمَت ِمبَا َحَكَم ِبِه املَِلكُ . (28)

َا قَاَل : َقَضْيَت ِحبُْكِم اْلمَ ِلكِ . (29)   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم : َقَضْيَت ِحبُْكِم ا�َِّ ، َوُرمبَّ  و يف رواية: فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا�َّ

ومل حيكم فيهم بشريعتنا، وقد تقدمت اإلشارة إىل ذلك يف أول ، فيهم وفق شريعتهمفحكم 

 البحث، وقد نصت شريعتهم كما ور د يف سفر التثنية(30)  على مايلي:

ْلحِ،   ِحیَن تَْقُرُب ِمْن َمِدینٍَة ِلَكْي تَُحاِربََھا اْستَْدِعَھا إِلَى الصُّ

ْلحِ َوفَتََحْت لََك، فَُكلُّ الشَّْعِب اْلَمْوُجوِد   فَِإْن أََجابَتَْك إِلَى الصُّ

 فِیَھا یَُكوُن لََك ِللتَّْسِخیِر َویُْستَْعبَدُ لَكَ 

                                                           
بَاُب َجَواِز قِتَاِل َمْن نَقََض . ومسلم، باب مرجع النبي صلى هللا علیھ وسلم من األحزاب، ومخرجھ إلى بني قریظة ومحاصرتھ إیاھمالبخاري،  )26(

.اْلعَْھدَ ، َوَجَواِز إِْنَزاِل أَْھِل اْلِحْصنِ   

، ومسلم، باب جواز قتال من نقض العھد. قوموا إلى سیدكم«وسلم: قول النبي صلى هللا علیھ البخاري، باب  )27(  

. النبي صلى هللا علیھ وسلم من األحزاب، ومخرجھ إلى بني قریظة ومحاصرتھ إیاھم باب مرجعالبخاري،  )28(  

.بَاُب َجَواِز قِتَاِل َمْن نَقََض اْلَعْھدَ ، َوَجَواِز إِْنَزاِل أَْھِل اْلِحْصنِ مسلم،  )29(  

..10ِ-18) 21سفر التثنیة ( )30(  
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 َوإِ ْن لَْم تَُساِلْمَك، بَْل َعِملَْت َمعََك َحْربًا، فََحاِصْرَھا 

بُّ إِلُھَك إِلَى یَِدَك فَاْضِرْب َجِمیَع ذُُكوِرَھا    َوإِذَا دَفَعََھا الرَّ

 بَِحدِّ السَّْیفِ .

ا النَِّساُء َواألَْطفَاُل َواْلبََھائُِم َوُكلُّ َما فِي اْلَمِدینَِة، ُكلُّ   َوأَمَّ
َغنِیَمتِ َھا، فَتَْغتَنُِمَھا ِلنَْفِسَك، َوتَأُْكُل َغنِیَمةَ أَْعدَائَِك الَّتِي أَْعَطاَك 

بُّ إِلُھكَ   الرَّ

  

 

   



لوا من بين قريظة:تِ عدد الذين قُ   

  يقول سبحانه وتعاىل يف بيان ذلك:

ْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمن َصَياِصيِهْم َوَقَذَف ِيف   قـُُلوِ�ُِم الرُّْعَب َوَأنَزَل الَِّذيَن ظَاَهُروُهم ّمِ

 َفرِيًقا تـَْقتُـُلوَن َوَ�ِْسُروَن َفرِيًقا.(31)

: كأ�م يقدمون الذي شأنه . فقاللالهتمام والعناية وتقدمي املعمول على العامل يف قوله تعاىل {َفرِيًقا تـَْقتُـُلوَن} 

�ا �بعة ولكنه قدمه هنا ألاملعمول، ن يتصدر العامل مث يليه أصل يف ترتيب اجلملة األ، و ، وهم ببيانه أعىنأهم

.يقدمون الذي شأنه أهم فهممن االهتمام مبا يقدم؛   

املقاتلة، ومل يتم قتل كل رجال القبيلة، رؤوس الفتنة، كبار األهم، هم أي أن الذي قتلوا من بين قريظة هم 

كما بينت اآلية الكرمية، ورواية الصحيحني.  هم جزء من بين قريظةفالذين قتلوا   

كان عددهم.، كم  ى السؤال قائماً ولكن يبق  

على أن  اليت نصت أيضاً  ، وكذلك رواية البخاري ومسلمعددهماآلية القرآنية مل تبني 

 الذين قتلوا هم املقاتلة.

عددهم، وكل الروا�ت تتحدث على وجه اإلمجال ردت روا�ت متعددة يف و لكن و  

:الدقيق والعموم، وليس بشكل دقيق يقوم على اإلحصاء  

.400أ�م  وىل: الرواية األ  

 ، أَنَُّه قَاَل : رُِمَي يـَْوَم اَألْحَزاِب َسْعُد ْبُن ُمَعاذٍ  َجاِبرٍ  َعنْ  -

ُ عَ  َفَحَسَمهُ  ، َأْجبََلهُ  َأوْ  َأْكَحَلهُ  فـََقطَُعوا تَـَفَخْت َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ َلْيِه َوَسلََّم ِ�لنَّاِر ، فَانـْ

                                                           
.26األحزاب  )31(  



تَـَفَخْت َيُدُه ، فـََلمَّا رََأى َذِلَك ، قَاَل : اللَُّهمَّ  َفَحَسَمهُ  َيُدُه، فـَتَـرََكُه فـَنَـَزَفُه الدَُّم ، ُأْخَرى ، فَانـْ

ْرقُُه ، َفَما َقَطَر َقْطَرًة ، َحىتَّ َعْيِين ِمْن َبِين قـَُرْيظََة ، فَاْسَتْمَسَك عِ  تُِقرَّ  َال ُختْرِْج نـَْفِسي َحىتَّ 

ِنَساُؤُهْم ،   َوُتْسَتْحَيا ِإلَْيِه ، َفَحَكَم َأْن يـُْقَتَل رَِجاُهلُمْ  نـََزُلوا َعَلى ُحْكِم َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ ، فََأْرَسلَ 

ُ َعَلْيِه َوسَ  لََّم : َأَصْبَت ُحْكَم ا�َِّ ِفيِهْم ، َيْسَتِعُني ِ�ِنَّ املُْسِلُموَن ، فـََقاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

 وََكانُوا َأْرَبَع ِمائٍَة ، فـََلمَّا فـَرََغ ِمْن قـَْتِلِهمْ  انـَْفَتقَ   ِعْرقُُه َفَماتَ . (32)

.900، 800، 700، 600الرواية الثانية:   

- وعند ابن إسحق: ست مائة , أو سبع مائة , واملكثر هلم يقول: كانوا بني الثمان مائة , 

 والتسع مائة. (33)

.750الرواية الثالثة:   

 كان ابن عباس يقول: كانوا سبعمائة ومخسني. (34)

700: الرابعةالرواية   

َعِماَئةٍ . (35)  - َوِعْنَد ابن َعاِئٍذ ِمْن ُمْرَسِل قـََتاَدَة َكانُوا َسبـْ

:40:اخلامسةالرواية   

                                                           
الترمذي، باب ماجاء في النزول على الحكم، والنسائي، باب إذا نزلوا على حكم رجل، وابن حبان.  )32(  

.)522ـ  3/251ابن ھشام فى " السیرة " (  )33(  

.)252 /3ابن ھشام فى " السیرة " (  )34(  

.7/414ذكره الحافظ في الفتح   )35(  



ُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َغَدا ِإَىل َبِين َأّن َرُسوَل ا�َِّ “بسنده عن ابن شهاب ابن زجنويه روى  - َصلَّى ا�َّ

نـََزُلوا َعَلى ُحْكِم َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ ، فـََقَضى �َِْن يـُْقَتَل رَِجاُهلُْم ، َوتـُْقَسَم َذرَارِيـُُّهْم  قـَُرْيظََة، َفَحاَصَرُهْم َحىتَّ 

ُهْم يـَوْ َمِئٍذ َأْربـَُعوَن رَ ُجال.(36)  َوأَ ْمَواُهلُْم ، فـَُقِتَل ِمنـْ

: قتل كل �لغ:لسادسةالرواية ا  

وهناك رواية : أ�م قتلوا كل من أنبت. -  

ُروَن ، َفَمْن َبِين قـَُرْيظََة ، َفَكانُوا يـَْنظُ  َسْيبِ   ، قَاَل : ُكْنُت ِمنْ  َعِطيَُّة اْلُقَرِظيُّ  أبو داود: عن

.أَنـَْبَت الشَّْعَر قُِتَل ، َوَمْن َملْ يـُْنِبْت َملْ يـُْقَتْل ، َفُكْنُت ِفيَمْن َملْ يـُْنِبْت   

ثـََنا  ثـََنا ُمَسدَّدٌ  َحدَّ ، ِ�ََذا اْحلَِديِث قَاَل :  َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْريٍ   ، َعنْ  أَبُو َعَوانَةَ  ، َحدَّ

ُبتْ  ، َفَجَعُلوِين ِمنَ  السَّْيبِ . (37)   َفَكَشُفوا َعاَنِيت ، فـََوَجُدوَها َملْ تـَنـْ

!الباحث يف حريةهذه الروا�ت املتفاوتة يف العدد جتعل   

مل تكن حترص على األعداد بشكل يف السرية عموما ولعل قائال يقول: إن الروا�ت  

 دقيق.!!

  ؛وهذا غري صحيح 

جد� أن لو وقفنا على عدد أهل بدر، وأحد، واألحزاب، واحلديبية، وغري ذلك لو ف

 اخلالف احنصر يف أعداد قليلة.

بدر على سبيل املثال على الثالمثائة عدد الصحابة يف الرواة يف فقد أمجع أهل السري و 

                                                           
.359كتاب األموال البن زنجویھ،   )36(  

. وابن ماجھ، باب من الیجب علیھ الحد, باب ما جاء في النزول على الحكم -الترمذي في جامعھ أبو داود، باب في الغالم یصیب الحد. و  )37(  



فيما وراء ذلك.ختلفوا وا، وعشرة  

. ......319، 317، 314هل هم:   

أعداد اخليول، والدروع، فضالً عن عدد القتلى يف كل حدث بل جند أن الروا�ت تذكر 

.ءهمالطرفني، وأمسا من  

ولعل األمر األغرب من ذلك، أن الروا�ت اليت حتدثت عن أحداث أقدم من ذلك كانت 

 دقيقة يف اإلحصاء ومعرفة األمساء، وأن اخلالف قليل بني الروا�ت:

مثل أعداد وأمساء املهاجرين إىل احلبشة، اليت حصلت قبل بين قريظة بزمن بعيد.   

و�ذا و�ذا القدر يف عدد قتلى بين قريظة بني الروا�ت على هذا النحو  مجرد اخلالفف

، ، وأن األمر حباجة إىل أدلة أخرى ملعرفة عدد القتلىاضطرا�ايدل على الفارق الكبري، 

.وترجيح رواية على أخرى  

   



أي مبنطقة بين قريظة.يكن عند حصو�م، احلكم مل تنفيذ تتفق الروا�ت على أن   

ينفذ عند حفرة اخلندق وهي منطقة موجودة يسهل فيها دفنهم. وكذلك مل  

، ايضاً.ومل ينفذ عند البقيع  

ليس هذا حمل سردها.كثرية وراء ذلك، ولعل أسبا�ً    

إىل املدينة:واتفقوا على أ�م سيقوا   

َزُلوا، َفَحَبَسُهْم َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى هللاُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم ِ�ْلَمِديَنِة ِيف َداِر قَاَل اْبُن إْسَحاَق: مثَُّ اْستَـنـْ

 بِْنِت اْحلَاِرِث ، اْمَرَأٍة ِمْن َبِين النَّجَّارِ . (38)

فأمر �لسيب فسيقوا إىل دار أسامة بن زيد، والنساء والذرية إىل دار ابنة ويف رواية أخرى: 

 احلارث. (39)

أيب ارث. ويف رواية قال احلافظ يف الفتح: ذكر ابن إسحق أ�م حبسوا يف دار ابنة احل

 األسود عن عروة: يف دار أسامة بن زيد.

مث قال احلافظ: وجيمع بينهما ��م جعلوا يف بيتني. ووقع يف حديث جابر عند ابن عائذ 

 التصريح ��م جعلوا يف بيتني.اهـ(40)

                                                           
.)252 /3ابن ھشام فى " السیرة " (  )38(  

المغازي للواقدي، بني قریظة.  )39(  

، باب مرجع النبي صلى هللا علیھ وسلم من األحزاب، ومخرجھ إلى بني قریظة ومحاصرتھم إیاھم.كتاب المغازي ،فتح الباري  )40(  
  
 



 فالروا�ت تذكر أ�م نقلوا السيب والنساء والذرية إىل املدينة، وعلى فرض صحة الروا�ت

اليت تذكر أعداد املقاتلة �ملئات، فإن أعداد النساء والذرية �آلالف، فكيف مت �مني نقل 

 هذا العدد واملسافة أكثر من 7000 مرت.(41)

 هذه نقطة، وإن مل تكن على قدر كبري من األمهية !

فيها: أنزلواوالنقطة الثانية تتعلق �لبيوت اليت   

وا يف بيتني:لُ عِ بني الروا�ت ��م جُ مجع احلافظ ابن حجر   

   بيت أسامة بن زيد، وبيت ابنة احلارث، وهي رملة ابنة احلارث(42).اهـ

 البيت األول: بيت أسامة بن زيد:

سعتها، ومل تعرف بمكا�ا،  فاليعلم، �ملدينة املشهورةدار أسامة بن زيد، مل تكن من الدور 

ووصفوا ، على كثر�ا طيفة �ملسجد من كل جهاتهامل دورالعلماً ��م ذكروا أماكن وصفة 

بل ذكروا مثنها عند البيع، أو الشراء، تها، وذكروا من حيد كل دار ومن جياورها، مساح

، كالدار اليت حبادثة ذكروهاوإن عرفت بصفة ما ذكروها: كالدار املشؤومة، وإن اشتهرت 

 تزوج فيها فالن، أو فالنة،  كما بينوا الدار الواسعة من الصغرية. (43)

رضي هللا عنه، فهي دار كبقية الدور، ومل تتميز  ومل يذكروا يف كل ذلك دار أسامة بن زيد

فاليتوقع أن واليسار، لم يكن من أهل املال فأسامة رضي هللا عنه موىل، و بصفة ما، 

                                                           
).1انظر الخریطة رقم (  )41(  

ْعٍد: رملة بنت الحارث، وھو الحارث بن ثعلبة بن زید بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، تكنى أم ثابت، وأمھا كبشة بنت ثابت بن قال اْبُن سَ   )42(
.8/140. النعمان بن حرام، وزوجھا معاذ بن الحارث بن رفاعة  

انظر: وفاء الوفا، فقد عقد فصوال كاملة للحدیث عن بیوت الصحابة حول المسجد.  )43(  
.محمد إلیاس عبد الغنيوانظر أیضا كتاب: بیوت الصحابة حول المسجد النبوي، ل  



 يكون بيته كبرياً.

البيت الثاين: دار رملة ابنة احلارث:   

دار رملة ابنة احلارث رضي هللا عنها(44)،  كانت دار ضيافة ملن يقدم من الوفود على 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم، �مر �قامتهم فيها، ر 

 ويكلف بالالً  رضي هللا عنه وبعض الصحابة خبدمتهم.

جيد الباحث أن أكثر وفد نزل فيها الوفود اليت نزلت يف هذه الدار، أعداد وعند دراسة 

.رجالً  19هو وفد بين عذرة، وعددهم:   

ووفد عبد القيس يف ، ود أخرى: مثل وفد فزارة وكانوا بضعة عشر رجالً ونزلت فيها وف

رجال، ووفد  4رجال، ووفد بين ثعلبة  7ووفد سالمان رجًال،  13قدومهم األول وكانوا 

رجال. 3غسان   

الدار يف صلى هللا عليه وسلم رجًال أنزهلم  200ولكن عندما جاء وفد النخع وعددهم 

جاء وفد ثقيف ضربت هلم قبة جوار ، وعندما دار الضيفان، أو دار األضيافالكربى، 

.املسجد  

زاد  إذارجل، و  200فتبني أن الوفود الكبرية تنزل يف دار الضيفان، اليت تستوعب حوايل 

 العدد ضربت هلم قبة مستقلة لتستوعبهم. 

 وتقع دار رملة يف حمل احلديقة املعروفة �لرومية.(45) 

                                                           
ثابت بن  قال اْبُن َسْعٍد: رملة بنت الحارث، وھو الحارث بن ثعلبة بن زید بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، تكنى أم ثابت، وأمھا كبشة بنت  )44(

.8/140. اعةالنعمان بن حرام، وزوجھا معاذ بن الحارث بن رف  

.وموقعھا شرقي المسجد النبوي إلى الشمال  )45(  

 



 

الف مما يدل على أن عددهم مل يكن فأىن هلذه الدار أن تستوعب املئات فضالً عن اآل

 كذلك. (46)

 

  

                                                           
ذھب بعض الباحثین بأن السبي أنزلوا بساحة كبیرة جوار دار رملة، وسمى ھذه الساحة وأنھا مربد كبیر، ووصفھا طویال.  )46(  

.، وإال نصوا على ذلكجوار بیتھا یرد في أي روایة ذكر الساحةعلى أنھم أنزلوا في دار رملة، ولم نصت كل الروایات ویرد ذلك أن   



 مكان القتل والدفن:

مث غدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل السوق، فأمر خبدوٍد فخدت يف 

 السوق ما بني موضع دار أيب جهم العدوي إىل أحجار الزيت �لسوق.(47)

 فبداية اخلدود: دار أيب جهم العدوي.

 و�ايتها: أحجار الزيت.

 وحد سوق املدينة األول عند أحجار الزيت ومشهد مالك بن سنان(48)، 

   

                                                           
.513-2/512المغازي للواقدي   )47(  

.2/249وفاء الوفا   )48(  



 تفاصيل وحدود هذا املكان:

 النقطة األوىل: دار أيب جهم(49):

ورد ذكر دار أيب جهم يف رواية َماِلكٍ  َعْن َعّمِهِ  َأِيب ُسَهْيِل ْبِن َماِلكٍ ، َعنْ  أَبِيهِ  أَنَُّه قَاَل : ُكنَّا َنْسَمُع 

 ِقَراَءةَ  ُعَمَر ْبِن اْخلَطَّاب ِ ِعْنَد َداِر َأِيب َجْهٍم ِ�ْلَبَالطِ . (50)

و اْلَبَالُط َمْوِضٌع ِ�ْلَمِديَنِة َقرِيٌب ِمَن السُّوقِ ، موجود منذ عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وورد 

 ذكره يف عدة أحاديث(51). 

 يستمر البالط إىل حد سوق املدينة األول عند أحجار الزيت ومشهد مالك بن سنان. (52)

 أي يف اجلهة الغربية ملسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 وورد يف رواية أخرى حتديد املسافة بني املسجد وبني دار أيب جهم: 

َع ِقَراَءةَ  ُعَمَر ْبِن اْخلَطَّابِ  ِيف الصُّْبِح .إىل أن قَاَل  ثنا ِإْمسَاِعيلُ  ، ثنا أَبُو ُسَهْيلٍ  ، َعنْ  أَبِيهِ  أَنَُّه مسَِ

نَـُهَما َحنٌْو ِمْن َسْبِعِماَئِة ِذرَاعٍ . (53)  ِإْمسَاِعيُل : َفَكاَن بـَيـْ

وقوله يف رواية مالك: نسمع قراءة عمر عند دار أيب جهم �لبالط: فذكر دار أيب جهم لبعدها 

 ليدلل على قوة صوت عمر رضي هللا عنه..

                                                           
. أبو جھم رضي هللا عنھ ورد ذكره في حدیث األنبجانیة، وحدیث فاطمة بنت قیس )49(  

.178الموطأ   )50(  

(51)   بّوب البخاري يف صحيحه ملن عقل بعريه على البالط أو �ب املسجد، وأورد فيه حديث جابر قال: دخل رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم املسجد، فدخلت إليه، 

وعقلت اجلمل يف �حية البالط، وبوب أيضا للرجم �لبالط، وأورد فيه حديث اليهوديني اللذين زنيا، قال ابن عمر: فرمجا عند البالط. ويف رواية البن عمر: فرمجا قريبا من موضع 

 .اجلنائز

 ويف احلديث أن عثمان رضي هللا تعاىل عنه أتى مباء فتوضأ �لبالط

.2/249وفاء الوفا   )52(  

متر تقریبا. 500وسبعمائة ذراع تعدل  .457إسماعیل بن جعفر في أحادیثھ، سابع عشر، أحادیث أبي سھیل، رقم:   )53(  



فتبني أن دار أيب جهم يف اجلهة الغربية ملسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، جبهة أحجار الزيت 

 أو مشهد مالك بن سنان، وأ�ا تبعد عن املسجد 500 مرت تقريباً.

 النقطة الثانية: أحجار الزيت ومشهد مالك بن سنان:

 ورد ذكر أحجار الزيت يف عدة أحاديث:

ُ َعَلْيِه  عن عمري موىل آِيب اللَّْحِم، َأنَُّه رََأى النَِّيبَّ َصلَّى ا�َّ

َوَسلَّمَ  َيْسَتْسِقي ِعْنَد َأْحَجاِر الزَّْيِت، َقرِيًبا ِمَن الزَّْورَاِء َقاِئًما، 

 َيْدُعو َيْسَتْسِقي رَاِفًعا َيَدْيِه ِقَبَل َوْجهِ ِه، َال ُجيَاِوُز ِ�َِما رَْأَسهُ . (54)

 موضع أحجار الزيت:

 قال �قوت: هو موضع كان فيه أحجار علت عليها الطريق فاندفنت

وقال ابن جبري: هو حجر موجود يزار، وهو موضع صالة االستسقاء، 

وسبق فيمن ذكر أنه نقل من شهداء أحد أن مالك بن سنان دفن عند 

 أصحاب العباء.

قال ابن ز�لة يف روايته: وهناك كانت أحجار الزيت ومشهد مالك بن 

سنان معروف؛ فأحجار الزيت عنده كما يعلم من أطراف كالم ابن شبة 

                                                           
..21470، وابن حبان، باب األدعیة، وأحمد أبو داود، باب تفریغ الجمعة )54(  



 �لزوراء من سوق املدينة. (55)

فأحجار الزيت عند مسجد مالك بن سنان(56) رضي هللا عنه، وهذا 

املشهد، واملسجد كان موجوداً  إىل عهد قريب، وهذا موقعه على وجه 

 التقريب.(57)

 اخلالصة: 

فبعد معرفة مكان دار أيب جهم اليت حتدد بداية اخلدود(تبعد عن املسجد 

700 ذراع كما تقدم يف الرواية(58))، و مكان أحجار الزيت(اليت حتدد �اية 

اخلدود)، يتبني أن هذه املنطقة التكفي لدفن عدد كبري من القتلى يصل 

 إىل املئات، لعدة أسباب:

                                                           
.4/9وفا وفاء ال )55(  

مشھد مالك بن سنان ، والد أبي سعید الخدري ، في غربي المدینة مالصقا للسور ، وعلیھ قبة قدیمة البناء وصف السمھودي ھذا المكان بقولھ:  )56(
 .بھا محراب ، وعن یمینھ باب خزانة صغیرة فیھا بناء أصغر وذلك المحل من سوق المدینة القدیم

، موقع مشھد مالك بن سنان )57(  

24°28'03.8"N 39°36'26.6"E 

https://www.google.com/maps/place/24%C2%B028'03.8%22N+39%C2%B036'26.6%22E/@24.4578
11,39.604814,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d24.4677333!4d39.6073833?hl=ar-AE 

. 3انظر الخریطة رقم  

متر تقریبا. 500وسبعمائة ذراع تعدل  .457إسماعیل بن جعفر في أحادیثھ، سابع عشر، أحادیث أبي سھیل، رقم:   )58(  



األول: صغر مساحتها، إذ أن دفن املئات حيتاج إىل مقربة كبرية، ختفي 

 نتنهم، فاملكان قريب من جتمع الناس، وقريب من دور السكن.

الثاين: أن اهلدف من اختيار السوق هو نشر احلدث، �قامة القتل عند 

جتمع الناس، فهو هدف معنوي(59)، ولو كان عدد القتلى كبريًا �ملئات ملا 

أمكن قتلهم ودفنهم يف مكان عام، أو على أطراف مكان عام، و إال فمن 

يدفن مئات يف السوق، أو عند أطراف السوق، ففيه تقوم حاجة الناس، 

وتتعلق به مصاحلهم، وتفسد األرض مدة طويلة �لقبور الكثرية، واحلفرة 

الكبرية، وإال ملا وجدت املقابر يف أي مكان �لدنيا، وخاصة مع وجود 

مساحات  كبرية يف املدينة املنورة بعضها جاهز ومهيأ مثل: حفرة اخلندق 

 اليت مل تردم يف ذلك الوقت، وكذلك املساحات قرب بين قريظة. 

الثالث: أن هذه املنطقة �كملها قد حُ فِ رَ ت يف عصر� احلايل إلقامة 

مشاريع املسجد النبوي، ونفق املناخة، ومشاريع املنطقة املركزية، بل 

حُ فِ رَ ت بعض أقسامها إىل أعماق األرض، حفرًا جتاوز عشرات األمتار، فلو 

كان القتلى �ملئات لعثروا على بقا� هلم، أو على آ�رهم، وخاصة أن 

                                                           
عندما وزع الرسول صلى هللا علیھ وسلم عدداً من بني قریظة على بطون األوس والخزرج سترد بعد قلیل، وسیظھر ذلك في روایة أخرى،  )59(

 لیقتلوا ھناك.



أجزاء من هذه البقا� التبلى على مر الزمن، فإن كان العدد كبريًا ستظهر 

 البقا� واضحة لكثر�ا!!!. وهللا أعلم.

 

   



 تنفيذ احلكم:

 وفيه عدة نقاط: 

 1-هل حضر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تنفيذ احلكم؟

 2- هل قتلوا مجيعاً يف مكان واحد؟

 3-ومن نفذ احلكم؟ومىت؟

 4- احلوار مع بعضهم.

 5-هل بني القتلى نساء؟وصبيان؟

 

   



1- حضر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه عدد من الصحابة تنفيذ احلكم، وتبني 
 الروا�ت أنه حاور بعضهم، كما أنه قبل شفاعة بعض الصحابة فعفا عن عدد منهم.(60)

2-مل يتم تنفيذ احلكم يف مكان واحد، وإمنا وزع أعداداً منهم على بطون األوس لتشمل 

 كل أحناء املدينة على النحو التايل:

قال يف املغازي: جاء سعد بن عبادة، واحلباب بن املنذر فقاال: � رسول هللا، إن األوس 

 كرهت قتل بين قريظة ملكان حلفهم.

 فقال سعد بن معاذ: � رسول هللا، ما كرهه من األوس من فيه خري، فمن كرهه من 

 األوس ال أرضاه هللا!

 فقام أسيد بن حضري فقال: � رسول هللا، ال تبقني داراً من دور األوس إال فرقتهم فيها، 

 فمن سخط ذلك فال يرغم هللا إال أنفه، فابعث إىل داري أول دورهم.

 فبعث إىل بين عبد األشهل �ثنني، فضر ب أسيد بن حضري رقبة أحدمها، وضرب أبو 

 �ئلة اآلخر. 

وبعث إىل بين حارثة �ثنني، فضرب أبو بردة بن النيار رقبة أحدمها، وذفف عليه حميصة، 

 وضرب اآلخر أبو عبس بن جرب، ذفف عليه ظهري بن رافع.

                                                           
كما سیأتي في الروایات التالیة.  )60(  



  وبعث إىل بين ظفر �سريين

فحدثين يعقوب بن حممد، عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال: قتل أحدمها قتادة بن 

 النعمان، وقتل اآلخر نضر بن احلارث.

 قال عاصم: وحدثين أيوب بن بشري املعاوي قال: أرسل إلينا - بين معاوية - �سريين، 

 فقتل أحدمها جرب بن عتيك، وقتل اآلخر نعمان بن عصر؛ حليٌف هلم من بلى.

 قالوا: وأرسل إىل بين عمرو بن عوف �سريين، عقبة بن زيد وأخيه وهب بن زيد، فقتل 

 أحدمها عومي بن ساعدة، واآلخر سامل بن عمري.اهـ (61)

 فبعث إىل بطون األوس املتناثرة �رجاء املدينة، ليعم اخلرب، وليحقق ماقاله أسيد رضي هللا 

 عنه:

 ال تُ بقنيَّ  داراً من دور األوس إال فرقتهم فيها، فمن سخط ذلك فال يرغم هللا إال أنفه.اهـ

وهذه القبائل تتوزع يف مناطق خمتلفة تشمل كل أرجاء املدينة، من الشرق، والغرب، 

 والشمال، واجلنوب. (62)

أمر آخر: ختصيصه لكل قبيلة هذا العدد القليل(لكل قبيلة شخصني) يدل على أن عدد 

 القتلى مل يكن كبرياً ، وإال لو كان العدد  كبرياً �ملئات لوزع على كل �حية عدداً كبرياً.

   

                                                           
.المغازي للواقدي  )61(  

..4انظر: الخریطة رقم:   )62(  



 

 3-من نفذ احلكم؟ومىت؟

 توىل تنفيذ احلكم اثنان من الصحابة الشباب: علي والزبري.

ُر َيْضِرَ�ِن َأْعَناقـَُهْم بـَْنيَ َيَدْيهِ  صلى  كما ورد يف الرواية: فَ َجَعَل َعِليٌّ َوالزُّبـَيـْ

 هللا عليه وسلم. (63)

وماكان يلي ذلك إال علي و الزبري،  كما سنرى بعد قليل يف حادثة الزبري بن 

 �ظا.

 وقد بدأ التنفيذ بعد العصر، وامتد إىل غياب الشفق:

  بدأ بعد العصر امتثاالً  لقوله صلى هللا عليه وسلم:

 ( ال جتمعوا عليهم حر الشمس، وحر السالح، وكان يوماً صائفاً ). (64)

وقد حصلت أحداث بين قريظة يف آخر ذي القعدة وأول ذي احلجة من 

 السنة اخلامسة، ويوافق ذلك من األشهر الشمسية شهر أبريل/627م.
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 و�لرجوع إىل جدول املواقيت �ملدينة املنورة لشهر أبريل يتبني التايل:

 وقت أذان العصر: الساعة 3 و 54 دقيقة، تقريبًا.

 وقت أذان املغرب: الساعة 6 و 38 دقيقة تقريباً .

 ووقت الشفق بعد أذان املغرب بنصف ساعة تقريبًا.

فهل يتأتى لشخصني، يف هذا الوقت القصري، أن يقوما بقتل املئات؟ 

وخاصة إن علمنا أن األمر ليس جمرد قتل، فقد كان هناك حوار مع عدد 

 منهم قبل تنفيذ احلكم.

 ومل يكن يقتل أحدهم أمام اآلخر(65). وهذا يتطلب وقتا يف إحضارهم.

   

                                                           
سألوا زعیمھم كعب بن أسد فقالوا: یا كعب ما تراه یصنع بنا؟ قال: أفي كل موطن ال تعقلون؟ أال ترون دل على ذلك حوارھم مع كعب بن اسد:   )65(

.الداعي ال ینزع، وأنھ من ذُھب بھ منكم ال یرجع؟ ھو وهللا القتل  



 4- احلوار مع بعضهم قبل القتل:

حكم فيهم سعد رضي هللا عنه أن تقتل املقاتلة، وهذا يف شريعتهم، كما 

تقدم، ومع ذلك كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيرص على 

إسالمهم، و حياور كبارهم، فقد ورد يف الرواية أنه حاور أربعة منهم، وهم: 

 حيي بن أخطب، ونباش بن قيس، وغزال بن مسوأل، وكعب بن أسد.

 كما ورد يف الروا�ت التالية:

 -احلوار مع حيي بن أخطب:

 - روى الطرباين يف الكبري عن عروة قال:

 ، ُ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم : َهلْ  َأْخَزاكَ  ا�َّ َوُأْخرَِج ُحَييُّ ْبُن َأْخَطَب ، فـََقاَل َلُه َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

ُ َعَلْيِه  فـََقاَل : َقْد َظَهْرَت عَ َليَّ ، َوَما أَُلوُم نـَْفِسي ِفيَك ، فََأَمَر بِِه َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

 َوَسلَّمَ ، َفُضرَِبْت ُعنُـُقهُ . (66)

 ويف رواية الواقدي: 

مث أيت حبيي بن أخطب جمموعة يداه إىل عنقه عليه حلة شقحية قد لبسها للقتل مث عمد 

إليها فشقها أمنلة لئال يسلبه إ�ها أحد ، وقد قال له رسول هللا - صلى هللا عليه وسلم 

- حني طلع أمل ميكن هللا منك � عدو هللا ؟ قال بلى وهللا ما ملت نفسي يف عداوتك ، 

                                                           
. في حدیث طویل.5190المعجم الكبیر للطبراني، من امھ زرارة،   )66(  



ولقد التمست العز يف مكانه وأىب هللا إال أن ميكنك مين ، ولقد قلقلت كل مقلقل ولكنه 

  من خيذل هللا خيذل. (67)

 - احلوار مع نباش بن قيس(68):

 روى الواقدي: 

أيت بنباش بن قيس ، وقد جابذ الذي جاء به حىت قاتله فدق الذي جاء به أنفه 

فأرعفه فقال رسول هللا - صلى هللا عليه وسلم - للذي جاء به مل صنعت به هذا؟ 

 أما كان يف السيف كفاية؟ فقال � رسول هللا جابذين ألن يهرب.

 فقال كذب والتوراة � أ� القاسم ولو خالين ما �خرت عن موطن قتل فيه قومي 

  حىت أكون كأحدهم.

قال مث قال رسول هللا - صلى هللا عليه وسلم - أحسنوا إسارهم وقيلوهم 

وأسقوهم حىت يربدوا فتقتلوا من بقي ال جتمعوا عليهم حر الشمس وحر السالح 

 - وكان يوما صائفاً . (69)
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بن قیس : إن ربك بخیل ال ینفق ، فأنزل هللا عز وجل : { قالت الیھود ید هللا مغلولة  نباشلعن ابن عباس قال : قال رجل من الیھود یقال لھ ا  )68(

.12336، المعجم الكبیر للطبراني.}غلت أیدیھم ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق كیف یشاء   

.2/651الواقدي  )69(  



 -احلوار مع غزال بن مسوأل:

أيت بغزال بن مسوأل فقال أمل ميكن هللا منك ؟ قال بلى � أ� القاسم . فأمر به النيب - 

 صلى هللا عليه وسلم - فضربت عنقه. (70)

 -احلوار مع كعب بن أسد:

أيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكعب بن أسد جمموعة يداه إىل عنقه وكان حسن 

الوجه، فقال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  كعب بن أسد؟ قال كعب نعم � أ� القاسم  

قال وما انتفعتم بنصح ابن خراش وكان مصدقا يب، أما أمركم �تباعي وإن رأيتموين 

تقرئوين منه السالم ؟ قال بلى والتوراة � أ� القاسم ولوال أن تعريين اليهود �جلزع من 

 السيف التبعتك ، ولكين على دين اليهود.

  قال رسول هللا - صلى هللا عليه وسلم - قدمه فاضرب عنقه . فقدمه فضرب عنقه.(71)

وقد أتيت �ذه النصوص، ألبني أن الوقت الذي نفذ فيه احلكم كان قصريا، ومع ذلك 

 ختللته حوارات مع عدد منهم، مما يدل على استحالة أن يكون العدد �ملئات، وهللا أعلم.
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ومن األدلة على أن العدد مل يكن كبرياً ، احلوار مع الزبري بن �طا، كما تبني 

 الرواية التالية.

 فقد عفا عنه النيب صلى هللا عليه وسلم بعد شفاعة أحد الصحابة، ولكنه 

 بعد ذلك تذكر رجال قومه، وحياته معهم، فأىب العفو.

والشاهد هنا أنه عندما ذكر رجال قومه؛ ذكر أمساءهم واحدًا واحدًا، فلو 

كان القتل عاماً شامًال �ملئات لكل بين قريظة ملا خطر بباله أن يسأل عن 

أحدهم فيحدد أشخاصاً بعينهم، فاألصل أن الكل قد قتل، وأن األمر عام 

 وشامل.

ولو كان عدد الذين قتلوا كبريا ملا خطر بباله أن يعدد، فمن يذكر، ومن 

 يرتك.

 لكن جمرد ذكره لبعض األمساء، يدل على أن الذين قتلوا هم فريق من 

 القوم.

 رو ى البيهقي وابن زجنويه:

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، فـََقالَ : َهْب ِيل  َبَل َ�ِبُت ْبُن قـَْيِس ْبِن مشََّاٍس ِإَىل َرُسوِل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ َعنْ  ُعْرَوةَ ، قَالَ : َوَأقـْ

َبَل َ�ِبتٌ  َحىتَّ َأَ�هُ ، فـََقالَ :  هُ ، فََأقـْ َر اْليَـُهوِديَّ َأْجزِيهِ ، فـََقْد َكاَنْت َلُه ِعْنِدي يـَْوَم بـَُعاثٍ . فََأْعطَاُه ِإ�َّ الزُّبـَيـْ

َ� َأَ� َعْبِد الرَّْمحَِن َهْل تـَْعرُِفِين ؟ فـََقالَ : نـََعمْ ، َوَهْل يـُْنِكُر الرَُّجُل َأَخاهُ ؟ قَاَل َ�ِبتٌ : َأَرْدُت َأْن َأْجزَِيَك 



َعْل فَِإنَّ اْلَكِرَمي َجيِْزي اْلَكِرميَ . قَالَ : َقْد فـََعْلتُ ، َقْد َسأَْلُت  اْليَـْوَم بَِيٍد َلَك ِعْنِدي يـَْوَم بـَُعاثٍ . قَالَ : فَافـْ

رُ : لَْيَس ِيل قَاِئٌد َوَقْد  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََوَهَبَك ِيل . فََأْطَلَق َعْنُه ِإَسارَهُ . فـََقاَل الزُّبـَيـْ َرُسوَل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْمَرأََتَك  َأَخْذُمتُ اْمَرَأِيت َوَبِينَّ . فـََرَجَع َ�ِبٌت إِ َىل الزُّبـَْريِ ، فـََقالَ : رَدَّ ِإلَْيَك َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

رُ : َحاِئٌط ِيل ِفيِه َأْعُذٌق لَْيَس ِيل َوَال ِألَْهِلي َعْيٌش ِإالَّ ِبهِ . فـََرَجَع َ�ِبٌت ِإَىل َرُسوِل  َوبَِنيكَ . فـََقاَل الزُّبـَيـْ

 ُ ُ عَ َلْيِه َوَسلََّم فـََوَهَب َلهُ ، فـََرَجَع َ�ِبٌت ِإَىل الزُّبـَْريِ فـََقالَ : َقْد رَدَّ ِإلَْيَك َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ ا�َِّ صَ لَّى ا�َّ

َعَلْيِه َوَسلََّم َأْهَلَك َوَماَلَك فََأْسِلْم َتْسَلمْ . قَالَ : َما فـََعَل اْجلَِليَسانِ ، َوذََكَر رَِجاَل قـَْوِمهِ ، قَاَل َ�ِبتٌ : َقْد 

رُ : َأْسأَُلَك ِ��َِّ َ� َ�ِبُت  َقاَك خلََْريٍ  قَاَل الزُّبـَيـْ ُهمْ ، َوَلَعلَّ ا�ََّ تـََباَرَك َوتـََعاَىل َأْن َيُكوَن أَبـْ قُِتُلوا َوفُرَِغ ِمنـْ

ٌر بـَْعَدُهمْ . َفذََكَر َذِلَك َ�ِبٌت  َوبَِيِدي اْخلَِصيِم ِعْنَدَك يـَْوَم بـَُعاٍث ِإالَّ َأْحلَْقَتِين �ِِ مْ ، فـََلْيَس ِيف اْلَعْيِش َخيـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، فََأَمَر ِ�لزُّبـَْريِ فـَُقِتلَ .  ِلَرُسوِل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

ُر ْبُن َ�طَا اْلُقَرِظيُّ ، َوذََكَرُه أَْيًضا   َوذََكَرُه أَْيًضا ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َيَسارٍ ، َعِن الزُّْهِريِّ ، َوذََكَر أَنَّهُ  الزُّبـَيـْ

 ُموَسى ْبُن ُعْقَبةَ ، َوذََكَر أَنَُّه َكاَن يـَْوَمِئٍذ َكِبريًا َأْعمَ ى. (72)

 هكذا يف رواية البيهقي وابن زجنويه: وذكر رجال قومه.

 أما يف الرواية التالية فذكرهم على وجه التفصيل فقال:  

� �بت ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صينية ترتاءى عذارى احلي يف وجهه -  كعب بن أسد؟ قال 

 قتل. 

قال فما فعل سيد احلاضر والبادي; سيد احليني كليهما، حيملهم يف احلرب ويطعمهم يف احملل حيي 

 بن أخطب؟ قال قتل.

 قال فما فعل أول غادية اليهود إذا محلوا، وحاميتهم إذا ولوا - غزال بن مسوأل؟ قال قتل.

                                                           
   ِكتَاُب فُتُوحِ األََرِضیَن َوُسنَنَِھا َوأَْحَكاِمَھاا، . وابن زنجویھ مختصر16536، السنن الكبرى للبیھقي، كتاب السیر  )72(



قال فما فعل احلول القلب الذي ال يؤم مجاعة إال فضها وال عقدة إال حلها - نباش بن قيس؟ قال 

 قتل.

 قال فما فعل لواء اليهود يف الزحف - وهب بن زيد؟ قال قتل.

  قال فما فعل وايل رفادة اليهود وأبو األيتام واألرامل من اليهود- عقبة بن زيد؟ قال قتل.

   قال فما فعل العمران اللذان كا� يلتقيان بدراسة التوراة؟ قال قتال.

 قال � �بت فما خري يف العيش بعد هؤالء أأرجع إىل دار كانوا فيها حلوال فأخلد فيها بعدهم؟(73) 
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 5-هل بني القتلى نساء؟وصبيان؟

 امرأة واحدة قتلت قصاصًا، وليس بسبب أ�ا من بين قريظة.

  ألقت رحًى على أحد الصحابة فقتلته، وهو خالد بن سويد.

هِ  ، قَاَل : قُِتَل يـَْوَم قـَُرْيظََة رَُجٌل ِمَن  َعنْ  َعْبِد اْخلَِبِري ْبِن قـَْيِس ْبِن َ�ِبِت ْبِن مشََّاسٍ  ، َعنْ  أَبِيهِ  ، َعنْ  َجدِّ

ٌد ، َفَجاَءْت َوِهَي ُمتَـَنِقبٌَّة ، َفِقيَل َهلَا :  ٍد ، قُِتَل َخالَّ ًدا ، َفِقيَل ِألُّمِِه : َ� أُمَّ َخالَّ اْألَْنَصاِر يُْدَعى َخالَّ

ًدا ، َفَال  ُأْرزَأُ  َحَياِئي ، َفذََكُروا َذِلَك لِلنَِّيبِّ َصلَّى  ٌد ، َوِجتيِئينَـَنا ُمتَـَنِقبًَّة ، قَاَلْت : ِإْن رُزِْئُت َخالَّ قُِتَل َخالَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، فـََقاَل : َأَما ِإنَّ َلُه َأْجَر َشِهيَدْيِن ِقيَل : َ� َرسُ وَل ا�َِّ ، َوِمبَ ؟ قَاَل : ِألَنَّ َأْهَل  ا�َّ

 اْلِكَتاِب قـَتَـُلوهُ . (74)

 قال الواقدي: 

وكانت امرأة من بين النضري يقال هلا نباتة وكانت حتت رجل من بين قريظة فكان حيبها وحتبه فلما 

اشتد عليهم احلصار بكت إليه وقالت إنك ملفارقي. فقال هو والتوراة ما ترين وأنت امرأة فديل 

عليهم هذه الرحى، فإ� مل نقتل منهم أحدا بعد وأنت امرأة وإن يظهر حممد علينا ال يقتل النساء  

 وإمنا كان يكره أن تسىب، فأحب أن تقتل جبرمها .

 وكانت يف حصن الزبري بن �طا، فدلت رحى فوق احلصن وكان املسلمون رمبا جلسوا حتت احلصن 

يستظلون يف فينه فأطلعت الرحى، فلما رآها القوم انفضوا، وتدرك خالد بن سويد فتشدخ رأسه 

  فحذر املسلمون أهل احلصن.

فلما كان اليوم الذي أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يقتلوا، دخلت على عائشة فجعلت 

                                                           
  (74)  مسند أبي یعلى الموصلي، مسند وابصة، رقم: 1556. وأبو داود مختصرا، باب فضل قتل الروم، والبیھقي في السنن، باب جماع السیر. 



تضحك ظهرا لبطن وهي تقول سراة بين قريظة يقتلون إذ مسعت صوت قائل يقول � نباتة  قالت 

 أ� وهللا اليت أدعى.

 قالت عائشة ومل؟ قالت قتلين زوجي - وكانت جارية حلوة الكالم . فقالت عائشة وكيف قتلك 

زوجك؟ قالت كنت يف حصن الزبري بن �طا، فأمرين فدليت رحى على أصحاب حممد فشدخت 

  رأس رجل منهم فمات وأ� أقتل به.

 فأمر رسول هللا - صلى هللا عليه وسلم - �ا فقتلت خبالد بن سويد.

  قالت عائشة ال أنسى طيب نفس نباتة وكثرة ضحكها، وقد عرفت أ�ا تقتل. (75)

وإن صح خرب الواقدي، فهو يشري إىل أن أسرى بين قريظة كانوا طلقاء، فنباتة اليت ورد ذكرها، 

 كانت يف بيت أم املؤمنني عائشة، ومل تشعر �ا أ�ا ستقتل، حىت نودي عليها، وهللا أعلم.

 أما الصبيان:

فقد روى أبو داود: عن َعِطيَُّة اْلُقَرِظيُّ ، قَالَ : ُكْنُت ِمنْ  َسْيبِ  َبِين قـَُرْيظَةَ ، َفَكانُوا يـَْنظُ ُرونَ ، 

 َفَمْن أَنـَْبَت الشَّْعَر قُِتلَ ، َوَمْن َملْ يـُْنِبْت َملْ يـُْقَتْل ، َفُكْنُت ِفيَمْن َملْ يـُْنِبتْ .(76)

عطية القرظي، عفا عن  كما،  ، ويعفى عنهمل يبلغ فاليقتل املقاتلة، فلو كان صغرياً أي من  

 و رفاعة بن مسؤال(77).

 

 

                                                           
  (75)  الواقدي، 516/2. 

. وابن ماجھ، باب من الیجب علیھ الحد, باب ما جاء في النزول على الحكم -الترمذي في جامعھ أبو داود، باب في الغالم یصیب الحد. و  )76(  

  ، 2/408انظر ترجمتھ في اإلصابة   )77(



 الخاتمة:
عند دراسة كل ھذه األحداث على وجھ التفصیل، یتضح 

 للباحث عدم صحة الروایات التي تقول أن عددھم بالمئات:
 ولو كانوا بالمئات، فأین أسكنھم!

 ومن تولى أمورھم!
 وكیف نقلوا!

 وكم یحتاج قتلھم إلى وقت!
 وكم شخصاً سینفذون القتل!

 وأین دفنوا!
ولم نجد في أي واحد من ھذه األسئلة إجابة تؤید ذلك، بل كل 

 واحد من ھذه األسباب یكفي لنسف روایة المئات.
 فكیف إذا اجتمعت كل األسباب في نسف روایة المئات.

وانطالقاً من اآلیات القرآنیة التي ذكرت في أول البحث، 
وروایات الصحیحین، واألمور األخرى التي تقدمت، یمیل 
الباحث إلى ترجیح روایة ابن زنجویھ التي نصت على أن 

 عددھم كان أربعین.
 وھذا یتفق مع كل األحداث التي تقدمت. وهللا أعلم.

ومع ذلك سنجد أن فریقاً یشكك ببعض التفاصیل ولیس كلھا 
بحجة ورودھا في كتب السیر، لكنھ بالمقابل یقول بروایة 

المئات التي وردت أیضا في كتب السیر، وتفتقر إلى أي سند 
 علمي أو عقلي.



 وهللا أعلم.
 وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین.


