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Research Summary

The Jews’ breach of covenants in the era of
prophecy

ملخص البحث
نقض اليهود للعهود يف عرص النبوة إ َّن تاريخ اليهود

The history of the Jews is full of its black  التي تبــن حالهم تجاه،ميل ٌء بصفحاته الســوداء

pages, which show their situation towards  فكم مر ًة نقــض اليهود عقو ًدا،العهود واملواثيــق
covenants and covenants. How many times  فــا يحفظون ألحد، ومواثيــق أبرموها،عقدوهــا

have the Jews violated the contracts they  والقرآن الكريم سطر لنا، وال يرعون له وع ًدا،عه ًدا
made, and the covenants they concluded,  العهود،الكثري من املواقف التي نقض فيها اليهود
so they do not keep a covenant for anyone,  ومل يحرتموا،واملواثيق مــع األنبياء واملرســلني

and they do not take care of a promise to عهودهــم مع ال َّنبي ﷺ بل نقضوهــا وحاولوا قتله
him, and the Holy Qur’an has written for us  كام حاولوا إشــعال نــار الفتنة بني،أكــر من مرة
many situations in which the Jews broke the

.صفوف املسلمني

covenants and covenants with the proph- ويتناول البحث ابرز الســات العدوانية يف مالمح

ets. And the messengers, and they did not  والتي تظهر عدواوتهم لالسالم،الشخصية اليهودية

respect their covenants with the Prophet, ...واملســلمني يف نقضهم للعهود يف عرص النبوة
may God bless him and grant him peace, ،ثم يعرف البحث معنى نقض العهد لغ ًة واصطال ًحا
but rather broke them and tried to kill him  و يهود بنو،ويبني دور يهود بني قينقاع وبني قريظة
more than once, as they tried to ignite the
fire of sedition among the Muslims.

The research deals with the most prominent
aggressive traits in the features of the Jewish
personality, which are.

Their hostility to Islam and Muslims appears in their breaking of covenants in the

era of prophecy... Then the research defines

.النضري يف نقض العهود يف عرص النبوة
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the meaning of breaking the covenant linguistically and idiomatically, and shows the



role of the Jews of Banu Qaynuqa and Banu

مقدمة

Qurayza, and the Jews of Banu al-Nadir in
breaking covenants in the era of prophecy.

❊

❊

❊

الحمد اللــه رب العاملني والصالة والســام عىل

رسوله الصادق االمني واله وصحبه اجمعني.

اما بعد؛واجهت الدعوة االسالمية يف املدينة املنورة

ونشــوء دولة االمة معارضة شديدة من قبل القبائل

اليهودية يف املدينة املنورة ،وشــكلت خطرا عىل
املرشوع االســامي ،فقد أغاظ اليهود الفتوحات
االســامية التي قادها الرسول ﷺ فاظهروا حقدهم

الدفني عىل االســام واملســلمني ،وبدؤا يكررون
محاوالتهم الغادرة بالتعاون مع املرشكني ،ويبثون
بني صفوف املسلمني الشائعات والدسائس للنيل

من الدعوة االســامية ،ونقضوا التزاماتهم بالعهود
واملواثيــق مع الرســول ﷺ وانظمــوا اىل صف
املرشكني .

أهمية املوضوع أشــار القرآن الكريــم إىل ظاهرة
الغدر ونقــض العهود بني اليهــود ،وعدها ظاهرة
أصيلة متيزوا بها عرب التاريخ ،من ذلك قوله تعاىل:

ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ (((.
((( النساء١٥٥ :
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كام أشــار القرآن الكريم إىل أن يهود املدينة اقتدوا املدينــة ،وجعلــت النبــي ﷺ يوىص عنــد موته
بأســافهم فنقضــوا عهدهم مع اللــه ،قال تعاىل« :أخرجوا املرشكني من جزيرة العرب»(((.

ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ومن املعلوم ان األمة االسالمية اليوم أمام تحديات
ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ(((  ،وقــد نزلــت هذه اآلية يهودية كثرية يف عمليــات إدارة الرصاع اآلن ،ويف
الكرمية يف مالك بن الصيــف– أحد أحبار اليهود املســتقبل .وهي اآلن تخوض رصاعــاً ضارياً مع

الص ْي ِ
ح َ
ي اليهــود الذين احتلوا أرضها ومقدســاتها ،وهيمنوا
ف َ ،ح ْ َ
اقَ :و َق َال َما ِلكُ بْ ُن َّ
إس َ
– ( َق َال ابْ ُن ْ
بُ ِع َ
ث َر ُس ُ
ــم َما أُ ِخ َذ َعلَ ْيه ِْم لَهُ عليهــا ،وهي بحاجة إىل تجربــة عملية ناجحة يف
ــول اللَّ ِه ﷺَ ،و َذكَ َر لَ ُه ْ

ِــم ِفي ِهَ :واَللَّ ِه َما ُعهِدَ التعامــل معهم ،تفيدهــا ،وتعرفها عــى صفاتهم
ِمــ ْن الْ ِميثَاقِ َ ،و َما َعهِدَ اللَّهُ إلَ ْيه ْ
ح َّم ٍد َع ْهدٌ َ ،و َما ُأ ِخ َذ لَهُ َعلَ ْي َنا ِم ْن ِميثَاقٍ )(((  .وأخالقهم ،وتقدم لها الــدروس والعرب ،وال توجد
إلَ ْي َنا ِ
ف ُم َ
سبب اختيار املوضوع:

أفضــل وال أوضــح وال أصدق مــن تجربة تعامل

لقد أشــار العديد من الباحثــن إىل أخالق اليهود املسلمني معهم يف العهد النبوي.

بشــكل عام عرب تاريخهم الطويل ،أو اعتامدا ً عىل وملــا كان هذا ديدنهم ســوف نقترص عىل بعضها
آيات القرآن الكريم ،والوقائع تدل يف جملتها عىل لكرثتها خشية االطالة .
مدى ما ركب يف اليهود من طبيعة الغدر والخيانة .منهج البحث :

وعرب القرآن الكريم عن تأصل ظاهرة الخيانة ونقض اســتخدم الباحث املنهــج التحليــي التاريخي:

العهود بني أجيال اليهود املتعاقبة من خالل العديد وذلك بتتبع التسلسل التاريخي لجذور نقض اليهود
من اآليات .

للعهود يف عرص النبوة.

والبحث ســيقدم املربرات الحقيقية ،التي دفعت أهداف البحث:

املســلمني إىل محاربــة اليهــود وإجالئهــم عن للبحث عدة اهداف وسوف يقوم الباحث (ان شاء
الله) بالعمل عىل تحقيقها:

((( البقرة١٠٠ :

حا،
الهدف األول  :معنى نقض العهد لغ ًة واصطال ً

((( ابن هشــام :عبد امللك بن هشــام بن أيوب الحمريي الهــدف الثــاين  :ذم نقض العهــد والنهي عنه يف
املعافري ،أبو محمد ،جامل الديــن (املتوىف213 :هـ)،

الســرة النبوية  ،تحقيق :مصطفى السقا وإبراهيم األبياري ((( البخاري :محمد بن إســاعيل أبــو عبدالله البخاري
وعبد الحفيظ الشــلبي ،رشكــة مكتبة ومطبعــة مصطفى الجعفي ،الجامع الصحيح املخترص ،تحقيق :د .مصطفى

البايب الحلبي وأوالده مبرص ،ط1375 ،2/هـ  1955 -م ،ديب البغا  ،دار ابن كثري ،الياممة – بريوت ،ط– 1407 ،3/
.547 /1

 ،1987رقم الحديث(.1111 /3 )2888
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القرآن الكريم ،يف الســنة النبويــة ،الهدف الثالث:

الوقوف عىل حقيقة ما اتســم به اليهود من نقضهم
العهود واملواثيق مع رسول الله ﷺ ،الهدف الرابع

:دراســة تاريخية لنقض اليهــود العهود يف عرص

النبوة ،الهدف الخامس  :يأمل الباحث أن يســهم

المبحث األول
واصطالحا
مفهوم نقض العهد لغ ًة
ً

هذا البحث املتواضع يف رفد الباحثني واملكتبات املطلب األول  :معنى العهد لغ ًة واصطالحاً:

واملؤسسات العلمية املعنية مبوضوع البحث وفتح اوالً :العهــد لغــ ًة :ال َو ِ
ص ِّي ُة والتقَــ ُّد ُم إىل صاحبك
الباب امام الباحثني للقيام بدراســات موســوعية (بيشء)  ،ومنه اشــتُ َّق ال َع ْه ُد الــذي يكتب لِلْ ُوال ِة،
معمقة لهذا املوضوع .

ج َم ُع عىل ُعهو ٍد .وقد َع ِه َد إليه يَ ْع َه ُد َع ْهدا ً (((.
ويُ ْ

واملوثق،
ني،
ُ
خطة البحث :ملقتضيــات البحث العلمي جاءت وقال الجوهري (:ال َع ْه ُد :األمانُ ،واليم ُ
خطته عــى النحو التايل :املقدمة التي اشــتملت والذ ّمةُِ ،
والحفــاظُ ،والوصيةُ .وقد َع ِهدْتُ إليه ،أي

عىل :أهمية املوضوع ،ســبب اختيــاره  ،منهجه  ،أوصيته .ومنه اشتُ َّق ال َع ْه ُد الذي يكتب لل ُوال ِة) (((.
ص ُل
أهدافه  ،خطته ،ومن ثم قسمته اىل مبحثني :
وقال ابن فــارسَ ( :ع ِه َد) الْ َع ْ ُ
ي َوالْ َها ُء َوال َّد ُال أَ ْ

اب ِع ْن َدنَا َد ٌّال َع َل َم ْع ًنى َو ِ
اح ٍد ،قَ ْد أَ ْو َمأَ إِلَيْ ِه
حاَ ،هذَا الْبَ ِ
املبحث األول  :مفهوم نقض العهد لغ ًة واصطال ً
صلُ ُه ِ
ح ِتفَا ُ
يل .ق َ
ِالش ِء(((.
خلِ ُ
واشتمل عىل مطلبني  :املطلب األول :معنى العهد الْ َ
َال :أَ ْ
ال ْ
ظ ب َّ ْ
ن َوالْ َم ْوثِ ُق
لغ ًة واصطالحــاً ،املطلب الثاين  :نقض العهد لغة وقــال الرازي( :الْ َع ْهــ ُد) الْ ُ َّما ُن َوالْيَ ِمــ ُ
ظ َوالْ َو ِ
حــا .أما عن املبحث الثــاين فكان لتبيان َوال ِّذ َّم ُة َوال ِْحفَا ُ
ص َّيةُ.
واصطال ً

صا ُهَ .و ِم ْن ُه اشْ ــتُ َّق
نقض اليهود للعهود يف عرص النبوة ،وفيه مطلبان َ :و َعهِــ َد إِلَ ْي ِه ِم ْن بَ ِ
ي أَ ْو َ
ــاب فَ ِه َم أَ ْ
املطلب األول :مالمح الشخصية اليهودية

((( الفراهيدي ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو

املطلب الثاين  :نقض اليهود العهود يف عرص النبوة بن متيم الفراهيــدي البرصي (املتــوىف170 :هـ) كتاب

الخامتــة وتضمنت عىل أهم النتائــج التي توصل العني ،تحقيق :د مهدي املخزومي ،د إبراهيم الســامرايئ،

اليها الباحث.

واخريا ً  ..ثبت املصادر واملراجع.

دار ومكتبة الهالل( د.ت ،د.ط).102 /1 ،

((( الجوهــري ،أبو نرص إســاعيل بن حــاد الجوهري
الفارايب (املتوىف393 :هـــ) الصحاح تاج اللغة وصحاح

مالدي فان اصبت فبتوفيق من الله ســبحانه ،
هذا
ّ

العربيــة ،تحقيــق :أحمد عبــد الغفور عطــار ،دار العلم

والخطأ والنسيان  ...فالكامل لله وحده .

((( ابن فارس  ،معجم مقاييس اللغة167 /4 ،

وان جانبني الصواب فهذا جهد برشي يعرتيه الغفلة للماليني – بريوت ،ط 1407 ،4/ه  1987 -م .515 /2
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ٍ
عقــد أَو بِنــا ٍء(((  ،وقال ابن
ب لِلْ ُو َل ِة.(((.
ت من
إفســا ُد َمــا أَبر ْم َ
(الْ َع ْه ُد) ال َِّذي يُ ْكتَ ُ
وقال الفيومي ::الْ َع ْه ُد الْ َو ِ
صيَّ ُة يُق ُ
ت ِم ْن َعق ٍْد أَو بِناء،
َال َع ِه َد إلَيْ ِه يَ ْع َه ُد ِم ْن منظور( :ال َّنق ُ
ْض :إِفْســا ُد َما أَبْ َر ْم َ
ح ْبلِ وال َع ْه ِد.
بَ ِ
ْض نَق ُ
ح :ال َّنق ُ
ف َو ِ
صا ُه َو َع ِهدْتُ إلَ ْي ِه بِالْ َ ْم ِر قَ َّد ْمتُ ُهَ ،و ِ
حا ِ
ف ِّ
ب إذَا أَ ْو َ
ْض البِناء وال َ
الص َ
اب تَ ِع َ

ْض ِ
ض ُّد ا ِ
إلبْــرام ،نقَضَ ــه يَ ْنقُضُ ه نَقْضاً
َــرهُ  :النق ُ
التَّ ْنزِيــلِ ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ غ ْ ُ

ْض :اســ ُم البِناء امل َ ْنق ِ
ُوض
َض .وال ِّنق ُ
َض وتَناق َ
ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ((( َوالْ َع ْهــ ُد ا َلْ َمــا ُن وانْتَق َ
َض) ال ُّنو ُن َوالْق ُ
َاف
ــق َوال ِّذ َّم ُة َو ِم ْن ُه ِق َ
خ ُل بِالْ َ َمانِ إِذا ُهدم (((.وقال ابن فارس( :نَق َ
ب يَ ْد ُ
َوالْ َم ْوثِ ُ
حــ ْر ِ ِّ
يل لِلْ َ

ص ِ
ذُو َع ْه ٍ
يــح يَ ُد ُّل َع َل نَك ِ
ش ٍء،
ص ٌل َ
ــد َو ُم َعا ِه ٌد أَيْضً ــا بِالْ ِب َنا ِء لِلْفَا ِعــلِ َوالْ َم ْف ُعو ِل َوالضَّ ــا ُد أَ ْ
ح ٌ
ْــث َ ْ

(((

ِص ِ
ي فَــك ُُّل َو ِ
اح ِب ِه ِمث َْل
ِلَ َّن الْ ِف ْع َل ِم ْن اث ْ َن ْ ِ
اح ٍد يَ ْف َع ُل ب َ

ــد ف الْمعنى فَا ِع ٌل ((( الهــروي  :محمــد بن أحمــد بن األزهــري الهروي،
اح ُبــ ُه ِب ِه فَك ُُّل َو ِ
ص ِ
اح ٍ ِ َ ْ َ
َما يَ ْف َعلُ ُه َ
أبو منصور (املتــوىف370 :هـ) ،تهذيــب اللغة،تحقيق:

ول َو َهذَا ك ََم يُق ُ
َو َم ْف ُع ٌ
ِب
َب َو ُمضَ ار ٌ
ب َو ُمكَات ٌ
َال ُمكَاتِ ٌ
ب َو َما أَشْ َب َه َذلِ َك((( .ثانياً  :العهد اصطال ً
َو ُمضَ ا َر ٌ
حا :ط2001 ،1/م ، 269 /8 ،الزمخرشي:أبو القاسم محمود
ين( :العهد :حفظ اليشء ومراعاته ً
حال بن عمــرو بن أحمــد ،الزمخــري جار اللــه (املتوىف:
قال الجرجا ُّ
محمد عوض مرعــب ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت،

بعد حال ،هذا أصله ،ثم اســتعمل يف املوثق الذي 538هـ) ،أســاس البالغــة ،تحقيق :محمد باســل عيون
الســود ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط1،1419/
(((

تلزم مراعاته ،وهو املراد)

املطلب الثاين  :نقض العهد لغة واصطال ًحا:

هـــ 1998 -م ،299/2،الرازي :زين الديــن أبو عبد الله
محمد بن أيب بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (املتوىف:

اوالً :نقــض العهــد لغة النقض ضــد اإلبرام ،وهو 666هـ) مختار الصحاح،تحقيق :يوســف الشيخ محمد،
املكتبة العرصية  -الدار النموذجية ،بريوت – صيدا ،ط،5/

((( الرازي ،مختار الصحاح،ص 220
((( يس ،اآلية .60 :

1420هـ 1999 /م ،ص318

((( ابن منظور :محمد بن مكرم بن عىل ،أبو الفضل ،جامل
الدين ابــن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (املتوىف:

((( الفيومي :أحمد بن محمد بن عيل الفيومي ثم الحموي711 ،هـ) لســان العرب ،دار صادر – بريوت ،ط1414 ،3/

أبو العباس (املتوىف :نحــو 770هـ) ،املصباح املنري يف ه ،242/7،وينظــر :ال َّزبيــدي مح ّمد بــن مح ّمد بن عبد
غريب الرشح الكبري ،املكتبة العلمية – بريوت 435 /2

الرزّاق الحســيني ،أبو الفيض ،امللقّب مبرتىض ،ال َّزبيدي

((( الجرجــاين :عيل بن محمد بن عــي الزين الرشيف (املتوىف1205 :هـــ) ،تاج العروس من جواهر القاموس،

الجرجاين (املتوىف816 :هـــ) كتاب التعريفات ،تحقيق :تحقيق :مجموعة من املحققني،دار الهداية. 88/19 ،

ضبطــه وصححه جامعة من العلامء بــإرشاف النارش ،دار ((( ابن فارس  ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي،
الكتب العلمية بريوت –لبنــان ،ط1403 ،1/ه 1983-م ،أبو الحســن (املتوىف395 :هـ) ،معجــم مقاييس اللغة،
ص 159

تحقيق :عبد الســام محمد هارون ،دار الفكر1399 ،ه -
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الشء نقضا أفْسد ُه بعد إحكامه يُقَال نقض كَ َذلِ َك ،وذلك يف ال ِب َناء أكرثُ .... ،ومن نقض الحبل
ونقض َّ ْ
ف والعقد استعري نقض العهد)((( .
حبل أَو الْغَزل حل طاقاته َو ِ
الْبناء َهدمه َونقض الْ َ

التَّ ْنزِيل الْ َعزِيز ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ثانيــاً  :نقض العهد اصطال ًحــا :هو عدم الوفاء مبا
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ ((( َونقض الْ َيمني أَو الْ َع ْهد أعلن اإلنســان االلتزام به ،أو قطعه عىل نفســه من

ف التَّ ْنزِيــل الْ َعزِيز ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ عهد أو ميثاق ،ســواء فيام بينه وبني الله تعاىل ،أو
نكثه َو ِ
حانَ ُه ﭽ ﮦ ﮧ فيام بينه وبني ال َّناس((( .
ﮖ ﭼ (((َ ،وقَوله ُس ْب َ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ ((( َونقــض َمــا أبرمــه
َ
فلن أبْطل ُه((( ،والنقض :بفتح فسكون مصدر نقض
ينقض العهد :نكثه ونبذه وأفسده.

 -نقض البناء :هدمه.

❊

❊

❊

 -ونقض الحكم :إبطاله(((.

َض) ال ُّنــو ُن َوالْق ُ
َاف َوالضَّ ا ُد
وقال ابن فــارس( :نَق َ
ص ِ
يح يَ ُد ُّل َع َل نَك ِ
ش ٍء،
ص ٌل َ
أَ ْ
ح ٌ
ْث َ ْ
ْــض :انْ ِتثَا ُر ال َعق ِْد
وقال ال َّراغــب األصفهاىن( :ال َّنق ُ
حبْلِ  ،وال ِعق ِْد ،وهو ِ
ض ُّد ا ِ
إلبْ َر ِام ،يقال:
ِم َن ال ِب َنا ِء وال َ
َض انْ ِتقَاضاً،
حبْ َل وال ِع ْق َد ،وقد انْتَق َ
نَقَضْ ُ
ت ال ِب َنا َء وال َ

ْض
ُوض ،وذلك يف الشِّ ْعر أكرثُ ،وال َّنق ُ
ْض امل َ ْنق ُ
وال ِّنق ُ
1979م،470 /5 .

((( النحل :من اآلية٩٢:

((( األصفهاىن ،أبو القاســم الحسني بن محمد املعروف

((( البقرة :من اآلية٢٧:

غريب القرآن ،تحقيق  :صفوان عدنان الداودي ،دار القلم،

((( النحل :من اآلية٩١ :

بالراغــب األصفهاىن (املتوىف502 :هـــ) ،املفردات يف

((( إبراهيــم مصطفى  /أحمد الزيــات  /حامد عبد القادر الدار الشامية  -دمشق بريوت ،ط 1412 ،1/ه ،ص.821

 /محمــد النجار ،مجمع اللغة العربيــة بالقاهرة  ،املعجم ((( أبو جيب ،ســعدي أبو جيب ،القامــوس الفقهي لغة

الوسيط ،دار الدعوة 947 /2

واصطالحا ،دار الفكر .دمشــق – سورية،ط 2،1408/ه =

((( محمــد رواس قلعجي  -حامد صــادق قنيبي ،معجم  1988م ،ص  ،359وينظر:د .العمر :نارص بن ســليامن،
لغة الفقهــاء ،دار النفائس للطباعة والنرش والتوزيع ،ط ،2/العهــد وامليثاق يف القرآن الكريــم ،دار النفائس للطباعة

 1408ه  1988 -م ،ص486

والنرش والتوزيع ،ط 1408 ،1/ه  198 -م ،ص.80
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وردت يف القرآن الكريم:

المبحث الثاني

 .1العدوانيــة هــي مــن الســات االجتامعية يف

نقض اليهود للعهود
في عصر النبوة

لديهم ،ولعل هذه الصفة من الصفات التي ورثوها من

املطلب األول :مالمح الشخصية اليهودية

الشــخصية اليهودية ،أو لعلها من أبرز هذه السامت

آبائهم ،الذين تأمروا يف يوم ما ،عىل أخيهم الصغري،
وأبيهم الشيخ الكبري ،فهموا بقتل أخيهم يوسف 

وســاقوا الحزن ألبيهم يعقوب  حتى ابيضت

لقد اتصفت الشــخصية اليهوديــة بصفات غلبت منــه عينــاه ،ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

عليها شــقوتها ،وكانت فيها وبها مميزة عن ســائر ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ((( فهــم
الشخصيات األخرى ،أو كانت فيها مثارا لالنتباه.

قوم إن متكنوا قتلوا ،وإن عاهدوا غردوا وفجروا ،وإن

وقد تناولت العديد مــن املصادر التاريخية وعلم تحدثوا كذبوا((( مميزة لشخصيتهم املاكرة

االجتامع وعلم النفس سامت الشخصية اليهودية .2 ،نقض العهود واملواثيق :ومن الســات الخلقية

وسجلت حياتهم وأحداث أيامهم.

التي تتســم بها الشــخصية اليهودية ،نقض العهود

واهم مــن كل هذه املصادر القــرآن الكريم الذي واملواثيــق وإظهــار الفجــور ،والكــذب ،واتباع

ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ الشــهوات ،والكرب ،والغرور ،وغري ذلك كثري .فلو
ﮟ ﮠ ﭼ ((( املعني الذي ال ينضب ،ومصدرا ً أخذنا مثالً :ببني إرسائيل عــى ذلك ،لوجدنا كل

محفوظاً ال يتغــر وال يتبــدل ،ونصوصاً رصيحة املقاييس كأوىف ما تكون عندهم من غريهم.

ال تحتاج إىل كثري عناء ،والســنة الشارحة ،وأقوال فهذه السمة التي اشــتهرت بها الشخصية اليهودية،

العلامء حــول مــا ورد يف القرآن الكريم والســنة نقضهم للعهــود واملواثيق ،بل مــع الله  فكثريا ً
املطهرة .

ما عاهدهم الله تعاىل وأخذ عليهم املواثيق ،ورسعان

لقد أشــار القرآن الكريم إىل الكافرين يف كثري من ما نقضوا وخالفوا العهــد ،قال تعاىل  :ﭽﭑ ﭒ
اآليات ونقصد بالكافرين هنا اليهود ألن الكفر كله ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ملة واحدة ووصفهم بســات رئيسية يتميزون بها
عن غريهم ،وميكن تلخيص سامت الكافرين التي
((( فصلت.٤٢ :

((( يوسف.٨٤ :

((( ينظر :طنطاوي ،د.محمد سيد طنطاوي ،بنو إرسائيل
يف القرآن والســنة،دار الــروق القاهــرة،ط2،1420/ه

2000م ،ص .291

نقض اليهود للعهود يف عرص النبوة

 86أ .د .مصطفى فرحان عوض

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ عليهم يف التوراة من تبيــن أمره للناس ،وإخبارِهم
ٌ
رســول من
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ إياهم أنهــم يجدونه مكتوبًا عندهم أنه

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ عنــد الله مفرتض ٌة طاع ُته ،وتــرك كتامن ذلك لهم .
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ونكثُهم ذلك ونقضُ هم إيــاه ،هو مخالفتهم الله يف
(((
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭼ ومواقفهم عهده إليهم.
مع رسول الله ﷺ كثرية ومتعددة ،خاصة يف كذبهم إن من ابرز الســات التي اشــتهرت بها الشخصية
(((

يف التوراة ،من كتمهم أوصاف النبي ﷺ والبشــارة اليهودية نقضهم للعهود واملواثيق ،وأشــهر ما كان
به ،حيث إن التوراة قــد بينت وصفه ،وأصبحوا منه ذلك بني رســول الله ﷺوبينهم من عهود ومواثيق

عىل يقني ،أشد من يقني الواحد منهم بولده ،وكانوا بعد الهجــرة ((( تلك الصفة النفســية البغيضة هي
يستفتحون به عىل األوس والخزرج ،وهذه غاية يف مرض اســتفحل أمره ،وعظم خطره عنــد اليهود،
معرفتهم به وله((( .

واســترشى فيهم حتى أصبح دأبهــم َوديَدنهم مع

املطلب الثاين  :نقض اليهود العهود يف عرص النبوة العامل كله ،يقــول املفرسون« :من عادة اليهود أن
قال تعــاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ينقضوا العهود واملواثيــق ،وال يوفون بها (((،يقول

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ (((  ،وقولــه تعاىل:

ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ ((( ،قال

((( الطــري ،محمد بن جرير بن يزيــد بن كثري بن غالب
اآلميل ،أبو جعفر الطربي (املتوىف310 :هـ) جامع البيان

يف تأويــل القرآن ،تحقيق :أحمد محمد شــاكر ،مؤسســة

الطربي :فمعنى اآلية إ ًذا :ومــا يُ ِ
ض ّل به إال التاركني الرسالة ،ط 1420 ،1/ه  2000 -م.413 /1 ،

طاعــ َة الله ،الخارجني عن اتباع أمره ونهيه ،الناكثني ((( ابن حزم ،أبو محمد عيل بن أحمد بن ســعيد بن حزم
عهود الله التي عهدها إليهم ،يف الكتب التي أنزلها األندليس القرطبي الظاهــري (املتوىف456 :هـ) ،جوامع

إىل ُرســله وعىل ألســن أنبيائه ،باتباع أمر رســوله

الســرة  ،تحقيق :إحســان عبــاس ،دار املعارف – مرص،

ط1900 ،1/م ،ص .194

محمــد ﷺ وما جاء بــه ،وطاعة اللــه فيام افرتض ((( الواحدي :أبو الحســن عيل بن أحمــد بن محمد بن
عيل الواحدي ،النيسابوري ،الشافعي (املتوىف468 :هـ)،

((( البقرة – ٨٤ :ومن اآلية٨٥ :

الوسيط يف تفســر القرآن املجيد ،تحقيق وتعليق :الشيخ

والسنة،ص.86

الدكتــور أحمد محمد صــرة ،الدكتور أحمــد عبد الغني

((( ابن هشــام ،515 /1 ،طنطاوي ،بنو إرسائيل يف القرآن عادل أحمد عبد املوجود ،الشــيخ عــي محمد معوض،
((( التوبة. ١٢ :

((( البقرة :من اآلية.٢٧:

الجمل ،الدكتور عبد الرحمن عويس ،دار الكتب العلمية،

بريوت – لبنان ،ط 1415 ،1/ه  1994 -م.151 /1 ،
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ابن كثري( :ليس يف األرض عهد يعاهدون عليه إال اوالً  :يهود بني قينقاع:

نقضوه ونبذوه يعاهدون اليوم وينقضون غدا ً)((( .

كان بنو قينقاع أول مــن نقض العهد من اليهود مع

ومــن ثم فإن نقــض العهود واملواثيــق عندهم ال رسول الله ﷺ يف السنة الثانية من الهجرة فيام بني

حــر لها ،وهي دليل عىل أنها ســمة تأصلت يف بدر وأحــد((( ،يقول ابن إســحاق( :إن بني قينقاع
شخصيتهم ،وليس من السهل أن يتخلوا عنها أبدا ً ،كانوا العهد)((( ويقول ابن ســعد( :فلام كانت وقعة

أو نقول :من العســر أن نراهم من غري تلك السمة ،بدر أظهروا البغي والحسد ونبذوا العهد ،فأنزل الله

أو نســمع لفظهم من غريها  .ولعل أوضح األمثلة تبارك وتعاىل عىل رسوله ﷺ ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ

عىل ذلك يف نقضهم للعهود واملواثيق ،وإيالفهم ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﭼ(((  (((،و جمعهم

له وصريورته دينــاً لهم ،وعقيدة لديهم ،ما كان بني
سيدنا رســول الله ﷺيف املدينة املنورة وبينهم،

((( ابن هشــام ،السرية النبوية ،314/3 ،ابن سعد :أبو عبد
الله محمد بن ســعد بن منيع الهاشــمي بالوالء ،البرصي،

فقد عاهدهم ﷺ وعاهدوه ،وكتب لهم كتابا ً بذلك البغدادي املعروف بابن سعد (املتوىف230 :هـ) ،الطبقات

جــاء فيه :إن عىل اليهود نفقتهم وعىل املســلمني الكــرى ،تحقيــق :محمد عبــد القادر عطــا ،دار الكتب

نفقتهــم ،وأن بينهــم النرص عىل مــن حارب أهل العلميــة – بريوت ،ط 1410 ،1/هـــ  1990 -م،29 /2 ،
ابــن خیاط :أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشــيباين

هــذه الصحيفة ،وأن بينهم النصح والنصيحة ،والرب
دون اإلثــم ،وأنه مل يأثم امــرؤ بحليفه ،وأن النرص

العصفري البرصي (املتوىف240 :هـ) ،فتح الباري رشح
صحيح البخاري ،دار املعرفــة  -بريوت٣٣/٧، 1379 ،؛

للمظلوم ،وأن اليهــود ينفقون مع املؤمنني ماداموا السمهودي :عيل بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي،

محاربــن ،وأن بينهم النرص عىل من دهم يرثب

(((

نور الدين أبو الحســن الســمهودي (املتوىف911 :هـ)،

وميكن اســتعراض ابرز عمليات الغدر التي قامت وفاء الوفــاء بأخبار دار املصطفى ﷺ  ،دار الكتب العلمية
– بــروت،ط٢٧٧/١ ، 1419 ،1/؛ الندوي :محمد لقامن

بهــا القبائل اليهوديــة بنقضهم العهود مع رســول
الله ﷺ عىل النحو اآليت:

االعظمي الندوي ،مجتمع املدينة املنورة يف عهد الرسول

ﷺ ،الدار الذهبية للطبع والنرش والتوزيع ::القاهرة  ،مرص

 ، 1989 ،ص.٤٠٤

((( ا ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش ((( ابن إســحاق :محمد بن إســحاق بن يســار املطلبي
البرصي ثم الدمشــقي (املتوىف774 :هـ) ،تفســر القرآن بالــوالء ،املدين (املتوىف151 :هـ) ســرة ابن إســحاق
العظيم ،تحقيق :ســامي بن محمد سالمة ،دار طيبة للنرش (كتاب السري واملغازي) ،تحقيق :سهيل زكار ،دار الفكر –

والتوزيع ،ط2،1420/ه  1999 -م.134 /1 ،

بريوت ،ط1398 ،1/ه 1/

.504 /1

((( ابن سعد :الطبقات الكربى.22 /2 ،

((( ابن هشــام ،السرية النبوية ،تحقيق :د /مصطفى السقا  ((( ،األنفال :من اآلية٥٨:
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رسول الله ﷺيف سوقهم سوق بني قينقاع فدعاهم وقد نزل يف بنــي قريظة وما حل بهــم العديد من
إىل اإلسالم ،فقالوا له :ال يغرنك يا محمد إن لقيت اآليات ،منها قوله تعاىل :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ

قوماً ال علم لهــم بالحرب فأصبت منهم فرصة ،إنا ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
والله لــو حاربناك لتعل َّمن أنا نحــن الناس ،وكثريا ً ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ما كانوا يوجهوا هذا الكالم للمسلمني ،فحارصهم ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ
رســول الله ﷺ حتى نزلوا عــى حكمه وأجالهم ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ
عن املدينة .

(((

(((

لقد عاهد بني قريظة رســول الله ﷺللمرة الثانية،

ثانياً :يهود بني قريظة

ولكن عندما حزب اليهود  ،وعىل رأسهم حيي بن

الخامسة للهجرة بعد أحداث غزوة األحزاب(((.

رسول الله ﷺ وعىل املســلمني وذلك يف غزوة

وقعــت غزوة بنــي قريظة عىل الراجح يف الســنة أخطب ســيد بني النضري األحــزاب للقضاء عىل
الخندق ،جاء عدو الله حيي بن أخطب إىل كعب

((( ينظــر :الطربي :تاريخ الرســل وامللــوك50/٢ ،؛ابن بن أســد ســيد بني قريظة ومازال بــه حتى نقض
الجوزي :املنتظــم يف تاريخ األمم وامللــوك ،136 /3 ،عهده مع رســول الله  ،ﷺ وأعلــن ذلك رصاحة
الذهبي ،شــمس الديــن أبو عبد الله محمــد بن أحمد بن

َاياز الذهبي (املتوىف748 :هـ) تاريخ اإلسالم
عثامن بن ق ْ

ووفيــات املشــاهري واألعالم،تحقيق :عمر عبد الســام

ملن أرســلهم رســول الله ﷺ وقد أرسل سعد بن

معاذ ،وســعد بن عبــادة ،وعبد الله بــن رواحة،

التدمــري ،دار الكتاب العريب ،بــروت ،ط 1413 ،2/هـ

  1993م ،146 /2،الذهبــي :شــمس الدين أبو عبد الله ((( األحزاب ، ٢٧ - ٢٦ :وينظر ،ابن هشــام :الســرة/٤ ،َايــاز الذهبي (املتوىف ،210 207 :أبو عبيد :ابو ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد الله
محمد بــن أحمد بن عثامن بن ق ْ

748ه)  ،ســر أعــام النبــاء ،دار الحديــث -القاهرة ،الهروي البغدادي (املتوىف224 :ه)،األموال،
1427هـ2006-م.479 /2 ، 387 /1 ،

تحقيــق :خليــل محمد هــراس ،دار الفكــر – .بريوت ،

((( ابن هشــام  :السرية١٩٢ /٤ ،؛ ابن ســعد :الطبقات ،ص١٨١؛ الطــري :تفســر ،150١٥٤ /٢١ ،ابن النجار:
٧٤/٢؛ البــاذري :فتــوح ٣٥/١ ،؛ ابــن خلــدون :عبد محب الدين أبــو عبد الله محمد بن محمود بن الحســن
الرحمــن بن محمد بن محمد ،ابن خلــدون أبو زيد ،ويل املعروف بابن النجار (املتــوىف643 :ه) الدرة الثمينة يف
الديــن الحرضمي اإلشــبييل (املتوىف808 :هـــ) ،ديوان أخبار املدينة ،تحقيق  :حســن محمد عيل شكري ،رشكة
املبتــدأ والخــر يف تاريخ العرب والرببــر ومن عارصهم دار األرقــم بــن أيب األرقم ،ص١٤٢؛ القرطبي :تفســر،

مــن ذوي الشــأن األكــر ،تحقيــق :خليل شــحادة ،دار ١٦١/١٤؛ ابن كثري :تفسري ٤٧٩ /٣ ،وما بعدها؛ طنطاوي؛
الفكر ،بــروت ،ط 1408 ،2/ه  1988 -م ٤٢٧/٢،؛ ابن بنو إرسائيــل ،ص٣٠٤-٣٠٦؛ النــدوي :مجتمع املدينة،
حبيب:املقتفى،ص.١٦٠

ص. ٤١١
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وخوان بن جبري وقــال لهم :انظروا ما بلغنا عنهم وجلســت إىل صائغ هناك ،فجعل اليهود يراودونها

أحــق أم باطل ،فــإن كان حقاً فالحنــوا يل لحناً عىل كشــف وجهها فأبت ،فقام أحدهم بعقد طرف

أعرفه ،وإن كانوا عىل الوفاء فاجهروا به يف الناس ثوبها إىل ظهر وهي ال تشعر ،فلام قامت انكشفت
فلــا آتوهم وجدوهم عىل أخبــث ما بلغهم عنه ،ســوأتها وأخذوا يضحكون بهــا ،فصاحت فوثب
فجاءوا إىل رسول الله ﷺ وقالوا( :عضل والقارة ،رجل مسلم عىل الصائغ فقتله ،فاجتمع اليهود عليه

أي كغــدر قوم عطل والقــارة بأصحاب الرجيع) ،فقتلوه

(((

“وهذه الواقعة تدل يف جملتها عىل مدى

فكــر رســول الله ﷺ وقــال( :أبــروا يا معرش مــا ركب يف اليهود من طبيعة الغــدر والخيانة ،إن
املسلمني) فحارصهم رســول الله ﷺ حتى نزلوا القوم بســبب نقضهم للعهــود ،ونبذهم للمواثيق،
عىل أمر الله فقتل رســول الله ﷺ الرجال وســبا وجبت عليهم اللعنة والطــرد والبعد من رحمة الله

النســاء والذرية((( لقد كان نقض بني قريظة العهد تعاىل ،واســتحقوا مقته وغضبــه ،زيادة عىل ذلك

وتآمرهم عىل املسلمني أشــد خطورة من القبائل جعل الله يف قلوبهم الغلظة والقســوة ،ونزع منهم
اليهودية األخرى؛ ألن ذلك جاء يف وقت الشــدة الرأفــة والرحمة والشــفقة واملودة ،وهــم بطبيعة

والعرس وإحاطة أحزاب الكفر باملدينة(((.

حالهم نائني عن الحــق ،قريبني للرش ،مردوا عىل

وقد متثــل نقضهــم العهد حينــا قدمت إحدى النفاق ،جبلوا عىل الشــقاق درجوا عىل العصيان،

نســاء األنصار بِجلب لها لتبيعه بسوق بني قينقاع ،تحجرت قلوبهم بالقســوة ،طمست بصائرهم عن
الحقائق والتوت نفوسهم بالسوء ،خربت صدورهم

((( ابــن هشــام213 :الســرة ،213 211 /٤ ،الطربي  :بالكذب ،لدرجة أن وصلوا بذلك إىل اللعن والطرد
310ه):تفســر ،156١٥8 /٢١ ،ابــن النجار :643الدرة مــن رحمة الله  وصــدق الله العظيــم إذ يقول
الثمينة يف أخبار املدينة  ،ص١٤٢؛ القرطبي671 :تفسري،

١٦3/١٤؛ ابن كثــر :774تفســر ٤82 /٣ ،وما بعدها؛

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

الســخاوي :شمس الدين أبو الخري محمد بن عبد الرحمن ((( الذهبي :تاريخ اإلســام ووفيات املشاهري واألعالم،

بن محمــد بن أيب بكر بــن عثامن بن محمد الســخاوي  ،146 /2ابــن كثــر :البداية والنهايــة ،4 /4 ،العصامي:

(املتــوىف902 :ه) ،التحفــة اللطيفة يف تاريــخ املدينة عبد امللك بن حســن بن عبد امللــك العصامي امليك
الرشيفة ،الكتب العلميه ،بــروت –لبنان ،ط1414 ، 1/ه (املتوىف1111 :ه) ،سمط النجوم العوايل يف أنباء األوائل

1993م  ،87 /1 ،طنطاوي؛ بنو إرسائيل ،ص  ٣٠٦ 304؛ والتــوايل  ،تحقيق :عادل أحمد عبد املوجود -عيل محمد
الندوي :مجتمع املدينة ،ص. ٤١١

معوض ،دار الكتــب العلمية – بريوت ،ط 1419 ،1/هـ -

مجتمع املدينة ،ص. ٤١5

دار الفكر ،ط1422 ،2/ه2001 /م ،ص .218

((( طنطــاوي؛ بنــو إرسائيــل ،ص ٣٠٦ 304؛ الندوي 1998 :م ،118 /2،بــرو ،توفيق برو ،تاريخ العرب القديم،
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ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

والراجح أن هــذه الغزوة كانت بعــد أحد خاصة

ثالثاً :يهود بنو النضري

فقــال( :والصواب إيرادها بعد أحد كام ذكر محمد

ﭣ ﭤﭥﭦ ﭧ ﭼ

(((

وأن ابن كثري ســاق دليالً جيــدا ً للربهان عىل ذلك

اختلــف يف تاريخها فذكر اســتنادا إىل ما رواه أبو بن اســحق وغريه مــن أمئة املغــازي ،وبرهانه أن
هريــرة عن عروة أنهــا كانت يف الســنة الثالثة من الخمر حرمت ليــايل حصار بنــي النضري ،وثبت
(((
الهجرة بعد ســتة أشــهر من غزوة بدر قبل أحد  .يف الصحيح أنه اصطبــح الخمر جامعة ممن قتل
بينام ذكر أنها كانت يف السنة الرابعة من الهجرة بعد يوم أحد شــهيدا ً ،فدل عىل أن الخمر كانت إذ ذاك

غزوة أحد وهو ما عليه جل أهل الســر والتاريخ :حالالً ،وإمنا حرمت بعد ذلك فتبني ما قلناه من أن
(((
استنادا إىل ما روي عن ابن اسحق(((.
قصة بني النضري بعد وقعة أحد والله أعلم.
((( النساء.١٥٥ :

ظهر نقض يهود بني النضــر بالعهد ومحاوالتهم

((( ينظــر ،البخــاري :محمد بن إســاعيل أبــو عبدالله الغدر مــن خــال محاولتهم اغتيــال النبي ﷺ،
البخاري الجعفــي ،الجامع املســند الصحيح املخترص األمر الذي كان ســبباً مبارشا ً يف غزوة بني النضري
من أمور رســول الله ﷺ وســننه وأيامه صحيح البخاري ،وإجالئهم عن املدينة ((( وقد أشــار القرآن الكريم

تحقيــق :محمد زهري بن نارص النــارص ،دار طوق النجاة ،

ط1422 ، ،1/هـ١٤٧٨ /٤ ،؛ الحاكم :أبو عبد الله الحاكم
محمد بــن عبد الله بن محمــد بن حمدويه بــن نُعيم بن

يف العديــد من آياته إىل سياســة اليهــود يف قتل
األنبيــاء منهــا قوله تعــاىل  :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ

الحكم الضبي الطهامين النيســابوري املعروف بابن البيع ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ
(املتوىف405 :هـ) ،املستدرك عىل الصحيحني ،تحقيق :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ((( ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
مصطفى عبــد القادر عطا ،دار الكتــب العلمية – بريوت ،ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ

ط٥٢٥/1990،٢ – 1411 ،1/؛ السهييل:

أبو القاســم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الســهييل

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ((( ﭽ ﭑ

(املتــوىف581 :هـ)  ،الــروض األنف يف رشح الســرة

النبويــة ،تحقيق :عمر عبد الســام الســامي ،دار إحياء ((( البداية والنهاية.٩/٤ ،

الرتاث العريب ،بريوت،ط1421 ،1/هـ2000 /م ((( ٣٨٧/ ٣ ،اليعقــويب :احمد بن ايب يعقــوب بن جعفر بن وهب

((( ينظر ،ابن هشام :السرية١٤٣/٤ ،؛ ابن سعد :الطبقات ،الكاتب املعروف  :ابن واضح االخباري (املتوىف ،)÷292
٥٧/٢؛ البخاري :صحيــح١٤٧٨/٤ ،؛ البالذري :فتوح 1،تاريخ اليعقويب  ،املكتبة املرتضوية يف النجف،1358 ،

١٣١/؛ الطــري :تاريــخ٨٣/٢ ،؛  .اليعقــويب :تاريخ ،ج ،39 36 /2

٢،ص٤٩؛ ابن النجــار :الدرة ،ص١٣١؛ ابــن القيم :زاد ((( آل عمران :من اآلية.١١٢ :
املعاد٢٤٩/٣ ،؛ ابن كثري :البداية والنهاية.٩/٤ ،

((( آل عمران :من اآلية.١٨١:
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ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ مبــا أراد القوم ،فقام مظهرا ً أنــه يريد قضاء حاجة
(((
ﭙ ﭚ ﭼ وأشــار اىل ذلك املؤرخون وكتاب ورجع إىل املدينــة ،فلام تأخر لحــق به أصحابه
(((
الســر وقد حدث ذلك حــن جاءهم النبي ﷺ الذين معه فأخربهم الخرب ،وأمر املسلمني بالتهيؤ
يســتعينهم يف دية العامريني الذين قتلهام عمرو بن لقتال بني النضري ،فسار إليهم ﷺ بعد رفضهم أمرا

(((
أمية بعد حادثة مقتل أصحاب برئ معونة  ،وأظهروا ً لــه بالجالء ،وحارصهم((( وحــرق نخيلهم ،حتى
له املوافقة ثــم أمروا أحدهم وقــد كان النبي ﷺ أيســوا من وقوف املنافقني إىل جانبهم ،واضطروا

جالسا ً إىل جنب جدار ألحد بيوتهم أن يرقى فيلقي إىل االستســام ،عىل أن يجلوا عــن املدينة وأن
َ
عليه صخرة ،فأىت
رسول الله ﷺ الخرب من السامء لهم ما حملت اإلبل من األموال إال الســاح ،فقبل
((( النساء :من اآلية.١٥٥ :

((( ابن هشــام :الســرة٣١٤/٣ ،؛ ابن ســعد :الطبقات،

النبي ﷺ ذلك ،وســاروا إىل الشام  ،لينتهي بذلك

وجود بنــي النضري يف املدينــة (((.ويعلق البوطي

٢٩/٢؛ الطربي :تاريخ٤٨/٢ ،؛ ابن حبان :محمد بن حبان عــى هذه الحادثة بقوله( :وهــذه صورة من طبيعة
بن أحمد بن حبان بن معاذ بــن َم ْعب َد ،التميمي ،أبو حاتم ،الغدر والخيانة املتأصلة يف نفوســهم ،ويعد ذلك
خلقاً عرفــوا به عرب تاريخهم الطويل :وتلك حقيقة
الدارمي ،البُستي (املتوىف354 :هـ) الثقات ،دائرة املعارف ُ

العثامنية بحيدر آباد الدكن الهند ،ط 1393 ،1/ه 1973م
٢٠٩ /١ ،؛ الســهييل :الروض٤١٢/٢ ،؛ ابن كثري :البداية

تاريخية صدقتها الوقائع التي ال تحىص)(((.

والنهاية٣/٤ ،؛ ابن حجر :فتح الباري٣٣٢/٧ ،؛ طنطاوي:

بنــو إرسائيل ،ص ٢٦5وما بعدها ،؛ الكالعي :االكتفاء مبا ((( قيل إن مدة الحصار اســتمرت ســتة أيام .ابن هشام:
تضمنه من مغازي رسول الله ﷺ والثالثة الخلفاء٥٩/٢ :؛ ،السرية ١٤٤/٤ :وقيل إنها استمرت خمسة عرش يوما ً .ابن

العيل ،إبراهيم :صحيح السرية ،ص١٩٧

سعد ،الطبقات٥٧/٢ ،

((( أصحاب برئ معونه هم أربعون من الصحابة أرســلهم ((( ابن هشــام :الســرة١٤4/٤ ،وما بعدها ،ابن ســعد:
النبي ﷺ إىل أهل نجد لتعليمهم اإلسالم مع أحد زعامء بني الطبقــات ٥7/٢ ،ومــا بعدها ،البالذري :فتــوح ٣١/١ ،؛

عامر أبو براء عامر بن مالك ،فلام وصلوا إىل تلك النواحي الطربي :تاريخ ٨٥ 83 /٢ ،؛ ابن حبان :الثقات-٢٤0 /1 ،

أغار عليهم بنو ســليم فقتلوهم جميعا ً عند برئ يعرف باسم ٢٤2؛ الســهييل :الروض ٣٨7 /٣ ،وما بعدها  ،الكالعي:
بــر معونه ومل ينج منهم إال عمرو بــن أمية ،الذي صادف اإلكتفاء ١09/٢،وما بعدها ؛ ابن النجار :الدرة ،ص١٣١؛
يف طريقه رجلني من بني عامــر فقتلهام لالنتقام ألصحابه ابن القيم :زاد املعاد ١٢7/٣ ،وما بعدها؛ ابن كثري :البداية

وهو ال يدري أن لهم ذمة وعهدا ً عند رسول الله ﷺ ،فقرر والنهايــة /٤ ،ص77 ٧5؛ ابن خلــدون :العرب٣٣٩/٢ ،؛

الرسول ﷺ أن يؤدي ديتهام .ابن هشام :السرية١٣7/٤ ،وما ابن حجر :فتح الباري٣٣١/٧، ،؛ الســمهودي :وفاء الوفا،
بعدها؛ الطربي :تاريــخ٨٢ 80/٢ ،؛ الكالعي :االكتفاء٢٩٧ /1 ،

١٠6/٣وما بعدها.

((( فقه السرية ،ص.١٩١
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وقــد وردت رواية أخرى عند ابن مردويه حول غدر طبيعة وأخالق اليهود وكيفية التعامل معهم ،ولتظل

يهود بنــي النضري مام كان ســبباً يف إجالئهم عن هذه الحادثة عــرة لألمم :قال  ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ
املدينة٢( )،وتشــر هذه الرواية إىل أن بني النضري ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ

قــد أجمعوا الغــدر ،بعد أن أرســلت إليهم قريش ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

تهددهــم إن مل يتخلصوا من النبــي ﷺ ،فعرضوا ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
عــى النبي ﷺ أن يلتقوا يف جمع من الطرفني ،من ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
كل ثالثة نفر ليســمعوا منه ويؤمنوا به إن صدق به ﯢ ﯣﭼ

(((

أحبارهم الثالثــة ،فتواعدوا وخــرج اليهود الثالثة
وقد اشــتملوا الخناجر وهم ينوون الفتك برســول
اللــه ﷺ ،فأرســلت امرأة من بنــي النضري علمت

بالخــر إىل أخيها وهو رجل مســلم من األنصار،

❊

❊

❊

فأخربته خرب ما أراده بنــو النضري من الغدر ،فأقبل

أخوها رسيعاً حتى أدرك رســول الله ﷺ ،فســاره

بخربهــم قبل أن يصل إليهم ،فعاد رســول الله ﷺ
إىل املدينة ((( فرمبــا كان األمران قريبي الحدوث

من بعضهام البعض فــكان كل منهام متمم لآلخر

لحدوث غزوة بني النضري والله أعلم ..وقد سجل
القرآن الكريم أحداث غزوة بني النضري يف ســورة
الحــر التي كان ابن عباس يســميها ســورة بني

النضري((( لتبقى درســاً للمسلمني يف التعرف عىل
((( ابــن حجر :فتح الباري٣٣١/٧ ،؛ الســمهودي :وفاء

الوفاء.٢٩٨/١ ،

((( البخــاري :صحيــح١٤٧٨/٤ ،؛ مســلم :مســلم بن
الحجاج أبو الحســن القشــري النيســابوري (املتوىف:

261ه) ،املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إحياء الرتاث العريب – بريوت .٢٣٢٢/4 ،
إىل رســول الله ﷺ ،تحقيق :محمد فــؤاد عبد الباقي ،دار ((( الحرش. ٢ :
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الخاتمه

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ،أن يكون من
وارئهم محيط ،وأن يجعــل تدبريهم تدمريهم ،وأن

يجعلهم يخربون بيوتهــم بأيديهم وأيدي املؤمنني

الحمد للــه يف البــدء والختام  ...تــم بعون الله كام فعل ذلك بهم من قبل.

وفضلــه االنتهاء من هذا البحــث املتواضع ،وقد  .4إن ما حــل باليهود إمنا هو غضــب الله تعاىل

توصــل الباحث من خالله إىل العديد من النتائج ،عليهم ،ولو كانوا شعب الله املختار كام يزعمون
وأهمها:

ملا أصابهم ما أصابهم من شتات وسوء خلق ،وما

 .1اليهــود هم أهــل الكذب والضــال ،واملكر كراهيــة املجتمعات لهم إال النحطــاط أخالقهم
والحيــل والخــداع ،هم قتلــة األنبيــاء واألبرياء ،وســوء أدبهم ســبحان ربك رب العزة عام يصفون

أكلت الربا والرشــا ،أخبث األمــم طوية ،وأرداهم وسالم عىل املرســلني والحمد لله رب العاملني،
ســجية ،وأبعدهم عن الرحمة ،وأقربهم من النقمة وصل اللهم وســلم وبارك عىل سيدنا محمد وعىل

والقسوة ،عادتهم البغضاء ،وديدنهم دأبهم العداوة آله وصحبه وسلم.
والشــحناء ،هم أضيق الخلق صــد ًورا ً ،وأظلمهم

بيوتاً ،وأنتنهم أفنية ،وأوحشهم سجية ،تحيتهم لعنة،
وشعارهم الغضب ،ونارهم الفتنة.

 .2مارس اليهــود دور الفتنة وبــث الفرقة لرضب
البطون العربيــة بعضها ببعض ،وهو ما ظهر خالل

أحداث يوم بعاث وما ســبقه من أحداث مشابهة،

ومل يرتدد اليهود يف مامرســة هذا الدور يف العهد

النبوي ،إال أنهم مل ينجحوا يف ذلك.

 .3أن العهود واملواثيــق التي عقدها النبي ﷺ مع
يهود املدينة كفلت لهم حرية املعتقد ،وض منت

لهم الحياة الكرميــة ،وأنهم هم الذين ضيعوا ذلك
كله ،وتسببوا يف إجالئهم عن املدينة عندما غدروا
ونقضوا عهودهم ،وتحالفوا مع أعداء املســلمني،

وصاروا حرباً عىل اإلسالم وأهله.

❊

❊

❊
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ثبت المصادر والمراجع
 -القرآن الكريم .

األرقم  ،1408هـ  1988 -م.

 .6ابن الوردي :عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن

أيب الفوارس ،أبو حفص ،زيــن الدين ابن الوردي
املعــري الكندي (املتوىف749 :هـــ) ،تاريخ ابن

 .1إبراهيــم مصطفى  /أحمــد الزيات  /حامد عبد الوردي ،دار الكتب العلمية  -لبنان  /بريوت،ط،1/
القادر  /محمد النجار ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة 1417هـ 1996 -م .

 ،املعجم الوسيط ،دار الدعوة .

 .7ابن حبان :محمد بــن حبان بن أحمد بن حبان

 .2ابــن إســحاق :محمد بن إســحاق بن يســار بن معــاذ بن َم ْعب َد ،التميمي ،أبــو حاتم ،الدارمي،
املطلبي بالوالء ،املدين (املتوىف151 :هـ) سرية ال ُبستي (املتوىف354 :هـ) الثقات ،دائرة املعارف

ابن إســحاق (كتاب الســر واملغازي) ،تحقيق :العثامنية بحيــدر آباد الدكن الهند ،ط 1393 ،1/ه

ســهيل زكار ،دار الفكر – بريوت ،ط1398 ،1/هـ 1973م .
1978/م..

 .8ابــن حبیب؛ الحســن بن عمر بن الحســن بن

 .3ابن الجوزي :جامل الدين أبو الفرج عبد الرحمن حبيب ،أبو محمد ،بدر الديــن الحلبي (املتوىف:

بن عيل بن محمــد الجوزي (املتــوىف597 :هـ) 779هـ) املقتفى من سرية املصطفى ﷺ ،تحقيق:
املنتظم يف تاريخ األمــم وامللوك ،تحقيق :محمد د مصطفى محمد حســن الذهبي ،دار الحديث -

عبد القادر عطا ،مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب القاهرة – مرص ،ط1416 ، 1/هـ 1996 -م.
العلمية ،بريوت ،ط 1412 ،1/هـ  1992 -م.

 .9ابــن حجر :أبو الفضل أحمد بن عيل بن محمد

 .4ابن القیم :محمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن أحمد بن حجر العســقالين (املتوىف852 :هـ)
شمس الدين ابن قيم الجوزية (املتوىف751 :هـ) ، ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،دار املعرفة -

زاد املعاد يف هدي خري العباد ،مؤسســة الرسالة ،بريوت1379 ،

بريوت  -مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت ،ط .10 ،27/ابن حزم ،أبو محمد عيل بن أحمد بن ســعيد
1415هـ 1994/م.

بن حــزم األندليس القرطبي الظاهــري (املتوىف:

 .5ابن النجار :محب الدين أبو عبد الله محمد بن  456هـ) ،جوامع السرية  ،تحقيق :إحسان عباس،

محمود بن الحسن املعروف بابن النجار (املتوىف :دار املعارف – مرص ،ط1900 ،1/م.

643هـ) الدرة الثمينــة يف أخبار املدينة ،تحقيق  .11 :ابــن خلدون :عبــد الرحمن بــن محمد بن
حسني محمد عيل شكري ،رشكة دار األرقم بن أيب محمد ،ابن خلدون أبو زيد ،ويل الدين الحرضمي

نقض اليهود للعهود يف عرص النبوة

أ .د .مصطفى فرحان عوض 95

اإلشبييل (املتوىف808 :هـ) ،ديوان املبتدأ والخرب القريش البرصي ثم الدمشقي (املتوىف774 :هـ)،

يف تاريــخ العرب والرببر ومــن عارصهم من ذوي تفســر القرآن العظيم ،تحقيق :ســامي بن محمد
الشأن األكرب ،تحقيق :خليل شــحادة ،دار الفكر ،ســامة ،دار طيبة للنرش والتوزيع ،ط2،1420/هـ

بريوت ،ط 1408 ،2/هـ  1988 -م .

 1999 -م.

 .21ابــن خیاط :أبــو عمرو خليفة بــن خياط بن .17ابــن منظــور :محمــد بــن مكرم بــن عىل،
خليفــة الشــيباين العصفري البــري (املتوىف :أبو الفضل ،جــال الدين ابن منظــور األنصاري

240هـ) تاريخ خليفة بــن خياط ،تحقيق :د .أكرم الرويفعــى اإلفريقــى (املتوىف711 :هـ) لســان
ضياء العمري ،دار القلم ،مؤسســة الرسالة  -دمشق العرب ،دار صادر – بريوت ،ط 1414 ،3/هـ.

 ,بريوت ،ط ،1397 ،2/ص٦٦؛ البالذري :أحمد .18ابن هشــام :عبــد امللك بن هشــام بن أيوب

ــاذُري (املتوىف :الحمــري املعافــري ،أبو محمد ،جــال الدين
بن يحيى بن جابــر بن داود ال َب َ
279هـــ) ،فتوح البلــدان  ،دار ومكتبــة الهالل( -املتــوىف213 :هـ) ،الســرة النبويــة  ،تحقيق:
بريوت 1988 ،م .

مصطفى الســقا وإبراهيم األبيــاري وعبد الحفيظ

 .13ابن سعد :أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الشلبي ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب الحلبي

الهاشــمي بالوالء ،البرصي ،البغــدادي املعروف وأوالده مبرص ،ط1375 ،2/هـ  1955 -م.

بابن ســعد (املتــوىف230 :ه) ،الطبقات الكربى .19 ،أبو الفداء :أبو الفداء عامد الدين إسامعيل بن

تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية عــي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشــاه
– بريوت ،ط 1410 ،1/هـ  1990 -م.

بن أيوب ،امللك املؤيد ،صاحب حامة (املتوىف:

 .14ابن فارس  ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني 732هـ).

الــرازي ،أبو الحســن (املتــوىف395 :ه) معجم .20أبــو جيب ،ســعدي أبــو جيــب ،القاموس
مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد الســام محمد هارون ،الفقهــي لغــة واصطالحــا ،دار الفكر .دمشــق –
دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م.

ســورية،ط 2،1408/هـــ  1988م ،ص ،359

 .15ابن كثیر :أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري وينظر:د .العمر :نارص بن سليامن ،العهد وامليثاق

القريش البرصي ثم الدمشقي (املتوىف774 :هـ) ،يف القــرآن الكريم ،دار النفائــس للطباعة والنرش
البدايــة والنهاية ،تحقيق :عيل شــري ،دار إحياء والتوزيع ،ط 1408 ،1/هـ  1998-م.

الرتاث لعريب،ط ،1،1408/هـ  1988 -م. .

.21أبــو عبيــد :ابــو ُعبيــد القاســم بن ســاّم

 .16ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري بــن عبــد اللــه الهــروي البغــدادي (املتوىف:
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224هـ)،األموال،تحقيق :خليل محمد هراس ،دار .28الجوهــري ،أبــو نرص إســاعيل بــن حامد
الفكر – .بريوت .

الجوهري الفارايب (املتــوىف393 :هـ) الصحاح

.22األصفهاىن ،أبو القاســم الحســن بن محمد تاج اللغة وصحــاح العربية ،تحقيــق :أحمد عبد
املعروف بالراغب األصفهاىن (املتوىف502 :هـ) ،الغفور عطار ،دار العلم للماليني – بريوت ،ط،4/

املفردات يف غريب القرآن ،تحقيق  :صفوان عدنان  1407ه  1987 -م .

الداودي ،دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بريوت.29 ،الحاكــم :أبو عبد اللــه الحاكم محمد بن عبد

ط 1412 ،1/هـ .

اللــه بن محمد بــن حمدويه بن نُعيــم بن الحكم

.23البخــاري :محمد بن إســاعيل أبــو عبدالله الضبي الطهامين النيســابوري املعروف بابن البيع

البخــاري الجعفي ،الجامــع الصحيح املخترص( ،املتوىف405 :هـ) ،املستدرك عىل الصحيحني،
تحقيــق :د .مصطفــى ديب البغــا  ،دار ابن كثري ،تحقيــق :مصطفى عبــد القادر عطــا ،دار الكتب
الياممة – بريوت ،ط.1987 – 1407 ،3/

العلمية – بريوت ،ط.1990 – 1411 ،1/

 .24البخــاري :محمد بن إســاعيل أبو عبدالله .30الخرضي:محمــد بــن عفيفــي الباجــوري،

البخــاري الجعفــي ،الجامــع املســند الصحيح املعروف بالشــيخ الخرضي (املتوىف1345 :هـ)
املخترص من أمور رســول الله ﷺ وسننه وأيامه  -نور اليقني يف سرية سيد املرسلني ﷺ ،دار الفيحاء
صحيــح البخاري ،تحقيق :محمــد زهري بن نارص – دمشق ،ط 1425 ،2/هـ.
النارص ،دار طوق النجاة  ،ط1422 ، ،1/ه.،

 .13الذهبي :شــمس الدين أبو عبــد الله محمد

الفكر ،ط1422 ،2/هـ2001 /م.،

748هـ) ،سري أعالم النبالء ،دار الحديث -القاهرة،

َايــاز الذهبي (املتوىف:
 .25برو ،توفيــق برو ،تاريخ العــرب القديم ،دار بن أحمد بن عثامن بن ق ْ
حمد َســعيد َرمضــان البوطي ،فقه 1427هـ2006-م.
.26البوطي :م ّ

الســرة النبوية مع موجز لتاريخ الخالفة الراشدة  .23 ،الذهبي ،شــمس الدين أبو عبد الله محمد بن
دار الفكر – دمشق ،ط1426 ،25/هـ .

َاياز الذهبي (املتوىف748 :ه)
أحمد بن عثامن بن ق ْ

 .72الجرجــاين :عــي بن محمد بــن عيل الزين تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم،تحقيق:
الرشيف الجرجــاين (املتــوىف 816 :هـ) كتاب عمر عبد الســام التدمــري ،دار الكتاب العريب،

التعريفات ،تحقيق :ضبطــه وصححه جامعة من بريوت ،ط 1413 ،2/هـ  1993 -م.

العلامء بإرشاف النارش ،دار الكتب العلمية بريوت  .33الرازي :زيــن الدين أبو عبــد الله محمد بن

–لبنان ،ط1403 ،1/هـ 1983-م.

أيب بكر بن عبد القــادر الحنفي الرازي (املتوىف:
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666ه) مختار الصحاح،تحقيق :يوســف الشــيخ ط. 1419 ،1/

محمد ،املكتبة العرصية  -الدار النموذجية ،بريوت .39السهييل :أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله
– صيدا ،ط1420 ،5/هـ 1999 /م.

بن أحمد الســهييل (املتوىف581 :هـ)  ،الروض

 .43ال َّزبيــدي مح ّمــد بن مح ّمد بــن عبد الرزّاق األنــف يف رشح الســرة النبويــة ،تحقيــق :عمر
الحســيني ،أبو الفيض ،امللقّب مبرتىض ،ال َّزبيدي عبد الســام الســامي ،دار إحياء الرتاث العريب،

(املتــوىف1205 :هـ) ،تاج العــروس من جواهر بريوت،ط1421 ،1/هـ2000 /م .

القامــوس ،تحقيــق :مجموعــة مــن املحققني .04 ،الســيوطي :عبــد الرحمــن بــن أيب بكــر،
دار الهداية .

جــال الديــن الســيوطي (املتــوىف911 :هـ)،

 .53الزغيبــي:د .أحمــد بن عبدالله بــن إبراهيم الخصائص الكربى ،دار الكتب العلمية – بريوت،
الزغيبي ،العنرصية اليهوديــة وآثارها يف املجتمع (د.ط،د.ت) .

اإلســامي واملوقــف منهــا ،مكتبــة العبيكان .41 ،الطــري :محمد بــن جرير بن يزيــد بن كثري

الرياض ،ط1418 ،1/هـ 1998م .

بــن غالب اآلمــي ،أبو جعفر الطــري (املتوىف:

 .63الزمخرشي:أبو القاســم محمود بن عمرو بن 310ه)(،تاريخ الطربي  -تاريخ الرســل وامللوك،
أحمد ،الزمخرشي جار اللــه (املتوىف538 :هـ) ،وصلة تاريخ الطربي (صلــة تاريخ الطربي لعريب

أساس البالغة ،تحقيق :محمد باسل عيون السود ،بن سعد القرطبي ،املتوىف369 :هـ) ،دار الرتاث –
دار الكتب العلميــة ،بريوت – لبنان ،ط 1،1419/بريوت ،ط 1387 ،2/هـ .

هـ 1998 -م.

.42الطربي ،محمــد بن جرير بــن يزيد بن كثري

 .73الســخاوي :شــمس الدين أبو الخري محمد بن غالــب اآلميل ،أبو جعفر الطــري (املتوىف:

بــن عبد الرحمن بن محمد بــن أيب بكر بن عثامن 310هـــ) جامع البيان يف تأويــل القرآن ،تحقيق:
بن محمد الســخاوي (املتوىف902 :هـ) ،التحفة أحمد محمد شــاكر ،مؤسســة الرســالة ،ط،1/
اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة ،الكتب العلميه 1420 ،هـ  2000 -م.

بريوت –لبنان ،ط1414 ، 1/ه 1993م .

.43طنطــاوي ،د.محمــد ســيد طنطــاوي،

 .83الســمهودي :عــي بــن عبد الله بــن أحمد بنــو إرسائيــل يف القــرآن والســنة،دار الــروق
الحســني الشــافعي ،نــور الديــن أبو الحســن القاهرة،ط2،1420/هـ 2000م..

السمهودي (املتوىف911 :هـ) ،وفاء الوفاء بأخبار  .44العصامــي :عبــد امللك بن حســن بن عبد
دار املصطفــى ﷺ  ،دار الكتب العلمية – بريوت ،امللــك العصامي امليك (املتــوىف1111 :هـ)،
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ســمط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل  .51 ،النمري  ،أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد

تحقيق :عــادل أحمد عبد املوجــود -عيل محمد بن عبد الرب بن عاصــم النمري القرطبي (املتوىف:
معــوض ،دار الكتــب العلمية – بــروت ،ط463 ،1/هـــ) الــدرر يف اختصار املغازي والســر ،

 1419هـ  1998 -م.

تحقيق :الدكتور شــوقي ضيــف ،دار املعارف –

النفائس  ،االردن،ط 1415 ،1/هـ 1995م .

 .52الهــروي  :محمــد بــن أحمد بــن األزهري

 .54العــي؛ إبراهيم :صحيح الســرة النبوية ،دار القاهرة ،ط 1403 ،2/هـ .

.46الفراهيــدي ،أبو عبــد الرحمــن الخليل بن الهروي ،أبو منصــور (املتوىف370 :هـ) ،تهذيب

أحمد بــن عمرو بن متيــم الفراهيــدي البرصي اللغة ،تحقيــق :محمد عوض مرعــب ،دار إحياء
(املتوىف170 :هـ) كتاب العني ،تحقيق :د مهدي الرتاث العريب – بريوت ،ط2001 ،1/م.

املخزومــي ،د .إبراهيــم الســامرايئ،دار ومكتبة  .53الواحدي :أبو الحسن عيل بن أحمد بن محمد
الهالل ( د.ت  ،د.ط).

بن عيل الواحدي ،النيسابوري ،الشافعي (املتوىف:

.47الفيومي :أحمد بن محمد بن عيل الفيومي ثم 468هـ) ،الوسيط يف تفسري القرآن املجيد ،تحقيق

الحمــوي ،أبو العباس (املتــوىف :نحو 770هـ) ،وتعليق :الشــيخ عادل أحمد عبد املوجود ،الشيخ
املصباح املنــر يف غريب الرشح الكبري ،املكتبة عيل محمد معــوض ،الدكتور أحمد محمد صرية،

العلمية – بريوت.

الدكتور أحمد عبــد الغني الجمــل ،الدكتور عبد

.48املباركفــوري :صفي الرحمــن املباركفوري الرحمن عويــس ،دار الكتب العلميــة ،بريوت –
(املتوىف1427 :هـ) ،الرحيق املختوم ،دار الهالل لبنان ،ط 1415 ،1/هـ  1994 -م.

 -بريوت ( ،ط -1/د.ت) .

 .54اليعقــويب :احمد بن ايب يعقوب بن جعفر بن

.49مسلم :مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشريي وهب الكاتــب املعروف  :ابــن واضح االخباري

النيسابوري (املتوىف261 :هـ) ،املسند الصحيح (املتــوىف  ،)292تاريــخ اليعقــويب  ،املكتبــة
املختــر بنقــل العدل عــن العدل إىل رســول املرتضوية يف النجف.1358 ،

الله ﷺ ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت.

 .05املقــديس :املطهــر بــن طاهــر املقديس
(املتوىف :نحــو 355هـ) البــدء والتاريخ ،مكتبة
الثقافة الدينية ،بور سعيد.
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