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  أحد وغزوة اليهود

  حتقيق تارخيي

*(الزيبق إبراهيم. أ
∗

( 

 ^ ُّالنبي به قام ما أوائل من َّأن َّاملطهرة النبوية ِّالسرية وقائع يف َّالثابت من
 فيها وادع, واألنصار املهاجرين بني صحيفة كتابة, َّاملنورة املدينة إىل هجرته بعد
, علـيهم واشـرتط هلـم ورشط, هلموأمـوا ديـنهم عىل َّوأقرهم, وعاهدهم, َهيود

 ^ النبـي حممـد مـن ٌكتـاب هذا, الرحيم الرمحن اهللا بسم«: بقوله ^ وافتتحها
 وجاهـد, هبـم فلحـق تـبعهم ومـن, ويثـرب قـريش مـن واملـسلمني املؤمنني بني

ــنظم التــي األحكــام َّبــني ثــم. )١(»النــاس دون مــن واحــدة أمــة إهنــم, معهــم  ت
 .وواجباهتم حقوقهم َّوعرفهم, بينهم فيام العالقات

 وكـان, )٢(املدينـة بوثيقـة املعـارصين املـؤرخني بـني الصحيفة هذه ُوعرفت
َوالسري املغازي يف مةَّعال وهو إسحاق; بن حممد َّكتـاب من أوردها من َأول, )٣(ِّ ُ 

                                                            
 .باحث يف الرتاث  )∗(
 .٢/١٤٧: هشام ابن سرية  )١(
 النبوي العهد يف السياسية الوثائق جمموعة« النفيس كتابه يف اهللا محيد حممد الدكتور ونرشها  )٢(

 .اهتارواي يف الفروق َّوبني, ٧ −١: »الراشدة واخلالفة
 .٧/٣٧: »النبالء أعالم سري« يف الذهبي اإلمام بذلك وصفه  )٣(
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٧٦٠
 .)٤(»سريته« يف هشام ُابن عنه ونقلها, السرية

, بـاليهود فيها يتعلق ما, حوت ما ِعظمة عىل, الصحيفة هذه يف ُّهيمني وما
 :عليه نصت فيام َّنصت فقد

 مـن عىل النرص بينهم وأن, نفقتهم املسلمني وعىل نفقتهم اليهود عىل َّوأن«
 .)٥(»حمـاربني دامـوا مـا املؤمنني مع ينفقون اليهود وأن, الصحيفة هذه أهل حارب

 .)٦(»يثرب دهم من عىل النرص بينهم وإن«
 التـي هـي »يثـرب دهـم مـن عـىل النـرص مبينه وإن« األخرية اجلملة وهذه

 املدينـة ٌقـريش ْدمهـت حـني هبـا اليهود التزام مدى كشفً حماوال, عليها سأقف
 .أحد غزوة يف مرة أول

                                                            
 ١٥٠ − ٢/١٤٧: هشام ابن سرية  )٤(

, للهجـرة األوىل الـسنة يف كان ,هلا إسحاق ابن سياق من الصحيفة هذه كتابة ووقت
, كتابتهـا زمـن يف املعـارصين املـؤرخني بعـض وخالفـه, املـؤرخني مجهـور ذلـك عىل وتابعه
 أهنـا إىل ١١٢: »املدينـة يف ^ الرسـول دولـة« كتابـه يف العـيل أمحـد صـالح رالـدكتو فذهب
 يف فجعلهـا أمحد بركات الدكتور وأغرب. للهجرة الثانية السنة يف أي. بدر غزوة بعد كتبت
ــه  الــسنة أوائــل يف أي. قريظــة بنــي غــزوة بعــد ٩٣, ٨٨, ٨٣ −٨٢: »واليهــود حممــد« كتاب

 القبائـل بأسـامء فيهـا التـرصيح عـدم منها باستدالالت كذل عىل مستدال, للهجرة السادسة
 الـصحيفة كتابـة معنـى ما: وأتساءل .قريظة وبني النضري وبني قينقاع بني: الثالث اليهودية

 عـىل النرص بينهم وأن«: فيها جاء ملا يبقى معنى وأي املدينة? يف اليهود نفوذ تاليش بعد إذن
, اخلنـدق غـزوة يف عنهـا انكفـائهم عقيـب وهـاغز مـن املـرشكني يأس بعد, »يثرب دهم من

): ٤١١٠(, )٤١٠٩( برقمـي صـحيحه يف البخـاري رواه فـيام ٍحينئـذ ^ اهللا رسـول وقول
 عـىل كتابـه يف بركـات الـدكتور اعتامد ولعل ?»إليهم نسري نحن, انيغزون وال نغزوهم اآلن«

ُسبل عليه َّضيق قليلة عربية مصادر  ذهـب فيام مناقشته بصدد اآلن ُولست. والتحليل النظر ُ
 .تعاىل اهللا شاء إن, آخر بحث يف لذلك عودة ويل, إليه

 .٢/١٤٩: هشام ابن سرية  )٥(
, ٢١٧: »مغازيـه« يف عقبـة بـن موسـى كـذلك القول هذا وأكد, ٢/١٥٠: هشام ابن سرية  )٦(

 .٢/٤٧٩: »تارخيه«يف والطربي, ١/٢٨٦: »األرشاف أنساب« يف والبالذري
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٧٦١
ّالرب عبد ابن ذكر  أيب ُمجـع بلغـه حني^ اهللا رسول أن »التمهيد« كتابه يف َ
, معنـا قـاتلتم إما: هلم فقال, َّالنضري بني إىل انطلق, دُحُأ يف إليه للخروج سفيان
 صـحيفة مـع ٌمتفـق ^ اهللا رسـول مـن الطلـب وهـذا ?)٧(اًسالح أعرمتونا وإما
ْالنرصة من ِّالسالح فإعارة, املدينة ُّرد كـان فـامذا. ُّ  القتـال رفـضوا النـضري? بنـي َ
, اليهود حلفائهم بنرصة يأملون ظلوا األنصار أن ويبدو. ِّالسالح إعارته أو معه
 فقـالوا, أخـرى مـرة إعـانتهم طلـب إعـادة يف رغبـوا َّوكـأهنم ,مـنهم بدا ما عىل

 ال: رفـضهم َّحتقـق وقد^ فقال اليهود? بحلفائنا نستعني أال: ^ اهللا لرسول
 يقفــوا فلــم, العهــد نقــض يف أوغلــوا النــضري بنــي َّإن بــل. )٨(فــيهم لنــا حاجــة
 نـزل نيفحـ − فعلـه علـيهم كـان مـا ُّأقـل وهـو − قريظة بنو ْفعلت كام, حمايدين
 عـىل ودلـوهم, القتـال عـىل َّفحرضـوهم, إلـيهم أرسـلوا دُحُأ يف قريش مرشكو
 أحـد وهـو, فيهـا ومـشاركة للحرب إعالن هذا ويف. )٩(املسلمني ضعف مواقع
 اجلليل َّالصحايب بذلك َّرصح, )١٠(بعد فيام املدينة عن النضري بني إجالء أسباب
 ومـسلم البخـاري أخرجـه فيام − امعنه اهللا ريض − اخلطاب بن عمر ُبن اهللا ُعبد
^ اهللا رسـول حاربوا وقريظة َّالنضري بني هيود إن«: قال إذ, »صحيحيهام« يف

, ذلـك بعـد قريظـة حاربـت حتى, عليهم َّومن, قريظة َّوأقر, النضري بني فأجىل
 فبنــو. )١١(»املــسلمني بــني وأمــواهلم وأوالدهــم نــساءهم وقــسم رجــاهلم فقتــل
 قتالـه عـىل أعـانوا بـل, املدينـة قـريش دمهت حني ^ ْذالنهِبخ يكتفوا مل النضري

                                                            
 .٣٧ − ١٢/٣٦: الرب عبد البن التمهيد  )٧(
 .٣/٦٨: هشام ابن سرية  )٨(
 .٢١٠: عقبة بن موسى مغازي  )٩(
 العـامريني ديـة يف ًمستعينا جاءهم حني أحد بعد ^ قتله حماولتهم منها, أخرى أسباب إىل  )١٠(

 .٣/١٩٩: »هشام ابن سرية« ينظر. الضمري أمية بن عمرو قتلهام اللذين
 ).٦٢()١٧٦٦( مسلم وصحيح, )٤٠٢٨( البخاري صحيح  )١١(
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٧٦٢
ِّودهلم, بالتحريض , حيـاربوه فلـم قريظـة بنـو أمـا. املـسلمني ضـعف مواقع عىل َ

َفقبل, احلياد عىل وقفوا وإنام ِ َ  حتـى, عـنهم فعفـا, علـيهم َّومـن, ذلـك منهم ^ َ
 عـىل األحـزاب مـع وحتـالفوا, اخلنـدق غـزوة يف سـنتني نحـو بعـد عهده نقضوا
 . كان ما أمرهم من فكان, )١٢(قتاله

ُختـاذل سـاءه أحبـارهم مـن ٌواحـد ْخمرييـق وهـو^ نـرصته عـن اليهـود ُ َ ُ ,
ًمذكرا بينهم فوقف  واهللا, هيود معرش يا: ًقائال, ٍعهد من ^ النبي وبني بينهم بام ِّ
َحل عليكم ٍحممد نرص أن علمتم لقد  ال: فقـال. )١٣(السبت يوم اليوم إن: قالوا. ّقَ

َّوعدته سيفه فأخذ. لكم سبت ُأصبت ْإن: وقال, ُ . شاء ما فيه يصنع ٍملحمد فاميل ُ
َقتل حتى معه فقاتل^ اهللا رسول إىل غدا ثم ِ  بلـغ فيام − ^ اهللا رسول فقال. ُ
ْخمرييق: − إسحاق ابن َ  صـدقاته َّفعامة, أمواله ^ اهللا رسول وقبض. هيود ُخري ُ
 . )١٤(منها باملدينة ^

   *    ** 
ــ, أحــد غــزوة يف هــذا اليهــود ُموقــف ــ ْنِم  وهــم, املــسلمني نــرصة كهمْرَت
ْسخط عليهم أثار, وجرياهنم حلفاؤهم  هـو, اجلاهليـة شـعراء مـن كبـري ٍشـاعر ُ
ُيعفر بن األسود ْ َالنهشيل; َ ْ  :مطلعها التي, َّالرائعة املفضلية القصيدة ُصاحب َّ
ـــام ُّاخلـــيل َن ـــاَ ـــسوم ُّأح ِ ـــاديُ ِرق ُّواهلـــم ُ ْحمَ ٌتـــرضُ ِ ِوســـاديَّلـــديَ ِ)١٥( 

                                                            
 .٢٣٣ − ٣/٢٣١: هشام ابن سرية  )١٢(
 يف الواقـدي ذكـر فـيام للهجـرة الثالثـة الـسنة مـن شـوال ٧ الـسبت يـوم أحـد معركة كانت  )١٣(

 وعنـد, ٢/٤٩٩ : تارخيـه يف والطـربي, ٢/٣٣: الطبقات يف سعد وابن, ١/١٩٩: مغازيه
 .٣/١٠٦: »هشام ابن سرية« ينظر, شوال ١٥ السبت يوم كانت أهنا إسحاق ابن

 مغـازي« ^ اهللا لرسـول َّخلفهـا التي أمواله يف وينظر, ٣/٩٤, ٢/١٦٥: هشام ابن سرية  )١٤(
 .١/٣٧٨: »الواقدي

 .٢٢٠ −٢١٥: املفضليات  )١٥(
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٧٦٣
 قـريش مـن ًواحـدا يمـدح وهـو حتى فعلوه ملا واستشناعه غيظه يكتم فلم

 أيب أخـو املغـرية; بـن هـشام بـن ُاحلارث وهو, دُحُأ يوم املسلمني يف أثخنوا ممن
 :فقال, هشام بن عمرو جهل
ْمــــنَاألكــــارم ِّإن ــــريشِ ٍق َ ـــاموا ِّكلهــــاُ ـــواُق ـــرُفرام ـــر َّكـــلَاألم َم  ِامَ

َكثــــرإذا حتــــى ُ ُالتحــــاولَ َفــصل بيــــنهمَّ َ  ِهــشام ُبــن ُاحلــارثَاألمــورَ
َليـــــــصلحإال َطعامهـــاُيريـــدالَليثـــرب وســـام ْ ِبـــــــسوام َأهلهـــــــاُِ َ ُ 
ُفأســلمواَاليهــود وغــزا ِّصـــمي جــرياهنمْ ِصـــامم ُهيـــودْلقيـــتملـــاَ َ َ 
, )١٦(»الـشعراء فحـول طبقـات« كتابـه يف َّسـالم ُابـن أوردهـا األبيـات هذه
َّدقـة مـن عنـه ُعهـد بـام شاكر حممد حممود َّالعالمة ورشحها ْوحـسن ٍفهـم ِ , بيـان ُ
 والتنــازع التحــاور بيــنهم كثــر إذا يعنــي: بيــنهم التحــاول كثــر إذا حتــى «:فقــال

َفصل باحليلة الغلبة وطلب والتخادع َ : ليثـرب وسـام. هـشام بن ُاحلارث َاألمور َ
: ُبـسوام أهلهـا ليـصلح إال. املسلمني لقتال أحد إىل مكة من قريش خروج يريد
 .»َّوالنكال العذاب هنا ُّبالسوام أراد كأنه

 مـن اسـتظهرته ممـا لـه قـراءيت وهذه, حديثي ُمدار فعليه, األخري ُالبيت أما
: »املخصص«و, )هود(و, )صمم( »العرب لسان« يف جاء ومما, سالم ابن رواية
. تعليقـه إىل ٌعـودة ويل, شـاكر حممـد ودحمم العالمة عليه علق وقد, ١٠٢/ ١٦

 عــىل املدينــة نزلــوا الــذين املهــاجرين: بــاجلريان يعنــي «:هنــا قولــه منــه وحــسبي
َوأســلم. األنــصار ْليــسلم َّوفــر, مكــروه يف خذلــه: صــديقه ٌفــالن َْ َ ِّوصــمي. هــو ِ َ 
َصامم , داهيـة يـا اخـريس: يقول وكأنه, قبيح بشع ٍأمر استفظاع عند تقال كلمة: َ
َوصامم. منك أكرب أرى الذي َّفإن  .)١٧(»الشديدة َّالداهية اسم: َ

                                                            
 .١٤٩ −١/١٤٨: الشعراء فحول طبقات  )١٦(
 .١/١٤٩: الشعراء فحول طبقات  )١٧(
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٧٦٤
ْلصدر سالم ابن ورواية َفأسـلموا َاليهـود وغـزا«: هـي, البيـت َ ْ . »أبنـاءهم َ

ْمشكل ظاهره, »اليهود وغزا«: وقوله ْاملـسلمني غـزا إنام َّألنه, ُ  َاألسـود َّأن بيـد. ُ
 وكثـرهتم, يثرب يف ٍيومئذ ٍقوة من اليهود عليه كان َِملا, اجلاهيل وهو, قال ما قال

َومنعتهم  يعيـشون, وجـريان هلم حلفاء ألهنم, املسلمني َّفكأن, )١٨(ُحصوهنم يف َ
 قـد يكون للمسلمني بغزوه فاحلارث, بأبنائهم عنهم َّعرب ولذلك, محايتهم حتت
 .أعلم واهللا, كذلك اليهود غزا

ُيعفر بن فاألسود ْ ْحرمـة َّكـل َوارِاجلـ ِّقَِحلـ قـيمُي الـذي العريب وهو, َ  راعـه, ُ
ُخذالن ْ ْاملسلمني جلرياهنم اليهود ِ  . فعلهم واستفظع, ُ

*   *   * 
, مضاد ٍموقف إىل ِّاملحدثني بني ْشاعت ٍرواية يف ينقلب, هذا اليهود ُموقف

, قـريش قتـال إىل مبـادرين ِّالـسالح محلـوا وقـد رهمِّصوُوتـ, ختاذهلم من ِّتربئهم
ْمن هو ^ اهللا ُورسول  .قتاهلم يف املسلمني مشاركة عن همَّرد َ

 وقـد, »مغازيـه« يف الواقـدي عنـد أوهلام, مصدرين يف ِّالرواية هذه وردت 
ْالــسعدان خــرج ^ اهللا رســول ركــب فلــام«: فقــال, إســناد دون ســاقها  أمامــه َّ
 عـن والنـاس, دارع مـنهام واحـد كـل, معـاذ بـن وسعد ُعبادة بن سعد: يعدوان
ْاحليس زقاق ثم, البدائع عىل كسل حتى شامله وعن يمينه  − الشيخني أتى حتى ِ
, َّيتحـدثان عميـاء وعجـوز أعمـى شـيخ فـيهام, اجلاهليـة يف كانـا )١٩(أطامن ومها

                                                            
 برسـوخ بلـدهتم يف رسـوخهم علبـيالث َّجـوال بـن جبـل الـشاعر شبه وقوهتم هذه وملنعتهم  )١٨(

 :فقال, الصخور
ًثقــــــاالببلــــــدهتمكــــــانواوقــــــد ــــام ِ ــــت ك ْثقل َ ُ ــــان َ َبميط ْ ــــصخورَ ُال ُّ 

 .٣/٢٨٥: »هشام ابن سرية« ينظر. باملدينة جبل: وميطان
ُاألطم  )١٩(  . )أطم( اللسان. مسطح مربع بيت كل هو: وقيل, بحجارة مبني حصن: ُ
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٧٦٥
 كتيبـة إىل فنظـر التفـت, الثنيـة رأس إىل انتهى حتى − بالشيخني األطامن فسمي
َزجـل هلا, )٢٠(خشناء  الءهـؤ, اهللا رسـول يـا: قـالوا هـذه? مـا: فقـال, خلفـه )٢١(َ
ْالرشك بأهل ُيستنرص ال: ^ اهللا رسول فقال. هيود من ّأيب ِابن ُحلفاء  أهـل عىل ِّ
 .)٢٣(»الطبقات« يف سعد ُابن ِّالرواية هذه عىل وتابعه. )٢٢(»الرشك
 أخربنـا«: فقـال, بإسـناده أخـرى روايـة »طبقاتـه« يف سـاق سعد َابن َّإن ثم
ْالفضل أخربنا, ِخداش بن خالد ْالسين موسى بن َ  عـن, عمـرو بن حممد عن, اينِّ
ْسعد  حتـى أحـد يوم خرج ^ اهللا رسول َّأن: َّالساعدي ُمحيد أيب عن, املنذر بن َ
 ُعبـد هـذا: قـالوا هـؤالء? من: فقال, خشناء ٍبكتيبة هو إذا الوداع ثنية جاوز إذا
 ُرهـط وهم, قينقاع أهل من اليهود من مواليه من ٍستمئة يف سلول بن أيب بن اهللا
 هلـم قولـوا: قـال. اهللا رسـول يـا ال: قالوا أسلموا? وقد: قال. سالم بن اهللا ِعبد

 .)٢٤(»املرشكني عىل باملرشكني نستعني ال فإنا, فلريجعوا
 عنـد ضـعفه عـىل متفـق إنـه ثـم, إسـناد دون سـاقها فقـد, الواقـدي رواية أما
 مل مـا, )٢٥(وأخبـارهم َّالصحابة وأيام املغازي يف عنه ُيستغنى ال كان وإن, ِّاملحدثني
 يف ٌنكـارة ففيهـا, ِبإسـناده سـاقها التـي سعد ابنرواية  وحسبي. )٢٦(يرويه بام ينفرد
 ُمحيــد أيب ابــن وهــو, املنــذر بــن ســعد عــىل ُومــداره. إســنادها ِضــعف عــىل, متنهــا

                                                            
 .)خشن( سانالل. السالح كثرية: خشناء  )٢٠(
َالزجل  )٢١(  . )زجل( اللسان. الصوت ورفع اجللبة: َّ
 .٢١٦ −١/٢١٥: الواقدي مغازي  )٢٢(
 .٣٦ − ٢/٣٥: سعد ابن طبقات  )٢٣(
 .٢/٤٥: سعد ابن طبقات  )٢٤(
 .٤٥٥, ٩/٤٥٤: النبالء أعالم سري ينظر  )٢٥(
 .٧/٤٧٢: حجر البن الباري فتح  )٢٦(
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, احلـال ُجمهـول وهـو −  )٢٧(كـذلك ِّاملحدثني ُبعض أورده طريقه ومن −  َّالساعدي

َّحبـان ابن غري عن توثيقه يؤثر ومل, اثنني سوى عنه يرو فلم  توثيـق يف عادتـه عـىل, ِ
 ففـي املـتن نكـارة أمـا. ُّتفـرده ُحيتمـل ال َّممـن وهـو, به انفرد املنذر إن ثم, املجاهيل

 جالهـم قينقـاع بنـي هيـود أن َّوالثابـت. قينقـاع أهـل مـن اليهـود مواليـه من: قوله
 َّسمى إنه ثم. )٢٨(العهد مونقضه خليانتهم بدر غزوة بعد املدينة عن ^ اهللا رسول
ْحمكم يف تعاىل اهللا َّسامهم كام, الكتاب ُأهل هم وإنام, باملرشكني اليهود  .كتابه ُ

َّفكتاب َوحمـدثني قـدماء مـن ِّالـسرية ُ ْ  سـياق يف ِّالروايـة هـذه عـىل اعتمـدوا ُ
 عن َّفغيبهم, اليهود موقف عن السكوت آثر وبعضهم, أحد غزوة عن حديثهم
ْالوقعة َعدل شاكر حممد حممود َّالعالمة أن احق الغريب إن بل. ًامتام َ َ  روايـة عـن َ
ُيعفر بن األسود لبيت مّسال ابن ْ  لـه ليـستقيم, »أبناءهم فأسلموا اليهود وغزا« :َ
 وغـريه اللـسان ويف, جيـدة ُغـري مّالسـ ابـن روايـة«: تعليقـه يف فقـال, عليه َّالرد

, »جرياهنـا وأسـلمت هيـود َّفـرت«, ١٠٢/ ١٦: واملخـصص, )هود(, )صمم(
                                                            

 يف والطـرباين, )٢٥٨٠( بـرقم ٤١٧ −٦/٤١٦: »اآلثـار مشكل رشح« يف الطحاوي منهم  )٢٧(
 .٢/١٢٢: املستدرك يف واحلاكم, )٥١٤٢( برقم ٥/٢٢١: »األوسط املعجم«

 قولـه فنـزل, ًظـافرا بـدر غـزوة مـن قدومـه عقب ^ اهللا لرسول العهد قينقاع بني هيود نبذ  )٢٨(
ـــال[ m n o   p q r s   t uv z }: تعـــاىل ]٥٨: األنف

 

 فـــرغ فلـــام, 
: الزبري بن عروة قال. »قينقاع بني من أخاف إين«: ^ اهللا رسول قال آليةا هذه من جربيل
 رواه مــا وأمــا. ٢/٤٨٠: »الطــربي تــاريخ« ينظــر. اآليــة هبــذه ^ اهللا رســول إلــيهم فــسار

: الـسرية عـىل زياداتـه يف هـشام ابـن وسـاقه, ١٧٧ −١/١٧٦: »املغازي« كتابه يف الواقدي
 إىل الـصائغ فعقـد, قينقـاع بني بسوق صائغ إىل ستجل التي املسلمة املرأة قصة من ٣/٥١

 الصائغ إىل فقام, فصاحت, منها اليهود فضحك, سوءهتا انكشفت قامت فلام, ثوهبا طرف
 ًسببا ذلك وكان, العهد ونبذوا, الرجل فقتلوا قينقاع بنو فاجتمع, فقتله املسلمني من رجل

 يف إليهـا عـودة ويل, ونكارهتا, اإسناده لضعف, تصح ال رواية فهي. املدينة عن إلجالئهم
 .تعاىل اهللا شاء إن, آخر بحث
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 الفـرار أهـل وهـم − أحـد غـزاة يف َّتفـر مل وهيـود: قـال ثـم. »حلفاءهـا« ُويروى
, سـلول بـن َّيبُأ بن اهللا عبد مع خرجوا َّملا ^ اهللا ُرسول َّردهم ولكن − والغدر
ْالرشك بأهل نستنرص ال :وقال  .)٢٩(»الرشك أهل عىل ِّ

ــة ــت فرواي ــرت«: البي ــود َّف ــستقيم ال »هي ــى ت ــود ألن, معن ــوا مل اليه  خيرج
َّثـم ومـن, اخلـروج عـن بتخاذهلم فرارهم َّفرسنا إذا إال, ًأبدا للمعركة ُرجحـت َ َّ 
 روايـة بـني ًمجعـا, »حلفاءهم« أو »جرياهنم فأسلموا َاليهود وغزا«: البيت رواية
 .»اللسان« ورواية مّسال ابن

ُفأســلموا« قولــه عــىل البيــت معنــى مــدار َّإن ثــم َْ  َأســلم: »اللــسان« ويف, »َ
ْاخلذالن? إال اليهود من وقع وهل. )٣٠(خذله: َالرجل , َّالتارخيية ِبداللته ُفالبيت ِ
 ٍمعــاد ُمــرشك مــن ٌلْفــص ٌقــول, كــذلك لــه شــاكر حممــود العالمــة قــراءة وعــىل

ْاملسلمني نرصة عن اليهود بتخاذل ُللمسلمني ُيؤيـده مـا مـع, أحد غزوة يف ُ  مـن ِّ
َير فال, صحيحة أخبار , منحـول إنـه قلنا إذا إال, نكارة متنها يف ضعيفة برواية ُّدُ
, ُّرده شـاكر حممـد حممـود للعالمـة َّتـأتى كيف أدري وما. أحد به يقل مل ما وهو
ًمنافحا حياته عاش الذي وهو ْالشعر عن ُ   ?)٣١(وصحته اجلاهيل ِّ

*   *   * 
ْنعم َ ْباملرش نستعني ال إنا«: قوله ^ اهللا ِرسول عن َّصح, َ  ,»املرشكني عىل كنيُ
 نـاُّمُأ روت فـيام, معـه للقتـال املدينة مرشكي ُأحد حلقه وقد, بدر غزوة يف ولكن
 ٌرجـل فتبعـه, بـدر إىل خـرج ^ اهللا رسـول َّإن«: فقالت, عنها اهللا ريض عائشة

                                                            
 .١/١٤٩: الشعراء فحول طبقات  )٢٩(
 .)سلم(: اللسان  )٣٠(
, اجلليـل العـامل هـذا علـم مـن بـذلك أتـنقص أننـي إىل النـاس بعـض ُوهـم يسافر أال أرجو  )٣١(

 خيطئ? أال العامل رشط من هل ولكن, كبري ٌّحب قلبي يف وله, هللا حاشى
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٧٦٨
. معـك وأصـيب َّأتبعـك أن أردت إين: فقـال, اجلمرة عند فلحقه, املرشكني من
. بمـرشك نستعني فلن ارجع: قال. ال: قال ورسوله? وجل عز باهللا أتؤمن: قال
 قـوة لـه وكان^ اهللا رسول ُأصحاب بذلك ففرح, الشجرة عند حلقه ثم: قال

َوجلد . ال: قال ورسوله? باهللا تؤمن: قال. معك وأصيب َّألتبعك جئت: فقال, َ
 لـه فقـال, البيـداء عىل ظهر حني حلقه ثم: قال. بمرشك أستعني فلن ارجع: قال
 .)٣٢(»به فخرج: قال, نعم: قال ورسوله? باهللا تؤمن: قال, ذلك لمث

 بيـنهم ٍكتـاب أهـل يف ال, مـرشك يف قيلت − أخرى واقعة ترى كام − فهذه
 .ومواثيق ٌعهود ^ اهللا رسول وبني

, ضـعفاء ٌرواة فيهـا الرؤيـة َّشـوش التـي القـضايا مـن واحـدة فهـذه, وبعد
 مـن تنتظـر, كثـري تارخينـا يف وسـواها, أخبارها من َّصح ما األعني عن حاجبني
 .األوهام غبار من السنني ِّعىل مر عليها تراكم ما عنها يزيل

 
Éua‹¾aë@Š†b—¾a@ @

 
 حتقيــق, بــالبالذري املعــروف حييــى بــن أمحــد تــصنيف, األرشاف أنــساب − 

 .م١٩٥٩, مرص, املعارف دار, اهللا محيد حممد الدكتور
 أبو حممد حتقيق, الطربي جرير نب حممد جعفر أليب, وامللوك الرسل تاريخ − 

 .مرص, املعارف دار, إبراهيم الفضل
 عبـد بـن يوسف عمر أيب لإلمام, واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد − 

                                                            
ــه واللفــظ, صــحيح بإســناد, )٢٥١٥٨( املــسند يف أمحــد أخرجــه  )٣٢(  صــحيحه يف ومــسلم, ل

)١٨١٧(. 
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٧٦٩
 الكبري عبد وحممد, العلوي أمحد مصطفى حتقيق, القرطبي الرب عبد بن اهللا

, إلســالميةا والــشؤون األوقــاف عمــوم وزارة, املغربيــة اململكــة, البكــري
 .م١٩٦٧/ ١٣٨٧

, وأيامـه وسـننه ^ اهللا رسـول أمـور مـن املخترص الصحيح املسند اجلامع − 
 بـن إسـامعيل بـن حممـد الكبـري احلافظ لإلمام, البخاري بصحيح املعروف
 ابـن احلـافظ رشح البـاري; فـتح مـع مطبـوع, البخـاري املغرية بن إبراهيم
 عبـد فـؤاد تـرقيم, بـاز بـن اهللا عبـد بـن العزيز عبد عناية, العسقالين حجر
 . السلفية املكتبة, الباقي

 رشكـة, العـيل أمحـد صـالح الـدكتور تـأليف, املدينـة يف ^ الرسـول دولـة − 
 .م٢٠٠١, األوىل الطبعة, بريوت, والنرش للتوزيع املطبوعات

 الـشيخ بـإرشاف العلـامء مـن جمموعـة حتقيـق, للـذهبي, النبالء أعالم سري − 
 .م١٩٨١, بريوت, سالةالر مؤسسة, األرنؤوط شعيب

, األبيـاري وإبـراهيم, الـسقا مـصطفى حتقيـق, هـشام البن, النبوية السرية − 
 . لبنان, بريوت, العريب الرتاث إحياء دار, شلبي احلفيظ وعبد

 مؤسـسة, األرنؤوط شعيب الشيخ حتقيق, للطحاوي, اآلثار مشكل رشح − 
 .م١٩٩٤, بريوت, الرسالة

 عبـد فـؤاد حممـد حتقيـق, القـشريي جاحلجـا بـن مـسلم لإلمـام, مـسلم صحيح − 
 .م١٩٥٥ األوىل الطبعة, احللبي البايب عيسى, العربية الكتب إحياء دار, الباقي

 ورشحـه قـرأه, اجلمحـي َّسـالم بـن حممـد تـأليف, الشعراء فحول طبقات − 
 م١٩٧٤, القاهرة, املدين مطبعة, شاكر حممد حممود

 عـيل الـدكتور حتقيـق, الزهـري منيـع بـن سـعد بن ملحمد, الكبري الطبقات − 
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٧٧٠
 .م٢٠٠١/ ١٤٢١ األوىل الطبعة, القاهرة, اخلانجي مكتبة, عمر حممد

 .بريوت, صادر دار, منظور ابن مكرم بن حممد الدين جلامل, العرب لسان − 
 ترمجـة, أمحـد بركـات الـدكتور تـأليف, جديـدة نظرة, واليهود) ^ (حممد − 

 .م١٩٩٦, اهرةالق, للكتاب العامة املرصية اهليئة, مراد عيل حممود
 دائـرة طبعـة, النيـسابوري احلاكم اهللا عبد أليب, الصحيحني عىل املستدرك − 

 . اهلند, العثامنية املعارف
 نعــيم وحممــد, األرنــؤوط شــعيب حتقيــق, حنبــل ابــن أمحــد اإلمــام مــسند − 

, بـريوت, الرسـالة مؤسسة, مرشد وعادل, الزيبق وإبراهيم, العرقسويس
 .م٢٠٠٨ / ١٤٢٩, الثانية الطبعة

 دار طبعــة, اهللا عــوض بــن طــارق حتقيــق, للطــرباين, األوســط املعجــم − 
 ١٤١٥ سنة, الرياض, احلرمني

 الدكتور تأليف, الراشدة واخلالفة النبوي العهد يف السياسية الوثائق جمموعة − 
 .م١٩٤٠, القاهرة, والنرش والرتمجة التأليف جلنة مطبعة, اهللا محيد حممد

 عـامل, ُجـونس مارسـدن الدكتور حتقيق, يالواقد عمر بن ملحمد, املغازي − 
 . بريوت, الكتب

 اململكـة, باقـشيش حممـد وختـريج ودراسـة مجـع, عقبة بن ملوسى, املغازي − 
ــة ــة, املغربي ــن جامع ــر اب ــة, زه ــوم اآلداب كلي ــسانية والعل ــادير, اإلن , أك
 . م١٩٩٤/ ١٤١٤

 شـاكر حممـد أمحـد حتقيـق, الـضبي يعىل بن حممد بن للمفضل, املفضليات − 
 .م١٩٩٢, العارشة الطبعة, القاهرة, املعارف دار, هارون السالم عبدو

*   *   * 




