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 هذا الكتاب 

نسبت   التي  اجلرائم  أخطر  عىل  مفصال  علميا  ردا  يقدم  أن  الكتاب  هذا  حياول 

اهلل   ولرسول  املؤرخون  لإلسالم،  يذكر  التي  املجزرة  تلك  وهي  وهبتانا،  زورا   ،

الرجال،  وأصحاب السري حصوهلا يف غزوة بني قريظة، وتم فيها ـ كام يذكرون ـ إبادة مجيع  

 واستحياء النساء واألطفال، ثم بيعهم واملتاجرة هبم. 

األصناف   إىل  مقسمة  وهي  بعض..  إىل  بعضها  يؤدي  أدلة  جمموعة  اعتمد  وقد 

 التالية: 

: وفيه بيان سبب قبول أكثر العلامء هلذه املجزرة  أوال ـ املجزرة .. والتصنيف الديني 

تصنيف وهو  واضطراهبا،  أدلتها  ضعف  من  الرغم  تارخييا، عىل  حدثا  باعتبارها  هلا  هم 

والتساهل يف نفس الوقت مع أمثال هذه األحداث، ولو أهنم صنفوها ضمن العقائد أو  

 الفقه، ملا قبلها واحد منهم. 

: وفيه األدلة القاطعة عىل دور اليد اليهودية يف  ثانيا ـ املجزرة.. والتدليس اليهودي 

 الل تساهل املحدثني يف ذلك. إشاعة الروايات املرتبطة هبا ونرشها، واستغ

: وفيه األدلة القاطعة عىل االرتباط بني رواة املجزرة  ثالثا ـ املجزرة.. والفئة الباغية 

والفئة الباغية من بني أمية أو بني العباس، والذين راحوا يستثمرون هذه احلادثة يف تربير  

 جرائمهم. 

طعة عىل كون أحداث املجزرة  : وفيه األدلة القا رابعا ـ املجزرة.. وحاكمية الرشيعة 

وحاكمية   اإلسالمية،  الرشيعة  حاكمية  تبني  التي  القطعية  النصوص  مع  متاما  تتناقض 

عىل األمة، بخالف ما يذكر رواة املجزرة من أن احلكم فيها كان لسعد،    رسول اهلل  

 واحلاكمية فيها كانت للتوراة. 
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 مقدمة السلسلة 

أن   السلسلة  هذه  ما  حتاول  عىل  ومنهجية  علمية  بطريقة  من  ترد  اإلسالم  عىل  أدخل 

حتريفات شوهت قيمه الرفيعة، ومعانيه النبيلة، وألصقت به الكثري من التهم التي كانت حجابا 

 بني أكثر البرش واتباعه. 

وقد نص القرآن الكريم عىل هذا، فذكر أن الشيطان وإن يئس من أن يقيض قضاء تاما  

ين لتحريفه وتبديل القيم التي جاء  عىل الدين احلقيقي، فإنه ال ييأس من استغالل رجال الد

َفَوْيٌل  ﴿من قيم إهلية ممتلئة باجلامل، إىل قيم برشية ممتلئة بالضالل، كام قال تعاىل:    ، وحتويلها هبا 

وا بِِه َثَمنًا َقلِياًل  لَِيْشرَتُ َفَوْيٌل هَلُْم مِمَّا    لِلَِّذيَن َيْكُتُبوَن اْلكَِتاَب بَِأْيِدهيِْم ُثمَّ َيُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعنِْد اهللَِّ 

ِذيَن ُأوُتوا  ﴿قال:  ، و [79]البقرة:    ﴾ َكَتَبْت َأْيِدهيِْم َوَوْيٌل هَلُْم مِمَّا َيْكِسُبونَ  َوإِْذ َأَخَذ اهللَُّ ِميَثاَق الَّ

بِ  ْوا  َواْشرَتَ ُظُهوِرِهْم  َوَراَء  َفنََبُذوُه  َتْكُتُموَنُه  َواَل  لِلنَّاِس  َلُتَبيِّنُنَُّه  َما اْلكَِتاَب  َفبِْئَس  َقلِياًل  َثَمنًا  ِه 

 [ 187]آل عمران:   ﴾َيْشرَتُونَ 

طلبا ملا عندهم    ،وذكر سبب ذلك، وهو اتباع األهواء، والركون إىل الدنيا، وإىل أهلها 

ْهَباِن لَ   ﴿من األموال واجلاه، كام قال تعاىل: ِذيَن آَمُنوا إِنَّ َكثرًِيا ِمَن اأْلَْحَباِر َوالره َا الَّ َيْأُكُلوَن  َياَأهيه

وَن َعْن َسبِيِل اهللَِّ    [34]التوبة:   ﴾َأْمَواَل النَّاِس بِاْلَباطِِل َوَيُصده

وهذه اآليات الكريمة ال خترب فقط عن االنحراف الواقع يف األديان السابقة، بل حتذر  

اهلل   رسول  قال  كام  اإلسالم،  يف  وقوعها  من   : من  عليكم  أخوف  الّدّجال  غري  من  )ألنا 

قال: )يكون يف آخر الّزمان عّباد  و  ،(1)ّجال( فقيل: وما ذلك؟ فقال: )من األئّمة املضّلني(الدّ 

وقال: )هالك أّمتى عامل فاجر وعابد جاهل ورّش الرّشار رشار العلامء،    ،(2) جّهال وعلامء فّساق(

 
 ( 765) 1/98حنبل، أمحد بن حنبل، دار الفكر، بريوت (  مسند أمحد بن  1) 

ط2)  العلمية،  الكتب  دار  بريوت،لبنان،  اهلل،  عبد  بن  حممد  النيسابوري،  احلاكم  الصحيحني،  عىل  املستدرك    )2  ،

 (7883، رقم 4/351م، )2002هـ/1422
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  (1) وخري اخليار خيار العلامء(

وغريها من النصوص الكثرية التي تبني أن هذه األمة ستتأثر بام حصل لغريها من األمم،  

فتحرف وتبدل القيم الرفيعة للدين، وحتوله من االستقامة إىل االعوجاج، كام قال تعاىل يصف  

َوَيْبُغوهَنَا ِعَوًجا َوُهمْ   ﴿ القائمني عىل ذلك:   وَن َعْن َسبِيِل اهللَِّ  ِذيَن َيُصده   ﴾بِاآْلِخَرِة َكافُِروَن    الَّ

 [ 45]األعراف:  

وبناء عىل هذا حاولت هذه السلسلة أن حتاكم الكثري من القضايا الواردة يف كتب الفقه  

التي دعينا إىل  األصيلة  القرآنية  أو العقائد أو السرية أو التفسري أو احلديث وغريها إىل القيم  

َلْيَك اْلكَِتاَب ِمنُْه  ُهَو الَِّذي َأْنَزَل عَ ﴿ التحاكم إليها يف حال النزاع، أو لرد املتشابه، كام قال تعاىل:  

ِذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َزْيٌغ َفَيتَّبُِعوَن مَ  ا الَّ ا َتَشاَبَه ِمنُْه  آَياٌت حُمَْكاَمٌت ُهنَّ ُأمه اْلكَِتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت َفَأمَّ

اِسُخوَن يِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن  اْبتَِغاَء اْلِفْتنَِة َواْبتَِغاَء َتْأِويلِِه َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إِالَّ اهللَُّ  َوالرَّ

ُر إاِلَّ ُأوُلو اأْلَْلَباِب  كَّ نَا َوَما َيذَّ  [ 7]آل عمران:   ﴾ِعنِْد َربِّ

، باعتبارها حتاول نقض دين البرش،  [ . ودين البرش.دين اهللوقد اخرتنا هلا هذا العنوان ]

تمع الدينان يف حمل واحد، بل البد من الكفر بأحدمها والرباءة فال يمكن أن ي ؛  لرده لدين اهلل

َا اْلَكافُِروَن ) ﴿ منه ليتحقق الدين اآلخر، كام قال تعاىل يف السورة املخصصة لذلك:   (  1ُقْل َياَأهيه

( َتْعُبُدوَن  َما  َأْعُبُد  َأْعُبُد )2اَل  َما  َعابُِدوَن  َأْنُتْم  َواَل  مَ 3(  َعابٌِد  َأَنا  َواَل   ) ( َعَبْدُتْم  َأْنُتْم  4ا  َواَل   )

 [ 6  -  1]الكافرون:   ﴾ (6( َلُكْم ِدينُُكْم َوِِلَ ِديِن ) 5َعابُِدوَن َما َأْعُبُد ) 

 
هـ(، الزبيدي    771  -  727، ابن السبكى )هـ(  806  -  725(  قال العراقي يف ]ختريج أحاديث إحياء علوم الدين، الِعراقي )1) 

حُمَّمد احلَّداد )  1205  -  1145) بِن  العاصمة للنرش  -هـ    1374هـ(، استِخَراج: أيب عبد اهللَّ حَمُمود  : الطبعة  الرياض،  –؟(، دار 

([: )أما أول احلديث فلم أجد له أصالً وأما آخره فرواه الدارمي يف مسنده من رواية بقية 187/  1، )م 1987 - هـ 1408 األوىل،

عن الرش فقال ال تسألوين عن الرش وسلوين عن اخلري يقوهلا ثالثًا   -     -عن األحوص بن حكيم عن أبيه قال سأل رجل النبي  

العلامء وخري اخليار خ أن رش الرشار رشار  العلامء وهذا مرسل ضعيف فبقية مدلس وقد رواه بالعنعنة واألحوص  ثم قال إالّ  يار 

 ضعفه ابن معني والنسائي وأبوه تابعي ال بأس به( 
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وهذه السورة الكريمة، وبالطريقة العجيبة التي صيغت هبا، واملمتلئة بالقوة، تدعو إىل  

فال يمكن أن   ؛ الديننيالتعامل مع دين البرش بكل حزم، بل تدعو إىل قيام مفاصلة كاملة بني

 يتمعا يف حمل واحد. 

ليس فقط ذلك الدين الوثني  ـ  كام ورد يف الكثري من النصوص املقدسة  ـ  ودين البرش  

الواضح، وإنام يدخل فيه أيضا الكثري من الوثنيات واالنحرافات واجلاهليات التي دخلت يف  

ن معني،  يت وليدة فرتة معينة، وال د اإلسالم، كام دخلت قبله يف سائر األديان.. فاجلاهلية ليس 

 بل هي تتلبس بكل األديان، وحتاول أن جترها إىل االنحراف. 
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 الكتاب  مقدمة 

حياول هذا الكتاب أن يقدم ردا علميا مفصال عىل أخطر اجلرائم التي نسبت لإلسالم،  

، وهي تلك املجزرة التي يذكر املؤرخون وأصحاب السري حصوهلا يف غزوة ولرسول اهلل  

بيعهم   ثم  واألطفال،  النساء  واستحياء  الرجال،  إبادة  ـ  يذكرون  كام  ـ  فيها  وتم  قريظة،  بني 

 واملتاجرة هبم. 

اهلل  وه رسول  تضع  لألسف  فيها    ي  يوضع  التي  اخلانة  نفس  يف  وهبتانا،  زورا 

كتب   من  هائلة  مساحات  احتالهلا  نستغرب  ال  ولذلك  والقتلة،  واملجرمون  السفاحون 

املسترشقني واملبرشين واحلداثيني واملستغربني وكل أعداء الدين، فهي فرصتهم الكربى لتشويه  

 اإلسالم، وتبيني مدى دمويته. 

موير[وم ]وليم  قول  ذلك  عىل  األمثلة  هذه  1905  - 1819)  (1)   ن  يصور  وهو  م(، 

قال  احلزين(، حيث  الدموي  )احلكم  بني    :احلادثة حتت عنوان  )كان مشهد نطق احلكم عىل 

رسام بريشة  بالتصوير  جديرًا  واألشياء    ،قريظة  الغنائم  عىل  عيوهنم  املدينة  جيش  اخللفية  يف 

أيدهيم إىل    ، اجلميلة، ويف ركن الصورة جمموعات من مئات اليهود   والطيور   ، والدروع  ، املنزلية

  ، وعن يسارهم النساء واألطفال الضعاف  ،والكآبة واليأس املشؤم عىل وجوههم   ، ظهورهم

  (2) أو حممومني من احلزن( ، مرعوبني من اإلرهاب

  يرسل   أن   منه  يطلبون وقال آخر يصفها، ويستثمرها أبشع استثامر: )ثم بعثوا إىل حممد  

  سيفعل   وكيف   هبم  سيحل   ماذا   منه  يتعرفون   لعلهم،  هلم   حليفاً   وكان،  ليستشريوه   لبابة  أبا   إليهم 

 
(  مسترشق ومبرش وموظف إداري  تعلم احلقوق يف جامعتي جالسكو وأدنربة، عني يف اإلدارة املدنية لرشكة اهلند الرشقية  1) 

 1902-1885اء ذلك تعلم العربية وعني بالتاريخ اإلسالمي ، ثم ُأختري رئيسًا جلامعة أدنربة )م، وأثن1847يف أقرا باهلند منذ عام 

 ..203م( من كتبه ]حياة حممد  والتاريخ اإلسالمي[ انظرك عبد احلميد صالح  محدان : طبقات املسترشقني ، ص 

 (2  ) William Muir :Life of Mohammed from the original sources  ،4\274 .  
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وبامذا  حممد  هبم   النساء   وجهش،  الرجال   إليه  قام  جاءهم  فلام؛  فيهم  سيحكم  وأصحابه، 

يده د؟(، قال: نعم، وأشار بحمم حكم  عىل  ننزل  أن  أترى  لبابة أبا  يا : ) وقالوا  بالبكاء،  والصبيان

َأنَُّه   إىل حلقه ـ يقول هلم إنه الذبح ـ والعجيب ان بني قريظة استشاروا أبا لبابة، فأشار إليهم 

ْبُح لكنه نصحهم باالستسالم شفقة بالنساء واألطفال فقط، وأشار بيده نحو رقبته، وهو   الذَّ

حممدا إن  هلم:  قال  الرجل  أن  أي  الذبح،  سيكون  مصريهم  أن  إىل  مشريا  للرجال   ينظر 

سيذبحكم، فأين أكاذيب اإلنسانية وسامحة حممد.. وكل هذا قبل حكم اهلل فيهم، فمن أين 

  (1)عرف هذا الصحايب أن حممدا سيذبحهم إن مل تكن هذه هي سريته يف أعدائه وخمالفيه(

اهلل   رسول  حكم  عن  ورغبتهم  معاذ،  بن  سعد  حلكم  اختيارهم  ذكر  عند  :  وقال 

)فهرب القوم من حممد إىل سعد بن معاذ الذي كان جمروحا، ومات بعد ذلك إثر جرحه، فكيف  

شارك بنو قريظة، وهم ال يعلمون بجرح معاذ، أوليس هذا يعني أن القوم كانوا يف غفلة من 

وهذا ما أكدته الكثري من الروايات، وما كان من ذم صادر لبني  أمرهم، مشغولون بأعامهلم،  

قريظة من أيب سفيان كوهنم مل يتمعوا معه عىل حرب حممد، فهل يتأمل اإلنسان ويفكر يف هذا 

أم أنه اثر العامء عىل البصرية والنور.. ثم كيف أجاز حممد جلريح، جرحه غائر يؤدي للموت  

 أعجب العجب(  هذا لعمري ؟ أن حيكم بأمر هؤالء

أصحاهبا    باهتام  عليها  الرد  يف  االكتفاء  يمكن  ال  التي  الكثرية  املقوالت  من  وغريها 

اهلل   رسول  وعىل  اإلسالم  عىل  مسبقة  ألحكام  يف    ، بتبنيهم  صحيحا  كان  وإن  هذا،  ألن 

  اجلملة، إال أننا مع ذلك ال نستطيع أن نقر بأن احلادثة يسرية، وأنه يمكن اإلجابة عنها بمثل

 تلك األجوبة الباهتة، والتي تصورها وكأهنا حدث عادي يمكن املرور عليه بسهولة. 

أكثر مما ترد عىل    بل إن بعض اإلجابات املنفعلة تيسء إىل اإلسالم وإىل رسول اهلل  

 
(  انظر مقاال بعنوان: بنو قريظة وهلوسات حممد بني القتل والسبي واالغتصاب، موقع احلقيقة يف كشف احلقائق املخفية،  1) 

 . 2014يونيو  19
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الشبهة، حيث أهنا تنقل ما ورد يف أحكام تلك املجزرة من نصوص يف الكتاب املقدس، وتبني  

ا، مع علمهم بأن هذا الدين نسخ ما قبله، وأن رشيعة اإلسالم السمحة  أقره أن رسول اهلل 

 قضت عىل تلك التحريفات التي أضافها أهل الكتاب لكتبهم.

بل إن بعض تلك اإلجابات مل تكتف بذلك، وإنام راحت تذكر جرائم البرش، وأنه ال  

بكوهنا جمزرة، وإن يمكن مقارنتها بام حصل يف تلك املجزرة، وهذا أيضا، نوع من االعرتاف  

 كانت خفيفة.. فكوهنا كذلك ال يلغي كوهنا جريمة. 

تربيرها   جمرد  ال  وجذورها،  أصلها  بحث  هو  فيها  األسلم  املنهج  أن  رأيت  ولذلك 

وربام  هبا،  نطقوا  الذين  أصحاهبا  إال  يتقبلها  لن  التربيرات  تلك  كل  أن  ذلك  عنها،  والدفاع 

 يتقبلوهنا بمضض. 

در رأيت  هذا  عىل  منهجية  وبناء  ووفق  ومتأنية،  علمية  دراسة  الكتاب  هذا  يف  استها 

واملسترشقني   للمبرشين  مطية  أصبحت  لكوهنا  ال  عنها،  اإلشكال  ُيزال  حتى  واضحة، 

واملستغربني واحلداثيني فقطـ  كام ذكرناـ  وإنام لكوهنا أصبحت أيضا مطية لإلرهاب، ولكل من 

 يريد أن يشوه اإلسالم من خالله. 

ملن يمكن  ما متارسه داعش   فال  بأن  العامل  يقنع  أن  احلادثة، ويرى صدقها  يؤمن هبذه 

والقاعدة والنرصة من قتل الرجال، وسبي النساء، واالستيالء عىل األموال بدعة إرهابية، وهو  

أمر ـ تنفيذا حلكم سعد ـ بقتل ذلك العدد الضخم من  يف نفس الوقت يؤمن بأن رسول اهلل 

منها، بل حتى الصبية، ثم االستيالء عىل أمواهلم ونسائهم، واعتبار القرظيني حتى املراهقني  

 نفسه أحد من اقتسموا أولئك النسوة.  رسول اهلل 

لكن لألسف يواَجه كل من يطالب بإعادة النظر يف هذه احلادثة وفق األصول العلمية،  

ها من األلقاب،  بكونه عاطفيا، أو حماربا للرتاث، أو سطحيا، ال يتناول املسائل بعمق، وغري

 وهو ما جعل الكثري يتهيب من خمالفة املوروث والتقاليد حتى ال ُيتهم يف دينه وعلمه. 
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وكل ذلك دعاوى جمردة؛ فالعامل احلقيقي ليس ذلك الذي يسمع القول، وخيضع له، بل  

يصل   أن  إىل  االعتبارات،  مجيع  ومن  الزوايا،  كل  من  ويدرسه  فيه،  النظر  يقلب  الذي  هو 

وحينها ال هيمه من وافقه فيها أو خالفه؛ فاحلقيقة هي اهلدف األكرب، وال يمكن ألي  للحقيقة، 

شخص من الناس مهام بلغ علمه أن يدعي أنه يملكها، بل الكل حياول الوصول إليها، وقد 

هيتدي إليها قوم، ويضل عنها آخرون، مع كوهنم أكثر علام، وأصوب رأيا؛ فاهلداية فضل اهلل  

يشاء، من  اهلل    يؤتيه  رسول  قال  كام وقد  فأداها  فوعاها،  مقالتي  سمع  امرءا  اهلل  )نرض   :

سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إىل من هو  

  (1) أفقه منه(

وهلذا رد اإلمام احلسني بشدة عىل تلك اإلشاعة التي كانت منترشة يف زمانه، والتي ال  

يزال الرواة ينقلوهنا، وهي أن ترشيع اآلذان كان بسبب رؤيا رآها الصحايب عبد اهلل بن زيد؛  

النبي   به؛ فأنكر اإلمام احلسني ذلك بشدة، وقال: )الوحي يتنّزل عىل   فأمر    فأخرب هبا 

  (2) وتزعمون أّنه أخذ األذان عن عبد اهلل بن زيد، واألذان وجه دينكم( نبّيكم،

وهكذا أنكرت أم املؤمنني عائشة عىل أيب هريرة إنكارا شديدا ما رواه عن رسول اهلل  

  )الرحل مؤخرة  مثل  ذلك  ويقي  والكلب،  واحلامر  املرأة  الصالة  )يقطع  قال:  ،  ( 3)   أنه 

يصيل وإين عىل الرسير     لكالب. واهلل لقد رأيت رسول اهلل  وقالت: )قد شبهتمونا باحلمري وا

 
ه(، 279(  سنن الرتمذي )اجلامع الكبري(، حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف: 1) 

، سنن ابن ماَجة، حمّمد بن يزيد بن ماجة 2659م، رقم    1998عروف، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت، سنة النرش  حققه بشار عواد م

 . 1/84القزويني، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 

ط  . مستدرك الوسائل ومستنب133،  143/  1هـ،  1411(  دعائم اإلسالم، النعامن بن حمّمد التميمّي، بريوت، دار األضواء،  2) 

البيت   آل  النوري، حتقيق مؤسسة  املحدث  اجلديد،  الطبع  الطبعة األوىل،    املسائل،  الرتاث،  حديث   17/  4،    ه  1407إلحياء 

4062 . 

ق، الطبعة الثانية،  1398ق(، بريوت: دار الفكر،  261،    206(صحيح مسلم، مسلم بن احلّجاج القشريي النيسابوري )3) 

 ( 511، رقم 1/365)



13 

 

فأنسل من   بينه وبني القبلة مضطجعة، فتبدو ِل احلاجة، فأكره أن أجلس فأوذي رسول اهلل  

 (1) عند رجليه(

النبي   إىل  رفعه  ما  عليه  والدار(     وردت  والدابة،  املرأة،  يف  الطرية  )إنام  قوله:  من 

ثم   األرض(،  يف  السامء، وشقة  يف  منها  شقة  )فطارت  بقوله:  الراوي  بغضب شديد، وصفه 

كان يقول:    قالت: )والذي أنزل القرآن عىل أيب القاسم ما هكذا كان يقول، ولكن نبي اهلل  

الدار والدابة،  ثم قرأت عائشة: ﴿َما َأَصاَب ِمْن )كان أهل اجلاهلية يقولون: الطرية يف املرأة و

َيِس  اهللَِّ  َعىَل  َذلَِك  إِنَّ  َأَها  َنرْبَ َأْن  َقْبِل  ِمْن  كَِتاٍب  يِف  إِالَّ  َأْنُفِسُكْم  يِف  َواَل  اأْلَْرِض  يِف  رٌي﴾  ُمِصيَبٍة 

 (2) [(22]احلديد: 

، ومثلهام ردود كثرية، ال  وهذه الروايات التي ردهتا أم املؤمنني أو ردها اإلمام احلسني 

تزال موجودة يف تراث املحدثني، وربام أسانيدها أقوى من األسانيد التي نقلت هبا حادثة بني  

قريظة، فهل يمكن اعتبار تلك الردود ردودا سطحية عاطفية ال تتسم بالعلمية، أم أن العلم  

 ل إىل النتيجة مهام كانت؟احلقيقي هو الذي ال يستسلم لإلشاعات وللكثرة، بل حيقق إىل أن يص

يؤدي   أدلة  جمموعة  عرب  احلادثة  هذه  ندرس  أن  الكتاب  هذا  يف  نحاول  هذا  عىل  بناء 

بعضها إىل بعض، أو يرتبت بعضها عىل بعض، وكلها مستلهمة من القرآن الكريم، باعتباره 

 املركز، واملحور الذي تناقش من خالله القضايا املختلفة. 

يف  نبهنا  كام  ـ  هنا  عدم  وننبه  يعني  ال  احلادثة  هلذه  تفنيدنا  أن  إىل  ـ  هلا  املشاهبة  القضايا   

احرتامنا للعلامء الذين قالوا هبا، بل إننا نحسب أهنم لكثرة مؤلفاهتم، وأعامهلم، ربام مل يتفرغوا  

لدراستها دراسة متأنية؛ فاعتمدوا فيها التقليد، ومل يعتمدوا االجتهاد، القتناعنا بأن أي شخص  

 
، صحيح البخاري، حمّمد بن إسامعيل البخاري، دمشق وبريوت: دار ابن كثري والياممة للطباعة 78،  6/41أمحد،   ( رواه  1) 

 . 2/60، ومسلم  1/136هـ، 1414والنرش والتوزيع، 

 . 6/246ويف  6/240( رواه أمحد: 2) 
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 هاده فيها سيصل إىل ما وصلنا إليه. يعمل اجت

 ، وهي: فصول  أربعةرأينا تقسيم البحث بحسب األدلة التي اعتمدناها فيه إىل وقد 

: وذكرنا فيه أن سبب قبول أكثر العلامء هلذه املجزرة  . والتصنيف الديني .  ـ املجزرة أوال 

ارخييا، والتساهل يف  عىل الرغم من ضعف أدلتها واضطراهبا هو تصنيفهم هلا باعتبارها حدثا ت

نفس الوقت مع أمثال هذه األحداث، ولو أهنم صنفوها ضمن العقائد أو الفقه، ملا قبلها واحد  

منهم، وقد حاولنا أن نبني ـ هلذا ـ إمكانية بل رضورة إدراج ما ارتبط من مآس يف هذه الغزوة 

 بالعقيدة والفقه، الرتباطها هبام.

اليه  والتدليس  املجزرة..  ـ  اليهودية يف  ودي ثانيا  اليد  القاطعة عىل  األدلة  فيه  : وذكرنا 

والسري   املغازي  رواية  يف  املحدثني  تساهل  واستغالل  ونرشها،  هبا  املرتبطة  الروايات  إشاعة 

 والتفسري للقيام بذلك. 

: وذكرنا فيه االرتباط بني رواة املجزرة والفئة الباغية من  والفئة الباغية ـ املجزرة..  ثالثا 

أمية أو بني العباس، والذين راحوا يستثمرون هذه احلادثة يف تربير جرائمهم، وسفكهم  بني  

 لدماء اخلارجني عليهم، أو الناقدهيم هلم بتهمة اخليانة، مثلام حصل يف كربالء واحلرة وغريمها. 

: وذكرنا فيه األدلة القاطعة عىل كون أحداث املجزرة  حاكمية الرشيعة ـ املجزرة.. و   رابعا 

قض متاما مع النصوص القطعية التي تبني حاكمية الرشيعة اإلسالمية، وحاكمية رسول اهلل  تتنا 

   ما يذكر رواة املجزرة من أن احلكم فيها كان لسعد، واحلاكمية فيها عىل األمة، بخالف 

يقول:   تعاىل  اهلل  أن  مع  للتوراة،  َواَل   ﴿ كانت  اهللَُّ  َأْنَزَل  باَِم  َبْينَُهْم  اْحُكْم  َأْهَواَءُهْم    َوَأِن  َتتَّبِْع 

ُثمَّ َجَعْلنَاَك َعىَل   ﴿، ويقول: [ 49]املائدة:   ﴾َواْحَذْرُهْم َأْن َيْفتِنُوَك َعْن َبْعِض َما َأْنَزَل اهللَُّ إَِلْيَك 

ِذيَن اَل َيْعَلُمونَ  بِْعَها َواَل َتتَّبِْع َأْهَواَء الَّ يَعٍة ِمَن اأْلَْمِر َفاتَّ  [ 18]اجلاثية:   ﴾رَشِ

ال نشكك  به يف األخري إىل أن ما يسهل علينا مهمة التحقيق يف هذه املجزرة هو أننا  ونن

 كثري منيف أصل وجود بني قريظة، وال يف كوهنم خونة، وال يف أهنم عوقبوا عىل ذلك، وال يف  
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األحداث التي وقعت فيام يطلق عليه ]غزوة بني قريظة[، ولكن التشكيك منرصف فقط إىل  

 جه هلم، والذي وقع فيه االضطراب لدى املؤرخني. نوع العقاب املو 

وبذلك ال يمكن ألي كان أن يرد علينا، بأنا ننكر الواضحات املتواترات املشهورات  

املتفق عليها، وإنام نحن ننكر فقط تلك الروايات التي تصور العقوبة بكوهنا جمزرة قتل فيها 

روايات مضطربة، ومن رواة خمتلف   الرجال، واستحيي النساء واألطفال، ثم استعبدوا، وهي 

 ، كام سنرى. صلة باليهود، أو بالفئة الباغية فيهم، وهلم 
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 الفصل األول 

 . والتصنيف الديني . املجزرة 

من أول الرباهني الدالة عىل هتافت الروايات املرتبطة هبذه املجزرة عند القائلني هبا هو  

هلا، واعتبارها روايات تؤرخ للسرية، وليست  كوهنا مل تقبل عندهم إال بسبب تصنيفهم العلمي  

ينجر ع أنه ال  رأوا  الفقهية، ولذلك  أو  العقدية  باألحكام  ها أي عمل، وال  نروايات مرتبطة 

 عقيدة؛ فتساهلوا فيها. 

حال   يشبه  ذلك  يف  الصحابة،  وحاهلم  ضمن  يضعونه  الذي  القرظي  يف  عطية  وكان 

اخلائن  املارقني  الكفرة  ضمن  يوضع  أن  ذبحوااإلمكان  بأهنم  صوروهم  الذين  تلك   ني  يف 

يتحدث  ، لسبب بسيط وهو كونه مل ينبت، إما لصغر سنه، أو لتأخر اإلنبات، كام قال  املجزرة

فقربت ألقتل معاذ،  بن  فيهم سعد  الذين حكم  نفسه:)كنت يف  القوم  ا ف  ؛ عن  نتزع رجل من 

  (1) إزاري، فرأوين مل أنبت الشعر فألقيت يف السبي(

فهذا احلديث الذي يعتربونه أكرب دليل عىل تلك املجزرة، ينبئ أنه كان يبدو بالغا وقادرا  

يتأكد من  القتل، لوال أن ذلك الصحايب راح  القتال، وأنه كان قاب قوسني أو أدنى من  عىل 

وكوفئ وسام الصحبة  بلوغه، وعندما وجده مل ينبت، اختلف حاله اختالفا كليا، حيث نال  

مطبال فيها،  التي  لقة،  عدالة  اجلدال  ألحد  يصح  للصحابة وال  ترجم  من  كل  له  ترجم  قد 

 
مد حميي الدين عبد احلميد، دار إحياء  (  سنن أيب داود، صحيح أيب داود، أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين، حتقيق حم 1) 

، صحيح الرتمذي، سنن الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة، حتقيق أمحد 4405،  4404السنة النبوية، بريوت، رقم:  

الفكر، بريوت، رقم:   دار  بن   1584حممد شاكر،  النسائي، أمحد  الكربى(،  النسائي  الكربى )سنن  السنن  وقال: حسن صحيح، 

، وسنن ابن ماجه، ابن ماجة 155/  6م،   2001هـ/1421،  1بريوت، لبنان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، ط  شعيب،

 .2541أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، حققه حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، رقم: 
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 .(1)والثقاة

هلا   وأذنوا  فيها،  تساهلوا  فهم  احلادثة؛  هبذه  املرتبطة  للروايات  بالنسبة  األمر  وهكذا 

باحلياة واالعتبار، وأدانوا من يشكك فيها، بسبب وضعهم هلا يف خانة السرية والتاريخ، ال يف  

 ائد والفقه. خانة العق

السري  و وعلامء  واملحدثني  املؤرخني  مجيع  عند  عليها  املتفق  األمور  يف  التساهل  من 

الفقهية، وذلك العقدية والروايات املرتبطة بالسرية النبوية، عىل خالف تشددهم يف األحكام  

أحداث   جمرد  هي  وإنام  باالعتقاد،  وال  بالعمل،  هلا  عالقة  ال  السرية  أحداث  أن  العتقادهم 

 ارخيية ال يرض الكذب فيها، حتى لو حصل. ت

ُعبيدة   بن  عن موسى  بن حنبل سئل   أمحد  اإلمام  أن  روي  ما  ذلك  عىل  األمثلة  ومن 

هذه  عنه  تكتب  رجل  فهو  إسحاق  بن  حممد  )أما  فقال:  إسحاق،  بن  حممد  وعن  الرَبَذي، 

املغازي ونحوها   -األحاديث   يعني  بأ  -  كأنه  به  يكن  فلم  بن عبيدة  س، ولكنه  وأما موسى 

فأما إذا جاء احلالل   حدث بأحاديث مناكري عن عبد اهلل بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي  

هكذا  قوما  أردنا  يضم  واحلرام  ومل  يد،  كل  من  األربع  يديه  أصابع  عىل  الراوي  وقبض   ،)

 .(2)اإلهبام

 
لبغوي وابن حبان: سكن الكوفة، فروى حديثه أصحاب السنن من  (  قال عنه ابن عبد الرب: )ال أعرف اسم أبيه. وقال ا1) 

طريق عبد امللك بن عمري عنه، قال: كنت فيمن حكم عليهم سعد بن معاذ فشّكوا يّف فرتكوين (، انظر: أسد الغابة يف معرفة الصحابة، 

د عبد املوجود، دار الكتب العلمية، الطبعة: عادل أمح  -أبو احلسن عيل بن أيب الكرم، عز الدين ابن األثري، املحقق: عيل حممد معوض  

، حتفة األرشاف بمعرفة األطراف، مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن 34( ،  3695م، )  1994  -هـ  1415األوىل،  

 . 298/  7م، 1983هـ، 1403، 2املزي، املحقق: عبد الصمد رشف الدين، طبعة: املكتب اإلسالمي، والدار القيّمة، الطبعة

(  تاريخ ابن معني برواية الدوري، ابن معني، حييى بن معني، حتقيق: عبد اهلل أمحد حسن، بريوت، لبنان، دار القلم للطباعة  2) 

 (3/60والنرش والتوزيع، د.ت، )
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غريه يف  ويتساهلون  الرشعية،  باألحكام  املرتبطة  الروايات  يف  يتشددون  أهنم  ا،  أي 

ولذلك ذكر أنه يمكن الرواية عن ابن إسحق، لكن فيام يتعلق بالسرية فقط، أما ما عداها، فال 

 تقبل روايته. 

: )وأنا  ، فقد قالوهكذا قال احلاكم يف األحاديث التي أراد استدراكها عىل الصحيحني

سعيد   بمشيئة اهلل ُأجري األخبار التي سقطت عىل الشيخني يف كتاب الدعوات عىل مذهب أيب

عبد الرمحن بن مهدي يف قبوهلا، فإين سمعت أبا زكريا حييى بن حممد العنربي، يقول: سمعت  

الرمحن بن  أيب حيكي، عن عبد  يقول: كان  احلنظيل،  إبراهيم  بن  بن إسحاق  أبا احلسن حممد 

النبي   روينا، عن  إذا  يقول:   األسانيد،    مهدي،  يف  واحلرام واألحكام: شددنا  احلالل  يف 

الرجال، وإذا روينا يف فضائل األعامل، والثواب والعقاب، واملباحات والدعوات:  وانت قدنا 

  (1)تساهلنا يف األسانيد(

وهكذا اتفق مجيع املحدثني عىل التساهل يف الرواية فيام عدا احلالل واحلرام، وهلذا نرى  

األحاديث املوضوعة،  كتب التفسري والتاريخ والسرية مملوءة باألحاديث التي ال سند هلا، بل  

 .باعتبارهم ال يلقون كبري بال هلا 

وقد عقد اخلطيب البغدادي يف كتابه ]الكفاية يف علم الرواية[ الذي يعترب مصدرا من  

مصادر علم احلديث األوىل، بابا بعنوان ]باب التشدد يف أحاديث األحكام، والتجوز يف فضائل  

ري واحد من السلف أنه ال يوز محل األحاديث  األعامل[، وقد قال يف مقدمته: )قد ورد عن غ

التهمة  من  بريئا  كان  عمن  إال  والتحريم  بالتحليل  الظنة   ،املتعلقة  من  أحاديث    ،بعيدا  وأما 

، وهم يعتربون أن السرية  (2)الرتغيب واملواعظ ونحو ذلك فإنه يوز كتبها عن سائر املشايخ(

 
 (666/ 1(  رواه احلاكم يف املستدرك )1) 

دي اخلطيب البغدادي، املحقق: أبو عبداهلل السورقي  (  الكفاية يف علم الرواية، أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مه 2) 

 (.133إبراهيم محدي املدين، املكتبة العلمية ، املدينة املنورة، )ص:  ،
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وه والقصص،  املواعظ  أبواب  من  ونحومها  أحاديث  والتاريخ  من  درجة  أدنى  بذلك  ي 

 الرتغيب والرتهيب نفسها. 

وقد نقل البغدادي عن سفيان الثوري، وهو من يعتربونه أمري املؤمنني يف احلديث قوله:  

بالعلم الرؤساء املشهورين  العلم يف احلالل واحلرام إال من  الذين يعرفون    ،)ال تأخذوا هذا 

  (1)املشايخ( وال بأس بام سوى ذلك من ، الزيادة والنقصان

واسمعوا منه ما كان يف    ،ونقل عن ابن عيينة قوله: )ال تسمعوا من بقية ما كان يف سنة 

 (2)ثواب وغريه(

ابتداء من العرص األول كانوا    النبوية  وبناء عىل هذا، فإن كل من رووا أحداث السرية

التدليس وغريه، حتى لو كانو ا ثقاة يف مسائل  من املتساهلني يف روايتها، حيث غلب عليهم 

ابن تيمّية يف ]مقدمة أصول التفسري[ بقوله: )ومعلوم أن احلالل واحلرام، وقد عرب عن ذلك  

املنقول يف التفسري أكثُرُه كاملنقول يف املغازي واملالحم؛ وهلذا قال اإلمام أمحد: ثالثُة أموٍر ليس  

، أي: إسناٌد؛ ألن الغالَب عليها هلا إسناد: التفسرُي، واملالحُم، واملغازي، ويروى: ليس له أصٌل 

املراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبري، والشعبي، والزهري، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق،  

  (3) وَمْن بعدهم، كيحيى بن سعيد األموي، والوليد بن مسلم، والواقدي ونحوهم يف املغازي(

اهلل   رسول  وحياة  اإلسالمي،  التاريخ  تصوير  يف  اخلطرية  آثاره  ذلك  لكل  ،  وكان 

والكثري من قيم الدين، حيث أصبحت السرية وسيلة لرضب القرآن الكريم والسنة املطهرة،  

 واستطاع أعداء الدين أن يترسبوا لتشويه الدين من خالهلا. 

شهد هبذا كل من دعا لتنقيح السرية النبوية، وتصحيحها، والحظ ما رسبه أعداء    وقد

 
 .134(  املرجع السابق، ص1) 

 .134(  املرجع السابق، ص2) 

د الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع (  جمموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، املحقق: عب3) 

 (346/ 13م، )1995هـ/1416امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 
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كام إليها،  العمري  قال    الدين  ضياء  عن  إىل  مشريا  أكرم  حديثه  عند  رواية ذلك  يف    التساهل 

)أما اشرتاط الصحة احلديثية يف قبول األخبار التارخيية التي ال متس  :  املغازي والسري والتاريخ

ف كثريٌ العقيدة وال هنا  ؛  واخلطر الناجم عنه كبري،  رشيعة ففيه تعسه ألن الروايات التارخيية التي دوَّ

وإذا رفضنا منهجهم فإن ،  بل تمَّ التساهل فيها ،  أسالفنا املؤرخون مل ُتعاَمل معاملة األحاديث

ماضينا  وبني  بيننا  ة سحيقة  هوَّ تارخينا ستمثِّل  يف  الفارغة  احلرية  ،  احللقات  يولد  والضياع مما 

لكن ذلك ال يعني التخيل عن منهج املحدثني يف نقد أسانيد الروايات  ...  والتمزق واالنقطاع

املتعارضة؛  التارخيية الروايات  بني  الرتجيح  إىل  أو  ،  فهي وسيلتنا  قبول  يف  ُمعني  أهنا خري  كام 

ة منها ينبغي  ولكن اإلفاد،  رفض بعض املتون املضطربة أو الشاذة عن اإلطار العام لتاريخ أمتنا 

وأن األُوىل نالت  ،  آخذين بعني االعتبار أن األحاديث غري الروايات التارخيية،  أن تتم بمرونة

نها من الصمود أمام قواعد النقد الصارمة(    (1) من العناية ما يمكِّ

بعض  [ ذكر  مرويات السرية النبوية بني قواعد املحدثني وروايات األخبارينيويف كتابه ] 

لتساهل الكبري الذي عوملت به روايات السرية النبوية املطهرة مقارنة بنظرياهتا  ذلك امظاهر  

 رتبطة بالعقائد واألحكام الفقهية، وغريها مما صنف فيه املحدثون. من الروايات امل

ما متيز به املحدثون من أدوات التحقيق التي مل يستعملها نظراؤهم  تلك املظاهر  ومن  

والسري، ومنها عدم اكتفائهم بالرواية الواحدة، وإنام يمعون الطرق املختلفة،  من علامء التاريخ  

صاحب   مسلم  قول  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  الدخيل،  من  الصحيح  ليميزوا  بينها،  ويقارنون 

ع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض يتميز صحيحها من سقيمها، ويتبني  يالصحيح: )فبجم

 (2)م من احلفاظ(رواة ضعاف األخبار من أضداده

 
 ..27دراسات تارخيية: ص  (1) 

الرياض،  هـ(، حتقيق حممد مصطفى األعظمي، مطبوعات جامعة  256(  كتاب التمييز، مسلم بن حجاج النيسابوري )ت:2) 

 . 162هـ، 1395الطبعة األوىل، 
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ولو   كل يشء،  يمعون  الذين  اإلخباريني  خالف  ـ عىل  املحدثني  ذكره مجيع  ما  وهذا 

حصل التناقض بينه واالضطراب من دون متحيص وال حتقيق ـ يقول عبداهلل بن املبارك: )إذا  

ببعض( بعضه  احلديث فارضب  يصح لك  أن  كتبت  (1) أردت  )إذا  معني:  بن  ويقول حييى   ،

 (2)ا حدثت ففتش(فقمش، وإذ

ومن األمثلة عىل تلك املقارنات التي يروهنا بني الروايات )املقارنة بني روايات عدد  

من الصحابة، واملقارنة بني روايات املحدث الواحد يف أزمنة خمتلفة، واملقارنة بني مرويات عدد  

الكتاب واملذاكرة،    من التالميذ لشيخ واحد، وبني رواية املحدث ورواية أقرانه، واملقارنة بني

 (3)وبني الكتاب والكتاب(

الروايات املؤرخة ملجزرة بني قريظة   ولو أننا طبقنا هذه األداة وحدها عىل ما ورد يف 

فقد اختلف الرواة يف عدد قتىل هيود    ؛لرميناها عرض اجلدار، ذلك أن املسافات بينها هائلة جدا

ال  [، وبعضها ذكرت  400روايات ذكرت ]بني قريظة، بحيث ال يمكن اجلمع بينها، فبعض 

[، وبعضها   900[، وبعضها ذكرت ]700][، وبعضها ذكرت  600][، وبعضها ذكرت  500]

 [ وغريها، وهي أعداد يستحيل اجلمع بينها. 40ذكرت ] 

  فمن الروايات الواردة يف عدد القتىل ما روي عن الزهري أنه قال: )غدا رسول اهلل  

  وتقسم   ، رجاهلم  يقتل   بأن  فقىض  ، معاذ  بن  سعد   حكم  عىل   نزلوا  حتى   فحارصهم   ، قريظة  بني   إىل

  :فقال رسول اهلل    ،سعد  بن  عمرو  إال  ،رجال  أربعون  يومئذ  منهم   فقتل  ،وأمواهلم   ذرارهيم

الزبري إىل ثابت بن   وينهى عن الغدر فلذلك نجا(، ودفع رسول اهلل    ،)إنه كان يأمر بالوفاء

   (4)فأعتقه..( ،قيس بن شامس 

 
 .33(  حممد مصطفى األعظمي : مقدمة كتاب التمييز 1) 

 . 1/43هـ، دار الكتب العلمية، بريوت،  1417(  تاريخ بغداد ـ اخلطيب البغدادي، ط األُوىل عام 2) 

 فام بعدها.  32(  حممد مصطفى األعظمي : مقدمة كتاب التمييز 3) 

ه(، حققه 251ويه، أبو أمحد محيد بن خملد بن قتيبة بن عبد اهلل اخلرساين املعروف بابن زنجويه )املتوىف: (  األموال البن زنج 4) 
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التي رويت يف بيان    الكثري من املؤرخني  وقد ذكر الرواية من أقوى الروايات  أن هذه 

عدد القتىل، وهي تنسف كل املجزرة نسفا، ذلك أنه من املعلوم أن عدد القادرين عىل القتال يف  

قتلوا، وهو دليل عىل أن احلكم الذي ذلك مل يُ   بني قريظة أكرب من هذا العدد بكثري، وأهنم مع

 طبق. يذكرون أن سعد بن معاذ حكم به غري صحيح، أو مل يُ 

ومن الروايات الواردة فيه ما رووه عن جابر بن عبد اهلل، وأنه قال: )رمى يوم األحزاب  

  ، فحسمه أخرى   ،فانتفخت يده  ، بالنار  فحسمه رسول اهلل    ، فقطعوا أكحله  ،سعد بن معاذ

يده ذلك  ،فنزفه   ،فانتفخت  رأى  بنى   ،فلام  من  عينى  تقر  حتى  نفسى  خترج  ال  )اللهم  قال: 

فحكم أن   ، فأرسل إليه  ،حتى نزلوا عىل حكم سعد  ،فام قطر قطرة  ،فاستمسك عرقه  ،قريظة( 

رجاهلم وذرارهيم  ،تقتل  نساؤهم  املسلمون  ، ويستحى  هبم  اهلل    ،ليستعني  رسول  :  قال 

    (1)انفتق عرقه فامت( ،فلام فرغ من قتلهم  ، وكانوا أربعامئة ، اهلل فيهم( )أصبت حكم 

من   بغريها  مقارنة  القتىل  عدد  يف  اضطراب  من  فيها  ما  إىل  باإلضافة  الرواية  وهذه 

بتهم عظيمة خطرية؛ فهي تصوره بصورة الذي يفشل يف عالجه    ترمي رسول اهلل  الروايات،  

ر فيه سعد بن معاذ مستجاب الدعوة، وأنه بمجرد دعائه  كل مرة، يف نفس الوقت الذي تصو

نفسه، وسنرى التفاصيل املرتبطة هبا يف الفصل التاِل عند    حتقق له ما مل يتحقق لرسول اهلل  

 .ورد يف تلك الروايات من إساءات لرسول اهلل عرضنا ملا 

عليها منهج    فسنجد أننا لو طبقنا   ؛وهكذا لو رحنا نحلل كل الروايات يف عدد القتىل 

 املحدثني، وتعاملنا معها مثل تعاملنا مع أحاديث العقائد واألحكام لرميناها عرض اجلدار.

بل لو أننا طبقنا عليها ما طبق يف سائر الغزوات، لفعلنا هبا ذلك، ومن األمثلة عىل ذلك  

 
شاكر ذيب فياض األستاذ املساعد ، بجامعة امللك سعود، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، السعودية، الطبعة 

 . 359م، رقم احلديث   1986ه ،  1406األوىل، 

 ، كام صححه األلباين و ابن حجر العسقالين. 1582رواه الرتمذي، رقم احلديث  ( 1) 
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ءهم  ما ذكره ابن إسحق من عدد قتىل بدر، فهو مل يكتف بذكر عددهم، وإنام راح يذكر أسام

 وقبائلهم، وكيف قتلوا، ومل نجده فعل ذلك مع بني قريظة، وكأن القتىل ليسوا برشا. 

فقد عقد ابن هشام فصال يف سريته التي نقلها عن ابن إسحق بعنوان ]من قتل ببدر من  

عد فيه القتىل عدا دقيقا، ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف القتىل من ]من بني عبد   ،(1)املرشكني[

شمس[: )وقتل من املرشكني يوم بدر من قريش، ثم من بني عبد شمس بن عبد مناف: حنظلة  

فيام   بن أيب سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس، قتله زيد بن حارثة، موىل رسول اهلل  

ا ويقال  هشام،  ابن  هشام، قال  ابن  قال  فيام  وزيد،  وعيل  محزة  فيه  إسحاق:  و   شرتك  ابن  قال 

وقتل   يارس،  بن  عامر  عامرا:  قتل  هلم  حليفان  احلرضمي  بن  وعامر  احلرضمي،  بن  واحلارث 

ابن هشام. وعمري بن أيب عمري، وابنه:   قال  النعامن بن عرص، حليف لألوس، فيام  احلارث: 

 ( 2)  (، موىل أيب حذيفة، فيام قال ابن هشامموليان هلم. قتل عمري بن أيب عمري: سامل

فيه   ذكر  هبم،  خاصا  فصال  عقد  فقد  أحد،  غزوة  يف  املرشكني  قتىل  مع  فعل  وهكذا 

أسامءهم، وقبائلهم، ومن قتلهم، وكل التفاصيل املرتبطة هبم، ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف  

كني يوم أحد من قريش، ثم من  تعداد قتىل ]بني عبد الدار[: )قال ابن إسحاق: وقتل من املرش

عبد اهلل بن  بني عبد الدار بن قيص من أصحاب اللواء: طلحة بن أيب طلحة، واسم أيب طلحة: 

عبد العزى بن عثامن بن عبد الدار، قتله عيل بن أيب طالب، )و( أبو سعيد بن أيب طلحة، قتله  

قال ابن إسحاق: وعثامن   قال ابن هشام: ويقال: قتله عيل بن أيب طالب.  سعد بن أيب وقاص.

بن أيب طلحة، قتله محزة بن عبد املطلب، ومسافع ابن طلحة، واجلالس بن طلحة، قتلهام عاصم  

حة، قتلهام قزمان، حليف لبني  بن ثابت بن أيب األقلح. وكالب ابن طلحة، واحلارث بن طل

 
(  السرية النبوية البن هشام، عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أبو حممد، مجال الدين، حتقيق: مصطفى السقا  1) 

 -هـ  1375احللبي وأوالده بمرص، الطبعة: الثانية،  وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشلبي، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب  

 (708/ 1م، ) 1955

 (.708/ 1(  املرجع السابق، )2) 
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  (1) ظفر(

ا من القتىل، لكنه مل  وهكذا يف كل الغزوات ما عدا غزوة بني قريظة مع كثرة ما ذكر فيه

)قال ابن إسحاق: ثم استنزلوا، فحبسهم  يذكرهم، وال ذكر عددهم بدقة، بل اكتفى بقوله:  

إىل    باملدينة يف دار بنت احلارث، امرأة من بني النجار، ثم خرج رسول اهلل    رسول اهلل  

سوق املدينة، التي هي سوقها اليوم، فخندق هبا خنادق، ثم بعث إليهم، فرضب أعناقهم يف  

تلك اخلنادق، خيرج هبم إليه أرساال، وفيهم عدو اهلل حيي بن أخطب، وكعب بن أسد، رأس  

القوم، وهم ست مائة أو سبع مائة، واملكثر هلم يقول: كانوا بني الثامن مائة والتسع مائة. وقد 

أرساال: يا كعب، ما تراه يصنع بنا؟   لوا لكعب بن أسد، وهم يذهب هبم إىل رسول اهلل  قا 

قال: أيف كل موطن ال تعقلون؟ أال ترون الداعي ال ينزع، وأنه من ذهب به منكم ال يرجع؟ 

 ) (2 )هو واهلل القتل! فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول اهلل 

علق هبا املسترشقون واملستغربون واإلرهابيون، وبعض  وهكذا اكتفى هبذه الفقرة التي ت

الذين تساهلوا يف األمر من املحققني، مع العلم أن املسافة بني األرقام هائلة جدا، وهي تكفي  

 وحدها لنسف الرواية من أصلها.

والعجيب أن هؤالء الذين ذكرهم، والذين كانوا يتحصنون يف حصون مشيدة، مجعوا  

النجار، من غري أن يبدو أي مقاومة، أو  يف دار واحدة، هي د ار بنت احلارث، امرأة من بني 

 استغاثة أو توسل عىل الرغم من علمهم باملصري الذي ينتظرهم. 

بناء عىل هذا نحاول هنا ـ باختصار ـ بيان عالقة هذه املجزرة بأحكام العقائد والفقه،  

 روي يف هذه الغزوة.  وأنه ينبغي لذلك تطبيق التشدد املرتبط برواياهتا عىل ما 

 ة: ي العقد   والقضايا أوال ـ املجزرة  

 
 (.127/ 2(  سرية ابن هشام، )1) 

 (.240/ 2(  سرية ابن هشام، )2) 
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من األدلة الكربى التي يمكن اعتامدها يف السجال مع الذين ينترصون لتلك املجزرة،  

ويتبنوهنا، عىل الرغم من هشاشة أدلتها هو كوهنم ينكرون أحداثا أخرى يف السرية، أو ترتبط  

مما رواه أصحاب السري والشامئل، بل حتى أصحاب احلديث، بحجة تعارضها   برسول اهلل  

، أو غريها، بحسب املذاهب التي تتبنى هذا مع قضايا عقدية من أمثال عصمة رسول اهلل  

 النوع من اإلنكار. 

وهذا ما يوقعهم يف احلرج، ذلك أن تلك الروايات التي يرفضوهنا قد تكون بطرق أكثر،   

أفضل تكون  وبأسانيد  ثم  الضعيف،  ويقبلوا  القوي،  يردوا  أن  ألنفسهم  يرتضون  فكيف   ،

ال تقل يف    ،ويقبلوهنا   ،حجتهم يف الرفض خمالفة الرواية للعقيدة، مع أن املجزرة التي يرووهنا 

 ؟فضاعتها، ويف اصطدامها مع العقيدة اإلسالمية من شبيهاهتا الاليت ينكروهنا 

لعدالة اإلهلية ـ كام سنرى ـ ذلك أهنم يصورون  فهذه املجزرة تصطدم أول ما تصطدم با 

الصغار وغريهم من غري أن يقيم عليهم احلجة بدعوهتم  الشباب قتل أولئك   أن رسول اهلل 

تح هلم  لإلسالم، وبذلك يكونون قد ماتوا عىل الكفر، واستحقوا اخللود يف جهنم، مع أهنم مل تُ 

 اع هلا. الفرص الكافية الستامع احلجج أو فهمها واالنصي

أمثال أيب سفيان   يعتربون صناديد قريش من  الذين يذكرون هذا  العلم أن هؤالء  مع 

وهند وغريهم، من الصحابة الذين يلوهنم، وحيرمون  وعكرمة بن أيب جهل  وصفوان بن أمية  

قتلوا، ولو أهنم قتلوا مثلام ، وكل ذلك لكوهنم مل يُ الطعن فيهم، مع ما فعلوه مع رسول اهلل  

لُس عن    يذكرون قريظة،  بني  أطفال  الصحابة قتل  ضمن  ال  املجرمني،  الكفرة  ضمن  جلوا 

 املبجلني. 

، وتظهره بصورة السفاح القايس  وكذلك تصطدم هذه املجزرة بعصمة رسول اهلل  

الذي مل ينزل عقوبته عىل رؤساء املجرمني فقط، وإنام أنزهلا عىل أهلهم أيضا، حيث ذبح شباهبم،  
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وأطفاهل  نساءهم  الرؤساء،  وباع  هم  اجلريمة  بل مرتكب  جريمة،  أي  يرتكبوا  مل  مع كوهنم  م 

 واملأل من بني قريظة، أما عوامهم ونساؤهم وأطفاهلم، فال عالقة هلم بذلك. 

املستكربين   أن  يذكر  القرى،  أهل  للمجرمني من  الكريم عند ذكره  القرآن  نرى  وهلذا 

النساء   دخول  يف  ال شك  الضعفاء، والذين  ال  الرسل  وجه  يقفون يف  الذين  هم  واملأل  منهم 

ُفوَها إِنَّا باَِم َوَما َأْرَسْلنَا يِف َقْرَيٍة ِمْن َنِذيٍر إِالَّ َقاَل ُمرْتَ ﴿واألطفال وعوام الناس فيهم، قال تعاىل: 

بِنيَ 34ُأْرِسْلُتْم بِِه َكافُِروَن )   [  35،  34]سبأ:    ﴾ ( َوَقاُلوا َنْحُن َأْكَثُر َأْمَوااًل َوَأْواَلًدا َوَما َنْحُن بُِمَعذَّ

وهكذا اعترب رجال الدين من أهل الكتاب هم املتكربون الذين صدوا عن سبيل اهلل،  

تعاىل:   قال  الناس،  عامة  َلَيْأُكُلوَن َيا ﴿وليس  ْهَباِن  َوالره اأْلَْحَباِر  ِمَن  َكثِرًيا  إِنَّ  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيه

وَن َعْن َسبِيِل اهللَِّ    [34]التوبة:   ﴾َأْمَواَل النَّاِس بِاْلَباطِِل َوَيُصده

َأكِنًَّة َأْن َيْفَقُهوُه    َوِمنُْهْم َمْن َيْسَتِمُع إَِلْيَك َوَجَعْلنَا َعىَل ُقُلوهِبِمْ ﴿ وقال عن مرشكي قريش:  

ِذي َن َكَفُروا إِْن َويِف آَذاهِنِْم َوْقًرا َوإِْن َيَرْوا ُكلَّ آَيٍة اَل ُيْؤِمنُوا هِبَا َحتَّى إَِذا َجاُءوَك ُيَاِدُلوَنَك َيُقوُل الَّ

 ( لنَِي  اأْلَوَّ َأَساطِرُي  إِالَّ  َعنْهُ 25َهَذا  َوَينَْأْوَن  َعنُْه  َينَْهْوَن  َوُهْم  َوَما (  َأْنُفَسُهْم  إِالَّ  هُيْلُِكوَن  َوإِْن   

 [ 26،  25]األنعام:   ﴾َيْشُعُرونَ 

وبذلك، فإننا ندعو هؤالء إىل اعتبار هذه األمثلة وغريها للداللة عىل اعتبار املجزرة من  

ضمن املسائل العقدية التي يشرتطون فيها التواتر، وال يقبلون فيها أحاديث اآلحاد، خاصة إذا  

 مع احلقائق العقدية املسلم هبا. تعارضت 

ما نص عليه املتكلمون من املدرسة األشعرية    ومن األمثلة عىل ذلك يف املدرسة السنية

، فقد ذكر املاتريدي يف  (1)واملاتريدية وغريمها من عدم االحتجاج بأحاديث اآلحاد يف العقائد

 
والتشبيه، لكوهنم يقبلون  (  ومل خيالف يف هذا إال أهل احلديث، الذين تبنتهم املدرسة السلفية، ولذلك وقعوا يف التجسيم  1) 

 أي حديث مهام قلت طرقه، ويبنون عليه عقائدهم. 
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كتاب )التوحيد( و)التأويالت( أن خرب اآلحاد ال يوجب العلم، ألنه ال يبلغ مرتبة اخلرب املتواتر  

 . (1) يف إياب العلم والشهادة

وال    لنارصي يف )النور الالمع(: )خرب اآلحاد يوجب العمل وال يوجب العلم..وقال ا

   (2) تبنى العقائد عىل أخبار اآلحاد ألهنا ال توجب العلم يقينا(

، وابن (4)،وابن اهلامم يف التحرير  (3)وهكذا نص عىل هذا أبو الربكات النسفي يف املنار  

 ثري. وغريهم ك(5)عبد الشكور يف مسلم الثبوت 

  اشرتاط التواتر يف املدرسة الشيعية ما نص عليه الشيخ الطويس بقوله   عىل ومن األمثلة  

)وأما املتأخرون فكل واحد منهم نرص مذهبه، وتأول    :ـ عن األحاديث املفرسة للقرآن الكريم 

االدلة   إىل  يرجع  ان  ينبغي  بل  منهم،  أحدا  يقلد  أن  الحد  يوز  وال  اصله،  يطابق  ما  عىل 

: إما العقلية، أو الرشعية، من امجاع عليه، أو نقل متواتر به، عمن يب اتباع قوله،  الصحيحة

وال يقبل يف ذلك خرب واحد، خاصة اذا كان مما طريقه العلم، ومتى كان التأويل حيتاج إىل شاهد 

بينهم، وأما طريقة   ما كان معلوما بني اهل اللغة، شائعا  الشاهد إال  يقبل من  اللغة، فال  من 

حاد من الروايات الشاردة، وااللفاظ النادرة فانه اليقطع بذلك، وال يعل شاهدا عىل كتاب  اآل

اهلل وينبغي أن يتوقف فيه ويذكر ما حيتمله، واليقطع عىل املراد منه بعينه، فانه متى قطع باملراد  

 
 . 351/ 2، التأويالت، 9، 8(  التوحيد، 1) 

 .14(  النور الالمع، 2) 

(  فتح الغفار اجلامع ألحكام سنة نبينا املختار، احلسن بن أمحد الرباعي،  املحقق: عيل بن حممد العمران، دار عامل الفوائد، 3) 

1427  ،2 /79 . 

 . 82/ 3(  تيسري التحرير ، حممد أمني بن حممود البخاري املعروف بأمري باد شاه،بريوت دار الكتب العلمية ، د . ت، 4) 

سنة  5)  تويف   ، الدين  نظام  بن  حممد  العيل  عبد   ، األنصاري  الثبوت،  مسلم  برشح  الرمحوت  فواتح  مع  1225(   مطبوع  هـ 

 (136، 120،121/ 2م(، )1970املستصفى، ) بغداد ، مكتبة املثنى ، 
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ك النه قال ختمينا وحدسا ومل يصدر ذل   كان خمطئا، وان أصاب احلق، كام روي عن النبي  

  (1)عن حجة قاطعة وذلك باطل باالتفاق(

وهكذا ذكر العالمة الطباطبائي يف مواضع من ]تفسري امليزان[ عدم حجية أخبار اآلحاد  

  النظر  عليه  استقرّ  )والذيسورة هود، فقد قال: ذكره عند تفسريه ل يف أبواب العقائد، ومنها ما 

  غري  وأما   حجيته،   يف   ريب   فال   قطعية  بقرينة   حمفوفاً   أو   متواتراً   كان  إن   اخلرب   أنّ   املسألة،   يف   اليوم 

  موثوق   اخلرب  كان  إذا   الفرعية  الرشعية  األحكام   يف  الواردة  األخبار  إالّ   فيه،  حجية   فال  ذلك

أّن احلجية الرشعية من االعتبارات العقالئية  ب  الصدور الظن النوعي، فإن هلا حجيًة؛ وذلك 

املورد يقبل اجلعل واالعتبار الرشعي، والقضايا التارخيية واألمور  فتتبع وجود أثر رشعي يف  

االعتقادية ال معنى جلعل احلجية فيها؛ لعدم أثر رشعي، وال معنى حلكم الشارع بكون غري  

  (2)العلم علاًم وتعبيد الناس بذلك(

الكثري من  ينكر  السلفية نفسها من  املدرسة  أبناء    وهلذا نجد هؤالء وغريهم حتى من 

و يتبنوهنا،  التي  العقائد  مع  انسجامها  لعدم  السرية،  يف  الواردة  بعض  الروايات  هنا  سنذكر 

   . عىل ذلكوالنامذج األمثلة 

 شق الصدر: النموذج األول: حادثة  

مع كون    من جهات متعددة قديام وحديثا، الكبري  وهي من األحداث التي لقيت اإلنكار  

ام وردت أيضا يف كتب احلديث، ومع ذلك نجد من أحاديثها مل ترد يف كتب السرية فقط، وإن

العلامء من السنة والشيعة من ينكرها، يف نفس الوقت الذي يقبلون فيه لألسف بمجزرة بني  

 .(3)شق الصدر حادثة قريظة مع كون أدلتها أقل بكثري من أدلة

 
 (5/ 1هـ، )1409، 1(  التبيان يف تفسري القرآن، الطويس، حممد بن احلسن، بريوت،لبنان، دار إحياء الرتاث العريب، ط1) 

 ، مؤسسة األعلمي، بريوت..351: 10(  السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان  2) 

 .100 والقلوب املريضة، ص(  رددنا عىل احلادثة بتفصيل يف كتاب: رسول اهلل3) 



29 

 

الصدر عىل عدة روايات الصحابة، هم    (1)فقد ورد حديث شق  نقلت عن ثالثة من 

مالك بن صعصعة، وأنس بن مالك، وأبو ذر الغفاري، وقد رواها عنهم الكثري من أقطاب  

البخاري ومسلم وابن حبان يف كتب الصحيح، وأوردها النسائي والرتمذي املحدثني من أمثال  

دها صحيح عىل كام صححها األلباين، وذكر األرنؤوط أن إسنا   ،يف سننهام، وأمحد يف مسنده

ْح َلَك َصْدَركَ ﴿   ، بل فرس هبا بعض املفرسين قوله تعاىل:  رشط الشيخني  َنرْشَ ]الرشح:    ﴾َأمَلْ 

 [ املستدرك عىل الصحيحني]واحلاكم النيسابوري يف   كام فعل الرتمذي يف سننه  ، [1

أتاه جربئيل،    من تلك الروايات ما رواه مسلم عن أنس بن مالك: أن رسول اهلل  

عب مع الغلامن، فأخذه ورصعه، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، واستخرج منه علقة؛  وهو يل

فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله يف طست من ذهب، بامء زمزم، ثم ألمه، ثم أعاده يف  

مكانه، وجاء الغلامن يسعون إىل أمه ـ يعني ظئره ـ فقالوا: إن حممدا قد قتل، فاستقبلوه، وهو  

 ( 2)ال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك املخيط يف صدره(منتقع اللون.ق

الذي قال: )إن    ومع ذلك كله نجد الكثري من العلامء ينكروهنا، ومنهم حممود أبو ريه

البخارى يأتى مؤيدًا حلديث  الشيطان   : حديث شق الصدر  آدم مولود إال يمسه  بنى  )ما من 

.. وبذلك مل يسلم من طعن (ها حني يولد فيستهل صارخًا من مس الشيطان، غري مريم وابن 

وغريهم،   وموسى  وإبراهيم  نوح  الرسل:  حتى  أمجعني،  آدم  بنى  من  غريمها  أحد  الشيطان 

مل ينج   فانظر واعجب! ومل يقفوا عند ذلك بل كان من رواياهتم أن النبى    وخامتهم حممد  

ة تولتها املالئكة  من نخسة الشيطان إال بعد أن نقذت الطعنة إىل قلبه، وكان ذلك بعملية جراحي 

قد شق وأخرجت    بآالت جراحية مصنوعة من الذهب! ونصت هذه الروايات أن صدره  

.. منه العلقة السوداء! وحظ الشيطان كام يقولون، وكأن هذه العملية مل تنجح فأعيد شق صدره

 
 . 98-83، ص2، ج 1995(  انظر: الصحيح من سرية النبي األعظم، جعفر مرتىض العاميل، دار السرية، بريوت، ط1) 

 . 101ص  1(  صحيح مسلم ج 2) 
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  السالم،  عليه  املسيح   السيد  صلب  عملية  الوجوه  بعض  من  لتشبه  اجلراحية  العملية   هذه  وإن

  القيامة،   يوم  إىل  بعده  من  وذريته   هو  احتملها   التى   آدم   خطيئة   اهلل  يغفر   لكى   ذلك   ذكروا   وإنام

وتنص العقيدة املسيحية أنه ال يظفر هبذا الغفران إال من يؤمن   مجيعًا،  أعناقهم   ىف   وأصبحت

 ( 1) بعقيدة الصلب( 

يعتمدها   أن  يمكن  التي  الشبه  رده  معرض  يف  ذكر  مع  وقد  مناظراهتم  يف  املسيحيون 

ومل    :املسلمني الذين يتبنون أمثال هذه احلادثة، فقال: )ولئن قال املسلمون إلخواهنم املسيحيني 

ال يغفر اهلل آلدم خطيئته بغري هذه الوسيلة القاسية التى أزهقت فيها روح طاهرة بريئة، هى  

 قلب رسوله الذى اصطفاه كام ومل مل خيلق اهلل   : روح عيسى عليه السالم بغري ذنب؟ قيل هلم

 هذه  بغري  الشيطان  وحظ   السوداء،  العلقة  من  نقياً   –خلق قلوب إخوانه من األنبياء واملرسلني  

   ( 2)!(عديدة مراراً  وقلبه  صدره فيها  متزق   التى اجلراحية العملية 

]حياة حممد  حم   الدكتور  ومنهم كتابه  قال ىف  الذي  [: )ال يطمئن  مد حسني هيكل 

ضعيفة  املسترش ويروهنا  هذه،  امللكني  قصة  إىل  كذلك  املسلمني  من  مجاعة  يطمئن  وال  قون، 

السند، فالذى رأى الرجلني ىف رواية ُكتَّاب السرية إنام هو طفل ال يزيد عىل سنتني إال قلياًل،  

  (3)وكذلك كانت سن حممد يومئذ(

لو كان الرّش إفراز غدة يف  ) :  [فقه السرية]ومنهم الشيخ حممد الغزاِل الذي قال يف كتابه  

بالوقود،   الطائرة  تزّود  كام  القلب  هبا  يزّود  مادة  اخلري  كان  لو  أو  بانحسامها؛  ينحسم  اجلسم 

من .. لقلنا: إّن ظواهر االثار مقصودة، ولكن أمر اخلري والرش أبعد  .فتستطيع السمّو والتحليق 

  (4)(ذلك؛ بل من البدهيي أّنه بالناحية الروحية يف اإلنسان ألصق

 
 .185(  أضواء عىل السنة املحمدية، حممود أبو رية، داراملعارف، القاهرة، ص1) 

 .186(  املرجع السابق، ص2) 

 .104ة حممد، حممد حسني هيكل،  دار املعارف، القاهرة، ص(  حيا 3) 

  1427(  فقه السرية، حممد الغزاِل السقا، دار القلم، دمشق، ختريج األحاديث: حممد نارص الدين األلباين، الطبعة: األوىل،  4) 
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وقد ذكر الفخر الرازي أهنا كانت حمل استنكار من العلامء املتقدمني، فقد قال يف تفسريه  

لسورة الرشح يف التفسري الكبري: )ويف رشح الصدر قوالن؛ األول: ما روي أن جربيل عليه  

قلبه وغسله وأنقاه من املعايص، ثم مأله علاًم وإيامًنا ووضعه    السالم أتاه وشق صدره وأخرج

يف صدره. واعلم أن القايض طعن يف هذه الرواية من وجوه؛ أحدها: أن الرواية أن هذه الواقعة  

إنام وقعت يف حال صغره عليه السالم وذلك من املعجزات، فال يوز أن تتقدم نبوته. وثانيها:  

األجسام، واملعايص ليست بأجسام فال يكون للغسل فيها أثر. ثالثها:  أن تأثري الغسل يف إزالة  

  (1)أنه ال يصح أن يمأل القلب علاًم، بل اهلل تعاىل خيلق فيه العلوم(

أنكروها   الذين  املتقدمني  فمن  إنكارها،  يف  اشتدوا  فقد  الشيعية؛  املدرسة  علامء  أما 

[ البيانالطربيس صاحب  قالجممع  الذي  يص[  )مما ال  إال عىل :  تأويله  يمكن  ح ظاهره، وال 

التعسف البعيد؛ ألنه كان طاهرا مطهرا من كل سوء وعيب، وكيف يطهر القلب وما فيه من 

  (2)(؟االعتقاد باملاء

صاحب   األعظم  أما  النبي  سرية  من  ]الصحيح  العالمة  كتاب  مرتىض  [  جعفر 

 :(3)الوجوه الكثرية، ومنها ، فقد رد احلادثة ردا شديدا، وذكر لذلك العاميل 

هو أن نفرا من    ،إىل أمه  أن سبب إرجاع الرسول    :إن ابن هشام وغريه يذكرونـ    1

نصارى مرضعته  ، احلبشة  مع  عنه  ، رأوه  هلا   ، وقلبوه   ، فسألوا  الغالم  : وقالوا  هذا    ، لنأخذن 

 
 .66هـ، ص

حممد بن عمر، بريوت، لبنان، دار الفكر للطباعة . مفاتيح الغيب )تفسري الرازي ، التفسري الكبري(، الفخر الرازي،  148(   1) 

 (205/ 32م، )1981هـ/ 1401، 1والنرش والتوزيع، ط

ط2)  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  لبنان،  بريوت،  القرآن،  تفسري  يف  البيان  جممع  احلسن،  بن  الفضل  الطربيس،    )1  ،

 (192/ 6م، )1995هـ/1445

 .  ،2/86(  الصحيح من سرية النبي األعظم  3) 
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ن سبب إرجاعه إىل  وبذلك تصري الرواية املتقدمة التي تذكر أ، (1) فلنذهبن به إىل ملكنا وبلدنا 

 أمه هو قضية شق الصدر حمل شك وشبهة. 

أمه  كيف يكون شق صدره  ـ    2 إىل  إرجاعه  أهنم يذكرون  ؛ هو سبب  أن هذه    مع 

د إىل أمه بعد أن مع أنه إنام أعي ،أو سنتان وأشهر،  وعمره ثالث سنني  احلادثة قد وقعت له  

 أتم اخلمس سنني؟

حيتاج التخلص منها إىل    ،و علقة يف القلبأ  ،هل صحيح أن مصدر الرش هو غدةـ    3

فيام لو أجريت له عملية جراحية  ـ    وهل يعني ذلك أن باستطاعة كل أحد ؟!..  عملية جراحية

أم أن هذه الغدة أو العلقة قد اختص اهلل  ؟!  خرّيا  ،أن يصبح تقيا ورعا ـ    الستئصال تلك الغدة

 ؟ وملاذا دون غريه ؟!.وابتاله هبا دون غريه من بني اإلنسان ، هبا الرسول األعظم 

حتى بعد بعثته   ؟يف أوقات متباعدة ، أو مخس مرات ،ملاذا تكررت هذه العملية أربعـ   4

  سنني بالذات  ، بعدة  واملعراج  اإلرساء  العل؟!  وحني  تلك  كانت  السوداء فهل  وحظ    ،قة 

وهل هي من نوع مرض الرسطان الذي ال    ؟! ثم تعود إىل النمو من جديد ،الشيطان تستأصل 

وأثر   ، والذي ال يلبث أن خيتفي حتى يعود إىل الظهور بقوة أشد  ،تنفع معه العمليات اجلراحية

بحيث حيتاج إىل    ،وملاذا مل تعد هذه العلقة إىل الظهور بعد العملية الرابعة أو اخلامسة؟!..  أبعد

ويتعرض هلذه اآلالم بال ذنب    ،وملاذا يعذب اهلل نبيه هذا العذاب ؟!..  فالتي بعدها   ، السادسة

 ؟!. أمل يكن باإلمكان أن خيلقه بدوهنا من أول األمر ؟!جناه

وليس إلرادته فيه أي أثر    ، كان جمربا عىل عمل اخلري  أنه    أال تعني هذه الرواية: ـ     5

  ، وبعملية جراحية  ، ألن حظ الشيطان قد أبعد عنه بشكل قطعي وقهري  ؟! أو دور  ، أو فعالية 

 !!. كان أنس بن مالك يرى أثر املخيط يف صدره الرشيف

 
ه/  0741، وتاريخ األمم وامللوك، الطربي، ابوجعفر حممدبن جرير، بريوت، دارالفكر،  177ص    1(  سرية ابن هشام ج  1) 

 . 575ص  1م، ج  1987
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بعملية كهذه ومل حتصل ألي من األنبياء السابقني عليهم الصالة    ملاذا اختص نبينا  ـ    6

  ، أفضل األنبياء وأكملهم كان    ، يعقل أن حممدا  ، وهل  ؟(1)ء السري، كام ذكر علاموالسالم 

أم أنه قد كان فيهم  ؟  أفضل وأكمل منهمبذلك  فكيف يكون    ؟!هذه العملية اجلراحيةبسبب  

ألن املالئكة مل يكونوا قد تعلموا    ؛أيضا للشيطان حظ ونصيب مل خيرج منهم بعملية جراحية 

 ؟!اجلراحة بعد

ـ أال ينايف ذلك ما ورد يف اآليات القرآنية، مما يدل عىل أن الشيطان ال سبيل له عىل    8

هَلُْم يِف  ﴿:  ، كام قال تعاىل حاكيا عن الشيطانعباد اهلل املخلصني نَنَّ  َأْغَوْيَتنِي أَلَُزيِّ باَِم  َقاَل َربِّ 

  ﴿ وقال:    ، [40،  39]احلجر:    ﴾( إِالَّ ِعَباَدَك ِمنُْهُم املُْْخَلِصنيَ 39ْغِوَينَُّهْم َأمْجَِعنَي )اأْلَْرِض َوأَلُ 

َبَعَك ِمَن اْلَغاِوينَ  ُه    ﴿، وقال:  [42]احلجر:    ﴾إِنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن إِالَّ َمِن اتَّ إِنَّ

ِذيَن   الَّ َعىَل  ُسْلَطاٌن  َلُه  ) َلْيَس  ُلوَن  َيَتَوكَّ ِْم  َرهبِّ َوَعىَل  ْوَنُه  99آَمنُوا  َيَتَولَّ ِذيَن  الَّ َعىَل  ُسْلَطاُنُه  إِنَّاَم   )

ُكونَ  ِذيَن ُهْم بِِه ُمرْشِ ومن الواضح: أن األنبياء هم خري عباد اهلل  ،  [100،  99]النحل:    ﴾ َوالَّ

إىل   لرسول األعظم فكيف استمر سلطان الشيطان عىل ا ، املخلصني، واملؤمنني، واملتوكلني

 ؟! حني اإلرساء واملعراج

وقد متنيت لو طبق هذا  ،  جعفر مرتىض العاميل هذه بعض وجوه الرد التي قدمها العالمة  

أبداها مع حادثة شق  التي  الشدة  يبد معها هذه  مل  التي  بني قريظة  النقد مع حادثة  املنهج يف 

 اتسمت به رواياهتا. الصدر، مع أنه ذكر االضطرابات الكثرية التي 

 : النموذج الثاين: حادثة سحر النبي  

العلامء، مع كوهنا وردت   الكثري من  انتقادا شديدا من  التي لقيت  الروايات  وهي من 

بأسانيد أقوى من حادثة بني قريظة، ومل يقترص إنكارها عىل املتأخرين، بل شملت الكثري من 

 
(  السرية احللبية = إنسان العيون يف سرية األمني املأمون، عيل بن إبراهيم بن أمحد احللبي، أبو الفرج، نور الدين ابن برهان  1) 

 .. 368ص  1هـ.ج 1427 -بريوت، الطبعة: الثانية  –النارش: دار الكتب العلمية  الدين،
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وحديث سحر النبي    ذكر سبب نزول املعوذتني عند  الفخر الرازي يف تفسريه  قال    ؛ فقداملتقدمني 

القايض هذه رواية باطلة يقول،: )قال  تعاىل  القول بصحتها، واهلل  يمكن  َواهللُّ  :وكيف   ﴿

اِحُر َحْيُث َأَتى ﴾    67املائدة:  ]َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ﴾   [ وألن   69طه:  ][ وقال: ﴿ َواَل ُيْفلُِح السَّ

وألنه لو صح ذلك لكان من الواجب أن يصلوا إىل رضر    ؛النبوة  جتويزه يفيض إىل القدح يف 

باطٌل،   ذلك  وكله  ألنفسهم،  العظيم  امللك  حتصيل  عىل  ولقدروا  والصاحلني،  األنبياء  مجيع 

تلك  يف  الكفار صادقني  لكان  الواقعة  فلو وقعت هذه  مسحور.  بأنه  يعريونه  الكفار  ولكان 

  (1)العيب، ومعلوم أن ذلك غري جائز( ذلك  - عليه السالم  - الدعوة، وحلصل فيه  

كتابه  اجلصاص الذي قال يف    بكر  أبو الفقيه واملفرس احلنفي الكبري    الذين أنكروها   ومن

ُسحر، وأن السحر عمل فيه حتى أنه يتخيل أنه يفعل    زعموا أن النبي  )]أحكام القرآن[:  

يفعله  ومل  أد .اليشء  فيام  للكفار  مكذبًا  تعاىل  اهلل  قال  وقد  للنبي  .  ذلك  من  ﴿َوَقاَل  عوه   :

. ومثل هذه األخبار من وضع امللحدين  .[ 8الظَّاملُِوَن إِْن َتتَّبُِعوَن إاِلَّ َرُجاًل َمْسُحوًرا﴾ ]الفرقان:  

تلعبًا باحلشوا الطغام  واستجرار هلم إىل القول بإبطال معجزات األنبياء عليهم السالم، والقدح 

 (2) فيها(

الكبري مجال الدين القاسمي الذي مل يمنعه ختصصه يف علم احلديث من  ومنهم املحدث  

جًا  إنكار هذا احلديث، فقد قال: )وال غرابة يف أن ال يقبل هذا اخلرب ملا برهن عليه، وإن كان خمرَّ

الصحاح يعرفوه    ؛يف  كام  معنى،  أو  سندًا  النقد،  من  ساملًا  فيها  خمرج  كل  ليس  ألنه  وذلك 

 ( 3)ملناقشة يف خرب اآلحاد معروفة من عهد الصحابة(الراسخون. عىل أن ا

 
 . 172ص 32تفسري الرازي مفاتيح الغيب، ج  ( 1) 

هـ(، املحقق: عبد السالم حممد عيل شاهني،  370أحكام القرآن، أمحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي )املتوىف:   ( 2) 

 .  49: 1م،   1994هـ/1415، األوىل: الطبعة بنان،ل –دار الكتب العلمية بريوت 

هـ(، املحقق: حممد باسل 1332حماسن التأويل، حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القاسمي )املتوىف:      (  3) 

 . 577/  9ـ، ه 1418 - األوىل: الطبعة بريوت، –عيون السود، دار الكتب العلميه 
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ومنهم األستاذ حممد عبده الذي قال يف تفسريه لسورة الفلق:)وقد رووا هنا أحاديث يف  

سحره لبيد بن األعصم، وأّثر سحره فيه حتى كان خييل إليه أنه يفعل اليشء وهو    أن النبي  

 أنبأه بذلك وأخرجت مواد السحر من بئر وعويف  ال يفعله أو يأيت شيًئا وهو ال يأتيه، وأن اهلل

    مما كان نزل به من ذلك ونزلت هذه السورة.وال خيفى أن ثأثري السحر يف نفسه عليه السالم

حتى يصل به األمر إىل أن يظن أنه يفعل شيًئا وهو ال يفعله، ليس من قبيل تأثري األمراض يف  

يف بعض األمور العادية، بل هو ماس بالعقل،  األبدان، وال من قبيل عروض السهو والنسيان  

وليس   مسحوًرا﴾،  رجاًل  إالّ  تّتبعون  ﴿إن  فيه:  املرشكني  قول  مما يصّدق  وهو  بالروح،  آخذ 

أنه   إليه  يقع، فيخّيل  يقع وهو ال  له أن شيًئا  املسحور عندهم إال من خولط يف عقله، وخّيل 

ين الذين ال يعقلون ما هي النبوة وما يب  يوحى إليه وال يوحى إليه. وقد كان كثري من املقّلد 

هلا أن اخلرب بتأثري السحر يف النفس الرشيفة قد صح، فيلزم االعتقاد به، وعدم التصديق به من  

كيف   فانظر  السحر.  بصحة  القرآن  جاء  وقد  السحر،  إنكار  من  رضب  ألنه  املبتدعني،  بدع 

ة، نعوذ باهلل، حيتج عىل ثبوت السحر،  ينقلب الدين الصحيح، واحلق الرصيح يف نظر املقّلد بدع

وعّده من افرتاء املرشكني عليه، ويؤول يف هذه وال    ويعرض عن القرآن يف نفيه السحر عنه  

يؤول يف تلك، مع أن الذي قصده املرشكون ظاهر ألهّنم كانوا يقولون: إن الشيطان يالبسه  

بالسحر عندهم ورضب من تعرف  الشيطان  السالم، ومالبسة  أثر    عليه  بعينه  رضوبه، وهو 

  (1) السحر الذي نسب إىل لبيد، فإنه قد خالط عقله وإدراكه يف زعمهم(

وقال معتذرا عن عدم قبول احلديث بسبب كونه من اآلحاد التي ال يؤخذ هبا يف العقائد:  

من   هذا  سمع  البخارى  أن  أشك  ال  وأنا  اهلل،  كتاب  بعد  كتاب  أصدق  البخارى  أن  )نعلم 

وال أن هذا مل حيدث مع أساتذته،  أرى  أننى  إال  واللقاء،  املعارصة  أحاديثه  بخارى يشرتط ىف 

، وإن كان قد دس من اإلرسائيليات إىل مشايخ البخارى الذين أخذ منهم، وإال فإننا النبى 

 
 (33/ 33جملة املنار )  ( 1) 
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َوَقاَل    ﴿قد سحر فقد صدقنا كالم الظاملني الذى حكاه القرآن عنهم،    إن قد صدقنا أن النبى  

قد سحر، فقد    وإن صدقنا أن النبى    ،[ 8]الفرقان:    ﴾إِْن َتتَّبُِعوَن إِالَّ َرُجاًل َمْسُحوًرا    الظَّاملُِونَ 

احلكيم كتابه  ىف  القائل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ملََْعُزوُلونَ ﴿  : كذبنا  ْمِع  السَّ َعِن  ُْم  ]الشعراء:    ﴾إهِنَّ

هبا .[ 212 يؤخذ  ال  واآلحاد  آحاد،  فهو  صحته  فرض  عىل  احلديث  وأما  العقائد،    .  باب  ىف 

من تأثري السحر ىف عقله عقيدة من العقائد، ال يؤخذ ىف نفيها عنه إال باليقني،    وعصمة النبى  

وال يوز أن يؤخذ فيها بالظن املظنون عىل أى حال، فلنا بل علينا أن نفوض األمر ىف احلديث،  

ىف عقله    خولط النبى  وال نحكمه ىف عقيدتنا، ونأخذ بنص الكتاب، وبدليل العقل، فإنه إذا  

أن شيئا نزل عليه، وهو مل ينزل    أو  يبلغه،  مل  وهو  شيئا،  بلغ  أنه  يظن  أن  عليه  جاز  –  زعموا  كام  –

 ( 1) عليه، واألمر هنا ظاهر ال حيتاج إىل بيان(

بالسحر أو بأن بعضهم    ومنهم أمحد صبحى منصور الذي قال عنها: )اهتام الرسول  

سحره فيه تشكيك ىف الرسالة، وطعن ىف الدين، ويفقد املصداقية ىف أى قول أو فعل يصدر  

إِْن َتتَّبُِعوَن   ﴿منه، ومنه يدخل باب الشك ىف اإلسالم مجلة وتفصيال، ويتعارض مع قوله تعاىل:  

  (2)([47]اإلرساء:   ﴾ اًل َمْسُحوًراإِالَّ َرُج 

هامشية   مدى  لنا  لتؤكد  السحر  قضية  )وتأتى  قال:  الذي  الوردانى  صالح  ومنهم 

الرسول   السحرة    شخصية  بعض  أن  حتى  له،  الوحي  إمهال  ومدى  السنة،  أهل  نظر  ىف 

أن   يعنى  وهذا  الشئ،  فعل  يتخيل  أو  يفعله،  وال  الشئ  فيفعل  عليه،  ويسيطرون  يسحرونه 

ساحر قد هيمن عىل الرسول نفسيا، ومن املمكن أن يقول عىل لسانه ما يشاء. ومرة أخرى ال

  (3)أين دور الوحي( : يطرح السؤال

 
 . 183 – 180(  تفسري جزء عم، حممد عبده،  دار الشعب، مرص، ص1) 

 .36(  قراءة ىف صحيح البخارى، أمحد صبحى منصور، دار النديم للنرش، ص2) 

  1998(  دفاع عن الرسول ضد الفقهاء واملحدثني، صالح الورداين، دار الرأي للطباعة والنرش والتوزيع الطبعة: االوىل  3) 

 . 268، 258ص
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ومن املحدثني الذين مل يستسيغوا حديث السحر حممد رشيد رضا، وقد كان موقفه ذلك  

سامها )ردود أهل  ،  سببا يف تأليف الشيخ مقبل الوادعي رسالة يف الدفاع عن سحر النبي  

العلم عىل الطاعنني يف حديث السحر(، ومما جاء يف مقدمتها قوله: )إن من األمر باملعروف  

السنة   أهل  عقيدة  بيان  اهلل  يف سبيل  اجلهاد  ومن  بل  اهلل  إىل  الدعوة  ومن  املنكر،  عن  والنهي 

ى اهلل أهل  واجلامعة والّذب عنها، وكشف عوار أهل البدع وامللحدين والتحذير منهم.. وجز

السنة خرًيا فهم من زمن قديم يتصدون ألهل البدع، حتى فّضل بعضهم الّرّد عىل أهل البدع 

عبده  وحممد  األفغاين،  الدين  مجال  أن  وذاع  شاع  الزمن  هذا  ويف  اهلل..  سبيل  يف  اجلهاد  عىل 

من  واحد  غري  فقام  احلر،  الفكر  علامء  وأهّنم  املجددين  من  رضا،  رشيد  وحممد  املرصي، 

حقيقتهم..   فعلمت  اإلعتزال  وترهات  للضالل  جمّددون  وأهّنم  ضالهلم  ببيان  املعارصين 

فصارت معرفة ضالهلم كلمة إمجاع بني أهل السنة، لكن حممد رشيد رضا مل يوّف حقه واغرّت  

البدع  من  عنده  أن  يدري  وما  البدع،  أهل  بعض  عىل  الردود  يف  كلامته  ببعض  الناس  بعض 

يقارهبم.. ما  عىل   والضالل  العلم  أهل  )ردود  بـ  املوسومة  الرسالة  هذه  أكتب  أن  رأيت  لذا 

  (1)الطاعنني يف حديث السحر وبيان بعد حممد رشيد رضا عن السلفية(

وإنكار هذه احلادثة يستدعي إنكار ما روي يف جمزرة بني قريظة، ذلك أن تشويه النبوة  

بكل ما يتناىف مع   فيها أعظم، كام سنرى يف الروايات الواردة فيها؛ فهي ترمي رسول اهلل  

 النبوة من قيم وأخالق. 

 : األحكام العملية ثانيا ـ املجزرة و 

لروايات مع احلقائق العقدية القرآنية، بل نراهم  مل يكتف العلامء بإنكار ما يتعارض مع ا

مصادرهم أو رؤاهم الفقهية التي يعتمدوهنا، حتى لو  ينكرون األحاديث التي ال تتناسب مع  

 كانت أقوى سندا من الروايات املرتبطة بمجزرة بني قريظة.

 
 .7، ص1420دود أهل العلم عىل الطاعنني يف حديث السحر، مقبل بن هادي الوادعي، دار اآلثار، صنعاء، ر  ( 1) 
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قال   وقد  األول،  العرص  من  ابتداء  العصور  كل  يف  هذا  حصل  يف  وقد  الغزاِل 

وما من أحد من الصحابة إال وقد رد خرب الواحد.. فمن ذلك توقف رسول  فى(: ))املستص 

عن قبول خرب ذي اليدين حيث سلم عن اثنتني حتى سأل أبا بكر وعمر وشهدا بذلك   اهلل  

وصدقاه، ثم قبل وسجد للسهو.. ومن ذلك رد أيب بكر خرب املغرية بن شعبة من مرياث اجلد 

ة. ومن ذلك رد أيب بكر وعمر خرب عثامن فيام رواه من استئذانه  حتى أخربه معه حممد بن مسلم 

الرسول يف رد احلكم بن أيب العاص وطالباه بمن يشهد معه بذلك. ومن ذلك ما اشتهر من رد  

. ومن ذلك رد  .عمر خرب أيب موسى األشعري يف االستئذان حتى شهد له أبو سعيد اخلدري 

بروع   قصة  يف  األشجعي  سنان  أيب  خرب  عىل عيل  حيلف  كان  أنه  منه  ظهر  وقد  واشق  بنت 

احلديث. ومن ذلك رد عائشة خرب ابن عمر يف تعذيب امليت ببكاء أهله عليه. وظهر من عمر  

 (1)(هنيه أليب موسى وأيب هريرة عن احلديث عن الرسول، وأمثال ذلك مما يكثر 

السلف األول فعلوه؛  أن هذا النوع من الرد ليس ردا للسنة، وأن  تيمية    وقد ذكر ابن

من رد اخلرب الصحيح كام كانت ترده الصحابة اعتقادا لغلط الناقل، أو كذبه العتقاد : ) فقال

الراد أن الدليل قد دل عىل أن الرسول ال يقول هذا؛ فإن هذا ال يكفر وال يفسق وإن مل يكن 

هى صحيحة عند  اعتقاده مطابقا فقد رد غري واحد من الصحابة غري واحد من األخبار التي  

  (2) (أهل احلديث

وإىل هذا ذهب كل العلامء املتقدمني منهم واملتأخرين؛ فال يكاد يوجد أحد منهم مل يرد  

ذلك مجال الدين القاسمي  بعض األحاديث التي ال تتناسب مع ما أداه إليه اجتهاده، وقد ذكر 

 
املستصفى، أبو حامد حممد بن حممد الغزاِل الطويس، حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف، دار الكتب العلمية، الطبعة:      (  1) 

 ( 122م )ص: 1993 -هـ 1413األوىل، 

الدين عبد السالم بن تيمية )ت:  املسودة يف     (  2)  الفقه، آل تيمية ]بدأ بتصنيفها اجلّد: جمد  إليها  652 أصول  هـ( ، وأضاف 

تيمية )ت:   احلليم بن  تيمية )682األب: عبد  احلفيد: أمحد بن  أكملها االبن  ثم   ، الدين عبد 728هـ(  املحقق: حممد حميي   ،] هـ( 

 ( 247احلميد، دار الكتاب العريب )ص: 
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نقله لبعض النصوص الدالة  فقد قالـ  بعد    ، تربيره النتقاده الشديد حلديث سحر النبي   عند  

)واملسألة معروفة يف األصول، وإنام توسعت يف نقوهلا ألين رأيت من متعصبة أهل    :عىل ذلك ـ

بفن  اجلهل  من  هذا  أن  فعلمت  منكره،  وضلل  البخاري،  مثل  رواه  خرب  رد  أكرب  من  الرأي 

أي أن ال يقيموا األصول، ال بل بأصول مذهبه. كام رأيت عن الفناري. ثم قلت: العهد بأهل الر 

للبخاري وزنا. وقد ردوا املئني من مروياته بالتأويل والنسخ، فمتى صادقوه حتى يضللوا من 

  (1) رّد خربا فيه؟(

وهكذا فعل أصحاب املذاهب األربعة، الذين أنكروا األحاديث التي ال تتناسب مع  

ذكره   ما  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  يعتمدوهنا،  التي  واملصادر  لقبول  احلنالرؤى  رشوط  من  فية 

فقد   الفقيهة،  األحكام  يف  عند احلديث  )األصل  النظر(:  )تأسيس  يف  الدبويس  زيد  أبو  قال 

أنه أوجب    أصحابنا أن خرب اآلحاد متى ورد خمالفا لنفس األصول مثل ما روي عن النبي  

   (2) الوضوء من مس الذكر مل يقبل أصحابنا هذا اخلرب ألنه ورد خمالفا لألصول(

إن كل خرب ييء بخالف قول  أبو احلسن الكرخي عند بيانه ألصول احلنفية: )  وقال

ثم صار إىل دليل آخر أو ترجيح فيه   ،أصحابنا فإنه حيمل عىل النسخ أو عىل أنه معارض بمثله

وإنام يفعل ذلك عىل حسب قيام    ، بام حيتج به أصحابنا من وجوه الرتجيح أو حيمل عىل التوفيق

 ( وإن قامت الداللة عىل غريه رصنا إليه ، فإن قامت داللة النسخ حيمل عليه ؛ الدليل

( أصحابنا وقال:  لقول  الصحايب خمالفا  ورد عن  إذا  احلديث  أن  ال    ؛ األصل  كان  فإن 

أن   وإن كان صحيحا يف مورده فقد سبق ذكر أقسامه إال  ،يصح يف األصل كفينا مؤنة جوابه

 
حماسن التأويل، حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القاسمي، املحقق: حممد باسل عيون السود، دار الكتب      (  1) 

 . 578/ 9هـ:  1418 -بريوت، الطبعة: األوىل  –العلميه 

زيد ، أبو احلسن    (  تأسيس النظر ويليه رسالة اإلمام أيب احلسن الكرخي يف األصول، عبيد اهلل عمر بن عيسى الدبويس أبو 2) 

 . 156الكرخي،  املحقق: مصطفى حممد القباين الدمشقي، دار ابن زيدون ، مكتبة الكليات األزهرية،  
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أحسن الوجوه وأبعدها عن الشبه أنه إذا ورد احلديث عن الصحايب يف غري موضع اإلمجاع أن  

  (1)(حيمل عىل التأويل أو املعارضة بينه وبني صحايب مثله

وهكذا نرى اإلمام مالك يقدم عمل أهل املدينة عىل أخبار اآلحاد، بل يرد بشدة عىل  

سلها إىل الليث بن سعد يف مرص: )اعلم رمحك اهلل أنه من خيالفهم، وقد قال يف رسالته التي أر

بلغني أنك تفتي الناس بأشياء خمالفة ملا عليه مجاعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه وأنت  

يف أمانتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتامدهم عىل ما جاءهم  

فإن اهلل تعاىل يقول يف كتابه:    ،و النجاة باتباعهحقيق بأن ختاف عىل نفسك وتتبع ما ترج  ، منك

َبُعوُهْم بِإِْحَساٍن  ﴿ ِذيَن اتَّ ُلوَن ِمَن املَُْهاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر َوالَّ ابُِقوَن اأْلَوَّ ..  [ 100]التوبة:    ﴾َوالسَّ

  ، ام إليها كانت اهلجرة وهبا نزل القرآن وأحل احلالل وحرم احلر  ، فإنام الناس تبع ألهل املدينة

اهلل   رسول  هلم    إذ  ويسن  فيطيعونه  ويأمرهم  والتنزيل  الوحي  حيرضون  أظهرهم  بني 

ثم قام من بعده   ،صلوات اهلل عليه ورمحته وبركاته   ،حتى توفاه اهلل واختار له ما عنده  ،فيتبعونه

دهم  وما مل يكن عن ،أتبع الناس له من أمته ممن وِل األمر من بعده فام نزل هبم مما علموا أنفذوه 

وإن   ، ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا يف ذلك يف اجتهادهم وحداثة عهدهم   ، فيه علم سألوا عنه 

ثم كان التابعون من    ،خالفهم خمالف أو قال امرٌؤ غريه أقوى منه وأوىل ترك قوله وعمل بغريه

  فإذا كان األمر باملدينة ظاهرًا معموالً به مل   ، بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك السنن

ولو   ،أر ألحد خالفه للذي يف أيدهيم من تلك الوراثة التي ال يوز ألحد انتحاهلا وال ادعاؤها 

مل يكونوا    ،ذهب أهل األمصار يقولون هذا العمل ببلدنا وهذا الذي مىض عليه من مىض منا 

    (2)ومل يكن هلم من ذلك الذي جاز هلم( ، من ذلك عىل ثقة

  رواه البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام أن رسول اهلل وبناء عىل هذا نراه ينكر ما 

 
 .169(  األصول أليب احلسن الكرخي ملحقة بتأسيس النظر، ص1) 

 . 65-64، ص  1(  ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، القايض عياض ، ط. أوقاف املغرب،  ج2) 
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قال: )البيعان باخليار ما مل يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك هلام يف بيعهام، وإن كتام وكذبا حمقت  

ئه  والذي يدل بصيغة قطعية عىل أن لكل من املتبايعني حق إمضاء العقد أو إلغا   ،(1)بركة بيعهام(

 ماداما مل يتفرقا باألبدان.

مالك خالف   اإلمام  لكن  والتابعني..  الصحابة  العلامء من  إىل هذا مجاهري  وقد ذهب 

 أن  له   ذكر   ملا   أنه  -   املدينة  علامء  كبار  من  وهو –ذلك، ورد احلديث حتى نقل عن ابن أيب ذئب  

  (2): )يستتاب، فإن تاب، وإال رضبت عنقه(قال،  به  يعمل  مل مالكا 

نفسه حيث قال عن ابن أيب ذئب: )هو أورع وأقول باحلق  بل أكد موقفه هذا اإلمام أمحد  

 ( 3) من مالك(

منه موقفا طيبا، بل يربرون    لكن مع ذلك نجد العلامء مجيعا يعتذرون ملالك، ويقفون

الوارد يف  قوله،   باحلديث  يأخذون  املسألة، وال  بقوله يف  يأخذون  زالوا  إىل اآلن ال  واملالكية 

 صحيحي البخاري ومسلم. 

لذهبي ـ مع تشدده مع أي ناقد أوصله الدليل إىل خالف ما يف كتب احلديث ـ  بل إن ا

يعتذر ملالك، ويرد عىل الناقدين له، ويقول يف رده عىل اإلمام أمحد، وموقفه من ابن أيب ذئب:  

)لو كان ورعا كام ينبغي، ملا قال هذا الكالم القبيح يف حق إمام عظيم، فاملك إنام مل يعمل بظاهر  

باإلياب    احلديث،  التلفظ  عىل  يتفرقا،  حتى  قوله:  ومحل  به،  وقيل:عمل  منسوخا،  رآه  ألنه 

والقبول، فاملك يف هذا احلديث، ويف كل حديث له أجر والبد، فإن أصاب ازداد أجرا آخر،  

وإنام يرى السيف عىل من أخطأ يف اجتهاده احلرورية، وبكل حال فكالم األقران بعضهم يف  

منه، فال نقصت جاللة مالك بقول ابن أيب ذئب فيه، والضعف العلامء    بعض ال يعول عىل كثري

 
 (1532، ومسلم رقم )232، و 216و  215و  5/214(  رواه البخاري 1) 

سري أعالم النبالء، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي، مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة،    ( 2) 
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 (1)ابن أيب ذئب بمقالته هذه، بل مها عاملا املدينة يف زماهنام(

ما   مع  تتناسب  ال  التي  األحاديث  من  الكثري  ينكرون  أنفسهم  السلفية  نرى  وهكذا 

الكثري من األمثلة عىل   [ هتاميعتمدونه من آراء، وقد ذكرنا يف كتاب ]شيخ اإلسالم يف قفص اال

 إنكار ابن تيمية ألحاديث التوسل والزيارة وفضائل أهل البيت وغريها. 

آرائهم   إدخال  بعض  عىل  بعضهم  ينكر  املعارصين،  احلديث  علامء  نرى  هكذا  بل 

ما أشار إليه الشيخ ومواقفهم يف احلكم عىل األحاديث قبوال أو رفضا، ومن األمثلة عىل ذلك 

: )الشيخ نارص الدين األلباين شديد ؛ فقد قال رده عىل األلباينعند  ن األعظمي  حبيب الرمح

فرتاه   ،الولوع بتخطئة احلذاق من كبار علامء املسلمني وال حيايب يف ذلك أحدا كائنا من كان

يوهم البخاري ومسلام ومن دوهنام.. ويكثر من ذلك حتى يظن اجلهلة والسذج من العلامء أن  

هذا العرص نبوغا يندر مثله. وهذا الذي ينم عنه ما يتبجج به األلباين يف كثريمن  األلباين نبغ يف

فتارة يقول: أغتنم هذا التحقيق فإنك ال جتده يف غري هذا   ، ويلفت إليه أنظار قارئيه  ،املواطن

املوضع ـ يعني عند غريه من املصنفني ـ وتارة يدعي أنه خصه اهلل تعاىل يف هذا العرص بالوقوف  

وبذلك وصل إىل ما مل    ،زيادات احلديث الواردة يف خمتلف طرقه املنترشة يف الكتب املبعثرة  عىل 

فإذا نظرت يف    ،يصل إليه غريه من املحققني السابقني وال الالحقني.. هذا مبلغ علم األلباين

  فرتاه يغري  ، كتبه جتد الدليل فإنه يذكر فيام يسميها بالصحيحة ما يناقض ما يسميها بالضعيفة

ويود    ، فيضعف الصحيح  ، عىل األحاديث النبوية الرشيفة بام ال يوز عند أهل العلم باحلديث

ويكفيه ذما أنه تطاول عىل البخاري ومسلم    ،ومن معايبه تطاوله عىل األئمة الكبار..  الضعيف 

ولكن بجهل    ، وليته ضعف تلك األحاديث بعلم ومعرفة  ، فأغار عىل صحيحيهام ومل يسلام منه

ووقاحة.. ومن معايبه أيضا ملزه لن خيالفه باالبتداع فهو ومن كان معه عىل زعمه سني يستحق 

وأنه   ،ومراده أنه أوحد عرصه  ،الشهرةوقصده هبذا    ،ومن خالفه فهو مبتدع يستحق النار  ،اجلنة
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  ، وتفوق عىل متقدميه.. وباجلملة فاأللباين يف فتاويه واستنباطاته باليا وطامات   ،سبق معارصيه

وجتد يف كتبه وال    ، أو يقرأ القرءان عىل امليت  ، وسقطات عظيمة تراه يبدع من يذكر بالسبحة 

  (1) سيام رشح الطحاوي الضالل والفساد(

هذا النقد من نفس املدرسة السلفية، فقد قال الشيخ مقبل الوادعي منتقدا    بل إننا نجد 

منهج األلباين يف احلكم عىل احلديث:  ).. العلامء املتقدمون مقدمون يف هذا، ألهنم كام قلنا قد 

عرفوا هذه الطرق، ومن األمثلة عىل هذا: ما جاء أن احلافظ يقول يف حديث املسح عىل الوجه  

الدعاء:   إذا  بعد  يثبت، وهكذا  أنه بمجموع طرقه حسن، واإلمام أمحد يقول: إنه حديث ال 

حصل من الشيخ نارص الدين األلباين هذا؛ نحن نأخذ بقول املتقدمني ونتوقف يف كالم الشيخ 

أحوال   لبيان  والتضعيف، وضعت  للتصحيح  ما وضعت  كتب  فهناك  األلباين،  الدين  نارص 

وال عدي  البن  الكامل  مثل:  فهي  الرجال  للتضعيف،  تعرضوا  وإن  وهم  للعقييل،  ضعفاء 

موضوعة لبيان أحوال الرجال، وليست بكتب علل، فنحن الذي تطمئن إليه نفوسنا أننا نأخذ 

بكالم املتقدمني، ألن الشيخ نارص الدين األلباين ما بلغ يف احلديث مبلغ اإلمام أمحد بن حنبل،  

نظن أن املتأخرين يعثرون عىل مامل يعثر عليه    وال مبلغ البخاري، ومن جرى جمرامها. ونحن ما 

املتقدمون اللهم إال يف النادر، فالقصد أن هذا احلديث إذا ضعفه العلامء املتقدمون الذين هم  

الشيخ نارص   الزمن هو  حفاظ، ويعرفون كم لكل حديث من طريق، فأحسن واحد يف هذا 

قد أعطاه اهلل من البصرية يف هذا الزمن ما الدين األلباين، فهو يعترب باحثا، وال يعترب حافظا، و

  (2)مل يعط غريه، حسبه أن يكون الوحيد يف هذا املجال، لكن ما بلغ مبلغ املتقدمني(

 
 ..1/9األلباين شذوذه وأخطاؤه، الشيخ حبيب الرمحن األعظمي، دط، دت،   ( 1) 

  ، 2004  –  1425   صنعاء،   – املقرتح يف أجوبة بعض أسئلة املصطلح، مقبل بن هادي الوادعي أبو عبد الرمحن، دار اآلثار      (  2) 

 .41، ص3: الطبعة
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وبناء عىل هذا؛ فإننا لو طبقنا هذه املقاييس عىل ما روي يف جمزرة بني قريظة، واعتربناها 

 يف الروايات املرتبطة هبا. من أحاديث األحكام لسهل علينا ردها بناء عىل التشدد 

وعندما نرجع للمصادر التي ذكرت احلادثة، نرى أهنا تعتربها من أحاديث األحكام،  

واختلفوا يف إنبات الشعر اخلشن حول الفرج، وهو الشعرة، هل تدل عىل فقد قال ابن كثري: )

عىل ذلك الحتامل  بلوغ أم ال؟ عىل ثالثة أقوال، يفرق يف الثالث بني صبيان املسلمني، فال يدل 

املعاجلة، وبني صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا يف حقهم؛ ألنه ال يتعجل هبا إال رضب اجلزية  

عليه، فال يعاجلها. والصحيح أهنا بلوغ يف حق اجلميع ألن هذا أمر جبيل يستوي فيه الناس،  

  (1)(واحتامل املعاجلة بعيد

ثم قد دلت السنة عىل ذلك يف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد،  ثم استدل هلذا بقوله: ) 

يوم قريظة فكان من أنبت    عن عطية القرظي، ريض اهلل عنه قال: عرضنا عىل رسول اهلل  

سبيله  خيل  ينبت  مل  ينبت، فخىل سبييل،  قتل، ومن  مل  فيمن  فكنت  السنن ،  أهل  أخرجه  وقد 

ام كان كذلك؛ ألن سعد بن معاذ، ريض اهلل  األربعة بنحوه وقال الرتمذي: حسن صحيح. وإن

  (2) قاتلة وسبي الذرية(عنه، كان قد حكم فيهم بقتل امل

بل نجد املحدثني يصنفون تلك الرواية التي ذكرها ابن كثري يف األبواب الفقهية، فقد  

اب  ب  ، الرتمذي يف اجلهاد والسريورواها  باب يف الغالم يصيب احلد،    ، أبو داود يف احلدودرواها  

ابن رواها  النسائي يف الطالق باب متى يقع الطالق، وورواها  ما جاء يف النزول عىل احلكم،  

 ماجه يف احلدود باب من ال يب عليه احلد. 

 
هـ(، املحقق: سامي  774(  تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي )املتوىف:  1) 

 (215/  2م، ) 1999 -هـ 1420بن حممد سالمة، دار طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة: الثانية 

 (.216/ 2(  تفسري ابن كثري ، )2) 
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 الفصل الثاين 

 . والتدليس اليهودي . املجزرة 

  ، مالك بن أنس  لعل أول من أشار إىل الدور اليهودي يف إشاعة وتلفيق جمزرة بني قريظة 

املدرسة   لدى  بالسلف  ومتسكا  وورعا  ثقة  املعتربين  العلامء  أكثر  وهو  املالكي،  املذهب  إمام 

السلفية نفسها، وذلك بسبب تشدده مع الرواة، ومع كل ما خيالف مذاهب السلف املتقدمني،  

 حتى أنه ينكر أحاديث رويت يف الصحيحني من أجل اهتاممه لرواهتا. 

السلفيني ابتداء من ابن تيمية نفسه، والذي اعتربه من    وقد أشاد به يف هذه الناحية كل

ال  كبار مراجع املدرسة السنية املعتمد عليهم، والذين يرجع إليهم عند اخلالف؛ ومما قاله عنه: ) 

ريب عند أحد أن مالكا أقوم الناس بمذهب أهل املدينة رواية ورأيا؛ فإنه مل يكن يف عرصه وال  

ن املكانة عند أهل اإلسالم اخلاص منهم والعام ما ال خيفى عىل بعده أقوم بذلك منه كان له م 

ما حتت أديم السامء كتاب أكثر صوابا بعد كتاب    :وهلذا قال الشافعي..من له بالعلم أدنى إملام

  (1)(اهلل من موطأ مالك. وهو كام قال الشافعي

كنهم ـ لألسف  وكان األصل أن يرجع إليه أهل احلديث لتبني موقفه من هذه املجزرة، ل

عىل   شديدا  حكمه  كان  مالك  اإلمام  أن  ذلك  مواقفهم،  يف  االنتقائية  بسبب  يفعلوا  مل  ابن ـ 

واعتبارا أو  إسحق،  عنه،  الرواية  عن  وهنيه  كذابا،  والسري  ه  األحكام  يف  أحاديثه  مجيع  قبول 

 . وغريها 

 
هـ(، املحقق: عبد الرمحن بن  728ين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )املتوىف:  جمموع الفتاوى، تقي الد (   1) 

/ 20م، )1995هـ/1416حممد بن قاسم، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية،  

320) 
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ولكن يف    وقيمة قول اإلمام مالك يف هذا ليس يف هذا احلكم الذي وافقه عليه الكثري، 

عىل حكمه  ولو طبقنا  اليهود، وخصوصا هيود بني قريظة،    يروي عنتعليل ذلك بكونه كان  

التي  عليه   الروايات  بالوضع عىل كل  التعديل، حلكمنا  بتقديم اجلرح عىل  املحدثني  مقاييس 

 رواها، وانفرد هبا، خاصة وأن اإلمام مالك كان معارصا له، وقريبا منه. 

احلكم الذي حكم به اإلمام مالك عىل ابن إسحق، وعالقته    ذكر ابن حبان سبب فقد  

ببني قريظة؛ فقال: ).. ملا صنف مالك املوطأ قال ابن إسحاق: ائتوين به فأنا بيطاره، فنقل إىل  

مالك فقال: هذا دجال من الدجاجلة، يروي عن اليهود، وكان بينهم ما يكون بني الناس حتى  

العراق فتصاحلا حينئذ فأعطاه مالك عند الوداع مخسني    عزم حممد بن إسحاق عىل اخلروج إىل 

دينارا ونصف ثمرته تلك السنة، ومل يكن يقدح فيه مالك من أجل احلديث إنام كان ينكر عليه  

النبي   غزوات  قريظة،    تتبعه  وبني  خيرب  قصة  وحفظوا  أسلموا  الذين  اليهود  أوالد  عن 

ان ابن إسحاق يتتبع هذا عنهم ليعلم من  والنضري، ما أشبهها من الغزوات عن أسالفهم، وك

يروي  ما  متقن صدوق فاضل حيسن  الرواية إال عن  يرى  مالك ال  أن حيتج هبم، وكان  غري 

  (1) ويدري ما حيدث(

تلك    يف  يشككون  الذين  من  ـ  الرواية  هذه  حسب  عىل  ـ  مالك  اإلمام  فإن  وبذلك 

القصص التي رواها ابن إسحق عن اليهود، ذلك أنه كان ينقل عنهم، من غري أن يكون هلم ـ  

ام مالك ـ اإلتقان والصدق والفضل، والذي يزيد الداللة عىل ذلك قوة هو أن  كام يذكر اإلم

 موطئه تلك املجزرة، وال أشار إليها.  اإلمام مالك مل يذكر يف 

املجزرة من خالل   اليهودي هلذه  املصدر  بيان  الفصل  بناء عىل هذا، سنحاول يف هذا 

 ، يكمل بعضها بعضا:ثالثة أدلة

 
هـ(، دائرة 354معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )املتوىف:  (  الثقات، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن  1) 

 . 383 - 381/ 7 1973=  ه 1393املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن اهلند، الطبعة: األوىل، 
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ـ انتشار الرواية عن اليهود يف ذلك العرص، واختالطها مع الروايات الورادة عن    أوهلا 

ح من الصعوبة التمييز بينها، وخاصة مع انتشار  غريهم من الصحابة والتابعني، بحيث أصب

 ظاهرة التدليس. 

  ـ ما ورد يف الروايات اخلاصة باملجزرة من متجيد لليهود، وبيان لبطوالهتم ونبلهم   ثانيها 

من   الكريم  القرآن  يف  ورد  ما  خالف  عىل  ومبادئهم  دينهم  سبيل  يف  للتضحية  واستعدادهم 

 صفاهتم. 

الروايات   ها لث ثا  اهلل    ـ ما ورد يف  لرسول  إساءة  باملجزرة من  وللمسلمني،    اخلاصة 

 وهي تؤيد ما ذكر يف القرآن الكريم من سلوكاهتم املرتبطة بذلك.

 : هذه األدلة يف املباحث التاليةوسنرشح 

 أوال ـ انتشار الرواية يف ذلك العرص عن اليهود: 

كثرية من    ه يف مواضع وهذا من املتفق عليه عند مجيع املحدثني واملؤرخني، وقد أرشنا إلي 

باعتباره السبب األكرب لكل التحريفات التي حصلت يف اإلسالم،    سلسلة ]الدين والدجل[، 

أعطوا لليهود الكثري من احلرية يف رواية  الذين  وسبب ذلك هو أن بني أمية، بل من قبلهم،  

باالنت هلم  سمح  ما  وهذا  أساسها،  عىل  الكريم  القرآن  تفسري  بل  والقصص،  شار،  األخبار 

وتكوين احللقات العلمية، وتكثري األتباع الذين يدون عندهم من التفاصيل ما ال يدون عند 

 غريهم. 

فقال   هذا؛  إىل  خلدون  ابن  أشار  عن  وقد  حديثه  عند  بالروايات  ـ  وامتالئه  التفسري 

وإنام غلبت عليهم    ، )والسبب يف ذلك أن العرب مل  يكونوا أهل كتاب وال علم   : اإلرسائيلية

أسباب   يف  البرشية  النفوس  إليه  تتشوق  مما  يشء  معرفة  إىل  تشوقوا  وإذا  واألمية.  البداوة 

ويستفيدونه منهم    ،املكونات وبدء اخلليقة وأرسار الوجود فإنام يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم 

التوراة   أهل  العرب  وهم  الذين بني  التوراة  النصارى. وأهل  دينهم من  تبع  اليهود ومن  من 
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يومئذ بادية مثلهم وال يعرفون من ذلك إال ما تعرفه العامة من أهل الكتاب ومعظمهم من محري  

باألحكام   له  تعلق  ال  مما  عندهم  كان  ما  عىل  بقوا  أسلموا  فلام  اليهودية.  بدين  أخذوا  الذين 

هلا مثل أخبار بدء اخلليقة وما يرجع إىل احلدثان واملالحم وأمثال ذلك.    الرشعية التي حيتاطون

وهؤالء مثل كعب األحبار ووهب بن منبه وعبد اهلل بن سالم وأمثاهلم. فامتألت التفاسري من 

املنقوالت عندهم يف أمثال هذه األغراض أخبار موقوفة عليهم وليست مما يرجع إىل األحكام  

يب هبا العمل. وتساهل املفرسون يف مثل ذلك ومألوا كتب التفسري    فيتحرى يف الصحة التي

هبذه املنقوالت. وأصلها كام قلناه عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية، وال حتقيق عندهم  

بمعرفة ما ينقلونه من ذلك إال أهنم بعد صيتهم وعظمت أقدارهم. ملا كانوا عليه من املقامات  

  (1) ت بالقبول من يومئذ(يف الدين وامللة، فتلقي

وما ذكره ابن خلدون هو جانب فقط من اجلوانب التي كانوا يتحدثون فيها، وإال فإن  

الروايات الواردة عنهم موجودة يف كتب العقيدة والتفسري واحلديث والسرية، واملشكلة هي  

الناس  ، والروايات عن الصحابة، ذلك أن أكثر  اختالط أحاديثهم مع أحاديث رسول اهلل  

 يف ذلك العرص كانوا يدلسون؛ فيحدثون من غري أن ينسبوا أحاديثهم إىل مصادرها. 

مع   املدلسني  مع  املحدثون  أبداه  الذي  التساهل  ذلك  هي  ذلك  من  األكرب  واملشكلة 

علمهم بأهنم قد يروون عن الضعفاء والكذابني واليهود وغريهم، وسبب ذلك كله هو احلرص  

التفاصيل حول القضايا املختلفة، العتقادهم أن األعلم هو أكثر الناس إدراكا عىل أكرب قدر من  

 للتفاصيل. 

نذكر   الذين  وحتى نعرف مدى خطورة هذا،  ـ وهم  البخاري ومسلم  أكثر رجال  أن 

 
ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكرب، عبد الرمحن بن حممد بن حممد، ابن      (  1) 

م،   1988هـ ،    1408خلدون أبو زيد، وِل الدين احلرضمي اإلشبييل، املحقق: خليل شحادة، دار الفكر، بريوت، الطبعة: الثانية،  

(2 /93) 



49 

 

 يعتربهم املحدثون يف أعىل درجات الوثاقة ـ ذكروا يف املدلسني.. فكيف بغريهم؟

أوتوا من حيلة لتربير التدليسات التي وقع فيها    ولذلك فقد استعمل املحدثون كل ما 

  852رجاهلم، وخاصة من يعتربوهنم من الثقاة، كام صنع احلافظ ابن حجر العسقالين )املتوىف  

هـ( يف كتابه )تعريف أهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس(، والذي مجع فيه من رواة 

 ل واحدة منها ضابط ووصف. لك  ؛الكتب الستة وغريهم، وقسمهم عىل مراتب مخس 

التدليس ما سموه ]تدليس الشيوخ[، وقد عرفه اخلطيب بقوله: )..  ومن األمثلة عىل  

أن يروي املحدث عن شيخ سمع منه حديثًا، فيغري اسمه، أو كنيته، أو نسبه، أو حاله املشهور  

  (1)لئال يعرف(  ؛من أمره

فيسميه أو يكنيه    ؛حديثًا سمعه منه وعرفه ابن الصالح بقوله: )هو أن يروي عن شيخ  

 ( 2) بام ال ُيعرف به كي ال ُيعرف(

ومن األمثلة التي يوردها املحدثون للداللة عىل صعوبة التعرف عىل التدليس ما ورووا  

ُسه  :فقالوا  ؛أنه اجتمع أصحاب هشيم    : ففطن لذلك، فلام جلس قال   ؛ال نكتب عنه شيئا مما ُيَدلِّ

هل دلست عليكم    :فحدث بعده أحاديث، فلام فرغ قال  ؛راهيمحدثنا حصني ومغرية عن إب

بىل كل ما حدثتكم عن حصني فهو سامعي، ومل أسمع من مغرية من    :ال.فقال  :قالوا  ؟شيئا 

 .(3)ذلك شيئاً 

عىل   احلديث  علم  قيام  ألن  التدليس،  من  النوع  هذا  خطورة  إلدراك  هذان  ويكفي 

مثابة التسرت عىل املجرمني، وكان األصل باملحدثني  والتعمية وتعمد إخفاء الضعفاء، ب  ؛الرجال 

 
 (365دادي )ص الكفاية للخطيب البغ  (1) 

(معرفة أنواع علوم احلديث، وُيعرف بمقدمة ابن الصالح، عثامن بن عبد الرمحن، أبوعمرو، املعروف بابن الصالح ، املحقق:  2) 

 (  167. )صم1986 - هـ1406  بريوت، –سوريا، دار الفكر املعارص  -نور الدين عرت، دار الفكر

اكم حممد بن عبد اهلل النيسابوري، املحقق: السيد معظم حسني، دار الكتب  (معرفة علوم احلديث للحاكم، أبو عبد اهلل احل3) 

 ( 105، )ص م1977 - هـ1397 الثانية،: الطبعة بريوت، –العلمية 
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مع  القوانني  به  تتعامل  ما  بمثل  والضعفاء،  الكذابني  الرواة  عىل  املتسرتين  مع  يتعاملوا  أن 

أقل جرما من غريه يف الدين  املتسرتين عىل املجرمني، لكنا لألسف مل نر ذلك.. وكأن الكذب  

 من اجلرائم. 

تدليس اإلسناد، وقد عرفه أبو بكر بن البزار بقوله: )هو    والقسم الثاين من التدليس هو 

 .(1)أن يروي عمن قد سمع منه مامل يسمعه منه من غري أن يذكر أنه سمعه منه(

وعرفه ابن حجر  بأنه: ).. أن يروي عمن لقيه شيئًا مل يسمعه منه بصيغه حمتملة، ويلتحق  

فهو    ؛عارصه، ومل يثبت لقيه له شيئًا بصيغه حمتمله.. وإذا روى عمن  . به من رآه ومل يالسه

 ( 2) اإلرسال اخلفي( 

باللقي     خمتص  التدليس  أن  منهم  احلذاق  ترصفات  من  يظهر  )والذي  فقد    ؛ وقال: 

قيس بن أيب حازم، وأيب عثامن النهدي وغريمها عن النبي    :أطبقوا عىل أن رواية املخرضمني مثل

 (3)ملدلس(من قبيل املرسل ال من قبيل ا 

والتأمل يف هذه التعاريف وحدها كاف يف بيان خطورة التدليس الذي مل يكد ينجو منه  

يعتذرون ألنفسهم إن اكتشف تدليسهم بأن هلم أسوة يف  املحدثني  أحد.. وهلذا نجد مشايخ  

املبارك ابن  قال  الثقاة،  املحدثني  من  سبقهم  بمن  هلشيم   :ذلك  وأنت كثري    :)قلت  ُتَدلِّس،  مِلَ 

 
هـ(،  806( التقييد واإليضاح رشح مقدمة ابن الصالح، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي )املتوىف:  1) 

عبد   األوىل، املحقق:  الطبعة:  املنورة،  باملدينة  السلفية  املكتبة  صاحب  الكتبي  املحسن  عبد  حممد  عثامن،  حممد  الرمحن 

  )9  7، 96م، )ص 1969هـ/1389

(تعريف اهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف:  2) 

   (69-68، )ص 1983  – 1403 األوىل، : الطبعة عامن، –عاصم بن عبداهلل القريويت، مكتبة املنار هـ(، املحقق: د.  852

هـ(، املحقق:  852(النكت عىل كتاب ابن الصالح، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف:  3) 

سالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، ربيع بن هادي عمري املدخيل، عامدة البحث العلمي باجلامعة اإل

 ( 2/623م، )1984هـ/1404
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 (1)كبرياك قد َدلَّسا األعمش وسفيان(  :فقال  ؟احلديث

بل يذكرون بأن أول من سن سنة التدليس الصحابة، كام قال الذهبي تعليقا عىل قول  

تدليس الصحابة كثري، وال عيب فيه، فإن   :شعبة: )كان أبو هريرة يدلس(: )قلت ]أي الذهبي[

  (2)والصحابة كلهم عدول( ،تدليسهم عن صاحب أكرب منهم

أن أبا هريرة ال  ومن األمثلة عن تدليس الصحابة، والذي ال يمكن اكتشافه بسهولة،  

يروي فقط أقواال بل يضيف إليها مواقف حصلت له، مع أهنا مل حتصل.. فهو يصدر معظم  

أو    أو سمعت، أو حدثني دون أن يكون سمع من النبي    رواياته بقوله: قال رسول اهلل  

حتدث معه.. بل إنه فوق ذلك روى مشاهد كثرية مل حيرضها، كحديثه عن فتح خيرب، وحديث  

عىل رقية زوجة عثامن، التي توفيت يف الثانية من اهلجرة، رغم أنه أسلم بعد فتح خيرب    دخوله

سنة سبع من اهلجرة.. وأنه أفتى بفطر من أصبح جنبا يف رمضان قبل الغسل، وملا بلغه عن 

 وإنام أخربه به الفضل بن عباس.   عائشة وأم سلمة خالف ذلك، قال: إنه مل يسمعه من النبي  

ني وجدوا مربرات تنفي هذا الغموض، وتسرت هذه الثغرة، فذكروا أن قول  لكن املحدث

( حتى ولو مل حيصل ذلك أيب هريرة: )سمعت، أو حدثني، أو قال فالن، أو قال رسول اهلل 

 . والصحابة كلهم عدول.  . كله، فإنه مرسل من الصحابة

فلام وقعت    ؛سنادواعتذروا لذلك أيضا بام قال ابن سريين: )مل يكونوا يسألون عن اإل

 (3)الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم...(

وهذا تربير أخطر، ألنه يدل عىل أن األمر كان قبل ذلك سائبا حيدث من شاء بام شاء،  

 من غري أن يطالب بأي بينة. 

 
 (4/281، )ه  1404. هتذيب التهذيب، ابن حجر العسقالين، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل، 41(1) 

 .2/608سري أعالم النبالء،   ( 2) 

 (1/173بريوت. ) ه  1407رشح صحيح مسلم = صحيح مسلم برشح النووي، النووي، دار الكتاب العريب،   ( 3) 
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وقد رووا يف ذلك عن محيد قوله: )كنا مع أنس بن مالك، فقال: واهلل ما كل ما نحدثكم  

 ( 1)وال يتهم بعضنا بعضا(  ، ، ولكن كان حيدث بعضنا بعضا سمعناه من رسول اهلل 

كان حيدثنا أصحابنا عنه،   وعن الرباء، قال: )ما كل احلديث سمعناه من رسول اهلل  

إذ    وقال: )ليس كلنا كان يسمع حديث رسول اهلل    ،(2)بل(بل كانت تشغلنا عنه رعية اإل

  ( 3) فيحدث الشاهد الغائب(   ـ يومئذ    ـ كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن الناس مل يكونوا يكذبون  

. ويدل عىل سذاجة كبرية، فمنذ متى كان الناس ال يكذبون.. وهل هناك .وهذا عجيب

الشيطان عن   فيه  تقاعد  العصور  الناس، بل كيف يدعون هذا، وهم  عرص من  الوسوسة إىل 

 يرمون أنبياء اهلل، بل يرمون خليله عليه السالم بكونه كذب ثالث مرات. 

ما مل يقل    بل ورد من األدلة ما يدل عىل أن اجلرأة عىل الكذب، وتقويل رسول اهلل  

لك بعض  (، كام ذهب إىل ذ من كذب عيّل متعمدًا...)   : حصل يف حياته، وبسببه ورد حديث

 .(4)  الباحثني

الدكتور صالح  حتى غريهم ممن ينزهون الصحابة، ويقولون بعدالتهم املطلقة، مثل  و

النبوي، لكن ال من جانب  الذي ذهب  الدين اإلدلبي   إىل إمكانية حدوث الوضع يف العرص 

 .(5)املنافقنيالصحابة بام يشّكك يف صدقهم وعدالتهم، وإنام من جانب من كان معهم من 

لكن ما أسهل أن يد املحدثون مصطلحا معينا، ويضعوا معه قانونا استثنائيا حتى ال  

 
اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي )املتوىف:      (  1) 

 ( 175،  1/174، ) الرياض -هـ(، املحقق: د. حممود الطحان، مكتبة املعارف 463

 (18516رواه أمحد، رقم )  ( 2) 

 ( 1/174اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، )  ( 3) 

الطبعة:  4)  املدينة  مرص.  االعتامد.  مطبعة  أمني،  أمحد  اإلسالم،  السنّة 211ـ    210  ،1(فجر  عىل  أضواء  رّية،  أبو  وحممود  ؛ 

 .65املحمدية: 

 .41 ، صاحلديث النبوي، صالح الدين بن امحد االدلبى، دار اآلفاق اجلديدة، لبنان(منهج نقد املتن عند علامء 5) 
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ترمى روايات أيب هريرة أو غريه من املدلسني، يقول ابن الصالح: )ثم إنا مل نعد يف أنواع املرسل  

أحداث  ونحوه ما يسمى يف أصول الفقه مرسل الصحايب، مثل ما يرويه ابن عباس وغريه من  

ومل يسمعوه منه؛ ألن ذلك يف حكم املوصول املسند؛ ألن روايتهم    الصحابة عن رسول اهلل  

.. و)الصحابة  (1)عن الصحابة، واجلهالة بالصحايب غري قادحة؛ ألن الصحابة كلهم عدول(

العلم هبم واجلهل   فإن  السند ال يرض، وعليه  بأسامئهم يف  فإن اجلهل  مجيعا عدول مرضيني، 

  (2)حجة يلزم العمل هبا(  -حينئذ   - سواء، وأن السند متصل غري منقطع، ويكون 

)أما مرسل الصحايب كإخباره    :ويقول السيوطيـ  معربا عن وجهة نظر املحدثني يف ذلك 

أو نحوه، مما يعلم أنه مل حيرضه لصغر سنه أو تأخر إسالمه، فمحكوم    عن يشء فعله النبي  

الصحيح  املذهب  عىل  عليه    بصحته  وأطبق  وغريهم،  أصحابنا  من  اجلمهور  به  قطع  الذي 

املحدثون املشرتطون للصحيح القائلون بضعف املرسل، ويف الصحيحني من ذلك ما ال حيىص؛  

رووها  وإذا  نادرة،  غريهم  عن  ورواياهتم  عدول،  وكلهم  الصحابة  عن  رواياهتم  أكثر  ألن 

التابعني لي أكثر ما رواه الصحابة عن  أو  وبينوها، بل  ست أحاديث مرفوعة، بل إرسائيليات 

  (3)حكايات أو موقوفات(

فهو يذكر أن يف الصحيحني من ذلك ما ال حيىص.. ثم    ؛وما ذكره السيوطي خطري جدا 

أو   الكريم  للقرآن  الصحيحني بسبب خمالفته  يتهمون كل من طعن يف حديث من  ذلك  بعد 

 اإلنسانية بأنه زنديق وضال مضل. للعقل أو للقيم 

ذا، ذكر اإلمام مالك ـ بسبب معارصته البن إسحق ـ أن رواياته كانت مأخوذة من  وهل

الروايات التي رويت عن  اليهود بمن فيهم هيود بني قريظة، ولو مل يسمهم، وهكذا يقال يف 

 
 . 51، 50علوم احلديث، ابن الصالح، ص  ( 1) 

 . 470ص،  2005التأصيل الرشعي لقواعد املحدثني، د. عبد اهلل شعبان، دار السالم،   ( 2) 

هـ، 1379املكتبة العلمية، املدينة املنورة، الطبعة األوىل، تدريب الراوي رشح تقريب النووي، عبدالوهاب عبداللطيف،   ( 3) 

(1 /207 ) 
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 غريه، بل حتى الروايات التي رويت يف الصحيحني وغريمها، بأسامء أخرى. 

شديدة التي قام هبا كبار الصحابة يف مواجهة  والذي يدل عىل ذلك هو تلك احلملة ال 

كيف تسألون أهل الكتاب  )االكتساح اليهودي للمجالس العلمية؛ فقد قال ابن عباس غاضبا:  

بني أظهركم أحدث الكتب عهدا بربه غض مل    وكتابكم الذي أنزله اهلل عىل نبيه    ،عن يشء 

الكتاب بأيدهيم يشب؟ أمل خيربكم اهلل يف كتابه أهنم غريوا كتاب     : فقالوا  ،اهلل وبدلوه وكتبوا 

وا بِِه َثَمنًا َقلِياًل ﴿ ؟ أال ينهاكم العلم الذي جاءكم عن [79]البقرة:    ﴾ َهَذا ِمْن ِعنِْد اهللَِّ لَِيْشرَتُ

  (1)(واهلل ما رأينا رجال منهم قط يسألكم عام أنزل اهلل عليكم مسألتهم؟ 

ذب عليه، ورواية الكثري من اإلرسائيليات عنه،  بل إن ابن عباس نفسه مل يسلم من الك

ألن اليهود، ومن شايعهم مل يكونوا يكتفون برواية الروايات بأسامئهم، وإنام كانوا يدلسون؛  

 فيضعون من يثق فيه الناس يف قوائهم أسانيدهم، ليمرروها. 

ه، مثلام  وهلذا مل يكد ينجو أحد من رواية اإلرسائيليات عنه، إما لكونه قام بذلك بنفس 

ابن  مع  مثلام حصل  ُيدلس عليه،  أو كان  بن عمرو وغريمها،  اهلل  أبو هريرة وعبد  يفعل  كان 

 عباس.

كعب األحبار،  ولذلك فإن اإلرسائليات مل تكن قارصة عىل تلك الروايات التي رواها  

رواية   أكثرهم  )وهو  الكذاب  الكبري  والسدي  إسحاق،  وابن  وابن جريج،  منبه،  بن  ووهب 

أيضا   شملت  وإنام  بن من  لإلرسائيليات(،  جبري، وحممد  بن  قتادة، وسعيد  أمثال  من  دوهنم 

 كعب القرظي، وجماهد، وغريهم كثري. 

، ما رواه مالك يف املوطأ  ومن األمثلة عىل رسيان التأثري اليهودي يف رواة ذلك العرص 

أبا هريرة أخرب كعب األحبار بأن رسول اهلل   يوم    من قصة طويلة خالصتها أن  قال عن 

اجلمعة: )وفيه ساعة، ال يصادفها عبد مسلم وهو يصيل يسأل اهلل شيئا، إال أعطاه إياه(، فقال  

 
 (2: 42)و( 2: 26البخاري )رواه (  1) 
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كل مجعة(، وأخربه    كعب مصححا: )ذلك يف كل سنة يوم!(، فرد عليه أبو هريرة، وقال: )بل يف

، ثم ذكر أنه أخرب عبد اهلل بن سالم باعتباره كان أنه هكذا روى احلديث عن رسول اهلل  

إىل   عاد  بأنه  ذكروا  كعب  تربئة  وألجل  لكنهم،  كعب(،  )كذب  سالم:  ابن  له  فقال  هيوديا، 

ن هي يف كل مجعة(، وحينها يذكرو  لتوراة، فاكتشف فيها خطأه، فقال: )صدق رسول اهلل  

   (1) أن عبد اهلل بن سالم قال عنه: )صدق كعب(

واملشكلة التي تدل عىل مدى الغفلة التي وقع فيها املصدقون لقوله، هي أنه مل يتجرأ  

أحد منهم عىل مطالبة كعب بإحضار التوراة، وبيان ما فيها حول املسألة، كام أرشد إىل ذلك 

ائِيَل إاِلَّ َما َحرَّ ﴿القرآن الكريم، قال تعاىل:   ائِيُل َعىَل َنْفِسِه  ُكله الطََّعاِم َكاَن ِحالا لَِبنِي إرِْسَ َم إرِْسَ

َل التَّْوَراُة ُقْل َفْأُتوا بِالتَّْوَراِة َفاْتُلوَها إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي   [ 93]آل عمران:   ﴾ِمْن َقْبِل َأْن ُتنَزَّ

الدين، والعلم   له اإلمامة يف  يزعمون  واملشكلة األكرب من ذلك هي أن كعبا، والذي 

هي يف كل مجعة( إال بعد اطالعه    ،مل يقل: )صدق رسول اهلل    الكثري، وحيرمون الطعن فيه 

عىل التوراة ـ كام يذكر ـ ولست أدري هل التوراة املحرفة ـ يف حال صحة ما ذكره عنها ـ أصدق  

 .  من رسول اهلل 

هذا ما كان من أيب هريرة، باعتبار تأخر إسالمه، وحماولته استدراك ما فاته من علم،  

املصادر،  شتى  الصحابة    ومن  كبار  انتهجه  ما  خالف  عىل  وهو  خمتلطا،  علام  كان  لو  حتى 

. قال:  (من أين جئت؟ )السابقني من أمثال ابن مسعود، فقد روي عنه أنه جاءه رجل، فقال له:  

حدثني  ) . قال:  (ما حدثك كعب؟ ). فقال:  (لقيت كعبا ) . قال:  (من لقيت؟ ). قال:  (من الشام )

.  ( ما صدقته وال كذبته ). قال:  (فصدقته أو كذبته؟). قال:  (أن الساموات تدور عىل منكب ملك

كذب كعب!  و  لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه، براحلتك ورحلها. ) قال )ابن مسعود(:  

 
هـ رشح وتعليق: أمحد راتب عرموش ، بريوت ، دار النفائس  179(  املوطأ ، األصبحي ، مالك بن أنس بن مالك تويف سنة 1) 

 . 1/109، هـ1390، سنة  1للطباعة والنرش ، ط 
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اَمَواِت َواأْلَْرَض َأْن َتُزواَل َوَلئِْن َزاَلَتا إِْن َأْمَسَكُهاَم ِمْن َأَحدٍ   ﴿إن اهلل يقول:   ُيْمِسُك السَّ  إِنَّ اهللََّ 

ما تنتكت اليهودية يف  ) ويف رواية أن ابن مسعود قال عن كعب:    ،(1) ([41]فاطر:  ﴾ِمْن َبْعِدِه  

  (2)(كذب كعب. ما ترك هيوديته )، ويف رواية أخرى: (قلب عبد فكادت أن تفارقه 

وهذا ما شهد له به أيضا حذيفة بن اليامن أعلم الناس باملنافقني، فقد روى قتادة قال:  

كذب كعب!  )، فقال حذيفة:  (ن السامء تدور عىل قطب كالرحى: )إحذيفة أن كعبا يقولبلغ  

اَمَواِت َواأْلَْرَض َأْن َتُزواَل    ﴿إن اهلل يقول:    (3) ([41]فاطر:  ﴾إِنَّ اهللََّ ُيْمِسُك السَّ

أن معاوية قال    يبل إن املقربني له من بني أمية أنفسهم شهدوا عليه بالكذب، فقد رو

إن كان من أصدق هؤالء املحدثني الذين حيدثون عن أهل الكتاب، وإن )األحبار:    عن كعب 

  (4)(الكذب عليه لنبلو – ذلك مع–كنا 

وهلذا نجد املحققني املعارصين ينكرون عليه، وعىل كل اليهود الذين كانوا عىل شاكلته،  

 رواة  مجهور   عدالة   ويف   عدالته  يف   رصيح  طعن  معاوية   قول  إن ):  املنار  صاحب   قال فقد  

يعد من أصدقهم. ومن كان متقنا للكذب يف ذلك، يتعذر أو    من  كذب   ثبت   إذ   اإلرسائيليات، 

العثور عىل كذ الكتاب منترشة يف زماهنم بني  يتعرس  إذ مل تكن كتب أهل  العرص.  به يف ذلك 

املسلمني كزماننا هذا. فإن توراة اليهود بني األيدي، ونحن نرى فيام رواه كعب ووهب عنها 

ما ال وجود له فيها البتة عىل كثرته، وهي هي التوراة التي كانت عندهم يف عرصمها. فإن ما 

منها قد كان قبل اإلسالم، وأما بعده فجل ما وقع من التحريف  وقع من التحريف والنقصان  

 
 (: )وهذا إسناد صحيح إىل كعب وإىل ابن مسعود( 3/562(، قال ابن كثري يف تفسريه )22/144(  الطربي يف تفسريه )1) 

هـ، القاهرة ، دار الكتاب العريب   671(  اجلامع ألحكام القرآن ، ، القرطبي ، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري ، تويف سنة  2) 

 (.14/357)، هـ 1387، سنة 

هـ(، حتقيق: عادل  852(  اإلصابة يف متييز الصحابة، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف: 3) 

 (.5/650)،هـ 1415  -بعة: األوىل الط بريوت، –أمحد عبد املوجود وعىل حممد معوض، دار الكتب العلمية 

 (.7361#  6/2679البخاري )رواه (  4) 
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هذه  تكون  أن  يعقل  وال  الرتمجة.  واختالف  له  وضع  ما  غري  عىل  اللفظ  بحمل  املعنوي  هو 

القصص الطويلة التي نراها يف التفسري والتاريخ مروية عن التوراة، قد حذفت منها بعد موت  

التي مل يكن يتيرس للصحابة والتابعني  كعب ووهب وغريمها من رواهتا. فهي من األ كاذيب 

والقول الفصل يف هذه املسألة  ). وقال كذلك:  (ولرجال اجلرح والتعديل األولني العثور عليها 

معاوية   عبارة  من  املتبادر  إطالقها -أن  من  العربية  اللغة  يعرف  من  كل  يفهمه  أن -الذي   ،

حجر والقسطالين واجلمهور، وذلك أن   الضمري راجع إىل كعب األحبار نفسه، كام فرسها ابن

 (الكتاب مل يذكر يف العبارة عمدة مستقال فيعود عليه الضمري، وإنام ذكر مضافا إليه كلمة أهل 

  : قال زرارة  ومن ذلك ما رواه  وقد نبه أئمة أهل البيت إىل هذا، وخطورته عىل الدين،  

جعفر  ) أيب  إىل جنب  قاعدًا  الالباقر،  كنت  إليها وهو حمتٍب مستقبل  النظر  أن  أما  فقال:  قبلة 

عبادة. فجاءه رجل من بجيلة يقال له عاصم بن عمر، فقال أليب جعفر: إّن كعب األحبار كان 

 فقال له أبو جعفر: فام تقول فيام قال كعب؟ ،  يقول: إّن الكعبة تسجد لـبيت املقدس يف كل غداة

كعب قال  ما  القول  صدق  جعفر:  ،  قال:  أبو  له  معككذبت  )فقال  األحبار  كعب    ( وكذب 

  (1)(ما خلق اهلل عّز وجّل بقعة يف األرض أحّب إليه منها )ثم قال: ، وغضب

كتب   إىل  هبا،  يرتبط  وما  لإلرسائيليات،  تسلال  نجد  التحذيرات  تلك  كل  مع  ولكن 

الشيعة، وذلك لتساهل بعض الرواة أو الكثري منهم مع التدليس، وهذا ما أتاح دخول روايات  

 إىل كتبهم. املجزرة 

فقد ذكر   الشيعة عىل ذلك؛  املحققني من علامء  الطباطبائي  وقد نص كل  مدى  السيد 

وهذا النوع عىل شذوذه وندرته غري  )ترسب الروايات اإلرسائيلية إىل الرتاث الشيعي، فقال:  

املوضوعات   من  هبا  حيلق  وما  اإلرسائيليات  انرساب  فان  والدس  الوضع  فيه  مأمون 

 
 . 262/  13، ل الشيعة، حممد بن احلسن احلر العاميل، مؤسسة آل البيت، قم املقدسةوسائ(  1) 
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  ( 1) واياتنا ال سبيل إىل انكاره وال حجية يف خرب ال يؤمن فيه الدس والوضع( واملدسوسات بني ر

، متأسفا عىل تسلل اإلرسائيليات للرتاث السني والشيعي  السبحاين  جعفر   الشيخ   وذكره

خسارة فادحة، حيث إن مجاعة من املحدثني والفقهاء واملفرسين    ـ  واهللـ  مجيعا؛ فقال: )تلك  

دقوا كل باب ومل يدقوا باب أهل البيت إال شيئا ال يذكر ففرسوا كتاب اهلل بآرائهم وأفتوا يف  

املسائل الرشعية باملقاييس الظنية التي ليس عليها مسحة من احلق، وال ملسة من الصدق حتى  

ومسيحيات بثها مسلمة أهل الكتاب ككعب األحبار ووهب  حشوا تفاسريهم بإرسائيليات  

بن منبه ومتيم الداري وأرضاهبم بني املسلمني، وأخذها عنهم املحدثون والرواة واملفرسون يف  

الغليل   ورواء  العليل،  شفاء  فيها  صادقة،  وقضايا  ناجعة  علوم  أهنا  زاعمني  األوىل،  القرون 

القرون الغابرة ال جتد تفسريًا علميًا أو روائيًا من أهل   واحلال أنك إذ فتشت التفاسري املؤلفة يف 

السنة إال وهو طافح بآرائهم الشخصية وأقواهلم التي ال قيمة هلا يف سوق العلم، وقد استفحل  

أمر هؤالء الرواة حتى اغرت هبم بعض املفرسين من الشيعة، فذكروا مجلة من اإلرسائيليات يف  

ن تلك األفكار كانت رائجة إىل حد كان يعد اجلهل هبا، وعدم  ثنايا تفاسريهم، وما ذلك إال أل

بن احلسن  الطائفة حممد  فيه، وألجل ذلك مل يد شيخ  التفسري وقلة اطالع  نقلها قصورا يف 

)جممع   تفسري  يف  اإلسالم  أمني  وتبعه  )التبيان(،  تفسريه  يف  هؤالء  آراء  نقل  من  بدا  الطويس 

هؤالء ألجل االعتامد عليهم والركون إليهم، وإنام أجلأهتم  البيان(، ولكن مل يكن ذكرهم آلراء 

 (2) إليه الرضورة الزمنية والسياسة العلمية السائدة عىل األوساط آنذاك(

يف   ]الربهان  منها  فيذكر  الشيعية،  باملأثور  التفاسري  ببعض  ذلك  عىل  النامذج  ورضب 

)تويف   البحرانى  هاشم  للسيد  القرآن[  عيل   1107تفسري  عبد  للشيخ  الثقلني[  و]نور  هـ(، 

 
 .112ص،  12ج ،(  تفسري امليزان للسيد الطباطبائي1) 

 10جهـ،    1420  ،1ط  إيران،  – ، مؤسسة اإلمام الصادق ، مطبعة إعتامد، قم  10/278(  مفاهيم القرآن: جعفر السبحاين،  2) 

 . 353 -352ص 
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احلويزي من علامء القرن احلادي عرش، ثم يعلق عليها بقوله: )واالستفادة من التفسري باملأثور  

يق اسناد الروايات لكثرة تطرق اإلرسائيليات واملسيحيات واملجوسيات املروية  يتوقف عىل حتق

    (1)من مسلمة أهل الكتاب إليها أو مستسلمتهم(

ة  والشيع  السنة  بني  مشرتكاً   اإلرسائيليات   بالء )  : ، فقالالكوراينعيل    الشيخ   وهكذا ذكره 

  (2) إال أن منبعه عند السنة وبعض ترشحاته عند الشيعة(

ل عند حديثه عن جهود ومواقف أئمة أهل البيت عليهم السالم والعلامء يف تنزيه  وقا 

تنزيه    األنبياء   يف  خطًا  رسموا  السالم  عليهم  البيت  أهل  أئمة  أن  تقدم  بام  )اتضح  بقوله: 

األنبياء عليهم السالم والدفاع عنهم، وأن علامء املذهب رضوان اهلل عليهم اتبعوهم فأجادوا 

ح واالستدالل، وكان موقفهم ثابتًا يف أن اآليات التي يبدو منها وقوع املعصية  اإلتباع والرش

يف   العلم  يف  الراسخني  اتباع  يب  بل  ظاهرها  عىل  ليست  وأهنا  السالم  عليهم  األنبياء  من 

تأويلها. واتضح أن األحاديث الرصحية يف ارتكاب األنبياء عليهم السالم للمعايص مكذوبة،  

التي  وأهنا من موضوعات ر القرشية لتربير معايص اخللفاء أو من اإلرسائيليات  السلطة  واة 

ابتليت هبا مصادر السنة عندهم، وكلها روايات باطلة يب التوقف فيها أو تكذيبها، حتى لو  

  (3)ترسب بعضها إىل مصادرنا(

)حدثني   فقال:  اخلطري،  البالء  هذا  عىل  والشيعية  السنية  املدرستني  كال  اتفاق  وينقل 

ألستاذ الشيخ مصطفى الزرقا، وهو من كبار فقهاء السنة يف عرصنا، ومن أبرز عقوهلم العلمية  ا

الستينات   أواخر  يف  القاهرة  يف  اإلسالمية  البحوث  مؤمتر  جلسات  من  جلسة  عن  املحرتمة، 

فقال: حتدث أحد املحارضين عن مشكلة اإلرسائيليات يف مصادر املسلمني فحمل عىل الشيعة  

 
 ..223ص ، دار األضواء للطباعة والنرش والتوزيع، جعفر السبحاين، (  االيامن والكفر1) 

 .. 177ص  5ج  ، السريةدار ، لشيخ عيل الكوراين ا ،(  العقائد اإلسالمية2) 

 (  املرجع السابق.3) 
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عىل املسلمني هذا البالء، وأطال يف ذلك. فطلبت الكالم بعده وقلت: ال يصح أن   الذين جلبوا

نظلم الشيعة، ألهنم طائفة إسالمية هلا عراقتها وأصالتها العلمية، وقد اطلعت عىل مصادر من  

القرآن والسنة.. واإلرسائيليات بالء عام   املنطق واحلجة مستندًا إىل  فقههم فرأيته فقهًا قوي 

 فال يصح أن نقول إنه جاءنا منهم(  ، ه مصادرنا كام ابتليت به مصادر الشيعةابتليت ب

املنصف هلذا    ثم  املوقف شبه  هذا  )إن  قائاًل:  الزرقا  مصطفى  الشيخ  كالم  عىل  يعقب 

الفقيه يدل عىل اطالعه عىل مصادر السنة ويشء من مصادر الشيعة.. ولكني مطمئن بأنه لو  

ئيليات يف مصادر املسلمني وإن كان مشرتكًا بني السنة والشيعة،  اطلع أكثر لقال: إن بالء اإلرسا 

إال أن منبعه عند السنة وبعض ترشحاته عند الشيعة، والسبب يف ذلك أن السلطة كانت بيد  

خلفاء السنة وأئمتهم، وكان علامء اليهود ومحلة ثقافتهم يتقربون إليهم فقربوهم وأجازوا هلم  

الشيعة فكانوا أقلية حمكومني، وكان اليهود يبتعدون عنهم خوفًا بث ثقافتهم يف املسلمني! أما  

  (1)  من غضب السلطة(

 ثانيا ـ متجيد اليهود يف روايات املجزرة: 

ذلك أن من أدلة الوضع والكذب  املصدر اليهودي للمجزرة،  وهي من أكرب األدلة عىل  

ما فعله  عىل ذلك  التي ذكرها املحدثون متجيد جهة معينة ملصلحة للراوي فيها، ومن األمثلة  

التميمي )ت  املتفق عىل كذبه ودجله وتسلل مروياته    الراوي هـ(  170سيف بن عمر  الكبري 

 . بني متيم من للتاريخ اإلسالمي، والذي استعمل كل ما لديه من خيال واسع ليمجد قومه 

العالمة   ذكر  العسكري  وقد  خمتلق ]كتابه  يف  مرتىض  صحايب  ومائة  ثالثة    [مخسون 

قد جاء يف  و ، وليس هلم وجود تارخيي حقيقي،  سيف بن عمر  وعرشين صحابيًا متيميًا اختلقهم

الكتاب الكثري من كّتاب  :  مقدمة  اليوم حتمل  العهود حتّى  أقدم  الظروف منذ  تزل هذه  )ومل 

مسايرة التاريخ   مقدمتها  ويف  لغاياهتم  تنفيذًا  حقيقتها  خالف  عىل  الوقائع  يسطروا  أن  عىل 

 
 .. 356ص  5(  املرجع السابق ج1) 
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يف   عنفها  أشد  يف  كانت  القبلية  العصبية  أن  علمنا  وإذا  ذلك.  من  لالفادة  السلطات  مصالح 

القرون ما قبل االسالم ويف القرن االول اهلجري وما بعده؛ أدركنا مِلَ كان سيف التميمي خيلق 

متيميًا قبل أقرب    من الصحابة فيجعلهم متيميني ويعل أول نارص لرسول اهللّ    قساًم كبرياً 

الناس إىل النبّي ويعل أول شهيد يف االسالم متيميًا، ثّم خيتلق ربيبًا من بني متيم لرسول اهللّ بل  

ال يكتفي بربيب واحد حّتى يثنيه بآخر كام يذكر ذلك املؤلف، مما خفي أمر هذه االخبار عىل 

  (1) (وتتبع أصوهلا   كثري من الرواة الذين مل يتعمقوا يف دراسة االخبار ومتحيصها 

عىل  وم األمثلة  الصحابة  ن  قومه أولئك  ليمجد  سيف  اختلقهم  بن  القعقاع  ]  الذين 

وعن أخيه عاصم بن عمرو[، والذي ارتبطت به أجماد كبرية، حتى أن ابن عبد الرب قال عنه  

مشاهد   وكان هلام بالقادسية  ،وال رواية  ، وال لقاء  ،ال َيِصّح هلام عند أهل احلديث ُصحبة: )عمرو

أّي فارس   :كتب عمر إىل سعد )  : وقال ابن حجر،  (2) (وبالء حسن  ، ومقامات حممودة  ، كريمة

محل يف يوم ثالثني    ،إين مل أر مثل القعقاع بن عمرو   : فكتب إليه:قال   ؟ كان أفرس يف القادسّية

 (3)(يقتل يف كل محلة بطال  ، محلة

طريق   إال عن  ترو  مل  وبأجماده  به،  املرتبطة  الروايات  كل  أن  العلم  عمر  مع  بن  سيف 

ضعيف يف احلديث عمدة يف  )ابن حجر:  فيه  قال  بالكذب والزندقة، فقد  متهم  ، وهو  التميمي

ولسيف بن عمر غري ما ذكرت  ) ، وقال ابن عدي:  (4)(أفحش ابن حبان القول فيه و التاريخ،  

مشهورة وعامتها منكرة ومل يتابع عليها، وهو إىل الضعف أقرب منه    أحاديث، وبعض أحاديثه

 
 . 1/15، م1969ن، بغداد، الطبعة الثانية، مخسون ومائة صحايب خمتلق، العسكري، مرتىض، مطبعة دار التضام(  1) 

م النمري القرطبي، املحقق:  (  االستيعاب يف معرفة األصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاص 2) 

 (.784/2)، م 1992هـ ،  1412عيل حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت، الطبعة: األوىل، 

 (.5/343) ،(  اإلصابة3) 

 (4  ، الرشيد  دار  املحقق: حممد عوامة،  العسقالين،  الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر  أبو  التهذيب،  تقريب    )

 . 1986.1/344،  1406الطبعة: األوىل، سوريا، 
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وليس سيف بن عمر حجة فيام يرويه إذا خالف،  )، وقال اخلطيب البغدادي:  (1)(إىل الصدق

 ( 2) (ذلك قول أهل العلم

قريظة بني  غزوة  يف  الواردة  الروايات  مع  األمر  وتظهر    ؛ وهكذا  اليهود،  متجد  فهي 

حتى أن الشيخ حممد الغزاِل اغرت ببعض الروايات الواردة يف  مظلوميتهم وشجاعتهم ونبلهم،  

فنظر إىل  جرثومة هذه الفتن،    - كام علمت  - يّي قد جيء بحيّي ليلقى جزاءه، وح ذلك، فقال: )ل

اهلل خيذل، ثم أقبل    ثم قال: أما واهلل ما ملت نفيس يف عداوتك، ولكن من خيذل ،  رسول اهلل  

عىل   اهلل  كتبها  وملحمة  وقدر،  كتاب  اهلل،  بأمر  بأس  ال  الناس!  أهيا  فقال:  الناس  بني  عىل 

 ( إرسائيل، ثم جلس فرضبت عنقه

( بقوله:  عليها  علق  رجا ثم  ومن  قريش  مرشكي  من  أّن  واجهوا  واحلّق  أناسا  هيود  ل 

اهلازلة أتباعا يفتدوهنا باألرواح واألموال، غري  ولن تعدم املبادئ الباطلة والنحل  املوت بثبات،  

  (3) (أن شيئا من هذا ال يعل الباطل حقا وال اجلور عدال

بناء عىل هذا، نذكر هنا بعض النامذج التي تشبه نموذج القعقاع بن عمرو، والتي يبدو  

خالف   عىل  عظيمة  وتضحية  كبري  نبل  وأصحاب  أبطاال  قريظة  بني  هيود  التي  فيها  الصورة 

 رسمها القرآن الكريم هلم. 

 النموذج األول:  

ويتمثل يف الروايات التي تدل عىل أهنم مل يقصدوا اخليانة، ومل يكونوا راغبني فيها، وإنام  

 
هـ 1404هـ(، جلنة...، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل،  365(  الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي، أبو أمحد عبداهلل )ت:1) 

 . 3/63،  م1983ـ 

هـ(، 463)املتوىف:    (  موضح أوهام اجلمع والتفريق، أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي2) 

 . 276-1/275، 1407 األوىل،: الطبعة بريوت، –املحقق: د. عبد املعطي أمني قلعجي، دار املعرفة 

،  ختريج األحاديث: حممد نارص الدين األلباين،  دمشق  –دار القلم  ،  هـ(1416حممد الغزاِل السقا )املتوىف:  ،  (  فقه السرية3) 

 (318هـ )ص:  1427الطبعة: األوىل، 
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، مع أنه ـ كام تذكر الرواية التي رواها ابن كعب بن أسد القرظي الذي فعل ذلك أحدهم، وهو  

ووغريه  إسحق   فيها،  راغبا  يكن  مل  بن ـ  حيي  تأثري  لوال  العهد،  عىل  البقاء  عىل  حريصا  كان 

 فيه.  أخطب النرضي 

وخرج  وسنسوق الرواية كام رواها ابن إسحق، ثم نبني مواضع التهمة فيها، فقد قال: )

عدو اهلل حيي بن أخطب النرضي، حتى أتى كعب بن أسد القرظي، صاحب عقد بني قريظة  

قومه، وعاقده عىل ذلك وعاهده، فلام سمع كعب  عىل    وعهدهم، وكان قد وادع رسول اهلل  

بحيي بن أخطب أغلق دونه باب حصنه، فاستأذن عليه، فأبى أن يفتح له، فناداه حيي: وحيك 

فلست   حممدا،  قد عاهدت  وإين  امرؤ مشئوم،  إنك  حيي:  يا  قال: وحيك  ِل،  افتح  كعب!  يا 

افتح ِل أكلمك، قال: ما أنا بفاعل،    بناقض ما بيني وبينه، ومل أر منه إال وفاء وصدقا، قال وحيك

فاحفظ الرجل، ففتح له،    ،أن آكل معك منها (1)قال: واهلل إن أغلقت دوين إال عن جشيشتك

جئتك بقريش عىل قادهتا وسادهتا، حتى    ، فقال: وحيك يا كعب، جئتك بعز الدهر وببحر طام

تى أنزلتهم بذنب نقمى إىل  أنزلتهم بمجتمع األسيال من رومة، وبغطفان عىل قادهتا وسادهتا ح 

جانب أحد، قد عاهدوين وعاقدوين عىل أن ال يربحوا حتى نستأصل حممدا ومن معه. قال:  

الدهر، وبجهام قد هراق ماءه، فهو يرعد ويربق، ليس فيه   له كعب: جئتني واهلل بذل  فقال 

فلم يزل حيي    يشء، وحيك يا حيي! فدعني وما أنا عليه، فإين مل أر من حممد إال صدقا ووفاء. 

حتى سمح له، عىل أن أعطاه عهدا )من اهلل( وميثاقا: لئن   ، بكعب يفتله يف الذروة والغارب

رجعت قريش وغطفان، ومل يصيبوا حممدا أن أدخل معك يف حصنك حتى يصيبني ما أصابك.  

   ) (2)فنقض كعب بن أسد عهده، وبرئ مما كان بينه وبني رسول اهلل 

 
 (  اجلشيشة: طعام يصنع من اجلشيش، وهو الرب يطحن غليظا، وهو الذي تقول له العامة:)دشيش( 1) 

 (220/ 2(  سرية ابن هشام، )2) 
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فلام أتى حيي إىل بني قريظة كرهت بنو  قصة أخرى شبيهة، حيث قال: ) وذكر الواقدي 

قريظة دخوله دارهم، فكان أول من لقيه غزال بن سموأل، فقال له حيي: قد جئتك بام تسرتيح 

به من حممد، هذه قريش قد حلت وادي العقيق، وغطفان بالزغابة. قال غزال: جئتنا واهلل بذل  

  (1)(! الدهر! قال حيي: ال تقل هذا

خاصا  األمر  تصوران  بل  اخليانة،  هتمة  من  قريظة  بني  عوام  تربئان  الروايتان  وهاتان 

احلريص  صورة  ، بل تصوره هو نفسه بكعب بن أسد القرظيبرؤسائهم، بل برئيسهم األكرب  

اهلل   لرسول  بالعهد  الوفاء  ذلك عىل  الستثامر  طيبة  فرصة  املسلمني  أمام  تضع  وبذلك   ..

الطيب منه، ومن قومه للعفو عنهم، أو االكتفاء بإجالئهم مثلام حصل مع نظرائهم من املوقف  

 بني النضري أو بني قينقاع، والذين كانت خيانتهم أعظم. 

معهم بصورة الظلمة، الذين ينفذون األحكام    وبذلك تصور املسلمني، ورسول اهلل  

عىل   يدل  ذلك  لذلك، وكل  استحقاقهم  عدم  مع  عليهم  هيود القاسية  الرواية  مصدر  ي؛  أن 

َياَأْهَل اْلكَِتاِب مِلَ َتْلبُِسوَن احْلَقَّ بِاْلَباطِِل َوَتْكُتُموَن احْلَقَّ ﴿فالقرآن الكريم ذكر ذلك عنهم؛ فقال:  

َتْعَلُموَن ) ِذيَن  71َوَأْنُتْم  الَّ ُأْنِزَل َعىَل  بِالَِّذي  اْلكَِتاِب آِمنُوا  َأْهِل  ِمْن  َوَقاَلْت َطائَِفٌة  َوْجَه  (  آَمُنوا 

  -  71]آل عمران:    ﴾( َواَل ُتْؤِمنُوا إِالَّ ملَِْن َتبَِع ِدينَُكمْ 72النََّهاِر َواْكُفُروا آِخَرُه َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن ) 

ُفوَنُه ِمْن َأَفَتْطَمُعوَن َأْن ُيْؤِمنُوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفِريٌق ِمنُْهْم َيْسَمُعوَن َكاَلَم اهللَِّ ُثمَّ حُيَ ﴿، وقال:  [73 رِّ

ِذيَن آَمنُوا َقاُلوا آَمنَّا َوإَِذا َخاَل َبْعُضُهْم إِىَل َبْعٍض  75َبْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم َيْعَلُموَن )  ( َوإَِذا َلُقوا الَّ

وُكْم بِِه ِعنَْد َربُِّكْم َأَفاَل  ُثوهَنُْم باَِم َفَتَح اهللَُّ َعَليُْكْم لِيَُحاجه  [76، 75]البقرة:   ﴾ َتْعِقُلوَن َقاُلوا َأحُتَدِّ

 
(  املغازي، حممد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي بالوالء، املدين، أبو عبد اهلل، الواقدي، حتقيق: مارسدن جونس، النارش:  1) 

 (455/ 2، )1989/ 1409 -ت، الطبعة: الثالثة بريو –دار األعلمي 
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حيي بن أخطب  وأكرب دليل عىل ذلك هو أنه مل حيرض ذلك املوقف، كام ورد يف الرواية إال  

، وكالمها هيوديان، وماتا عىل اليهودية؛ فمن روى احلادثة  كعب بن أسد القرظيوالنرضي،  

 بتلك الصفة، وهل يمكن قبول الرواية اليهودية؟

 النموذج الثاين: 

مثل يف الروايات التي تدل عىل مدى متسك اليهود بدينهم، وتضحياهتم يف سبيله،  ويت

وعدم جلوئهم إىل النفاق واحليل واخلداع كام يذكر القرآن الكريم عنهم؛ مع أنه كان يمكنهم أن  

 يفعلوا ذلك، وحيققوا النجاة ألنفسهم. 

( قال:  إسحق  ابن  به  حدث  ما  الروايات  تلك  اهللومن  رسول  مخسا      وحارصهم 

وقد كان حيي بن أخطب  صار، وقذف اهلل يف قلوهبم الرعب، وعرشين ليلة، حتى جهدهم احل

دخل مع بني قريظة يف حصنهم، حني رجعت عنهم قريش وغطفان، وفاء لكعب بن أسد بام  

غري منرصف عنهم حتى يناجزهم، قال كعب    كان عاهده عليه. فلام أيقنوا بأن رسول اهلل  

معرش هيود، قد نزل بكم من األمر ما ترون، وإين عارض عليكم خالال ثالثا،   ابن أسد هلم: يا 

فخذوا أهيا شئتم، قالوا: وما هي؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه فو اهلل لقد تبني لكم أنه لنبي  

ونسائكم  وأبنائكم  وأموالكم  دمائكم  عىل  فتأمنون  كتابكم،  يف  جتدونه  للذي  وأنه    ، مرسل، 

حكم التوراة أبدا، وال نستبدل به غريه، قال: فإذا أبيتم عيل هذه، فهلم فلنقتل  قالوا: ال نفارق  

ثقال،    أبناءنا ونساءنا، السيوف، مل نرتك وراءنا  ثم نخرج إىل حممد وأصحابه رجاال مصلتني 

حتى حيكم اهلل بيننا وبني حممد، فإن هنلك هنلك، ومل نرتك وراءنا نسال نخشى عليه، وإن نظهر  

دن النساء واألبناء، قالوا: نقتل هؤالء املساكني! فام خري العيش بعدهم؟ قال: فإن فلعمري لنج

فيها،   أمنونا  قد  أن يكون حممد وأصحابه  السبت، وإنه عسى  ليلة  الليلة  فإن  أبيتم عيل هذه، 

فانزلوا لعلنا نصيب من حممد وأصحابه غرة، قالوا: نفسد سبتنا علينا، ونحدث فيه ما مل حيدث  

بلنا إال من قد علمت، فأصابه ما مل خيف عليك من املسخ! قال: ما بات رجل منكم  من كان ق
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  (1)ه أمه ليلة واحدة من الدهر حازما(منذ ولدت

الرواية تصور   بن أخطب  فهذه  لليهود  حيي  املخادعة  أدار رحى  الذي  املجرم األكرب 

 إىل أن قتل معهم. بصورة الويف لعهده معهم، وأنه مل يفر عنهم، بل التزم بعهده 

كام تصوره بصورة الناصح الذي ينصحهم، ويصدق يف نصحه هلم، وهو ما يلغي كل  

ما قام به من خداع نحوهم؛ فقد حتول يف الرواية إىل صورة الداعي هلم لإلسالم، ال النفاق،  

وهذا خيالف ما ذكره القرآن الكريم من كتامهنم للحق عن عوامهم؛ فهل يمكن أن يرصح يف  

املوقف الشديد، ومع تلك الدواعي التي تدعوهم إىل اإلسالم حلفظ أرواحهم، فيقول  ذلك  

( لنبي مرسل، وأنه للذي جتدونه يف  هلم:  أنه  تبني لكم  لقد  الرجل ونصدقه فو اهلل  نتابع هذا 

(، ومع ذلك مل يبه ولو واحد منهم  كتابكم، فتأمنون عىل دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم 

لتوراة أبدا،  ال نفارق حكم ا، بل قالوا مجيعا ـ كام تنص الرواية ـ وبإرصار شديد: )إال اإلسالم 

 وال نستبدل به غريه( 

وهذا خيالف القرآن الكريم الذي يذكر أن العقبة التي حالت بني عوام اليهود ودخول  

تعاىل:   قال  كام  دينهم،  ورجال  كربائهم  عقبة  هي  آَمُن﴿اإلسالم  ِذيَن  الَّ َا  ِمَن  َياَأهيه َكثِرًيا  إِنَّ  وا 

اهللَِّ   َسبِيِل  َعْن  وَن  َوَيُصده بِاْلَباطِِل  النَّاِس  َأْمَواَل  َلَيْأُكُلوَن  ْهَباِن  َوالره ،  [34]التوبة:    ﴾ اأْلَْحَباِر 

ٌق ملَِا َمَعُهْم َوَكاُنوا ِمْن َقْبُل َيْسَتفْ ﴿وقال:   ِذيَن َوملََّا َجاَءُهْم كَِتاٌب ِمْن ِعنِْد اهللَِّ ُمَصدِّ تُِحوَن َعىَل الَّ

ْوا بِِه َأْنُفَسُهْم َأْن  89َكَفُروا َفَلامَّ َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا بِِه َفَلْعنَُة اهللَِّ َعىَل اْلَكافِِريَن ) ( بِْئَساَم اْشرَتَ

َل اهللَُّ ِمْن َفْضلِِه َعىَل َمنْ  َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َفَباُءوا بَِغَضٍب َعىَل َغَضٍب    َيْكُفُروا باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َبْغًيا َأْن ُينَزِّ

ُمِهنيٌ  َعَذاٌب  وقال:  [90،  89]البقرة:    ﴾ َولِْلَكافِِريَن  َكاَم ﴿،  َيْعِرُفوَنُه  اْلكَِتاَب  آَتْينَاُهُم  ِذيَن  الَّ

َيْعلَ  َوُهْم  احْلَقَّ  َلَيْكُتُموَن  ِمنُْهْم  َفِريًقا  َوإِنَّ  َأْبنَاَءُهْم  والذين [ 146]البقرة:    ﴾ ُموَن  َيْعِرُفوَن   ،

 يفعلون كل هذا هم رجال دينهم، ال عوامهم البسطاء اخلاضعني لرجال الدين. 

 
 (.235/ 2(  سرية ابن هشام، )1) 
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وهكذا تصور الرواية مدى حرص اليهود عىل كل شعائر دينهم، حتى أهنم قالوا حليي  

به نفسد سبتنا علينا، ونحدث فيه ما مل حيدث من كان قبلنا إال من قد علمت، فأصا )  بن أخطب: 

(، وهذا خيالف ما ذكره القرآن الكريم عنهم من تالعبهم بالرشيعة،  ما مل خيف عليك من املسخ 

َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم  ﴿وعدم التزامهم هبا، وخاصة إذا ارتبط تنفيذها بمصاحلهم، كام قال تعاىل:  

( ُثمَّ َأْنُتْم  84ِرُكْم ُثمَّ َأْقَرْرُتْم َوَأْنُتْم َتْشَهُدوَن ) اَل َتْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم َواَل خُتِْرُجوَن َأْنُفَسُكْم ِمْن ِدَيا 

َوالْ  ْثِم  بِاإْلِ َعَلْيِهْم  َتَظاَهُروَن  ِدَياِرِهْم  ِمْن  ِمنُْكْم  َفِريًقا  َوخُتِْرُجوَن  َأْنُفَسُكْم  َتْقُتُلوَن   
ِ
ُعْدَواِن َهُؤاَلء

ٌم َعَلْيُكْم إِْخَراُجُهْم َأَفُتْؤِمُنوَن بَِبْعِض اْلكَِتاِب َوَتْكُفُروَن َوإِْن َيْأُتوُكْم ُأَساَرى ُتَفاُدوُهْم َوُهَو حُمَ  رَّ

ُيَردهونَ  اْلِقَياَمِة  َوَيْوَم  ْنَيا  الده احْلََياِة  يِف  ِخْزٌي  إِالَّ  ِمنُْكْم  َذلَِك  َيْفَعُل  َمْن  َجَزاُء  َفاَم  َأَشدِّ   بَِبْعٍض  إىَِل 

 [ 85، 84]البقرة:   ﴾َعامَّ َتْعَمُلونَ اْلَعَذاِب َوَما اهللَُّ بَِغافٍِل 

وأخرب عن سبب ذلك، وهو حرصهم عىل احلياة، فقال تعقيبا عىل اآليتني السابقتني:  

وَن  ﴿ ُينرَْصُ ُهْم  َواَل  اْلَعَذاُب  َعنُْهُم  ُف  خُيَفَّ َفاَل  بِاآْلِخَرِة  ْنَيا  الده احْلََياَة  ُوا  اْشرَتَ ِذيَن  الَّ   ﴾ ُأوَلئَِك 

 [ 86]البقرة:  

يمكن ملن هذا وصفهم أن يمعوا مجيعا بكبارهم وصغارهم، ونسائهم ورجاهلم    فهل

 عىل حفظ رشائعهم املرتبطة بالسبت، والتضحية بحياهتم يف سبيلها؟ 

 النموذج الثالث: 

ويتمثل يف الروايات التي تدل عىل مدى شجاعة اليهود يف مواجهة املوت، وتقديمهم  

بطلب العفو، ومنها ما عرب عنه ابن إسحق بقوله:  لكل صنوف العزة، وعدم إذالل أنفسهم  

قال ابن هشام: فقاحية: رضب من    -وأيت بحيي بن أخطب عدو اهلل، وعليه حلة له فقاحية )

يداه إىل عنقه    - الوشى )أنملة( لئال يسلبها، جمموعة  قد شقها عليه من كل ناحية قدر أنملة 

، قال: أما واهلل ما ملت نفيس يف عداوتك، ولكنه من خيذل اهلل  بحبل. فلام نظر إىل رسول اهلل  

خيذل، ثم أقبل عىل الناس، فقال: أهيا الناس، إنه ال بأس بأمر اهلل، كتاب وقدر وملحمة كتبها 
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  (1) بني إرسائيل، ثم جلس فرضبت عنقه( اهلل عىل 

تلك األوصاف  وهذا املوقف الذي ال خيتلف أحد من الناس يف شجاعته، ال يتناسب مع  

التي ذكرها القرآن الكريم عنهم من اخلداع واملكر، وحتى أهنا ال تتناسب مع حيي بن أخطب  

عىل   نفسه الذي يذكرون ما فعله باملسلمني من صنوف املكر، مع اعتقاده بنبوة رسول اهلل  

حسب ما ورد يف الروايات السابقة؛ فهل يمكن لشخص يدرك خطأه، وأنه يواجه نبيا برشت  

به كتبه أن يفعل ذلك، وأن يقول يف خامتة حياته: )أهيا الناس، إنه ال بأس بأمر اهلل، كتاب وقدر  

 وملحمة كتبها اهلل عىل بني إرسائيل( 

بل إهنم مل يكتفوا بذكر شجاعة رجال اليهود، وإنام ضموا إليها شجاعة نسائهم الذين  

وكات املسلمني التي صوروها حاولوا أن يصوروهم بصورة األبطال واملضحني يف مقابل سل

مل يقتل من نسائهم  ) عائشة أم املؤمنني أهنا قالت:  ممتلئة بالكرب، فقد حدث ابن إسحق بسنده عن  

  إال امرأة واحدة. قالت: واهلل إهنا لعندي حتدث معي، وتضحك ظهرا وبطنا، ورسول اهلل  

نا واهلل قالت: قلت هلا:  يقتل رجاهلا يف السوق، إذ هتف هاتف باسمها: أين فالنة؟ قالت: أ

أُ  قالت: حلدث أحدثته، قالت: فانطلق هبا، فرضبت  ويلك، مالك؟ قالت:  قتل، قلت: ومل؟ 

فكانت عائشة تقول: فو اهلل ما أنسى عجبا منها، طيب نفسها، وكثرة ضحكها، وقد    ،عنقها 

  (2)(عرفت أهنا تقتل 

ؤمنني مل تتوسل هلم ليتوسطوا  والعجيب يف هذه الرواية أن املرأة مع صداقتها لنساء امل

، أما احلدث الذي ، كام فعل مع غريها، مما ذكروه يف الرواياتهلا، فيعفو عنها رسول اهلل  

وقلته، فقد فعل املرشكون وغريهم ما هو أكثر  الرحا عىل خالد بن سويد،    ها طرحأحدثته، وهو  

 منه يف القتال، لكنه مل يعاقبهم باعتبارهم أرسى. 

 
 (.241/ 2(  سرية ابن هشام، )1) 

 (.242/ 2(  سرية ابن هشام، )2) 
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 بع:  النموذج الرا 

ويتمثل يف العزة التي حاولت الروايات وصف هيود بني قريظة هبا، حتى أهنم مل يكلفوا  

من ، كام فعل كبار املجرمني  أنفسهم كتابة قصيدة واحدة يستدرون هبا عطف رسول اهلل  

مل حياولوا أن يتقربوا ألي مسلم أو منافق ليشفع هلم مثلام حصل يف غزوة و   ، قريش وغريها معه

 . ، وغريها النضريبني 

)الزبري بن باطا(، بل إهنم يصورون رفضهم ملن يريد أن يشفع هلم، ومن أبطاهلم يف هذا  

والذي حكى ابن إسحاق قصته، فقال: )وقد كان ثابت بن قيس بن الشامس، كام ذكر ِل ابن 

من   شهاب الزهري، أتى الزبري بن باطا القرظي، وكان يكنى أبا عبد الرمحن ـ وكان الزبري قد

عىل ثابت بن قيس بن شامس يف اجلاهلية  ذكر ِل بعض ولد الزبري أنه كان من عليه يوم بعاث،  

أخذه فجز ناصيته، ثم خىل سبيله ـ فجاءه ثابت وهو شيخ كبري، فقال: يا أبا عبد الرمحن، هل  

قال: إين قد أردت أن أجزيك بيدك عندي، قال: إن  قال: وهل يهل مثيل مثلك،  تعرفني؟ 

، فقال: يا رسول اهلل إنه قد كانت  يم يزي الكريم، ثم أتى ثابت بن قيس رسول اهلل  الكر

: هو لك، فأتاه للزبري عيل منة، وقد أحببت أن أجزيه هبا، فهب ِل دمه، فقال رسول اهلل  

قد وهب ِل دمك، فهو لك، قال: شيخ كبري ال أهل له وال ولد، فام   فقال: إن رسول اهلل  

فقال: بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل، هب ِل امرأته    قال: فأتى ثابت رسول اهلل    يصنع باحلياة؟

أهلك وولدك، فهم لك،    وولده، قال: هم لك، قال: فأتاه فقال: قد وهب ِل رسول اهلل  

، فقال: يا  قال: أهل بيت باحلجاز ال مال هلم، فام بقاؤهم عىل ذلك؟ فأتى ثابت رسول اهلل  

مالك، فهو لك،    قال: هو لك، فأتاه ثابت فقال: قد أعطاين رسول اهلل  رسول اهلل، ما له،  

قال: أي ثابت، ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صينية يرتاءى فيها عذارى احلي، كعب بن أسد؟ 

قال: قتل، قال: فام فعل سيد احلارض والبادي حيي بن أخطب؟ قال: قتل، قال: فام فعل مقدمتنا 

فررنا، عزال بن سموأل؟ قال: قتل، قال: فام فعل املجلسان؟ يعني بني    إذا شددنا، وحاميتنا إذا
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يا ثابت بيدي  كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة، قال: ذهبوا قتلوا؟ قال: )فإين أسألك 

أنا بصابر هلل فتلة دلو   عندك إال أحلقتنى بالقوم، فو اهلل ما يف العيش بعد هؤالء من خري، فام 

  (1)(، فقدمه ثابت، فرضب عنقه(ناضح حتى ألقى األحبة

وهذه الرواية تصور اليهود بصورة خمتلفة متاما عن الصورة التي رسمها عنهم القرآن  

الكريم؛ وهي صورة احلريص عىل احلياة، وعىل كل يشء يف الدنيا مهام كان تافها، كام قال تعاىل:  

ُْم َأْحَرَص النَّاِس َعىَل َحَياٍة َوِمَن ا﴿ ُر َأْلَف َسنٍَة َوَما َوَلَتِجَدهنَّ ُكوا َيَوده َأَحُدُهْم َلْو ُيَعمَّ ِذيَن َأرْشَ لَّ

َر َواهللَُّ َبِصرٌي باَِم َيْعَمُلونَ   [ 96]البقرة:   ﴾ ُهَو بُِمَزْحِزِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأْن ُيَعمَّ

بعكس الصورة التي رسمها له القرآن الكريم، وهي صورة    كام أهنا تصور رسول اهلل  

ف الرحيم، الذي ما خري بني أمرين إال اختار أيرسمها، ما مل يكن إثام؛ فهل يمكن لذلك الرؤو 

، وهو يعلم أن ذلك ، وهل يمكن لرسول اهلل  الصحايب أن يكون أرحم من رسول اهلل  

 ؟احلكم غري واجب التنفيذ، وأنه أتيح له أن يعفو عمن يشاء أن يرتك العفو، ويلجأ إىل العقوبة 

هذا كله يضع احلادثة مجيعا، بالروايات املختلفة الواردة فيها موضع شك، ذلك أهنا ال  

، ولإلسالم، وإنام تناقض كل تلك املعاين التي أخرب القرآن الكريم  تيسء فقط لرسول اهلل  

 كل صنوف املكر واخلداع واحليلة.  عنها بشأن اليهود الذي استعملوا مع رسول اهلل 

 يف روايات املجزرة:   اإلساءة لرسول اهلل  ثالثا ـ   

وهي من األدلة التي يمكن اعتامدها أيضا للداللة عىل املصدر اليهودي للمجزرة، وإن  

كان يمكن إدراجها أيضا للداللة عىل مصادر أخرى، ذلك أن القرآن الكريم أخرب أن اإلساءة 

لت أيضا مرىض القلوب واملنافقني سواء  مل تقترص عىل اليهود فقط، وإنام شم  لرسول اهلل  

 
(، قال صاحب كتاب ]ما شاع ومل يثبت يف السرية النبوية، د حممد بن عبد اهلل العوشن، َداُر  242/  2(  سرية ابن هشام، )1) 

([: وعنه أخرجه البيهقي يف )الدالئل(، ومرسل الزهري ال يفرح به. وأخرجه يف )السنن الكربى من مرسل عروة، 174َطيبة، )ص:  

 ويف سنده ابن هليعة. وعزاه اهليثمي إِىل الطرباين يف )األوسط( وقال: فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف( 
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 منافقي املدينة املنورة، أو مكة املكرمة. 

لكن لألسف يصور املؤرخون وعلامء السرية أن النفاق خاص بأهل املدينة، أما مكة،  

  وقريش خصوصا؛ فيصوروهنم، وبعد تلك احلروب الطويلة التي واجهوا هبا رسول اهلل  

امهنم، وأهنم كلهم صاروا صحابة أجالء، حيرم احلديث عنهم،  بصورة املؤمنني الصادقني يف إي 

 أو انتقادهم، أو انتقادات الروايات التي تصدر عنهم. 

يف روايات املجزرة،  ونحن ال يعنينا أي من هذه املصادر، ولكن  وجود اإلساءة نفسها  

 اإلساءة ، بل هي دليل عىل أن من رواها مل يقصد إالاها دليل عىل عدم عدالة ووثاقة من رو

، واهتامه يف رأفته ورمحته وأخالقه العالية التي ذكرها القرآن الكريم، بل التي  لرسول اهلل  

ذكرها علامء السرية أنفسهم ويف مواضع كثرية، والتي حاولت هذه الروايات أن تقيض عليها 

 مجيعا، وبرضبة واحدة. 

  ع عن رسول اهلل  وسنقترص هنا عىل بعض النامذج، ذلك أن كل هذا البحث هو دفا 

 ضد اإلساءة العظيمة التي وجهها له من لفق هذه املجزرة، وما يرتبط هبا من أحداث. 

 : األول النموذج  

بصورة ختتلف متاما عن تلك الصورة القرآنية اجلميلة،    وهو نموذج يصور رسول اهلل  

قلبه   وطيبة  العالية  أخالقه  تذكر  والتي  الكثرية،  األحاديث  رسمتها  التي  الصورة  تلك  أو 

عرش سنني فام قال ِل أف قط، وما قال    ولسانه، والتي عرب عنها أنس، فقال: )خدمت النبي  

من أحسن الناس خلقا،   ليشء صنعته مل صنعته، وال ليشء تركته مل تركته، وكان رسول اهلل 

، وال شممت مسكا خزا قط وال حريرا وال شيئا كان ألني من كف رسول اهلل وال مسست  

    )(1)قط، وال عطرا كان أطيب من عرق النبي 

: )مل يكن فاحشا، وال  وعربت عنها زوجه عائشة، فقالت جوابا ملن سأهلا عن خلقه  

 
 ( 2015(، واللفظ للرتمذي ) 2330)( . ومسلم 6038) 12البخاري ]فتح الباري[ رواه (  1) 
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    (1)ح(متفحشا، وال صخابا يف األسواق، وال يزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصف

غري تلك الصورة اجلميلة، فقد قال:    لكن ابن إسحق يرسم صورة أخرى لرسول اهلل  

عيل بن أيب طالب برايته إىل بني قريظة، وابتدرها الناس. فسار عيل بن أيب    وقدم رسول اهلل  )

، فرجع حتى لقي رسول  طالب، حتى إذا دنا من احلصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول اهلل  

بالطريق، فقال: يا رسول اهلل، ال عليك أن ال تدنو من هؤالء األخابث، قال: مل؟ أظنك     اهلل

سمعت منهم ِل أذى؟ قال: نعم يا رسول اهلل، قال: لو رأوين مل يقولوا من ذلك شيئا. فلام دنا 

  من حصوهنم. قال: يا إخوان القردة، هل أخزاكم اهلل وأنزل بكم نقمته؟ قالوا:   رسول اهلل  

  (2)أبا القاسم، ما كنت جهوال( يا 

عند  مع املخالفني، ومن األمثلة عىل ذلك أنه    وهذه الرواية تتناقض متاما مع تعامله  

ما قدم الطفيل الدويس وأصحابه قالوا: يا رسول اهلل، إن دوسا قد كفرت وأبت فادع اهلل عليها.  

  (3) (اللهم اهد دوسا وائت هبم)فقال: 

أناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم،    النبي    وعن عائشة قالت: أتى

يا عائشة،  ) :  قالت عائشة: قلت بل عليكم السام والذام، فقال رسول اهلل    ،( وعليكم)قال:  

أو ليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟  )فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال:    (ال تكوين فاحشة 

   (4) (قلت وعليكم

اهلل   رسول  الكثرية عن  األحاديث  املؤمن عن    وهكذا وردت  لسان  تنزه  خترب عن 

ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش  ) :  الطعن والفحش وكل كالم قبيح، فقد قال  

 
 ( وقال: هذا حديث حسن صحيح. 2016الرتمذي )رواه (  1) 

 (234/ 2(  سرية ابن هشام، )2) 

 ( واللفظ له.2524( . ومسلم برقم )4392) [ فتح الباري  ] (  رواه البخاري  3) 

 ( واللفظ له. 2165( ، مسلم )6030) 10(  رواه البخاري ]فتح الباري[ 4) 
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البذيء اهلل  ) ، وقال:  (1) (وال  القيامة من خلق حسن وإن  يوم  املؤمن  ميزان  أثقل يف  ما يشء 

ما كان الفحش يف يشء قط إال شانه، وال كان احلياء يف  ) ، وقال:  (2) (ليبغض الفاحش البذيء

   (3) (يشء قط إال زانه

عن املعرور قال: لقيت أبا  اعترب التعيري من اجلاهلية؛ ففي احلديث    بل إن رسول اهلل  

إين ساببت رجال فعريته بأمه،    ذر بالربذة، وعليه حلة وعىل غالمه حلة، فسألته عن ذلك، فقال:

يا أبا ذر، أعريته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خولكم، جعلهم  ): قال ِل النبي  ف

اهلل حتت أيديكم، فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم  

    (4)(ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم 

 : الثاين النموذج  

بصورة العاجز الذي يبذل جهده لعالج سعد، لكنه    وهو نموذج يصور رسول اهلل  

ال يستطيع ذلك، مع أنه يمكنه أن يدعو له، مثلام فعل مع غريه، أو يدعو له طبيبا  ليقوم بدله  

فحسمه رسول    ،فقطعوا أكحله   ،: )رمى يوم األحزاب سعد بن معاذ بذلك، وهذه الرواية تقول 

قال: )اللهم    ، فلام رأى ذلك  ، فنزفه  ، فانتفخت يده  ، فحسمه أخرى  ،نتفخت يدهفا   ، بالنار  اهلل  

حتى نزلوا عىل   ، فام قطر قطرة  ،فاستمسك عرقه  ، ال خترج نفسى حتى تقر عينى من بنى قريظة(

ليستعني هبم    ، ويستحى نساؤهم وذرارهيم  ، فحكم أن تقتل رجاهلم  ، فأرسل إليه   ، حكم سعد

 
)ارواه  (   1)  له وقال: حسن غريب، أمحد )1977لرتمذي  اسناده صحيح )405/  1( واللفظ  ، 322/  5( وقال شاكر:   )

 (. 757/ 10( وصححه ووافقه الذهبي وقال حمقق جامع األصول: هو كام قاال ) 12/ 1واحلاكم )

 ( وقال: حسن صحيح.. 2002الرتمذي )رواه (  2) 

 ( واللفظ ألمحد وابن ماجة..4185( ، ابن ماجة )165/ 3أمحد )( وقال: حديث حسن، 1974الرتمذي )رواه (  3) 

 ( ..30) 1(  رواه البخاري ]فتح الباري[ 4) 
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  ، فلام فرغ من قتلهم  ، وكانوا أربعامئة   ، )أصبت حكم اهلل فيهم(  : قال رسول اهلل    ، املسلمون 

    (1)انفتق عرقه فامت(

من   بغريها  مقارنة  القتىل  عدد  يف  اضطراب  من  فيها  ما  إىل  باإلضافة  الرواية  وهذه 

بتهم عظيمة خطرية؛ فهي تصوره بصورة الذي يفشل يف عالجه    ترمي رسول اهلل  الروايات،  

كل مرة، يف نفس الوقت الذي تصور فيه سعد بن معاذ مستجاب الدعوة، وأنه بمجرد دعائه  

ابن حجر  ، باإلضافة إىل أن هناك رواية أخرى ذكرها نفسه حتقق له ما مل يتحقق لرسول اهلل 

كانت حكيمة يف  رفيدة األسلمية  [ تدل عىل أن  لصحابةاإلصابة يف متييز ا]العسقالين يف كتابه  

عندما رأت انغراس السهم يف صدر سعد ترصفت بحكمة ووعي  عالجها لسعد، ذلك أهنا  

ألهنا كانت تعلم أهنا إذا سحبته أو أخرجته    ،فأرسعت بإيقاف النزيف، وأبقت السهم يف صدره

 سُيحدث نزيفًا ال يتوقف من مكان اإلصابة.

أي    إىل أن سعدا بعد أن يئس من تقديم رسول اهلل   ذلك كله، فهي تشري  باإلضافة إىل

( اخلطري:  النص  هذا  الرواية  يف  ورد  فقد  بدعائه؛  يدعو  راح  بجرحه،  ترتبط  فحسمه  خدمة 

 ، قال( فلام رأى ذلك  ، فنزفه  ،فانتفخت يده  ، فحسمه أخرى  ،فانتفخت يده  ، بالنار  رسول اهلل  

أ  التي  الوحيدة  الرواية  يف  وهذه  ورد  ما  لكل  املنايف  املعنى  هذا  فيها  الروايات  رى 

بشفاء كل من تلمسه يده   واألحاديث الكثرية الواردة عن إكرامات اهلل تعاىل لرسول اهلل  

لألعمى واألرمد ومن فقئت عينه، وقد رويت    ؤه  إبرا   الرشيفة، مما تواترت به األخبار، ومنها 

فقيل: يا رسول اهلل،    ، عن عيل   ما روي أنه يوم خيرب، سأل النبي  أحاديث كثرية منها  يف ذلك  

يف عينيه ودعا له فربئ، حتى كأنه    يشتكي عينيه، قال: )فأرسلوا إليه(، فأتى به فبصق رسول اهلل  

 . (2) مل يكن به وجع، فأعطاه الراية 

 
 ، كام صححه األلباين و ابن حجر العسقالين. 1582(  رواه الرتمذي، رقم احلديث 1) 

 ( 2406( . ومسلم )3701) 7الفتح  -(  رواه البخاري2) 
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وعيناه مبيضتان    اهلل    ما روي عن حبيب بن فديك أن أباه خرج به إىل رسول  ومنها 

ال يبرص هبام شيئا، فسأله: )ما أصابك؟( فقال: وقعت رجيل عىل بيضة حية فأصيب برصي،  

يف عينيه فأبرص، فرأيته وهو يدخل اخليط يف اإلبرة، وانه البن الثامنني سنة،    فنفث رسول اهلل  

 .(1)وإن عينيه ملبيضتان

ينه يوم أحد، فسالت حدقته عىل وجنته،  ما روي أن قتادة بن النعامن أصيبت ع  ومنها 

، فاستأمروه، فقال: )ال(، فدعي به فأرادوا أن يقطعوها، فقالوا: حتى تستأمر رسول اهلل  

فرفع حدقته ثم غمزها براحته، وقال: )اللهم اكسبه مجاال، وبزق فيها(، فكانت أصح عينيه  

 .(2)وأحسنها 

رميت بسهم يوم بدر، ففقئت عيني،    ما روي عن رفاعة بن رافع بن مالك قال:   ومنها 

 .(3) ودعا ِل، فام آذاين منها شئ فبصق فيها رسول اهلل 

فكانت أصح    ما روي أنه أصيبت عني أيب ذر يوم أحد، فبزق فيها رسول اهلل   ومنها 

 .(4)عينيه

إبرائه   يف  روي  ما  ذلك  واحلرارة   ومن  والسلعة  ذلك  ،  للقرحة  يف  يروى  عن  ومما 

فقلت: يا رسول اهلل هذه السلعة قد    (5) وبكفي سلعة   رشحبيل اجلحفي قال: أتيت رسول اهلل  

 
جممع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو احلسن نور الدين    ، انظر:، وقال اهليثمي: فيه من مل أعرفهم 4/30للطرباين:  (  املعجم الكبري  1) 

 .. 298/ 8 ،م 1994هـ،  1414عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي، حتقيق: حسام الدين القديس، مكتبة القديس، القاهرة، 

أ2)  الرشيعة،  صاحب  أحوال  ومعرفة  النبوة  بكر  (  دالئل  أبو  اخلراساين،  ْوِجردي  اخلرُْسَ موسى  بن  عيل  بن  احلسني  بن  محد 

 ( 252/ 3)هـ،  1405 - األوىل: الطبعة بريوت، –هـ(، دار الكتب العلمية 458البيهقي )املتوىف: 

 ( ، وقال: رواه البزار والطرباين يف الكبري واألوسط. 82: 6(  ذكره اهليثمي يف »جممع الزوائد« )3) 

النبوة أليب نعيم األصبهاين، أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين )املتوىف:  (  دالئل 4) 

الثانية،  430 النفائس، بريوت، الطبعة:  الرب عباس، دار  الدكتور حممد رواس قلعه جي، عبد   ، م   1986  -هـ    1406هـ(، حققه: 

 ( 484)ص: 

 عنق.(  السلعة:الغدة تكون يف ال5) 
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آذتني وحتول بيني وبني قائم السيف أن أقبض عليه، وعنان الدابة فنفث يف كفي ووضع كفه عىل  

 . (1) السلعة، فام زال يطحنها بكفه حتى رفعها عنها، وما أرى أثرها 

ما روي أن أبا سربة قال: يا رسول اهلل، إن بظهر كفي سلعة، قد منعتني من خطام    ا ومنه 

 .(2) بقدح، فجعل يرضب به اىل السلعة يمسحها فذهبت راحلتي، فدعا رسول اهلل 

يستشفيه من وجع   ما روي عن عروة أن مالعب األسنة أرسل اىل رسول اهلل   ومنها 

مدرة من االرض، فتفل فيها ثم ناوهلا لرسوله، فقال: )دفها   كان به الدبيلة، فتناول النبي  

 .(3) بامء ثم اسقها اياه(، ففعل فربأ

ومما يروى يف ذلك عن حممد بن حاطب عن  ،  للحرق   ومن ذلك ما روي يف إبرائه  

ا كنت من املدينة بليلة طبخت طبيخا،  أمه أم مجيل، قالت: أقبلت بك من أرض احلبشة حتى إذ

فأتيت بك  فانكفأت عىل ذراعك،  القدر،  فتناولت  أطلب احلطب،  ففني احلطب، فخرجت 

فجعل يتفل عىل يدك وهو يقول: )أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشايف،    رسول اهلل  

 .(4)ال شفاء ال شفاؤك شفاء ال يغادر سقام(، فام قمت بك من عنده حتى برأت يدك

ومما يروى يف ذلك ما روي عن  ،  اجلراحة والكرس   ومن ذلك ما روي يف يف ابرائه  

عبد اهلل بن أنيس قال: رضب املستنري بن رزام اليهودي وجهي فشجني منقلة أو مأمومة، فأتيت  

 .(5)فكشف عنها ونفث فيها فام آذاين منها شئ  هبا رسول اهلل 

فأنزى أخي عيل بن   ما روي عن معاوية بن احلكم، قال: كنا مع رسول اهلل    ومنها 

 
 (176/ 6)، (  دالئل النبوة للبيهقي1) 

 .90/ 2(  رواه ابن سعد يف الطبقات 2) 

 . 170/ 6(  رواه البيهقي يف الدالئل 3) 

( والطياليس يف املنحة 1417،  1416،  1415وابن حبان وذكره اهليثمي يف املوارد )  17/  1(  رواه البخاري يف التاريخ  4) 

 . 62/ 4واحلاكم  175،  174/ 6( والبيهقي يف الدالئل 1767)

 . 38/ 4(  رواه البيهقي يف الدالئل 5) 
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عىل فرسه، فمسح   خندقا فقرص الفرس فدق جدار اخلندق ساقه، فأتيت النبي    احلكم فرسه

 .( 1) ساقه فام نزل عنها حتى برأت

ما روي عن الرباء بن عبد اهلل بن عتيكة أنه ملا قتل أبو رافع ونزل من درجة بيته    ومنها 

ا فقال: )ابسط رجلك(، فبسطته  سقط إىل االرض فانكرست ساقه، قال: فحدثت النبي  

 .(2) فمسحها فكأنام مل أشكها قط

حيمل يده،    ما روي أن أبا جهل قطع يوم بدر يد معوذ بن عفراء، فجاء النبي   ومنها 

 .(3) عليها، وألصقها فلصقت فبصق رسول اهلل 

ما روي عن يزيد بن أيب عبيد، قال: رأيت أثر رضبة يف ساق سلمة، ابن االكوع،    ومنها 

فقلت: يا أبا مسلم، ما هذه الرضبة؟ قال: هذه رضبة أصابتها يوم خيرب، فقال الناس: أصيب  

 .(4)، فنفث فيها ثالث نفثات، فام اشتكيتها حتى الساعةسلمة، فأتيت النبي 

مشهدا فأصابتني    قال: شهدت مع رسول اهلل    ما روي عن حبيب بن يساف   ومنها 

فتفل فيها وألزقها فالتأمت وبرأت وقتلت    رضبة عىل عاتقي، فتعلقت يدي فأتيت النبي  

 .(5)الذي رضبني

ثالثني رجال، فأقبل    ما روي عن عروة وابن شهاب قاال: بعث رسول اهلل    ومنها 

ا املستنري وجه عبد  اليهودي فرضب  بن رزام  مأمومة، فقدم عىل املستنري  أنيس فشجه  بن  هلل 

 
سبل اهلدى والرشاد، يف سرية خري العباد، وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله   ،(  رواه الطرباين وأبو القاسم البغوي1) 

عبد املوجود، الشيخ عيل حممد معوض، دار   يف املبدأ واملعاد، حممد بن يوسف الصاحلي الشامي، حتقيق وتعليق: الشيخ عادل أمحد

 (370/ 4)، م 1993هـ ،  1414لطبعة: األوىل، الكتب العلمية بريوت،  لبنان، ا

 .. 38/ 4(  رواه البيهقي يف الدالئل 2) 

 (51/ 4سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ) ،(  رواه ابن وهب3) 

 ( 4206) 475/ 7(  رواه البخاري 4) 

 ( 24/ 10سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )، بيهقي(  رواه ال5) 
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 .(1)فبصق يف شجته، فلم يؤذه حتى مات رسول اهلل 

تلك   من  وأوثق  أعىل  بطرق  منها  الكثري  روي  والتي  الكثرية،  الروايات  من  وغريها 

الرواية، ولذلك يمكن رد تلك الرواية الضطراهبا يف عدد القتىل، باإلضافة إىل ما فيها من خمالفة  

يف الشفاء، وأظهر بركته فيها، بل بركته يف    ديث التي استجاب اهلل فيها دعاء نبيه  سائر األحا 

 كل يشء متسه يداه الرشيفتان. 

 : الثالث النموذج  

التي صور هبا سليامن عليه    وهو نموذج يصور رسول اهلل   بتلك الصورة املشوهة 

معانيه،   ا ليبلغها اإلسالم، ويرشح هل  ملكة سبأ السالم يف اإلرسائيليات، والتي تذكر أنه مل يدع

وإنام دعاها ليتزوجها، وبنى هلا القرص املمرد من القوارير ليكتشف حال ساقها، وهل هي ساق  

 برش أم ساق محار، كام ذكرنا ذلك بتفصيل يف كتاب ]السلفية والنبوة املدنسة[ 

روه، وبعد تلك املجزرة  فقد صو  ؛وهو األمر نفسه الذي طبقوه حرفيا مع رسول اهلل  

التي افرتوها عليه، وزعموا أنه قتل فيها كل رجال بني قريظة، ذهب إىل امرأة منهم،   اهلائلة 

جتمع بني  طامعا يف الزواج منها، لكنها رفضته، فتوسل هلا بمن يقنعها بذلك، وهي روايات  

ال ابن إسحق: )وكان ، ومتجيد اليهود واإلشادة بعزهتم، فقد قاإلساءة الشديدة لرسول اهلل  

بني    رسول اهلل   لنفسه من نسائهم رحيانة بنت عمرو بن خنافة، إحدى نساء  قد اصطفى 

حتى تويف عنها وهي يف ملكه، وقد كان رسول اهلل    عمرو بن قريظة، فكانت عند رسول اهلل  

    عرض عليها أن يتزوجها، ويرضب عليها احلجاب، فقالت: يا رسول اهلل، بل ترتكني يف

ملكك، فهو أخف عيل وعليك، فرتكها. وقد كانت حني سباها قد تعصت باإلسالم، وأبت  

، ووجد يف نفسه لذلك من أمرها، فبينا هو مع أصحابه، إذ  إال اليهودية، فعزهلا رسول اهلل  

يا   سمع وقع نعلني خلفه، فقال: إن هذا لثعلبة بن سعية يبرشين بإسالم رحيانة، فجاءه فقال 

 
 (24/ 10سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )،  (  رواه أبو نعيم والبيهقي1) 
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  (1) د أسلمت رحيانة، فرسه ذلك من أمرها(رسول اهلل، ق

 : الرابع النموذج  

جربيل   نموذج يصور  عنه    وهو  ذكرها  التي  املكانة  تلك  مع  تتناسب  ال  بصورة 

القرآن الكريم، وهو دليل عىل ما لليهود من يد يف ذلك، فقد ذكر اهلل تعاىل عداوة اليهود جلربيل  

 ﴿ :ا  ، قال تعاىل ًقا ملَِا َبنْيَ َيَدْيِه  ُقْل َمْن َكاَن َعُدوا َلُه َعىَل َقْلبَِك بِإِْذِن اهللَِّ ُمَصدِّ ُه َنزَّ يَل َفإِنَّ رْبِ جِلِ

ى لِْلُمْؤِمننَِي )  يَل َوِميَكاَل َفإِنَّ اهللََّ  97َوُهًدى َوُبرْشَ ا هللَِِّ َوَماَلئَِكتِِه َوُرُسلِِه َوِجرْبِ ( َمْن َكاَن َعُدوا

 [ 98،  97]البقرة:   ﴾َعُدوٌّ لِْلَكافِِرينَ 

ومن تلك الروايات، ما حدث عنه ابن إسحق بقوله: )فلام كانت الظهر، أتى جربيل  

، كام حدثني الزهري، معتجرا بعاممة من إستربق، عىل بغلة عليها رحالة، عليها رسول اهلل  

فام  جربيل:  فقال  نعم،  قال:  اهلل؟  رسول  يا  السالح  وضعت  أوقد  فقال:  ديباج،  من  قطيفة 

عت املالئكة السالح بعد، وما رجعت اآلن إال من طلب القوم، إن اهلل عز وجل يأمرك يا وض

  (2)حممد باملسري إىل بني قريظة، فإين عامد إليهم فمزلزل هبم(

وكل حرف يف هذه الرواية ينطق باإلساءة جلربيل عليه السالم؛ فهي تصوره يركب بغلة  

بأنه ذاهب إليهم ليزلزل هبم، ومع   رسول اهلل    ال فرسا، ويلبس االستربق والديباج، ويعد 

ذلك تذكر الروايات أهنم بقوا يف حصارهم مخسة وعرشين يوما كاملة، مع أن اهلل تعاىل ذكر  

  : ﴿ رسعة إهالك املالئكة لألقوام الذين يتدخلون يف عقاهبم، كام قال تعاىل عن قوم لوط 

ِصُلوا إَِلْيَك َفَأرْسِ بَِأْهلَِك بِِقْطٍع ِمَن اللَّْيِل َواَل َيْلَتِفْت ِمنُْكْم َأَحٌد َقاُلوا َياُلوُط إِنَّا ُرُسُل َربَِّك َلْن يَ 

ْبُح بَِقِريٍب  ْبُح َأَلْيَس الصه  [ 81]هود:   ﴾ إِالَّ اْمَرَأَتَك إِنَُّه ُمِصيُبَها َما َأَصاهَبُْم إِنَّ َمْوِعَدُهُم الصه

قوة جربيل   ﴿وذكر  فقال:   ،( اْلُقَوى  َشِديُد  ) 5َعلََّمُه  َفاْسَتَوى  ٍة  ِمرَّ ُذو  َوُهَو  6(   )

 
 (245/ 2(  سرية ابن هشام، )1) 

 (233/ 2(  سرية ابن هشام، )2) 
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 [ 7  -   5]النجم:   ﴾بِاأْلُُفِق اأْلَْعىَل 

باإلضافة إىل ذلك، فإن القرآن الكريم عند ذكره هلذه الغزوة مل يذكر تدخل املالئكة، بل  

َوَأْنَزَل  عاىل: ﴿إنه اكتفى بذكره لقذف الرعب يف قلوهبم مثلام حصل مع سائر األحزاب، قال ت

َتْقُتُلوَن   َفِريًقا  ْعَب  الره ُقُلوهِبُِم  يِف  َوَقَذَف  َصَياِصيِهْم  ِمْن  اْلكَِتاِب  َأْهِل  ِمْن  َظاَهُروُهْم  ِذيَن  الَّ

وَن َفِريًقا )  اهللَُّ َعىَل ُكلِّ  ( َوَأْوَرَثُكْم َأْرَضُهْم َوِدَياَرُهْم َوَأْمَواهَلُْم َوَأْرًضا مَلْ َتَطُئوَها َوَكاَن  26َوَتْأرِسُ

 َقِديًرا
ٍ
ء  [ 27،  26]األحزاب:   ﴾ يَشْ

  ومن الروايات القريبة من هذا، والتي ال تيسء للمالئكة فقط، بل تيسء لرسول اهلل  

اهلل   رسول  )ومر  فيها:  يقول  والتي  إسحق،  ابن  رواها  التي  الرواية  تلك  من   أيضا،  بنفر 

فقال: هل مر بكم أحد؟ قالوا: يا رسول اهلل،  أصحابه بالصورين قبل أن يصل إىل بني قريظة،  

قد مر بنا دحية بن خليفة الكلبي، عىل بغلة بيضاء عليها رحالة، عليها قطيفة ديباج، فقال رسول  

  (1): ذلك جربيل، بعث إىل بني قريظة يزلزل هبم حصوهنم، ويقذف الرعب يف قلوهبم(اهلل  

باجلهل، وأنه مل يكن يعلم ما    ول اهلل  فهذه الرواية تضيف للرواية السابقة تصوير رس

حيصل حتى احتاج الستفسار احلارضين، مع أن النصوص الكثرية تدل عىل عكس ذلك، وأنه 

أنه قال:    روي عن وابصة بن معبدكان يعلم أصحابه بام يفعلون أو ينوون فعله أو قوله، كام  

شيئا اال سألته عنه، فأتيته، وهو يف  وأنا ال أريد أن أدع من الرب واالثم    جئت رسول اهلل  

يا   اليك  فقال:  بعضهم،  فانتهرين  منه،  ألدنو  أختطاهم  فجعلت  حوله،  املسلمني  من  عصابة 

: )دعوا وابصة،  ؟ فقلت: إين أحب أن أدنو منه، فقال رسول اهلل وابصة عن رسول اهلل ـ

أ أم  )أتسألني  فقال:  يديه،  فأدناين حتى كنت بني  مني وابصة(،  خربك؟( فقلت: ال، بل  ادن 

أنامله فجعل ينكت هبن يف   الرب واالثم؟( قلت: نعم، فجمع  ختربين، قال: )جئت تسأل عن 

القلب، واإلثم ما حاك يف نفسك،   إليه  النفس واطمأن  إليه  صدري وقال: )الرب ما اطمأنت 

 
 (.234/ 2(  سرية ابن هشام، )1) 
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 (1)وتردد يف الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك( 

ث به أنس بن مالك قال: كنت جالسا مع رسول  ومن األمثلة الرصحية عىل ذلك ما حد 

يف مسجد اخليف، فأتاه رجل من األنصار، ورجل من ثقيف فلام سلام، قاال: جئناك، يا  اهلل 

أن أسكت   تسأالين عنه فعلت، وان شئتام  بام  )إن شئتام أخربتكام  قال:  لنسألك،  اهلل،  رسول 

نز اهلل،  رسول  يا  ال، أخربنا  قاال:  فعلت(،  األنصاري وتسأالين  فقال  يقينا،  نزدد  أو  ايامنا  دد 

يا   للثقفي: سل رسول اهلل   قال: بل أنت فسله، فاين أعرف حقك، فسأله، فقال: أخربنا 

فيه، وعن  ومالك  احلرام  البيت  تؤم  بيتك  تسألني عن خمرجك من  قال: )جئت  اهلل،  رسول 

وعن فيهام،  ومالك  الطواف،  بعد  وركعتيك  فيه،  ومالك  بالبيت،  بالصفا   طوافك  طوافك 

واملروة، وعن وقوفك بعرفة، ومالك فيه، وعن رميك اجلامر ومالك فيه، وعن نحرك ومالك 

فيه، وعن حالقك رأسك، ومالك فيه، وعن طوافك، ومالك فيه(، فقال الرجل: والذي بعثك 

 . (2) باحلق عن هذا جئت أسألك!.. إىل آخر احلديث

يف نجدها  التي  الكثرية  النصوص  من  ونحوها،    وغريها  النبوة  ودالئل  العقائد  كتب 

اهلل   رسول  أن  عىل  الدال  املعنوي  التواتر  بمجموعها  تفيد  الغيب،    والتي  عن  ينبئ  كان 

فاهلل تعاىل مل  ،  احلارض منه، واملايض، واملستقبل، وأن ذلك الغيب جزء من األدلة عىل نبوته  

كثرية، وإال كان ذلك التمكني فتنة  يكن ليمكن شخصا مدعيا للنبوة من تلك املعارف الغيبية ال

 للناس وحجة هلم. 

كام    ، وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا، وأنه من اإلمكانات التي مكن منها األنبياء  

اَل َيْأتِيُكاَم َطَعاٌم ُتْرَزَقانِِه   ﴿عىل لسان يوسف عليه السالم خماطبا صاحبيه يف السجن:  قال تعاىل  

عىل لسان املسيح ، وقال  [ 37]يوسف:    ﴾ ْأِويلِِه َقْبَل َأْن َيْأتَِيُكاَم َذلُِكاَم مِمَّا َعلََّمنِي َريبِّ إِالَّ َنبَّْأُتُكاَم بِتَ 

 
 .4/228(  رواه أمحد يف املسند: 1) 

 ( 274/ 3رواه مسدد والبزار واالصبهاين البيهقي، انظر: جممع الزوائد ، )(  2) 
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ِخُروَن يِف ُبُيوتُِكْم إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة  ﴿عليه السالم خماطبا بني إرسائيل: َوُأَنبُِّئُكْم باَِم َتْأُكُلوَن َوَما َتدَّ

 [ 49]آل عمران:   ﴾ ِمننِيَ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمؤْ 

هذه نامذج عن التشوهيات التي شوهت هبا النبوة يف روايات تلك املجزرة، وهي مجيعا  

ـ بحسب الصورة التي يرسمها    مردودة، ال يصح اعتامدها، وال قبوهلا، ذلك أن رسول اهلل 

أن تتمثل فيه   له القرآن الكريم، وترسمها له األحاديث الصحيحة القطعية املتواترة ـ أعظم من

 ؟ ، وهو األسوة العظمىتلك اخلالل التي يل عنها األفراد من أمته؛ فكيف به 
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 الفصل الثالث 

 . والفئة الباغية . املجزرة 

متسكه   علمية،  مناقشة  املجزرة  هذه  يناقش  أن  يريد  تعرتض من  التي  الصعوبات  من 

كان هلا األثر الكبري يف تصديرها، وحتويلها ، والتي  الروايات املرتبطة هبا   بالبيئة التي ولدت فيها 

من جمرد رواية تارخيية إىل حقيقة دينية، أثرت يف العقائد والفقه، بل حتى يف رؤية خصائص  

 اإلسالم، واملقومات التي يقوم عليها. 

لبيئة يف تصدير  لذلك كان عىل من يريد أن يناقش هذه املجزرة أن ينظر يف تأثري تلك ا

املشوهة للدين، والتي حاولت أن تقيض عىل كل  الروايات  ، وغريها من  تلك الرواياتمثل  

القيم النبيلة الواردة فيه، ال بتحريف املصدر الذي ذكرها، وهو القرآن الكريم، وإنام بإضافة 

ي  َوِمَن النَّا ﴿تضلل عن سبيله، كام قال تعاىل:  تزامحه و التي  النصوص  الكثري من   ِس َمْن َيْشرَتِ

]لقامن:    ﴾ هَلَْو احْلَِديِث لُِيِضلَّ َعْن َسبِيِل اهللَِّ بَِغرْيِ ِعْلٍم َوَيتَِّخَذَها ُهُزًوا ُأوَلئَِك هَلُْم َعَذاٌب ُمِهنٌي  

6 ] 

ويف اآلية الكريمة إشارة إىل استغالل القائمني عىل التحريف للحاجة الفطرية الداعية  

ىل التفاصيل، والتي يدعو إليها حب اللهو والتسلية، ولذلك للبحث والفضول واالطالع ع

ا َكَأْن مَلْ َيْسَمْعَها ﴿عقب اهلل تعاىل عىل تلك اآلية الكريمة بقوله:   َوإَِذا ُتْتىَل َعَلْيِه آَياُتنَا َوىلَّ ُمْسَتْكرِبً

ُه بَِعَذاٍب َألِيٍم  ْ  [ 7]لقامن:   ﴾ َكَأنَّ يِف ُأُذَنْيِه َوْقًرا َفَبرشِّ

ذا، فإن هذا الصنف ال هيتم كثريا لو عرضت عليه أحداث غزوة بني قريظة عرضا  وهل

عاديا، باعتبارها غزوة كسائر الغزوات، وأن ما طبق فيها من أحكام رشعية هو نفس ما طبق 

اليهود   يف مجيع الغزوات، بل يريد اجلديد رعاية للفضول وحب االطالع، ولذلك وجد من 
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 ر له ذلك اجلديد، ولو عىل حساب القيم القرآنية والدينية. ومن الفئة الباغية من يوف

وقد ذكرنا أن ذلك ليس خاصا هبذه األمة؛ فالقرآن الكريم يشري إىل أن البغي عىل الدين  

وذلك بتحريف كتبهم، أو  وحقائقه وقيمه وظيفة شيطانية يامرسها بعد وفاة الرسل مبارشة،  

ًة َواِحَدًة َفَبَعَث   ﴿هبم، كام قال تعاىل:   الدس فيها، أو الدس يف الروايات املرتبطة َكاَن النَّاُس ُأمَّ

يَن َوُمنِْذِريَن َوَأْنَزَل َمَعُهُم اْلكَِتاَب بِاحْلَقِّ لَِيْحُكَم َبنْيَ النَّاِس فِياَم   ِ اْخَتَلُفوا فِيِه َوَما اهللَُّ النَّبِيِّنَي ُمَبرشِّ

ُأوُتوُه   ِذيَن  الَّ إِالَّ  فِيِه  ملَِا اْخَتَلَف  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ اهللَُّ  َفَهَدى  َبْينَُهْم  َبْغًيا  اْلَبيِّنَاُت  َجاَءهْتُُم  َما  َبْعِد  ِمْن 

اٍط ُمْسَتِقيمٍ   [ 213]البقرة:   ﴾ اْخَتَلُفوا فِيِه ِمَن احْلَقِّ بِإِْذنِِه َواهللَُّ هَيِْدي َمْن َيَشاُء إِىَل رِصَ

كله األنبياء  وأن  واحد،  اهلل  دين  أن  فرق  وأخرب  الذي  ولكن  اإلسالم،  عىل  كانوا  م 

الوارثة   الفئة  أهنا  الناس  يتصور  التي  الباغية  الفئة  تلك  هو  بينها،  الرصاع  وأشاع  األديان، 

ْساَلُم َوَما ﴿للرسل، لكنها ختالف منهجهم خالفا جذريا، كام قال تعاىل:  يَن ِعنَْد اهللَِّ اإْلِ إِنَّ الدِّ

ِذيَن ُأوُتوا اْلكِ  َتاَب إاِلَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا َبْينَُهْم َوَمْن َيْكُفْر بِآَياِت اهللَِّ َفإِنَّ اْخَتَلَف الَّ

َساِب  يُع احْلِ  [ 19]آل عمران:   ﴾اهللََّ رَسِ

وهكذا نجد هذا املعنى يف آيات كثرية، تبني أسبابه وآثاره، وكيفية مواجهته؛ فاهلل تعاىل  

َوَلَقْد ﴿يرضب املثل عىل أقرب األمم زمانا باألمة اإلسالمية، وهي أمة بني إرسائيل؛ فيقول:  

َة َوَرَزْقنَاُهْم مِ  ائِيَل اْلكَِتاَب َواحْلُْكَم َوالنهُبوَّ ْلنَاُهْم َعىَل اْلَعاملنََِي ) آَتْينَا َبنِي إرِْسَ يَِّباِت َوَفضَّ (  16َن الطَّ

إِنَّ  َبْينَُهْم  َبْغًيا  اْلِعْلُم  َجاَءُهُم  َما  َبْعِد  ِمْن  إِالَّ  اْخَتَلُفوا  َفاَم  اأْلَْمِر  ِمَن  َبيِّنَاٍت  َيْقيِض  َوآَتْينَاُهْم  َربََّك   

 [ 17،  16]اجلاثية:   ﴾َتلُِفوَن  َبْينَُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة فِياَم َكاُنوا فِيِه خَيْ 

فقال:   حيصل،  أو  حصل،  الذي  والتحريف  البغي  ذلك  مواجهة  كيف  بني  ُثمَّ    ﴿ ثم 

ِذيَن اَل َيْعَلُموَن ) بِْعَها َواَل َتتَّبِْع َأْهَواَء الَّ يَعٍة ِمَن اأْلَْمِر َفاتَّ ُْم َلْن ُيْغنُوا َعنَْك 18َجَعْلنَاَك َعىَل رَشِ ( إِهنَّ

اهللَِّ املُْتَِّقنيَ ِمَن  َوِِله  َواهللَُّ  َبْعٍض  َأْولَِياُء  َبْعُضُهْم  الظَّاملنَِِي  َوإِنَّ  َشْيًئا  ، وهو  [19،  18]اجلاثية:    ﴾  

ترصيح من اهلل تعاىل بأن الذي خيرج األمة من مأزق البغي والضالل الذي يمكن أن تقع فيه  
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 التي دل عليها، بعيدا عن األهواء. هو اتباع البينات التي جاء هبا الكتاب، والقيم الرفيعة 

وهذا الذي ذكره عن األمم السابقة أخرب عن وقوعه يف هذه األمة، حتى ال تتكل عىل  

الذي يرتفع عن االبتالء واالختبار؛ فاالختبار سنة   املختار  خرييتها، وتتصور أهنا شعب اهلل 

ِذيَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم َومَلْ َيتَِّخُذوا ِمْن ُدوِن   ﴿إهلية، قال تعاىل:   ُكوا َوملََّا َيْعَلِم اهللَُّ الَّ َأْم َحِسْبُتْم َأْن ُترْتَ

 [ 16]التوبة:    ﴾اهللَِّ َواَل َرُسولِِه َواَل املُْْؤِمننَِي َولِيَجًة َواهللَُّ َخبرٌِي باَِم َتْعَمُلوَن 

حصول التمرد عىل قيم الدين بعد وفاة رسول اهلل    وهلذا، فإن القرآن الكريم حيذر من

  :ُسُل َأَفإِْن َماَت    ﴿ ، يف آيات كثرية منها قوله تعاىل ٌد إِالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلِِه الره َوَما حُمَمَّ

اكِِرينَ َأْو ُقتَِل اْنَقَلْبُتْم َعىَل َأْعَقابُِكْم َوَمْن َينَْقلِْب َعىَل َعِقَبْيِه َفَلْن َيرُضَّ   ﴾ اهللََّ َشْيًئا َوَسَيْجِزي اهللَُّ الشَّ

 [ 144]آل عمران:  

اهلل   رسول  أخرب  السالم    وهكذا  قيم  واستبدال  الدين،  يف  التحريف  وقوع  عىل 

املنافية هلا، والتي حتولت األديان بسببها إىل أدوات   القيم  النبيلة فيه إىل  والسامحة واألخالق 

)ما كان نبي إال كان له حواريون هيدون :  ، ففي احلديث قال  للرصاع والظلم واالستبداد

ما  ويعملون  يفعلون،  ال  ما  يقولون  خلوف  بعده  من  يكون  ثم  بسنته،  ويستنون  هبديه، 

  (1) تنكرون(

الدور الذي يقوم به الساسة يف التحريف، ذلك أنه ال يمكن للمستبدين  عن    أخرب  و

يم الدينية األصيلة؛ فلذلك يقومون بثورة مضادة عىل الظلمة أن يمكنوا ألنفسهم يف ظالل الق

مطيعة ألمره وهنيه ولو عىل حساب قيم الدين قيم الدين، لتتحول الرعية إىل سدنة للحاكم، و

)خذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا صار رشوة عىل الدين فال تأخذوه ولستم  :  األصيل، قال  

اال سالم   رحى  وان  دائرة،  االيامن  رحى  وان  أال  والفقر،  املخافة  ذلك  يمنعكم من  بتاركيه، 

دائرة، فدوروا مع الكتاب حيث يدور، أال وان السلطان والكتاب سيفرتقان أال فال تفارقوا  

 
 (461، 458: 1( يف كتاب اإليامن، ومسند أمحد )70: 1(  رواه مسلم )1) 
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ع سيكون  انه  أال  قتلوكم(،  الكتاب،  عصيتموهم  وان  أضلوكم،  أطعتموهم  ان  أمراء  ليكم 

قالوا: فكيف نصنع يا رسول اهلل؟ قال: )كام صنع أصحاب عيسى ابن مريم محلوا عىل اخلشب  

  (1) ونرشوا باملناشري، موت يف طاعة اهلل، خري من حياة يف معصية اهلل(

سيمتد إىل اجلانب الديني،  أن البغي لن يكون فقط يف اجلانب السيايس، وإنام    أخرب  و

املضادة   الثورة  يف  دوره  ليؤدي  اجلانب،  هذا  يف  خيدمها  من  ستقرب  الظاملة،  السلطات  وأن 

أن البغي املرتبط برجال الدين أخطر من البغي املرتبط برجال السياسة؛    للدين، بل اعترب  

  (2) : )إنام أخاف عىل أمتي األئمة املضلون(ففي احلديث قال 

عن الوسيلة التي يستعملها األئمة البغاة لتحقيق ثورهتم املضادة عىل الدين، وهي    وأخرب  

تأويل القرآن، وحتريف معانيه لتنسجم مع مطالب السياسيني، وحتول الرعية إىل ذلك الشكل الذي  

عنه:   تعاىل  قال  كام  فرعون،  إليه  قَ ﴿ حوهلا  َكاُنوا  ُْم  ِإهنَّ َفَأَطاُعوُه  َقْوَمُه  َفاِسِقنَي  َفاْسَتَخفَّ    ﴾ ْوًما 

 [ 54]الزخرف:  

  قال: كنا مع رسول اهلل  اخلدري  أيب سعيد  وقد ورد يف احلديث ما يشري إىل هذا، فعن 

تأويل   قال: )إن منكم من يقاتل عىل  قليال ثم  فانقطعت نعله، فتخلف عيل خيصفها، فمشى 

أنا، قال: )ال ولكن  قال عمر:  قال: )ال(،  أنا،  أبو بكر:  تنزيله(، فقال  القرآن كام قاتلت عىل 

  (3)  خاصف النعل(

قاسطني  عليا بقتال الناكثني وال   ويف حديث آخر عن أيب أيوب قال: )أمر رسول اهلل  

 
 . 5/228، جممع الزوائد، 20/90املعجم، الطرباين يف (  رواه 1) 

 . 6/441(  رواه أمحد 2) 

نينوى احلديثة،   (3)  أميني، مكتبة  النسائي، أمحد بن شعيب، حتقيق: حممد هادي  خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، 

الرسالة،  ،  (29)ص  د.ت.   التميمّي، بريوت، مؤّسسة  ابن حبّان، حمّمد بن حبّان    33/    3وأمحد )  ،(2207)،  هـ1414صحيح 

بريوت، الطبعة الثانية. ،  م أمحد بن عبد اهلل بن أمحد األصبهاين، دار الكتاب العريبحلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعي   ،(82و

 (، وقال: صحيح عىل رشط الشيخني. 123 - 122/ 3(، واحلاكم )67/  1)
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  (1) واملارقني(

يف اسم واحد هو اسم ]الفئة الباغية[، فقد روي    وكل هذه الفئات مجعها رسول اهلل  

 (2): )ويح عامر، تقتله الفئة الباغية، ويدعوهم اىل اهلل ويدعونه اىل النار(قال  رسول اهلل أن 

، أو الذين كرسوا  الدينورد عىل الذين ينهون عن البحث يف التحريفات التي حصلت يف  

سيوفهم وأقالمهم حتى ال يشاركوا يف معارك التأويل، بتبشريه لعامر بن يارس بأن الذي يقتله  

ويف ذلك تنبيه    ،(3) )أبرش عامر، تقتلك الفئة الباغية(  ليس بغاة التنزيل، وإنام بغاة التأويل، فقال: 

حجة اهلرب من الفتنة، مع أن الفتنة يف  بالتنزيل وقيمه النبيلة  للقاعدين الذين قعدوا عن نرصة  

 حتريف الدين، ومتكني املستبدين.  

بناء عىل هذا نحاول يف هذا الفصل بيان دور الفئة الباغية بفرعيها من العلامء والسياسيني  

يف نرش أمثال تلك الروايات، وتوفري البيئة املناسبة لتقبلها، وتقبل القيم املرتبطة هبا، وذلك من 

سمر  خالل تتبع املراحل التي مرت هبا تلك الروايات، والتي انتقلت فيها من جمرد أحاديث  

واملالحدة إىل كتب املبرشين واملسترشقني  أحاديث فقه وعقائد وتفسري، لتتحول بعدها  وهلو إىل  

 . ويستعملوهنا يف التحذير منهحياربون هبا الدين، 

ومرحلة التدوين،    : مرحلة الرواية، مرحلتنيوقد رأينا أنه يمكن تقسيم تلك املراحل إىل  

كانتوكال خيالفها   مها  من  تتهم  كانت  التي  الباغية،  الفئة  من  احلاكمة  السلطات  عني  حتت 

والغالة  املبتدعة  ضمن  املعارضني  فيصنفوا  سدنتها،  ذلك  بعد  ليأيت  واخلروج،  باملعارضة 

والكذابني والوضاعني، بخالف املريض عنهم، والذين قد يتحولون إىل ثقاة وعدول عىل الرغم  

 وهنا. من كل اجلرائم التي يرتكب 

 
 [. 4326[ ، ] 209/ 7[ ، ] 636/ 2[ ، وابن عدي يف الكامل ] 3270(  رواه البزار ] 1) 

[ ، كتاب اخلصائص: 156/  5[ ، والنسائي يف الكربى ] 2915/  71/  70[ ، ] 226/  9[ ، ومسلم ] 306/  5(  رواه أمحد ] 2) 

 وغريهم.  [ 191/ 3[ ، وابن سعد ] 8548حديث ] 

 .املراجع السابقة(  3) 
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 مجيعا، فقد امتد عرص  امهو تزامنه هاتني املرحلتني ونحب أن ننبه إىل أن املشكلة األكرب يف 

الرواية إىل هناية القرن الثالث اهلجري، وبذلك أضيفت الكثري من الروايات التي فرط البغاة 

بتوجيه  األوائل يف نرشها، كام أن ظاهرة التدوين بدأت ـ كام سنرى يف العرص األول أيضا ـ و

 مبارشة من السلطات األموية. 

 . ومرحلة الرواية: . ـ املجزرة   أوال 

ال يمكن ألي نظام مستبد أن يقوم من دون أن يوفر لنفسه غطاء علميا وثقافيا يتيح له  

أن يتغلغل يف أوساط العامة، ويمكن لنفسه بينها، ذلك أن القمع وحده ال يكفي؛ فاحلاكم ال  

وإنام يريد شعبا يطيعه عن طواعية، أو يطيعه وهو يتصور أنه يطيع يريد شعبا يطيعه باإلكراه،  

 اهلل بطاعته له. 

وبام أن كل األديان مرتبطة بكتبها املقدسة، فقد راحت الفئة الباغية حترف تلك الكتب،  

السياسة   رجال  من  الشعب  عىل  املتسلطون  يريدها  التي  األهواء  مع  لتنسجم  هبا،  وتعبث 

ْلنَا  ﴿صل يف اإلسالم لتوِل اهلل حلفظ كتابه، كام قال تعاىل:  والدين، لكن ذلك مل حي إِنَّا َنْحُن َنزَّ

ا َلُه حَلَافُِظوَن  ْكَر َوإِنَّ  [ 9]احلجر:    ﴾الذِّ

والنبوة وتفرسمها،   الكتاب  تنافس  التي  الروايات واألحاديث  امللجأ هو  ولذلك كان 

 ي، الذي يريده أهل األهواء. لتنزهلام من عامل القداسة والطهر إىل عوامل الدنس البرش

ونرش   الرواية،  يف  التساهل  هو  ووفرته  الباغية،  الفئة  إليه  سعت  ما  أول  كان  وهلذا 

بنوع  اهتامم  غري  من  هلم،  واملعنوي  املادي  الدعم  كل  وتوفري  املحدثني،  وتعظيم  األحاديث، 

الكثري من الرواة الروايات التي يرووهنا، وال مدى صدقها، وهذا ما وفر يف البيئة اإلسالمية  

الذين قاموا بدور إعالمي كبري، مكن للتحريفات، وأسس هلا، وأصبح الكثري منها من الشهرة  

 بحيث يصعب رده. 

ونحن ـ وكل عاقل ـ ال يمكننا أن نرفض كل تلك الروايات، وال أن نرد كل ما أنتجه  
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هم، ألهنم يعلمون  ذلك العرص، كام يفعل بعض القرآنيني؛ فهذا أيضا من أهداف البغاة أنفس

 أن السنة النبوية املطهرة مفرسة للقرآن، ومبينة لكيفية تنفيذه، وال يمكن االستغناء عنها أبدا. 

للقرآن،   الروايات  وحماكمة  والروايات،  القرآن  بني  اجلمع  هو  لذلك  الوسط  واحلل 

افقا له قبل،  والتحقيق العلمي يف الروايات لرؤية مدى انسجامها مع القرآن الكريم؛ فام كان مو

وما كان خمالفا له رفض، كام ورد احلديث بذلك، بل كام وردت الداللة عىل ذلك من القرآن 

ُسوِل إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن ﴿الكريم نفسه، فاهلل تعاىل يقول:   َفُردهوُه إىَِل اهللَِّ َوالرَّ
ٍ
ء َفإِْن َتنَاَزْعُتْم يِف يَشْ

 [ 59]النساء:   ﴾ لَِك َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِوياًل بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر ذَ 

وقد اتفق العلامء عىل أن الرد هلل، يعني الرد لكتابه، ويمكن تطبيق ذلك مع الروايات  

الفصل األخري من هذا  تطبيق ذلك يف  الكريم، كام سنرى  للقرآن  أو املخالفة  املختلف فيها، 

 الكتاب. 

 الرواية، والتشجيع عليها يف تلك املرحلة،  بناء عىل هذا نذكر بعض مظاهر التساهل يف

العلامء من تصفيتها مجيعا عىل  يتمكن  مل  التي  املكذوبة،  الكثري من األحاديث  أتاح ظهور  مما 

 الرغم من اجلهود الكبرية التي بذلوها يف ذلك. 

القصص   ظاهريت  واملغازي،  بالسري  مبارش  ارتباط  هلا  والتي  الظواهر،  تلك  وأهم 

 والوضع. 

 . وظاهرة القصص: . ملجزرة ـ ا   1

يتقدمون   وهم  قريظة،  بني  لبطوالت  الرواة  رسمها  التي  املشاهد  بعض  سابقا  رأينا 

للموت برباطة جأش حرصا عىل دينهم وقيمهم، يف نفس الوقت الذي رأينا تلك اإلساءات  

ة للقصاصني، الذين حيبون أن يفيضوا يف  ا .. وكل ذلك كان ثمرة لتشجيع البغلرسول اهلل  

 وال حتلوا أحاديثهم إال بالكذب. أحاديثهم، ويبالغوا فيها، 

من   وبتشجيع  العرص،  ذلك  يف  القصص  انتشار ظاهرة  املؤرخني عىل  اتفق مجيع  وقد 
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السلطات احلاكمة نفسها، بل كان القصاصون أمثال كعب األحبار ووهب بن منبه من املقربني  

لينرشوا من خالهلا أسا  املنابر،  الكثري من  السلطات احلاكمة، وأتيحت هلم  التي  لدى  طريهم 

خيتلقوهنا، أو يأخذوهنا من كتبهم أو ثقافتهم الشعبية ليفرسوا هبا القرآن الكريم، أو يرشحوا  

 هبا مجيع مسائل الدين وقضاياه.

بالكذب،   واختالطها  العهد،  ذلك  يف  القصص  انتشار  عىل  األمثلة  وعالقتها  ومن 

ك جالس وعنده وجوه الناس  بالسلطات احلاكمة مع روي عن الشعبي أنه قال: بينام عبد املل

من أهل الشام، قال هلم: من أعلم أهل العراق؟ قالوا: ما نعلم أحدا أعلم من عامر الشعبي؛  

يف   أصيل  فدخلت  مجعة،  يوم  فوافقت  تدمر.  نزلت  حتى  إليه  فخرجت  إِل؛  بالكتاب  فأمر 

يكتبون  املسجد، فإذا إىل جانبي شيخ عظيم اللحية قط أطاف به قوم من أهل املسجد، وهم  

)إن اهلل تعاىل خلق صورين، له يف    :عنه، فحدثهم قال: حدثني فالن عن فالن يبلغ به النبي  

القيامة(، قال الشعبي: فلم أضبط نفيس أن خففت   كل صور نفختان: نفخة الصعق ونفخة 

 تعاىل مل خيلق إال صوراصاليت، ثم انرصفت فقلت: يا شيخ! اتق اهلل وال حتدثن باخلطأ. إن اهلل  

واحدا. وإنام هي نفختان: نفخة الصعق ونفخة القيامة. فقال ِل: يا فاجر إنام حيدثني فالن عن 

فالن. وترد عيل؟ ثم رفع نعله فرضبني هبا، وتتابع القوم عيل رضبا معه. فواهلل ما أقلعوا عني  

ت  حتى حلفت هلم أن اهلل تعاىل خلق ثالثني صورا، له يف كل صور نفخة. فأقلعوا عني. فرحل 

باهلل حدثني   يا شعبي  فقال ِل:  امللك. فسلمت عليه،  حتى دخلت دمشق ودخلت عىل عبد 

  (1) (فحدثته حديث التدمريني. فضحك حتى رضب برجليه  ؛ بأعجب يشء رأيته يف سفرك

مر بن  امللك  عبد  ضحك  هي  هنا  قيامواملالحظة  وعدم  باحلديث،  وإعجابه    ه وان، 

، وهو دليل عىل مدى التشجيع والتساهل الذي بمعاقبة القاص الذي كذب عىل رسول اهلل  

 
هـ(، املحقق: د. حممد  597القصاص واملذكرين، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي )املتوىف:  (   1) 

 (302)ص: ، م1988 - هـ 1409 الثانية،: الطبعة بريوت، –لطفي الصباغ، املكتب اإلسالمي 
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يلقاه القصاصون من السياسيني، يف نفس الوقت الذي نجد السياسيني فيه يقتلون املعارضني  

مثلام فعل   للعقيدة والدين،  واليا عيل بحجج خمالفتهم  الذي كان  القرسي  اهلل  بن عبد  خالد 

،  العيد   مصىل   ذبح اجلعد بن درهم بعد أن خرج به إىل قام بم بن عبدامللك، والذي  العراق هلشا 

ثم خطب الناس وقال: )أهيا الناس! ضحوا، تقبل اهلل ضحاياكم، فإين مضح باجلعد بن درهم،  

 .  (1)، ثم نزل وذبحهإنه زعم أن اهلل مل يتخذ إبراهيم خليال، ومل يكلم مويس تكليام( 

ب موقفه العقدي، ولكن بسبب عدم جلوئه إىل القص والرواية  ومل يكن ذبحه له بسب

الفئة   فيه  ترغب  ال  ما  وهو  والتأمل،  والبحث  التفكري  إىل  جلأ  وإنام  القصاصون،  يفعل  مثلام 

الباغية، وإال فإن الروايات التي كان ينرشها القصاصون واملمتلئة بالتجسيم والتشبيه أخطر  

 بكثري مما ذكره اجلعد بن درهم. 

  ، البرصةب  ا)دخل مسجد  أنه  األعمشاألمثلة عىل القصاصني وكذهبم ما حدث به    ومن

حدثنا األعمش عن أيب إسحاق عن أيب وائل، فتوسط األعمش احللقة    :فنظر إىل قاص يقول

فقال    ؛ فقال القاص: أال تستحي نحن يف علم وأنت تفعل مثل هذا  ؛وجعل ينتف شعر إبطه 

وكيف؟ قال: ألين يف سنة وأنت يف كذب،    :قال   ، األعمش: الذي أنا فيه خري من الذي أنت فيه 

 (2)أنا األعمش وما حدثتك مما تقول شيئا(

ومما شجع عىل هذه الظاهرة ارتباطها باملال؛ فقد كان القصاصون يتاجرون بالقصص،  

وقال    ، كنت مع شعبة)  ؛ فقال: أبو الوليد الطياليسويأخذون املال عىل ذلك، كام حدث بذلك  

حدثنا أبو معاوية عن األعمش  حيدث بحديث  : عمرو الناقد: مررت بقاص يقص وهو يقول

  ، ثم لقيت ذلك الرجل بالشام قال عمرو: ، فاشرتيته منه بأربعة دراهم  ،كذب فنهيته فأبى عيل 

 
هـ(، املحقق: د. عبد الرمحن  256أبو عبد اهلل )املتوىف:    خلق أفعال العباد، حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري،(   1) 

 .69ص ، الرياض –عمرية، دار املعارف السعودية 

هـ(، املحقق: حممد  911(حتذير اخلواص من أكاذيب القصاص، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  2) 

 . 49م، ص 1974 - هـ 1394 الثانية،: الطبعة بريوت،  –الصباغ، املكتب اإلسالمي 
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  (1)(فقال: إنام بعتك بالعراق ، فقلت بعته مني بأربعة دراهم  ، حلديث بعينهوهو يذكر ذلك ا 

واخلطر األكرب يف تلك القصص التي يبثوهنا، والتي هلا عالقة كبرية بمجزرة بني قريظة،  

الوليد  أبو  حدث  فقد  عليه،  الكذب  من  الكثري  إضافة  ثم  صحيح،  ألصل  القصص  استناد 

فدنا منه شاب. فسأل عن حديث فقال له: أقاص أنت؟ قال:  الطياليس قال: كنت مع شعبة،  

نعم. قال: اذهب؛ فإنا ال نحدث القصاص. فقلت له: مل يا أبا بسطام؟ قال: )يأخذون احلديث  

  (2)منا شربا؛ فيجعلونه ذراعا(

 ( 3)وروى عن أيوب قوله: )ما أفسد عىل الناس حديثهم إال القصاص(

والتضخيم   اخلالف  مدى  نرى  بني  ولذلك  بقتىل  املرتبطة  الروايات  يف  حصل  الذي 

والتي ةقريظ النبي    ،  بزواج  الغزوة  ربط  إىل  باإلضافة  والتسعامئة،  األربعني  بني  ،  ترتواح 

اجلوزي )املتوىف:  والذي يسارعون إليه يف كل مناسبة، تربيرا لزياهتم الكثرية، كام ذكر ذلك ابن  

ى أنه )قدم إىل بغداد أبو الفتح حممد بن حممد يف كتابه ]القصاص واملذكرين[ حني رو  هـ(597

  احلريمي يف سنة تسع ومخس مائة فوعظ، فأتى بمحاالت قبيحة، فكان مما قال: تزوج النبي  

السالم   عليك  يقرأ  األعىل  )العيل  فقال:  جربيل  فهبط  فردها؛  بياضا؛  بكشحها  فرأى  امرأة، 

حن بعيوب كثرية ال نفسخ عقد اإليامن ويقول لك: بنقدة واحدة من العيب ترد عقد النكاح، ون

   (4)مع أمتك، لك نسوة متسكهن ألجلك، أمسك هذه ألجيل(

أجياال   امتد  الكذب  من  هبا  يرتبط  وما  الظاهرة،  هذه  أن  تذكر  التارخيية  والروايات 

الطياليس أنه قال: صىل أمحد بن حنبل وحييى بن معني يف   طويلة؛ فقد روى جعفر بن حممد 

فقام بني أيدهيم قاص فقال: حدثنا أمحد بن حنبل وحييى بن معني قاال: حدثنا    مسجد الرصافة. 

 
 ( 165/ 2اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي )(  1) 

 (. 308ملذكرين )ص: القصاص وا(  2) 

 (. 308القصاص واملذكرين )ص: (  3) 

 (. 312القصاص واملذكرين )ص: (  4) 
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: )من قال: ال إله إال اهلل،  عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول اهلل  

خلق اهلل تعاىل له من كل كلمة منها طائرا منقاره من ذهب وريشه من مرجان(، وأخذ يف قصه  

. فجعل أمحد بن حنبل ينظر إىل حييى بن معني، وحييى ينظر إىل أمحد ابن نحوا من عرشين ورقة

حنبل. فقال: أنت حدثته هبذا؟ فقال: واهلل ما سمعت هبذا إال هذه الساعة. قال: فسكتا مجيعا 

بيده:   بن معني  له حييى  فقال  بقيتها.  ينتظر  قعد  ثم  القطيعات،  حتى فرغ من قصصه. وأخذ 

ييزه. فقال له: من حدثك هبذا احلديث؟ فقال: أمحد بن حنبل وحييى    تعال! فجاء متومها لنوال

بن معني. فقال: أنا حييى بن معني، وهذا أمحد بن حنبل. ما سمعنا هبذا قط يف حديث رسول  

فإن كان ال بد والكذب فعىل غرينا. فقال له: أنت حييى بن معني؟ قال: نعم. قال: مل أزل    اهلل  

محق ما حتققته إال الساعة. فقال له حييى بن معني: كيف علمت أين  أسمع أن حييى بن معني أ 

أمحق؟ قال: كأن ليس يف الدنيا حييى بن معني وأمحد ابن حنبل غريكام. قد كتبت عن سبعة عرش  

أمحد بن حنبل وحييى بن معني. فوضع أمحد كمه عىل وجهه وقال: دعه يقوم. فقام كاملستهزىء  

  (1)هبام(

 . وظاهرة الوضع: . املجزرة ـ    2

، حيث يكون الكذب والوضع  م ، وأحيانا تنفصل عنهبالقصاصنيوهي ظاهرة مرتبطة  

إليه   الذي يتمع  املعلم  وإنام من املحدث  الناس فقط،  إليه عوام  الذي يلس  القاص  ال من 

م  الرواة، واملحدثون، وهي ظاهرة أخطر بكثري من ظاهرة القصص، ذلك أهنا ال ترتبط بالعوا

 فقط، وإنام تضيف إليهم اخلاصة من العلامء وطلبة العلم. 

القصاصني فضيحة  بسبب  الشكل  هبذا  انتشارها  يكون  منهم،    ،وربام  العلامء  وتنفري 

يبدو عىل ظاهرهم الصالح،   الذين  الرواة  البغاة إىل وسيلة أخطر، وهي تشجيع  ولذلك جلأ 

: )ما رأيت  ن حني قالى بن سعيد القطا حييولكنهم ال يتورعون من الكذب، كام أشار إىل ذلك  

 
 (. 304القصاص واملذكرين )ص: (  1) 
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 (1) الكذب يف أحد أكثر منه فيمن ينسب إىل اخلري والزهد( 

بني  الذي كان يعترب ابن إسحق وغريه من رواة جمزرة  اإلمام مالك بن أنس  ومثله قال  

لو استسقى هبم املطر  ):  الكذابني الوضاعنيالقصاص  قريظة من   البلدة أقواما ً  أدركت هبذه 

إهنم كانوا قد ألزموا    ، لسقوا قد سمعوا العلم واحلديث كثريا ً ما أخذت عن أحد منهم شيئا 

حيتاج إىل رجل معه    –أي احلديث النبوي الرشيف    –وهذا الشأن    ،أنفسهم خوف اهلل والزهد 

ـُقى وورع وصيانة وإتقان وعلم وفهم إليه غدا ً   ، ت فأما   .فيتعلم ما خيرج من رأسه وما يصل 

  (2) (وال يؤخذ عنه ، رجل بال إتقان وال معرفة فال ينتفع به

ال تأخذ من سفيه معلن    ، ال تأخذ العلم من أربعة وخذ ممن سوى ذلكوكان يقول: )

وال تأخذ من كذاب يكذب يف أحاديث الناس إذا جرب ذلك   ، بالسفه وان كان أروى الناس

وال من صاحب هوى يدعو الناس إىل  ،    وان كان ال هيتم أن يكذب عىل رسول اهلل  ،عليه

 ( 3)هواه وال من شيخ له فضل وعبادة إذا كان ال يعرف ما حيدث(

وقد كانت السلطات احلاكمة تقرب أمثال هؤالء، وتغرهيم بام يشتهون من مال وجاه،  

يث، خاصة إذا اشتهر الراوي، وصار له الكثري  لينفذوا هلا أغراضها يف نرش ما تشاء من األحاد

أال ترى )  :عن هارون بن أيب عبيد اهلل عن أبيه قال: قال املهديمن التالميذ، وقد روي يف ذلك  

 (4) ال حاجة ِل فيها(  : ما يقول ِل مقاتل؟ قال: إن شئت وضعت لك أحاديث يف العباس، قلت

وقد كان من أخطر مظاهر الوضع، تلك اإلضافات التي أضيفت للنصوص الصحيحة،  

فذلك كثرت الرواية يف احلديث الواحد، وصارت الزيادة مقبولة أيضا، الختالطها باحلديث  

 
هـ(، املحقق: أبو  911(الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  1) 

 . 248/ 2، م1996  - هـ 1417 األوىل،: الطبعة بريوت،  –عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة، دار الكتب العلمية 

 . 139،  1/138 ،  ( (  ترتيب املدارك2)

 . 144(  الكفاية يف علم الرواية،3) 

 ، وأبو عبيد هو وزير املهدي. 187( تدريب الراوي ص4) 
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 الصحيح. 

، احلديث املشهور الذي  ال خيفى   ومن األمثلة عىل ذلك، والتي كان هلا غرض سيايس

لو مل يبق من الدنيا إال يوم لطّول اهلل تعاىل ذلك ي، والذي يقول: )روي يف صفات اإلمام املهد

اليوم حتى يبعث رجاًل منّي يواطؤ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أيب، يمأل األرض عدالً كام 

 (1) ( ملئت ظلامً 

.. لكن تلك  فالروايات تتفق عىل أن اسم اإلمام املهدي هو نفس اسم رسول اهلل  

( أبيهاإلضافة  الراوي أدرجها  اسم أيب  واسم  الرواية، أي أن  ترد إال يف هذه  مل  املتن   ضمن( 

الصحيح لغرض سيايس وهو التقرب من العباسيني، وخصوصا من املنصور الذي كان اسمه  

 .(2) ثالث خلفاء الدولة العباسية ]عبد اهلل[، وسمى ولده ]حممد[ املشهور باملهدي 

وهكذا رأينا كيف أدرج ابن إسحق عدد القتىل ضمن احلادثة، من غري أن يذكر سنده يف  

ذلك، ثم راح غريه يروهيا كلام روى احلادثة، حتى جاء الفقهاء وعلامء الدراية، وبدل أن يناقشوا  

 أصل املسألة راحوا يبحثون عن تربيراهتا، ويستنبطون منها األحكام.  

اره اخلطرية ظاهرة الدس يف الكتب، والتي أشار إليها علامء  ومما يقرتب من هذا، وله آث

اجلرح والتعديل عند حديثهم عن ابن إسحق، وهذه الظاهرة أصابت مجيع املدارس اإلسالمية  

 سنة وشيعة، وهلذا نجد روايات هذه املجزرة موجودة يف تراث كليهام. 

أن   بأس  بحث  وال  من  هنا  حول  نقتبس  اهلل  حب  حيدر  للشيخ  الظاهرة  رصني  هذه 

التي انفرد هبا، أو   له الكثري من اخلرافات  اخلطرية، وكيف أثرت يف الرتاث الشيعي، ونقلت 

كتابه   يف  قال  فقد  السني،  الرتاث  يف  )رويت  املعارص[:  اإلسالمي  الفقه  يف  من ]دراسات 

ّس  الرضوري أن نعرف أن الواضع قد ال يقوم برواية حديث أو يكتبه يف كتابه، وإنام يقوم بد 

 
 . 464: 4؛ وانظر: احلاكم النيسابوري، املستدرك عىل الصحيحني 182ـ  181( الطويس، الغيبة: 1) 

 . 230ـ  229( انظر: األخبار الدخيلة: 2) 
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اديق الدّس عىل الثقات  حديٍث يف كتاب شخٍص آخر معروف يف الثقات، وهذا من أخطر مص

  (1) واملشاهري(

وطريقة ذلك مثاًل أن  ثم بني طريقة ذلك، ورضب له أمثلة من كتب الشيعة؛ فقال: )

حيصل الواضع عىل كتاب شخص ثقٍة جليل مثل حممد بن مسلم أو زرارة بن أعني أو جابر بن 

 األنصاري، ثم يقوم بإعادة استنساخه مضيفًا بعض األحاديث التي مل تكن موجودًة عبد اهلل

فيه أو منقصًا أو مغرّيًا، أو ما شابه ذلك، ثم يقوم بنقل النسخة املحّرفة من الكتاب بوصفها 

ب النسخ فتنترش  ني األيدي، وتروج كتاب حممد بن مسلم أو زرارة بن أعني، وقد يكثر عدد 

  (2) طلة(النسخة البا 

ثم ذكر موقف علامء الدراية من تلك الظاهرة اخلطرية، وكيف حاولوا عالجها، فقال:  

من هنا، تشّدد العلامء يف إثبات صّحة نسبة نسخ الكتب إىل أصحاهبا، فقالوا بأنه البّد من طرق  )

ي بعينها تثبت لنا أّن النسخة املوجودة بني أيدينا هلذا الكتاب أو ذاك أو هذا األصل أو ذاك ه

العديد من   أنكروا  املؤلف أو صورة مطابقة هلا، وعىل هذا األساس  التي كانت عند  النسخة 

الكتب التي بني أيدينا مع اعتقادهم أصل انتساب الكتب إىل أصحاهبا، مثل ما حصل مع كتاب  

سليم بن قيس اهلالِل ـ بحسب رأي السيد اخلوئي ـ حيث أثبت الكتاب له، لكن مل حترز صّحة  

وهكذا احلال عند بعض  لوجود بعض الضعاف يف السند عنده،   النسخة التي بني أيدينا اليوم،

العلامء املتأخرين واملعارصين، حيث أثبتوا وجود تفسري لعيل بن إبراهيم القمي، لكنّهم شّككوا  

اليوم؛ لعد أيدينا  املوجودة له بني  النسخة  بعينه  التفسري هو  الطريق يف أن يكون هذا   م صّحة 

 مضافًا لقرائن أخر( 

وذكر موقف أئمة أهل البيت من تلك الظاهرة، وحتذيرهم منها، وهو يشابه متاما موقف  

 
 . /3، م2011املعارص، الطبعة: األوىل،  اإلسالمي املعارص، حيدر حب اهلل، دار الفقه اإلسالميدراسات يف الفقه (  1) 

 .املرجع السابق(  2) 
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ـ كام رأينا سابقا ـ يف املدرسة السنية، ومنها   ورد يف خرب حممد بن عيسى بن ) ما  اإلمام مالك 

أصحابنا عبيد، عن يونس بن عبد الرمحن ـ وهو خرب صحيح السند عىل املشهور ـ أّن بعض  

سأله وأنا حارض، فقال له: يا أبا حممد، ما أشّدك يف احلديث، وأكثر إنكارك ملا يرويه أصحابنا،  

فام الذي حيملك عىل رّد األحاديث؟ فقال: حدثني هشام بن احلكم أنه سمع أبا عبد اهلل يقول:  

من أحاديثنا املتقّدمة؛  ال تقبلوا علينا حديثًا إال ما وافق القرآن والسنّة، أو جتدون معه شاهدًا  )

ـ   لعنه اهلل دّس يف كتب أصحاب أيب أحاديث مل حيّدث هبا أيب... وقال  املغرية بن سعيد  فإّن 

)ليونس(:   ِل  ـ  الرضا  اخلطاب،  ) اإلمام  أبا  اهلل  لعن  اهلل،  عبد  أيب  عىل  كذب  اخلطاب  أبا  إّن 

يومنا يف كتب   إىل  يدّسون هذه األحاديث  أيب اخلطاب،  أيب عبد وكذلك أصحاب  أصحاب 

 ( 1)(اهلل

كان املغرية بن سعيد  )يقول:    اإلمام الصادقعن هشام بن احلكم أنه سمع  ومنها ما روي  

يتعّمد الكذب عىل أيب، ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه املسترتون بأصحاب أيب يأخذون 

والزندقة، ويسندها إىل  الكتب من أصحاب أيب فيدفعوهنا إىل املغرية، فكان يدّس فيها الكفر  

أيب، ثم يدفعها إىل أصحابه ويأمرهم أن يبثوها يف الشيعة، فكّل ما كان يف كتب أصحاب أيب  

 (2) (من الغلو فذاك ما دّسه املغرية بن سعيد يف كتبهم 

أن   بدل  ولألسف  اخلرافات،  من  الكثري  عىل  املدرستني  كال  تراث  اتفاق  نجد  وهلذا 

املدرس كال  عقالء  له  يواجهها  قال  شيئا،  أنكر  فإذا  أخيه،  عىل  حيرض  منهم  الكثري  صار  تني 

اآلخر: وأنت أيضا يف تراثك تلك الرواية، مثلام هو حاصل يف روايات غزوة بني قريظة.. مع  

 أن األصل أن يتفق كالمها عىل نبذ كل ذلك الدس الذي قام به البغاة يف تراث كليهام. 

نس  الظاهرة  الظواهر األخطر من هذه  ينسب  ومن  إىل غري أصحاهبا؛ حيث  الكتب  بة 

 
 . 490ـ  2/489، ش1348رجال الكيّش )اختيار معرفة الرجال(، الشيخ الطويّس، مشهد، (1) 

 . 491 /2( اختيار معرفة الرجال 2) 



98 

 

الراوي الضعيف ما يمعه من احلديث يف كتاب، ثم ينسبه ملن يراه من الثقاة، ومن األمثلة عىل 

ما ذكره اخلطيب البغدادي يف ترمجة أيب برش الكندي أمحد بن حممد بن عمرو بن مصعب،    ذلك

ه مل يكن ثقة، وله من النسخ املوضوعة  وكان أبو برش من أهل املعرفة والفهم، غري أنّ )حيث قال:  

 ( 1) ( يشء كثري، ورواياته منترشة عند اخلراسانيني

للرواة، والذين   (2)ومن الظواهر التي ال تقل عن هذه الظاهرة ظاهرة االختالط العقيل 

:  بقوله  الذهبي والذي أشار إليه  يرص تالميذهم عىل التلقي منهم، ليحصلوا عىل اإلسناد العاِل،  

كل تغري يوجد يف مرض املوت فليس بقادح يف الثقة فإن غالب الناس يعرتهيم يف مرض املوت  )

طه بام يضطرب  احلاد نحو ذلك، وإنام املحذور أن يقع االختالط بالثقة فيحدث يف حال اختال

   ( 3) (يف إسناده ومتنه فيخالف فيه

وهكذا نجد مصادر كثرية للكذب والوضع يف الرواية، قبل التدوين وبعده، وذلك مما  

يدعو إىل املزيد من التحري والتحقيق، وعدم االكتفاء بالسند وحده، بل دراسة النصوص من 

يتالعبوا أن  عليهم  يصعب  لن  الوضاعني  أن  ذلك  الزوايا،  ما   كل  فيها  فيدسوا  باألسانيد؛ 

 شاءوا، وخاصة يف ظل تساهل املحدثني يف مرحلة الدراية. 

والذي يرس ذلك كله عدم اهتامم السلطات بالرواة، وال برشوطهم؛ فيكفيها أال يتحدثوا  

يف شؤون احلكم ومعارضته والتحريض عليه، باإلضافة إىل تساهل العلامء أنفسهم يف رشوط  

 ط الرواة عندهم أيرس من رشوط الشهادة.الرواة، حيث أن رشو 

القرآن الكريم ذكر خطورة الشهادة يف  وذلك كله نتيجة االبتعاد عن القيم القرآنية؛ ف

مسائل وفروع بسيطة تتعلق بآحاد الناس، فرشط العدد يف الشهود، باإلضافة للعدالة ونحوها  

 
 . 312: 5والسمعاين، األنساب ؛ 278: 5( تاريخ بغداد 1) 

([ بقوله: )هو فساد العقل وعدم انتظام األقوال واألفعال إما بخرف أو رضر  4/458عرفه السخاوي يف ]فتح املغيث)(   2) 

 أو مرض أو عرض : من موت ابن أورسقة مال أو ذهاب كتب واحرتاقها(. 

 (.10/254-)السري(  3) 
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الربيء يتهم  ال  املحدثني سلكو  ،حتى  نجد  لكنا  املجرم..  أيرس  وينجو  منهجا  احلديث  مع  ا 

وأسهل حتى يتاح التحديث آلحاد الناس، ليطرح كل واحد ما يشاء من غري أن حيتاج ملن يشهد 

 معه، أو يقف بجنبه.  

مع انه األجدر هبم أن يعلوا رشوط رواة احلديث أعظم، وعددهم أكثر، ألن القضية  

لكن املحدثني مل هيتموا  دين كامل،  ام تتعلق بأمة كاملة، وبال تتعلق بفرد واحد من الناس، وإن

من  أخطر  الشهادة  رشوط  يعلون  نجدهم  إننا  بل  يستحقها،  التي  األمهية  يعطوه  ومل  هبذا، 

 :(1)ومن األمثلة عىل ذلك رشوط الرواية،

فالبد فيها من نصاهبا فتنقل رواية    ؛ـ العدد غري مرشوط يف الرواية بخالف الشهادة1

أما الشهادة فيشرتط فيها العدد، فيشرتط أربعة يف الزنا ورجالن اآلحاد من الرجال والنساء،  

 أو رجل وامرأتان يف غريه.   

 ـ ال يشرتط احلرية يف الرواية بخالف الشهادة فاحلرية مطلوبة عند بعض الفقهاء.  2

قبوهلا بسبب    3 لبعضهم خالف يف  الفروع لألصول والعكس واألقارب  ـ يف شهادة 

 يوجد يشء من ذلك يف الرواية. هتمة القرابة، وال  

يف    4 يقبل  وال  ن(،  فال  فالن عن  )حدثني  آخر  شخص  عن  النقل  الرواية  يف  تقبل  ـ 

 الشهادة إال األصالة. 

 ـ تقبل رواية الصبي عىل رأي البعض، أما الشهادة فال تقبل إال من بالغ.  5

موقفهم   يف  فقد   هذاوهم  الصحابة،  من  إليهم  االنتساب  يدعون  من  كانوا    خيالفون 

قصرية جدا، فقد روى   يتشددون يف رشوط الرواية مع كون املسافة بينهم وبني رسول اهلل  

قبيص بن ذؤيب أنَّ اجلّدة جاءت إىل أيب بكر تلتمس أْن تورث، فقال هلا: ما أجد لك يف كتاب  

قال: سمعت  ذكر لك شيئًا، ثم سأل النَّاس، فقام املغرية ف  اهلل شيئًا، وما علمت أنَّ رسول اهلل  

 
 .104، مقدمة ابن الصالح، 334ـ 331/ 1الراوي، انظر: انظر: السيوطي: تدريب (  1) 
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دس، فقال: هل معك أحد؟ وشهد حممد بن سلمة بمثل ذلك، فأنفذه   رسول اهلل   يعطيها السه

 .(1) هلا 

أبو   إذ  األنصار  قال: )كنُت جالسًا يف جملس  ومثل ذلك روي عن أيب سعيد اخلدرّي 

موسى كأنَّه مذعور، فقال: استأذنت عىل عمر ثالثًا فلم يؤذن ِل، فرجعت، وقال رسول اهلل  

  إذا استأذن أحدكم ثالثًا فلم يؤذن له؛ فلريجع(، فقال: واهلل لتقيمنَّ عليه ببّينة، َأمنْكْم( :

؟ فقال ُأيب بن كعب: )واهلل ال يقوم معك إالَّ أصغر القوم(، فكنت  معه من النَّبّي  أحٌد س

 .      (2) قال ذلك(  أصغر القوم، فقمُت معه، فأخربت عمر أنَّ النَّبّي 

وهكذا روي عن اإلمام عيّل أنه كان ال يقبل خرب اآلحاد وال يعمل به إالَّ إذا استحلف  

اوي باليمني أنَّه سمع احلديث عن رسول اهلل   .   (3)الرَّ

ا يقبلوا  لكن  مل  بعدها  وما  التدوين  يف مرحلة  قبل   م هبذا، ألهنملحدثني  الرتفعت    وه لو 

ألمة فرضا، ولزالت معها تلك املجلدات الكثرية ها عىل اوحجية الكثري من العقائد التي فرض

مجع التي  والتي  األحاديث  من  اآلالف  وعرشات  اآلالف  تلك  كذلك  معها  ولذهب  ها، 

 هبا عن سائر الناس.  وا ها ليتميزوحفظ

تلك   وأوهلا  السبل،  من  سبيل  بأي  الواحد  خرب  إثبات  يف  يتهدون  نراهم  وهلذا 

فقد اعتربوا الطاعن يف حجية خرب الواحد يف املسائل  التشديدات التي ال يتقن سلفهم غريها،  

 . العقدية مبتدعا ومنحرفا، بل طاعنا يف السنة النبوية نفسها، بل مكذبا لرسول اهلل 

  مذهب قال ابن عبد الرب مبينا موقف سلف السلفية من املتشدد يف قبول خرب الواحد: ) 

االعتقادات، ويعادي ويواِل  .  .واألثر   الفقه   أهل ،  األئمة  العدل يف  الواحد  كلهم يدين بخرب 

 
 .2877رقم ، اين، دار إحياء السنّة النبوّيةسنن أيب داود، سليامن بن األشعث السجست   ( 1) 

 . 1694/ 3، مسلم، 5/2305البخاري، رواه ( 2) 

  - العريب، جامعة املرقب  إحكام الفصول يف أحكام األصول، أبو الوليد سليامن بن خلف الباجي، حتقيق: د.عمران عيل  (3) 

 . 1/254، م 2005 -اجلامهرية الليبية، الطبعة: األوىل 
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  (1)عليها، ويعلها رشعًا ودينًا يف معتقده، وعيل ذلك مجاعة من أهل السنة(

( مبينا احلجج احلجج القوية  احلديث  ألصحاب   )االنتصار  يف وقال أبو املظفر السمعاين  

د سلك أهل الكالم يف رد الناس من التي أوردها املتكلمون، بل كل طوائف املسلمني: )وق

األحاديث إىل املعقوالت طريقا شبهوا هبا عىل عامة الناس قالوا: إن أمر الدين أمر البد فيه من 

وقوع العلم ليصح االعتقاد فيه، فإن املصيب يف ذلك عند اختالف املختلفني واحد واملخالف  

كا  إما  إىل االعتقاد  الذي مرجعه  الدين  أمور  أمر من  أمره عىل هذا يف  مبتدع، وما كان  أو  فر 

الوجه، فالبد يف ثبوته من طريق توجب العلم حتى ال يتداخل من حصل له العلم بذلك شبهة  

وشك بوجه من الوجوه، واألخبار التي يروهيا أهل احلديث يف أمور الدين أخبار آحاد وهي  

سقط وإذا  خاصة،  األحكام  يف  اإلعامل  توجب  وإنام  للعلم  موجبة  األخبار    غري  إىل  الرجوع 

يف   شبههم  أعظم  من  فهذا  واالعتبار  النظر  يوجبه  وما  العقل  دليل  إىل  الرجوع  من  فالبد 

  (2) اإلعراض عن األحاديث واآلثار(

ورواه    ثم قال ـ هبذه البساطة ـ ردا عليها: )إن خرب الواحد إذ صح عن رسول اهلل  

بالقبول فإنه يوجب  الثقات واألئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إِل رسول   اهلل وتلقته األمة 

  (3)العلم فيام سبيله العلم، هذا قول عامة أهل احلديث واملتقنني من القائمني عيل السنة(

أما ابن تيمية، فكعادته يف حكاية اإلمجاع، فقد ذكر أن األمة جممعة عىل أن خرب الواحد  

 حممد  أمة  مجاهري  عند   اليقيني   العلم  فيدي   ).. فهذايعمل به يف كل يشء ابتداء من العقائد، قال:  

 
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي      (  1) 

العلوي  463)املتوىف:   أمحد  بن  مصطفى  حتقيق:  ا  ، هـ(،  الكبري  عبد  اإلسالمية  حممد  والشؤون  األوقاف  وزارة عموم   – لبكري، 

 (1/8)، هـ 1387  املغرب،

)املتوىف:      (  2)  الشافعي  ثم  احلنفي  التميمي  السمعاين  بن حممد  املظفر، منصور  أبو  هـ(،  489االنتصار ألصحاب احلديث، 

 (5)ص: ، م1996 - هـ1417 األوىل،: الطبعة السعودية، –املحقق: حممد بن حسني بن حسن اجليزاين، مكتبة أضواء املنار 

 ( 34االنتصار ألصحاب احلديث )ص:   ( 3) 
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 (1)زاع(ن ذلك يف بينهم  يكن  فلم  السلف أما  ؛ واآلخرين األولني  من  

وحكاية اإلمجاع يف هذه املسألة وغريها من ابن تيمية تدل عىل أن األمة عنده خمترصة يف  

 ألنه ال مسلمني غريهم. السلفية، فلذلك إذا اتفق قوهلم يف مسألة عده إمجاعا للمسلمني مجيعا،  

وخطورة القول بحجية خرب الواحد هي أن هذا النوع من األخبار كان هو البوابة التي  

دخل منها حتريف الدين بعقائده وأحكامه.. ذلك أن املقصود بخرب الواحد أن يتوقف احلديث  

 يف أي مرحلة من مراحل السند عىل شخص واحد. 

  أي علم هذا الذي يعل من حديث رسول اهلل  . ف.وهنا الثغرة الكربى لعلم احلديث

الذي هو الدين نفسه مركبا سهال لكل من يريد أن يضيف حكام جديدا، أو ينسخ حكام ثابثا، 

ألنه لن يكلفه سوى أن يظهر بمظهر الصالح، أو يكلف من يظهر بمظهر الصالح، ثم يأيت  

عد أن يكون قد أحكم صياغته  املسجد، ويمع حوله بعض التالميذ، ثم يروح يعنعن احلديث ب

 اللغوية، ووضع بعض املشاهد التي ترغب يف حفظه. 

وقد ذكرنا األمثلة الكثرية عىل ذلك يف كتابينا ]السلفية والوثنية املقدسة[، و]السلفية  

والنبوة املدنسة[، وكيف استطاعت أمثال تلك األحاديث أن تنرش تصورات عقدية بديلة عن 

 القرآنية املتعلقة باهلل وبأنبياء اهلل. العقائد 

وهكذا يقال يف األحكام، فمن السهل أن تروى األحاديث التي تنسخ ما ورد يف القرآن  

الكريم من السامحة مع املخالف، فليس عىل من يريد أن يرفع هذا احلكم من الرشيعة ومن 

حاديث لتتبخر معها القرآن الكريم سوى أن يذهب إىل أي شخص ويميل عليه أي حديث أو أ 

 السامحة القرآنية النبوية، وحيل بدهلا العنف الذي وفر له السلفية سبيل الدخول إىل هذا الدين. 

 
خمترص الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة، حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، اخترصه: حممد بن حممد بن ال عن:  نق     (  1) 

القاهرة   ابن املوصيل، املحقق: سيد إبراهيم، دار احلديث،  الدين،  البعيل شمس  الكريم بن رضوان  األوىل،   :الطبعة  مرص،  –عبد 

 ( 561)ص: ، م2001هـ ، 1422
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 . ومرحلة التدوين: . املجزرة ثانيا ـ  

الوضاعني والقصاصني عىل   التي شجعت  الباغية  بالفئة  الرواية  ارتبطت مرحلة  مثلام 

للقرآن ارتبطت مرحلة    رواية اخلرافات واألساطري املشوهة  النبوية املطهرة،  الكريم والسرية 

التدوين كذلك هبذه الفئة، ذلك أهنا هي التي شجعتها عىل التأليف يف هذه اجلوانب، ثم قامت  

 بنرش نسخ تلك املؤلفات عىل العامة، لتستكمل بذلك دورها يف الثورة املضادة. 

يذكرها املؤرخون عادة ليستدلوا هبا  والذي يدل عىل ذلك تلك الروايات الكثرية التي  

عىل مدى اهتامم األمويني بالعلوم والثقافة، متناسني مدى تدخلهم يف احلقائق املرتبطة هبا، وأن  

 تدخلهم فيها ليس لرغبتهم يف العلم، ولكن خلشيتهم من انتشار أي حقائق قد تيسء إليهم. 

قال ِل خالد بن    :قال  زهري،ال  ابن شهاب  عن  املدائنيومن األمثلة عىل ذلك ما رواه  

قطعه    ، اقطعه ، اقطعه: وما أمتمته فقال  ، فبدأت بنسب مرض ؛ اكتب ِل النسب : عبد اهلل القرسي

  ، فإنه يمر يب اليشء من سري عيل بن أيب طالب  فقلت له:، واكتب ِل السرية،  اهلل مع أصوهلم 

   (1)(إال أن تراه يف قعر اجلحيم  ،ال  فقال:؟ فأذكره

الذي يذكر فيه ما له من مناقب وفضائل إىل    ، عيل اإلمام  وصل كتاب  وروي أنه عندما  

   (2) (فيميلوا إىل ابن أيب طالب ، اخفوا هذا الكتاب ال يقرأه أهل الشام)  :قال معاوية  ، معاوية

فضائل  كتابا يف    إىل األعمش يطلب منه أن يكتب لهكتب  هشام بن عبد امللك  ويروى أن  

 .(3)عيل فرفضومساوئ  ،عثامن
عىل   ، أو يمألوا ِل بيتا ذهبا  ،لو أردت أن يعطوين رقاهبم عبيدا)  :قال  الشعبي وروي أن 

    (4)(أن أكذب هلم عىل عيل رضوان اهلل عليه لفعلوا

 
 ..59ص  19ج ، رج األصفهايّن، بريوت، دار الفكراألغاين، أبو الف(  1) 

 .266ص  5ج ، هـ، الطبعة الثالثة1400ر الفكر، معجم االُدباء، شهاب الدين عبداهللّ ياقوت بن عبداهللّ،بريوت: دا(  2) 

 .. 221ص  1ج ، ب العلمية، بريوتشذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العامد احلنبيل، دار الكت(  3) 

 .. 173ص ، ه 1406ل، ط بريوت. ـ لبنان سنة تاريخ واسط، أسلم بن سهل املعروف ببحش(  4) 
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أي غري حديث  )إن األوزاعي مل يرو يف الفضائل حديثا    :يقال)  وقال أبو أمحد العسكري:

 ( 1) (كانا خيافان بني أمية ،وكذلك الزهري مل يرو فيها إال حديثا واحدا ، واهلل أعلم ( الكساء

ومما يؤكد ذلك ما ورد يف الروايات الكثرية التي تدل عىل تدخل السلطات األموية يف  

  ، (2) الغض من قيمة األنصار ودورهم يف نرصة اإلسالم، وذلك بسبب مساندهتم لإلمام عيل  

 اءة إليهم. ولذلك دعوا إىل تشوهيهم واإلس

وربام يكون من أسباب تلفيق جمزرة بني قريظة عالقتها باألنصار، وخصوصا باألوس،  

ذلك أن بني قريظة كانوا حلفاء لألوس، بخالف بني النضري وغريهم الذين كانت هلم عالقة  

باخلزرج، وقد كانت عالقة األمويني باخلزرج أحسن من عالقتهم باألوس، ولذلك حاولوا  

 ىل حلفاء األوس.  أن يسيئوا إ

ومما يدل عىل تدخل األمويني يف التدوين، ودعوة الكتبة إىل عدم ذكر فضائل األنصار،  

  ، فمر باملدينة  ؛ وهو وِل عهد  ،سليامن بن عبد امللك قدم حاجا من أن  الزبري بن بكار  ما رواه  

قد أخذهتا    ، هي عندي:  فقال له أبان  ، ومغازيه  فأمر أبان بن عثامن أن يكتب له سرية النبي  

فإذا فيها ذكر األنصار يف    ؛ فلام صارت إليه نظر  ،فأمر بنسخها فنسخت له   ،مصححة ممن أثق به 

فإما أن يكون أهل    ، ما كنت أرى هلؤالء هذا الفضل  :فقال   ،وذكر األنصار يف بدر  ، العقبتني 

ال يمنعنا    ،أهيا األمري فقال أبان بن عثامن:، وإما أن يكونوا ليس هكذا، عليهم (3) بيتي غمصوا

،  هم عىل ما وصفنا لك يف كتابنا هذا  : ألن نقول باحلق  ،ما صنعوا بالشهيد املظلوم من خذالنه

فأمر بذلك الكتاب    ،لعله خيالفه  ،حاجتي إىل أن أنسخ ذاك حتى أذكره ألمري املؤمنني   قال: ما 

 ؟ ليس لنا فيه فضل   بكتاب  وما حاجتك أن تقدم  فلام رجع، وأخرب أباه، قال عبد امللك: ،  فحرق

 
 .. 20ص  2أسد الغابة ج (  1) 

ذلك أن املؤرخني يذكرون أنه كان مع اإلمام عيل سبعامئة من املهاجرين واألنصار، وسبعون بدريا أو ثامنون، ومائتان من (  2) 

 ..104ص  3. مستدرك احلاكم ج 22انظر: املعيار واملوازنة ص أهل بيعة الشجرة، 

 غمص عىل فالن: كذب عليه، وغمص عىل فالن كالمه: أي عابه عليه.. (  3) 
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، وكان فصوب رأيه  ،فأخربه بتحريق ما كان نسخ؟!  تعرف أهل الشام أمورا ال نريد أن يعرفوها 

  (1) عبد امللك يثقل عليه ذلك(

ويف تتمة الرواية ذكر لسبب موقف سليامن بن عبد امللك وغريه من اخللفاء األمويني  

وجواب قبيصة    ،أخرب قبيصة بن ذؤيب بام جرى   أن سليامن  ذكر الراوي:  من األنصار، فقد ذكر

أال ختربين هذا البغض من أمري املؤمنني وأهل بيته هلذا    ،يا أبا إسحاق  فقال سليامن::  قال  ،له

أول من أحدث ذلك معاوية    ،يا ابن أخي  فقال: ؟!.  مل كان  ، وحرماهنم إياهم  ،احلي من األنصار

فو اهلل ما   :قال ؟!  عالم ذلك  :فقال  ثم أحدثه أبوك.   ،ثم أحدثه أبو عبد امللك  ،بن أيب سفيان

إال قومهم  فقال: ألعلمه وأعرفه،  أريد  قتلوا قوما من    ، وما كان من خذالهنم عثامن  ،ألهنم 

  ، وكنت أحسب ألمري املؤمنني أن يكون عىل غري ذلك هلم  ،وتوارثوه  ،وحنقوه   ،فحقدوه عليهم

أخربه قبيصة  ف  ،وقبيصة حارض  ،فكلمه   ، واهللأفعل    فقال سليامن:،  وأن أخرج من ماِل فكلمه 

فأسكت    ، فدعونا من ذكرهم  ،واهلل ما أقدر عىل غري ذلك  فقال عبد امللك:بام كان من حماورهتم،  

 .(2)القوم

من    الفئة الباغيةوالذي يدل هلذه الرواية ما ورد يف كتب احلديث والتاريخ من موقف  

فذكر حاجة له، فجفاه ومل يرفع به رأسا، فقال أبو  أبا أيوب أتى معاوية  ر؛ فقد روي أن  األنصا 

خربنا أنه ستصيبنا بعده أثرة قال: فبم أمركم؟ قال: أمرنا أن  أقد    ن رسول اهلل  إأيوب: أما  

يكلمه   ال  أن  وحلف  أيوب،  أبو  فغضب  إذا،  فاصربوا  قال:  احلوض،  عليه  نرد  حتى  نصرب 

 .(3) أبدا

 
هـ(، حتقيق: سامي  256األخبار املوفقيات للزبري بن بكار، الزبري بن بكار بن عبد اهلل القريش األسدي املكي )املتوىف:  (   1) 

 .. 334ـ  332ص ، م1996-هـ1416 الثانية،: الطبعة بريوت،  –كتب مكي العاين، عامل ال 

 .. 334ـ  332ص  املرجع السابق،(  2) 

 ( 115/ 10سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )، رواه احلاكم   (3) 
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أسيد بن حضري وأنس أن رسول اهلل  به  حدث  احلديث الذي أشار إليه أبو أيوب هو ما  و

    قال لألنصار حني أفاء اهلل عليه أموال هوازن: )إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حتى

  (1)تلقوين عىل احلوض(

قال لألنصار: )ستلقون بعدي أثرة يف    وحدث أنس عن ذلك، فذكر أن رسول اهلل  

 ( 2) القسم واألمر، فاصربوا حتى تلقوين عىل احلوض(

شديدا، وقد دعا يبغض األنصار بغضا  بن معاوية  يزيد  ومثل ذلك ما يروى من بغض  

أردتني إىل االرشاك بعد )  فامتنع وقال له:  ، ن هيجوهمألكعب بن جعيل التغلبي  ألجل ذلك  

منا نرصاين كان لسانه ،  االيامن، ال أهجو قوما نرصوا رسول اهلل   ولكن أدلك عىل غالم 

جابه إىل ذلك،  أطلب منه هجاء األنصار فوفدعا يزيد األخطل،  ؛  ( يعني األخطلـ  لسان ثور  

 : بأبيات كثرية منها وهجاهم 

ة  ــاـب ه من اليهود عصــ  لعن االـل

 

 ني رصار ما بني صـــليصـــل وب   

 قوم إذا هــدر القصـــري رايتهم   

 

ــار     ــط املســ وهنـم مـن   محـرا عــي

 خلوا املـكارم لســـتم من أهلـها  

 

 وخذوا مسـاحيكم بني النجار    

 إن الفوارس يعلمون ظهوركم  

 

ــاز     اكـ ــح  ــبـ ــقـ مـ ــل  كـ  أوالد 

 ذهبــت قريش بــاملكــارم كلهــا  

 

 (3)واللؤم حتت عامئم األنصار   

باليهود يف قصيدته يدل عىل تلك النظرة التي تنظر هبا الفئة الباغية لألنصار،  وربطه هلم   

 ولعل ذلك من الدواعي التي جعلتهم يدعون إىل رواية جمزرة بني قريظة. 

من   الغض  أو  العطاء،  من  منعهم  عىل  قارصا  األنصار  من  األمويني  موقف  يكن  ومل 

 
 ( 1843، ومسلم رقم )  4/  13البخاري رواه   (1) 

 ( 115/ 10سرية خري العباد )سبل اهلدى والرشاد يف ،  رواه احلاكم وابو نعيم   (2) 

 ( 298/ 34تاريخ دمشق البن عساكر )(  3) 
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دى ذلك كله إىل تلك احلرب املعلنة عليهم،  بل إنه تعأو كتابة األشعار يف هجائهم، فضائلهم، 

والتي انتهت بام يمكن تسميته جمزرة احلرة، والتي كانت من أسباب تدليس األمويني ملجزرة 

 بني قريظة حتى تربرها، أو حتى تغطي عليها. 

ة، هي املعركة التي وقعت سنة  و الثائرين من أهل املدينة بقيادة    63واقعة احلَرَّ هـ بني 

بن حنظلة وجيش الشام املبعوث من قبل يزيد بن معاوية بن أيب سفيان بقيادة مسلم  عبد اهلل  

ي  . بن عقبة املرِّ

جرائم   وهي  املنورة،  املدينة  يف  األمويون  اقرتفها  التي  اجلرائم  املؤرخون  وصف  وقد 

  80املدينة منهم  الكثري من أهل  فيها  تل  قُ و  يندى هلا اجلبني؛ فقد استبيحت املدينة ثالثة أيام، 

للقرآن  700و  ،صحابياً  الشيوخ و،  الكريم  حافظ  وقتل  واألموال  األعراض  عىل  اعتدوا 

وأهانوا الصحابة الذين كانوا يف    ،واألطفال، وشقوا بطون النساء احلوامل وقتلوا ما يف بطوهنن 

س  وأبو  الفرتة،  تلك  يف  برصه  فقد  الذي  األنصاري  عبداهلل  بن  جابر  أمثال  من  عيد  املدينة 

 .  (1)، وغريهماخلدري

مجع مسلم  ، مما يشبه ما ذكروه عن غزوة بني قريظة،  يام من العبث باملدينهأ بعد ثالثة  و

بن عقبة املّري من تبقى من أهل املدينة وطلب منهم أن يبايعوا يزيد بن معاوية عىل أهنم وآبائهم  

 .(2) قطعوا رأسهومن مل يقبل هبذه البيعة ه، غنيمة حرب ل، أو عبيد له 

ودعا  ومن األمثلة عىل تلك اجلرائم التي وثقت ما ذكره ابن األثري يف الكامل، قال: )

ليزيد عىل أهنم خول له حيكم يف دمائهم وأمواهلم وأهليهم من شاء،   البيعة  مسلم الناس إىل 

حمد بن أيب  فمن امتنع من ذلك قتله، وطلب األمان ليزيد بن عبد اهلل بن ربيعة بن األسود، ومل

 
 .. 306، ص  ه  1357ي، دار الصاوي بمرص سنة التنبيه واإلرشاف، عيل بن احلسني املسعود(  1) 

، الطربي، تاريخ 267، ص  3؛ املسعودي، مروج الذهب، ج  251ـــ    250، ص  2اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج(  انظر:  2) 

 .491، ص 5الطربي، ج 
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بيوم  الوقعة  بعد  بايعوا عىل اجلهم بن حذيفة، وملعقل بن سنان األشجعي، فأيت هبم  فقال:   ،

فقال مروان:  اهلل وسنة رسوله. فرضب أعناقهام،    فقال القرشيان: نبايعك عىل كتابالرشط،  

  سبحان اهلل! أتقتل رجلني من قريش أتيا بأمان؟ فطعن بخارصته بالقضيب، فقال: وأنت واهلل

وجاء معقل بن سنان فجلس مع القوم فدعا برشاب ليسقى، فقال  ..  لو قلت بمقالتهام لقتلتك! 

قال: اسقوه، فرشب حتى ارتوى، فقال له:    له مسلم: أي الرشاب أحب إليك؟ قال: العسل. 

  (1)ترشب بعدها رشبة إال يف نار جهنم(قال: واهلل ال  أرويت؟ قال: نعم. 

يعترب  الكثري  فإن  بن عقبة، من    ولألسف،  املجازر، وهو مسلم  قام هبذه  الذي  املجرم 

الصحابة األجالء العدول الذين حيرم احلديث عنهم، ولسنا ندري كيف يكون من استباح فعل  

وهو قد جترأ عىل مجيع موبقات    ،كل ذلك عادال، وأنه ال يتجرأ عىل الكذب عىل رسول اهلل  

 الدنيا.

لفئة الباغية يف تزوير السرية النبوية لتنسجم مع  بعد كل هذه األدلة عىل مدى تدخل ا

لنرى مدى دون يف السري واملغازي؛  اجلرائم التي قامت هبا، نذكر هنا باختصار بعض كبار من  

 بالسلطات األموية، باإلضافة الهتامهم بالتدليس ونحوه. عالقتهم 

 : عروة بن الزبري ـ    1

وأحد فقهاء  هـ(، وهو من كبار التابعني،    94  - هـ    23عروة بن الزبري بن العوام )هو  

حاولوا تدوين املدينة السبعة، وأحد املكثرين يف الرواية عن خالته عائشة، ومن األوائل الذين  

 من جاء بعدهم. اعتمد عليها والسرية، التي  احلديث

يني،  ولذلك كله حظي بتوثيق من املحدثني عىل الرغم مما سنذكره عنه من صلته باألمو 

الواقديبل تدخلهم يف رواياته؛ فقد   ثبتًا حجة عاملًا :  قال عنه  )كان عروة فقيهًا عاملًا حافظًا 

 
الكامل يف التاريخ، أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد، عز الدين ابن األثري، حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، دار  (   1) 

 (.217/ 3)، م1997هـ / 1417الطبعة: األوىل،  الكتاب العريب، بريوت، لبنان،
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، وقال فيه ابن كثري: )كان عروة فقيها عاملا حافظا  (1)وهو أول من صنف يف املغازي(،  بالسري

  (2)ثبتا حجة عاملا بالسري، وهو أول من صنف يف املغازي(

، تدل عىل تدخلهم يف رواياته، وربام  له صلة وثيقة ببني أميةانت  عىل الرغم من ذلك ك

نصوصًا من كتاباته إىل عبدامللك بن مروان وغريه  قد نقل لنا الطربي  ف  ؛إدخال ما يرغبون إليها 

 .(3) والذي كان مقربا إليه اخلليفة األموي 

كبار املنحرفني  ولعل السبب الذي قربه من األمويني موقفه من اإلمام عيل، فقد كان من  

فإذا   املدينة؛  مسجد  شهدت  قال:  شيبة  بن  حممد  عن  احلميد  عبد  بن  جرير  روى  وقد  عنه، 

الزبري جالسان يذكران عليا، فناال منه، فبلغ ذلك عيل بن احلسني، فجاء   الزهري وعروة بن 

بيك حتى وقف عليهام، فقال: )أما أنت يا عروة فإن أيب حاكم أباك إىل اهلل فحكم أليب عىل أ

  (4)وأما أنت يا زهري؛ فلو كنت أنا وأنت بمكة ألريتك كّن )بيت( أبيك(

بل هو نفسه أقر بمداراته  لبني أمية، وتعاونه معهم، فقد قال: أتيت عبد اهلل بن عمر بن  

اخلطاب؛ فقلت له: يا أبا عبد الرمحن، إنا نجلس إىل أئمتنا هؤالء، فيتكلمون بالكالم، نعلم أن 

نصدقهم، ويقضون باجلور، فنقوهيم، ونحسنه هلم؛ فكيف ترى يف ذلك؟ فقال:  احلق غريه؛ ف

  (5)نعد هذا النفاق؛ فال أدري كيف هو عندكم( )يا بن أخي، كنا مع رسول اهلل  

وهذا النص يقر فيه عبد اهلل بن عمر بأن ذلك الترصف الذي قام به عروة من النفاق،  

 
عيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي، املحقق: عيل شريي، دار  البداية والنهاية، أبو الفداء إسامنقال عن:      (1) 

 . 9/101،  م 1988، هـ ، 1408لطبعة: األوىل إحياء الرتاث العريب، ا

 .. 101/ص9، جاملرجع السابق(  2) 

 . 422،  421، 2/328لطربي، اتاريخ   (3) 

 . 143ص   46ج ، هـ1403الوفاء، ، بريوت، مؤّسسة بحار األنوار، حمّمد باقر املجليّس (  4) 

ص    4من دون ذكر اسم )عروة( ومثله الرتغيب والرتهيب ج    164، وقريب منه ما يف ص  165ص    8سنن البيهقي ج  (   5) 

 عن البخاري.  382
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تُ  الثناء العريض  ، ويُ يف كتب احلديث  وايةذكر هذه الروهو اهتام له، لكن لألسف  ذكر معها 

 . عليه، مع كونه هو نفسه أقر بأنه يساند الظلمة يف ظلمهم 

التي ال   التدليس  التقرب من األمويني، وإنام يف ظاهرة  واملشكلة األكرب ليس يف ذلك 

ولذلك   الرواية،  بمصدر  فيها  اجلزم  كثري  يمكن  املغازي  يف  كتابه  يف  قليل  يبدو  التدليس،  

 .(1) االستعامل لألسانيد مثل كل من كتب يف السري

 : أبان بن عثامن بن عفان ـ    2

  ، عليه   تقرأ  وكانت  ،املغازي  يف  كتب  (هـ  105  –  101ت  )أبان بن عثامن بن عفان  هو  

تتلمذ عىل يديه كثري من املحدثني األوائل كابن شهاب الزهري وابن  وقد  ،  (2)بتعليمها   ويأمر

 . إسحاق املطلبي

كان من املوالني لبني أمية، ومن  وتقريبهم له من املتفق عليه، فقد  ،  وعالقته ببني أمية 

اإلمام عيل  يف حرب  اجلمل  وقعة  يف  بن ،  املشاركني  عبدامللك  أيام  يف  املدينة  إمارة  توىل  وقد 

فقد قال ابن ،  رةوهلذا نال احلظوة باعتباره مصدرا من مصادر السرية النبوية املطه ..  (3)مروان

احلارث  بن  عبدالرمحن  بن  للمغرية  يرتجم  وهو  احلديث :  سعد  قليل  ثقة  مغازي ،  )كان  إال 

  (4)أخذها عن أبان بن عثامن( رسول اهلل 

وقد روي أن كتاباته يف السرية اعتمدت يف ذلك العرص، فنسخت منها النسخ، وصارت  

ايات التي ال سند هلا، ومنها جمزرة بني  مرجعا للرواة، وهو ما ساهم يف نرش الكثري من الرو

ذكر ابن سعد أن املغرية بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام املخزومي مل يكن عند قريظة، فقد 

 
 ..298ص، دار ابن اجلوزي ، السعوديةحممد بن صامل السلمي: منهج كتابة التاريخ، (  1) 

ص  ، املصحف الرشيف باملدينة املنورة  النبوية، ضيف اهلل بن حيي الزهراين، جممع امللك فهد لطباعةمصادر السرية  انظر :      (2) 

46  . 

 . 5/152، لكربى، ابن سعد، بريوت، دار صادرالطبقات ا  (3) 

 .. 5/210الطبقات البن سعد،   (4) 
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أخذها من أبان بن عثامن، فكان كثريًا ما     خط مكتوب من احلديث إال مغازي رسول اهلل  

 .(1)(تقرأ عليه ويأمر أوالده بتعلمها 

الزبري بن بكار أن أبان بن عثامن قال لسليامن بن عبدامللك عندما أمره بأن يكتب  وروي  

، فأمر سلامن ( هي عندي قد أخذهتا مصححة ممن أثق فيه)ومغازيه، قال له:    سرية الرسول  

 .(2) بنسخها 

)ممن أثق فيه( عند سليامن بن عبد امللك يدل عىل أهنم من الذين يثق فيهم احلاكم    : وقوله

وي أيضا، ألن السلطات يف ذلك احلني حرمت الكثري من الروايات التي ال تتناسب مع األم

 بقائها يف احلكم. 

وهو    ،سليامن بن عبد امللك قدم حاجا من أن  الزبري بن بكار  ما رواه  وقد ذكرنا سابقا  

:  بانفقال له أ  ،ومغازيه   فأمر أبان بن عثامن أن يكتب له سرية النبي    ،فمر باملدينة  ؛وِل عهد

  ؛ فلام صارت إليه نظر  ،فأمر بنسخها فنسخت له   ، قد أخذهتا مصححة ممن أثق به  ، هي عندي

العقبتني يف  األنصار  ذكر  فيها  بدر  ،فإذا  يف  األنصار  هذا   :فقال  ،وذكر  هلؤالء  أرى  كنت  ما 

(، إىل آخر القصة،  ، وإما أن يكونوا ليس هكذاعليهم  فإما أن يكون أهل بيتي غمصوا  ،الفضل 

   .(3)تلك النسخةبتحريق والتي أمر فيها سليامن بن عبد امللك 

 : ابن شهاب الزهري ـ    3

وهو من الشخصيات املهمة املعتمد عليها يف كتابة  هـ(  124ابن شهاب الزهري )ت    هو  

باألمويني الشديدة  صالته  من  الرغم  عىل  النبوية،  اهتم(4)السرية  الذين  كبار  من  وكونه  وا  ، 

 
 .7/199، وهتذيب الكامل  5/210طبقات ابن سعد    (1)

 .222املوفقيات    (2)

 .. 334ـ  332أخبار املوفقيات ص (  3) 

ولعل من أسباب تقريب األمويني له عالقة أيب جده عبد اهلل بن شهاب بالطلقاء الذين أسسوا لدولة الفئة الباغية،  حيث  (  4) 

ليقتلنَّه أو ليقتلنَّ دونه. وهم: عبد اهلل  ين تعاقدوا يوم أحد لئن رأوا رسول اهلل شهد مع املرشكني غزوة بدر، وكان أحد النفر الذ 
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 باإلرسال والتدليس وعدم التمكن من معرفة مصادر أحاديثهم. 

العلامء الذين اعتربوه إماما من أئمة الدين، ومصدرا  كان حمل احرتام كبري من  ومع ذلك  

خالهلا  من  ترسبت  التي  املبالغات  من  كثريا  حيمل  ذلك  كون  مع  املوثوقة،  مصادره  من 

 التشوهيات الكثرية للقيم الدينية. 

أهم   إىل  ومن  يدعونا  أو  رواياته،  عىل  الكيل  االعتامد  ينب  أو  وثاقته،  من  يقلل  ما 

أعواهنم   من  اعتربوه  والذين  األمويني،  من  التقرب  ذلك  منها  القيم  يعارض  فيام  التشكيك 

اثنني من كتابه بمرافقة ابن شهاب الزهري فرافقاه أمر  هشام بن عبدامللك  فقد روي أن  الكبار،  

 .(1)ثم أودع ذلك النقل خزانة هشام، حيارض فيها  عامًا يف جمالسه التي 

، وقبل  كاتبا هلشام بن عبد امللك، ومعلام ألوالدهوروي أنه كان من عامهلم، وأنه كان   

عيل، وكانوا أهل عداوة اإلمام  الكوفة الذين خرجوا عن طاعة  ذلك ذكر أنه كان له عالقة بأهل  

 .(2)له وبغض، وخذلوا عنه

باإلضافة إىل اهتامه بالتدليس، وهو أخطر من عالقته بالفئة الباغية، وقد وصفه بذلك  

 وغريمها. الشافعي والدار قطني كبار علامء احلديث من أمثال 

   (3) (حممد بن مسلم الزهري احلافظ احلجة كان يدلس يف النادر)الذهبي:  وقد قال عنه 

اإلمام العلم مشهور به )أي بالتدليس( وقد  د بن شهاب الزهري  )حمم  العالئي: وقال  

  (4) قبل األئمة قوله )عن(

 
 بن شهاب، وأبى بن خلف، وابن قمئة، وعتبة بن أبى وقاص. 

 . 3/361حلية األولياء أليب نعيم األصفهاين،   (1) 

 .. 317ص  2، كشف الغمة ج   182ص  16ومعجم رجال احلديث ج (  2) 

 .  6/235 ، ه، دار املعرفة، بريوت748ذهبي، تاالعتدال، شمس الدين الميزان (  3) 

جامع التحصيل يف أحكام املراسيل، صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد اهلل الدمشقي العالئي )املتوىف:  (   4) 

 .  109ص ، 1986  – 1407  الثانية،: الطبعة بريوت، –هـ(، املحقق: محدي عبد املجيد السلفي، عامل الكتب 761



113 

 

حممد بن مسلم  )  :الثالثة من مراتب املدلسني ـ بعد وضعه يف املرتبة  ابن حجر  وقال عنه  

وصفه   واجلاللة  باإلمامة  مشهور  الشام  نزيل  املدين  الفقيه  الزهري  شهاب  بن  اهلل  عبيد  بن 

   (1) واحد بالتدليس(الشافعي والدار قطني وغري 

ووضع ابن حجر له يف املرتبة الثالثة من مراتب املدلسني يشكك يف كل رواياته إال ما  

املرتبة بتلك  أراد  أنه  ذلك  الرشعية،  القيم  مع  منها  من   انسجم  أكثر  )من  بقوله:  عنه  عرب  ما 

رد حديثهم مطلقا التدليس فلم حيتج االئمة من أحاديثهم اال بام رصحوا فيه بالسامع ومنهم من  

  (2)(ومنهم من قبلهم كأيب الزبري املكي

وبذلك فإننا لو طبقنا التشدد الذي طبقه أبو الزبري املكي عىل أحاديثه، لرميناها عرض  

التي   والروايات  وغريمها  وعكرمة  إسحق  ابن  أحاديث  كل  مالك  اإلمام  رمى  مثلام  اجلدار، 

 رووها.

القبول هبا،  لكن خوف املحدثني من قلة الرواية، و التفاصيل جعلهم ينحون إىل  قلة 

ولو عىل حساب القيم القرآنية، متناسني تلك األوامر اإلهلية التي حتذر عن البحث يف التفاصيل  

 يف املصادر غري املوثوقة، كام رشحنا ذلك بتفصيل يف كتاب ]هكذا يفكر العقل السلفي[ 

 : حممد بن إسحاق ـ    4

املدين  أبو بكر حممد بن اسحاق بنوهو   ، وقد  هـ(  151  - هـ    85)  (3) يسار بن خيار 

منه، واهتامه له بالكذب، باإلضافة إىل صلته باليهود، وخاصة    ذكرنا سابقا موقف اإلمام مالك  

هيود بني قريظة وروايته عنهم، باإلضافة إىل ذلك كانت له صلة بالفئة الباغية يف فرعها الثاين 

 . جعفر املنصوراملتمثل يف خلفاء بني العباس، وقد روي أنه كتب السرية بناء عىل طلب أيب 

 
 .. 45ص  ،طبقات املدلسني(  1) 

 ( 13ص: طبقات املدلسني )(  2) 

هـ،    12موىل لقيس بن خمرمة بن املطلب القريش، وكان جده يسار من سبي قرية عني التمر حني افتتحها املسلمون سنة  (   3) 

 رهنا يف يد كرسى فأخذه خالد إىل املدينة.. وقد وجده خالد بن الوليد يف كنيسة عني التمر من بني الغلامن الذين كانوا 
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اهتام اإلمام مالك له بالكذب واألخذ  من  ابن حبان  ذكره    ومل يكن اهتامه قارصا عىل ما 

عن اليهود، وإنام ذكره غريه أيضا، فهم يتفقون مجيعا عىل موقف اإلمام مالك املتشدد من كل  

حدث ابن إدريس قال: )قلت ملالك بن أنس وذكر املغازي فقلت:  روايات ابن إسحق، فقد  

   (1) أنا بيطارها؟ نحن نفيناه عن املدينة( قال ابن إسحاق: أنا بيطارها، فقال: قال لك: 

وقال الرازي: )حدثنا مسلم بن احلجاج النيسابوري قال: حدثني إسحاق بن راهويه  

قال: حدثنا حييى بن آدم قال: حدثنا  ابن إدريس قال: كنت عند مالك بن أنس، وقال له رجل:  

بن إسحاق فقال حممد بن إسحاق:    يا أبا عبد اهلل إين كنت بالري عند أيب عبيد اهلل، وثم حممد

اعرضوا عيل علم مالك فإين أنا بيطاره، فقال مالك: )دجال من الدجاجلة يقول: اعرضوا عيل 

  (2)علمه(

عون،   بن  عمرو  بن  حدثني حممد  سهل،  بن  أسلم  )حدثني  العقييل:  جعفر  أبو  وقال 

ل: يا أهل العراق من حدثنا حممد بن حييى بن سعيد القطان قال: قال أيب: سمعت مالكا يقو

  (3)عليكم بعد حممد بن إسحاق( - أي يفسد-يغت  

وقال حممد بن احلسني القطان: )أنبأنا دعلج بن أمحد، قال: أنبأنا أمحد بن عيل األبار قال:  

نبأنا إبراهيم بن زياد سبالن قال: نبأنا حسني بن عروة قال: سمعت مالك بن أنس يقول: حممد  

    (4)بن إسحاق كذاب(

ومل يكن ذلك موقف اإلمام مالك لوحده، بل شاركه فيه غريه من كبار العلامء واملحدثني  

فقد روى الرازي عن حييى بن سعيد القطان قال: )قال هشام    ؛هشام بن عروةاملتقدمني، ومنهم  

بن عروة: هو كان يدخل عىل امرأيت؟ ـ يعني حممد بن إسحاق ـ كاملنكر(، وقال يف رواية أخرى 

 
 .. 223 \  1، تاريخ بغداد 251 \ 7، سري أعالم النبالء 193 -192 \ 7(  اجلرح والتعديل 1) 

 ..50 \ 7، سري أعالم النبالء 193 \ 7(  اجلرح والتعديل 2) 

 .. 53 \ 7(  سري أعالم النبالء 3) 

 .. 223 \ 1(  تاريخ بغداد 4) 
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هو كان يصل إليها؟ وقال الرازي: قال عمر بن حبيب: قلت هلشام بن عروة: حدثنا  قال: )أ

   (1) حممد بن إسحاق قال: ذاك كذاب(

ومنهم حييى القطان، فقد روى الغالس عنه قال: )كنا عند وهب بن جرير، فانرصفنا  

يعني نقرأ    -من عنده فمررنا بيحيى القطان فقال: أين كنتم؟ فقلنا: كنا عند وهب بن جرير  

فقال: )تنرصفون من عنده بكذب كثري(، وقال    - عليه كتاب املغازي عن أبيه، عن ابن إسحاق  

    (2)عنه: )ما تركت حديثه إال هلل، أشهد أنه كذاب(

وقال ـ يذكر مصادره عىل كذبه: )قال ِل وهيب بن خالد: إنه كذاب، قلت لوهيب: ما  

قلت ملالك: ما يدريك؟ قال: قال ِل هشام بن   يدريك؟ قال: قال ِل مالك: أشهد أنه كذاب،

عروة: أشهد أنه كذاب، قلت هلشام: ما يدريك؟ قال: حدث عن امرأيت فاطمة بنت املنذر،  

   (3)ودخلت عيل وهي ابنة تسع سنني، وما رآها حتى لقيت اهلل(

ال  وهكذا قال عنه كبار علامء اجلرح والتعديل، والذين ذكروا مدى صلته باليهود، فقد ق

 ابن املديني: )ثقة، مل يضعه عندي إال روايته عن أهل الكتاب( 

ومن اإلرسائيليات التي رويت عنه ما رواه ابن جرير الطربي، قال: حدثنا ابن محيد قال  

حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن )أيب عتاب رجل من تغلب كان نرصانيا عمرا من دهره ثم  

وكان فيام ذكر أنه كان نرصانيا أربعني سنة ثم عمر يف  أسلم بعد، فقرأ القرآن، وفقه يف الدين،  

قال: كان آخر أنبياء بني إرسائيل نبّيا بعثه اهلل إليهم، فقال هلم: يا بني  اإلسالم أربعني سنة قال:  

به   وا  فَهمه أحداثكم،  بكثرة  وأبغضتكم  أصواتكم،  قد سلبت  إين  لكم:  يقول  اهلل  إن  إرسائيل 

تعاىل له: ائتهم وارضب ىل وهلم مثال فقل هلم: إن اهلل تبارك وتعاىل  ليقتلوه، فقال اهلل تبارك و

 
 .. 222/ 1، تاريخ بغداد 193/ 7يل (  اجلرح والتعد1) 

 . 52  - 49/ 7(  سري أعالم النبالء 2) 

 (  املرجع السابق.3) 
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يقول لكم: اقضوا بيني وبني كرمي، أمل أخرت له البالد، وطيبت له املدرة، وحظرته بالسياج،  

لته،   وفضَّ العامل  من  ومنعته  بردائي،  وأحطته  والَعْوَسج،  والسياج  والشوك  السويق  وعرشته 

وكل شجرة ال تؤكل ما هلذا اخرتت البلدة، وال طيَّبت املََدرة، وال  فلقيني بالشوك واجلذوع،  

َحَظرته بالسياج، وال َعَرْشته السويق، وال ُحْطته بردائي، وال منعته من العامل، فضلتكم وأمتمت  

عليكم نعمتي، ثم استقبلتموين بكّل ما أكره من معصيتي وخالف أمري مله إن احلامر ليعرف  

البق إن  مله  آلخذّن مذوده،  الشديد  وبذراعي  العزيزة،  بعّزيت  حلفت  وقد  سيدها،  لتعرف  رة 

فقتلوه،   نبيهم  عىل  فوثبوا  قال:  العامل،  أرجل  حتت  وألجعلنكم  احلائط،  وألمرجّن  ردائي، 

فرضب اهلل عليهم الّذل، ونزع منهم امللك، فليسوا يف أمة من األمم إال وعليهم ذّل وصغار 

غري يف  وامللك  يؤّدوهنا،  كذلوجزية  يزالوا  فإن  الناس،  من  هم  هم  ما  عىل  كانوا  ما  أبدا،  ك 

  (1)عليه(

والعجيب أن املقصود هبذا احلديث هو املسيح عليه السالم، فهو بنص القرآن الكريم  

آخر أنبياء بني إرسائيل، ومع ذلك يذكر الراوي الذي روى عنه ابن إسحق أنه قتل، وهو يدل  

ة، والرواة يذكرون الرواية، وال يوجهون هلا أي نقد، وكأهنا  عىل بقائه عىل عقيدته يف املسيحي

 حقيقة مطلقة، مع خمالفتها الرصحية للقرآن الكريم. 

وكان األصل أن يقوم املحدثون باحلجر عىل رواياته مجيعا بسبب اهتامه بالكذب، ذلك  

ن إال بكوهنا أن االهتام به هو أعىل درجات االهتام، وال حيكم عىل الروايات التي فيها كذابو

التساهل يف  إذا عارضت القيم القرآنية ـ كام سنرى ـ لكن لألسف، وبسبب  موضوعة، خاصة  

قبلوا رواياته، وراحوا يدافعون عنها، بينام لو روي مثلها يف أحكام  األحاديث املرتبطة بالسرية  

 الطهارة أو الصالة أو غريها، لرفضوها. 

 
)املتوىف:  (   1)  أبو جعفر الطربي  يزيد بن كثري بن غالب اآلميل،  القرآن، حممد بن جرير بن  البيان يف تأويل  هـ(،  310جامع 

 (387/ 17)، م 2000 -هـ  1420لطبعة: األوىل، املحقق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، ا
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فنأما   بالكذب؛  اهتموه  الذين  يتهمونه  غري هؤالء  يقل عن  جدهم  بالتدليس، وهو ال 

عىل ذلك، فقد قال الرازي: )قال األثرم أليب عبد اهلل: ما تقول يف    قائم لعل اإلمجاع والكذب،  

قال: أخربين   ما  التدليس جدا، فكان أحسن حديثه عندي  قال: هو كثري  بن إسحاق؟  حممد 

  (1) وسمعت(

ل: كان رجال يشتهي احلديث فيأخذ  وقال أبو داود: )سمعت أمحد بن حنبل ذكره فقا 

   (2)كتب الناس فيضعها يف كتبه(

وقال ابن حبان: )وإنام أتى ألنه كان يدلس عىل الضعفاء فوقع املناكري يف روايته من قبل  

  (3)أولئك، فأما إذا بني السامع فيام يرويه فيام يرويه فهو ثبت، حيتج بروايته(

عة من طبقات املدلسني، وهم )من اتفق عىل أنه ال  وهلذا ذكره ابن حجر يف الطبقة الراب

الضعفاء   عىل  تدليسهم  لكثرة  بالسامع؛  فيه  رصحوا  بام  إال  حديثهم  من  بيشء  حيتج 

  (4)واملجاهيل(

وكان يف العلم  ،  )إنه أول من دون العلم باملدينة قبل مالك وذويه:  الذهبي  قال عنه و

اجاً  َعجَّ كام  ،  بحرًا  باملجود  ليس  اعتربوه  ،  (5) ينبغي(ولكنه  والتعديل  اجلرح  أهل  أنه  وذكر 

ث عن املجهولني بأحاديث باطلة(  ، ، وأنه )يروي الغرائبصدوقا يدلس   وحيدِّ

فيقول  ، حيث أنه يعتمد عىل جمهولني يف أسانيده، ويظهر ذلك بوضوح ملن طالع سريته 

وإذا  ،  ال أهتم()حدثني بعض أهل العلم( أو )حدثني بعض أهل مكة( أو )حدثني من  :  مثال

كام أنه يمع ..  )فيام يذكرون( أو )فيام يزعمون(:  ما شك يف صحة الرواية عرب عن ذلك بقوله

 
 .. 12/ 1، عيون األثر 194/ 7(  اجلرح والتعديل 1) 

 .. 43/ 9، التهذيب 12/ 1(  عيون األثر 2) 

 .. 383/ 7(  الثقات البن حبان 3) 

 . 79 - 22(  طبقات املدلسني ص 4) 

 . 7/53سري أعالم النبالء للذهبي،   (5) 
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 .  ويسوق ملخصها ،  ويقدم هلا بذكر األسانيد جمموعة ،  الروايات أحيانًا مع بعضها دون متييز هلا 

أو سبع    ،وهم ست مائة ومن األمثلة عىل ذلك قوله عند بيان عدد قتىل بني قريظة: ) 

، وهو النص الذي اعتمد عليه كل  (1)(مائة، واملكثر هلم يقول: كانوا بني الثامن مائة والتسع مائة

يتثبت يف صدق   أو يستثمرها يف مهامجة اإلسالم من غري أن  للمجزرة، ويستسيغها  من أرخ 

 املصدر الذي رواها.  

اد التي يذكرها، ومن  ومن املالحظات اجلديرة باالهتامم يف هذا الباب خلطه يف األعد

األمثلة عىل ذلك أنه تفرد شذوذات عددية خالف هبا ما ورد يف كتب غريه، وخاصة الصحاح،  

مثل ما أورده من أن القراء الذين قتلوا يف بئر معونة أربعون رجال، والذي يف صحيح البخاري 

الصحي والذي يف  احلديبيبة سبعامئة،  إن أصحاب  قوله:  أهنم  أن عددهم سبعون، ومثل  حني 

   ألف وأربعامئة، وغريها.

 

 
 (.240/ 2(  سرية ابن هشام، )1) 
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 الفصل الرابع  

 . وحاكمية الرشيعة . املجزرة 

بعد تعرضنا يف الفصول السابقة للمصادر التارخيية للمجزرة، والشكوك الكثرية التي  

تعرتضها، كام تعرتض غريها مما يشوه اإلسالم، أو يشوه النبوة، نحاول يف هذا الفصل حماكمة  

املجزرة لقيم الرشيعة العادلة واملمتلئة بالسامحة والرمحة، والتي تتعامل مع البرش مجيعا روايات  

 وفق قانون واحد. 

فيها عودة للجاهلية التي  نالحظ  وكل ذلك نراه معدوما يف روايات تلك املجزرة، حيث  

ولش  والرغبات،  لألهواء  فيها  احلكم  وإنام  اجلميع،  عىل  يطبق  واحد،  لقانون  تتحاكم  يخ ال 

 القبيلة الذي قد حيلو له أحيانا أن يتسامح ويعفو، وحيلو له أحيانا أخرى أن يبطش ويعاقب. 

وبناء عىل هذا، نحاول يف هذا الفصل مناقشة الروايات الواردة يف املجزرة من خالل  

كتب السرية املعتمدة يف التأريخ هلا، وخصوصا سرية ابن إسحق، والتي اعتمد عليها أكثر من  

 السرية، وقد نرجع لغريها أيضا يف حال احلاجة. كتب يف 

بحسب    واملنطلق الذي ننطلق منه يف املناقشة هو القرآن الكريم، ذلك أن رسول اهلل  

ما تدل عليه األحاديث الصحيحة هو القرآن الناطق، ويستحيل عليه أن خيالف التعاليم اإلهلية،  

 بل يستحيل عليه أن يفكر يف ذلك.

روا أن  رأينا  عليها  وقد  يبنى  بدهيية،  قرآنية  حقائق  أربعة  مع  تصطدم  املجزرة  يات 

 اإلسالم كله، وهي: 

أفرادا    أوال  اإلسالمية  األمة  حلياة  املنظم  الدستور  واعتباره  الكريم،  القرآن  حاكمية  ـ 

ومجاعات، وعدم جواز الرجوع إىل غريه من الكتب، أو املصادر، ولذلك إن رأينا يف نصوص  
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إىل غريه، سقطت الرواية بداهة، وبطل االستدالل     احتكام رسول اهلل  الرواية ما يدل عىل 

 هبا، وهذا من املتفق عليه عند العلامء مجيعا. 

عىل األمة، وأنه هو املرجع فيها، وأنه يف عرصه كان هو    حاكمية رسول اهلل  ـ    ثانيا 

ه إىل عباده، فال  الواِل والقايض وكل الصالحيات متاحة له وحده، ليطبق دستور اهلل وقانون

 يصح أن يتحاكم أحد من األمة لغريه، أو يفوض له ذلك، إال وفق ما ينص عليه القرآن الكريم. 

ـ عدالة الرشيعة اإلسالمية، وكوهنا عامة وشاملة، وليست خاصة بقبيلة دون قبيلة،    ثالثا 

 ريق بينها.وال قوم دون قوم، وهي تعني كذلك رسيان أحكام الرشيعة عىل مجيع األمة دون تف 

ال    رابعا  الرشعية،  بالضوابط  مضبوطة  شاملة،  عامة  كذلك  وكوهنا  الرشيعة،  رمحة  ـ 

 بالضوابط القبلية التي تتسامح متى تشاء، وتشتد متى تشاء؛ فال يصح أن تتجاوز الرمحة العدل. 

 وسنتناول هذه املوازين األربعة يف املباحث التالية: 

 الكريم:   حاكمية القرآن . و . أوال ـ املجزرة 

يذكره   ما  قريظة  بني  بمجزرة  املرتبطة  الروايات  هبا  اختصت  التي  الغريبة  األمور  من 

علامء السرية، أو من حياولون تربير املجزرة، بكون احلكم فيها مل يكن من القرآن الكريم، وإنام 

أي   من التوراة، أو من الكتاب املقدس، ومل أر من خالل اطالعي الواسع عىل السرية املطهرة

، مع ما ورد يف  بإلغاء حكم القرآن الكريم، ثم يتحاكم إىل غريه حادثة يقبل فيها رسول اهلل 

 . القرآن الكريم من الترصحيات بتحريف اليهود لكتبهم

،  ، بل أشاد بهأيد حكم سعد فيهم  واملشكلة األكرب من هذا ذكرهم أن رسول اهلل  

، بل وجوده فقط يف الكتاب املقدس،  القرآن الكريمواعتربه حكام إهليا، ولو مل يكن له وجود يف  

أنه   ذلك  يف  )  ويروون  له:  اهللِقال  بُِحْكِم  فِيهم  رواية:  (َحكمَت  وىف  سبعة  )،  فوق  من 

 . أي من فوق سبع سموات  ،(1) (أرقعة

 
 . 7/411البخارى: رواه (  1) 
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ولو طبقنا مقاييس الفقهاء عىل هذا النص، لصار حكم سعدا حكام رشعيا يطبق يف مجيع  

 مل يطبقه ـ كام يذكرون ـ إال مع بني قريظة.   مع أن رسول اهلل  احلاالت املشاهبة،

أو  إن  بل   املن  أمرين فقط:  احلاكم بني  النازلة يف حكم األرسى ختري  الكريمة  اآليات 

وا   ﴿الفداء، كام قال تعاىل:   َقاِب َحتَّى إَِذا َأْثَخنُْتُموُهْم َفُشده َب الرِّ ِذيَن َكَفُروا َفرَضْ َفإَِذا َلِقيُتُم الَّ

َأْوَزاَرَها   احْلَْرُب  َتَضَع  ا فَِداًء َحتَّى  َوإِمَّ َبْعُد  َمناا  ا  َفإِمَّ ، وكالمها مورس يف  [4]حممد:    ﴾اْلَوَثاَق 

أبدا، مع كون املجرمني الذين كانوا أرسى أعظم  ، ومل يامرس القتل  الغزوات مع رسول اهلل  

 يف احلرب.  جريمة من بني قريظة، كام سنرى عند حديثنا عن الرمحة، وأخالق النبي 

الكريمة نزلت قبل حادثة بني قريظة، وال يمكن أن يقول أحد  اآلية  ومن املعلوم أن هذه  

 ذ رأى أنه ال رضورة لتطبيقه. مل يطبق حكمها، ألن سعد بن معا   بنسخها، أو بأن رسول اهلل  

وال يمكن ألحد أن يزعم بأن أكثر رجال بني قريظة الذين أنزلوا من حصوهنم، ومتكن  

منهم املؤمنون ليسوا أرسى، كيف ذلك واهلل تعاىل يف اآلية الكريمة اخلاصة ببني قريظة ذكر  

و﴿األرس، واألرس يف اللغة ال ينطبق إال عىل املقاتلني، قال تعاىل:     ﴾ َن َفِريًقا َفِريًقا َتْقُتُلوَن َوَتْأرِسُ

[، وبذلك فإن أولئك األرسى، وبحسب النص القرآين ال يطبق عليهم حكم  26]األحزاب:  

القرآنية   القيم  عن  حديثنا  عند  بتفصيل  ذلك  وسنرى  الرواية،  تدعيه  ما  خالف  وهو  القتل، 

 وتطبيقها عىل احلادثة. 

الباغية هي  الفئة  ما يدل عىل اشتهار هذا  احلكم لألرسى، وأن  التي كانت    وقد ورد 

لتتسلل إللغاء احلكم   التي وضعت أمثال روايات جمزرة بني قريظة  تتعمد خالفه، وربام هي 

  ، األرسى احلجاج من أصحاب عبد الرمحن بن األشعث أنه عندما أحرض  ُروي  القرآين، فقد  

فقتل منهم نحوا من ثالثة آالف حتى قدم إليه رجل من كندة فقال:    ؛وهم أربعة آالف وثامنامئة

فإذا ﴿ يا حجاج، ال جازاك اهلل عن السنة والكرم خريا قال: ومل ذلك؟ قال: ألن اهلل تعاىل قال: 

  ﴾لقيتم الذين كفروا فرضب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء 
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يف حق الذين كفروا، فو اهلل ما مننت وال فديت؟ وقد قال شاعركم فيام وصف به قوَمه من 

 كارم األخالق: م

 إذا أثقل األعناَق محُل املغارم       وال نقتل األرسى ولكن نفكهم

فقال احلجاج: أف هلذه اجليف أما كان فيهم من حيسن مثل هذا الكالم؟ خلوا سبيل من  

  .(1) بقي. فخيل يومئذ عن بقية األرسى، وهم زهاء ألفني، بقول ذلك الرجل

ِذيَن َظاَهُروُهْم    ﴿ فإذا علمنا هذا، وأضفنا إليه ما يوردونه من أن قوله تعاىل:   َوَأْنَزَل الَّ

َفِريًقا  وَن  َوَتْأرِسُ َتْقُتُلوَن  َفِريًقا  ْعَب  الره ُقُلوهِبُِم  يِف  َوَقَذَف  َصَياِصيِهْم  ِمْن  اْلكَِتاِب  َأْهِل    ﴾ ِمْن 

الت[26]األحزاب:   اآلية  وهي  أهنا  ،  يذكرون  الفريق ي  تعترب  وهي  قريظة،  بني  يف  نزلت 

األرسى  حكم  فيهم  يطبق  أن  واألصل  األرسى،  من  قريظة  بني  من  يقتل  مل  الذي  املحارب 

 الوارد يف القرآن الكريم، ال حكم األرسى الوارد يف كتب اليهود. 

جتاوز فيها حكم القرآن    لكن العلامء الذين يقبلون هذه الغزوة يذكرون أن رسول اهلل  

مل حيكم بالقرآن،  يذكرون أن سعد بن معاذ  بل  الكتاب املقدس،  ريم، وراح يطبق فيها حكم  الك

 وإنام حكم فيهم بنصوص من الكتاب املقدس. 

  ، (2)يف كتابه عن السرية النبويةاحلسن الندوي    الشيخ أيب وقد قام هؤالء العلامء من أمثال  

جاء يف سفر  ما  وغريه، بالبحث عن تلك النصوص التي حكم هبا سعد عىل بني قريظة، ومنها  

العرشون   )اإلصحاح  حتارهبا  )   : (13  - 12  -11  - 10التثنية  لكي  مدينة  من  تقرب  حني 

استدعها إىل الصلح، فإن أجابتك إىل الصلح، وفتحت لك فكّل الشعب املوجود فيها يكون 

وإن مل تساملك، بل عملت معك حربا، فحارصها، وإذا دفع الرّب    لك للتسخري، وتستعبد لك،

 
هـ(، حتقيق: أمحد  671اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطبي، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد شمس الدين القرطبي )املتوىف:  (   1) 

 ( 226/  16)، م 1964 - هـ1384 الثانية،: الطبعة القاهرة، –الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املرصية 

)ص:  ،  السرية النبوية، أبو احلسن الندوي، املطبعة العرصية ـ صيداـ  لبنا [،  (  وذلك حتت عنوان ]موافقة لرشيعة بني إرسائيل2) 

363) 
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إهلك إىل يدك، فارضب مجيع ذكورها بحّد السيف، وأّما النساء واألطفال والبهائم وكّل ما يف  

  (1) (املدينة كّل غنيمتها فتغنمها لنفسك، وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرّب إهلك

ما   املقدس  الكتاب  يف  ورد  تطبيق  وهكذا  عىل  إرسائيل  يدل  احلكم  بني  عهد  هلذا  يف 

فتجنّدوا )  :(10  - 9  -8  -7)سفر العدد، اإلصحاح احلادي والثالثون  أنبيائهم، فقد جاء يف  

عىل مديان كام أمر الرّب، وقتلوا كّل ذكر، وملوك مديان قتلوهم فوق قتالهم، أوي، وراقم،  

بن   وبلعام  مديان،  ملوك  مخسة  ورابع،  وحور،  بنو  وصور،  وسبى  بالسيف،  قتلوه  باعور 

إرسائيل نساء مديان وأطفاهلم، وهنبوا مجيع هبائمهم ومجيع مواشيهم وكّل أمالكهم، أحرقوا  

 .  (مجيع مدهنم بمساكنهم ومجيع حصوهنم بالنار

فخرج موسى والعازر  ):  (16  - 13)سفر العدد، اإلصحاح احلادي والثالثون  وجاء يف  

اجلامعة الستقباهلم إىل خارج املحلة، فسخط موسى عىل وكالء اجليش  الكاهن وكّل رؤساء  

رؤساء األلوف ورؤساء املئات القادمني من جند احلرب، وقال هلم موسى: هل أبقيتم كّل أنثى  

   ( حّية

ابتداء من احلكم وتطبيقه تنطبق متاما عىل ما روي يف جمزرة بني   وكل هذه األوصاف 

الغزوات، وهو ما جعل الذين حياولون تربير املجزرة يف حرية من  قريظة، ومل يرو يف غريها من 

 . أمرهم، ولو أهنم رجعوا للقرآن الكريم، وتركوا تلك الروايات املدلسة لزالت حريهتم بسهولة 

وسنذكر هنا بعض الوجوه املرتبطة بحاكمية القرآن الكريم وموقفه من التحاكم لغريه،  

لنثبت استحالة تطبيق ذلك احلكم التورايت الذي قد رفة، وموقفه من كتب اليهود واعتبارها حم

 يكون حمرفا، وترك احلكم الرشعي الذي ورد به القرآن الكريم. 

 : القرآن الكريم   االحتكام لغري   موقف  ـ    1

 
 م..  1879الكتاب املقّدس: مطبعة أو كسفورد، (  1) 
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الكثري منها،   إىل ذكر  قد ال نحتاج  أن  وقد وردت يف ذلك نصوص كثرية جدا،  ذلك 

 هلل هو أمر بالتزام أحكام القرآن الكريم. عىل أن كل أمر بطاعة اامء اتفقوا لالع

ُسوَل َوُأوِِل    ﴿ومن تلك اآليات قوله تعاىل:   ِذيَن آَمُنوا َأطِيُعوا اهللََّ َوَأطِيُعوا الرَّ َا الَّ َياَأهيه

ُتؤْ  ُكنُْتْم  إِْن  ُسوِل  إىَِل اهللَِّ َوالرَّ َفُردهوُه   
ٍ
ء َتنَاَزْعُتْم يِف يَشْ َفإِْن  ِمنُْكْم  َواْلَيْوِم اآْلِخِر  اأْلَْمِر  بِاهللَِّ  ِمنُوَن 

كتاب اهلل تعاىل وسنة    حتكيم   ، فاآلية الكريمة تدعو إىل[ 59]النساء:    ﴾ َذلَِك َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِوياًل 

إىل الكتاب    اليوم اآلخر، وخترب أن الرداإليامن باهلل تعاىل ووخترب أن ذلك من رشوط  ،  رسوله  

 والسنة خري من التنازع والقول بالرأي، وأحسن عاقبة ومآال. 

ْوا َفإِنَّاَم َعَلْيِه َما مُحَِّل َوَعَلْيُكْم  ﴿ومنها قوله تعاىل:   ُسوَل َفإِْن َتَولَّ ُقْل َأطِيُعوا اهللََّ َوَأطِيُعوا الرَّ

الرَّ  َوَما َعىَل  هَتَْتُدوا  َوإِْن ُتطِيُعوُه  مُحِّْلُتْم  املُْبنِيُ َما  اْلَباَلُغ  إِالَّ  ، وهي خترب أن  [54]النور:    ﴾ُسوِل 

 اهلداية حمصورة يف القرآن الكريم. 

ُموا َبنْيَ َيَدِي اهللَِّ َوَرُسولِِه َواتَُّقوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ  ﴿  ومنها قوله تعاىل:  ِذيَن آَمُنوا اَل ُتَقدِّ َا الَّ َياَأهيه

هني رصيح عن تقديم أي رأي أو موقف قبل التعرف    وفيها ،  [ 1]احلجرات:    ﴾ َسِميٌع َعلِيمٌ 

 عىل ما ذكره القرآن الكريم. 

بم  )حني بعثه إىل اليمن:    قال له النبي  الذي  حديث معاذ،  ويدل هلذا كله ما ورد يف  

ال:  ق  ( فإن مل جتد؟)قال:      قال: بسنة رسول اهلل   ( فإن مل جتد؟)قال: بكتاب اهلل. قال:    (حتكم؟

احلمد هلل الذي وفق رسوَل رسوِل اهلل، ملا يريض رسول  )أجتهد رأيي، فرضب يف صدره وقال:  

  (1)(اهلل

أنه سيحتكم إىل التوراة أو غريها، ومل خيربه أنه    ففي هذا احلديث مل خيرب معاذ النبي  

 سيوكل شخصا ليختار املصدر املناسب الذي حيكم به. 

 
 (1328( و )1327(، والرتمذي رقم )3593( و )3592رواه أبو داود رقم )(  1) 
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ومن العجيب أن ينسب هذا احلكم لسعد بن معاذ الصحايب اجلليل الذي اتفقت األمة  

مجيعا عىل احرتامه وتبجيله وتقدير تضحياته، فهل يمكن لسعد أن يرتك حكم القرآن الكريم،  

ب عنه، وهو يف آخر حياته، ليطبق فيهم حكم التوراة، وهو يعلم حتريفها، وموقف رسول  ويرغ

 منها؟ اهلل 

فإن قيل: مل يكن يف القرآن الكريم حكم مرتبطة بتلك احلادثة، ولذلك اضطر سعد ألن  

يستعني بالتوراة؛ فهذا دليل عىل اجلهل بالقرآن الكريم، الذي وصفه اهلل تعاىل بأنه بيان لكل  

 يشء، وأن عىل األمة أن حتتكم إليه وحده، وال تتبع أهواء األمم األخرى. 

إَِلْيَك  ﴿:  وقد ورد يف ذلك آيات كثرية؛ فاهلل تعاىل يقول خماطبا رسول اهلل   َوَأْنَزْلنَا 

ًقا ملَِا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلكَِتاِب َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِه َفاْحكُ  ْم َبْينَُهْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َواَل َتتَّبِْع اْلكَِتاَب بِاحْلَقِّ ُمَصدِّ

َعًة َوِمنَْهاًجا  ، فهذه اآليات  [48]املائدة:    ﴾َأْهَواَءُهْم َعامَّ َجاَءَك ِمَن احْلَقِّ لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُْكْم رِشْ

ح الكريمة خترب عن هيمنة القرآن الكريم عىل سائر الكتب، وأنه أصبح هو املرجع الذي ال يص 

أن يتبع أهواء أهل الكتاب وغريهم، ويرتك   الرجوع إىل غريه، وهلذا هنى اهلل تعاىل رسول اهلل  

 التحاكم للقرآن الكريم. 

َوَأِن    ﴿وحيذر القرآن الكريم من ترك التحاكم إىل كتاب اهلل، واتباع األهواء، فيقول:  

َتتَّبِْع أَ  إَِليَْك اْحُكْم َبْينَُهْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َواَل  َيْفتِنُوَك َعْن َبْعِض َما َأْنَزَل اهللَُّ  ْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن 

َلفَ  النَّاِس  ِمَن  َكثِرًيا  َوإِنَّ  ُذُنوهِبِْم  بَِبْعِض  ُيِصيَبُهْم  َأْن  اهللَُّ  ُيِريُد  َأنَّاَم  َفاْعَلْم  ْوا  َتَولَّ   ﴾ اِسُقونَ َفإِْن 

لغري القرآن الكريم من اجلاهلية، قال تعاىل تعقيبا عىل اآلية    ، بل إنه يعترب التحاكم[49]املائدة:  

يَِّة َيبُْغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهللَِّ ُحْكاًم لَِقْوٍم ُيوِقُنوَن )   ﴿ السابقة:  
]املائدة:    ﴾ (  50َأَفُحْكَم اجْلَاِهلِ

50 ] 

اهلل   رسول  غضب  عن  خترب  التي  النصوص  من  الكثري  السنة  يف  ورد  من    وهكذا 

روي أن  فقد  ؛ االحتكام أو الرجوع يف املعارف والعلوم للكتاب املقدس، وترك القرآن الكريم
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بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فغضب، وقال: )أمتهوكون فيها   عمر أتى رسول اهلل  

يشء   عن  تسألوهم  ال  نقية،  بيضاء  هبا  جئتكم  لقد  بيده،  نفيس  والذي  اخلطاب؟!  ابن  يا 

كان حيا     فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفيس بيده لو أن موسى  فيخربوكم بحق  

   (1) ما وسعه إال أن يتبعني(

فهذا احلديث العظيم خيرب أن دين اهلل أبيض نقي صاف ليس فيه أي دنس أو شبهة متنع  

اختلط   ما  إذا  أسود  إىل  يتحول  أن  يمكنه  األبيض  هذا  لكن  له..  التسليم  من  السليم  العقل 

 بغريه.. فهو لشدة بياضه ومجاله أرسع األشياء إىل التلوث إذا مل حيافظ عليه. 

قال   آخر  حديث  وقد  ويف  هيدوكم  لن  فإهنم  الكتاب عن يشء،  أهل  تسألوا  : )ال 

ضلوا، وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق، وإنه ـ واهلل ـ لو كان موسى حيا بني  

  (2)يتبعني(أظهركم ما حل له إال أن 

وغريها من األحاديث الكثرية التي تنهى عن الرجوع إىل أهل الكتاب وغريهم ملعرفة  

 أو العملية.  ،حقائق الدين، أو قيمه، أو مواقفه العلمية 

وهكذا وردت النصوص تأمر بمحاكمة األحاديث والروايات للقرآن الكريم، ذلك أن  

واحلديث   الرواية  كذب  عالمات  أكرب  هذه خمالفتهمن  ترو  مل  ولألسف،  الكريم،  للقرآن  ا 

النصوص بالطرق الصحيحة إال عن أئمة أهل البيت، وربام يكونون قد دعوا إىل ذلك بعد ما 

 رأوا استغالل الفئة الباغية لثغرة احلديث لتشويه الدين بعد عجزهم عن حتريف القرآن الكريم. 

النا   عنه    وا فقد رو )أهّيا  فقال:  بمنى،  الناس  يوافق  أنه خطب  س، ما جاءكم عنّي 

 ( 3)(كتاب اهلل فأنا قلته، وما جاءكم عنّي خيالف كتاب اهلل فلم أقله 

 
 (. 15195ح)  3/387(   مسند اإلمام أمحد بن حنبل: 1) 

هـ(، املحقق: خالف  807غاية املقصد ىف زوائد املسند، أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي )املتوىف:  (   2) 

 ( 92/ 1)، م 2001 - هـ 1421 األوىل،: الطبعة لبنان، –حممود عبد السميع، دار الكتب العلمية، بريوت 

 . 5ح 69 /1، ش، طهران ه 1363كتب اإلسالمية، الغفاري، دار ال الكايف، أبو جعفر الكليني، حتقيق عيل أكرب (3) 
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، ويف  ( : )ما مل يوافق من احلديث القرآن فهو زخرفأنه قالالصادق  وروي عن اإلمام  

عن عبد اهلل بن أيب يعفور، قال: سألت أبا عبد اهلل  عن اختالف احلديث يرويه من حديث آخر  

منهم من ال نثق به؟ قال: )إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اهلل،  و  به،نثق  

: )ما مل يوافق من  ويف رواية أخرى، وإال فالذي جاءكم به أوىل به(،  أو من قول رسول اهلل  

  (1)احلديث القرآن فهو زخرف(

مية ـ عىل اعتبار  وبناء عىل هذا نص أئمة الشيعة ـ عىل خالف غريهم من املدارس اإلسال

القرآن الكريم معيارا يف قبول األحاديث ورفضها، وقد قال الشيخ املفيد يف كتابه ]تصحيح 

صحيح  يف  يتقاىض  وإليه  والروايات،  األحاديث  عىل  م  مقدَّ تعاىل  اهلل  )وكتاب  االعتقاد[: 

  (2)(األخبار وسقيمها، فام قىض به فهو احلّق دون سواه 

يعقوب   بن  حمّمد  وملؤّلفه  الكايف  لكتاب  الشديد  احرتامهم  رغم  الشيعة  نرى  وهلذا 

الكليني وشهادهتم له بتبّحره يف علم احلديث، إالّ أهنم مل يّدعوا بأّن ما مجعه كّله صحيح، بل إن 

من علامء الشيعة من طرح أكثر من نصفه، وقال بعدم صحتها، ومع ذلك مل يشاغب عليه مثلام 

 بسبب احلديث واحلديثني.  لكثري يف املدرسة السنيةا يشاغب 

بل إّن الشيخ الكليني نفسه ال يقول بصّحة كّل األحاديث التي مجعها يف الكتاب، فقد  

القرآن،   البيت وضعوا قواعد حلّل اختالف األخباركالعرض عىل  ذكر يف كتابه أن أئمة أهل 

يّدع توفيقه لتدوين اآلثار الصحيحة فقط، ولذا وأّنه سيعمل عىل هذا املنهاج، لكن مع هذا مل  

اعرتف بالتقصري وقال له: )وقد يرّس اهلل تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توّخيت،  

  (3) فمهام كان من تقصري فلم تقرص نيتنا يف إهداء النصيحة(

 
 . 115/  2، وج 145و  144/  1ج بحار األنوار، (  1) 

ش،    ه  1363تصحيح االعتقاد بصواب االنتقاد، الشيخ املفيد، تقديم السيد هبة الدين الشهرستاين، منشورات الريض،  (  2) 

 .44 ص قم،

 (11/ 1الكايف الكليني )(  3) 
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ر املختلفة(  إضافة إىل ذلك، فقد عقد يف كتابه بابًا بعنوان )األخبار املتعارضة( أو )األخبا 

وبنّي فيه أن األئمة أمروا بالرجوع يف هذه احلالة إىل القرآن أو املشهور أو غري ذلك، وذلك كله  

 دليل عىل أّنه ال يشهد بصحة كتابه كله. 

وهكذا نجد يف املدرسة السينة من يدعو إىل هذا، ويعترب القرآن الكريم حكام أساسيا يف  

الشيخ حممد الغزاِل  تفاء بدراسة السند وحده، ومنهم  تصحيح الروايات وتضعيفها، وعدم االك

]السنة بني أهل الفقه وأهل احلديث[، والذي دعا فيه إىل    ألف يف ذلك كتابه املعروف  الذي

قيامة   عليه  فأقيمت  الكريم،  للقرآن  السنة  السنية حماكمة  املدرسة  من  املقلدين  من  ،  الكثري 

ه عرشات الكتب، وأقيمت عرشات الندوات،  وكتبت ألجل الرد عليوخاصة السلفيني منهم،  

 وحذر منه كام حذر سلفهم من اجلهمية والزنادقة. 

كتابه   مقدمة  يف  املدخيل  هادي  بن  ربيع  الشيخ  كتبه  ما  ذلك  عىل  األمثلة  أقرب  ومن 

، قال: ).. يؤسفنا أن الشيخ حممد ( )كشف موقف الغزاِل من السنَّة وأهلها ونقد بعض آرائه

يف خصوم السنَّة    - يف هذه الظروف العصيبة التي متر هبا السنَّة وأهلها -فسه  الغزاِل قد حرش ن

بل صار حامل لواء احلرب عليها وأصبحت كتبه وأقواله متثل مدرسة ينهل منها كل حاقد عىل 

اإلسالم والسنَّة النبوية املطهرة، إن الغزاِل يف كثري من كتبه وترصحياته يتململ من السنَّة وال  

ر اآلحاد عىل حد زعمه متلمل السليم، ولقد ضمن مؤلفاته األخرية محالت شعواء  سيام أخبا 

الصحيحة، ومحالت شديدة عىل من يريد    وقذائف خطرية عىل كثري من أحاديث رسول اهلل  

هبا  هبذه ،  التمسك  بناه  ما  هيدم  لكنه  عنه  ويدافع  اإلسالم  هبا  ينرص  كتابات  لـه  أن  ُينكر  وال 

السنَّة وُطوِرَد سكانه بمثل قذائف  احلمالت عىل   بنيان  إذ ال إسالم بال سنَّة فإذا زلزل  السنَّة 

   (1) الغزاِل حتول بنياهنا إىل خراب وإىل بالقع ويـباب(

ثم ذكر العلة التي يستند إليها العقل السلفي يف قبول املتناقضات، وهي اعتقاده بقصور   

 
 (  4) ص  ، السعودية،السعودية: مكتبة ابن القيم ، ربيع املدخيل، ( كشف موقف الغزاِل من السنَّة وأهلها ونقد بعض آرائه1) 
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)ولعلَّ   فقال:  بينها،  التوفيق  إىل هذه العقول عن  الغزاِل  دفع  الذي  السبب  سائال يسأل عن 

لـه هذا  املواقف من السنَّة ومن أهلها، فأعتقد أن مرد ذلك إىل قصور إدراكه ملعانيها فيخيل 

العقل   هذا  يكون  وقد  العقل  تصادم  أو  القرآن  تعارض  أهنا  األحاديث  من  كثري  يف  القصور 

مح له نفسه بمراجعة أقوال أهل االختصاص  ثم ال تس ، جهميا أو معتزليا أو مسترشقا أوروبيا 

من أئمة احلديث وجهابذة النقاد الذين استطاعوا بام آتاهم اهلل من فقه وعقول وملكات وعلم  

راسخ أن يوّفقوا بني األحاديث واآليات أو األحاديث واألحاديث التي يظهر للمترسعني أن  

لد لـه من هذا أو ذاك شعو ر بالضيق والكراهية لكثري من األحاديث  بينها شيئا من التعارض فتوَّ

 ( 1) التي ال حتلو لـه(

ثم يدقق أكثر يف العلة التي جعلت الغزاِل يتحول إىل عدو من أعداء السنة، وهي أنه مل  

يذهب إىل السلف وأهل احلديث، ألهنم هم احلجة عند كل نزاع، يقول يف ذلك: )فإذا أراد أن  

عات وكتب العلل التي بذل فطاحل احلديث وجهابذته  يشفي غيظه ال يذهب إىل كتب املوضو

ة، فيأخذ ،  جهودا عظيمة يف نقدها من جهة األسانيد واملتون ثم قاموا بتمييزها يف كتب خاصَّ

تراث سيد  املسلمني من  يريده منها ويروي منها ظمأه، بل يذهب إىل أغىل وأجلِّ ما عند  ما 

املرشفة    املرسلني   السنَّة  دواوين  وهو  األمة  أال  تلقتهام  اللذان  الصحيحان  رأسها  وعىل 

فيختار منها ما ،  بالقبول واحلفاوة واإلجالل وقالوا فيهام بحق إهنام أصح الكتب بعد كتاب اهلل

ال يوافق منهجه املرجتل فيوسعه طعنا وتشوهيا وسخرية، كام يصب عىل املتمسكني هبا وابال من 

 ( 2)الشتائم والسخرية والتحقري( 

ى علام آخر يتقمص شخصية الربهباري وابن بطة ومتشددي السلف، وهو  وهكذا نر

املحدث السلفي الكبري )مقبل بن هادي الوادعي(، الذي كتب عن الغزاِل يقول: )حممد الغزاِل  

 
 . 5ص  املرجع السابق( 1) 

 (  6-4( كشف موقف الغزاِل من السنَّة وأهلها ونقد بعض آرائه ) ص2) 
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له كام يف مقدمة   بالزندقة، اإلمام أمحد قيل  لـَحَكَم عليه  معرفة )لو كان يف عرص اإلمام أمحد 

إن أيب قتيلة يسخر من املحدثني، فقام اإلمام أمحد ينفض ثيابه ويقول:    : قيل له (علوم احلديث 

فهذا لو   )هذا زنديق، هذا زنديق، هذا زنديق(، ما ظنك بمن يسخر من حديث رسول اهلل 

  (1)كان يف زمان اإلمام أمحد لـُحكَِم عليه بالزندقة(

 : موقف القرآن الكريم من رشيعة اليهود ـ    2

النواحي التي مل يلتفت إليها أولئك الذين راحوا يربرون املجزرة بكون احلاكم  وهي من  

الوارد فيها ليس ظاملا لليهود ألن فيه تطبيقا لرشيعتهم، وهذا يعني أن ما ورد يف رشيعتهم مما  

 نقلوه من كتاهبم املقدس صحيح، ولست أدري ما هو دليلهم عىل صحته؟ 

ذلك أن الرشيعة اإلسالمية نسخت ما   ؛ه ال يصحولو فرضنا صحته؛ فإن االحتكام إلي

قبلها من الرشائع، وصار االحتكام واجبا للرشيعة اإلسالمية، بل حتى لو كان األنبياء عليهم  

َوإِْذ َأَخَذ اهللَُّ ِميَثاَق النَّبِيِّنَي  ﴿لوجب عليهم اتباعه، كام قال تعاىل:   الصالة والسالم يف عهده 

ِمنْ  آَتْيُتُكْم  َقاَل    ملََا  ُه  نَّ َوَلَتنرُْصُ بِِه  َلُتْؤِمنُنَّ  َمَعُكْم  ملَِا  ٌق  ُمَصدِّ َرُسوٌل  َجاَءُكْم  ُثمَّ  َوِحْكَمٍة  كَِتاٍب 

اِهِدينَ  ي َقاُلوا َأْقَرْرَنا َقاَل َفاْشَهُدوا َوَأَنا َمَعُكْم ِمَن الشَّ ]آل    ﴾َأَأْقَرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعىَل َذلُِكْم إرِْصِ

 [ 81عمران: 

يرصح بتالعب أهل الكتاب، واليهود خصوصا    الكريم   وفوق ذلك كله؛ فإن القرآن 

بالعدل والرمحة إىل رشائع برشية   اململوءة  بكتبهم ورشائعهم، ولذلك حتولت من رشائع اهلل 

كَِتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمَن اْلكَِتاِب  َوإِنَّ ِمنُْهْم َلَفِريًقا َيْلُووَن َأْلِسنََتُهْم بِالْ ﴿ مملوءة باألهواء، قال تعاىل:  

َكِذَب َوُهْم  َوَما ُهَو ِمَن اْلكَِتاِب َوَيُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعنِْد اهللَِّ َوَما ُهَو ِمْن ِعنِْد اهللَِّ َوَيُقوُلوَن َعىَل اهللَِّ الْ 

َقْد َكاَن َفِريٌق ِمنُْهْم َيْسَمُعوَن  َأَفَتْطَمُعوَن َأْن ُيْؤِمنُوا َلُكْم وَ   ﴿، وقال:  [ 78]آل عمران:    ﴾ َيْعَلُمونَ 

ُفوَنُه ِمْن َبْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم َيْعَلُموَن )  ِذيَن آَمُنوا َقاُلوا آَمنَّا َوإَِذا 75َكاَلَم اهللَِّ ُثمَّ حُيَرِّ ( َوإَِذا َلُقوا الَّ

 
 .اجلزائر -رشيط ) حطاب ليل ( ، تسجيالت جمالس اهلدى (  1) 
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ُثوهَنُْم باَِم َفَتَح اهللَُّ  وُكْم بِِه ِعنَْد َربُِّكْم َأَفاَل َتْعِقُلوَن َخاَل َبْعُضُهْم إِىَل َبْعٍض َقاُلوا َأحُتَدِّ  َعَلْيُكْم لُِيَحاجه

وقال:  [ 76،  75]البقرة:    ﴾ اَلَلَة    ﴿،  الضَّ وَن  َيْشرَتُ اْلكَِتاِب  ِمَن  َنِصيًبا  ُأوُتوا  ِذيَن  الَّ إىَِل  َتَر  َأمَلْ 

بِيَل  السَّ َتِضلهوا  َأْن  َولِياا َواهللَُّ﴿وقال:    ،[44]النساء:    ﴾ َوُيِريُدوَن  بِاهللَِّ  َوَكَفى  بَِأْعَدائُِكْم  َأْعَلُم   

ُفوَن اْلَكلَِم َعْن َمَواِضِعِه َوَيُقوُلوَن َسِمْعنَا َوَعَصْينَا 45َوَكَفى بِاهللَِّ َنِصرًيا )  ِذيَن َهاُدوا حُيَرِّ ( ِمَن الَّ

ُْم َقاُلوا َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا َواْسَمْع   َواْسَمْع َغرْيَ ُمْسَمٍع َوَراِعنَا َلياا بَِأْلِسنَتِِهْم َوَطْعنًا  يِن َوَلْو َأهنَّ يِف الدِّ

ا هَلُْم َوَأْقَوَم َوَلكِْن َلَعنَُهُم اهللَُّ بُِكْفِرِهْم َفاَل ُيْؤِمنُوَن إِالَّ َقلِياًل   ،  45]النساء:    ﴾َواْنُظْرَنا َلَكاَن َخرْيً

46 ] 

ليهود، أو اعتقاد صحة ما عندهم، أو  وحذر القرآن الكريم هذه األمة من الركون إىل ا

تعاىل:   قال  الرجوع،  صيغ  من  صيغة  بأي  إليه  ِذيَن ﴿ الرجوع  الَّ حَيُْزْنَك  اَل  ُسوُل  الرَّ َا  َياَأهيه

ِذيَن َهاُدو ِذيَن َقاُلوا آَمنَّا بَِأْفَواِهِهْم َومَلْ ُتْؤِمْن ُقُلوهُبُْم َوِمَن الَّ ُعوَن   ا ُيَساِرُعوَن يِف اْلُكْفِر ِمَن الَّ َسامَّ

ُفوَن اْلَكلَِم ِمْن َبْعِد َمَواِضِعِه َيُقوُلوَن إِْن ُأوتِي  ُعوَن لَِقْوٍم آَخِريَن مَلْ َيْأُتوَك حُيَرِّ ُتْم َهَذا لِْلَكِذِب َسامَّ

ِذيَن مَلْ ُيِرِد  َفُخُذوُه َوإِْن مَلْ ُتْؤَتْوُه َفاْحَذُروا َوَمْن ُيِرِد اهللَُّ فِْتنََتُه َفَلْن مَتْلَِك َلُه ِمَن اهللَِّ  َشْيًئا ُأوَلئَِك الَّ

ْنَيا ِخْزٌي َوهَلُْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعظِيٌم ) َر ُقُلوهَبُْم هَلُْم يِف الده  [ 41]املائدة:  ﴾ ( 41اهللَُّ َأْن ُيَطهِّ

من يميل إىل اليهود، وهيتم   وهذه اآلية الكريمة تدل عىل أنه كان يف عهد رسول اهلل 

؛ فمنع  دهم من العلوم أو الرشائع، ولعل ذلك هو الذي تسلل إىل األمة بعد وفاته  بام عن

تنفيذ تلك اآليات الكريمة، وصار يف األمة من يوز الرجوع ملصادر أهل الكتاب، بل وجد  

فيها من يدافع عنها وعن صحتها، اعتامدا عىل ما ورد يف النصوص التي تثني عىل نسخها التي  

 مل حتّرف. 

من مصادرها    بل وجد من يضع الروايات التي تنهى عن كتابة أحاديث رسول اهلل  

اليهود؛ ففي   النبوة يف نفس الوقت الذي جتوز فيها الرواية عن  املوثوقة مع قرب عهدها من 

)ال تكتبوا عني شيئا غري  أنه قال:    رسول اهلل مرفوعا إىل هريرة  احلديث الذي رووه عن أيب 
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 ( 1) القرآن، فمن كتب عني شيئا غري القرآن فليمحه.. وحدثوا عن بني إرسائيل وال حرج(

وهذا ما جعلهم يعتربون تعلم كتب أهل الكتب من العلم النافع الذي يعل صاحبه  

أيب هريرة من طلبة العلم الذين ورد يف النصوص املقدسة الثناء عليهم، ويروون يف ذلك عن  

األحبار من قوله له: )ما رأيت أحدا مل يقرأ التوراة أعلم بام فيها ما مدحه به كعب  أن من مناقبه  

 ( 2)  أيب هريرة(من 

أيب  وهذا   عرب  اإلسالم  إىل  تتسلل  اليهود  من  وغريه  األحبار  كعب  أحاديث  جعل  ما 

حتى أن ابن كثري روى عن مسلم صاحب الصحيح بسنده عن بكري  هريرة وغريه من الصحابة،  

بن األشج، قال: قال لنا برش بن سعيد: )اتقوا اهلل وحتفظوا من احلديث، فواهلل لقد رأيتنا جتالس  

أبا هريرة فيحدث عن رسول اهلل، وحيدثنا عن كعب األحبار ثم يقوم فأسمع بعض ما كان معنا 

 )  (3 )وحديث كعب عن رسول اهلل  عن كعب يعل حديث رسول اهلل 

وقد ذكر ابن سعد يف طبقاته الكربى قصة أول لقاء بني كعب وأيب هريرة، فروى عن  

عبد اهلل بن شقيق قال: جاء أبو هريرة إىل كعب يسأل عنه، وكعب يف القوم، فقال كعب: ما 

حفظ حلديث  أن يكون أ  تريد منه؟، فقال: أما إين ال أعرف أحدا من أصحاب رسول اهلل  

مني، فقال كعب: أما إنك مل جتد طالب يشء إال سيشبع منه يوما من الدهر إال    رسول اهلل  

 .(4) طالب علم أو طالب دنيا. فقال: أنت كعب؟، فقال: نعم، فقال: ملثل هذا جئتك

وهكذا انقلب احلال، فبدل أن يصبح كعب األحبار تلميذا أليب هريرة باعتباره صحابيا،  

ريرة تلميذا لكعب، والعجب أن كعبا راح يرغب أبا هريرة يف طلب العلم عىل  يديه،  صار أبو ه

 التي حفظها مل تكفه حتى راح يطلب علوما جديدة من كعب.  وكأن علوم رسول اهلل 

 
 ( 2806رقم  432 -  431/  7( والرتمذي )3461رقم  496/  6(  البخاري )1) 

 ( 600/ 2( سري أعالم النبالء: )343/ 67، ابن عساكر يف تاريخ دمشق )36/  1( تذكرة احلفاظ 2) 

 . 109ص  8( البداية والنهاية ج 3) 

 (332/ 4( الطبقات الكربى )4) 
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وتسلل اليهود، واالعرتاف بكتبهم مل يبدأ ـ لألسف ـ مع حكم معاوية واألمويني فقط،  

فقد روي   األمر خطورة؛  زاد  ما  قبل ذلك بكثري، وهذا  بدأ  املنثور يف  بل  )الدر  السيوطي يف 

: فقال عمر بن اخلطاب عند ذلك:  هذه الرواية اخلطريةالتفسري باملأثور( عن كثري من املحدثني،  

ع يا كعب ما حيدثنا به ابن أم عبد عن أدنى أهل اجلنة ما له فكيف بأعالهم؟ قال: )يا  أال تسم

أمري املؤمنني ما ال عني رأت وال أذن سمعت، إن اهلل كان فوق العرش واملاء، فخلق لنفسه دارا 

بيده، فزينها بام شاء وجعل فيها ما شاء من الثمرات والرشاب، ثم أطبقها فلم يرها أحد من  

منذ خلقها جربيل وال غريه من املالئكة ثم قرأ كعب: ﴿َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُْم ِمْن    خلقه 

ِة َأْعنُيٍ َجَزاًء باَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾ ]السجدة:     (1) [17ُقرَّ

ابن  ليس فيام ذكره كعب فقط، وإنام يف حتوهلا إىل دليل يعتمد عليه  هذه الرواية  خطورة  و

ومن التوراة الصحيحة،  وغريه، ليستنتجوا أن ما يقوله رواة اليهود عن كتبهم يعود إىل  تيمية  

: )وعمر بن اخلطاب ريض اهلل  [دقائق التفسري]يف األمثلة عىل ذلك ما عرب عنه ابن تيمية بقوله 

عنه ملا رأى بيد كعب األحبار نسخة من التوراة قال يا كعب إن كنت تعلم أن هذه هي التوراة 

ي أنزهلا اهلل عىل موسى بن عمران فاقرأها، فعلق األمر عىل ما يمتنع العلم به، ومل يزم عمر  الت

ريض اهلل عنه بأن ألفاظ تلك مبدلة ملا مل يتأمل كل ما فيها، والقرآن والسنة املتواترة يدالن عىل 

جلزم بتبديل  فيهام ما أنزله اهلل عز وجل، وا  أن التوراة واإلنجيل املوجودين يف زمن النبي  

ذلك يف مجيع النسخ التي يف العامل متعذر، وال حاجة بنا إىل ذكره، وال علم لنا بذلك، وال يمكن 

أحدا من أهل الكتاب أن يدعي أن كل نسخة يف العامل بجميع األلسنة من الكتب متفقة عىل 

   (2)لفظ واحد، فإن هذا مما ال يمكن أحدا من البرش أن يعرفه باختياره(

 
باملأثور، جالل الدين السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، القاهرة، مرص، مركز هجر للبحوث  الدر املنثور يف التفسري  (     1) 

 (259/ 8)، م2003هـ/1424، 1ية واإلسالمية، طوالدراسات العرب 

 (58/ 2(    دقائق التفسري )2) 
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احليل التي صار الكثري لألسف يستعملها لتمرير اخلرافات اليهودية، روايتها ثم  من  و

التعقيب عليها بكوننا ال نصدقها، وال نكذهبا، من األمثلة عىل ذلك ما ورد يف بعض روايات  

وإن اهليكل لفي    (1): )إن السموات السبع والبحار لفي اهليكلوهب بن منبه، والتي يقول فيها 

   (2)  قدميه لعىل الكريس وهو حيمل الكريس وقد عاد الكريس كالنعل يف قدميه(الكريس، وإن 

الذهبي بقوله: )كان وهب من أوعية العلوم، لكن ُجلَّ علمه عن أخبار    ا وقد علق عليه

األمم السالفة، كان عنده كتب كثرية إرسائيليات، كان ينقل منها لعله أوسع دائرة من كعب  

األخبار، وهذا الذي وصفه من اهليكل وأن األرضني السبع يتخللها البحر وغري ذلك فيه نظر  

  (3)نتخذه دلياًل(واهلل أعلم، فال نرده وال 

والعجب من هذه املقولة التي ال تسمن وال تغني من جوع.. فهم يروون هذه الرواية  

وغريها يف كتب التفسري واحلديث والعقيدة.. ويستخلصون ما فيها من فوائد عقدية.. ثم بعد 

 ذلك ـ ومن باب التقية ـ يقولون: )ال نرده وال نتخذه دلياًل( 

علامء السرية يف جمزرة بني قريظة،    مالذين اعتمد عليه   أئمة اليهودوهكذا نجد إماما من  

حممد بن كعب القرظي يعقد املجالس ليفرس القرآن عىل الطريقة اليهودية، كقوله:)كأن وهو  

 ( 4) الناس إذا سمعوا القرآن من يف الرمحن يوم القيامة فكأهنم مل يسمعوه قبل ذلك(

عنه قوله: )والذي نفيس بيده إن أقرب الناس يوم  ومثله عبد اهلل بن سالم الذي رووا  

   (5) جالس عن يمينه عىل كريس( القيامة حممد 

 
 . 1/290(   اهليكل البناء املرشف، خمتار الصحاح، الرزاي 1) 

 . 2/477(   السنة 2) 

العلو للعيل الغفار يف إيضاح صحيح األخبار وسقيمها، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي،  (    3) 

 . 130/ 1، م1995هـ ، 1416الطبعة: األوىل،  املحقق: أبو حممد أرشف بن عبد املقصود، مكتبة أضواء السلف ، الرياض،

 . 1/148(   السنة 4) 

 . 1/720والذهبي يف العلو  4/1609. وأخرجه اآلجري يف الرشيعة 1/256(   السنة 5) 
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وهذه النصوص وغريها كثري تدل عىل تفريط األمة يف تلك الوصايا الكثرية التي حذر  

 من أن ترغب األمة عن كتاب اهلل إىل غريه من الكتب.    فيها رسول اهلل 

وقد ذكر ابن كثري الرس يف كثرة تالميذ كعب األحبار وغريه من اليهود، فقال: )... فإن  

كعب األحبار ملا أسلم يف زمن عمر كان يتحدث بني يدي عمر بن اخلطاب بأشياء من علوم  

ا عنده مما يوافق كثري منه احلق الذي ورد به  أهل الكتاب، فيستمع له عمر تأليفا له وتعجبا مم

الرشع املطهر، فاستجاز كثري من الناس نقل ما يورده كعب األحبار هلذا املعنى، وملا جاء من 

  (1) اإلذن يف التحديث عن بني إرسائيل(

بل إن عبد اهلل بن الزبري ـ وهو من الصحابة الذين تتلمذوا عىل كعب األحبار ـ يذكر ما  

من كعب، فيقول: )ما أصبت ىف سلطانى شيئًا إال قد أخربنى به كعب قبل أن يقع(،    استفاده

أحد  العاص  بن  عمرو  إنَّ  أال  احلكامء،  أحد  الدرداء  أبا  إنَّ  )أال  قوله:  معاوية  عن  ويروون 

  (2)احلكامء، أال إنَّ كعب األحبار أحد العلامء، إن كان عنده علم كالثامر وإن كنا املفرطني(

قوله: )رأيت فيام  ما عرب عنه ب فضائل عبد اهلل بن عمرو بن العاصيذكرون من  وهكذا  

يرى النائم لكأن يف إحدى أصبعي سمنا ويف األخرى عسال فأنا ألعقهام، فلام أصبحت ذكرت  

  (3) ، فقال: )تقرأ الكتابني التوراة والفرقان، فكان يقرؤمها(ذلك لرسول اهلل 

 :   رسول ال حاكمية  . و . ثانيا ـ املجزرة 

من الثغرات الكربى التي تيرس معرفة مدى التدليس الذي استعمله من أشاع رواية تلك  

ترك وظيفته التي كلفه اهلل هبا، وهي والية أمر املسلمني،    املجزرة إخبارهم أن رسول اهلل  

واحلكم فيام حيصل هلم، وما يرتبط بذلك من وظائف، وتنازله عن ذلك كله لسعد بن معاذ،  

 
 ( 35-1/34( البداية والنهاية ] 1) 

 (650/ 5( اإلصابة يف متييز الصحابة، )2) 

 (7067) 2/222أمحد رواه ( 3) 
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املعصوم، وُيلجأ إىل غري  مع العلم أنه برش عادي غري مؤيد بالوحي؛ فهل يمكن أن ُيرتك حكم 

 املعصوم؟ 

إليه   رواة هذه املجزرة الذين كانت هلم صالت مبارشة ببني  ولعل هذا ما كان هيدف 

أمية؛ والذين كانوا يعلمون أهنم ال يساوون شيئا أمام كبار الصحابة من السابقني، وخصوصا 

اإلمام عيل؛ فلذلك راحوا يستعملون كل الوسائل لتجويز إمامة املفضول مع وجود الفاضل،  

 فضول يف وجود الفاضل. ، أو حكم امل توى املفضول مع وجود الفاضلأو ف

كبار   ترتك  احلديث  كتب  معظم  نجد  حيث  الرواية،  عهد  يف  لألسف  حصل  ما  وهو 

مل   لكوهنم  مرسلة  أو  مدلسة  أحاديثهم  كل  بأن  يقينهم  مع  صغارهم  إىل  وتذهب  الصحابة، 

 يعيشوا تلك األحداث التي يرووهنا. 

يف حياته،    اهلل  ولذلك فإن اخلطورة التي تنجم عن تلك الروايات هو إقصاء رسول  

والتحاكم إىل غريه، وهو ما تنفيه النصوص املقدسة مجيعا، بل تتوعد من يفعل ذلك بالوعيد  

َأْنُفَسُهْم    ﴿الشديد، قال تعاىل:   إِْذ َظَلُموا  ُْم  َأهنَّ َوَلْو  بِإِْذِن اهللَِّ  لُِيَطاَع  إِالَّ  ِمْن َرُسوٍل  َأْرَسْلنَا  َوَما 

اًبا َرِحياًم ) َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا ا ُسوُل َلَوَجُدوا اهللََّ َتوَّ ( َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤِمنُوَن 64هللََّ َواْسَتْغَفَر هَلُُم الرَّ

َتْسلِ  َوُيَسلُِّموا  َقَضْيَت  مِمَّا  َحَرًجا  َأْنُفِسِهْم  يِف  َيُِدوا  اَل  ُثمَّ  َبْينَُهْم  َشَجَر  فِياَم  ُموَك  حُيَكِّ   ﴾ ياًم  َحتَّى 

َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقىَض اهللَُّ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن هَلُُم  ﴿  ، وقال:[65،  64]النساء:  

ُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل ُمبِينًا  رَيَ
  ﴿ ، وقال: [36]األحزاب:   ﴾اخْلِ

َعُلوا ُدَعاَء ا ِمنُْكْم لَِواًذا اَل جَتْ َيَتَسلَُّلوَن  ِذيَن  َيْعَلُم اهللَُّ الَّ َقْد   َبْعِضُكْم َبْعًضا 
ِ
َبْينَُكْم َكُدَعاء ُسوِل  لرَّ

ِذيَن خُيَالُِفوَن َعْن َأْمِرِه َأْن ُتِصيَبُهْم فِْتنٌَة َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب َألِيمٌ   [ 63]النور:   ﴾ َفْلَيْحَذِر الَّ

يستأذنونه   كانوا  أهنم  الصحابة  يذكر عن  الكريم  القرآن  إن  أبسط األشياء،    بل  يف 

، فاهلل تعاىل يقول خمربا عام وهل يمكن ملن يفعل ذلك أن يقبل استبدال شخصه برسول اهلل 

ِذي  ﴿ حصل يف غزوة تبوك:   ُروَن ِمَن اأْلَْعَراِب لُِيْؤَذَن هَلُْم َوَقَعَد الَّ َن َكَذُبوا اهللََّ َوَرُسوَلُه  َوَجاَء املَُْعذِّ
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 ( َألِيٌم  َعَذاٌب  ِمنُْهْم  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َعىَل 90َسُيِصيُب  َواَل  املَْْرىَض  َعىَل  َواَل   
ِ
َعَفاء الضه َعىَل  َلْيَس   )

ِذيَن اَل َيُِدوَن َما ُينِْفُقوَن َحَرٌج إَِذا َنَصُحوا هللَِِّ َوَرُسولِِه َما َعىَل املُْْحِسننِيَ   ِمْن َسبِيٍل َواهللَُّ َغُفوٌر  الَّ

ْوا َوَأْعُينُهُ 91َرِحيٌم ) ِذيَن إَِذا َما َأَتْوَك لَِتْحِمَلُهْم ُقْلَت اَل َأِجُد َما َأمْحُِلُكْم َعَلْيِه َتَولَّ ْم  ( َواَل َعىَل الَّ

ْمِع َحَزًنا َأالَّ َيُِدوا َما ُينِْفُقوَن ) بِ 92َتِفيُض ِمَن الدَّ ِذيَن َيْسَتْأِذُنوَنَك َوُهْم َأْغنَِياُء  ( إِنَّاَم السَّ يُل َعىَل الَّ

  -   90]التوبة:    ﴾ (  93َرُضوا بَِأْن َيُكوُنوا َمَع اخْلََوالِِف َوَطَبَع اهللَُّ َعىَل ُقُلوهِبِْم َفُهْم اَل َيْعَلُموَن ) 

93 ] 

تبعا لرسول    بل إن القرآن الكريم يذكر أن اهلل تعاىل أخذ ميثاقه عىل األنبياء بأن يكونوا

َوإِْذ َأَخَذ اهللَُّ ِميَثاَق النَّبِيِّنَي ملََا آَتْيُتُكْم ِمْن كَِتاٍب  ﴿تعاىل:  يف حال إرساله يف حياهتم، قال    اهلل  

ُه َقاَل َأَأْقَرْرُتْم َوَأَخ  نَّ ٌق ملَِا َمَعُكْم َلُتْؤِمنُنَّ بِِه َوَلَتنْرُصُ ْذُتْم َعىَل َذلُِكْم  َوِحْكَمٍة ُثمَّ َجاَءُكْم َرُسوٌل ُمَصدِّ

اِهِدينَ  ي َقاُلوا َأْقَرْرَنا َقاَل َفاْشَهُدوا َوَأَنا َمَعُكْم ِمَن الشَّ  [ 81]آل عمران:    ﴾ إِرْصِ

)أمتهوكون فيها لعمر:    قد رصح بذلك احلديث السابق؛ والذي قال فيه رسول اهلل  و

يا بن اخلطاب، والذي نفيس بيده لقد جئتكم هبا بيضاء نقية، ال تسألوهم عن يشء فيخربوكم  

كان حيا ما وسعه    بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفيس بيده لو أن موسى  

 (1) إال أن يتبعني(

القرآ الصحابة بمثل هذه املسائل هو  ن الكريم عن عالقة  واليشء الوحيد الذي ذكره 

ال أحكام اهلل، وهي لتأليف القلوب، ال إلفادة رسول اهلل    ، الشورى املرتبطة باألمور التنظيمية

    الذي أغناه اهلل بالوحي عن كل مصدر خارجي، ولذلك ذكرت الشورى يف معرض رمحة

َن اهللَِّ لِنَْت هَلُْم َوَلْو ُكنَْت َفظاا َفباَِم َرمْحٍَة مِ   ﴿ وتأليفه لقلوب أصحابه، قال تعاىل:    رسول اهلل  

وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمِر َفإَِذا َعَزمْ  َت  َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضه

لِنَي  ْل َعىَل اهللَِّ إِنَّ اهللََّ حُيِبه املَُْتَوكِّ  [ 159]آل عمران:   ﴾ َفَتَوكَّ

 
 (. 15195ح)  3/387(   مسند اإلمام أمحد بن حنبل: 1) 
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اهلل   رسول  رفض  من  وغريه  إسحق  ابن  رواه  ما  فإن  به    ولذلك  طالب  ما  تطبيق 

القرظيون من تطبيق األحكام السابقة عىل اليهود عليهم، وتكليفهم باختيار من حيكم فيهم،  

لألمة يف حياته وبعدها، وحاكمية    يتناىف مع كل النصوص السابقة من حاكمة رسول اهلل  

 ه دستورا يتحاكم إليه اجلميع. القرآن الكريم باعتبار

ولنفرض أن بعض بني قريظة هم الذين اختاروا سعدا ليحكم فيهم؛ فلامذا يطبق األمر  

عىل اجلميع، وخصوصا أولئك الشباب اليافعني البسطاء الذين ربام مل يكونوا يعلمون ما فعله  

 كبارهم؟

ا حكم رسول اهلل  ولنفرض أهنم اختاروا شخصا آخر غري سعد، وأنه حكم فيهم بمثل م

   عىل قريش، وجعلهم من الطلقاء، فهل يرفض رسول اهلل  ذلك احلكم؟ وحينها يصبح

أبسط   مع  يتناىف  ما  القانون، وهو  بمطبق  بالقانون، وال  له  احلظ ال عالقة  نوعا من  التحاكم 

 املبادئ اإلنسانية؛ فكيف بالرشيعة اإلهلية العادلة؟ 

ك الروايات، وتطبيقها عىل ما ورد يف القرآن الكريم من  وهلذا؛ فإن القراءة املتمعنة لتل

  ت حكم اخلونة، أو ما ورد مثله يف الغزوات األخرى يشكل دليال قويا عىل أن تلك املجزرة ليس 

 سوى تدليس وكذب افرتاه اليهود والفئة الباغية لتشويه النبوة وحتريف اإلسالم. 

وسنسوق هنا الرواية الواردة يف ذلك، ونرى ما يكتنفها من خمالفات رشعية، فقد قال  

، فتواثبت األوس، فقالوا: يا رسول  فلام أصبحوا نزلوا عىل حكم رسول اهلل  )ابن إسحق:  

وقد كان   ـ  اهلل، إهنم موالينا دون اخلزرج، وقد فعلت يف مواِل إخواننا باألمس ما قد علمت

بل بني قريظة قد حارص بني قينقاع، وكانوا حلفاء اخلزرج، فنزلوا عىل حكمه،  ق  رسول اهلل  

: أال  فلام كلمته األوس قال رسول اهلل    ـ  فسأله إياهم عبد اهلل بن أيب بن سلول، فوهبهم له 

: فذاك إىل  ترضون يا معرش األوس أن حيكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بىل، قال رسول اهلل  

يقال هلا    ، قد جعل سعد بن معاذ يف خيمة المرأة من أسلم رسول اهلل    وكان   ،سعد بن معاذ 
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رفيدة، يف مسجده، كانت تداوي اجلرحى، وحتتسب بنفسها عىل خدمة من كانت به ضيعة من  

لقومه حني أصابه السهم باخلندق: اجعلوه يف خيمة    املسلمني، وكان رسول اهلل   قد قال 

يف بني قريظة، أتاه قومه فحملوه عىل   ه رسول اهلل  رفيدة حتى أعوده من قريب. فلام حكم

،  محار قد وطئوا له بوسادة من أدم، وكان رجال جسيام مجيال، ثم أقبلوا معه إىل رسول اهلل  

إنام والك ذلك لتحسن فيهم،    وهم يقولون: يا أبا عمرو، أحسن يف مواليك، فإن رسول اهلل  

فرجع بعض من كان معه  ال تأخذه يف اهلل لومة الئم،  د أن  فلام أكثروا عليه قال: لقد أنى لسع

من قومه إىل دار بني عبد األشهل، فنعى هلم رجال بني قريظة، قبل أن يصل إليهم سعد، عن 

قوموا   :واملسلمني، قال رسول اهلل  كلمته التي سمع منه. فلام انتهى سعد إىل رسول اهلل 

سيدكم فيقولو  - إىل  قريش،  من  املهاجرون  اهلل  فأما  رسول  أراد  إنام  وأما   ن:  األنصار، 

فقاموا إليه، فقالوا: يا أبا عمرو، إن رسول اهلل    ؛األنصار، فيقولون: قد عم هبا رسول اهلل  

   قد والك أمر مواليك لتحكم فيهم، فقال سعد بن معاذ: عليكم بذلك عهد اهلل وميثاقه، أن

، وهو  يف الناحية التي فيها رسول اهلل    ا؟احلكم فيهم ملا حكمت؟ قالوا: نعم: وعىل من ها هن

فإين أحكم فيهم  ): نعم، قال سعد:  إجالال له، فقال رسول اهلل    معرض عن رسول اهلل  

  (1) (أن تقتل الرجال، وتقسم األموال، وتسبى الذراري والنساء

يعتمد عليها  واملالحظات التي يمكن توجيهها هلذه الرواية وأمثاهلا من الروايات التي  

 : كثرية منها   من يدافعون عن هذه املجزرة

 االعرتاض األول: 

وأن سعد بن معاذ فاجأهم به، بدليل أن  خفاء احلكم عىل اجلميع،  الرواية تدل عىل  أن  

قومه كانوا يطلبون منه أن يرأف هبم، لكنهم مل يعدهم بيشء حتى نطق باحلكم، وهو نفس ما  

 
 (239/ 2ابن هشام، )سرية (  1) 
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روا أن ما قام به من الداللة عىل احلكم الذي ينتظرهم خيانة هلل  رووه يف قصة أيب لبابة، الذي ذك

 ورسوله. 

: أن ابعث إلينا أبا لبابة بن  ثم إهنم بعثوا إىل رسول اهلل  فقد حدث ابن إسحق قال:  

عبد املنذر، أخا بني عمرو بن عوف، وكانوا حلفاء األوس، لنستشريه يف أمرنا، فأرسله رسول  

قام إليه الرجال، وجهش إليه النساء والصبيان يبكون يف وجهه، فرق    إليهم، فلام رأوه  اهلل  

هلم، وقالوا له: يا أبا لبابة! أترى أن ننزل عىل حكم حممد؟ قال: نعم، وأشار بيده إىل حلقه، إنه  

الذبح، قال أبو لبابة: فول اهلل ما زالت قدماي من مكاهنام حتى عرفت أين قد خنت اهلل ورسوله  

   و لبابة عىل وجهه ومل يأت رسول اهلل  ثم انطلق أب    حتى ارتبط يف املسجد إىل عمود من

عمده. وقال: ال أبرح مكاين هذا حتى يتوب اهلل عيل مما صنعت، وعاهد اهلل: أن ال أطأ بني  

قريظة أبدا، وال أرى يف بلد خنت اهلل ورسوله فيه أبدا.. وأنزل اهلل تعاىل يف أيب لبابة، فيام قال  

ِذيَن آَمنُوا اَل  }عيينة، عن إسامعيل بن أيب خالد، عن عبد اهلل بن أيب قتادة:  سفيان بن   َا الَّ َياَأهيه

ُسوَل َوخَتُوُنوا َأَماَناتُِكْم َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ    (1) ([27]األنفال:   {خَتُوُنوا اهللََّ َوالرَّ

الذي   العادل  الرشعي  بالتدليس واإلرسال ختالف متاما احلكم  اململوءة  الرواية  وهذه 

القيام  ينبغي أن يعرفه اجلميع، حتى يستطيعون اتقاءه، بل إن اهلل تعاىل أمر بإعالم اخلائنني قبل  

إَِلْيِهْم    ﴿  بأي إجراء ضدهم، فقال:  َقْوٍم ِخَياَنًة َفاْنبِْذ  ا خَتَاَفنَّ ِمْن  اَل حُيِبه  َوإِمَّ  إِنَّ اهللََّ 
ٍ
َعىَل َسَواء

بقوله: )فأباح إبطال العهد عند خمافة الطباطبائي  ، وقد علق عليها  [ 58]األنفال:    ﴾ اخْلَائِننِيَ 

اخليانة، ومل يرض مع ذلك إال بإبالغ النقض إليهم لئال يؤخذوا عىل الغفلة فيكون ذلك من 

  (2) اخليانة املحظورة(

 : ثاين االعرتاض ال 

 
 (.236/ 2ابن هشام، )سرية (  1) 
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الذي اعتمد عليه يف حكمه، ومل يسترش    أن الدليل  الرواية تدل عىل أن سعدا مل يذكر 

  النبي أحدا قبل النطق به، وهذا خالف ما ورد يف رشوط القضاء، وقد ورد يف احلديث أن  

كيف تقيض إن عرض لك القضاء؟ قال معاذ:    : بمعاذ إىل اليمن واليا وقاضيا وقال له أرسل  

  : فإن مل يكن ذلك يف كتاب اهلل؟ قال: أقيض بسنة اهلل أقيض بام يف كتاب اهلل. فقال النبي  

النبي   آلو، فرضب    قال  رأيي وال  قال: أجتهد  اهلل  يكن ذلك يف سنة رسول  مل  فإن  ملعاذ: 

اهلل   وقال:    رسول  بيده  ر)صدره  وفق  الذي  هلل  رسول  احلمد  يرىض  ملا  اهلل  رسول  سول 

 ( 1)(اهلل

القضايا؛   أبسط  يف  تطبيقها  القايض  عىل  ينبغي  التي  الرشوط  مجيعا  الفقهاء  ذكر  وقد 

 ( ابن حزم:  قبيلة كاملة، ومن ذلك قول  بإبادة رجال  القضاء  فكيف باحلكم  وال حيل أن ييل 

قل، عامل بأحكام القرآن،  واحلكم يف يشء من أمور املسلمني وأهل الذمة: إال مسلم، بالغ، عا 

وناسخ كل ذلك، ومنسوخه، وما كان من النصوص خمصوصا   والسنة الثابتة عن رسول اهلل  

فإذا مل يكن عاملا بام ال يوز  وز إال بام ذكرنا ملا ذكرنا قبل،  بنص آخر صحيح؛ ألن احلكم ال ي

جاهال بام ذكرنا أن يشاور من احلكم إال به مل حيل له أن حيكم بجهله باحلكم وال حيل له إذا كان  

َواَل    ﴿ وقد قال اهلل تعاىل:  ألنه ال يدري أفتاه بحق أم بباطل،  يرى أن عنده علام ثم حيكم بقوله؛  

ِعْلٌم   بِِه  َلَك  َلْيَس  َما  ال علم له به،    فمن أخذ بام ال يعلم فقد قفا ما ،  [ 36]اإلرساء:    ﴾ َتْقُف 

وليس هذا بمنزلة اجلاهل من العامة تنزل به النازلة فيسأل من يوصف له  وعىص اهلل عز وجل،  

أو أن ، بعلم القرآن والسنة، ويأخذ بقوله بعد أن خيربه أنه حكم اهلل تعاىل أو أمر رسول اهلل 

يف إمهاله فعليه يف ذلك   العامي مكلف يف تلك النازلة عمال ما قد افرتضه اهلل عليه، ومل يفسح له

اَل ُيَكلُِّف اهللَُّ َنْفًسا إِالَّ  ﴿قال اهلل تعاىل:  ث بلغ وسعه من العلم ما مل يلزمه،  أن يبلغ يف ذلك حي

وأما احلاكم فبضد هذا؛ ألنه غري مكلف ما ال يدري من احلكم بني  ،  [ 286]البقرة:   ﴾ُوْسَعَها 

 
 (1328( و )1327(، والرتمذي رقم )3593( و )3592رواه أبو داود رقم )(  1) 
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وال حيل احلكم  لم  كلفه اهلل تعاىل سواه من أهل العغريه من الناس، بل هو حمرم عليه ذلك، وإنام  

دون أن يوافق   بقياس، وال بالرأي وال باالستحسان وال بقول أحد ممن دون رسول اهلل  

إِنَّ الظَّنَّ اَل ُيْغنِي  ﴿وقد قال اهلل تعاىل:    ، قرآنا أو سنة صحيحة؛ ألن كل ذلك حكم بغالب الظن

َشْيًئا   احْلَقِّ  اهلل  ،  [36]يونس:    ﴾ ِمَن  رسول  أكذب  ) :  وقال  الظن  فإن  والظن  إياكم 

  (1) (احلديث

 االعرتاض الثالث: 

مل يسمع حجج بني قريظة، وكان  ـ بحسب ما تدل عليه هذه الرواية وغريها ـ ن سعدا  أ

األصلـ  كام تدل عليه رشوط القضاءـ  أن يستقدم كل واحد منهم، ثم يسأله عن حجته، وحيقق 

معه، فقد يكون يف الوقت الذي حصلت فيه اخليانة مريضا أو مل يشارك فيها ـ ولكن ذلك مل  

 حدا، أو يسمع ألحد. بل ذكرت الرواية أنه حكم فيهم حكام عاما من غري أن يستشري أحيدث،  

الصالة   عليهم  األنبياء  سامع  عن  أخرب  الذي  الكريم  القرآن  ذكره  ما  خالف  وهذا 

السالم:   داود عليه  تعاىل عن  قال  يريدون حماكمتهم،  الذين  َنبَُأ ﴿والسالم حلجج  َأَتاَك  َوَهْل 

ُروا املِْْحَراَب )  َفِزَع ِمنُْهْم َقاُلوا اَل خَتَْف َخْصاَمِن َبَغى  ( إِْذ َدَخُلوا َعىَل َداُووَد فَ 21اخْلَْصِم إِْذ َتَسوَّ

اِط )  َ  الرصِّ
ِ
( إِنَّ َهَذا َأِخي  22َبْعُضنَا َعىَل َبْعٍض َفاْحُكْم َبْينَنَا بِاحْلَقِّ َواَل ُتْشطِْط َواْهِدَنا إِىَل َسَواء

َطاِب ) َلُه تِْسٌع َوتِْسُعوَن َنْعَجًة َوِِلَ َنْعَجٌة َواِحَدٌة َفَقاَل َأْكِفْلنِ  يِن يِف اخْلِ ( َقاَل َلَقْد َظَلَمَك 23يَها َوَعزَّ

آمَ  ِذيَن  الَّ إِالَّ  َبْعٍض  َعىَل  َبْعُضُهْم  َلَيْبِغي   
ِ
اخْلَُلَطاء ِمَن  َكثِرًيا  َوإِنَّ  نَِعاِجِه  إِىَل  َنْعَجتَِك  ُنوا  بُِسَؤاِل 

احِلَاِت َوَقلِيٌل َما ُهْم َوَظنَّ َداُووُد َأنَّ  ُه َوَخرَّ َراكًِعا َوَأَناَب َوَعِمُلوا الصَّ ]ص:    ﴾اَم َفَتنَّاُه َفاْسَتْغَفَر َربَّ

، وهذه اآليات الكريمة تشري إىل رضورة سامع كل اخلصوم حتى يتبني احلق من [ 24  -  21

الباطل، وعدم االستعجال باحلكم قبل ذلك، ولذلك بادر داود عليه السالم إىل االستغفار،  

 ف واحد. ألنه حكم بناء عىل سامعه لطر 

 
 (427/ 8)،  قرطبي الظاهري، دار الفكر، بريوتاملحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس ال(  1) 
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وهكذا أخرب اهلل تعاىل عن سليامن عليه السالم أنه مل يستعجل بعقوبة اهلدهد حتى سمع  

َد الطَّرْيَ َفَقاَل َما ِِلَ اَل َأَرى اهْلُْدُهَد َأْم َكاَن ِمَن اْلَغائِبنَِي ) ﴿حجته، قال تعاىل:   َبنَُّه  20َوَتَفقَّ ( أَلَُعذِّ

 [ 21، 20]النمل:   ﴾  َأْو َلَيْأتَِينِّي بُِسْلَطاٍن ُمبِنيٍ َعَذاًبا َشِديًدا َأْو أَلَْذَبَحنَّهُ 

اهلل   رسول  أخرب  وبحسب    وهكذا  الظاهر؛  بحسب  فيهم  حيكم  وأنه  نفسه،  عن 

التي يدلوهنا، ففي احلديث   سمع حلبة خصم بباب    عن أم سلمة؛ أن رسول اهلل  احلجج 

إليهم فقال:   أنا برش، وإنام أقيض ب) حجرته، فخرج  إنام  نحو مما أسمع، ولعل أحدكم أن أال 

يكون أحلن بحجته من بعض، فأقيض له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنام هي قطعة من نار  

  (1)أو ليذرها( ،فليحملها 

يف    عن أم سلمة قالت: جاء رجالن من األنصار خيتصامن إىل رسول اهلل  ويف رواية  

إنكم ختتصمون إِل، وإنام ):  مواريث بينهام قد درست، ليس عندمها بينة، فقال رسول اهلل  

أنا برش، ولعل بعضكم أحلن بحجته من بعض، وإنام أقيض بينكم عىل نحو مما أسمع، فمن 

خذه، فإنام أقطع له قطعة من النار، يأيت هبا إسطاما يف عنقه  قضيت له من حق أخيه شيئا فال يأ

أما إذا قلتام ):  فبكى الرجالن وقال كل منهام: حقي ألخي فقال رسول اهلل    (،يوم القيامة

 ( فاذهبا فاقتسام، ثم توخيا احلق، ثم استهام، ثم ليحلل كل واحد منكام صاحبه 

لمتهمني، وإعطاء كل الفرص هلم حتى  الفقهاء عىل وجوب السامع لنص  وبناء عىل هذا  

 يدلوا بحججهم، وعدم احلكم عىل اجلميع، انطالقا من أخطاء البعض. 

 االعرتاض الرابع: 

مل يكن ليعتب عليه، ألنه    ، وأن رسول اهلل  ن حيكم بحكم آخر أكان يمكنه  أن سعدا  

وم، مع أن فوضه احلكم فيهم، وهذا ما يعل مصري قبيلة كاملة يف يد شخص واحد غري معص 

 
 ( ..1713( وصحيح مسلم برقم )2458البخاري برقم )صحيح (  1) 
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الكرام عليهم الصالة والسالم؛ فكيف   الناس حتى لرسله  تعاىل مل خيول ذلك ألحد من  اهلل 

 بغريهم. 

وهلذا كان األوىل باحلكم هو أكثر الناس علام وحكمة وتوفيقا من اهلل تعاىل، وليس ذلك  

ا َأْنَزْلنَا إَِلْيَك اْلكَِتاَب بِاحْلَقِّ لَِتْحُكَم َبنْيَ النَّاِس باَِم   ﴿ما دام حيا، كام قال تعاىل:    ألحد غريه   إِنَّ

؛ فاآلية الكريمة تربط بني إنزال الكتاب،  [105]النساء:  ﴾َأَراَك اهللَُّ َواَل َتُكْن لِْلَخائِننَِي َخِصياًم 

 للحكم به.  وبني إعطاء الصالحيات لرسول اهلل 

وهكذا أخرب القرآن الكريم أن داود وسليامن عليهام السالم مها اللذان كان حيكامن، ال 

احْلَْرِث إِْذ َنَفَشْت فِيِه َغنَُم اْلَقْوِم  َوَداُووَد َوُسَلْياَمَن إِْذ حَيُْكاَمِن يِف  ﴿أحد من أتباعهام، قال تعاىل:  

ْمنَاَها ُسَلْياَمَن َوُكالا آَتْينَا ُحْكاًم َوِعْلاًم 78َوُكنَّا حِلُْكِمِهْم َشاِهِديَن )  [ 79،  78]األنبياء:   ﴾( َفَفهَّ

بناء عىل  قىض هبا،  يف بعض األحكام التي  مع عصمته    بل إن اهلل تعاىل يعاتب رسوله  

َواَل  ﴿  :خماطبا رسوله  ؛ فكيف يقبل يف هذا حكم شخص غري معصوم، قال تعاىل  ما ظهر له

( َأثِياًم  اًنا  َخوَّ َكاَن  َمْن  حُيِبه  اَل  اهللََّ  إِنَّ  َأْنُفَسُهْم  َتاُنوَن  خَيْ ِذيَن  الَّ َعِن  اِدْل  ِمَن 107جُتَ َيْسَتْخُفوَن   )

ُهْم إِْذ ُيَبيُِّتوَن َما اَل َيْرىَض ِمَن اْلَقْوِل َوَكاَن اهللَُّ باَِم َيْعَمُلوَن  النَّاِس َواَل َيْسَتْخُفوَن ِمَن اهللَِّ َوُهَو َمعَ 

يًطا )  ْنَيا َفَمْن ُيَاِدُل اهللََّ َعنُْهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة  108حُمِ  َجاَدْلُتْم َعنُْهْم يِف احْلََياِة الده
ِ
َأْم  ( َهاَأْنُتْم َهُؤاَلء

( َوَمْن َيْعَمْل ُسوًءا َأْو َيْظلِْم َنْفَسُه ُثمَّ َيْسَتْغِفِر اهللََّ َيِِد اهللََّ َغُفوًرا 109كِياًل ) َمْن َيُكوُن َعَلْيِهْم وَ 

( َوَمْن َيْكِسْب  111( َوَمْن َيْكِسْب إِْثاًم َفإِنَّاَم َيْكِسُبُه َعىَل َنْفِسِه َوَكاَن اهللَُّ َعلِياًم َحكِياًم ) 110َرِحياًم )

َتاًنا َوإِْثاًم ُمبِينًا ) َخطِيَئًة َأوْ  ( َوَلْواَل َفْضُل اهللَِّ َعَلْيَك َوَرمْحَُتُه  112 إِْثاًم ُثمَّ َيْرِم بِِه َبِريًئا َفَقِد اْحَتَمَل هُبْ

 َوَأنْ 
ٍ
ء وَنَك ِمْن يَشْ ْت َطائَِفٌة ِمنُْهْم َأْن ُيِضلهوَك َوَما ُيِضلهوَن إِالَّ َأْنُفَسُهْم َوَما َيرُضه َزَل اهللَُّ َعَلْيَك هَلَمَّ

َعظِياًم  َعَلْيَك  اهللَِّ  َفْضُل  َوَكاَن  َتْعَلُم  َتُكْن  مَلْ  َما  َوَعلََّمَك  ْكَمَة  َواحْلِ   -   107]النساء:    ﴾اْلكَِتاَب 

113 ] 

 : اخلامس االعرتاض  
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ـ كام تذكر الرواية ـ كان يف حكم املحتظر، بل ورد يف الروايات ما يدل عىل أنه  أن سعدا 

لغضب عىل بني قريظة، وأنه دعا اهلل أن يؤجل وفاته حتى يرى ما حيصل هلم، فقد كان شديد ا

  فحسمه رسول اهلل    ، فقطعوا أكحله  ، )رمى يوم األحزاب سعد بن معاذ  قال ابن إسحق:

يده  ، فحسمه أخرى  ، فانتفخت يده  ،بالنار )اللهم ال    ، فلام رأى ذلك   ، فنزفه  ، فانتفخت  قال: 

حتى نزلوا عىل   ، فام قطر قطرة  ، فاستمسك عرقه  ، خترج نفسى حتى تقر عينى من بنى قريظة(

ليستعني هبم    ، ويستحى نساؤهم وذرارهيم  ، فحكم أن تقتل رجاهلم  ، فأرسل إليه   ، حكم سعد

  ، مفلام فرغ من قتله  ، وكانوا أربعامئة   ، : )أصبت حكم اهلل فيهم(قال رسول اهلل    ، املسلمون 

    (1)انفتق عرقه فامت(

وهذا احلديث ـ باإلضافة إىل االنتقادات التي ذكرناها سابقا ـ يتعارض مع ما ورد يف  

النصوص من قضاء القايض، وهو بحالة نفسية ال تسمح له بذلك؛ ففي احلديث أن رسول اهلل  

  :(2)(ال حيكم أحد بني اثنني وهو غضبان) قال  

بـ   يصاب  حينها  القايض  بأن  ذلك  الفقهاء  علل  وانحرافه) وقد  الفكر  وهذا    ، تغري 

أيًضا يف قصده احلق. والغرض األصيل  للفكر يرض يف استحضاره للحق. ويرض  االنحراف 

 ( .للحاكم وغريه: قصد حلق علاًم وعماًل.

القضاء يف حال الغضب، بل ذكروا كل  النص عليه من  الفقهاء بام ورد  ما    ومل يكتف 

اهلم الشديد. واجلوع والعطش، وكونه حاقنًا أو  حيول بني القايض والتثبت يف احلكم، مثل )

 ( يشغل الفكر مثل أو أكثر من الغضبحاقًبا أو نحوها، مما 

 . وعدالة الرشيعة . املجزرة ثالثا ـ  

من أهم القيم القرآنية التي نرى تعارضها التام مع ما روي يف أحداث جمزرة بني قريظة  

 
 .1582(  رواه الرتمذي، رقم احلديث 1) 

 .(1334( ، والرتمذي رقم )1717، ومسلم رقم ) 121و   120/  13رواه البخاري (  2) 
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القرآنية  قيمة ]العدالة[، وهي قيمة ال يمكن التشكيك يف أمهيتها ورضورهتا، وكوهنا من القيم 

أن اهلل  الرفيعة، التي ال يمكن القول بنسخها، أو بالتنازل عنها ألي سبب من األسباب، ذلك  

  يربطها به وبأسامئه احلسنى، وببناء الكون مجيعا. تعاىل

ولذلك نرى اآليات الكريمة تدعو إىل العدل يف كل جوانبه، وبجميع جماالته، ومع مجيع  

َوَلْو َعىل  ﴿الناس، قال تعاىل:   اِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهداَء هللَِِّ  ِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ َا الَّ َأِو  يا َأهيه َأْنُفِسُكْم 

ُلوا َوإِْن َتْلُووا َأْو  اْلوالَِدْيِن َواأْلَْقَربِنَي إِْن َيُكْن َغنِياا َأْو َفِقريًا َفاهللَُّ َأْوىل هِباِم َفال َتتَّبُِعوا اهْلَوى َأْن َتْعدِ 

)يأمر  ثري يف تفسريها:  ، وقد قال ابن ك[ 135]النساء:   ﴾ُتْعِرُضوا َفإِنَّ اهللََّ كاَن باِم َتْعَمُلوَن َخبِرياً 

تعاىل عباده املؤمنني أن يكونوا قوامني بالقسط، أي بالعدل، فال يعدلوا عنه يمينا وال شامال وال  

متساعدين  متعاونني  يكونوا  وأن  صارف،  عنه  يرصفهم  وال  الئم،  لومة  اهلل  يف  تأخذهم 

  (1)(متعاضدين متنارصين فيه 

ي دوره الرساِل باعتباره معصوما، ومؤيدا  بأن يؤد  وهلذا خياطب اهلل تعاىل رسوله  

تعاىل:   قال  يديه،  عىل  إال  الكامل  العدل  يتحقق  ال  ولذلك  اإلهلي،  َفاْدُع ﴿بالوحي  َفلِذلَِك 

ُكُم  َبْينََواْسَتِقْم َكام ُأِمْرَت َوال َتتَّبِْع َأْهواَءُهْم َوُقْل آَمنُْت باِم َأْنَزَل اهللَُّ ِمْن كِتاٍب َوُأِمْرُت أِلَْعِدَل  

َبْينَنا   َيَْمُع  اهللَُّ  َوَبْينَُكُم  َبْينَنا  َة  ُحجَّ َأْعامُلُكْم ال  َوَلُكْم  َأْعامُلنا  َلنا  َوَربهُكْم  نا  َربه املَِْصريُ اهللَُّ    ﴾ َوإَِلْيِه 

اهلل  [15]الشورى:  رسول  عزل  عىل  الردود  أكرب  من  اآلية  وهذه   ،    بني يف  التحكيم  عن 

العد ل نفسه، وهل يمكن أن يرتك احلكم ألحد يف وجود اخلليفة  قريظة، وكيف يعزل وهو 

َبنْيَ  ﴿ :  املعصوم، كام قال تعاىل عن داود   َفاْحُكْم  َخلِيَفًة يِف اأْلَْرِض  َجَعْلنَاَك  إِنَّا  َياَداُووُد 

ِذيَن َيِض  لهوَن َعْن َسبِيِل اهللَِّ هَلُْم َعَذاٌب  النَّاِس بِاحْلَقِّ َواَل َتتَّبِِع اهْلََوى َفُيِضلََّك َعْن َسبِيِل اهللَِّ إِنَّ الَّ

َساِب   [ 26]ص:   ﴾َشِديٌد باَِم َنُسوا َيْوَم احْلِ

)وقل هلم يا حممد: وأمرين ريب أن أعدل بينكم   وقد قال الطربي يف تفسري اآلية السابقة: 

 
 (433/ 2البن كثري ) تفسري القرآن العظيم (  1) 
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قتادة إليه.. وعن  بالدعاء  به وبعثني  أمرين  الذي  باحلق  فيكم مجيعا  ،  معرش األحزاب، فأسري 

والعدل    أن يعدل، فعدل حتى مات    قال: أمر نبي اهلل    ﴾َوُأِمْرُت ألْعِدَل َبْينَُكمُ ﴿:  قوله

ميزان اهلل يف األرض، به يأخذ للمظلوم من الظامل، وللضعيف من الشديد، وبالعدل يصّدق  

   (1)اهلل الصادق، ويكّذب الكاذب، وبالعدل يرد املعتدي ويوبخه(

الكريم  هنى  وبناء عىل هذا   العدل، حتى مع  القرآن  باإلنسان عن  ينحرف  ما  عن كل 

اِمنَي هللَِِّ ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َواَل َيِْرَمنَُّكْم َشنَآُن   ﴿األعداء، قال تعاىل: َا الَِّذيَن آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ َياَأهيه

ُقوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َخبرٌِي باَِم َتْعَمُلونَ َقْوٍم َعىَل َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقرَ   [8]املائدة:  ﴾ ُب لِلتَّْقَوى َواتَّ

  وبناء عىل هذه التعليامت اإلهلية كانت قيمة العدل من أهم القيم التي كان رسول اهلل  

إليها، ويطبقها، ويعطي أروع األمثلة يف تطبيقها، ويف احلديث   الصامت يدعو    عن عبادة بن 

عىل الّسمع والّطاعة يف عرسنا ويرسنا، ومنشطنا ومكارهنا، وعىل   )بايعنا رسول اهلل    قال:

  (2)أن ال ننازع األمر أهله، وعىل أن نقول بالعدل أين كنّا، ال نخاف يف اهلل لومة الئم(

أحسن قدوة يف حتقيق العدل يف أمجل صوره، ففي احلديث:    وهكذا كان رسول اهلل  

عدل صفوف أصحابه يوم بدر، ويف يده قدح يعدل به القوم، فمر بسواد بن   )أن رسول اهلل  

بالقدح   غزية حليف بني عدي بن النجار قال: وهو مستنتل من الصف، فطعن رسول اهلل  

يف بطنه، وقال: استو يا سواد فقال: يا رسول اهلل أوجعتني وقد بعثك اهلل بالعدل، فأقدين قال:  

قال: يا رسول اهلل إنك طعنتني وليس عيل قميص قال: فكشف    استقد  فقال له رسول اهلل  

يا    رسول اهلل   عن بطنه، وقال: استقدقال: فاعتنقه، وقبل بطنه، وقال: ما محلك عىل هذا 

سواد؟ قال: يا رسول اهلل، حرضين ما ترى، ومل آمن القتل، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن  

 
 ( 517/ 21للطربي ) جامع البيان(  1) 
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  (1) خري(له ب يمس جلدي جلدك، فدعا رسول اهلل 

قالت: )كان عىل  ـ  امرأة محزة بن عبد املطلب    ـعن خولة بنت قيس  ويف حديث آخر  

رجاًل من    َوسق من متر لرجل من بني ساعدة، فأتاه يقتضيه، فأمر رسول اهلل    رسول اهلل  

قال: نعم    األنصار أن يقضيه، فقضاه مترًا دون متره فأبى أن يقبله، فقال: أترده عىل رسول اهلل  

بدموعه ثم قال: )صدق،    فاكتحلت عينا رسول اهلل    ومن أحق بالعدل من رسول اهلل  

  (2)(ومن أحق بالعدل مني؟ ال قّدس اهلل أمًة ال يأخذ ضعيفها حّقه من شديدها، وال يتعتعه 

، وهذه حاله مع هذه القضايا البسيطة أن يفرط يف  فهل يمكن هلذا الرسول العظيم  

ناقة هلم يف احلرب وال مجل،   الذين ال  الشباب  النفوس، وخاصة نفوس  املرتبط بقتل  العدل 

ومن دون أن حيقق معهم، ليعرف مواقفهم، بل يقدم رؤوسهم إىل املقصلة ملجرد كوهنم أنبتوا،  

 الروايات املدلسة، التي مل هتدف إال لإلساءة لإلسالم، ولرسوله العظيم. كام تقول 

معارضة الروايات الواردة يف املجزرة لقيمة  بناء عىل هذه نحاول يف هذا املبحث أن نذكر  

 العدل الواردة يف القرآن الكريم والسنة الصحيحة القطعية، وذلك عرب العناوين التالية: 

 قانون: ـ سواسية الناس أمام ال   1

اختبار خيترب به من يدعي العدالة هو التعامل مع كل الناس وفق قوانني واحدة،  أول  لعل  

َا النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنثَى  ﴿من دون تفرقة بينهم، وعىل أي أساس، كام قال تعاىل:   َياَأهيه

]احلجرات:    ﴾ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَِّ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللََّ َعلِيٌم َخبرِيٌ َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ 

13 ] 

ويف هذا املعنى وردت النصوص الكثرية التي تعترب الفخر واخليالء وكل أصناف التفرقة  

قال   احلديث  ففي  باإلسالم؛  هلا  عالقة  ال  جاهلية  عبية  ):  عنرصية  عنكم  اهلل  أذهب  قد 

 
 ( 1404/ 3) (معرفة الصحابة )رواه أبو نعيم يف (  1) 

 (104/ 11)  (رشح املشكل)(، والطحاوي يف 233/ 24)  (الكبري)رواه الطرباين يف (  2) 
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  (1) اجلاهلية وفخرها باآلباء، مؤمن تقي، وفاجر شقي، والناس بنو آدم، وآدم من تراب(

اهلل   رسول  أبى  املساواة    وهكذا  تقتضيه  ما  خالف  فيها  رأى  هبة  عىل  يشهد  أن 

أمه بنت رواحة سألت أباه بعض املوهوبة من  أن )  عن النعامن بن بشريوالعدالة؛ ففي احلديث 

عىل ما وهبت    ماله البنها فالتوى هبا سنة، ثم بدا له، فقالت: ال أرىض حتى تشهد رسول اهلل  

فقال: يا رسول اهلل إن أم هذا، بنت  ؛  م فأتى رسول اهلل  البني فأخذ أيب بيدي. وأنا يومئذ غال

يا بشري ألك ولد سوى   رواحة أعجبها أن أشهدك عىل الذي وهبت البنها. فقال رسول اهلل  

فال تشهدين إذا، فإين ال  )قال: ال. قال  (،  أكلهم وهبت له مثل هذا؟)قال: نعم. فقال:    (هذا؟

    (2)أشهد عىل جور(

اهلل   رسول  رفض  القرشيني    وهكذا  حماولة  ـ  رسقت  التي  املخزومية  حديث  يف  ـ 

،  غضب رسول اهلل  ف  ؛عن إقامة احلد عليها، وأرسلوا أسامة ألجل ذلك التشفع لديه لثنيه  

يا أهيا الناس، إنام ضل من كان )ثم قام فخطب فقال:    (أتشفع يف حد من حدود اهلل؟)وقال:  

ق الرشيف تركوه، وإذا رسق الضعيف فيهم أقاموا عليه احلد، وايم  قبلكم أهنم كانوا إذا رس

    (3)(اهلل لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطع حممد يدها 

َفإِْن َجاُءوَك َفاْحُكْم َبْينَُهْم َأْو َأْعِرْض َعنُْهْم َوإِْن ُتْعِرْض  ﴿وقد جاء يف تفسري قوله تعاىل:  

وَك َشْيًئا وَ  ]املائدة:    ﴾إِْن َحَكْمَت َفاْحُكْم َبْينَُهْم بِاْلِقْسِط إِنَّ اهللََّ حُيِبه املُْْقِسطنَِي  َعنُْهْم َفَلْن َيرُضه

كان بنو النضري إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف  عن ابن عباس يف سبب نزوهلا، قال: ) [42

ا رسول  فسوى  كاملة،  الدية  إليهم  أدوا  النضري  بني  من  قريظة  بنو  قتل  وإذا    هلل  الدية، 

    (4)بينهم(

 
 ( 3965( . والرتمذي )5116أبو داود )(  1) 

 ( 4411( ، والنسائي )2650) 5 رواه البخاري ]فتح الباري[ ( ، 1623مسلم )(  2) 

 (  1688( ، واللفظ له. ومسلم )6788) 12 رواه البخاري ]فتح الباري[ (  3) 

( : حسن صحيح اإلسناد، وهو يف النسائي برقم  3062( ، وقال األلباين يف صحيح أيب داود )3591)  3أبو داود  رواه  (   4) 
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كان يتعامل مع اليهود مجيعا باعتبارهم أمة واحدة،    وهذا يدل عىل أن رسول اهلل  

ولذلك يطبق عليهم قانونا واحدا، بل يف الرواية ما يدل عىل أن بني قريظة كانوا حمتقرين من  

 طرف اليهود، ولعل ذلك من أسباب ما لفق من روايات تلك املجزرة. 

لليهود أو لغريهم، نجد    وعندما نطبق هذه النصوص مجيعا عىل معاملة رسول اهلل  

يمكن التعرف عليها بسهولة من خالل استعراض موقف  أنواعا من اخللل املرتبط باملساواة،  

من القبيلتني اللتني قامتا بنفس اخليانة، وربام بام هو أكثر منها، ومها بنو النضري    رسول اهلل  

 اع. وبنو قينق

 يف بني النضري:   حكم رسول اهلل  أ ـ   

حدثت يف السنة الرابعة للهجرة يف منازل بني النضري جنوب املدينة    التي  وهي الغزوة  

أكرب بكثري  ، واخليانة التي قامت هبا هذه القبيلة اليهودية  املنورة بني املسلمني وهيود بني النضري

 . من خيانة بني قريظة 

، عندما  حماولة هيود بني النضري اغتيال الرسول  ملؤرخني ـ  ـ باتفاق اسببها  ذلك أن  

، واستعامهلم  باملرشكني واملنافقني، باإلضافة التصاهلم  هم طالبًا مساعدهتم يف دية قتيلنيءجا 

ومأساة بئر    ، وقعة الرجيعتلك احلادثة األليمة املعروفة ب  كل الوسائل إلذية املسلمني بام فيها 

سب فيها  ُقتل  التي  من  معونة  رجاًل  وحلفائهم  كبار  عون  للمرشكني  غادر  كمني  يف  الصحابة 

 . اليهود 

إىل بني النضري    ثم خرج رسول اهلل  ) :  عند ذكره لبعض جرائمهم  قال ابن إسحاق 

أمية الضمري، للجوار   اللذين قتل عمرو بن  القتيلني من بني عامر،  يستعينهم يف دية ذينك 

النضري وبني بني عامر عقد وحلف..  عقد هلام  الذي كان رسول اهلل   فلام ،  وكان بني بني 

نك عىل ما يستعينهم يف دية ذينك القتيلني، قالوا نعم، يا أبا القاسم، نعي  أتاهم رسول اهلل  

 
 ( ، وذكره األلباين يف صحيحه أيضا.. 4733)
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أحببت، مما استعنت بنا عليه. ثم خال بعضهم ببعض، فقالوا: إنكم لن جتدوا الرجل عىل مثل  

فمن رجل يعلو عىل هذا البيت،    ـ   إىل جنب جدار من بيوهتم قاعد  ورسول اهلل    ـ   حاله هذه

فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب، أحدهم، فقال:    (؛فيلقي عليه صخرة، فريحينا منه؟

   (1) (لذلك، فصعد ليلقي عليه صخرة كام قال أنا 

وبعد هذه اجلريمة الشنيعة التي كادوا يقضون هبا عىل اإلسالم، وبعد عودة رسول اهلل  

    ،عفوا يطلبوا  أن  دون  من  بحصوهنم،  يتحصنون  راحوا  أصحابه،  إسحاق:  إىل  ابن  قال 

النخيل والتحري  فتحصنوا منه يف احلصون، فأمر رسول اهلل  ) يا  بقطع  ق فيها، فنادوه: أن 

  (2)(حممد، قد كنت تنهى عن الفساد، وتعيبه عىل من صنعه، فام بال قطع النخل وحتريقها؟

مثلام   حصارهم  إىل  املسلمون  اضطر  أن  إىل  أدهبم  وسوء  مواقفهم،  عىل  ظلوا  وهكذا 

كر ابن فعلوا مع بني قريظة، ويف ظل تلك الظروف الصعبة التي مروا هبا بعد غزوة أحد، وقد ذ

وقد كان رهط من بني عوف بن اخلزرج، منهم  إسحق مدى إرصارهم عىل جرائمهم؛ فقال: )

بني   إىل  بعثوا  قد  وداعس،  قوقل، وسويد  أيب  بن  ابن سلول ووديعة ومالك  أيب  بن  اهلل  عبد 

خرجنا  أخرجتم  وإن  معكم،  قاتلنا  قوتلتم  إن  نسلمكم،  لن  فإنا  ومتنعوا،  اثبتوا  أن  النضري: 

 ( 3)  (بصوا ذلك من نرصهم، فلم يفعلوا، وقذف اهلل يف قلوهبم الرعبمعكم، فرت

أن   هو  بينهام،  الفرق  لكن  قريظة،  بني  يف  حصل  ملا  متاما  مشاهبة  األحداث  هذه  فكل 

ري خمتلف عن القانون الذي طبق عىل الروايات ـ الذي طبق عىل بني النضالقانون ـ كام تذكر  

 . بني النضريبل من طلبوا اجلالء، لكنه مل يقبل منهم، بينام قُ بني قريظة، حيث أن بني قريظة 

 
 (.190/ 2ابن هشام، )سرية (  1) 

 (.191/ 2ابن هشام، )سرية (  2) 

 (.191/ 2ابن هشام، )سرية (  3) 
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أن يليهم ويكف عن دمائهم، عىل أن هلم ما    وسألوا رسول اهلل  قال ابن إسحق: )

محلت اإلبل من أمواهلم إال احللقة، ففعل. فاحتملوا من أمواهلم ما استقلت به اإلبل، فكان 

عه عىل ظهر بعريه فينطلق به. فخرجوا إىل خيرب،  الرجل منهم هيدم بيته عن نجاف بابه، فيض

 (1) (ومنهم من سار إىل الشام 

اهلل   رسول  أن  يذكرون  السرية  علامء  إن  كل    بل  وبعد  ذلك،  قبل  فرصة  أعطاهم 

جرائمهم، بأن ينجو بأنفسهم، وأن يكتفوا باخلروج من املدينة املنورة، وأن حيملوا معهم كل  

إنكم قد نقضتم العهد الذي يقول فيها: )حممد بن مسلمة  ة مع  أمواهلم، وأنه أرسل هلم رسال

اخرجوا من بلدي وقد أّجلتكم عرشا، فمن رئي بعد ، فجعلت لكم، بام مهمتم به من الغدر يب

 ( 2) (ذلك رضبت عنقه

وكام أورد املفرسون تلك اآليات التي ذكروا أهنا نزلت يف بني قريظة؛ فقد أوردوا أيضا  

احلرش   سورة  يسمون  بل  النضري،  بني  يف  نزلت  النضري]آيات  بني  أن [سورة  تذكر  وهي   ،

ِذيَن    ﴿ جرائمهم ال تقل عن جريمة بني قريظة، إن مل تكن تفوقها، قال تعاىل:   ُهَو الَِّذي َأْخَرَج الَّ

َمانِعَ كَ  ُْم  َأهنَّ َوَظنهوا  خَيُْرُجوا  َأْن  َظنَنُْتْم  َما  احْلرَْشِ  ِل  أِلَوَّ ِدَياِرِهْم  ِمْن  اْلكَِتاِب  َأْهِل  ِمْن  ُتُهْم  َفُروا 

بُ  خُيِْرُبوَن  ْعَب  الره ُقُلوهِبُِم  يِف  َوَقَذَف  َتِسُبوا  حَيْ مَلْ  َحْيُث  ِمْن  اهللَُّ  َفَأَتاُهُم  اهللَِّ  ِمَن  ُيوهَتُْم  ُحُصوهُنُْم 

وا َياُأوِِل اأْلَْبَصاِر   [ 2]احلرش:    ﴾بَِأْيِدهيِْم َوَأْيِدي املُْْؤِمننَِي َفاْعَترِبُ

َوَلْواَل  ﴿ثم ذكر احلكم الرشعي املرتبط هبم، واألصل أن يطبق عىل غريهم أيضا، فقال:  

ْنَيا َوهَلُ  هَبُْم يِف الده  [ 3]احلرش:   ﴾ ْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاُب النَّارِ َأْن َكَتَب اهللَُّ َعَلْيِهُم اجْلاََلَء َلَعذَّ

ُْم َشاقهوا اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَمْن ُيَشاقِّ  ﴿ثم بني علة ذلك احلكم واحلكمة منه، فقال:   َذلَِك بَِأهنَّ

 [ 4]احلرش:   ﴾ اهللََّ َفإِنَّ اهللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب 

 
 (.191/ 2ابن هشام، )سرية (  1) 

 (. 319/ 4سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )(  2) 
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مع شناعتها ال تقل عن جريمة بني  وهذه العلة تنطبق متاما عىل بني قريظة؛ فجريمتهم  

النضري، ولذلك كان األصل أن يطبق عليهم نفس احلكم، كام تقتضيه العدالة واملساواة، وهو  

 ما حاولت الروايات التارخيية أن تشوه به النبوة. 

أما القول الذي يذكره الكثري لألسف عند تربيرهم ملجزرة بني قريظة، وهو أن احلكم  

 مل يد نفعا، ذلك أهنم راحوا يفسدون يف األرض، ولذلك تعامل رسول  املرتبط ببني النضري

مع بني قريظة بطريقة مشددة، فهو طعن يف كتاب اهلل وحكم اهلل، واهتام له بأنه ال يتسق    اهلل  

 مع ما تقتضيه احلكمة. 

[، فقال:    سّيد املرسلني وقد عرب عن هذا االعتذار الشيخ جعفر السبحاين يف كتابه ] 

رأى بُام عينيه أن رسول    ( سعد بن معاذ)ذي نتصوره هو أن أكرب أسباب هذا احلكم هو أن  وال)

عقاهبم    اهللّ   من  اخلزرجيني،واكتفى  من  طلب  عىل  بناء  املعتدين  قينقاع  بني  عن  عفا 

النبّي    خراجهم من املدينة، واجالئهمإب مل تكن   عنها ولكن تلك الزمرة التي شملها عفو 

تغادر أرايض االسالم حتى بدأت باملشاغبة واملؤامرة الدنيئة ضّد االسالم، فذهب كعب بن 

عىل قتىل بدر، ويذرف عليهم دموع التامسيح،    ـدجاًل وخداعًا    ـاألرشف اىل مكة، وأخذ يتباكى  

الم وأصحابه حتى عزمت قريش عىل تسيري جيشها ومل يفتأ عن تأليب قريش ضد رسول االس

املدينة، وكانت واقعة   اثنان وسبعون من خريةأبناء االسالم،    (ُاُحد)نحو  فيها  استشهد  التي 

واكتفى    وهكذا فعلت بنو النضري املتآمرون اخلونة، الذين عفا عنهم رسوُل اهللّ  ،  ورجاله

ابلوا هذا املوقف االنساين، بتأليب القبائل  من عقاهبم بمجّرد اجالئهم عن املدينة، ولكنهم ق

العربية املرشكة ضد االسالم، واملسلمني، وكّونوا احتادًا نظاميًا بينها، وألفوا منها جيشًا قويًا 

ساروا به اىل عاصمة االسالم )املدينة(، فكانت وقعة )االحزاب( التي لوال حنكة رسول اهللّ  
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 بسببها منذ االيام االُوىل، وملا بقي من ذلك الدين  ، وخطة حفر اخلندق لقيض عىل االسالم

  (1)(خرب وال أثر ولقتل آالف الناس

ما فعله رسول اهلل   السبحاين يصور  الشيخ  النضري    وما ذكره  قينقاع وبني  مع بني 

لقد الحظ سعد بن معاذ كل  بالترصف اخلاطئ املرتبط بالعواطف، كام عرب عن ذلك بقوله: ) 

االعتبارات،   بمصالح هذه  ويضّحي  لعواطفه،  يستسلم  بأن  املاضية  التجارة  له  تسمح  فلم 

الفريق سيقوم يف   أن هذا  به  املسّلم  أقلية ألنه كان من  احلفاظ عىل مصالح  اآلالف يف سبيل 

املستقبل باياد حتالف عسكري أوسع، وسيثري ويؤلب قوى العرب ضد االسالم، ويعّرض  

 ( من خالل تدبري مؤامرات ُاخرى  مركز االسالم، وحموره االسايس للخطر 

وهذا غري صحيح، فاحلكم الذي صدر يف حق بني النضري وبني قيناع ونرى أنه صدر  

َوَلْواَل َأْن َكَتَب اهللَُّ َعَلْيِهُم اجْلاََلَء  ﴿مثله عىل بني قريضة حكم قرآين رصيح نص عليه قوله تعاىل:  

ْنَيا َوهَلُْم يِف اآْلِخ  هَبُْم يِف الده  [ 3]احلرش:  ﴾َرِة َعَذاُب النَّارِ َلَعذَّ

أيضا، حيمل   للمسلمني  ما حصل من غزوات  بأهنم سبب  اليهود  ومثل ذلك تصوير 

مل تكن تقل عن أحقاد   الكثري من األخطاء، ذلك أن أحقاد قريش عىل اإلسالم ورسول اهلل  

 اليهود، ولذلك كان يمكن أن يقدموا عىل حرهبم، حتى ولو مل يؤلبهم أحد. 

كان حريصا عىل سمعة اإلسالم واملسلمني،   ضافة إىل ذلك كله؛ فإن رسول اهلل باإل

ولذلك كان ال يبادر للقتل إال للرضورة، ولو أنه بدأ بقتل اليهود، لشان ذلك دعوته، وجعل  

   الناس يتبعونه خوفا ال حبا، وقهرا ال قناعة.

 يف بني قينقاع:   حكم رسول اهلل    ب ـ  

 
دراسة حتليلية للشخصية والسرية املحمدية يف شتى ابعادها االجتامعية والرسالية والسياسية والعسكرية،   سيد املرسلني  (   1) 

حمارضات: الشيخ جعفر السبحاين، بقلم: جعفر اهلادي، مؤسسة النرش االسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة، الطبعة: الثالثة 

 . 293/ 2، هـ1427
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قل عام فعلته بنو قريظة، ومع ذلك  يوخيانة بنو قينقاع وغدرهم وإيذاءهم للمسلمني ال  

ما فعل ببني قريظة، وإنام  اكتفى بإخراجهم من املدينة املنورة، مثلام فعل مع   مل يفعل هبم  

النضري هذه بني  مثل  يف  املطبق  القانون  هو  أنه  عىل  يدل  وما  الكريم،  القرآن  ذكره  ما  وهو   ،

 ئل. املسا 

، باعتباره من املصححني للروايات  أليب احلسن الندويوال بأس أن أسوق هنا كالما  

وكان بنو قينقاع أول هيود،  املرتبطة ببني قريظة، فقد قال عند حديثه عن غزوة بني قينقاع: )

وحاربوا يف بدر وأحد، وآذوا املسلمني، فحارصهم رسول    نقضوا ما بينهم وبني رسول اهلل  

أيّب رأس  مخ  اهلل   ليلة، حّتى نزلوا عىل حكمه، وشفع فيهم حليفهم عبد اهلل بن  س عرشة 

  (1)(وكانوا سبعمئة مقاتل، وكانوا صاغة وجّتارا املنافقني، فأطلقهم له رسول اهلل 

  أصدر النبّي  ، ومبينا مدى رمحته يف التعامل معهم: ) ثم قال مثنيا عىل رسول اهلل  

وا، فجلوا عنها إىل  ءد رشيطة أن خيرجوا من املدينة إىل أّي مكان شا عفوا عاما عن هؤالء اليهو 

الشام آمنني عىل أنفسهم، وعىل ما قدروا من محله من أمواهلم، وغادر بنو قينقاع يثرب ساملني  

 ( 2)  (بعد أن كانوا يتوّقعون املوت جزاء نكثهم ومتّردهم

تاريخ اليهود يف بالد  )يف كتابه    [ولفنسونإرسائيل  ]املسترشق  ثم استدل هلذا بام ذكره  

كان ال بّد من عمل حاسم إزاء بني قينقاع وهم يسكنون داخل املدينة يف حّي  ، وقوله: )(العرب 

 (3) (واحد، من أحياء العرب وتطهري املدينة وأحياء األنصار من غري املسلمني 

الندوي   أبو احلسن  أنه  صحيح، ومتني  موقف رسول اهلل    عنوما ذكره  لو  أعمل  نا 

 ، لسببني: طبق ما حصل يف هذه الغزوة عىل نظريهتا غزوة بني قريظةالدارية لي

 
 (. 317يب احلسن الندوي )ص: السرية النبوية أل(  1) 
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ـ التشدد عادة يكون مع أول اخلائنني حتى يكون عربة لغريه، وإال فال معنى للتشدد    أوال

يف املدينة، وهم بأنفسهم طلبوا اجلالء    مع بني قريظة، وهم آخر من كان ياور رسول اهلل  

 عن املدينة مثلام فعل بمن سبقهم. 

كان  ثانيا  اليهود،  أغنياء  من  وكوهنم  ثرائهم  بسبب  قينقاع  بني  أن  كل  ـ  يستعملون  و 

ذكر   وقد  حرجة،  أوقات  ويف  شديدة،  هلم  إذيتهم  كانت  ولذلك  املسلمني،  إلذية  الوسائل 

اهلل   لرسول  معاملتهم  مجعهم  املؤرخون  أن  بعد  أنه  حيث  معه،  ووقاحتهم  سوقهم  ،  يف 

عليه  ردوا  بدر،  يف  قريش  بمصري    من  يغرنك   ال   حممد،   يا ):  بكل وقاحة  ونصحهم وذكرهم 

  يعرفون   ال   ـ  احلروب  يف  خربهتم   قلة   يعنون ـ    أغامرا  كانوا   قريش  من  نفرا  قتلت   أنك   نفسك

  (1) (مثلنا  تلق  مل  وأنك الناس نحن أنا  لعرفت   قاتلتنا   لو إنك القتال، 

، ومل يتوقفوا حلظة عن  للمسلمنيلعداوة  لاجلامعات اليهودية إعالنا  وكانوا لذلك أول  

املشكالت بني   وإثارة  الشقاق  للبل    ،  همصفوفإحداث  إحياء وتوجيه  منافقني،  كانوا مصدر 

للمرشكني  وتشجيع  أن وتأييد  مع  قريظة،  بني  ملوقف  متاما  مشاهبا  بدر  يوم  موقفهم  وكان   ،

 املسلمني يف غزوة بدر، كانوا أقل عددا، وأكثر ضعفا. 

موضحا املدى الذي بلغه إجرام بني قينقاع:    حممد بن يوسف الصاحلي الشامييقول  

املدينة مهاجرا وادعته هيود كّلها، وكتب بينه وبينهم كتابا، وأحلق كّل قوم    قدم النبي    وملّا )

بحلفائهم وجعل بينه وبينهم أمانا، ورشط عليهم رشوطا: منها: أاّل يظاهروا عليه عدّوا، فلام 

 كان يوم بدر كان بنو قينقاع أول هيود نقضوا العهد، وأظهروا البغي واحلسد، وقطعوا ما كان 

يا معرش هيود أسلموا، فو  )فجمعهم بسوق بني قينقاع وقال:    بينهم وبني رسول اهلل من العهد،

لتعلمون إين رسول اهلل   إنكم  يا معرش هيود احذروا من اهلل مثل ما نزل بقريش من اهلل   ،

  قالوا: ، ( النّقمة فأسلموا، فإنكم قد عرفتم أيّن مرسل، جتدون ذلك يف كتابكم وعهد اهلل إليكم
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يا حممد إنك ترى أّنا مثل قومك، ال يغّرّنك أنك لقيت قوما ال علم هلم باحلرب، فأصبت منهم  

 ( 1)  (فرصة، إنا واهلل لئن حاربتنا لتعلمّن أّنا نحن النّاس

التالعب بأعراض املسلامت، وهو    ، ويف ظل تلك اخليانة حماولتهمبل روي فوق ذلك

حد املسلمني األنصار، كانت ألزوجة  ، كانتة مسلمةمرأما مل يفعله بنو قريظة، فقد روي أن ا

فقصدت أحد الصاغة اليهود لرشاء حيل هلا، وأثناء وجودها يف حمل ذلك الصائغ   ؛يف السوق

رفع حجاهب اليهود  من شباب  املستهرتين  بعض  فامتنعت  اليهودي، حاول  إليها،  ا واحلديث 

فقام صاحب املحل الصائغ اليهودي بربط طرف ثوهبا وعقده إىل ظهرها، فلام وقفت    ؛وأهنته 

جسدها  وانكشف  ثوهبا  عليها أف  ؛ارتفع  ويتندرون  منها  يضحكون  اليهود  فصاحت    ؛خذ 

فتقدم رجل مسلم رأى ما حدث هلا، فهجم عىل اليهودي فقتله، وملا   ،تستنجد من يعينها عليهم

 .(2)ن بينهم تكاثر عليه اليهود وقتلوهحاول منعهم عنها وإخراجها م

ولألسف فإن الذين يربرون التساهل يف أمر بني قينقاع مع جرائمهم الكبرية، وخياناهتم  

، وال لعدالة الرشيعة ورمحتها، وإنام لرجل  العظيمة يعلون الفضل يف ذلك ال لرسول اهلل  

الذي شفع فيهم، وبذلك استطاع أن   املنافقني، بكونه هو  الذي من  الوقت  حيييهم، يف نفس 

سبب يف هالك رجال بني قريظة، وسبي نسائهم، أو أن بني قريظة مل  ال يرمون فيه سعدا بأنه  

 يدوا من املنافقني من يقف معهم. 

ومشى عبادة بن الصامت إىل  وقد ذكر ذلك كل املؤرخني يف سريهم، يقول الشامي: )

من عبد اهلل بن أيب ابن سلول، فجعلهم إىل  ، وكان هلم من حلفه مثل الذي هلم  رسول اهلل  

، وترّبأ إىل اهلل تعاىل ورسوله من حلفهم، وقال: يا رسول اهلل: أتوىّل اهلل ورسوله  رسول اهلل 

عبد اهلل بن أيب ابن سلول حني    واملؤمنني وأبرأ من حلف هؤالء الّرجال، فقام إىل رسول اهلل  
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 مواِّل، وكانوا حلفاء اخلزرج، فأبطأ عليه رسول اهلل  أمكنه اهلل منهم، فقال: يا حممد أحسن يف

  فقال: يا حممد أحسن يف مواِّل فأعرض عنه، فأدخل يده يف جيب درع رسول اهلل ،   من

وغضب رسول    ،( وحيك أرسلني)  :خلفه، وكان يقال هلا: ذات الفضول، فقال له رسول اهلل  

ي، قال: واهلل ال أرسلك حتى حتسن يف  حتى رأوا لوجهه ظلال، ثم قال: وحيك أرسلن  اهلل  

غداة  يف  حتصدهم  واألسود،  األمحر  من  منعوين  قد  دارع،  وثالثامئة  حارس،  أربعامئة  مواِّل: 

وتركهم  ،  ( خّلوهم لعنهم اهلل ولعنه معهم)   :واحدة، إنى واهلل امرؤ أخشى الّدوائر، فقال  

  (1) ( ثمن القتل، وأمر هبم أن يلوا من املدينة، فخرجوا بعد ثال 

الروايات   معها  ويذكرون  هبا،  ويقرون  الرواية،  هذه  يذكرون  الذين  نطالب  ونحن 

املرتبطة ببني قريظة، بأن يتخلوا عن ذاتيتهم، ويكونون صادقني مع أنفسهم، وليفرضوا أن هذه 

احلادثة مل حتدث يف ذلك الزمن، وإنام حدثت يف زمننا؛ فهل يمكن اعتبار القايض أو احلاكم  

عادال حني يبيد قرية كاملة بسبب جريمة من اجلرائم.. ثم يعفو عن قرية أخرى ارتكبت نفس  

 اجلريمة، أو ما هو أكثر منها، لكون بعض الناس توسطوا يف ذلك؟

 : وأئمة الكفر ـ العقوبات    2

،  العقوبات بمرتكبي اجلرائم ال غريهم من القواعد الرشعية التي ال خالف فيها، ارتباط  

بل اعتربها من القيم املتفق عليها يف مجيع األديان،  يها القرآن الكريم بصيغ خمتلفة،  نص علوقد  

( َأالَّ َتِزُر َواِزَرٌة 37( َوإِْبَراِهيَم الَِّذي َوىفَّ )36َأْم مَلْ ُينَبَّْأ باَِم يِف ُصُحِف ُموَسى )  ﴿كام قال تعاىل:  

( ُثمَّ ُيَْزاُه  40( َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى )39الَّ َما َسَعى ) ( َوَأْن َلْيَس لإِْلِْنَساِن إِ 38ِوْزَر ُأْخَرى ) 

 )النجم(   ﴾( 41اجْلََزاَء اأْلَْوىَف )

أنه شذوذ    وهو إخبار عن  يتوهم  التبديل، وكل ما  التغيري وال  التي ال حتتمل  سنة اهلل 

اخللق يف الدنيا ىل ينص القرآن الكريم عذا  ، وهلفسببه اختالط املفاهيم أو تدخل األهواء ؛عنها 
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َأْم َنْجَعُل الَِّذيَن  ﴿  خريا كانت أو رشا، كام قال تعاىل:   بحسب أعامهلم ال يازون إال  واآلخرة  

ارِ  احِلَاِت َكاملُْْفِسِديَن يِف اأْلَْرِض َأْم َنْجَعُل املُْتَِّقنَي َكاْلُفجَّ ويف آية  ،  ( 28)ّص:   ﴾آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

 ( 35)القلم:  ﴾ َأَفنَْجَعُل املُْْسلِِمنَي َكاملُْْجِرِمنيَ ﴿  أخرى يستفهم مستنكرا:

األنبياء   تدل عليه أحكام  ما  تعاىل خمربا عن    وهذا  اهلل  قال  الكريم، وقد  القرآن  يف 

العرض الذي عرض عىل يوسف من طرف إخواته الستبدال حكم اهلل بأحكام اهلوى، فقالوا:  

ا َنَراَك ِمَن املُْْحِسننَِي    ﴿ َا اْلَعِزيُز إِنَّ َلُه َأًبا َشيًْخا َكبِرًيا َفُخْذ َأَحَدَنا َمَكاَنُه إِنَّ ،  [78]يوسف:    ﴾َياَأهيه

َمَعاَذ اهللَِّ َأْن َنْأُخَذ إِالَّ َمْن َوَجْدَنا ﴿أخربهم أن حكم اهلل يتناىف مع ذلك، فقال:    لكن يوسف  

ا إًِذا َلَظاملُِونَ   ، فاعترب ذلك ظلام.[79]يوسف:   ﴾ َمَتاَعنَا ِعنَْدُه إِنَّ

ة مع  وبناء عىل هذا؛ فإن تلك الروايات التي تضع مجيع شباب بني قريظة يف كفة واحد

العتاة املجرمني املستكربين الذين قاموا باخليانة ال يتناسب مع العدالة القرآنية، التي تفرق دائام 

تعاىل:   قال  باجلريمة وغريهم، كام  القائمني  َعْهِدِهْم  ﴿بني رؤوس  َبْعِد  ِمْن  َأْياَمهَنُْم  َنَكُثوا  َوإِْن 

اْلكُ  َة  مَّ
َأئِ َفَقاتُِلوا  ِدينُِكْم  َينَْتُهوَن )َوَطَعُنوا يِف  َلَعلَُّهْم  هَلُْم  َأْياَمَن  اَل  ُْم  إهِنَّ َقْوًما 12ْفِر  ُتَقاتُِلوَن  َأاَل   )

ٍة َأخَتَْشْوهَنُْم َفاهللَُّ َأَحقه  َل َمرَّ ُسوِل َوُهْم َبَدُءوُكْم َأوَّ وا بِإِْخَراِج الرَّ َأْن خَتَْشْوُه إِْن   َنَكُثوا َأْياَمهَنُْم َومَهه

، فاآليتان الكريمتان تكادان تنطبقان عىل ما حصل يف بني  [13،  12]التوبة:    ﴾نَي  ُكنُْتْم ُمْؤِمنِ 

قريظة من خيانة، وتضع احلكم الرشعي املرتبط بذلك، وهو قتال أئمة الكفر الناقضني للعهود،  

 وليس غريهم من املستضعفني الذي ال تعرف أحواهلم. 

بني املأل املستكربين،  يفرق    ياء  وهكذا نرى القرآن الكريم عند ذكره للمواجهني لألنب

لفظ املأل مقابل لفظ املستضعفني، كام قال تعاىل:  لذلك  يستخدم  ووالعامة من املستضفعفني،  

وا ِمْن َقْوِمِه لِلَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ملَِْن آَمَن ِمنُْهْم َأَتْعَلُموَن َأنَّ َصاحِلً ﴿ ِذيَن اْسَتْكرَبُ   ا ُمْرَسٌل َقاَل املأََْلُ الَّ

ِه َقاُلوا إِنَّا باَِم ُأْرِسَل بِِه ُمْؤِمُنوَن )  ا بِالَِّذي آَمنُْتْم بِِه َكافُِروَن  75ِمْن َربِّ وا إِنَّ ِذيَن اْسَتْكرَبُ   ﴾( َقاَل الَّ

 [ 76، 75]األعراف:  
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التي كانت أعتى وأكثر جتربا من بني قريظة،    وهذا ما طبقه رسول اهلل   مع قريش 

منها مل هيدر دماء رجاهلا، وال استباح نساءها، حتى القتلة منهم،  ولكن مع ذلك عندما متكن  

رمحة   عن  حديثنا  عند  ذلك  سنرى  كام  عنهم،  عفا  ثم  فقط،  بعضها  دم  بإهدار  اكتفى  وإنام 

اهلل   يفعل ذلك رسول  أن  يمكن  مع قريش رأس اإلجرام، ويرتك أولئك   الرشيعة؛ فهل 

 ا؟املجرمني البسطاء الذين ال يمكن مقارنتهم هب

 ـ  التساوي يف فرص العفو:   3

األدلة عىل   أكرب  تنازل  من  يذكروهنا عن  التي  الروايات  للمجزرة تلك  الرواة  تدليس 

عن تطبيق ما ذكروا أنه حكم اهلل، عىل نفر من بني قريظة، نتيجة توسط بعض    رسول اهلل  

 الناس هلم. 

فقال: )وقد    ؛ابن إسحاقحدث به  ومن الروايات الواردة يف ذلك، والتي سبق ذكرها ما  

كان ثابت بن قيس بن الشامس، كام ذكر ِل ابن شهاب الزهري، أتى الزبري بن باطا القرظي،  

د الرمحن ـ وكان الزبري قد من عىل ثابت بن قيس بن شامس يف اجلاهلية  ذكر  وكان يكنى أبا عب

ِل بعض ولد الزبري أنه كان من عليه يوم بعاث، أخذه فجز ناصيته، ثم خىل سبيله ـ فجاءه ثابت  

وهو شيخ كبري، فقال: يا أبا عبد الرمحن، هل تعرفني؟ قال: وهل يهل مثيل مثلك، قال: إين  

ك بيدك عندي، قال: إن الكريم يزي الكريم، ثم أتى ثابت بن قيس رسول  قد أردت أن أجزي

، فقال: يا رسول اهلل إنه قد كانت للزبري عيل منة، وقد أحببت أن أجزيه هبا، فهب ِل  اهلل  

قد وهب ِل دمك، فهو لك،    : هو لك، فأتاه فقال: إن رسول اهلل  دمه، فقال رسول اهلل  

فقال: بأيب    ال ولد، فام يصنع باحلياة؟ قال: فأتى ثابت رسول اهلل  قال: شيخ كبري ال أهل له و 

أنت وأمي يا رسول اهلل، هب ِل امرأته وولده، قال: هم لك، قال: فأتاه فقال: قد وهب ِل  

أهلك وولدك، فهم لك، قال: أهل بيت باحلجاز ال مال هلم، فام بقاؤهم عىل   رسول اهلل  

ال: يا رسول اهلل، ما له، قال: هو لك، فأتاه ثابت فقال: قد  ، فقذلك؟ فأتى ثابت رسول اهلل  
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مالك، فهو لك، قال: أي ثابت، ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صينية    أعطاين رسول اهلل  

يرتاءى فيها عذارى احلي، كعب بن أسد؟ قال: قتل، قال: فام فعل سيد احلارض والبادي حيي  

ا إذا شددنا، وحاميتنا إذا فررنا، عزال بن سموأل؟ بن أخطب؟ قال: قتل، قال: فام فعل مقدمتن

قال: قتل، قال: فام فعل املجلسان؟ يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة، قال: ذهبوا  

بعد  العيش  ما يف  اهلل  فو  بالقوم،  أحلقتنى  إال  بيدي عندك  ثابت  يا  أسألك  )فإين  قال:  قتلوا؟ 

فتلة بصابر هلل  أنا  فام  من خري،  ثابت، فرضب    هؤالء  فقدمه  ألقى األحبة(،  حتى  ناضح  دلو 

  (1) عنقه(

أن سلمى بنت قيس، أم املنذر، أخت سليط بن أخت  من )  ابن إسحاقومثلها ما ذكره  

، قد صلت معه القبلتني، وبايعته بيعة  وكانت إحدى خاالت رسول اهلل  ـ  سليط بن قيس  

د بلغ، فالذ هبا، وكان يعرفهم قبل ذلك،  سألته رفاعة بن سموأل القرظي، وكان رجال ق  ـ  النساء

ويأكل حلم اجلمل،    ، فقالت: يا نبي اهلل، بأيب أنت وأمي، هب ِل رفاعة، فإنه قد زعم أنه سيصيل 

 ( تحيتهفوهبه هلا، فاس قال: 

كافيتان   الرويتان  القوانني  وهاتان  من  أن  ذلك  قريظة،  بني  حول  روي  ما  كل  هلدم 

ال حيق للعادل أن يعاقب قوما يف الوقت الذي فالرشعية املرتبطة باجلزاء، تساوي الناس فيه،  

 يعفو فيه عن آخرين ارتكبوا نفس اجلرم، بل ربام أقل منه. 

معرش    يا ):  قال  فعندما عفا عن قريش عفا عنها مجيعا،    وهلذا نرى رسول اهلل  

اذهبوا فأنتم  )فقال:    (،خريا أخ كريم وابن أخ كريم: )قالوا   (قريش ما ترون أين فاعل بكم؟

 
([: وعنه أخرجه البيهقي  174(، قال صاحب كتاب ]ما شاع ومل يثبت يف السرية النبوية، )ص:  242/  2(  سرية ابن هشام، )1) 

وأخرجه يف )السنن الكربى من مرسل عروة، ويف سنده ابن هليعة. وعزاه اهليثمي إِىل يف )الدالئل(، ومرسل الزهري ال يفرح به.  

 الطرباين يف )األوسط( وقال: فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف( 
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اْلَيْوَم    ﴿ :  أقول كام قال أخي يوسف  ويف رواية قال: )  ،(1) الطلقاء( َتْثِريَب َعَلْيُكُم    ﴾ اَل 

   ( [92]يوسف:  

خيرجون ساملني، بل بصحبة  وهكذا عندما عفا عن بني قينقاع أو بني النضري، وتركهم  

 أمواهلم، تركهم مجيعا. 

حتريم   يف  النصوص  من  ورد  ما  مع  يصطدم  وغريمها  الروايتني  تينك  من  روي  وما 

عىل ذلك، وهو نفسه الذي غضب عندما   الشفاعة يف حدود اهلل، وكيف يتجرأ رسول اهلل  

نام ضل من كان قبلكم أهنم  يا أهيا الناس، إ)طلبت منه قريش أن يعفو عن املخزومية؛ فقال هلم:  

أن  لو  اهلل  احلد، وايم  أقاموا عليه  فيهم  الضعيف  تركوه، وإذا رسق  الرشيف  إذا رسق  كانوا 

    (2)(فاطمة بنت حممد رسقت لقطع حممد يدها 

باإلضافة إىل ذلك، فقد ورد يف النصوص ما يدل عىل عرض اإلسالم لكل من استحق  

الروايات امل رتبطة ببني قريظة، بل نراهم يذكرون أهنم عرضوا عىل القتل، وال نرى ذلك يف 

 السيف كام تعرض الشياه. 

 . ورمحة الرشيعة . املجزرة رابعا ـ  

من أهم القيم القرآنية التي نرى تعارضها التام مع ما روي يف أحداث جمزرة بني قريظة  

، متاما   [ العدل مثل قيمة ]  [، وهي قيمة ال يمكن التشكيك يف أمهيتها ورضورهتا الرمحة قيمة ]

 .القيم القرآنية الرفيعة، التي ال يمكن القول بنسخها ذلك أهنا من 

، ذلك أن اهلل  ولذلك تعترب من املوازين التي نزن هبا كل املواقف املنسوبة لرسول اهلل  

 [ 107نبياء: ]األ  ﴾َوَما َأْرَسْلنَاَك إِالَّ َرمْحًَة لِْلَعاملنَِيَ ﴿تعاىل وصفه هبذه الصفة، فقال: 

باالنتقام أو احلقد أو ما يرميه به القائلون    ولذلك يستحيل أن يوصف رسول اهلل  

 
 .. 58/ 5، ورواه البيهقي يف الدالئل 134/ 10( رواه النسائي يف الكربى يف التفسري كام يف حتفة األرشاف (  1) 

 ( ..1688( ، واللفظ له. ومسلم )6788) 12 ح الباري[ رواه البخاري ]فت(  2) 
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يف عقوبة بني قريظة ما كان قرص فيه أثناء تعامله مع    ه باملجزرة من أنه تدارك من خالل تشدد

 بني النضري أو بني قينقاع؛ فيستحيل عىل النبوة، أن تنتقم من قوم بسبب قوم آخرين. 

لك فإن جمرد استحضار مشهد ذبح أولئك الشباب اليافعني الذين احتاجوا إىل أن  ولذ

عن ذلك، وكيف    ُيكشف عن عوراهتم حتى يعرف هل بلغوا أم ال كاف يف تنزيه رسول اهلل  

يفعل ذلك، وهو احلريص عىل إسالم الناس مجيعا، وكيف يفعل ذلك، وملا يبلغ أولئك الفتية  

 به اإلسالم؟ لغ الرشد الذي يفهمون مب

َلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك  ﴿عىل إسالم الناس مجيعا:    وقد قال تعاىل مبينا حرص رسول اهلل  

َفَلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َعىَل آَثاِرِهْم إِْن مَلْ ُيْؤِمنُوا هِبََذا   ﴿ ، وقال:  [3]الشعراء:    ﴾ َأالَّ َيُكوُنوا ُمْؤِمننِيَ 

 [ 6]الكهف:    ﴾احْلَِديِث َأَسًفا 

إِنََّك اَل هَتِْدي َمْن  ﴿وأخرب عن حرصه عىل هدايتهم باستعامل كل وسائل اهلداية، فقال:  

 [ 56]القصص:   ﴾ َأْحَبْبَت َوَلكِنَّ اهللََّ هَيِْدي َمْن َيَشاُء َوُهَو َأْعَلُم بِاملُْْهَتِديَن 

وقد  إنام مثيل ومثل أمتي، كمثل رجل استذلك عن نفسه، فقال: )  وقد ذكر رسول اهلل  

  (1)(هنارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، فأنا آخذ بحجزكم، وأنتم تقحمون في 

أنه   إبراهيم  تال قول اهلل   وروي  ِمَن    ﴿ :    عز وجل يف  َكثِرًيا  َأْضَلْلَن  ُنَّ  إهِنَّ َربِّ 

َرِحيمٌ  َغُفوٌر  َفإِنََّك  َعَصايِن  َوَمْن  ِمنِّي  ُه  َفإِنَّ َتبَِعنِي  َفَمْن  عيسى  وقول    ،[ 36]إبراهيم:    ﴾النَّاِس 

  :﴿ ِاحْلَك اْلَعِزيُز  َأْنَت  َفإِنََّك  هَلُْم  َتْغِفْر  َوإِْن  ِعَباُدَك  ُْم  َفإِهنَّ هْبُْم  ُتَعذِّ ،  [118]املائدة:    ﴾يمُ إِْن 

  ، يا جربيل اذهب إىل حممد)  عز وجل:  - فقال اهلل  (اللهم أمتي أمتي وبكى)فرفع يديه وقال:  

وهو    ، بام قال  ، فسأله فأخربه رسول اهلل  فسله ما يبكيك؟. فأتاه جربيل    ، وربك أعلم

  (2)وؤك(يا جربيل، اذهب إىل حممد فقل إنا سنرضيك يف أمتك وال نس )  فقال اهلل:  ،أعلم

 
 ( ..2284مسلم )(  1) 

 (.202رواه مسلم )(  2) 
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كأين أنظر  ؛ فيقول: )موقفا من مواقف حرص رسول اهلل  عبد اهلل بن مسعود ويذكر 

رب  ) حيكي نبيا من األنبياء رضبه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول:   إىل رسول اهلل  

 ( 1) (اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون

وقد بدا هذا السلوك املمتلئ بالرمحة والرفق واحلرص عىل إيامن الناس يف كل مواقفه،  

أعدائه   مع  هبا    ، وخاصة  يعامل  كان  التي  الطيبة  املعامالت  تلك  ذلك  عىل  األمثلة  ومن 

)بعث    األرسى حرصا عىل إعطاء صورة حسنة لإلسالم ترغبهم فيه، ومنها ما روي أنه  

ل من بني حنيفة يقال له ثاممة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري خيال قبل نجد فجاءت برج 

، فقال: عندي خري يا حممد، إن تقتلني  (ما عندك يا ثاممة؟) فقال:  ،  املسجد، فخرج إليه النبي  

تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم عىل شاكر، وإن كنت تريد املال فسل منه ما شئت، فرتك حتى كان 

، فقال: ما قلت لك إن تنعم تنعم عىل شاكر، فرتكه حتى كان (ما عندك يا ثاممة؟)الغد، فقال:  

، فانطلق ( أطلقوا ثاممة)لت لك، فقال:  فقال: عندي ما ق  (ما عندك يا ثاممة؟) بعد الغد فقال:  

إىل نخل قريب من املسجد، فاغتسل ثم دخل املسجد، فقال: أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن  

حممدا رسول اهلل، يا حممد واهلل ما كان عىل األرض وجه أبغض إِل من وجهك، فقد أصبح 

ك فأصبح دينك أحب دين  وجهك أحب الوجوه إِل، واهلل ما كان من دين أبغض إِل من دين

إِل، واهلل ما كان من بلد أبغض إِل من بلدك فأصبح بلدك أحب البالد إِل، وإن خيلك أخذتني  

وأمره أن يعتمر، فلام قدم مكة قال له قائل:    وأنا أريد العمرة، فامذا ترى؟ فبرشه رسول اهلل  

يأتيكم من الياممة حبة  ، وال واهلل ال  ال، ولكن أسلمت مع حممد رسول اهلل  ) صبوت، قال:  

  )(2)حنطة حتى يأذن فيها النبي 

 
 .(1792، ومسلم رقم ) 249/  12رواه البخاري (  1) 

 (71/ 6سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )(  2) 
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  ، وهو الذي حارب رسول اهلل  صفوان بن أميةما ذكره  عىل ذلك أيضا  ومن األمثلة  

بأنه كان يستعمل معه كل وسائل اهلداية، حتى    فرتة طويلة، ومع ذلك، شهد لرسول اهلل  

بعد إسالمه:  فقد روي عنه قوله  باملال،  قلبه  اهللَّ  )  تأليف  يوم حنني، وإنه    أعطاين رسول 

 ( 1)(ألبغض الناس إِّل، فام زال يعطيني حتى صار وإنه ألحب الناس إِلّ 

هذا مع صفوان، وجرائمه الكثرية يف حق اإلسالم    فهل يمكن أن يفعل رسول اهلل  

واملسلمني، ثم يأمر بعد ذلك بذبح أولئك الرجال البسطاء، دون أن يدعوهم أو يؤلف قلوهبم،  

 أو يسمع حججهم؟

خيدم  كان    ا هيوديروي يف ذلك أن غالما  ما  ومن األمثلة عىل ذلك، وهو يرتبط باليهود  

يعوده؛ فقعد عند رأسه؛ فقال له: )أسلم(؛ فنظر إىل أبيه وهو    فمرض؛ فأتاه النبي ،    النبي

أطع   له:  فقال  القاسم؛  عنده؛  النبي أبا  أنقذه من   فأسلم فخرج  الذي  يقول: )احلمد هلل  وهو 

  (2)النار(

يف إمكان أي كان كان  ىل أنه  عوحتى تتضح الصورة أكثر، تتفق كتب السرية والشامئل  

  ، ويلس إليه، ويطلب منه ما شاء، فقد كان صل برسول اهلل  من اليهود أو غريهم أن يت

التي   التواضع، وهو عىل خالف تلك األوصاف  من فرط رمحته يبدو هينا لينا سهال غاية يف 

حولته   والتي  املجزرة،  روايات  يف  هبا  ويستحيي    وصف  الرجال،  يقتل  قاتل  مستبد  إىل 

 . وتدليس النساء، ويرهيم أبناءهم، وهم يذبحون أمامهم.. وكل ذلك زور وهبتان

تغلق دونه األبواب،    )واهلل ما كان رسول اهلل    ل:فقا   احلسن رسول اهلل فقد وصف  

وال يقوم دونه احلجاب، وال يغدى عليه باجلفان، وال يراح هبا عليه، ولكنه كان بارزا، من أراد  

 
 (25/ 7سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )(  1) 

ورواه   ،(1290باب إذا أسلم الصبي فامت هل يصىل عليه؟ وهل يعرض عىل الصبي اإلسالم؟ )  ،اجلنائز  البخاري: كتاب(   2) 

 (.7500والنسائي يف سننه الكربى ) ،(1342واحلاكم ) ،(2247الرتمذي )
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اهلل   نبى  يلقى  احلامر،    أن  الغليظ، ويركب  لقيه، كان يلس عىل األرض، ويطعم ويلبس 

  (1) ويردف خلفه، ويلعق يده(

ب خصال ليست يف    كانت يف رسول اهلل  )قال:  ف  ، ن عبيد اهلل بن عتبةووصفه محزة 

اجلبارين، كان ال يدعوه أمحر، وال أسود، إال أجابه، وكان ربام وجد مترة ملقاة فيأخذها، فريمي  

  (2)هبا إىل فيه، وإنه ليخشى أن تكون من الصدقة، وكان يركب احلامر عريا، ليس عليه شئ(

: )هون عليك، فإين لست بملك،    لم رجال فأرعد، فقال ذات مرة كقد روي أنه  و

  (3)إنام أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة(

شاة فجثا عىل    ويف حديث آخر عن عبد اهلل بن برس، قال: أهديت إىل رسول اهلل  

جعلني عبدا ركبتيه، فأكل، فقال أعرايب: يا رسول اهلل ما هذه اجللسة؟ فقال: )إن اهلل عزوجل  

 (4) كريام، ومل يعلني جبارا عنيدا( 

يف   منها  الكثري  ذكرنا  وقد  حرصها،  يمكن  ال  جدا  كثرية  هذا  يف  الواردة  والنصوص 

رؤوس الكفر والنفاق    سلسلة ]حقائق ورقائق[، وسنكتفي هنا بذكر كيف عامل رسول اهلل  

ي قريظة، وهل يمكن لشخص  الذين استعملوا كل الوسائل حلربه، لنقارهنا بروايات جمزرة بن

مع أعدائه    واحد أن يقف تلك املواقف املتناقضة، وقد ذكرنا سابقا كيف تعامل رسول اهلل 

من اليهود، وكيف عفا عنهم، وعاقبهم بتلك العقوبات البسيطة التي ال تتناسب مع جرائمهم  

 الكبرية. 

 : املرشكني الرفق والرمحة ب ـ    1

 
 (34/ 7سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )(  1) 

 (31/ 7العباد )سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري ، ابن سعدرواه (  2) 

 . 20/ 9وانظر املجمع  279، 277/ 6( واخلطيب يف التاريخ 3312ابن ماجة )(  3) 

 (164/ 7سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )، مسلم وأبو داود وابن ماجهرواه (  4) 
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فمع أن القرآن الكريم يعترب املرشكني أكثر ضالال وانحرافا عن أهل الكتاب، إال أننا  

هلم معاملة ممتلئة بالرمحة واللني، عىل الرغم من حروهبم الشديدة   نجد معاملة رسول اهلل  

يف مكة املكرمة، حتى أخرجوه من بيته، واستولوا عىل كل أموال    للمسلمني، بل شدهتم معه  

 ، وظلوا يستعملون كل الوسائل حلربه، إىل أن هزموا.املسلمني 

إليهم، وهم يف عز عنفوان    وقد ورد يف الروايات الكثرية كيف كانت نظرة رسول اهلل  

  زوج النبي   عن عائشة جهلهم، والذي مل يكن يقل أبدا عن جهل بني قريظة، ففي احلديث  

لقد لقيت من قومك  ) : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟. قال:  أهنا قالت للنبي  

ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفيس عىل ابن عبد يا ليل بن عبد 

وأنا مهموم عىل وجهي، فلم أستفق إال وأنا بقرن   ،كالل، فلم يبني إىل ما أردت فانطلقت

بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جربيل، فناداين، فقال: إن الثعالب، فرفعت رأيس، فإذا أنا  

اهلل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث اهلل إليك ملك اجلبال لتأمره بام شئت  

فيهم. فناداين ملك اجلبال فسلم عيل، ثم قال: يا حممد، فقال: ذلك فيام شئت، إن شئت أن أطبق  

بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالهبم من يعبد اهلل ال يرشك ):  عليهم األخشبني، فقال النبي  

  (1)(به شيئا 

مع أهنم استعملوا كل الوسائل حلربه، بل حاولوا قتله مرات كثرية، ولكنه مع ذلك مل  و

عن جابر بن عبد اهلل: أنه غزا مع رسول اهلل  عن    يكن يقابلهم إال بالعفو، ومما يروى يف ذلك

  رسول اهلل    لام قفل ، فِقَبل نجد  فنزل  ،  قفل معه، فأدركتهم القائلة يف واٍد كثري العضاة

حتت سمرة،    وتفرق الناس يف العضاة يستظلون بالشجر، ونزل رسول اهلل    رسول اهلل  

اهلل   رسول  فإذا  نومة  فنمنا  جابر:  قال  سيفه،  هبا  أعرايب   فعلق  عنده  فإذا  فجئناه    يدعونا، 

يفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو يف يده صلتًا،  س  اخرتط  ذاإن ه) :  جالس، فقال رسول اهلل  

 
 (. 2315( ، ومسلم )1303) 3 رواه البخاري ]فتح الباري[ (  1) 
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  )(1)فقال ِل: ما يمنعك مني؟ قلت: اهلل، فها هو ذا جالس، ثم مل يعاقبه رسول اهلل 

وهو يطوف بالبيت    أن فضالة بن عمري بن امللوح الليثي أراد قتل النبي  وهكذا روي )

: أفضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول اهلل، قال: ماذا  عام الفتح، فلام دنا منه، قال رسول اهلل  

استغفر    :  ، ثم قال كنت حتدث به نفسك؟ قال: ال يشء، كنت أذكر اهلل، قال: فضحك النبي  

ده عن صدري اهلل، ثم وضع يده عىل صدره، فسكن قلبه، فكان فضالة يقول: واهلل ما رفع ي

حتى ما من خلق اهلل يشء أحب إِل منه. قال فضالة: فرجعت إىل أهيل، فمررت بامرأة كنت  

 أحتدث إليها، فقالت: هلم إىل احلديث، فقلت: ال، وانبعث فضالة يقول: 

 قالت هلم إىل احلديث فقلت ال 

 

ــالم     واإلســـ اهلل  ــك  ــي ــل ع ــى  ــأب  ي

ــه   وقــبــيــل ــدا  ــت حمــم ــا رأي  لــوم

 

ا    ـيوم ـتكرســـ  ـفـتح  ــاـل ــامب  ألصــــن

ــا   ـبـين أضـــــحى  اهلل  ــت دـين   ـلرأي

 

 (2)والرشك يغشى وجهه اإلظالم   

فكيف يمكن ملن فعل هذا مع هذا املجرم الذي حاول قتله، ومع ذلك تركه، ومل يعاقبه،   

 أن يفعل تلك األفعال مع شباب بني قريظة أو غريهم، فذلك يستحيل عليه. 

 ، (3)مل يسلم  مع العلم أن املؤرخني يذكرون أن هذا الرجل الذي حاول قتل النبي  

لليهود ليس لفرض    بل ظل عىل كفره، وهو دليل عىل أن قتال رسول اهلل   أو  للمرشكني 

 الدين، وإنام ملواجهة االعتداء. 

من قريش التي استعملت كل الوسائل حلربه، ومع    وهكذا عندما متكن رسول اهلل  

 
 ( وما بعدها.. 843( ، ومسلم رقم )4135رقم ) 426/ 7الفتح صحيح البخاري مع (  1) 

 (.417/ 2ابن هشام، )سرية (  2) 

 (3   )( العباد  يف سرية خري  والرشاد  اهلدى  ]سبل  يف  الشامي  مجلة  259/  10قال  من  التجريد  يف  الذهبي  احلافظ  )ذكره   :])

، قال: ما يمنعك مني؟ قال: اهلل، قاهلا ثالثا، فوقع السيف الصحابة وعبارته غورث بن احلارث الذي قال: من يمنعك مني؟ قال: اهلل

من يده وأسلم(، ونازعه احلافظ بأنه ليس يف البخاري تعرض إلسالمه، ثم أورد الطرق التي رواها البخاري يف صحيحه ثم قال: 

 ورويناه أي حديث جابر ... يف قصة غورث يف املسند الكبري، ملسدد، وفيه ما يرصح بعدم إسالمه( 
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 كل وسائل الرفق واللني، بل استعمل الرفق مع ألد أعدائه.  ذلك استعمل معها 

قريظة،   بني  جمزرة  عن  املدافعني  لبعض  نصا  هنا  أسوق  أن  تعامله  وأحب  مع    يف 

املرشكني الذين حاربوه، لنرى كيف يستسيغ عقل واحد اجلمع بني املتناقضات، ويف شخصية  

  شيد برمحة رسول اهلل  ي   ووه ،(1)  كاتب املقالال  ، فقد قواحدة هي شخصية رسول اهلل  

مل يكن صفوان بن أمية بن خلف خيتلف كثريا عن عكرمة بن أيب جهل؛  مع صفوان بن أمية: )

، ومن الذين قتلوا يف بدر، وورث صفوان بن أمية  فقد كان أبوه من أشد املعاندين للرسول  

بكل طاقته، وكان ممن التف    هذه الكراهية من أبيه لإلسالم واملسلمني، وحارب الرسول  

وخالد بن الوليد، واشرتك اشرتاكا كبريا يف قتل سبعني  حول ظهر املسلمني يف غزوة أحد هو  

الصحابة شهداء  عملية  ا  من  وكان  األحزاب،  غزوة   يف   أيضا   واشرتك   ، من  يف  شاركوا  لذين 

املكرمة  مكة  داخل  يف  الرسول  ،  القتال  لقتل  دبر حماولة  قد  كان  أمية  بن  صفوان  إن  ،  بل 

ب، وكان وقتها ال يزال كافرا.. وفيها تعهد وكانت هذه املحاولة بينه وبني ابن عمه عمري بن وه

صفوان بن أمية لعمري بن وهب أن يتحمل عنه نفقات عياله، وأن يسدد عنه دينه، يف نظري أن  

اهلل   أسلم عمري بن وهب يف    .. يقتل عمري رسول  املحاولة فشلت، وذلك عندما  أن  غري 

 ( صفوان يف حجر الكعبة!!  بام دار بينه وبني  املدينة املنورة بعد أن أخربه الرسول 

، وبحسب ما يروى يف كتب السرية ـ هبذه  الكاتب ذكر  يومل يكتف صفوان ـ بحسب ما  

اجلرائم فقط، والتي ال تساوي جرائم بني قريظة مجيعا أمامها شيئا، وإنام راح يتعنت، ويرص  

، ومل  ومرت األيام، وجاء فتح مكة، وفر صفوان بن أميةعىل جحوده وكفره، قال الكاتب: )

يد له مكانا يف مكة املكرمة، وعلم أنه لن يستقبل يف أي مكان يف اجلزيرة العربية؛ فقد أصبح 

البحر   اإلسالم يف كل مكان، فقرر أن يلقي بنفسه يف البحر ليموت، فخرج صفوان يف اجتاه 

 
، ونفس املقال وجدته، ولكن من تأليف  موقع قصة اإلسالمانظر: مقاال بعنوان: عفوه عن صفوان بن أمية بن خلف،  (   1) 

 وال أعرف الكاتب منهام.   ،أماين زكريا الرمادي، موقع رسول اهلل 
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د األمحر ومعه غالم اسمه يسار، وليس معه أحد غريه حتى وصل إىل البحر األمحر، وهو يف أش 

يتتبعه، فخاف، وقال لغالمه:   الرجال  النفسية، ورأى صفوان من بعيد أحد  اهلزيمة  حاالت 

فقال صفوان: وماذا أصنع بعمري..؟!    قال الغالم: هذا عمري بن وهب.  وحيك! انظر من ترى؟

وحلق عمري بن   واهلل ما جاء إال يريد قتيل، فهو قد دخل يف اإلسالم، وقد ظاهر حممدا عيل. 

دينك وهب   محلتني  يب!  صنعت  ما  كفاك  ما  عمري،  يا  صفوان:  له  فقال  أمية،  بن  بصفوان 

أبر الناس،    فقال: أبا وهب، جعلت فداك..! قد جئتك من عند  وعيالك، ثم جئت تريد قتيل. 

 ( وأوصل الناس 

اهلل   لرسول  احلقيقية  الصفات  التدليسات  وهذه  كل  رد  بسهولة  يمكن  وكان   ،

والتي تتناىف مع جالل النبوة.. لكنهم لألسف يرصون عىل اجلمع   واألكاذيب التي نسبت له،

 بني املتناقضات. 

لقد رأى  مع صفوان، فقال: )  ستمر الكاتب يف طرحه لكيفية تعامل رسول اهلل  يو

عمري بن وهب ابن عمه وصديقه القديم صفوان هيرب من مكة فرق له، وأشفق عليه، فأرسع 

ول اهلل، سيد قومي خرج هاربا ليقذف نفسه يف البحر، وخاف  ، وقال له: يا رسإىل رسول اهلل  

مع   ومتاما مثلام فعل    هكذا!!  : )قد أمنته(!!فقال الرسول    أال تؤمنه، فداك أيب وأمي.

قال عمري بن   منهج حياة..   -باختصار-ابرة، إنه  إهنا ليست أبدا مواقف ع..  قرينه )عكرمة(

ال أرجع معك   - واهلل -اف صفوان، وقال: ال  فخ.  وهب لصفوان: إن رسول اهلل قد أمنك.

، وقد بذل جمهودا كبريا يف  فرجع عمري بن وهب إىل الرسول  .  حتى تأتيني بعالمة أعرفها. 

قال عمري    السعي من البحر األمحر إىل مكة، وهي مسافة تقرب من ثامنني كيلو مرتا ذهابا فقط!

أن يقتل نفسه، فأخربته بام أمنته، فقال:  : يا رسول اهلل، جئت صفوان هاربا يريد  لرسول اهلل  

..  يف منتهى التسامح: )خذ عاممتي إليه(  فقال الرسول  .  ال أرجع حتى تأتيني بعالمة أعرفها.

فأخذ عمري العاممة، وذهب إىل صفوان بن أمية، حتى وصل إليه، وأظهر له العاممة وقال له: يا  
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وأبر الناس، وأحلم الناس، جمده جمدك،  أبا وهب، جئتك من عند خري الناس، وأوصل الناس،  

فقال له صفوان يف منتهى  . وعزه عزك، وملكه ملكك، ابن أمك وأبيك، أذكرك اهلل يف نفسك. 

قال: قد دعاك إىل أن تدخل يف اإلسالم، فإن رضيت وإال سريك    الضعف: أخاف أن أقتل! 

 ( شهرين!! 

م الصغار الذين رووا  ولست أدري مل مل يذكر هذا العرض مع بني قريظة، ومع شباهب

 أهنم قتلوا هكذا من دون أن يعرض عليهم يشء. 

ورفقه ولطفه به إىل أن أسلم وحسن    صف رمحة رسول اهلل  يوهكذا راح الكاتب  

( فقالت:  والشياه،   وكان  إسالمه،  اإلبل  مائة من  مائة  املسلمني  قلوهبم من  املؤلفة  يعطي 

وهلم، حتى تنازل السادة عن كربيائهم وعزهتم،  وحقق املؤلفة قلوهبم من الثروة ما أذهل عق

ومن بعيد  ،   يرد سائال، وال يمنع طالبا ال  وذهبوا يطلبون العطاء املرة تلو املرة! والرسول  

يقف صفوان بن أمية متحرسا وهو يشاهد توزيع الغنائم، فهو ما زال من املرشكني، وليس له  

أذهل   ما  حلظة  يف  حدث  ولكن  السالح..  إيار  للموقف  إال  املشاهدين  وأذهل  صفوان، 

صفوان بن   لقد نادى رسول اهلل    والسامعني عنه، وسيظل مذهال للناس إىل يوم القيامة!! 

أيا كان -أيتوقع إنسان ،  طى الزعامء املسلمني من أهل مكةأمية، وأعطاه مائة من اإلبل، كام أع

لقد وجد رسول اهلل  ..  هناية املوقفومل تكن ذلك    أن حيدث منه مثل هذا..   -كرمه أو سخاؤه 

    أن صفوان ما زال واقفا، ينظر إىل شعب من شعاب حنني، قد ملئ إبال وشياه، وقد بدت

يف رقة: )أبا وهب، يعجبك هذا    عليه عالمات االنبهار والتعجب من كثرة األنعام، فقال له  

فع وينكر.. إن املنظر  إنه ال يستطيع أن يرت،  ال صفوان يف رصاحة شديدة: نعمق،  الشعب؟( 

 يف بساطة وكأنه يتنازل عن مجل أو مجلني: )هو لك وما فيه(  قال الرسول ..  باهر حقا 

ذكر الكاتب كيف ذهل صفوان، وكيف أسلم حينها بسهولة، مع أنه لو طبق هذه  يو

أذهلت املفاجأة صفوان، ووضحت  احلادثة مع شباب بني قريظة ألسلموا مجيعا، فقد قال: )
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نيه احلقيقة التي ظلت غائبة عنه سنني طويلة، ومل يد صفوان بن أمية نفسه إال قائال: ما  أمام عي

  طابت نفس أحد بمثل هذا إال نفس نبي، أشهد أنه ال إله إال اهلل، وأن حممدا عبده ورسوله!! 

، وأعطاين،  يقول صفوان بن أمية: واهلل لقد أعطاين رسول اهلل    وأسلم صفوان يف مكانه!!

 ( ألبغض الناس إِل، فام برح يعطيني حتى صار أحب الناس إِل!!وإنه 

أي خري حتقق لقبيلة  .  .أي خري أصاب صفوانعلق عىل هذا املوقف بقوله: )يثم راح  

وأي خري حتقق للمسلمني، وقد أضيفت    وأي خري حتقق ملكة..   بني مجح عندما أسلم زعيمها.. 

، والذي حسن إسالمه بعد ذلك، وصار من إليهم قوة الزعيم املكي املشهور صفوان بن أمية

وما هي قيمة هذه  إن كل هذا اخلري قد حتقق بواد من اإلبل والشياه! املجاهدين يف سبيل اهلل؟!

  - وليست اإلبل والشياه فقط-إن الدنيا بكاملها    إهنا إما أن تؤكل أو متوت..   اإلبل والشياه؟!

وكم من البرش سيخلد يف نعيم اجلنة؛ ألنه تفنى وتزول، ولكن الذي ال يزول هو نعيم اجلنة،  

حلقيقة الدنيا   أليس هذا فهام راقيا من رسول اهلل    أعطى ذات يوم جمموعة من اإلبل والشياه! 

أليس هذا تقديرا صائبا من الرسول احلكيم    وحقيقة اآلخرة وحقيقة الغنائم وحقيقة البرش؟! 

  !عقدها؟ التي  الرسيعة  املقارنة  هذه  اإلسالم..!!األغنام    يف  مقابل  مقابل    يف  يف  الدنيا 

ثمن زهيد جدا لإلسالم، فهانت    - مهام كثرت- أن األغنام    لقد وجد الرسول  اآلخرة..!!

عليه، بل هانت عليه الدنيا بكاملها، فأعطاها دون تردد، فالدنيا عنده ال تعدل جناح بعوضة،  

أسك)ميت(، ومل يكن هذا كالما   والدنيا عنده قطرة يف يم واسع، والدنيا عنده أهون من جدي

،  بعيوهنم، كان واقعا يف حياته    نظريا فلسفيا، وإنام كان حقيقة رآها كل املعارصين له  

 ( املهم من املسلمني وغري املسلمني وحياة الصحابة رضوان اهلل عليهم، وحياة من ع

مل يتبق ما يعوض به   !!ومل يتبق يف يده يشء لنفسه  ثم ذكر آثار ذلك املوقف، فقال: )

مل حيتفظ بيشء، ورأى الناس منه ما  فقر السنني، وانقضاء العمر، وقد بلغ الستني بل جتاوزها!

املال    جعل عقوهلم تطيش، وأفئدهتم تضطرب، فانطلق األعراب يزدمحون عليه   يطلبون 
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أن   -وهو الزعيم املنترص والقائد األعىل -  واألنعام ألنفسهم قبل أن تنفد، حتى اضطروه  

يلجأ إىل شجرة، وانتزع األعراب رداءه، فقال يف أدب ورفق، ولني يليق به كنبي، ويدر به 

)أهيا الناس، ردوا عيل ردائي، فوالذي نفيس بيده لو كان لكم عندي عدد شجر هتامة    كمعلم: 

بخيال،    .. فام كانوصدق  .   كذابا(.نعام لقسمته عليكم، ثم ال جتدوين بخيال، وال جبانا، وال 

 (وال جبانا، وال كذابا 

نرى كيف يفكر  مع طوله، فقد كان غريض منه أن  ليعذرين القارئ عىل نقل هذا املقال  

اهلل   رسول  ترمي  التي  الروايات  يدافعون عن  الذين  هؤالء  من   أمثال  املئات  قتل  بكونه 

جريمة   من  هلم  يكن  مل  الذين  اليافعني،  نفس  الشباب  يف  باخليانة  قادهتم  بعض  قام  أن  سوى 

الوقت الذي يرتضون فيه عىل رجل مل يسلم إال بعد أن حتول إىل مليونري، ويعدونه من مجلة  

 الصحابة، وحيرمون الكالم عنه، يف نفس الوقت الذي يلعنون فيه شباب بني قريظة. 

ه يف التعامل مع  رحيام، ولكن ننكر اختصار رمحت   ونحن ال ننكر أن يكون رسول اهلل  

رمحته   أن  نعتقد  بل  وغريمها..  وعكرمة  للعاملني،    صفوان  رمحة  هي  بل  اجلميع،  شملت 

ولذلك كانت قصة صفوان يف حال صحتها دليال عىل كذب قصة بني قريظة، ذلك أنه يستحيل  

عىل شخص واحد أن يكون رحيام لتلك الدرجة مع بعض أعدائه، وقاسيا يف نفس الوقت عىل 

 ن هم دوهنم بكثري. غريهم مم

 : فقني باملنا الرفق والرمحة  ـ    2

مع ما ورد يف النصوص املقدسة الكثرية من اعتبار املنافقني أخطرالفئات التي حاربت  

تعامل معهم بكل    واستعملت كل الوسائل يف ذلك إال أننا نجد رسول اهلل  ، رسول اهلل 

 لطف ورمحة لدرجة ال يمكن تصورها. 

امل أدنى بكثريولو طبقنا تلك  ـ وباتفاق مجيع    ،عاملة مع من هم  وهم هيود بني قريظة 

ـ نجد فرقا كبريا جدا، يعلنا نتأكد متاما أن ما خص به بنو قريظة من تلك الروايات  امالعل ء 
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 . ليست سوى حرب لإلسالم، ولرمحة رسول اهلل 

وسنقترص هنا عىل بعض األمثلة عىل ذلك، وهي مشهورة، والكثري من اخلطباء يرددوهنا  

، ولكنهم يف نفس الوقت هيدمون كل ذلك البنيان ليبينوا املدى الذي وصلت إليه رمحته  

 عندما يقبلون معه، تلك األكاذيب املرتبطة ببني قريظة. 

اهلل   أن رسول  يذكرون  ما  األمثلة  تلك  أ  ومن  يف  حاول  الكريم  القرآن  يتجاوز  ن 

اْسَتْغِفْر هَلُْم َأْو اَل َتْسَتْغِفْر هَلُْم  ﴿تعامله مع عبد اهلل بن أيب، وذلك بعد أن نزل عليه قوله تعاىل:  

ُْم َكَفُروا بِاهللَِّ َوَرُسولِ  ًة َفَلْن َيْغِفَر اهللَُّ هَلُْم َذلَِك بَِأهنَّ ِه َواهللَُّ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم  إِْن َتْسَتْغِفْر هَلُْم َسْبِعنَي َمرَّ

 [ 80]التوبة:  ﴾ اْلَفاِسِقنيَ 

ابن عمر قال: ملا تويف عبد اهلل بن أبى بن سلول جاء ابنه عبد اهلل إىل  ففي احلديث عن  

فقام رسول  ،  فسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه فأعطاه، ثم سأله أن يصيل عليه  رسول اهلل  

بن اخلطاب فأخذ بثوبه فقال: يا رسول اهلل، تصيل عليه وقد هناك يصيل عليه، فقام عمر    اهلل  

اْسَتْغِفْر هَلُْم َأْو اَل َتْسَتْغِفْر هَلُْم إِْن َتْسَتْغِفْر  ﴿فقال:    (، إن ريب خريين )اهلل عنه؟ فقال رسول اهلل:  

هَلُْم   اهللَُّ  َيْغِفَر  َفَلْن  ًة  َمرَّ َسْبِعنَي  السبعني يد عىل وسأز،  [ 80]التوبة:    ﴾ هَلُْم  منافق (،    إنه  فقال: 

ُْم    ﴿أتصيل عليه؟ فأنزل اهلل عزوجل:   ِه إهِنَّ َواَل ُتَصلِّ َعىَل َأَحٍد ِمنُْهْم َماَت َأَبًدا َواَل َتُقْم َعىَل َقرْبِ

  (1) ([84]التوبة:   ﴾ َكَفُروا بِاهللَِّ َوَرُسولِِه 

ونحب أن ننقل هنا نموذجا خلطبة قاهلا بحامسة بعض أولئك الذين ينترصون ملجزرة  

مع   بني قريظة، ويف نفس الوقت يبني مدى التساهل والتسامح الذي كان يبديه رسول اهلل  

، ذلك أن اخلطيب نفسه يقر  املنافقني، لنرى كيف يمكن أن يستسيغ عقل اجلمع بني املتناقضات

 ني أكرب من جرائم اليهود واملرشكني. بأن جرائم املنافق

شخصية عجيبة؛ تلك التي سنتناوهلا يف هذه اخلطبة إن شاء اهلل،  وقد بدأ خطبته بقوله: )

 
 (65/ 4السرية النبوية البن كثري )(  1) 
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كان هلا أثر كبري يف وقتها، وقد جاءت يف شأهنا آيات من الكتاب العزيز، وأحاديث يف سنة النبي  

،     النبي يف ما رواه اإلمام البخاري يف    ،وسريته كانت أول مقابلة هلذه الشخصية مع 

ركب عىل محار عىل قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن  بن زيد أن نبي اهلل  امة صحيحه عن أس

زيد وراءه؛ يعود سعد بن عبادة يف بني احلارث بن اخلزرج قبل وقعت بدر حتى مر بمجلس  

باإلسالم، فإذا يف املجلس  فيه عبد اهلل بن أيب بن سلول قبل أن يسلم عبد اهلل بن أيب أي يتظاهر  

ومن املرشكني عبدة األوثان، واليهود واملسلمني، ويف املجلس عبد اهلل بن   أخالط من املسلمني 

رواحة فلام غشيت املجلس عجاجة الدابة، ملا غشيت املجلس عجاجة الدابة مخر عبد اهلل بن  

وقف فنزل فدعاهم إىل اهلل،  ثم    ، أيب أنفه بردائه ثم قال: ال تغربوا علينا، فسلم رسول اهلل  

فقال عبد اهلل بن أيب بن سلول: أهيا املرء إنه ال أحسن مما تقول إن كان حقا   رآن، وقرأ عليهم الق 

به يف جملسنا،   تؤذنا  به يف  افال  تؤذنا  تقول إن كان حقا فال  إنه ال أحسن مما  رجع إىل رحلك 

اءك فاقصص عليه، فقال عبد اهلل بن رجع إىل رحلك، فمن جاجملسنا، فال تؤذنا به يف جملسنا،  

فاستب املسلمون، واملرشكون،    ، رواحة: بىل يا رسول اهلل فاغشنا به يف جمالسنا فإنا نحب ذلك 

  خيفضهم، حتى سكنوا، ثم ركب النبي    واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي  

تسمع ما قال أبو حباب  يريد   : يا سعد أمل دابته حتى دخل عىل سعد بن عبادة، فقال له النبي  

عبد اهلل بن أيب  قال كذا وكذا . قال سعد بن عبادة: اعف عنه واصفح عنه فوالذي أنزل عليك 

البلدة وهي   الكتاب لقد جاء اهلل باحلق الذي أنزل عليك لقد اصطلح أهل هذه البحرية أي 

يتوجوا عبد اهلل بن أيب    يثرب التي صارت املدينة وطيبة عىل أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة أي

أبى اهلل ذلك فاتت الفرصة عىل عبد اهلل بن أيب وفاته امللك لإلسالم الذي جاء    ملكا عليهم فلام

  ، فلام أبى اهلل ذلك باحلق الذي أعطاك اهلل رشق بذلك غص به وكرهه فذلك فعل به ما رأيت 

  )(1)فعفى عنه رسول اهلل 

 
 ، موقعه عىل النت. خطبة بعنوان: رأس املنافقني، حممد صالح املنجد(  1) 
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النبي  ثم علق عىل هذا العفو بقوله: ) وأصحابه يعفون عن املرشكني وأهل    وكان 

التي جاءت بعدها مرحلة  ـ  الكتاب كام أمرهم اهلل ويصربون عىل األذى   أي يف تلك املرحلة 

ُكوا  }كام قال اهلل عز وجل:  ـ  أخرى   ِذيَن َأرْشَ ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب ِمْن َقْبلُِكْم َوِمَن الَّ َوَلَتْسَمُعنَّ ِمَن الَّ

وا َوَتتَُّقوا َفإِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم اأْلُُمورِ َأًذى كَ    وكان النبي   ، [186]آل عمران:   {ثرًِيا َوإِْن َتْصرِبُ

أذن اهلل فيهم ونزلت اآليات بجهاد الكفار، واملنافقني، والغلظة    تىيتأول العفو ما أمره اهلل به ح

به صناديد كفار قريش قال بن أيب  بدرا فقتل اهلل  عليهم، وتغريت احلال فلام غزا رسول اهلل 

وقوي  وبان  ظهر  أي  توجه  قد  أمر  هذا  األوثان:  وعبدة  املرشكني  من  معه  ومن  سلول  بن 

 ( عىل اإلسالم فأسلموا أي يف الظاهر  الرسول  بايعوا اإلسالم وقام عموده، قد توجه ف

بن اضطر    لقد، فقال: )ابن سلول ومكائده لإلسالم وأهله  عداء ثم ذكر بعض مظاهر  

أيب أن ينتقل من العداوة اجلهرية للدين إىل العداوة الرسية، والكيد لإلسالم وأهله لقد فوت  

ويدبر   واملسلمني  اإلسالم  يعادي  وصار  نافق  ملكه  أجل  من  فرشق  امللك  الدين  هذا  عليه 

للدين واإلسالم وأهله  أن  ،املؤامرات وحيبكها هو وأعوانه كيدا  أمره  به  كان   ه وكان مما خيفي 

خيطبها يدعو قومه إىل اإلسالم متظاهرا أنه ينرص   وم بعد خطبة اجلمعة بعد أن كان النبي يق

وكان ال    ،وهكذا كان يتظاهر باحلرص عىل مصلحة املسلمني وقضية اجلهاد    اهلل ورسوله

ولكن اهلل عز وجل    ،يريد املسلمني أن خيرجوا من املدينة يف أحد حتى ال ينكشف هو وأصحابه

هكذا صاروا يف    ،ثم انسحب وهكذا صار أمرهم يف الغزوات   ،آخر فاضطر للخروج   أمرا أراد  

ا وإذا خرجوا خرجوا لريجعوا أو ليثريو  ،بقية الغزوات ال خيرجون ويتخلفون باألعذار الواهية 

 ( الفتنة يف جيش املسلمني

وكان يف إمكان اخلطيب أن يطبق هذا عىل بني قريظة، ألن خيانتهم مل تكن سوى واحدة  

بجانب اخليانات الكثرية التي قام هبا ابن سلول وغريه من املنافقني، ومع ذلك مل يتعامل معهم  

 بتلك الصورة التي يصورون أنه تعامل هبا مع بني قريظة.  رسول اهلل 
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وهكذا يستمر يف ذكر مواقف عبد اهلل بن أيب من اإلسالم وما جره عىل املسلمني من  

إن ذلك الرجل كره الدين أنواع األذى والذي ال يساوي ما فعله بنو قريظة معه شيئا؛ فيقول: )

عبد  امرات فإذا كانت مؤ.. علينا   ربواوقد أخذ أنفه بردائه ال تغ   وأهله وجترأ أن يقول النبي 

وآذاه يف أقرب الناس إليه    لقد كاد النبي    ، ن أيب تسبب الوقيعة يف املسلمني والفتنة بينهماهلل ب

وأنزل اهلل براءهتا من فوق    ،واهتم صفوان بن املعطل وإياها بفعل الفاحشة   ، يف زوجته عائشة

نى  يف أهل بيته، وكان ال يتوا  هبلغ أذا  بلغ أذاه يف أهل النبي    ، سبع ساموات، وبراءة صفوان

املسلمني بني  للوقيعة  الفرص  قد   ، النتهاز  املصطلق  بني  غزوة  املريسيع  غزوة  فإن  ولذلك 

ومن ذلك ما حصل بني رجلني، مزح   ،شهدت مواقف دنيئة من هذا الرجل يف غاية العجب 

عبد اهلل بن   لماذا قا   أحدمها مع اآلخر فحصل بينهام رفع لشعار اجلاهلية فلام أنكره النبي  

املهاجرون كاثرونا يف    : القصة قال  أيب ملا سمع املهاجرون فعلوها فعلها  أوقد فعلوها هؤالء 

فأراد أن حييي العصبية   ؛بلدنا وصاروا يأكلون من خرياتنا ونافسونا ثم يريدون أن يطغوا علينا 

وقال    ،[8]املنافقون:    {َذلَّ َلئِْن َرَجْعنَا إِىَل املَِْدينَِة َلُيْخِرَجنَّ اأْلََعزه ِمنَْها اأْلَ }  :ويعيدها جاهلية فقال 

وا  }:  أيضا  امنعوا األموال عنه  ..[  7]املنافقون:    {اَل ُتنِْفُقوا َعىَل َمْن ِعنَْد َرُسوِل اهللَِّ َحتَّى َينَْفضه

فيضطر الناس لالنفضاض عنه، واألعراب الذين   ؛ ال تعطوه زكاة وال غريها   ،وعن أصحابه

:  فقال النبي    ؛دعني أرضب عنق هذا املنافق  : سمع بذلك عمر قال  فلاميأتون للامل ال يأتون  

 ( دعه ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه

سلك النبي  مع كل تلك اجلرائم التي قام هبا، فقال: )  ثم ذكر عدم قتل رسول اهلل  

   املسلك الذين ال يعرفون ذلك  العرب  الدين والدعوة وحتى ال يتحدث  إيثارا لسالمة  ؛ 

البعيدون عن املدينة، وظروفها واألحوال، و حتى ال يقال أن حممدا   املالبساتالقصة، وهم 

ابنه عبد اهلل وكان رجال    ىقتله فانرب  قتل بن أيب وهو قد تابعه وأظهر اإلسالم فرتك النبي  

واهلل ال تنقلب  )بن عبد اهلل بن أيب واهلل خيرج احلي من امليت قال ألبيه:  مسلام صادقا عبد اهلل  
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احلديث  ـ عنه حبسه عىل باب املدينة  غامففعل ر (، العزيز حتى تقر أنك الذليل ورسول اهلل 

  ، لقد فعل ابن أيب من الؤامرات أمرا عجيبا ـ  رواه الرتمذي وقال هذا حديث حسن صحيح  

َواَل  }:  وهذا من أشنع األمور واهلل سبحانه وتعاىل قال لنبيه    ،رسوله ومن ذلك أنه خان اهلل و

اًنا َأثِياًم  َتاُنوَن َأْنُفَسُهْم إِنَّ اهللََّ اَل حُيِبه َمْن َكاَن َخوَّ ِذيَن خَيْ اِدْل َعِن الَّ  ( [ 107]النساء:   {جُتَ

خان اخليانات مجيعا الصغرى  ثم ذكر أنواع اخليانات التي قام هبا عبد اهلل بن أيب، فقال: )

 القد كان أمر ..  إىل العظمى إىل خيانة دولة املسلمني وإىل التجسس حلساب العدو مع إخوانه  

أرسارهم   وإفشاء  املسلمني،  عورات  وكشف  الطعن،  يف  أيب  بن  فعله  الذي  ذلك  عجيبا 

كانوا طابورا   والتجسس للمرشكني عىل املسلمني ونقل أخبار املسلمني، والتآمر عىل املسلمني،

هبا   خيرب  وثغرة  الكفار،  إىل  تنقل  عورة  املسلمني  يف  يظهر  أن  يريدون  خلفيا  وصفا  خامسا، 

مسجد الرضار؛ كفرا، وتفريقا، بني املؤمنني، وإرصادا ملن حارب اهلل ورسوله،    وا الكفار، واختذ

اإلسالم وهو  وتسرتوا باملسجد، وهو يف احلقيقة رضار لإلسالم وأهله، هكذا كانوا يتسرتون ب

ليجعلوه وكرا ملؤامراهتم حتى ال   الكفر األكرب وهكذا فعلوا عندما نصبوا ذلك الرصح  عىل 

كانوا يصانعون اليهود يف  .. واملسلمني وكانوا حيرضون الكفار عىل املسلمني   نتنتبه إليهم عيو

األقوى أيبتغون   املدينة ليبتغوا عزة وإذا كانت الدائرة عىل املسلمني قالوا لقد دخلنا يف الصف 

لقد كان أولئك املنافقون بقيادة عبد اله بن أيب يتخلفون عن اجلهاد احلقيقي،  ..  عندهم العزة

اهلل، وكان من ختلفهم ال يعدون عدة ولقد كشف اهلل أستارهم وأرسارهم    عداء ويصانعون أ

يريدون اجلهاد حقيقة ألعدوا عدة اجلهاد، ولكنهم مل يعدوها كانوا   يتخلفون عن فإذا كانوا 

 ( فعل عبد اهلل بن أيب  ذلكباألعذار القبيحة، وك  النبي 

حياة   وبعدبه؛ فقال: ) وبعد كل هذا الذي ذكره وغريه، راح يصف رمحة رسول اهلل  

حافلة باملؤامرت عىل اإلسالم؛ مات عبد اهلل بن أيب بن سلول، وذهب منافقا إىل ربه، فامذا كان 

اية قصة ذلك الرجل؟ روى اإلمام البخاري يف صحيحه  وماذا حصل يف هن  ؟موقف النبي  
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فسأله    اهلل بن عبد اهلل إىل رسول اهلل    د ملا تويف عبد اهلل بن أيب جاء ابنه عب  : عن بن عمر قال

ليصيل عليه    أن يعطيه قميصه ليكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصيل عليه فقام رسول اهلل  

يارسول اهلل تصيل عليه وقد هناك ربك أن تصيل ) فقال:    ، فقام عمر فأخذ بثوب رسول اهلل  

هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم    ستغفر : إنام خريين اهلل فقال افقال رسول اهلل    (، عليه

 (  سبعني مرة وسأزيده عن السبعني ، قال إنه منافق فصىل عليه رسول اهلل 

املوت، أو قبل ذلك أن    ولست أدري كيف غاب عن بني قريظة، وهم يعرضون عىل 

يستعملوا هذه احليلة، فيتظاهروا باإلسالم الذي تظاهر به عبد اهلل بن أيب وغريه من املنافقني،  

 لينجو بأنفسهم، وبعد أن ينجو يعودون إىل ما كانوا عليه. 

بِالَِّذي  َوَقاَلْت َطائَِفٌة ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب آِمنُوا  }وقد ذكر القرآن الكريم عنهم ذلك، فقال:  

ِذيَن آَمنُوا َوْجَه النََّهاِر َواْكُفُروا آِخَرُه َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن   [ 72]آل عمران:   {ُأْنِزَل َعىَل الَّ

حتى لو تظاهروا باإلسالم؛ فإنه لن يفتش    وقد كانوا يعلمون أيضا بأن رسول اهلل  

وهم   حتى  املؤمنني  ينهى  تعاىل  فاهلل  الكريم؛  القرآن  يف  ذلك  ورد  كام  يرتكهم،  بل  قلوهبم، 

يتسايفون مع أعدائهم، أن يقتلوا عدوهم يف حال هزيمته إن اتقى باإلسالم، ولو كان ذلك 

ِذيَن آَمنُوا إَِذا}ادعاء، قال تعاىل:   َا الَّ ْبُتْم يِف َسبِيِل اهللَِّ َفَتَبيَُّنوا َواَل َتُقوُلوا ملَِْن َأْلَقى إَِلْيُكُم    َياَأهيه رَضَ

ْنَيا َفِعنَْد اهللَِّ َمَغانُِم َكثِرَيٌة َكَذلَِك ُكنُْتْم مِ  اَلَم َلْسَت ُمْؤِمنًا َتْبَتُغوَن َعَرَض احْلََياِة الده ْن َقْبُل َفَمنَّ  السَّ

 [ 94]النساء:  {يَُّنوا إِنَّ اهللََّ َكاَن باَِم َتْعَمُلوَن َخبِرًيااهللَُّ َعَلْيُكْم َفَتبَ 

املقداد بن األسود أنه قال: يا رسول اهلل، أرأيت إن لقيت  وقد ورد يف تفسري اآلية عن  

رجال من الكفار، فقاتلني، فرضب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم الذ مني بشجرة، فقال:  

: )ال تقتله(، قال: فقلت: يا  اهلل بعد أن قاهلا؟ قال رسول اهلل  أسلمت هلل، أفأقتله يا رسول  



180 

 

قال رسول اهلل   أفأقتله؟  قال ذلك بعد أن قطعها،  إنه قد قطع يدي، ثم  : )ال  رسول اهلل، 

  (1)تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال(

القوم،  ف  جهينة،   من  احلرقة   إىل     اهلل   رسول   بعثنا :  قال   زيد  بن  أسامة   عنو صبحنا 

فهزمناهم، وحلقت أنا ورجل من األنصار رجال منهم، فلام غشيناه قال: ال إله إال اهلل، فكف  

، فقال ِل: )يا  عنه األنصاري، وطعنته برحمي حتى قتلته، قال: فلام قدمنا، بلغ ذلك النبي  

قال: قلت: يا رسول اهلل، إنام كان متعوذا، قال:    ، إله إال اهلل؟!(  أسامة، أقتلته بعد ما قال: ال 

إله إال اهلل؟!( قال ال  ما  أين مل أكن   قال: فام زال يكررها عيل حتى متنيت   ، فقال: )أقتلته بعد 

   .(2) أسلمت قبل ذلك اليوم 

ن قلبه  قلت: يا رسول اهلل، إنام قاهلا خوفا من السالح، قال: )أفال شققت ع) ويف رواية:  

: )فكيف تصنع بال إله إال اهلل إذا جاءت يوم  ويف رواية: قال النبي  ،  حتى تعلم: أقاهلا أم ال( 

القيامة؟!( قال: يا رسول اهلل، استغفر ِل، قال: )وكيف تصنع بال إله إال اهلل إذا جاءت يوم  

إذ اهلل  إال  إله  بال  تصنع  )كيف  يقول:  أن  عىل  يزيده  ال  فجعل  قال:  يوم  القيامة؟!(  جاءت  ا 

 القيامة؟!( 

فهذا احلديث برواياته املتعددة أكثر صحة وشهرة ودل عليه القرآن الكريم، وال تقف  

أمامه كل روايات جمزرة بني قريظة، وقد كان هذا األمر فوق ذلك مشهورا يعرفه مجيع الناس،  

واست واخلزرج،  األوس  بعض  استعمله  وقد  بأنفسهم،  للنجاة  يستعملونه  كانوا  عملته  وهلذا 

 .قريش عندما نفذت كل أسلحتها 

الذي عرضوا للموت ـ كام تقول    فهل يمكن أن يغيب عن بني قريظة، أو عن شباهبم

   الروايات املدلسة ـ؟ 

 
 ( 95، ومسلم رقم ) 167و   166/  12رواه البخاري (  1) 

 (96، ومسلم رقم ) 398/  7رواه البخاري (  2) 
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وهل يمكن أن يكون متسكهم باليهودية لتلك الدرجة، مع أهنا تبيح هلم ـ عىل حسب ما  

 للنجاة بأنفسهم.يدل الكتاب املقدس ـ أن يستعملوا كل احليل  

نرتك هذه األسئلة وغريها كثري ألصحاب العقول التي ال تزال تفكر، لتجعل حكمها  

   األكرب هو القرآن الكريم، والسرية املطهرة الصحيحة التي متثل القيم القرآنية خري متثيل.
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 اخلامتة 

نخرج   قريظة  بني  ملجزرة  توجيهها  يمكن  التي  لالنتقادات  املفصل  العرض  هذا  بعد 

 بالنتائج التالية: 

الكثري ـ بذكر التفاصيل املرتبطة ببني قريظة، وما    يتصورـ نحن لسنا مطالبني ـ كام    أوال 

صفية، وغري ذلك من معلومات    الذي جرى هلم، وأين ذهبوا، وكيف تزوج رسول اهلل  

سنة  يطلبها من يبحثون عن التفاصيل ولو من مصادر غري موثوقة؛ فدورنا هو تطهري السرية وال

النبوية من كل ما ال يمت هلا بصلة سواء باستعامل النقد اخلارجي املرتبط بمصدر الروايات،  

القطعية،   املصادر  يف  الواردة  والنبوية  القرآنية  القيم  عىل  بعرضها  املرتبط  الداخيل  النقد  أو 

 وبعدها قد نجد من الروايات ما نميل إىل صحته، وقد ال نجد؛ فنتوقف يف ذلك. 

نرى ما يذكره بعض الباحثني الذين حاولوا أن يردوا املجزرة؛ فيذكروا أن    ولذلك ال 

عدد القتىل كان أربعني، باعتبار كونه أدنى األعداد املذكورة يف الروايات، ذلك أن هذا العدد مل  

يرد بطريق التواتر، ومل تذكر أسامء هؤالء األربعني؛ فلذلك ال نرى صحته، وال نعتمده، وقد  

الكريم إىل هذا عندما ذكر ذلك الشغف الذي يعرتي البعض للتعرف عىل عدد    أشار القرآن

َسَيُقوُلوَن َثاَلَثٌة َرابُِعُهْم َكْلُبُهْم  ﴿:  فقال   ،موثوقة وال  أمينة  غري  مصادر  فتية أهل الكهف، ولو من  

َسْبعَ  َوَيُقوُلوَن  بِاْلَغْيِب  َرمْجًا  َكْلُبُهْم  َساِدُسُهْم  مَخَْسٌة  َأْعَلُم  َوَيُقوُلوَن  َريبِّ  ُقْل  َكْلُبُهْم  َوَثاِمنُُهْم  ٌة 

ِمنُْهمْ  فِيِهْم  َتْسَتْفِت  َواَل  َظاِهًرا  ِمَراًء  إِالَّ  فِيِهْم  مُتَاِر  َفاَل  َقلِيٌل  إِالَّ  َيْعَلُمُهْم  َما  هِتِْم    ﴾َأَحًدا   بِِعدَّ

ا بالغيب،  فقد اعترب القرآن الكريم جمرد احلديث عن عددهم من غري بينة رمج،  [22]الكهف: 

 . و من أعظم الكذب والزور والبهتانوه
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َوَلبُِثوا يِف َكْهِفِهْم َثاَلَث  ﴿وهكذا األمر عندما ذكر مدة لبثهم يف الكهف، كام قال تعاىل:  

( تِْسًعا  َواْزَداُدوا  ِسننَِي  اَمَواِت  25ِماَئٍة  السَّ َغْيُب  َلُه  َلبُِثوا  باَِم  َأْعَلُم  اهللَُّ  ُقِل  بِِه (  َأْبرِصْ  َواأْلَْرِض 

ُك يِف ُحْكِمِه َأَحًدا  [ 26،  25]الكهف:    ﴾َوَأْسِمْع َما هَلُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِِلٍّ َواَل ُيرْشِ

وهكذا األمر يف كل احلقائق التي مصدرها اخلرب، فال يكفي فيها النقل من أي كان، كام  

ِذيَن آَمُنوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبإٍ َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوًما بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا  ﴿قال تعاىل:   َا الَّ َياَأهيه

 [ 6ت: ]احلجرا  ﴾َعىَل َما َفَعْلُتْم َناِدِمنيَ 

وهذه اآلية الكريمة تشري إىل ناحية خطرية تتعلق باألحداث التارخيية، وهي ما عرب عنه  

بـ   الكريم  َناِدِمنيَ ﴿القرآن  َفَعْلُتْم  َما  َعىَل  َفُتْصبُِحوا  بَِجَهاَلٍة  َقْوًما  ُتِصيُبوا  فاألحداث  ﴾َأْن   ،

اإلنسان، عليها  املواقف حياسب  وتلك  مواقف،  عنها  تنشأ  سواء    التارخيية  واحد  الظلم  ألن 

 للحي أو للميت. 

ولو طبقنا هذه اآلية عىل روايات تلك املجزرة، والتي عرفنا مدى التدليس الذي نقلت  

باهتامه يف عدله    به، لعرفنا مدى الظلم الذي نحكم به عىل أقوام من الناس أوهلم رسول اهلل  

التور حتكيم  إىل  عنه  ورغبته  ربه  لكتاب  حتكيمه  وعدم  الذين ورمحته  قريظة  بنو  وآخرهم  اة، 

، ومع ذلك مل يفعل  صورناهم بصور أعظم من صورة كل املجرمني الذين حاربوا رسول اهلل  

 هلم شيئا ابتداء من قريش وانتهاء باملنافقني. 

نرى أن احلكم الرشعي الذي طبق عىل بني النضري وبني قينقاع هو نفسه احلكم  ـ    ثانيا 

اجلالء، وهو حكم إهلي نطق به القرآن الكريم، كام قال تعاىل:    الذي طبق عىل بني قريضة، وهو

ْنَيا َوهَلُْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاُب النَّارِ ﴿ هَبُْم يِف الده  [ 3]احلرش:   ﴾َوَلْواَل َأْن َكَتَب اهللَُّ َعَلْيِهُم اجْلاََلَء َلَعذَّ

يوردون أهنا نزلت  ولذلك ال نرى أن هناك من ُقتل إال من قاتل منهم، ألن اآلية التي  

تعاىل:   قوله  قريظة، وهي  بني  َصَياِصيِهْم    ﴿ يف  ِمْن  اْلكَِتاِب  َأْهِل  ِمْن  َظاَهُروُهْم  ِذيَن  الَّ َوَأْنَزَل 

 ( َفِريًقا  وَن  َوَتْأرِسُ َتْقُتُلوَن  َفِريًقا  ْعَب  الره ُقُلوهِبُِم  يِف  َوِدَياَرُهْم  26َوَقَذَف  َأْرَضُهْم  َوَأْوَرَثُكْم   )
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َتَطُئوَها َوَكاَن اهللَُّ  َقِديًراَوَأْمَواهَلُْم َوَأْرًضا مَلْ 
ٍ
ء ليس هناك   [27،  26]األحزاب:    ﴾ َعىَل ُكلِّ يَشْ

أدلة قطعية تدل عىل نزوهلا فيهم، بل هناك من يذكر أهنا نزلت يف خيرب، باإلضافة إىل أنه ـ حتى  

تعاىل:   قوله  عليه  نص  الرشيعة  يف  األرسى  حكم  فإن  ـ  فيهم  بنزوهلا  قيل  إَِذا  ﴿لو  َحتَّى 

و ا فَِداًء َحتَّى َتَضَع احْلَْرُب َأْوَزاَرَها َأْثَخنُْتُموُهْم َفُشده ا َمناا َبْعُد َوإِمَّ ، وهو  [4]حممد:    ﴾ا اْلَوَثاَق َفإِمَّ

 يف مجيع غزواته.  ما يعل احلاكم خمريا بني الفداء واملن، وهو ما طبقه رسول اهلل 

يني ال ذنب  ـ ال نرى أن هناك سبيا يف هذه املعركة وال غريها، ذلك أن عامة القرظ  ثالثا 

ثم يباعون من دون ذنب ارتكبوه، وبناء عىل   ،هلم فيام حصل، فكيف يسبى النساء والذراري

بصفية وغريها بعد تلك املوقعة ليس له إال تلك األدلة    هذا، فإن ما ذكر من زواج رسول اهلل  

 اململوءة بالتدليس، والتي تشوه النبوة، وتيسء إىل اإلسالم. 

املصاد  رابعا  كل  أن  بصلة  ـ  متت  مشبوهة،  مصادر  للمجزرة  أرخت  التي  التارخيية  ر 

لليهود والفئة الباغية، ولو طبقنا عليها أحكام األحاديث التي تستنبط منها العقائد أو األحكام  

الفقهية لرمي هبا عرض اجلدار، لكن العلامء قبلوها فقط بسبب تصنيفهم هلا يف زمرة أحاديث  

 عىل التساهل يف رواياهتا. السري واملغازي، والتي اتفقوا  

ـ ال نرى أن احلكم فيها كان لسعد أو لغريه، ذلك أنه يستحيل أن حيكم أحد أو    خامسا 

، وكيف يرتك التحاكم إليه، أو التحاكم إىل القرآن الكريم، ويلجأ يقيض يف وجود رسول اهلل  

الشديد عن ذلك،  إىل التحاكم إىل غريه من الصحابة أو من كتب أهل الكتاب مع ورود النهي 

 . واعتباره من التقديم بني يدي اهلل ورسوله 

ـ أنه ال يمكن لعاقل يعرف عدالة الرشيعة، أن يقبل تلك الروايات التي تصور    سادسا 

اهلل   أن    رسول  عاقل  يقبل  اجلريمة، وال  نفس  ارتكبوا  مع كوهنم  قوم،  دون  قوما  يعاقب 

اليهود للمن  يتصور رسول اهلل   افقني، ويعفوا عنهم، يف نفس الوقت الذي هيب قبيلة من 

 هيب فيه قبيلة أخرى ملسلم، فيحكم عليهم باإلعدام. 
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، وتساحمه مع كل املخالفني له، بل مع  ـ ال يمكن لعاقل يعرف رمحة رسول اهلل    سابعا 

كل الذين قضوا أعامرهم كلها يف عداوته، أن يقتل شبابا أغرارا مراهقني، بسبب ما فعله رؤساء  

 قومهم. 
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 املصادر واملراجع 

 القرآن الكريم. 

إحكام الفصول يف أحكام األصول، أبو الوليد سليامن بن خلف الباجي، حتقيق: د.عمران عيل  .1

 م.2005العريب، جامعة املرقب ، اجلامهرية الليبية، الطبعة: األوىل، 

(، املحقق: عبد  هـ370أحكام القرآن، أمحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي )املتوىف:  .2

بريوت   العلمية  الكتب  دار  شاهني،  عيل  حممد  األوىل،    – السالم  الطبعة:  لبنان، 

 م. 1994هـ/1415

األخبار املوفقيات للزبري بن بكار، الزبري بن بكار بن عبد اهلل القريش األسدي املكي )املتوىف:  .3

الكتب  256 عامل  العاين،  مكي  سامي  حتقيق:  الثا  –هـ(،  الطبعة:  نية،  بريوت، 

 م. 1996هـ،1416

االستيعاب يف معرفة األصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم  .4

  1412النمري القرطبي، املحقق: عيل حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت، الطبعة: األوىل،  

 م.  1992هـ، 

حممد بن عبد الرب بن عاصم  االستيعاب يف معرفة األصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن  .5

  1412النمري القرطبي، املحقق: عيل حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت، الطبعة: األوىل،  

 م.  1992هـ، 

أسد الغابة يف معرفة الصحابة، أبو احلسن عيل بن أيب الكرم، عز الدين ابن األثري، املحقق: عيل  .6

العل الكتب  دار  املوجود،  عبد  أمحد  عادل  معوض،  األوىل،  حممد  الطبعة:  هـ،  1415مية، 

 م.  1994

أسد الغابة يف معرفة الصحابة، أبو احلسن عيل بن أيب الكرم، عز الدين ابن األثري، املحقق: عيل  .7

األوىل،   الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  املوجود،  عبد  أمحد  عادل  معوض،  هـ،  1415حممد 

 م.  1994
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بن  .8 أمحد  الفضل  أبو  الصحابة،  متييز  يف  العسقالين اإلصابة  حجر  بن  أمحد  بن  حممد  بن  عيل 

هـ(، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعىل حممد معوض، دار الكتب العلمية 852)املتوىف:  

 هـ.  1415بريوت، الطبعة: األوىل،  –

 أضواء عىل السنة املحمدية، حممود أبو رية، داراملعارف، القاهرة. .9

 لفكر. األغاين، أبو الفرج األصفهاين، بريوت، دار ا .10

 األلباين شذوذه وأخطاؤه، الشيخ حبيب الرمحن األعظمي، دط، دت..11

األموال البن زنجويه، أبو أمحد محيد بن خملد بن قتيبة بن عبد اهلل اخلرساين املعروف بابن  .12

ه(، حققه شاكر ذيب فياض األستاذ املساعد، بجامعة امللك سعود،  251زنجويه )املتوىف:  

امللك فيصل   الطبعة األوىل،  مركز  السعودية،  ه،    1406للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 م.  1986

ثم  .13 احلنفي  التميمي  السمعاين  حممد  بن  منصور  املظفر،  أبو  احلديث،  ألصحاب  االنتصار 

هـ(، املحقق: حممد بن حسني بن حسن اجليزاين، مكتبة أضواء املنار  489الشافعي )املتوىف:  

 م. 1996هـ ،  1417 السعودية، الطبعة: األوىل، –

 االيامن والكفر، جعفر السبحاين، دار األضواء للطباعة والنرش والتوزيع..14

 هـ. 1403بحار األنوار، حممد باقر املجليس، بريوت، مؤسسة الوفاء، .15

البداية والنهاية، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي، املحقق:  .16

 م.  1988، هـ،  1408اث العريب، الطبعة: األوىل  عيل شريي، دار إحياء الرت 

حسن،  .17 أمحد  اهلل  عبد  حتقيق:  معني،  بن  حييى  معني،  ابن  الدوري،  برواية  معني  ابن  تاريخ 

 بريوت، لبنان، دار القلم للطباعة والنرش والتوزيع، د.ت. 

دارالفكر،  .18 بريوت،  جرير،  حممدبن  ابوجعفر  الطربي،  وامللوك،  األمم  ه/  0741تاريخ 

 م. 1987

 هـ، دار الكتب العلمية، بريوت.  1417تاريخ بغداد ـ اخلطيب البغدادي، ط األوىل عام .19

 . ه  1406تاريخ واسط، أسلم بن سهل املعروف ببحشل، ط بريوت. ـ لبنان سنة .20
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تأسيس النظر ويليه رسالة اإلمام أيب احلسن الكرخي يف األصول، عبيد اهلل عمر بن عيسى  .21

سن الكرخي،  املحقق: مصطفى حممد القباين الدمشقي، دار ابن  الدبويس أبو زيد، أبو احل

 زيدون، مكتبة الكليات األزهرية.

 . 2005التأصيل الرشعي لقواعد املحدثني، د. عبد اهلل شعبان، دار السالم، .22

التبيان يف تفسري القرآن، الطويس، حممد بن احلسن، بريوت،لبنان، دار إحياء الرتاث العريب،  .23

 هـ. 1409، 1ط

السيوطي  حت.24 الدين  جالل  بكر،  أيب  بن  الرمحن  عبد  القصاص،  أكاذيب  من  اخلواص  ذير 

اإلسالمي  911)املتوىف:   املكتب  الصباغ،  حممد  املحقق:  الثانية،   – هـ(،  الطبعة:  بريوت، 

 م. 1974هـ،  1394

املزي،  .25 الرمحن  عبد  بن  يوسف  احلجاج  أبو  الدين  مجال  األطراف،  بمعرفة  األرشاف  حتفة 

عب الطبعةاملحقق:  القيمة،  والدار  اإلسالمي،  املكتب  طبعة:  الدين،  رشف  الصمد  ،  2د 

 م. 1983هـ، 1403

الدين، العراقي ).26   771،  727هـ(، ابن السبكى )  806،  725ختريج أحاديث إحياء علوم 

  1374هـ(، استخراج: أيب عبد اهلل حممود بن حممد احلداد )  1205،  1145هـ(، الزبيدي )

 م.  1987هـ،  1408الرياض، الطبعة: األوىل،  –نرش هـ،؟(، دار العاصمة لل

املدينة .27 العلمية،  املكتبة  عبداللطيف،  عبدالوهاب  النووي،  تقريب  رشح  الراوي  تدريب 

 هـ. 1379املنورة، الطبعة األوىل، 

أوقاف  .28 القايض عياض، ط.  مالك،  مذهب  أعالم  ملعرفة  املسالك  وتقريب  املدارك  ترتيب 

 املغرب. 

بص.29 االعتقاد  الشهرستاين،  تصحيح  الدين  هبة  السيد  تقديم  املفيد،  الشيخ  االنتقاد،  واب 

 ش، قم.   ه 1363منشورات الريض،  

التقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن  .30 تعريف اهل 

هـ(، املحقق: د. عاصم بن عبداهلل القريويت، مكتبة  852أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف:  



189 

 

 . 1983 – 1403عامن، الطبعة: األوىل،   –نار امل

الدمشقي .31 ثم  البرصي  القريش  بن كثري  بن عمر  الفداء إسامعيل  أبو  العظيم،  القرآن  تفسري 

هـ(، املحقق: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة: الثانية  774)املتوىف:  

 م  1999هـ، 1420

 .183  – 180تفسري جزء عم، حممد عبده،  دار الشعب، مرص، ص.32

التهذيب، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين، املحقق:  .33 تقريب 

 . 1986،  1406حممد عوامة، دار الرشيد، سوريا، الطبعة: األوىل،  

لرحيم بن احلسني  التقييد واإليضاح رشح مقدمة ابن الصالح، أبو الفضل زين الدين عبد ا .34

)املتوىف:   الكتبي  806العراقي  املحسن  عبد  حممد  عثامن،  حممد  الرمحن  عبد  املحقق:  هـ(، 

 م. 1969هـ/ 1389صاحب املكتبة السلفية باملدينة املنورة، الطبعة: األوىل، 

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب  .35

هـ(، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي، حممد عبد  463عاصم النمري القرطبي )املتوىف:  بن 

 هـ.  1387الكبري البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب،  

 . ه 1357التنبيه واإلرشاف، عيل بن احلسني املسعودي، دار الصاوي بمرص سنة .36

 . ه 1404العسقالين، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل،  هتذيب التهذيب، ابن حجر .37

التوحيد، الشيخ الصدوق، صححه وعلق عليه: السيد هاشم احلسيني الطراين، دار املعرفة  .38

   للطباعة والنرش، بريوت لبنان. 

الكتب .39 دار  باد شاه،بريوت  بأمري  املعروف  البخاري  بن حممود  أمني  التحرير، حممد  تيسري 

 العلمية، د. ت.

الثقات، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي،  .40

 هـ(، دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن اهلند، الطبعة: األوىل 354البستي )املتوىف: 

جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو جعفر  .41

)املتوىف:  ال األوىل،  310طربي  الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  شاكر،  حممد  أمحد  املحقق:  هـ(، 
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 م.  2000هـ ،  1420

جامع التحصيل يف أحكام املراسيل، صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد اهلل  .42

)املتوىف:   العالئي  الكتب،   761الدمشقي  عامل  السلفي،  املجيد  عبد  محدي  املحقق:  هـ(، 

 . 1986،  1407وت، الطبعة: الثانية، بري

اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطبي، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد شمس الدين القرطبي  .43

القاهرة،  671)املتوىف:   الكتب املرصية،  الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار  هـ(، حتقيق: أمحد 

 م.  1964هـ ،  1384الطبعة: الثانية، 

هـ،    671القرطبي، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري، تويف سنة    اجلامع ألحكام القرآن،، .44

 هـ.  1387القاهرة، دار الكتاب العريب، سنة 

ثابت بن أمحد بن مهدي .45 اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، أبو بكر أمحد بن عيل بن 

 الرياض.  –هـ(، املحقق: د. حممود الطحان، مكتبة املعارف  463اخلطيب البغدادي )املتوىف:  

حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد األصبهاين، دار الكتاب  .46

 العريب، بريوت، الطبعة الثانية. 

 حياة حممد، حممد حسني هيكل،  دار املعارف..47

بن شعيب، حتقيق: حممد هادي  .48 النسائي، أمحد  بن أيب طالب،  املؤمنني عيل  أمري  خصائص 

 بة نينوى احلديثة، د.ت.أميني، مكت

خلق أفعال العباد، حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل )املتوىف:  .49

 الرياض.  –هـ(، املحقق: د. عبد الرمحن عمرية، دار املعارف السعودية 256

انية،  مخسون ومائة صحايب خمتلق، العسكري، مرتىض، مطبعة دار التضامن، بغداد، الطبعة الث.50

 م. 1969

القاهرة،  .51 الرمحن بن أيب بكر،  السيوطي، عبد  الدين  باملأثور، جالل  التفسري  املنثور يف  الدر 

 م. 2003هـ/1424، 1مرص، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية، ط

دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص، حيدر حب اهلل، دار الفقه اإلسالمي املعارص، الطبعة:  .52
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 م. 2011ىل، األو

 هـ. 1411دعائم اإلسالم، النعامن بن حممد التميمي، بريوت، دار األضواء،  .53

والنرش .54 للطباعة  الرأي  دار  الورداين،  صالح  واملحدثني،  الفقهاء  ضد  الرسول  عن  دفاع 

 . 1998والتوزيع الطبعة: االوىل 

للطباعة  .55 الرأي  دار  الورداين،  صالح  واملحدثني،  الفقهاء  ضد  الرسول  عن  والنرش دفاع 

 . 1998والتوزيع الطبعة: االوىل 

دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين، أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى  .56

الرب  430بن مهران األصبهاين )املتوىف:   الدكتور حممد رواس قلعه جي، عبد  هـ(، حققه: 

 م.  1986هـ،    1406عباس، دار النفائس، بريوت، الطبعة: الثانية، 

موسى  .57 بن  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  الرشيعة،  صاحب  أحوال  ومعرفة  النبوة  دالئل 

بريوت،    –هـ(، دار الكتب العلمية  458اخلرسوجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي )املتوىف:  

 هـ.  1405الطبعة: األوىل،  

عب .58 األكرب،  الشأن  ذوي  من  والرببر ومن عارصهم  العرب  تاريخ  يف  املبتدأ واخلرب  د  ديوان 

املحقق:   اإلشبييل،  احلرضمي  الدين  وِل  زيد،  أبو  خلدون  ابن  حممد،  بن  حممد  بن  الرمحن 

 م.  1988هـ،  1408خليل شحادة، دار الفكر، بريوت، الطبعة: الثانية، 

 ش. 1348رجال الكيش )اختيار معرفة الرجال(، الشيخ الطويس، مشهد،  .59

السحر،  .60 حديث  يف  الطاعنني  عىل  العلم  أهل  اآلثار،  ردود  دار  الوادعي،  هادي  بن  مقبل 

 . 1420صنعاء، 

سبل اهلدى والرشاد، يف سرية خري العباد، وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله يف  .61

عبد   أمحد  عادل  الشيخ  وتعليق:  حتقيق  الشامي،  الصاحلي  يوسف  بن  حممد  واملعاد،  املبدأ 

العلمية الكتب  دار  معوض،  حممد  عيل  الشيخ  األوىل،    املوجود،  الطبعة:  لبنان،  بريوت،  

 م.  1993هـ،  1414

ق(، بريوت:  209/207،275/273سنن ابن ماجة، حممد بن يزيد بن ماجة القزويني ).62
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 دار إحياء الرتاث العريب. 

سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، حققه حممد فؤاد عبد الباقي،  .63

 دار إحياء الكتب العربية.

 سنن أيب داود، سليامن بن األشعث السجستاين، دار إحياء السنة النبوية. .64

سنن أيب داود، صحيح أيب داود، أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين، حتقيق حممد حميي  .65

 الدين عبد احلميد، دار إحياء السنة النبوية، بريوت. 

ى بن الضحاك، الرتمذي،  سنن الرتمذي )اجلامع الكبري(، حممد بن عيسى بن سورة بن موس .66

ه(، حققه بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، سنة  279أبو عيسى )املتوىف:  

 م.   1998النرش 

 سنن الرتمذي، حممد بن سورة الرتمذي، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. .67

سسة  السنن الكربى )سنن النسائي الكربى(، النسائي، أمحد بن شعيب، بريوت، لبنان، مؤ.68

 م. 2001هـ/1421، 1الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، ط

املرسلني  .69 االجتامعية    سيد  ابعادها  يف شتى  املحمدية  والسرية  للشخصية  دراسة حتليلية 

والرسالية والسياسية والعسكرية، حمارضات: الشيخ جعفر السبحاين، بقلم: جعفر اهلادي،  
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 هذا الكتاب 

حياول هذا الكتاب أن يقدم ردا علميا مفصال عىل أخطر اجلرائم التي نسبت لإلسالم،  

اهلل   السري  ولرسول  وأصحاب  املؤرخون  يذكر  التي  املجزرة  تلك  وهي  وهبتانا،  زورا   ،

إبادة مج ـ  ـ كام يذكرون  النساء  حصوهلا يف غزوة بني قريظة، وتم فيها  الرجال، واستحياء  يع 

 واألطفال، ثم بيعهم واملتاجرة هبم. 

 وقد اعتمد جمموعة أدلة يؤدي بعضها إىل بعض.. وهي مقسمة إىل األصناف التالية: 

: وفيه بيان سبب قبول أكثر العلامء هلذه املجزرة عىل  أوال ـ املجزرة .. والتصنيف الديني 

نيفهم هلا باعتبارها حدثا تارخييا، والتساهل يف  الرغم من ضعف أدلتها واضطراهبا، وهو تص

نفس الوقت مع أمثال هذه األحداث، ولو أهنم صنفوها ضمن العقائد أو الفقه، ملا قبلها واحد  

 منهم. 

اليهودي  والتدليس  املجزرة..  ـ  يف  ثانيا  اليهودية  اليد  دور  عىل  القاطعة  األدلة  وفيه   :

 ستغالل تساهل املحدثني يف ذلك. إشاعة الروايات املرتبطة هبا ونرشها، وا

: وفيه األدلة القاطعة عىل االرتباط بني رواة املجزرة والفئة  ثالثاـ  املجزرة.. والفئة الباغية 

 الباغية من بني أمية أو بني العباس، والذين راحوا يستثمرون هذه احلادثة يف تربير جرائمهم.

الرشيعة  وحاكمية  املجزرة..  ـ  املجزرة  رابعا  أحداث  كون  عىل  القاطعة  األدلة  وفيه   :

تتناقض متاما مع النصوص القطعية التي تبني حاكمية الرشيعة اإلسالمية، وحاكمية رسول اهلل  

   ما يذكر رواة املجزرة من أن احلكم فيها كان لسعد، واحلاكمية فيها عىل األمة، بخالف 

 كانت للتوراة. 
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