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غزوة يهود بين قينقاع

بسم هللا الرمحن الرحيم
مقدمة
احلمد هلل انصر هذا الدين ،والصالة والسالم على سيدان حممد رسول
نب املرمحة نب امللحمة  ،أما بعد:
هللا بطل األبطال ،ومريب األبطال ي
فهذه سلسلة غزوات الرسول  اتلية ملا بدأانه يف بد ٍر و ٍ
أحد
واخلندق..
يف هذه الغزوات سنتعرف إن شاء هللا إىل تصفية حساب املسلمني
مع اليهود أعداء هللا ،وأعداء األنبياء ،وأعداء أنفسهم ،كانوا يف ٍ
عهد
مع الرسول  فنقضوه ،ونقض العهد من الصفات األساسية يف
تكوين عقيدة اليهود.
اعتدوا على حرمة املرأة املسلمة ،فاليهود أعداء األخالق مث جاؤوا
ابألحزاب ليستأصلوا اإلسالم واملسلمني فأابد هللا خضراءهم يف املدينة
املنورة.
ويف خيرب كان اليهود قد ملكوا السالح املتطور يف ذلك العصر من
ٍ
ٍ
ٍ
ومنجنيقات وهي أدوات لنقب األسوار وهتدميها
ومصفحات
دابابت
فجعلهم هللا غنيمة للمسلمني.
هؤالء هم اليهود الذين يريدون منا حنن املسلمني السالم والتطبيع أي؛
أن أيمنوا يف دولتهم العدوانية ،ويشرتطون التطبيع أي أن نتطبع
أبخالقهم؛ من اخلسة والدانءة والكذب والغدر وأخالق اخلنازير.
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ونواصل يف هذه السلسلة معكم أحباءان حىت نصل إىل فتح مكة
املكرمة وغزوة حن ٍ
ني ،ومعها غزوة الطائف.
ولدي ...........تعلم حب النب ٍ
حممد رسول هللا  تسعد يف
الدنيا وتصبح عظيما من عظماء اإلسالم.
أمحد اخلاين
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اليهود يف املدينة املنورة
املدينة املنورة على صاحبها أفضل الصالة وأزكى السالم ،كان امسها
يثرب ،سكنها اليهود وهم قبائل ثالث :يهود بين قينقاع ،ويهود بين
النضري ،ويهود بين قريظة.
مث سكن يثرب قبيلتنا األوس واخلزرج ،وقد كاان يف اليمن حول ي
سد
مأرب ،فلما هتدم السد ،رحلت الكثري من القبائل من اليمن وهي يف
جنوب اجلزيرة العربية ،رحلت إىل الشمال ،سكنت قبلة خزاعة يف
مكة.
وقبيلة كندة يف ٍ
جند.
طيء يف حائل.
وقبيلة ي
وقبيلة األزد يف عمان وجبال عس ٍري.
وقبيلة الغساسنة يف الشام.
وقبيلة املناذرة يف العراق.
وكان اليهود يف يثرب قد تغلبوا على األوس واخلزرج يف الناحية املالية،
فكان اليهود مرابني يقرضون العريب ماال وأيخذون فائدته أضعافا
مضاعفة ،وملا يعجز العريب عن سداد األموال املرتاكمة عليه من شدة
كل ما ميلك من غن ٍم أو ٍ
جشع اليهود وطمعهم ،كانوا يصادرون ي
مجال
أو حىت بيت ي
الشعر الذي كان يسكنه.
وكان األوس واخلزرج يتحدون ضد اليهود يف حروهبم فكان اليهود
نب سنؤمن به ونذحبكم معه ونفنيكم ،وملا ظهر
يقولون هلم :سيخرج ي
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الرسول  آمن به كثري من األوس واخلزرج ،أما اليهود فلم يؤمن به
واحد منهم.
وملا هاجر الرسول  إىل يثرب مساها «املدينة املنورة» ومساها
«طيبة» .فكانت طيبة عاصمة الدولة اإلسالمية اجلديدة ،وكان مما
أجنزه الرسول  يف املدينة.
 -1بناء املسجد الشريف وحوله سكن له  وألهل بيته.
 -2آخى بني املهاجرين واألنصار.
 -3كتب عهدا مع اليهود أن ال يغدروا ،وإذا اختلفوا يف ٍ
شيء
فيجب عليهم أن أيتوا إىل الرسول  ليحكم بينهم ،وجيب
عليهم أن يعينوا املسلمني ابملال والرجال إذا داهم املدينة
جيش مقاتل.
فنقض اليهود كل هذه العهود ،بل زادوا عليها خسة ودانءة وحقدا
على اإلسالم واملسلمني وعلى رسول هللا .
وقد متزقوا من الغيظ الذي كان أيكل قلوهبم ،وال سيما بعد أن نصر
هللا نبيه  وصحابته الكرام يف غزوة بدر.
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الرسول  حيذر يهود بين قينقاع
قال أصحاب السري والتاريخ؛ منهم الواقدي وابن إسحاق ،وابن
ٍ
هشام ،وابن كث ٍري رمحهم هللا تعاىل:

إن رسول هللا  مجع يهود بين قينقاع يف سوقهم مث قال« :اي معشر
يهود ،احذروا من هللا مثل ما نزل بقر ٍ
يش من النقمة وأسلموا،
مرسل جتدون ذلك يف كتابكم وعهد هللا
فإنكم قد عرفتم أين نبي
ٌ
إليكم».
اجلواب اللئيم:

كل ٍ
كان جواهبم جواب اللئيم ،يسكن احلقد والتشفي يف ي
حرف من
حروف كالمهم.

قالوا :اي حممد هل تظن أننا مثل قومك؟ ال يغرنك أنك لقيت قوما
ال علم هلم ابحلرب فأصبت منهم فرصة ،وهللا لئن حاربناك لتعلم أان
حنن األقوى .ومل يرد عليهم الرسول  بل إن هللا تعاىل هو الذي رد
عليهم قرآان يتلى يف بين قينقاع.
قال ابن إسحاق :عن ابن ٍ
عباس قال :ما نزل هؤالء اآلايت إال يف
س
ين َك َف ُروا َستُ ْغلَبُو َن َو ُُتْ َ
بين قينقاع {قُ ْل للَّذ َ
ش ُرو َن إ ََل َج َهن َ
َّم َوب ْئ َ
اد * قَ ْد َكا َن لَ ُك ْم آيَةٌ يف فئَ تَ ْْي الْتَ َقتَا} يعين أصحاب بد ٍر
الْم َه ُ

اد *
ين َك َف ُروا َستُ ْغلَبُو َن َو ُُتْ َ
س الْم َه ُ
{قُ ْل للَّذ َ
ش ُرو َن إ ََل َج َهن َ
َّم َوب ْئ َ
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قَ ْد َكا َن لَ ُك ْم آيَةٌ يف فئَ تَ ْْي الْتَ َقتَا فئَةٌ تُ َقات ُل يف َسبيل َّ
اَّلل َوأُ ْخ َرى
ي ال َْع ْْي َو َّ
شاءُ إ َّن يف
صره َم ْن يَ َ
اَّللُ يُ َؤي ُد بنَ ْ
َكاف َرةٌ يَ َرْونَ ُه ْم مثْ لَْيه ْم َرأْ َ

صار} [آل عمرن.]12،13 :
ذَل َ
ك لَع ْب َرةً لُو ي ْالَبْ َ

فكان بنو قينقاع أول من نقض العهد من اليهود.
الشرف اليهودي:

يف العصر احلديث عندما جرت مفاوضات السالم بني املسلمني
واليهود اشرتط اليهود تطبيع العالقات معهم ،واملفاوضون املسلمون
يعرفون أخالق اليهود من خالل دراستهم لسرية رسول هللا  وعالقة
املسلمني مع اليهود فعرفوا السرية ودرسوا فقه السرية وفيها احلادثة
التالية:
قال ابن ٍ
هشام :كان من أمر بين قينقاع أن امرأة من العرب قدمت

ٍ
جبلب هلا فباعته بسوق بين قينقاع ،وجلست إىل صائ ٍغ منهم فجعلوا
يريدوهنا أن تكشف وجهها فأبت فعمد الصائغ إىل طرف ثوهبا فعقده
إىل ظهرها فلما قامت انكشف رجلها فضحكوا فصاحت فوثب
يهوداي ،فشدت اليهود
رجل من املسلمني على الصائغ فقتله وكان
ا
على املسلم فقتلوه ،ووقع الشر بني املسلمني وبني بين قينقاع.
إذا املوضوع موضوع ٍ
شرف ،واليهود ليس هلم شرف ،فاملرأة املسلمة
تتحجب؛ تغطي وجهها.
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ولقد قتل رجالن؛ واحد من املسلمني وآخر من اليهود ،من أجل أن
تكشف املرأة املسلمة وجهها فلم تفعل ،فلو عرفت املرأة املسلمة اليوم
قيمة حجاهبا ملا هان عليها كشف وجهها وقد جرت يف سبيل ذلك
الدماء ،وقامت من أجل حجاهبا احلروب.
وحاصر الرسول  بين قينقاع

املسلم غيور على عرضه ،قتل ذلك الرجل حفاظا على شرف امرأةٍ
ٍ
مسلمة ،هذا هو اإلسالم وال خري فيمن ال يغار على عرض غريه كما
يغار على عرضه ،والرسول  أغري العاملني .وهللا تعاىل أغري من
الرسول  فلما مسع  مبا فعل يهود بين قينقاع جهز جيشا
وحاصرهم مخس عشرة ليلة حىت نزلوا على حكمه .فتدخل املنافق
األكرب عبد هللا بن أيب ٍ
سلول لصاحل اليهود فحقن دماءهم فأنزل هللا

َّ
ارى
آمنُوا ََل تَتَّخ ُذوا الْيَ ُه َ
ود َوالن َ
ين َ
َّص َ
عز وجل قولهَ { :اي أَيُّ َها الذ َ
ض ُه ْم أ َْوليَاءُ بَ ْع ٍ
ض َوَم ْن يَتَ َوََّّلُ ْم م ْن ُك ْم فَإنَّهُ م ْن ُه ْم}
أ َْوليَا َء بَ ْع ُ
[املائدة.]11 :

من لكعب بن الشرف؟

ظل الصحابة متحرقني إىل االنتقام من اليهود بعد حادثة تلك املرأة
املسلمة.

فأراد  أن يزيل عثرة من طريق اإلسالم واملسلمني فقال« :من
لكعب بن الشرف فإنَّه آذى هللا ورسوله؟» فقام حممد بن مسلمة
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فقال :اي رسول هللا أحتب أن أقتله؟ قال« :نعم» .قال :فأذن يل أن
أقول شيئا – حىت ال حيس ذلك اليهودي ابخلطة – فأذن له.
فذهب حممد بن مسلمة إىل ٍ
كعب فقال :إن هذا الرجل – يعين
الرسول  - قد سألنا صدقة وإنه قد عناان ،وإين قد أتيتك آلخذ
منك سلفة.
كعب :وأيضا لتملن منه قال :إان قد اتبعناه ،فال حنب أن ندعه
قال ٌ
أي ٍ
حىت ننظر إىل ي
شيء يصري شأنه ،وقد أردان أن تسلفنا قال :نعم

أرهنوين نساءكم.
وكأن حممد بن مسلمة مل يسمع الكالم فسأله :أي ٍ
شيء تريد؟
ي يريد النساء
قال كعب :أرهنوين نساءكم؛ ولنتصور املوقف؛ يهود ي
املسلمات أن جيعلهن عنده يف داره ،رهنا للمال حىت يؤدى.
ولذلك انتفض حممد بن مسلمة تعجبا من هذا الطلب فأعاد عليه
السؤال :أي ٍ
شيء تريد؟ ومل يستحيي اليهودي من طلبه فأعاده وكرره.
أي ٍ
إنسان
ولو أن كعب بن األشرف طلب منه أن يرهن نساءه عند ي
لفعل ،بل إن اليهود يدفعون نساءهم دفعا لإلفساد يف األرض.
ٍ
لكعب :نرهنك السالح ،فرضي
املهم أن حممد بن مسلمة  قال
وواعده أن أيتيه ليال مث تركه وعاد إىل أصحابه.
فحدث نفسه وهو يسري :كعب بن األشرف الذي ذهب إىل مكة
حيرض املشركني على قتال رسول هللا ؟
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كعب يبكي قتلى املشركني يف بدر؟ كعب يذكر النساء املسلمات
بسوء؟ كعب؟ كعب؟ إن سيفي ظامئ ،ألسقينه من دمك اي كعب.
كعب ومعه سلكان بن سالمة أبو انئلة وهو أخو ٍ
مث عاد إىل ٍ
كعب
من الرضاعة فدعاهم إىل احلصن ومعه عباد بن بش ٍر ،واحلارث بن
ٍ
أوس ،وأبو عبس بن جب ٍري ،فقدموا سلكان بن سالمة ،فتحدث معه
وتناشدا شعرا.
مث قالوا :هل لك اي بن األشرف أن نتماشى فتحدث؟ قال :إن
شئتم ،فخرجوا يتماشون ،مث إن سلكان أدخل يده يف شعر ٍ
كعب
وشم يده فقال :ما رأيت عطرا أطيب من هذا ،مث مشى وبعدها عاد
ملثلها حىت اطمأن مث عاد ملثلها فأخذ جبانب رأسه وقال :اضربوا عدو
ي إال وهو
هللا ،فقتلوه ،فخاف اليهود فلم يعد يف املدينة املنورة يهود ي

خائف على نفسه ،وقال « :من ظفرمت به من رجال يهود
ٍ
مسعود األوسي على ٍ
رجل من جتار يهود
فاقتلوه» فوثب حوييصة بن
يقال له ابن سنينة فقلته.

الشعر يف املعركة:

قال حسان بن ٍ
اثبت  يف مقتل كعب بن األشرف:
ٍ
تهم اي اب ن اققي و وأن اي ب ن الش رف
ابة َلقي
در عص
هلل ُّ
مرح ا كرس ٍد يف ع ري ٍن مغ رف
يس رون الب يض اخلف اف إل يكم ً
ح حم أت وكم يف ل ب دك م فس قوكم حت ًف ا بب ٍ
يض ذفَّ ف
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مستنص رين لنص ر دي ن نب يهم مستص غرين لك ل أم ٍر ح ف
صل وسلم وابرك على نبينا ٍ
اللهم ي
حممد رسول هللا الذي علمنا الغرية
على العيرض والشرف ،وعلى أصحابه الغيورين الطاهرين امليامني.

