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 : مقدمة
 قديمة عادة ولكنيا اإلسالمية الحضارة تاريخ في بدعة الرىائن اتخاذ سياسة تكن لم    

( ( الرسول عصر في الرىائن اتخاذ سياسة شاعت وقد, الحضارات من كثير في وجدت
 األوضاع عمى الرىائن ىؤالء أخذ أثر كما الرىائن اتخاذ إلى أدت التي األسباب تعددت حيث

 الناشئة االسالمية الدولة عمى اثر ليا كان بدورىا التي واالقتصادية والعسكرية السياسية
   . سنرى كما, الوقت ذلك في
 من العديد وقع(  م623/  ىـ2) سنة (1)بدر غزوة في المسممون انتصار بعد   

, (2)حرب بن سفيان أبى بن عمرو بينيم من وكان المسممين أيدى في أسرى المشركين
 ابنو أسر ليفك المال يدفع أن سفيان أبى من طمبوا راىاأس فداء في قريش جاءت وعندما
 أيدييم في دىوه عمراً  وأفدى (3) حنظمة قتموا ومالي دمى عمى يجتمعأ: " قائالً  رفض ولكنو

 . (4)" ليم بد ما يمسكوه

                                                           
 ىذا عمى أطمق وقد,  المشيورة وأسواقيم,  الشييرة العرب مياه من ماء – ثانيو وسكون أولو بفتح:  بدر (1)

 جنوب بدر وتقع, مخمد بن قريش بن بدر واسمو, غفار من رجل وىو فيو بئراً  حفر من أول اسم المكان
: األثير ابن. فييا يرى البدر فكان مائيا لصفاء أو الستدارتيا بذلك وسميت, مكة شمالي وتقع, المدينة غرب
, 2ج, م1987 لبنان – بيروت, العممية الكتب دار, القاضي اهلل عبد الفدا أبى تحقيق, التاريخ في الكامل
 . 31ص,م2002االسكندرية, الفكر دار, الكبرى بدر غزوة: خطاب شيت محمود ؛15ص

, قصى بن مناف عبد بن شمس عبد بن أمية بن حرب بن سفيان أبى بن عمرو ىو:  سفيان أبى بن عمرو (2)
 دار, العزازى عادل تحقيق, الصحابة معرفة:  األصبياني( .م629/  ىـ8)  الفتح يوم وأسمم, بدر يوم أسر

 القاىرة, اإلسالمي المكتب, 7 ط, اإلسالمي التاريخ:  شاكر محمود ؛2068 ص, م1998 الرياض, الوطن
 .  60 ص, 4ج, م2000

, وعمرو معاوية أخو, شمس عبد بن أمية بن حرب بن سفيان أبى بن حنظمة ىو: سفيان أبى بن حنظمو (3)
, صادر دار, عباس إحسان تحقيق, الكبرى الطبقات:  سعد ابن.  لو عقب وال كافراً  بدر يوم قتل

 . 66 ص, 1ج, م1968بيروت

: األثير ابن ؛440 ص, م1991 لبنان -بيروت, الجيل دار, محمد السالم عبد تحقيق, االشتقاق:  األزدي (4)
 .  29ص, 2 ج, السابق المصدر
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 سفيان أبو فمقيو معتمراً  (2)مكة إلى(1) النعمان بن سعد أقبل الوقت ذلك وفى   
 :    سفيان أبو قال ثم,  سفيان أبى عند رىينة سعد وأصبح (3)عمرو بابنو عنده فحبسو

    الكيال السيد تسمموا ال تعاقدتم      دعاءه اجيبوا أكال ابن أرىط              
       (5) الكبال أسيرىم عن يفكوا لم لئن       أذلة لئام (4)عمرو بنى فإن              

 : قائالً (  م675/  ىـ55 ت)  (6) ثابت بن حسان فأجابو 
  الالقت يؤسر أن قبل فيكم ألكثر          مطمقا مكة يوم سعد كان لو               

 (7) النبال تحفز انبضت ما إذا تحن       نبعت بصفراء أو حسام بعضب               
 يعطييم أن منو وطمبوا خبره فأخبروه () اهلل رسول إلى عوف بن عمرو بنو فذىب    

 بو فبعثوا عمراً  وأعطاىم ذلك عمى الرسول فوافق,  صاحبيم بو ليفكوا سفيان أبى بن عمرو
 .  (1)سعد سبيل فخمى سفيان أبى إلى

                                                           
 بن مالك بن زيد بن أمية بن الحارث بن لوذان بن أكال بن زيد بن النعمان بن سعد ىو:  النعمان بن سعد (5)

 شيوخ وأحد, عوف بن عمرو بنى أحد ىو, األنصاري األوس بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف
  ,م1968 بيروت, العممية الكتب دار, الفضل أبو محمد تحقيق, والمموك الرسل تاريخ:الطبري. المسممين

 . 479ص,  م2012لبنان –بيروت, حزم ابن دار الصحابة معرفة في الغابة أسد:األثير ابن ؛42ص 2ج

, درجة وعشرون ثالث وعرضيا, درجة وسبعون ثمان المغرب جية من طوليا, الحرام اهلل بيت ىي: مكة (6)
 ايضا وقيل, بيا الناس الزدحام مكة سميت إنما ويقال, نخوتيم تذىب أي الجبارين تمك ألنيا مكة سميت
 نصفر أي فيو فنمك الكعبة مكان نأتي حتى حجنا يتم ال تقول كانت الجاىمية في العرب ألن مكة سميت
 يأوي طائر: الكاف بتشديد والمكاء, طافوا إذا بأيدييم ويصفقون يصفرون وكانوا, الكعبة حول المكاء صفير
 ؛183 ص, 5ج, م1997 بيروت, صادر دار, البمدان معجم:  الحموي ياقوت: انظر التفاصيل من لمزيد, الرياض

 . 36 ص, 2ج, م1992,اإلسالمي الغرب دار, والممالك المسالك: البكري عبيد أبى

, العممية الكتب دار, المختوم الرحيق: المباركفورى ؛ 467 ص, 2ج,  والمموك الرسل تاريخ:  الطبري (7)
 .  209 ص, م1988,  لبنان – بيروت

 بن عمرو بنو وىم, القحطانية من, األزد من, األوس من بطن, عوف بن عمرو:  عوف بن عمرو بنى (1)
 حزم ابن. لوذان وبنو, السميعة بنو, ضبيعة بنو: منيم كثيرة أفخاذ وىم, قباء:  منازليم من. األوس بن مالك بن عوف
 . 332 ص, م1983 بيروت, العممية الكتب دار,  العمماء من لجنة تحقيق, العرب أنساب جميرة: 

 .  السابق المصدر:  الطبري (2)
 بن عمرو بن عدى بن مناة زيد بن عمرو بن حرام بن المنذر بن ثابت بن حسان ىو:  ثابت بن حسان (3)

 واحداً  مشيداً   ()النبي مع يشيد ولم اإلسالم قديم كان,  الوليد أبا يكنى,  اهلل تيم واسمو.  النجار بن مالك
)  سنة حسان وتوفى,  فيو فجمد,  اإلفك قول في خاض ممن()  حسان وكان, (( الرسول شاعر وىو, 
 .  270 ص, الغابة أسد:  األثير ابن (  م670/  ىـ50

, 212ص, 2ج,م1975 بيروت, الجيل دار,  سعد عبدالرؤوف وتعميق تقديم,  2ط, النبوية السيرة:ىشام ابن( 4)
213.  
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 . األسير لفك ىنا الرىينة فاستخدم
 حدثت رىينة سعد فبأخذ والعسكري السياسي الوضع عمى رىينة سعد أخذ أثر وقد   

 بنى إلى سعد وعاد, سفيان أبى إلى عمرو فعاد وقريش؛ المسممين بين مبادلة عممية
 . عوف بن عمرو

 مادى مقابل بدون ابنو فك عمى العسكرية القيادة أجبر سفيان أبا أن ىنا ويتضح    
 إلى عمرو تسميم عمى موافقتو من اهلل رسول موقف يدل كما, الطرفين بين التبادل تم حيث
 مروع بتسميم قام حيث األخالق في االعمى المثل ( (اهلل رسول ضرب فبيذا عمرو بنى
  .مقابل بدون عوف بن عمرو لبنى

 (3)عمرو بن سييل من بدالً  لممسممين رىينة نفسو (2)حفص بن مكرز قدم كما   
 وكان سييل فداء في جاء مكرز أن ؛ذلك في والسبب بدر غزوة أسرى ضمن من كان الذى
 لفك المالية القيمة ومانت أسره ليفك المال ليم يدفع أن عمى المسممون فاوض قد سييل
 ليم فقال, لنا الذى ىات:  لو فقالوا, درىم ألف455 إلى (4)درىم 155 من تتراوح األسير

                                                                                                                                                      
, م1982 القاىرة, المعارف دار, ضيف شوقي تحقيق, 3ط, والسير المغازي اختصار في الدرر:عبدالبر ابن (5)

 . 111ص
 بغيض بن عمرو بن مقذ بن الحرث عبد بن عمقمة بن األخيف بن حفص بن مكرز ىو : حفص بن مكرز (6)

, بدر يوم عمرو بن سييل لفداء أقبل الذى وىو, قريش كبار من كان, العامري القرشي لؤي بن عامر بن
:  خيثمة أبو(.   م627/  ىـ6)  سنة الحديبية صمح لعقد()  اهلل رسول إلى سييل ذىب عندما معو وكان
 القاىرة, الحديثة الفاروق, ىالل فتحي بن صالح تحقيق, خيثمة أبى ابن بتاريخ المعروف الكبير التاريخ
 . 169 ص, 1ج, م2006

 كان,  العامري القرشي مالك بن نصر بن ود عبد بن شمس عبد بن عمرو بن سييل ىو:  عمرو بن سييل (2)
 بن عمر سيدنا قال, األسر في وقع فعندما, مصقعا خطيبا وكان,  الجاىمية في وساداتيم قريش أشراف من

 ؟ ابداً  موطن في خطيباً  عميك يقوم فال لسانو يدلع,  سييل ثنتي انزع دعني:  () اهلل لرسول( (الخطاب
ن بي اهلل فيمثل بو أمثل ال: " () اهلل رسول لو فقال  عسى انو: "  )) لعمر () قال ثم"  نبياً  كنت وا 
, واألعالم المشاىير ووفيات اإلسالم تاريخ:  الذىبي:  انظر التفاصيل من لمزيد" تذمو ال مقاما يقوم أن

 التاريخ:  الحميدي ؛ 88 ص, 2ج(,  ت.د, ) لبنان – بيروت, اإلسالمي الغرب دار, عواد بشار تحقيق
 .   881 ص, 4ج, م1898 جدة, الخضراء األندلس دار, اإلسالمي

 العصر بداية منذ المسممون العرب تداوليا التي المعدنية العمالت أنواع من نوع ىو:  Derham الدرىم (1)
 دراخمة اليوناني األصل من اسميا اشتق, الدرىم سدس ىو والدونق, دوانق ستة والدرىم, اإلسالمي

(Drachma  )المصباح:  الفيومي. والنحاس, الفضة من مصكوك والدرىم, الفرس طريق عن جاءتيم 
 المصطمحات معجم:  الكريم عبد مصطفى ؛ 73 ص, 1ج, م1987 بيروت – لبنان, لبنان مكتبة, المنير=

 .  180, 179 ص, م1996 بيروت, الرسالة مؤسسة, التاريخية واأللقاب
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 رىينة مكرز وأخذوا سبيمو فخموا, بالمال يأتي حتى (1)رجمو مكان رجمي اجعموا:  مكرز
 . (2) عندىم
 :  ذلك في مكرز وقال

 

ِميمَ  َيَنال        ىـَفتَ  اـِسبَ  ان  ـَثمَ  ِبَأْذَواد   َفَدْيت                   اْلم َواَلَيا الَ  غ ْرم َيا الصَّ
 (3) اـاْلَمَخاِزيَ  َخِشيت   َوَلِكنِّي َعَميَّ      َيَديَّ  ِمنْ  َأْيَسر   َواْلَمال   َيَديَّ  َرَىْنت                 

 نفسو يرىن أن غير أخر حل ىناك كان حيث مكرز موقف ىنا النظر يمفت ومما    
 أسر ويفك بيا ويأتي عمييا المتفق المالية لقيمةا يعرف أن السيل من فكان, سييل مكان
 كما, بالمال سييل يأتي حتى سييل مكان نفسو فالىن والعار الخزي من خاف ولكنو سييل

 بند تخت يندرج الشكل بيذا رىينة مكرز وأخذ, وسييل مكرز بين العالقة قوة عمى ذلك ليد
 .  بإرادتو لممسممين نفسو سمم حيث الطواعين الرىائن

 المسممين مرونة عمى يدل سييل مكان مكرز رىن عمى المسممين موافقة أن ونجد   
                                                                                     .  الدعوة اعداء مع التعامل في
 سييل بو سيأتي الذى فالمال لممسممين االقتصادي الوضع عمى ذلك أثر وقد    

 ب تقدر كبيرة األسير لفك المالية القيمة كانت فقد اإلسالمي االقتصاد انتعاش إلى سيؤدى
 المالية مشاكل من الكثير تحل وسوف بيا يستيان ال قيمة وىى درىم ألف 455

 تركوا أن بعد وذلك المال إلى الحاجة امس فيو كانوا وقت في خاصة لممسممين واالقتصادية
 . اهلل دين ونشر بدينيم الفرار مقابل مكة في يممكون ما كل
 

                                                           
 . 195 ص, 1ج, م1984 لندن,  الكتب دار, جونز مارسدن تحقيق,  3ط, المغازي:  الواقدي (2)
 الكتب دار, القادر عبد مصطفى – القادر عبد محمد تحقيق, والمموك األمم تاريخ في المنتظم:  الجوزي ابن (3)

, الشروق دار, محب يا الحبيب ىذا:  الجزائري بكر أبو ؛124 ص, 3ج, م1992 لبنان – بيروت, العممية
 . 232 ص, م1989 جدة

 . 362ص, م1982 لبنان – بيروت, العممية الكتب دار, كرنكو.  ف تحقيق, الشعراء معجم:  المرزباني (4)
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 من ومجموعة )) (2) مسممة بن محمد من (1)األشرف بن كعب طمب وقد       
 السبب وكان وسقين أو (3)وسق مقابل عنده رىائن نسائيم أو أبناءىم يعطوه أن المسممين

 :  ذلك في
 ؟ األشرف بن لكعب من (( النبي فقال, والمسممين اإلسالم اىج األشرف بن كعب أن   
 بن محمد فاتفق, نعم: ( ( اهلل رسول لو فقال ؟ أقتمو أن تحبأ:  مسممة بن محمد فقال

 ليوإ وشكوا إليو فذىبوا, منو لمتخمص خطة وضع عمى المسممين من ومجموعة ىو مسممة
 يروا حتى وسقين أو وسق يسمفيم أن منو وطمبوا فروضو ومن الجديد الدين من معانتيم
 يرىنوا أن منيم مبط ثم فرفضوا أبنائيم يرىنوا أن منيم فطمب, الجديد الدين ىذا نياية

 انتيت التي خطتيم تنفيذ من تمكنوا وقد, سالحيم يرىنوا أن عمى اتفقوا ثم ,فرفضوا نسائيم
 . (4)منو والتخمص كعب بقتل
 األشرف ابن كان فقد استحفاليا قبل الفساد جذور بقطع ()النبي اىتمام ىنا من ويتضح  

 شاعراً  ولكونو, يةج من الييود سادات أحد لكونو وذلك المسممين عمى كبير خطر يشكل
 أن قبل عميو القضاء من البد كان لذلك, العرب عمى كبير أثر لو والشعر, أخرى جية من

 . المسممين عمى األخرى والقبائل يشقر  تأليب في ينجح
                                                           

 كان, الحقيف أبى بنت عقيمة وىى النضير بنى من وأمو, طئ قبيمة من, نبيان بنى من:  األشرف بن كعب (1)
 من شاعراً  وكان, العرب في بجمالو معروفاً  مترفاً  غنياً  وكان, والمسممين اإلسالم عمى حنقاً  الييود أشد من

 فتح:  العسقالني حجر ابن. النضير بنى ديار خمفيات في المدينة جنوب شرق في حصنو وكان شعرائيا
 .  165  ص, 5ج, م2001 الرياض, فيد الممك مكتبة, شيبة القادر عبد تحقيق, البخارى صحيح في الباري

 بن الحارث بن حارثة بن مجدعة بن عدى بن خالد بن سممة بن مسممة بن محمد ىو:  مسممة بن محمد (2)
 ولم بالمدينة ومات, كميا والمشاىد بدرا شيد, األشيل عبد لبنى حميف األوس بن مالك بن عمرو بن الخزرج
, المصري يونس ابن تاريخ:  الصدفي(.  م663/  ىـ43)  سنة صفر في بيا وفاتو وكانت غيرىا يستوطن

 .  462 ص, 1ج, ىـ1421 بيروت, العممية الكتب دار

 وسق عنده يقال, بعير حمل ىو:  وقيل معمومة مكيمة والوسق, أشير والفتح, وكسرىا الواو بفتح:  الوسق (3)
, صاع60 يساوى:  فالوسق, وثمث أرطال خمسة:  والصاع, صاعاً  ستون وىو, أوساق:  وجمعو  التمر من

:  المنير المصباح:   الفيومي( . جرام500 و جرام130)  الوسق مقدار فيكون, جرام 75 يساوى والصاع
,  المعاصرة المقادير إلى الشرعية والمكاييل الموازين تحويل:  المنيع سميمان بن اهلل عبد 253ص, 1ج

 .184 ص,  م2000 الرياض( , 59) العدد,  واإلفتاء العممية البحوث إدارة,  اإلسالمية البحوث مجمة

 ص, م1998 جدة, المناىج دار, المختار النبي سيرة في األسرار ومطالع األنوار حدائق:  عمر بن محمد (4)
188 . 
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 :  الييود عمى األشرف ابن قتل ألثر بالنسبة أما
 فعمو ما عمى الييود احتج فقد  عيواالجتما يالسياس الوضع عمى ذلك اثر فقد    

 الرعب وممئ,  أصحابو فعمو ما لو يشتكون ()الرسول إلى الييود أحبار وذىب المسممون
 واضطر ديارىم في وتحصنوا المسممين عمى الخروج عمى منيم أحد يتجرأ ولم نفوسيم
 عن يتوانى لن الرسول أن عمموا أنيم حيث () اهلل رسول مع المعاىدة تجديد إلى الييود

 .  اإلسالم أعداء مع القوة استخدام
 أ وت وا الَِّذينَ  ِإَلى َترَ  َأَلمْ }":  تعالى اهلل قول فيو نزل الذى ىو  (1)األشرف بن كعب وقتل  

  ِمنَ  َنِصيًبا
وا ِلمَِّذينَ  َوَيق ول ونَ  َوالطَّاغ وتِ  ِباْلِجْبتِ  ي ْؤِمن ونَ  اْلِكَتابِ   {َسِبياًل  آَمن وا الَِّذينَ  ِمنَ  َأْىَدى َىؤ اَلءِ  َكَفر 

(2) .  
 :          األشرف ابن قتل في(  (طالب أبى بن عمى سيدنا وقال

   كاألخوف اهلل أمن وما    العذاب أدنى تخافون ألستم              
ن               (3) األشرف بن كعب كمصرع     أسيافو تحت تصرعوا وا 

 األحزاب تجمع أثناء فيف, بينيم الغزوات وتعددت وقريش ممينالمس بين القتال واستمر   
 بنى إلى (4)األخطب بن حيي ذىب(  م626/  ىـ5) سنة الخندق غزوة في المسممين لقتال
 () اهلل رسول مع عيد في كانوا قريظة بنى أن حيث ليم االنضمام منيم يطمب (5)قريظة

                                                           
 . 255ص, محب ي الحبيب ىذا:  الجزائري بكر أبو ؛99 ص, 1ج, اإلسالم تاريخ:  الذىبي (1)

 " . 51"  اآلية:  النساء سورة (2)

 . 329 ص,  1ج,  النبوية السيرة:  اسحاق ابن (3)

 بن سعية بن أخطب بن حيي ىو,  حيي وتصغيره حي فيو حياة تعب باب من يحيا:  أخطب بن حيي (4)
 والد وىو, اإلسالم قبل النضير بنو سيد ىو, النضير بن حبيب أبى بن الخزرج بن كعب بن عبيد بن ثعمبة
 من وكان, مقاتمييم أشد من كان كما  بدينيم  الييود أعمم من كان, أخطب بن حيي بنت صفية المؤمنين أم

 ابن ؛ 62 ص,  1ج, المنير المصباح:  الفيومي( . ( اهلل رسول ضد وغطفان قريش محرضي ضمن
 .   224 ص, 11ج, والنياية البداية:  كثير

 بالزراعة يشتغمون وكانوا, المدينة من الجنوبية األقسام في يسكنون المدينة ييود من طائفة ىم:  قريظة بنى (5)
 في(  م626/  ىــ5) سنو نقضوىا ثم, المدينة إلى قدومو عند () اهلل رسول مع معاىدة وعقدوا, والتجارة
.  ونسائيم ذرارييم وتسبى رجاليم يقتل بأن فييم () معاذ بن سعد بحكم أمرىم وانتيى, الخندق غزوة

 .   390 ص, م1985 بيروت, العممية الكتب دار, الكبرى الخصائص:  السيوطي
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 (2)كعب وافق (1)النضير بنى رئيس من الحاح بعد ولكن, البداية في لو امماالنض كعب ولكن
 ( 3)وغطفان قريش من ليم يأخذ أن حيي وأمر األحزاب الى االنضمام عمى قريظة وبنى
 ىائنالر  وكانت, (( النبي يناجزوا ولم رجعوا ىم إن سوء يناليم لئال عندىم تكون رىائن
 رسول مع عيدىم قريظة بنى نقض وبذلك ذلك عمى حيي افقفو , أشرافيم من رجالً  تسعين

  . (4) اهلل
  ؟ العيد نقض عمى ترتبت التي النتائج ىي ما!  ولكن

 األحزاب أمام بمفردىم أصبحوا فقد المسممين عمى المحنة اشتداد إلى ذلك أدى
 المسممين معنويات يرفع أن ((اهلل رسول حاول لذلك منيم ( (النبي يخشاه كان ما وىذا

                                                           
 عمى النضير بنو نزل حيث, المدينة بناحية ونخميم منازليم كانت الييود من طائفة ىم: النضير بنى (1)

 عمى يزرعون القبيمة ىذه ييود فكان المطر ماء فيو يسيل يثرب في وادياً  مذينيب وكان, وميزوز مذينبيب
 بعض عمييم ونزل, والمنازل اآلطام وابتنوا األموال وغرسوا بالعالية اآلبار احتفر من أول وكانوا, المطر
 نقض بعد () اهلل رسول وحاصرىم, والحصون الدور وابتنوا األموال فاتخذوا, معيم فسكنوا العرب قبائل
 َسبَّحَ } تعالى قولو فييم () اهلل وأنزل(,  م625/ ىــ4) سنو وذلك المدينة من جالؤىم تم حتى معو العيد
َرأضِ  ِفي َوَما السََّماَواتِ  ِفي َما ِلمَّوِ  َرجَ  الَِّذي ُىوَ ( 1) الأَحِكيمُ  الأَعِزيزُ  َوُىوَ  األأ  الأِكتَابِ  َأىألِ  ِمنأ  َكَفُروا الَِّذينَ  َأخأ
لِ  ِدَياِرِىمأ  ِمنأ   ضبط,  العباد خير ىدى في المعاد زاد:  القيم ابن" . 2"  اآلية:  الحشر سورة {الأَحشأر أِلَوَّ

 .  222 ص, 3ج, م2009 بيروت, الرسالة مؤسسة, األرناؤوط القادر عبد – األرناؤوط شعيب
 قبل األنصار من األوس وحميف قومو سيد كان,  قريظة بنى سيد القرظي أسد بن كعب ىو: أسد بن كعب (2)

(   (اهلل رسول وبين بينو عقد المدينة إلى( ( اهلل رسول وصل وعندما,  المدينة إلى () النبي قدوم
 اهلل رسول مع عيده ونقض أخطب بن حيي مع تحالف ولكنو, قريظة وبنى المسممين بين وأمان حمف ميثاق
() .رجال ولمقتل مقتمو إلى أدت التي وىى(  م626/ ىـ5)  سنة قريظة بنى غزوة وقوع في تسبب مما 

, بيروت, العممية الكتب دار, منصور بن مجدى تعميق, األنف الروض:  السييمي.  قريظة بنى من كثيرين
 .  422 ص,  3ج(,  ت. د)

 بن عدنان بن معد بن نزار بن مضر قبائل من شعبة عيالن وقيس, عيالن قيس من فرع ىم:  غطفان (3)
, والضبط النقط في المتماثمة الخط في المتفقة األنساب:  القيسرانى ابن.  إبراىيم بن إسماعيل بن قيدار
 .   115 ص, م1865 بريل, ليدن طبعة, يونج دي تحقيق

, المعرفة دار, الواحد عبد مصطفى تحقيق(  كثير البن والنياية البداية من)  النبوية السيرة:  كثير ابن (1)
,  4ج,  العباد خير سيرة في والرشاد اليدى سبل:  الشامي ؛.  199 ص, 3ج, م1976 لبنان – بيروت
( , 6) العدد,  اإلسالمي العالم رابطة,  الكريم القرآن في النبوية السيرة:  مرزوق الصبور عبد ؛ 374 ص

 . 201ص,   ىـ1401 رمضان
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 نعيم إلييم أرسل اهلل ولكن,  األحزاب جيش يتركوا لكى غطفان مع اتفاقية يعقد أن وحاول
 .  المسممين لصالح الموازين انقالب إلى أدى الذى (1) ()الغطفانى مسعود بن
 ضعيف موقفيم كان أن بعد المسممين صالح في كان كبير بدور نعيم قام فقد    

 جاء فقد,   ()النبي مع عيدىم قريظة بني ييود نقض بعد خاصة االنيزام ىعم أوشك
 قد يفإن شئت بما أمرني اهلل رسول يا:  لو وقال ()اهلل رسول الى مسمماً  ()نعيم

 إن عنا فخذل واحد رجل يناف انت إنما: "  ()النبي لو فقال, بإسالمي يعمم أحد وال أسممت
 . (2)"  خدعة الحرب فإن, استطعت

 قريش انو , محمداً  حاربتم قد إنكم قريظة بنى يا:  ليم فقال قريظة بنى إلى نعيم فذىب  
:  قالوا. منكم فانتقم ومحمداً  وتركوكم, بالدىم لىإ انشمروا إال, انتيزوىا فرصة أصابوا إن
 .  (3)رىائن يعطوكم حتى معيم تقاتموا ال:  قال ؟ نعيم يا العمل فما
:  قالوا ؟ لكم ونصحى ودى مونتعم:  وليم سفيان ألبا فقال, قريش إلى ذىب ثم   
 وأصحابو محمد عيد نقض من منيم كان ما عمى ندموا قد قريظة بنى ييود إن:  فقال, نعم

 تركيم ثم, عميكم يمالئونو ثم, اليو يدفعونيا رىائن منكم يأخذون انيم راسموه قد وأنيم
 .   (4)لقريش قال مثمما ليم فقال, غطفان قومو إلى وذىب

 معيم كاالشتبا رفضوا لمحرب لالستعداد قريظة نىب إلى سفيان ابو أرسل فعندما   
 بين التخذيل من تمكن وبذلك, نعيم كالم ليم تأكد وبذلك, ليم ثقة رىناً  يعطوىم حتى

                                                           
 الخندق غزوة في () اهلل رسول إلى ىاجر, األشجعي عامر بن مسعود بن نعيم ىو:  مسعود بن نعيم (2)

- 23) () عفان بن عثمان الخميفة خالفة في ومات, المدينة سكن,  إسالمو وأعمن(,  م626/  ىـ5)
 الغرباء مكتبة, سالم بن صالح تحقيق, الصحابة معجم:  البغدادي قانع ابن( .  م655 -643/  ىـ35

 . 147 ص, 3ج, ىـ1418 المنورة المدينة, األثرية

 .  75 ص, 2ج, التاريخ في الكامل:  األثير ابن (3)

, ) بيروت, صادر دار, والشمائل والسير المعجزات تمخيص في األماثل وبغية المحافل بيجة:  العامري (4)
 .  269 ص, 1 ج(,  ت.د

 . 138 ص, 3ج, النبوية السيرة:  ىشام ابن (5)
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 المسممين مع لنعيم موقف أول ىذا يكن ولم, (1)المسممين لصالح األوضاع وانقالب األحزاب
 .  (2)المسممين صالح في كانت تذكر مواقف لو كانت حيث
 والمسممين) ) النبي ضد المتحالفة األطراف بين كالش زرع من  () نعيم تمكن وبذلك  

 .  عزيمتيم وتيبيط شوكتيم كسر إلى أدى مما األحزاب قادة بين الثقة وانعدمت
 :  وىى الميمة ىذه إتمام عمى اعدتس أسباب عدة وىناك
  المتحالفة األطراف كل عن إسالمو نعيم اخفاء -1
 ىذا اراستمر  وفى, لو قالو ما طرف كل يكتم بأن طرافاأل كل اقناع في نعيم نجاح -2

 لفشمت األطراف من طرف أي لدى أمره انكشف فمو, الميمة نجاح يكمن الكتمان
 .  الميمة

 الرغم وعمى أعصاب معركة كانت أنيا بل خسائر معركة تكن لم األحزاب غزوة فإن ولذلك   
 أنيا كما, مياإلسال التاريخ في المعارك أحسم من أنيا إال قتال بيا يحدث لم أنو من

 ىذه في والييود المشركون نجح فمو, الكبرى بدر غزوة بعد الثانية سمةالحا المعركة
    . اإلسالمي التاريخ وجية لتغيرت المعركة
 حيث العسكري الموقف عمى أثر قد أنو نجده مسعود بن نعيم بو قام الذى الدور وبيذا     
عادة األحزاب بين الشك زرع من تمكن أنو  في كانوا أن بعد أخرى مرة المسممين إلى الثقة وا 

 ضدىم األمور كل أصبحت فقد,  ىزيمتيم قرب عمى تدل األوضاع كل وكانت حرج موقف
 رسول مع عيدىم قريظة بنى نقض وبعد عددىم وقمة األحزاب عدد كثرة رأوا أن بعد سواء
 رئيس إلى ذىب فقد  العيد ىذا نقض في السبب ىو األخطب بن حيي كان وقد,  () اهلل
,  () الرسول مع عيده وينقض صفيم في يدخل أن واقنعو أسد بن كعب قريظة بنى

                                                           
  128 ص, 6ج,  والنياية البداية:  كثير ابن ؛ 74ص, 2ج, السابق المصدر: األثير ابن (1)

 دين عمى وىو المدينة قدم فقد,  والمسممين( ( اهلل رسول مع مسعود بن لنعيم موقف أول ىذا يكن ولم (2)
 أسمم بن النعمان بن سميط معو وشرب,  معو فشرب النضير بنى في الحقيق أبى بن كنانة عمى فنزل قومو
 في أمية بن صفوان خروج فذكروا,  شرابيم في ويصيب النضير بنى يأتي وىو_  يومئذ الخمر تحرم ولم_ 
 في حارثة بن زيد اهلل رسول فأرسل,  فأخبره  ()النبي إلى ساعتيا من فخرج,  األموال من معيم وما عيره
( . م624/ ىـ3) سنة في وكانت ردةالق بسرية تعرف ما وىى البعير فأصابوا ليا فاعترضوا راكب مائة

  .250 ص, 1ج,  المغازي: الواقدي
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 أثر فقد,  واألحزاب قريش إلى واالنضمام العيد بنقض كعب وقام اقناعو من تمكن وبالفعل
  سوءاً  الموقف وازداد المسممين موقف عمى ذلك
 سنة  مكة فتح قبل وذلك المسممين بيد رىينة أصبح سفيان أبا أن (1)المؤرخين أحد يرى    
 يستأمن لكى(  (الرسول إلى  ()العباس بو أتى عندما ذلك وحدث( ,  م629/  ىـ8) 

 حيث, () العباس أجاره ولكن, يقتمو أن وأراد بو( ) الخطاب بن عمر فيم, سفيان ألبى
          .   (2)فيراىا اهلل جنود بو تمر حتى الوادى ببطن سفيان أبى يحبس بأن ذلك بعد الرسول أمر
 نفسية حرب يشن أن يريد كان( ( الرسول أن ىذا حبسو من اليدف وكان    

,  مكة زعيم عند المقاومة روح عمى القضاء لو يتسنى حتى قريش معنويات عمى لمتأثير
 حيث من اإلسالمي الجيش الييا وصل التي القوة مدى رأسو بعيني سفيان أبو يرى وحتى
 يمكن المكيين نفوس في فكرة أي تتحطم وبذلك,  واالنضباط الطاعة وحسن والتنظيم القوة
 .     مكة دخولو عند الجيش ىذا مقاومة عمى تحمميم أن

 القاء إلى ذلك أدى حيث العسكري الوضع عمى رىينة سفيان أبى أخذ أثر وقد     
 كان الذى سفيان أبو ىو قريش رؤساء أكبر إسالم بعد وخاصو القرشيين نفوس في الرعب
 فأدى  القتالية السياسة رجال أكبر من كان والذى والمسممين لإلسالم المعارضين أشد من
 فضل إلى األول المقام في يرجع ذلك وكل تذكر حرب وبدون قتال بدون مكة دخول إلى ذلك
لى () اهلل  قريش عند سفيان أبى مكانة مدى يعمم ألنو  ()الكريم رسولنا وفطنة حنكة وا 
ن  .لدييم مسموعة كممة لو وا 

( ( الرسول عصر في الرىائن اتخاذ سياسة إلى أدت التى األسباب تعددت فقد وبذلك
 : إلى توصمنا البحث وبعد, 

 ( . ) الرسول عصر في العرب لسان عمى الرىائن كممة شيوع -1
 :  الطواعين الرىائن من حفص بن مكرز -2
 .   لفدائو جاء عندما عمرو بن سييل من بدالً  لممسممين رىينة نفسو مكرز قدم حيث      

                                                           
 .  440 ص,  النبوية السيرة:  الصالبى (3)

 , م1996 الكويت, ( 17)  العدد,  اآلداب كمية حوليات, االموية لألسرة التاريخية جذورال:  صدقي إحسان( 4)
 www.kutubpdfcafe.info/book.  109 ص
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 عمى المحرضين من التخمص إلى المسممين دعت التي األسباب أىم من الشعر -3
 . اإلسالم

 : ونساء رجال تكون الرىائن -4
 عمميو حدثت حتى حرب بن سفيان أبى عند رىينة النعمان بن سعد أصبح قد:  فالرجال  

 النعمان بن سعد وعاد أبيو إلى سفيان أبى بن عمرو عاد فقد وقريش المسممين بين مبادلة
 . عوف بن عمرو قومو إلى
 وضعوا األشرف بن كعب الييودي من التخمص المسممون أراد فعندما:  النساء أما   

 أن منيم فطمب إليو فذىبوا منو المساعدة طمب الخطة ضمن من فكان منو لمتخمص خطة
 . يساعدىم لكى نسائيم يرىنوا
 :  العسكرية العمميات نجاح عمى تساعد التي العوامل أىم من الكتمان -5
 إلى وذىب إسالمو أخفى أنو حيث الغطفاني مسعود بن نعيم موقف في ذلك ظير وقد    

 غزوة في األحزاب بين يخذل أن من الكتمان بذلك تمكن وقد بإسالمو وأخبره(  (اهلل رسول
 وعادت األحزاب تفرق حيث الموازين قمب إلى ذلك أدى وقد(  م626/  ىـ5) سنة الخندق
 دون بانتصارىم الغزوة ىذه في المسممين أمر وانتيى أخرى مرة لممسممين المعنوية الروح
 .   قتال
 

***** 
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 . الكريم القرآن-: والمراجع المصادر قائمة
 : المصادر:  أوال.  الشريف الحديث-

 م1232/ م635 ت(  الجزري الكرم أبى بن عمى الحسن أبو الدين عز: )  األثير ابن . 
  م1987 بيروت,  العممية الكتب دار,  القاضي اهلل عبد الفداء أبو تحقيق,  التاريخ في الكامل -

 . م2512 لبنان – بيروت,  حزم ابن دار,  الصحابة معرفة في الغابة أسد:  ------
 م942/  ىـ321 ت(  األزدي دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو: )  األزدي  . 

 .  م1991 لبنان – بيروت,  الجيل دار,  محمد السالم عبد تحقيق,  االشتقاق - 
 م1538/  ىـ435 ت( األصبياني اسحاق بن أحمد بن عبداهلل بن أحمد نعيم أبو:) األصبياني  . 
   .م1998 الرياض,  الوطن دار,  العزازي يوسف بن عادل تحقيق,  الصحابة معرفة -
 م1594/  ىـ487 ت(  البكري محمد بن العزيز عبد بن اهلل عبد عبيد أبى: )  البكري  . 

 بيروت,  اإلسالمي الغرب دار,  قيري أندري – ليوفن فان أدريان تحقيق,  والممالك المسالك
 . م1992

 م1257/  ىـ597 ت(  الرحمن عبد بن الفرج أبو: )  الجوزي ابن  . 
 الكتب دار,  القادر عبد مصطفى – القادر عبد محمد تحقيق,  واألمم المموك تاريخ في المنتظم -

 .  م1992 لبنان – بيروت,  العممية
 م1448/  ىـ852 ت(  حجر بن عمى بن أحمد: )  العسقالني حجر ابن  . 
 الرياض,  فيد الممك مكتبة,  الحمد شيبة القادر عبد تحقيق,  البخاري صحيح في الباري فتح -

 . م2551
 م1563/  ىـ456 ت(  حزم بن سعيد بن أحمد بن عمى محمد أبو: )  حزم ابن  . 
 .م1983 بيروت,  العممية الكتب ردا,  العمماء من لجنة تحقيق,  العرب أنساب جمير -
 م892/  ىـ279 ت(  حنيفة أبى بن أحمد بكر أبو: )  خيثمة أبو  
 الحديثة الفاروق,  ىالل فتحي بن صالح تحقيق,  خيثمة أبى ابن بتاريخ المعروف الكبير التاريخ -

 .  م2556 القاىرة, 
 م1374/  ىـ748 ت(  الذىبي عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس: )  الذىبي  . 
 – بيروت,  اإلسالمي الغرب دار,  عواد بشار تحقيق,  األعالم ووفيات مشاىير اإلسالم تاريخ -

 . م2553 لبنان
 م845/  ىـ335 ت(  سعد بن محمد: )  سعد ابن  . 
 .  م1986 بيروت,  صادر دار,  عباس إحسان تحقيق,  الكبرى الطبقات -
 م1185/  ىـ581 ت(  السييمي الخثعمي اهلل عبد بن الرحمن عبد القاسم أبو: )  السييمي  . 
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 ( .  ت.د) بيروت,  العممية الكتب دار,  منصور بن مجدى عميو عمق,  األنف الروض -
 م1955/  ىـ911 ت(  الرحمن عبد الدين جالل: )  السيوطي  . 
 .  م1985 بيروت,  العممية الكتب دار,  الكبرى الخصائص -
 م1535/  ىـ942 ت(  الشامي الصالحي يوسف بن محمد: )  الشامي  . 
 العممية الكتب دار,  معوض عمى – أحمد عادل تحقيق,  العباد خير سيرة في والرشاد اليدى سبل -

 .  م1993 لبنان – بيروت, 
 م958/  ىـ347 ت(  الصدفي يونس بن أحمد بن الرحمن عبد: )  الصدفي  . 
 . م2555 بيروت,  العممية الكتب دار,  المصري يونس ابن تاريخ -
 م992/  ىـ315 ت(  جرير بن محمد جعفر أبو: )  الطبري  . 
 .  م1968 مصر,  المعارف دار,  الفضل أبو محمد تحقيق,  والمموك الرسل تاريخ -
 م1487/  ىـ893 ت(  العامري يحيى بن محمد بن بكر أبى بن يحيى: )  العامري  . 
 (. ت.د) بيروت,  صادر دار, والشمائل والسير المعجزات تخميص في األماثل وبغية المحافل بيجة -
 م1575/  ىـ463 ت(  النمري البر عبد بن يوسف: )  البر عبد ابن  . 
 .   م1982 القاىرة,  المعرف دار,  ضيف شوقى تحقيق,  والسير المغازي اختصار في الدرر -
 م1368/  ىـ775 ت(  المقري الفيومي عمى بن محمد بن أحمد: )  الفيومي  . 
 .  م1987 لبنان – بيروت,  لبنان مكتبة,  المنير المصباح -
 م962/  ىـ351 ت(  البغدادي مرزوق بن قانع بن الباقي عبد الحسين أبو: )  قانع ابن . 
 .  م1997 المنورة المدينة,  األثرية الغرباء مكتبة,  سالم بن صالح تحقيق,  الصحابة معجم -
 م1113/  ىـ557 ت(  المقدسي أحمد بن عمى بن طاىر بن محمد الفضل أبو: )  القيسراني ابن 

 . 
 طبعة,  يونج دي تحقيق( ,  والمختمف المؤتمف)  النقط في المتماثمة الخط في المتفقة األنساب -

 .  م1865 بريل,  ليدن
 م1355/  ىـ751 ت(  الدمشقي بكر أبى بن محمد اهلل عبد أبى الدين شمس: )  القيم ابن  . 
 مؤسسة,  األرناؤوط القادر عبد – األرناؤوط شعيب تحقيق,  العباد خير ىدى في المعاد زاد -

 .  م2559 بيروت,  الرسالة
 م1372/  ىـ774 ت(  الدمشقي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو الدين عماد: )  كثير ابن -

 .  م1997 مصر,  ىجر دار,  التركي اهلل عبد تحقيق,  والنياية البداية
 -------  : :دار,  الواحد عبد مصطفى تحقيق( ,  والنياية البداية من)  النبوية السيرة 

 . م1976 لبنان – بيروت,  المعرفة
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 م1523/  ىـ935 ت(  الحميري مبارك بن عمر بن محمد: )  عمر بن محمد  . 
 .  م1998 جدة,  المنياج دار,  المختار النبي سيرة في األسرار ومطالع األنوار حدائق -
 م994/  ىـ384 ت(  المرزباني عمران بن محمد اهلل عبيد أبى: )  المرزباني  . 
 . م1982 لبنان – بيروت,  العممية الكتب دار,  كرنكو.  ف تحقيق,  الشعراء معجم -
 م828/  ىـ213 ت(  المعافري ىشام بن الممك عبد محمد أبى: )  ىشام ابن  . 
 . م1975 بيروت,  الجيل دار,  سعد الرؤوف عبد تحقيق,  النبوية السيرة  -
 م822/  ىـ257 ت(  عمر بن محمد: )  الواقدي  . 
  م1984 لندن,  الكتب دار,  جونز مارسدن تحقيق,  المغازي -
 م1228/  ىـ626 ت(  اهلل عبد ابو الدين شياب: )  الحموي ياقوت  . 
 .   م1977 بيروت,  صادر دار,  البمدان معجم -

  : العربية المراجع:  ثانياً 
 م1989 جدة,  الشروق دار,  محب يا الحبيب ىذا,  الجزائري بكر أبو . 
 م1898 جدة,  األندلس دار,  اإلسالمي التاريخ,  الحميدي  . 
 م2558لبنان -بيروت,  المعرفة دار,  7ط,  النبوية السيرة,  يالصالب عمى  . 
 م1988 لبنان – بيروت,  العممية الكتب دار,  المختوم الرحيق,  المباركفوري  . 
 م2555 القاىرة,  اإلسالمي المكتب,  اإلسالمي التاريخ,  شاكر محمود . 
 م2552 االسكندرية,  الفكر دار,  الكبرى بدر غزوة,  خطاب شيت محمود . 
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