غزوة يهود بين النضري

5

بسم هللا الرمحن الرحيم
ديتان:

كان عمري بن أمية الضمري قتل رجلني من بين عام ٍر أثرا ٍ
خلبيب 
ومل يعلم ابلعهد الذي معهما من رسول هللا .
وكان بني الرسول  وبني اليهود لعنهم هللا عهد يف الدفاع املشرتك
عن املدينة ،فأراد الرسول  أن جيمع من اليهود مال يستعني به على
وفاء الديتني للقتيلني.
املؤامرة الرهيبة:

قال ابن إسحاق :مث خرج رسول هللا  إىل بين النضري يستعينهم يف
دية ذينك القتيلني من بين عام ٍر اللذين قتلهما عمرو بن أمية ،للعهد
الذي كان رسول هللا  قد أعطامها ،وكان بني النضري وبني بين عام ٍر
عقد وحلف ،فلما أاتهم رسول هللا  قالوا :اي أاب القاسم نعينك
على ما أحببت.
مث خال بعضهم ٍ
ببعض فقالوا :إنكم لن جتدوا الرجل على مثل حاله
هذه – يعين رسول هللا  إىل جنب جدا ٍر من بيوهتم قاعدا – فمن
رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة ويرحينا منه؟ فانتدب
لذلك عمرو بن جحاش بن ٍ
كعب فقال :أان لذلك.
فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال ،ورسول هللا  يف نف ٍر من
وعلي ،فأتى رسول هللا  اخلرب من
أصحابه ،فيهم أبو بك ٍر وعمر ٌّ
السماء مبا أراد القوم ،فقام وخرج راجعا إىل املدينة فلما تفقد النب 
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أصحابه قاموا يف طلبه فلقوا رجال مقبال من املدينة ،فأقبل أصحاب
رسول هللا  حىت انتهوا إليه فأخربهم اخلرب مبا كانت يهود أرادت من
الغدر به.
فبعث رسول هللا  إليهم حممد بن مسلمة أيمرهم ابخلروج من جواره
وبلده ،فبعث إليهم أهل النفاق يثبتوهنم وحيرضوهنم على املقام
ويعدوهنم النصر ،فقويت نفوسهم عند ذلك ومحي حيي بن أخطب،
وبعثوا إىل رسول هللا  أهنم ل رخرجون ،وانبذوه بنقض العهود.
اجليش اإلسالمي حياصر بين النضري:

أمر الرسول القائد  ابلزحف على بين النضري ،فزحف جند هللا على
أعداء هللا وحاصروهم مخس عشرة ليلة ،فتحصنوا ابحلصون ،فأمر
رسول هللا  بقطع النخيل والتحريق فيها فنادوه :أان اي حممد ،قد
كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه ،فما ابل قطع النخيل
وحتريقها؟
سلول ،ووديعة بن ٍ
وكان املنافقون وعلى رأسهم عبد هللا بن أيب ٍ
مالك،
ٍ
داعس قد بعثوا إىل النضري أن اثبتوا ومتنعوا فإان لن
وسويد بن
نسلمكم ،إن قوتلتم قاتلنا معكم ،وإن أخرجتم خرجنا معكم ،فرتبصوا
ذلك من نصرهم ،فلم ينصروهم ،وقذف هللا يف قلوهبم الرعب ،فسألوا
رسول هللا  أن جيليهم ويكف عن دمائهم على أن هلم ما محلت
اإلبل من أمواهلم إل السالح ،فوافق النب  وأعطى كل ٍ
ثالثة منهم
بعريا يعتقبونه وسقاء.
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يهدمون بيوهتم أبيديهم:
قال ابن إسحاق :فكان الرجل منهم يهدم بيته عن جناف اببه فيضعه
على ظهر بعريه فينطلق به ،فخرجوا إىل خيرب ،ومنهم من سار إىل
الشام فكان من أشرافهم من ذهب منهم إىل خيرب سالم بن أيب
احلقيق ،وكنانة بن الربيع بن أيب احلقيق ،وحيي بن أخطب..
فلما نزلوا دان هلم أهلها ،وخرج يهود خيرب يستقبلوهنم ابلنساء واألبناء
واألموال ،معهم الدفوف واملزامري والقيان يعزفن خلفهم ٍ
بزهاء وفخ ٍر ما
حلي من الناس يف زماهنم.
شوهد مثله ٍ
وتركوا األموال لرسول هللا  وهي النخيل واملزارع ،فكانت له خاصة
يضعها حيث يشاء فقسمها على املهاجرين األولني دون األنصار إل
أن سهل بن ٍ
حنيف ،وأاب دجانة ذكرا فقرا فأعطامها ،وأضاف بعضهم
احلارث بن الصمة.
املسلمون من بين النضري:

ومل يسلم من بين النضري إل رجالن ومها :ايمني بن عمرو بن كعب
ابن عم عمرو بن جحا ٍش.
وأبو سعيد بن ٍ
وهب ،فاحرزا أمواهلما.
وقال رسول هللا ليامني« :أمل تر ما لقينا من ابن عمك ،وما هم به

من شأين؟».

ٍ
فجعل ايمني ٍ
جحاش فقتله لعنه
لرجل جعال على أن يقتل عمرو بن
هللا.
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قال ابن إسحاق :فأنزل هللا سورة احلشر بكماهلا يذكر فيها ما أصاهبم
من ٍ
نقمة وما سلط عليهم به رسوله  وما عمل به فيهم.
هللا يفضح اليهود واملنافقني:

أنزل هللا سبحانه وتعاىل سورة كاملة هي سورة احلشر ،يفضح فيها

اليهود يف قوله تعاىلَ { :سب َح ّلِل َما ِف الس َم َاوات َوَما ِف أاْل أَرض
ين َك َف ُروا م أن أ أَهل
يم * ُه َو الذي أَ أخ َر َ
ج الذ َ
َو ُه َو ال َأعز ُيز ا أْلَك ُ
الأكتَاب م أن د ََيره أم ْلَول ا أْلَ أشر َما ظَنَ أن تُ أم أَ أن َيأ ُر ُووا َوظَنوا أََ ُه أم
ف
ث َملأ َأحيتَسبُوا َوقَ َذ َ
صوَُ ُه أم م َن اّلِل فَأ َََت ُه ُم اّلِلُ م أن َح أي ُ
ماَ َعتُ ُه أم ُح ُ
ني فَا أعتَِبُوا
ب ُيأربُو َن بُيُوتَ ُه أم أبَيأديه أم َوأَيأدي ال ُأم أؤمن َ
ِف قُلُوِب ُم الر أع َ
صار} [احلشر.]2 ،1 :
ََي أُوِل أاْلَبأ َ

قال ابن إسحاق رمحه هللا :فكان اليهودي ينزع جناف بيته؛ يساعده
املسلم يف ذلك حىت ل يتأخر يف املدينة املنورة.
مث قال تعاىلَ { :ما قَطَ أعتُ أم م أن لينَة} [احلشر .]5 :وهو جيد
التمر.

ُصوِلَا فَبإ أذن اّلِل} [احلشر.]5 :
{أ أَو تَ َرأكتُ ُم َ
وها قَائ َمةً َعلَى أ ُ

إن اجلميع قد أذن فيه شرعا ،فال حرج عليكم فيه ،ولنعم ما رأيتم من
ٍ
بفساد كما قال شرار الناس ،وإّنا هو إظهار للقوة.
ذلك ،وهو ليس
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ين
كما فضح هللا تعاىل املنافقني بقوله سبحانه{ :أََملأ تَ َر إ ََل الذ َ
ين َك َف ُروا م أن أ أَهل الأكتَاب لَئ أن أُ أخر أوتُ أم
ََنفَ ُقوا يَ ُقولُو َن إل أخ َواِن ُم الذ َ
ص َرَ ُك أم
َح ًدا أَبَ ًدا َوإ أن قُوتلأتُ أم لَنَ أن ُ
يع في ُك أم أ َ
لَنَ أخ ُر َون َم َع ُك أم َوََل َُط ُ
َواّلِلُ يَ أش َه ُد إَ ُه أم لَ َكاذبُو َن * لَئ أن أُ أخر ُووا ََل َيأ ُر ُوو َن َم َع ُه أم َولَئ أن
ص ُرو َن}
ص ُرو ُه أم لَيُ َولن أاْلَ أد ََب َر ُُث ََل يُ أن َ
ص ُروََ ُه أم َولَئ أن َ َ
قُوتلُوا ََل يَ أن ُ

[احلشر.]11،12 :
كان جالء بين النضري من املدينة املنورة مثل جس ٍم كان فيه دمل
خبيث من دمامل السرطان القاتل ،مث ختلص منه بقدرة قاد ٍر.
الشعر ِف املعركة:

قال كعب بن ٍ
مالك يذكر جالء بين النضري وقتل كعب بن األشرف:

لق د خزي

ب درهتا اْلب ور كذاك الدهر ذو ص رف ي دور

()1

النف ور

درا وكف ًرا وو د ِب م ع ن اْل
فلم ا أش ربوا غ ً
ريعا ف ذل بع د مص رعه النض ري
ف ودر م نهم كع ب ص ً
وتل ك بن و النض ري ب دار س و أَبره م

ا او م وا املب ري

غ داة أَته م ِف الزح ره ًوا رس ول هللا وه و ِب م بص ري
ف ذاقوا غ ب أم رهم وَبَلً لك ل ثالث ة م نهم بع ري
ل ودور
وأول وا عام دين لقينق ا وغ ودر م نهم
( )1احلبور :مجع حرب وهو عامل اليهود.
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وقد رعب اليهود بعد جالء بين النضري وخافوا وتنشط املسلمون
جهة ٍ
وانتعشوا حيث أمن املسلمون يف املدينة املنورة من ٍ
خموفة.
لقد كانت غزوة بين النضر نصرا للمسلمني بعد مأساة بئر ٍ
معونة.
القصة العجيبة:
ملا أخرج هللا بين النضري من املدينة ،أقبل عمرو بن سعدى القرظي
فطاف مبنازهلم ،ورأى خراهبا ،فكر مث رجع إىل قومه بين قريظة،
فوجدهم يف الكنيسة ،فنفخ يف بوقهم فاجتمعوا فقال الزبري بن ابطا:
أين كنت منذ اليوم مل نرك؟ قال :رأيت اليوم عربا ،رأيت منازل إخواننا
من بين النضري خالية بعد ذلك العز والشرف ،قد تركوا أمواهلم وملكها
غريهم ،وخرجوا خروج ٍ
ذل ،وقد قتل قبل ذلك كعب بن األشرف
صاحب عزهم ،وكان يف بيته آمنا ،مث قتل ابن سنينة سيدهم ،وأجلى
بين قينقاع ،وكانوا أهل عدةٍ
وسالح وجندةٍ فحصرهم ،فلم رخرج منهم
ٍ
إنسان رأسه حىت سباهم فكلم فيهم فأجالهم من يثرب.
اي قوم قد رأيتم ما رأيتم فأطيعوين وتعالوا نتبع حممدا .فوهللا إنكم
نب ،قد بشران به وأبمره ابن اهليبان أبو عم ٍري وأبو حر ٍ
اش
لتعلمون أنه ٌّ
ومها أعلم يهود ،جاءاان من بيت املقدس وأمراان ابتباعه وأن نقرئه
منهما السالم .مث ماات .فسكت القوم فلم يتكلم منهم أحد ،مث أعاد
الكالم وخوفهم ابحلرب والسباء واجلالء.
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فقال الزبري بن ابطا :قد والتوراة قرأت صفته يف كتاب ابطا ،التوارة
اليت نزلت على موسى .فقال له كعب بن ٍ
أسد :ما مينعك اي أاب عبد
الرمحن من اتباعه؟
قال :أنت .قال :فلم؟ أان ما حلت بينك وبينه قط.
قال الزبري :أنت صاحب عهدان وعقدان ،فإن اتبعته اتبعناه ،وإن أبيت
أبينا.
قال كعب بن ٍ
أسد :ما تطيب نفسي أن أصري اتبعا.
منعه الكرب من أن يسلم فيسلم معه قومه اليهود فاستأصلهم هللا تعاىل
ذحبا أبيدي املسلمني.

