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 يف املدينة  ()مناذج من أقضية الرسول  

 بني اليهود  ()أقضية الرسول   

        حممد عمر الشاهني . دأ.م.  

27/10/2010: تأريخ القبول 7/4/2010: تأريخ التقديم  

املقدمــــــة:    

والقضاء فريضة  ،(1)ويعني الحكم وااللتزام ،وجمع قضاء أقضية ،القضاء من قضى يقضي 
ْنَها َوَطًرا َفَلمَّا َقَضى َزْيد   منها: الفراغ أو االكتفاء  ،وتأتي بمعان عدة (2)تبعةوسنة ممحكمة  مِّ

(3)، 
َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاهُ وااللتزام  ،واألداء: تقول قضى دينه أي أداه

فالقاضي هو الحاكم  ،(4)
َقَضى  َفِمْنُهم مَّن قضى الشيء إذا قطعه أو مات وانقطع  ومعناه القطع يقال ،واستقضى صار قاضيا  

َفاْقِض َما َأنَت َقاض  ومنه قوله تعالى  ، (5)َينَتِظر َنْحَبُه َوِمْنُهم مَّن
وسمي القاضي بذلك ألنه  ،(6)  

                                                 

  .قسم التاريخ/ كلية االداب/ جامعة الموصل 
 4ج  ،مرررادة قضرررى ،(1983دار الفكرررر )بيرررروت  ،القرررامول المحررريط ،الفيرررروز دبرررادي: مجرررد الررردين محمرررد برررن يعقرررو ( 1)

الطبعررة اللاللررة  ،دار صررادر ،لسرران العررر  ،ال الرردين محمررد بررن مكرررم األنصرراري؛ ابررن منرررور: جمرر 379-378ص
 . 186ص 15ج  ،(1994)بيروت 

تحقير  عبرد  ،سرنن الردار قطنري ،الردار قطنري: ع ري برن عمرر ،( من رسالة عمر بن الخطا  إلى أبري موسرى األشرعري2)
 .  206 ص 4( ج1966دار المحاسن ل طباعة )القاهرة  ،اهلل هاشم يمان المدني

 . 37اآلية:  ،األحزا ( سورة 3)
 . 23اآلية:  ،( سورة اإلسراء4)
 . 23اآلية:  ،سورة األحزا ( 5)
 . 72اآلية:  ،( سورة طه6)
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وهو الفصل الم زم بين النال في الخصومات حسما  ل تداعي  ،(1)يقطع الخصومة بين الخصمين بالحكم 
 . (2)وقطعا  ل تنازع ويكون ذلك باألدلِة الشرعية 

 ،اثنان في النار ،القضاة ثالثة" قال:  ،ع ى عقوبة من لم يحكم بالعدل وقد أكد الرسول  
ورجل قضى للناس على جهل فهو في  ،رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة ،وواحد في الجنة

فإذا جار تخلى عنه  ،إن اهلل مع القاضي ما لم يجر" ،(3)"ورجل جار في الحكم فهو في النار ،النار
ذا قضى فأخطأ فله اجر ،إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب فله أجران" ،(4)"ولزمه الشيطان  (5)"وا 

بعد هجرته إلى المدينة المنورة ع ى إقامة عالقات ايجابية مع اليهود  وقد حرص الرسول 
هذا  وكان ،وأقرهم ع ى دينهم وأموالهم ،ع فيه يهود وعاهدهمواد ،فكت  كتابا  بين المهاجرين واألنصار

 ،(6)دستور ل مس مين لتنريم الحياة العامة في المدينة وتحديد العالقات بينها وبين جيرانها الكتا  بملابة 
المؤمنين والمسلمين من قريش " أساسيا  في بناء الدولة اإلسالمية بالمدينة المنورة فقد قرر وكان مع ما  

شم ت الصحيفة ف ،(7)" أمة واحدة من دون الناس إنهم ،يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهمو 
كما عّدت الصحيفة يهود بني عوف وغيرهم من اليهود  ،المشركين من أبناء قبي تي األول والخزرج

ة ع ى ألنهم ارتضوا أن يعيشوا في إطار األم ،المتحالفين مع بطون األول والخزرج امة مع المؤمنين

                                                 

(  1987الطبعرة األولرى )بيرروت  ،دار الكتر  الع ميرة ،صرب  األعشرى فري صرناعة االنشرا ،( الق قشندي: أحمرد برن ع ري1)
 .  451ص 3ج

 . 154دار الفكر العربي )بيروت د. ت( ص ،المقدمة ،رحمن بن خ دابن خ دون: عبد ال 2))
دار الكتر   ،تحقير : محمرد فرؤاد عبرد البراقي ،سرنن الترمرذي )الجرامع الصرحي ( ،( الترمذي: عيسى بن عيسى برن سروره3)

ركة شرر ،سرنن ابرن ماجره ،أبررو عبرد اهلل محمرد برن يزيرد القزوينرري؛ ابرن ماجره:  613ص  3( ج1987الع ميرة )بيرروت  
أبي داود: س يمان برن األشرع  ؛  400ص   2ج  ( 2007أبناء شريف األنصاري ل طباعة والنشر والتوزيع  )بيروت 

 .  297ص 3( ج1988دار الحدي  )القاهرة  ،سنن أبي داود ،السجستاني
 . 399المصدر الساب  ص ،؛ ابن ماجه 618ص 3المصدر الساب  ج ،( الترمذي4)
 . 400المصدر الساب  ص ،؛ ابن ماجه 204ص 4لساب  ج المصدر ا ،( الدار قطني5)
 . 50( ص1964( الشريف ، أحمد إبراهيم ، مكة والمدينة في الجاه ية وعهد الرسول )القاهرة  6)
الطبعرة  ،دار الكتر  الع ميرة ،السريرة النبويرة ،ابن هشرام: أبرو محمرد عبرد الم رك برن هشرام برن أيرو  الحميرري المعرافري (7)

؛ ابن سالم: أبو عبيد القاسرم برن سرالم ، األمروال ، تحقير : محمرد خ يرل  202-201ص  ،(2007وت الخامسة )بير 
 .  138-137الطبعة األولى )بيروت لبنان( ص ،دار الكت  الع مي ،هرال
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أعطاهم  وان مجرد ذكرهم في الوليقة يعني ان الرسول  ،(1)وف  المبادئ التي جاءت بها الصحيفة 
وان هذه الوليقة ستوفر األمان والسالم ل جميع  ،(2)مكانة في مجتمع يلر  ألنه عدهم أصحا  كتا  

التعاون والتكافل من وقد نصت الصحيفة ع ى ان العالقة بين المس مين واليهود تقوم ع ى أسال  ،(3)
كما أوجبت الصحيفة ع ى اليهود ان يتعاونوا مع  ،اجل حفر النرام داخل المدينة ومعاقبة الجناة

وأوجبت الصحيفة ع ى  ،(4)"ينفقوا مع المؤمنين ما داموا محاربين" المس مين في الدفاع عن المدينة وان
 ى وف  قواعد التعاون والتكافل التي كانت كل عشيرة أو فئة من أهل المدينة ان تحل مشاكل أفرادها ع

قائمة بينهم في الماضي بشرط اال تتعارض مع المبادئ الجديدة التي جاءت بها الصحيفة وخاصة ما 
أخذ اللأر  أمرالن ذلك قد يلير  ،يتصل منها بمسألة معاقبة الجناة وعدم مساعدتهم لإلفالت من العقا 

بين  تقعالصحيفة ع ى وجو  عرض الخالفات والمنازعات التي وهكذا أكدت  ،(5)الصحيفة الذي ألغته
ليحكم فيها وف  ما  الفئات التي تضمها األمة من أنصار ومهاجرين ويهود ومشركين ع ى الرسول 

نصت الصحيفة ع ى ف ،هي الع يا في حل المنازعات بين أهل المدينة وان س طته  ،أمر به اهلل تعالى
الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فان مرده إلى اهلل عز وجل ما كان بين أهل هذه " انه

 ،س طة قضائية مركزية يرجع إليها الجميع وبهذا النص احد  الرسول  ،(6)" والى محمد رسول اهلل
ولها قوة تنفيذية ألن  ،فهي مصطبغة بصبغة قدسية ،وجع ها ترجع في أحكامها إلى اهلل والى الرسول 

 صارتوهكذا  ،هي من اهلل وطاعتها واجبة أوامر الرسول و بة الطاعة وم زمة التنفيذ أوامر اهلل واج
نما  الس طة القضائية مركزية يرجع إليها الجميع ولها قوة تنفيذية لم تقتصر ع ى المس مين فحس  وا 

                                                 

 .  299(  ص2003)األردن  1ط ،دار النفائل ل نشر والتوزيع ،الوسيط في السيرة النبوية ،المالح: هاشم يحيى 1))
الطبعة األولى  ،دار الحرية ل طباعة ،والخ فاء الراشدين األمة والدولة في سياسة النبي  ،حديلي: نزار عبد ال طيف( ال2)

 .  113ص( 1987)بغداد 
 . 180(  ص2006الطبعة الرابعة )بيروت  ،دار المعرفة ،الرحي  المختوم ،المباركفوري: صفي الرحمن( 3)
 . 202ص ،المصدر الساب  ،ابن هشام4))
 ،س سرر ة الموسرروعة التاريخيررة الميسرررة ،موقررف اليهررود مررن العروبررة واإلسررالم فرري عصررر الرسررالة ،المررالح: هاشررم يحيررى 5))

 .  33-32( ص1988الطبعة األولى )بغداد 
 ،مكتبة المعرارف ،البداية والنهاية ،؛ ابن كلير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل 202ص ،المصدر الساب  ،( ابن هشام6)

 .  225ص  3( ج1978عة اللانية )بيروت الطب



 شاهني أ.م. د.حممد عمر                                       بني اليهود  ()أقضية الرسول   -يف املدينة  ()مناذج من أقضية الرسول  

 316 

بوصفه الرئيل األع ى لدولة  الرسول  تخّولحي  ان مجمل أحكام الصحيفة  ،(1) الجميعشم ت 
 وت زم سكانها كافة بعرض منازعاتهم ع يه لح ها.  ،دينةالم

 ،تطبيقا لما أوردته الصحيفة ،أول من قضى ل مس مين فيما اخت فوا فيه كان الرسول  وبذلك
َيا قال تعالى  ،ما ينشأ بينهم من منازعات ليحكم بينهم عرضالمس مين  بأمروامتلاال  لآليات الكريمة 

اأَلْمِر ِمنُكْم َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيء  َفُردُّوُه ِإَلى الّلِه  وْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِليَأيَُّها الَِّذيَن آَمنُ 
َربَِّك اَل َفاَل وَ وقال تعالى  ، (2)ُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْير  َوَأْحَسُن َتْأِويالً  َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتمْ 

 َحَرًجا مِّمَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموْا َتْسِليًما ِفي َأنُفِسِهمْ  َحتََّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ اَل َيِجُدواْ  ُيْؤِمُنونَ 
ذا تحاكم الذميون إلى قضاة المس مين جاز ذلك ،(3) بين غير المس مين فيما بينهم  وقضى الرسول  ،وا 

َفاْحُكم َبْيَنُهم َأْو َأْعِرْض  َفِإن َجآُؤوكَ  امتلاال  لقوله تعالى ،(4)نزل اهلل وبما يقضي به بين المس مين بما ا
ن ْن َحَكْمَت َفاْحُكم َبْيَنُهْم ِباْلِقْسطِ  ُتْعِرْض َعْنُهْم َفَلن َعْنُهْم َواِ  وَك َشْيًئا َواِ   ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن  َيُضرُّ

يتناول األول  ،مبحلين" في المدينة نماذج من أقضية الرسول  " ويشمل هذا البح  الموسوم ،(5)
 بين اليهود والمس مين. واللاني أقضية الرسول  ،بين اليهود أقضية الرسول 

 بين اليهود المبحث األول: أقضية الرسول 
 لكن ،أوامر اهلل إلى النال لقد بين القردن الكريم أن وريفة األنبياء ال تقتصر ع ى تب يغ

وبناء  ع ى ما جاء في دستور  ،(6)وتعطيهم ح  الحكم وحسم المنازعات بين النال وف  أوامر اهلل 
بصفته قاضيا  أو مرجعا  أع ى تعرض ع يه المنازعات  فقد اعترف بالرسول محمد " الصحيفة" المدينة

الح  بأن يحكم  طى القران الكريم الرسول ومع ذلك أع ،التي تحصل بين سكان المدينة ل حكم فيها

                                                 

 . 106( ، ص1988( الع ي: صال  أحمد ، الدولة في عهد الرسول ص ى اهلل ع يه وس م )بغداد  1)
 . 59اآلية:  ،سورة النساء 2))
 .  65: اآلية ،سورة النساء3) )
 .  324ص 3( ج1983الطبعة الرابعة )بيروت  ،دار الفكر ،فقه السنة ،ساب : سيد (4)
 . 42اآلية:  ،سورة المائدة (5)
دار  ،جرررامع البيررران فررري تفسرررير القرررردن ،؛ الطبرررري: أبرررو جعفرررر محمرررد برررن جريرررر 26-17اآليرررات  ،( انررررر: سرررورة ص6)

 .  136-135ص  23(  ج1972الطبعة اللانية )بيروت  ،المعرفة
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َفاْحُكم َبْيَنُهم َأْو  َفِإن َجآُؤوكَ وذلك بقوله  ،(1)بين اليهود أو أن يعرض عنها  تقعفي المنازعات التي 
يقوم ع ى أسل األعراف المنسجمة مع العدالة  وال ري  في ان حكم الرسول  ، (2)َأْعِرْض َعْنُهمْ 

َعمَّا َجاءَك ِمَن اْلَحقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم  اْحُكم َبْيَنُهم ِبَما َأنَزَل الّلُه َواَل َتتَِّبْع َأْهَواءُهمْ فَ  ومبادئ اإلسالم 
اِت ِإَلى اهلل آَتاُكم َفاْسَتِبُقوا الَخْيرَ  لَِّيْبُلَوُكْم ِفي َمآ َوَلْو َشاء الّلُه َلَجَعَلُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَلـِكن ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا
َأنَزَل الّلُه َواَل َتتَِّبْع َأْهَواءُهْم  َوَأِن اْحُكم َبْيَنُهم ِبَمآ *َتْخَتِلُفوَن  َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم ِفيهِ  َمْرِجُعُكْم َجِميًعا

 . (3)َبْعِض َما َأنَزَل الّلُه ِإَلْيَك  َواْحَذْرُهْم َأن َيْفِتُنوَك َعن
 إعالن صحيفة المدينة التي شم ت إلى جان  المس مين اليهود والمشركينوهكذا نجد انه بعد 

ولها قوة  ،نالمتخاصمو يرجع إليها  بيد الرسول الكريم محمد الس طة القضائية مركزية  نجد أن ،
هذا المبدأ  وُأكد ،حي  كرست الوليقة أول مبادئ الحكم وجع ت الحكومة هلل ورسوله ،ع ى الجميعتنفيذية 
ه نَّ وا  " " فان مرده إلى اهلل عز وجل والى محمد  ،كم مهما اختلفتم فيه من شيءنَّ وا  " ن هما:في نصي

ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فان مرده إلى اهلل عز وجل والى 
 . "(4)محمد رسول اهلل 
كروا أن رجال  منهم وامرأة قد فذ ،ليقضي بينهم وا إلى رسول اهلل  ؤ بعض اليهود جا ن  ويذكر أ

فقال عبد  ،فقالوا: نفضحهم ويج دون" ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟" :زنيا فقال رسول اهلل 
 فوضع احدهم يده ،فاتوا بالتوراة  فنشروها ،إن فيها دية الرجم ،اهلل بن سالم: كذبتم

فإذا فيها  ،فرفع يده ،اهلل بن سالم: ارفع يدك فقال له عبد ،لم قرأ ما قب ها وما بعدها ،ع ى دية الرجم 
فقال عبد اهلل بن  ،فرجما  فأمر بهما رسول اهلل   ،قالوا: َصدَ  يا محمد ! فيها دية الرجم ،دية الرجم

وقيل إن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المْدراِل  ،(5)عمر: فرأيت الرجل يحني ع ى المرأة يقيها الحجارة 

                                                 

 . 168( ص2007ع مية )بيروت دار الكت  ال ،دراسة تأريخية دستورية مقارنة حكومة الرسول  ،المالح: هاشم  1))
 . 42اآلية:  ،سورة المائدة 2))
 .  49-48اآلية:  ،( سورة المائدة3)
 .  202ص  ،المصدر الساب  ،( ابن هشام4)
الررّدارمي: أبررو محمررد عبررد ؛  427ص  ،(2004الطبعررة األولررى )بيررروت  ،مؤسسررة المعرررف ،الموطررأ ،( ابررن انررل: مالررك5)

؛  399( ص2008شررركة أبنرراء شررريف األنصرراري )لبنرران  ،تحقيرر : عبررد الغنرري مسررتو ،سررنن الررّدارمي ،اهلل بررن بهرررام
الزهرررراء لإلعرررالم العربرررري  ،صرررحي  البخررراري ،البخررراري: أبرررو عبرررد اهلل برررن إسرررماعيل برررن إبرررراهيم برررن المغيررررة الجعفررري

 .  152-151ص 4ج  ،المصدر الساب  ،؛ أبو  داود 377ص  4(  ج2006)القاهرة 
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 ،وقد زنى رجٌل منهم بعَد إحصانه بامرأٍة من يهود قد أحصنتْ  ،المدينة ول اهلل  حين َقدَم رس ،(1)
فان  ،وولوه الحكَم ع يهما ،فسُ وه كيف الحكمُ  فيهما ،فقالوا: ابعلوا بهذا الرجل وهذه المرأِة إلى ُمحمد

لم يحمالن ع ى  ،ي بقاٍر( لم تسوُد وجوههمالتْجبية )الج د بحبل من ليٍف مط عمل فيهما بعم كم من ا
وان حكم فيهما  ،فاتبعوه فإنما هو م ك وصدقوه ،وتجعل وجوههما من قبل أدبار الحمارين ،حمارين

فأتوه فقالوا: يا محمد هذا رجل قد زنى بعد  ،فاحذروه ع ى ما في أيديكم أن يْسر بُكُموه ،بالرجم فانه نبيّ 
حتى أتى  فمشى رسول اهلل   ،فيهما فقد وليناك الحكم ،إحصانه بامرأة قد أحصنت فاحكم فيهما

 ،فأخرج له عبد اهلل بن صوريا ،" يا معشر يهود أخرجوا إلّي ع ماءكم" أحبارهم في بيت الْمدرال فقال:
هل تع م أنِّ اهلل حكم  ،أنشدك اهلل وأذكرك بأيامه عند بني إسرائيل ،يا ابن ُصوريا" له: فقال رسول اهلل 

أما واهلل يا أبا القاسم إنهم ليعرفون انك لنبيٌّ  ،ال هم نعمْ " في التوراّة ؟ قال: فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم
فأمر بهما فرجما عند با  مسجده في بني غنم بن  قال: فخرج رسول اهلل  ،ُمْرَسٌل ولكن هْم يْحُسدونكَ 

َيا  اهلل تعالى فيهم  فأنزل ، (2)لم كفر بعد ذلك ابن ُصوريا وجحَد نُبوَة رسول اهلل   ،مالك بن النجار
َقاُلوْا آَمنَّا ِبَأْفَواِهِهْم َوَلْم ُتْؤِمن ُقُلوُبُهْم َوِمَن  اَل َيْحُزنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن ِفي اْلُكْفِر ِمَن الَِّذينَ  َأيَُّها الرَُّسولُ 

َيُقوُلوَن  ُتوَك ُيَحرُِّفوَن اْلَكِلَم ِمن َبْعِد َمَواِضِعهِ آَخِريَن َلْم َيأْ  ِهاُدوْا َسمَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َسمَّاُعوَن ِلَقْوم   الَِّذينَ 
ن لَّْم ُتْؤَتْوُه َفاْحَذُرواْ  ِإْن ُأوِتيُتْم َهـَذا َفُخُذوُه َواِ 

 (3) . 
أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانط   رسول اهلل حتى جاء  أن رسول اهلل  وفي رواية أخرى

قالوا: نسود وجوههما ونحم ها ونخالف بين وجوههما " لى من زنا ؟ما تجدون في التوراة ع" فقال: ،يهود
وا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع ؤ فجا" فاتوا بالتوراة إن كنتم صادقين" قال: ،ويطاف بهما

فقال له عبد اهلل بن سالم وهو مع  ،الفتى الذي يقرأ يده ع ى دية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها

                                                 

وكران لهرم أحبرار ع مروهم أمرور ديرنهم"  ،يت الذي يتدارل فيره اليهرود أحكرام شرريعتهم واألمرور العامرة" المدرال: هو الب1))
 ،دار الع ررم ل ماليررين ،المفصررل فرري ترراريب العررر  قبررل اإلسررالم ،؛ ع رري: جررواد 230المصرردر السرراب  ص ،ابررن هشررام

 (.  1987الطبعة اللانية )بيروت 
؛ القرطبرري: أبررو عبررد اهلل  152ص 4ج ،المصرردر السرراب  ،أبررو داود ؛231- 230المصرردر السرراب  ص  ،ابررن هشررام 2))

 . 115ص 6ج(1988الطبعة األولى )بيروت  ،دار الكت  الع مية ،الجامع إلحكام القردن ،محمد بن أحمد األنصاري
 . 41اآلية:  ،سورة المائدة( 3)
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من خالل و  (1)فرجما ُمرُه فْ يرفع يده فرفعها فإذا تْحتها دية الرجم فأمر بهما رسول اهلل   اهلل رسول
واللاني: حكم  ،ل قضاء فيما بينهم هذه الرواية يتض  لنا عدة أمور األول: مجيء اليهود إلى الرسول 

 وتنفيذه.   الرسول واللال : التزام اليهود بالُحكم الصادر من  ،فيما بين اليهود الرسول 
 فدعاهم  ،مج ودا   (2)ُمّر  بيهودي محما   إن النبي  ،بين اليهود وفي قضاء دخر ل رسول          

أنشدك باهلل الذي " فدعا رجال  من ع مائهم فقال ،قالوا: نعم" هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟" فقال
قال: ال ولوال انك نشدتني بهذا لم " في كتابكم ؟ انزل التوراة على موسى ! أ هكذا تجدون حد الزني

ذا أخذنا الضعيف أقمنا ع يه  ،نجده الرجم ولكنه كلر في أشرافنا ،أخبرك فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وا 
 ،فجع نا التحميم والج د مكان الرجم ،ق نا تعالوا ف نجمع ع ى شيء نقيمه ع ى الشريف والوضيع ،الحد

 فأنزل اهلل عز وجل  ،(3)فأمر به فرجم  ،" اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه "فقال رسول اهلل  
َقاُلوْا آَمنَّا ِبَأْفَواِهِهْم َوَلْم ُتْؤِمن ُقُلوُبُهْم  اَل َيْحُزنَك الَِّذيَن ُيَساِرُعوَن ِفي اْلُكْفِر ِمَن الَِّذينَ  َيا َأيَُّها الرَُّسولُ 

 آَخِريَن َلْم َيْأُتوَك ُيَحرُِّفوَن اْلَكِلَم ِمن َبْعِد َمَواِضِعهِ  مَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َسمَّاُعوَن ِلَقْوم  ِهاُدوْا سَ  َوِمَن الَِّذينَ 
ن لَّْم ُتْؤَتْوُه َفاْحَذُرواْ  فان أمركم بالتحميم  ،يقول: ائتوا محمدا   ،  (4) َيُقوُلوَن ِإْن ُأوِتيُتْم َهـَذا َفُخُذوُه َواِ 

ِبَما َأنَزَل الّلُه َفُأْوَلـِئَك ُهُم  َوَمن لَّْم َيْحُكم فانزل اهلل تعالى  ،(5)وان أفتاكم بالرجم فاحذروا  ،والج د فخذوه
اْلَكاِفُروَن 

  (6)،  لَّْم َيْحُكم ِبَما أنَزَل الّلُه َفُأْوَلـِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ  َوَمن
  (7)،   ََوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما َأنَزل 

َفُأْوَلـِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن  الّلهُ 
 . (9)في الكفار ك ها  ،(8)  

                                                 

دار الغررد  ،تنررى برره وضرربطه: احمررد جرراداع ،صررحي  مسرر م ،أبررو الحسررن الحجرراج بررن مسرر م القشرريري النيسررابوريمسرر م: ( 1)
 . 622ص   (2007الطبعة األولى )القاهرة   ،الجديد

تراج العررول مرن  ،أي مسود الوجه من الحممه" الزبيردي: محمرد مرتضرى ،حمم الرجل سخم الوجه منه ،محما و محم( 2)
 .  263ص  8هر( ج1306الطبعة األولى )بيروت  ،جواهر القامول

المصردر السرراب   ،؛ القرطبري 231المصردر السراب  ص  ،؛ ابرن هشرام 446ص  2ج  ،السراب  المصردر ،ابرن ماجره( 3)
 .  115ص  6ج

 . 41اآلية:  ،سورة المائدة( 4)
 . 123ص  6المصدر الساب  ج  ،القرطبي (5)
 .  44اآلية:  ،سورة المائدة6) )
 .  45اآلية:  ،سورة المائدة7) )
 .  47اآلية:  ،سورة المائدة8) )
 . 622ص  ،المصدر الساب  ،مس م( 9)
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وال يغوص  ،: عن ابن عبال انه قال: الرجم في كتا  اهلل عز وجل ح (1)وفي كتا  النسائي         
اَقْد َجاءُكْم َرُسوُلَنا ُيَبيُِّن َلُكْم َكِثيرً  َيا َأْهَل اْلِكَتابِ  : قوله تعالى (2)ع يه إال غواص  ُكنُتْم ُتْخُفوَن  ا مِّمَّ

ِبين   َكِثير  َقْد َجاءُكم مَِّن الّلِه ُنور  َوِكَتاب   ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْعُفو َعن  .  (3) مُّ

 بين اليهود والمسلمين  ()المبحث الثاني: أقضية الرسول  
قال  ،فجاءا إلى النبي ليقضي بينهما ،قد خاصم األشع  بن قيل في أرض رجل  يهودي كان

" فقال لي   فقدمته إلى النبي  ،األشع  بن قيل: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني
فانزل  ،(4)إذا  يح ف ويذه  بمالي  ،ق ت يا رسول اهلل" احلف" ل يهودي  قال  ،ق ت: ال" ألك بينة ؟
َخاَلَق َلُهْم ِفي اآلِخَرِة َواَل ُيَكلُِّمُهُم  َثَمًنا َقِلياًل ُأْوَلـِئَك الَ  الَِّذيَن َيْشَتُروَن ِبَعْهِد الّلِه َوَأْيَماِنِهمْ  ِإنَّ  اهلل تعالى 

الروايات في أسبا   وقد اخت فت ، (5)َيْوَم اْلِقَياَمِة َواَل ُيَزكِّيِهْم َوَلُهْم َعَذاب  َأِليم   الّلُه َواَل َينُظُر ِإَلْيِهمْ 
 .(6)نزول اآلية 

من حضرموت اختصما إلى  ورجال أن رجال من كندة ،بن قيلوفي رواية أخرى عن األشع  
وهي في  ،إن  أرضي اغتصبها أبو هذا ،فقال الحضرمي: يا رسول اهلل ،في أرض من اليمن النبي 

 ،" هْل لك بينة ؟" ل حضرمي: فقال النبي  ،فقال اليهودي يا رسول اهلل أرضي ورلتها من أبي ،يده

                                                 

 .  274-273ص 4سنن النسائي )بيروت د. ت(  ج  ،النسائي: أبو عبد الرحمن عبد الم ك احمد بن شعي  (1)
 . 79-78ص 6المصدر الساب   ج ،القرطبي (2)
 . 15اآلية  ،( سورة المائدة3)
 . 218ص  3ج ،المصدر الساب  ،أبي داود 4))
 . 77اآلية   ،سورة دل عمران 5))
قيل" أنها نزلت في أحبار اليهود الرذين كتمروا مرا عهرد اهلل إلريهم فري التروراة  ،لقد اخت فت الروايات في سب  نزول اآلية 6))

و" أنهرا نزلرت فري األشرع  برن قريل وخصرم لره فري  ،وكتبوا بأيرديهم غيرره وح فروا بأنره مرن عنرد اهلل"  من أمر محمد 
أقم بينتك" فقال الرجل: ليل لي بينة فقال لألشع " فع يك اليمرين" فهرم  فقال ل رجل" اختصما إلى رسول اهلل  ،ارض

 ،فنكررل األشررع  عررن اليمررين ورد األرض إلررى الخصررم واعترررف بررالح "  ،األشررع  برراليمين فررأنزل اهلل تعررالى هررذه اآليررة
 8)بيرروت د. ت( جدار الفكرر  ،تفسرير الفخرر الررازي ،الرازي: محمد الرازي فخر الدين ابن العالمة ضرياء الردين عمرر

 ،؛ انرررر أيضررا : النيسررابوري: أبررو الحسررن ع رري بررن احمررد الواحرردي 77ص  4المصرردر السرراب  ج ،؛ القرطبرري115ص
 . 80عالم الكت  )بيروت  د. ت( ص  ،أسبا  النزول
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ال " :فقال رسول اهلل  ،ا يع م أنها أرضي غصبها أبوه فتهيأ الكندي ل يمينولكن اح فه واهلل م ،فقال: ال
 . (1)فتركه " يقتطع رجل ماال بيمين إال لقي اهلل عز وجل وهو عليه غضبان

قيل: من فعل هذا بك ؟ أفالن  ،: أن يهوديا  رّض رأل جارية بين حجرينعن انل بن مالك 
فرض رأسه  فأمر به النبي  ،فاعترف ،فأخذ اليهودي ،رأسهاب فأومأت ،؟ أفالن ؟ حتى سمي اليهودي

 ،فرماها يهودي بحجر ،: خرجت جارية ع يها أوضاٌح بالمدينة(3)وفي حدي  دخر  ،(2)بين حجرين 
لم قال  ،فأشارت برأسها أن ال" أقتلك فالن" فقال لها رسول اهلل  ،وبها رم ٌ  فجيء بها إلى النبي 

ف م يزْل به  ،فجيء باليهودي ،فأشارت برأسها ان نعم ،لم سألها اللاللة ،أن ال فأشارت برأسها ،اللانية
وفي رواية أخرى:  ،(4)وفي حدي  دخر: فقت ه بين حجرين  ،رأسه بالحجر فرّض رسوُل اهلل  ،حتى أقرّ 

 . (5)أن يرجم حتى مات  فأمر به رسول اهلل 
يؤدي الدية وينهي   ان الرسول بين اليهود والمس مين نجد  خر ل رسول وفي قضاء د

أن عبد  ،: عن أبي لي ى بن عبد الرحمن بن سهلعن مالك بن انل  ،الخصومة بين طرفي النزاع
فأتي ُمحيصة فأخبر أن عبد اهلل بن سهل قد  ،اهلل بن سهل وُمحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم

فأقبل حتى  ،فقالوا: واهلل ما قت ناه ، قت تموهفأتى يهود فقال: أنتم واهلل ،قتل وطرح في فقير بئر أو عين
وهو أكبر منه وعبد الرحمن فذه  محيصة  ،لم أقبل هو وأخوه حوّيصة ،قدم ع ى قومه فذكر لهم ذلك

لم تك م ُمحيصة  ،فتك م ُحويصة ،يريد السنّ  ،" َكّبْر َكّبرْ " وهو الذي بخيبر فقال له رسول اهلل  ،ليتك م
ّما أن يْؤذنوا بحرب ،إّما أن يُدوا صاِحَبكـُمْ " :فقاَل رسوُل اهلل  في ذلك  فكت  إليهم رسول اهلل  ،" وا 

أتحلفون وتستحقون َدَم " لُحويصة وُمحيصة وعبد الّرْحَمن: فقال رسول اهلل  ،فكتُبوا: إنا واهلل ما قت ناهُ 
من عنده  فوداُه رسول اهلل  ،مينقالوا: ليسوا بمس " أ فتحلُف لكْم يهوُد ؟" قال: ،فقالوا: ال" صاحبكْم ؟

 . (6)ناقة حتى أدخ ْت ع يهُم الدارَ  فبع  إليهم بمائة

                                                 

 . 218ص  3المصدر الساب   ج ،أبو داود (1)
 . 148ص  2ج ،المصدر الساب  ،البخاري (2)
 . 554ص 3ج ،لساب المصدر ا ،البخاري3) )
 . 610ص  ،المصدر الساب  ،مس م؛  387ص  4ج ،المصدر الساب  ،البخاري 4))
 . 610ص  ،المصدر الساب  ،مس م (5)
 . 468ص  2ج ،المصدر الساب  ،؛ ابن ماجه 458ص  ،المصدر الساب  ،ابن انل: مالك( 6)
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حدلنا عبيد اهلل عمر القواريري: أن ُمحيصة بن مسعود وعبد اهلل ابن سهل  ،وفي رواية أخرى
ّرحمن وابنا عمه اْنط قا قبل خْيبَر فتفرقا في الّنخل فقتل عبد اهلل بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد ال

" : فقال رسول اهلل ،فتك م عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم ُحويصة وُمحيصة إلى النبي 
يقسم خمسون منكم " فقال رسول اهلل  ،فتك ما في أمر صاحبهما" ليبدأ األكبر  –أو قال  – كبرَكبْر 

فتبْرئكْم يهوُد بأيمان خمسين " نح ف قال:قالوا: أمٌر لْم نشهدُه كيف  ،" على رجل منهم فيدفُع برمتهِ 
 . (1)من قب ه  قال: فوداُه رسول اهلل  ،قوٌم كفار ،قالوا: يا رسول اهلل" منهمْ 

واسم اليهودية  ،شاةفي  أن يهودية سمت النبي  ،به  وفي قضية أخرى قضى الرسول 
الذراع تناول  بين يدي النبي ف ما وضعتها  ،وأكلرت من السم في الذراع ،زين  بنت الحار  بن سالم

فأما بشر فأساغها  ،بن البراء بن معرور قد أخذ منها كما أخذ النبي فالك منها مضغة ومعه بشر 
" فقال  ،لم دعا باليهودية فاعترفت" ان هذا العظم ليخبرني أنه مسموم" ف فرها لم قال: وأما النبي 

ن وا   ،فق ت إن كان م كا  استرحت منه ،يخف ع يك قالت: ب غت من قومي ما لم" ما حملك على ذلك ؟
 . (2)ومات بشر من أك ته التي أكل  ،فتجاوز عنها رسول اهلل  ،كان نبيا  فسيخبر

The Jydgments of messenger  

in AL- Madenah The Messenger`s Judgement among Jews 
Asst. Prof. Dr. Mohammed Omar Al-Shaheen 

Abstract 

The messenger  concerned after his immigration for AL- Madenah، 

AL – Mnwarah with establishing good relations  with Jews. He wrote a 

document among the emigrants and patrons , the Jews He pledged ، and 

promise them to keep their religion and wealth. That document was as a 

constitution، so the Judicial  authority became Central، It has an excutive 

power confined not only to muslims but exceeded to include all . 

The document (Constitution) stated that the relation between muslims 

and Jews base on cooperation and solidarity in order to keep order in the City 

(AL- Madenah) and punish the wrongdoer . 
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