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تأملی بر دالیل برخورد پیامبر

(ص)

با یهود مدینه

چکیده:
هجرت پیامبر به مدینه ،ضرورت عقد اتحاد با تمامی قبایل و از جمله یهود را
جهت حفظ وحدت و عدم خیانت ضروری مینمود .گرایش بسیاری از مردم مدینه به
اسالم که همراه با کاهش عزت پیشین قوم یهود ،در نزد مردم مدینه بود سبب
بهانهگیری و مخالفتهای گسترده آنها با پیامبر شد .تداوم این مخالفت ،ضرورت تغییر
قبله را موجب گردید .پیروزی پیامبر(ص) در بدر ،با حسادت و آغاز درگیری بنی قینقاع
با مسلمانان همراه بود .این برخورد با بخشش پیامبر و خروج آنها از مدینه پایان یافت.
(ص)

دومین برخورد پیامبر
(ص)

توطئه قتل پیامبر

با قبیله بنینضیر صورت گرفت .خیانت آشکار بنینضیر در
(ص)

اگرچه بسیار سنگین بود اما آنان نیز مورد عفو پیامبر

قرار

گرفتند .یهود بنینضیر آتش افروزان جنگ احزاب بودند .خیانت بنیقریظه در جریان
جنگ خندق برای مسلمانان بسیار سخت آمد .آیات  25و  26سوره احزاب و اذعان
منابع بر کشتن مردان بنیقریظه با داوری سعدبن معاذ ،به آخرین تالشهای یهود مدینه
(ص)

در ضربه زدن به مسلمانان پایان داد .تأملی بر رفتار و مالیمتهای پیامبر

در برابر

توطئههای مستمر یهودیان سرانجام به واکنش و برخورد قاطعانهای انجامید که بیشتر
نیازمند بازنگری رفتار و پیامدهای عملکرد یهود در مدینه است که سرانجام چنین
واکنشی را برای خویش رقم زدند .در این مقاله سعی شده است تا نوع رفتار یهود
مدینه با پیامبر(ص) مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژهها :پیامبر(ص) ،یهود ،بنیقینقاع ،بنینضیر ،بنیقریظه.
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مقدمه:
شهر یثرب (مدینه) به دلیل آب و هوایی مناسب و موقعیت تجاری مطلوب و قرار
گرفتن در مسیر سرزمین شام از اهمیت ویژهای در قبل از اسالم برخوردار بوده است.
عمالقه و سپس مهاجرین اوس و خزرج را نخستین قبایل مهاجر به این سرزمین
میدانند .مهاجرت جماعتهای مختلف یهود به این ناحیه پس از استقرار رومیان در
آسیا و تخریب اورشلیم توسط آنها صورت گرفت .مهاجرت یهودیان را توام با تسلط
بر شهر یثرب میدانند .1اما با ورود مهاجرین اوس و خزرج قبایل یهود به اطراف شهر
پراکنده شدند .ظاهراً قبایل یهود در وقت حضور در مدینه چندان انسجام و اتحادی با
یکدیگر نداشتند ،چرا که هر قبیله برای خود قلعهای مجزا بنا نمود .قرآن در برخی
آیات بر وجود نفاق و اختالف میان اقوام یهود اشاره دارد 2.تحلیل عوامل برخورد
(ص)

پیامبر

با یهود مدینه نشان میدهد که بسیاری از وقایع رخ داده متأثر از عملکرد

یهود و وجود ریشههای نفاق و رویه ناسازگاری این قوم در اتحاد و همراهی با
ملتهای دیگر است.
در سرزمین مدینه سه گروه از یهود :بنیقینقاع ،بنی نضیر ،و بنیقریظه زندگی
میکردند  .علت حضور این قوم را کسب آگاهی از ظهور پیامبری در این سرزمین نیز
میدانند.
وجود اختالف در میان قبایل ساکن در سرزمین مدینه زمینه برقراری اتحاد میان
قبایل پراکنده یهود با هر یک از اقوام ساکن مدینه را فراهم ساخته بود .قبیله بنیقینقاع
و بنینضیر متحد خزرج و قبیله بنیقریظه متحد اوسیان بودند .منابع تاریخی به رقابت
دیرینه میان اوس و خزرج پیش از ورود پیامبر به مدینه اشاره دارند ،اما به درستی
نمیتوان نقش یهود را به جهت ناسازگاری دیرینه در دامن زدن به این نفاق ،مشخص
نمود .هجرت پیامبر به مدینه و ثبت بسیاری از رخدادهای سالهای هجرت آشکارا
(ص)

بسیاری از گونههای برخورد یهود با پیامبر

را روشن مینماید .نامالیمتها ،عدم
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تمکین و پایبندی به اصول و تعهدات جزئی از رویه قوم یهود و سابقه دیرینه آنها در
چنین رفتارهایی است که خود از مهمترین دالیل برخورد و تصادم به حساب میآید.
(ص)

هجرت پیامبر

به مدینه و انعقاد عهدنامه با یهود
(ص)

دوران رسالت پیامبر

در مکه و تالشهای بیشائبه جهت تبلیغ اسالم چندان

نشانههای امیدبخشی را برای پیامبر به ارمغان نیاورد .سختگیری و برخورد قریش با
رسالت پیامبر هر روز بیشتر میشد و مقاومت و تحمل مسلمانان نیز مضاعف میگشت.
برخورد و نزاع قریش با پیامبر(ص) مراحل و ترتیب متفاوت داشت .اوج این سختگیری-
ها سرانجام به محاصره اقتصادی انجامید .محاصره اقتصادی و تحریم نمودن بنیهاشم و
تمامی مسلمانان تجلی روحیه ایثار و ایستادگی در راه هدف عالی بود که سرانجام
قریشیان را به تسلیم و شکستن عهدنامه محاصره وا داشت .با پایان یافتن محاصره دو
(ص)

یار و مدافع پایدار پیامبر

حضرت خدیجه و حضرت ابوطالب بر اثر فشارهای

محاصره اقتصادی وفات یافتند .پس از آن سختگیری بر پیامبر همراه با محدود کردن
تبلیغات ایشان شدت یافت .حوادث سالهای یازدهم و دوازدهم بعثت در مالقات با
نمایندگان مردم این شهر پیش درآمد بیعت مهم و بزرگ مردم یثرب در حمایت و
(ص)

دعوت از مسلمانان برای هجرت بود .ورود پیامبر

به مدینه با استقبال با شکوه و

گرایش بسیاری از مردم همراه بود .ایمان و عالقه مردم به اسالم و پذیرش پیامبر آن
چنان گسترده بود که منافقین نیز جرأت مخالفت نشان ندادند و علیرغم میل باطنی
خویش مسلمان شدند .تالش های مصعب بن عمیر در آموزش قرآن و احکام اسالم به
مردم مدینه چنان با رغبت آ نها مواجه شده بود که پیامبر خود فرمودند مدینه را قرآن
فتح کرد .همه این عوامل در حضور محکم پیامبر در مدینه مؤثر بود .وضعیت جدید
مدینه برای یهود چندان خوشایند نبود .این قوم علیرغم وحدت دینی به جهت
مخالفتهای قومی در طول سالهای پیش از اسالم تنها خرسند به حفظ ارتباط خود با
قبایل متفاوت مدینه بودند .شرایط پیش آمده قبایل یهود را با بی میلی متوجه عقد اتحاد
با پیامبر نمود .چرا که گرایش عمومی را در حمایت از پیامبر میدیدند.
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درایت و آگاهی پیامبر از اوضاع موجود و ناهمگونی کامل جامعه مدینه ،در بدو امر
موجب عقد اخوت اسالمی گردید تا میان مهاجر و انصار که در ساختارهای اجتماعی و
وضعیت روحی و اخالقی تفاوتهای آشکاری داشتند وحدت و وفاق دینی برقرار
گردد .اقدامات پیامبر در بدو ورود به مدینه نشان میداد که تالش برای تحقق یک
حکومت و جامعهای به دور از هرگونه درگیریهای قومی و قبیلهای یکی از اهداف
اصلی حکومت پیامبر است .مشکل پیامبر در مدینه عالوه بر اوس و خزرج ،مهاجر و
انصار ،قبایل یهودی بودند که جدا از درگیری های درونی سازگاریهای دینی ،قومی و
فرهنگی با اعراب ساکن در مدینه نداشتند ،بنابراین ضروری بود تا زمینه وجود یک
پیماننامه عمومی که تمام قبایل و مردمان ساکن در مدینه را متحد سازد برقرار گردد.
یهودیان در قالب این پیمان جزو متحدین پیامبر(ص) و در قالب اتحادیه نظامی از شرایط
مطلوبی برخوردار گشتند .برخی از بندهای این پیمان چون بندهای  24تا  38و بند 45
و  46تعهدات قوم یهود در مقابل مسلمانان مدینه را نشان میدهد.

3

در این میثاق اجتماعی ،یهودیان بخشی از امت واحد مدینه را تشکیل دادند که در
مالحظه مفاد متن هیچ تکلیف و الزامی جدا از قبایل و گروههای دیگر بر آنان تحمیل
نگشت .اما آشکارا حدود کلی مناسبات و عواقب پیمانشکنی روشن بود 4.نقض این
پیمان مشکالتی را برای جامعه اسالمی مدینه به همراه آورد که نتیجه آن برخورد و
اخراج یهودیان از جامعه اسالمی بود.
تغییر قبله و ضرورت فاصلهگیری از یهود
(ص)

پیامبر

پس از هفده ماه به امر خداوند در مدینه ،قبله خود را از مسجداالقصی به

مسجدالحرام تغییر داد .مسلماً دوران حضور در مکه و نماز خواندن به سوی
مسجداالقصی مشکلی را برای پیامبر به وجود نیاورده بود ،ولی پس از هجرت به مدینه
و قرار گرفتن در کنار یهودیان مسأله سرزنشهای یهودیان که چرا به سوی قبله ما نماز
میخواند عاملی برای تغییر قبله بوده است .اشاره خداوند بر این که «ما توجه تو را به
سوی آسمان میبینیم ،پس همانا برای تو قبلهای قرار میدهیم که از آن خشنود باشی.
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پس برگردان سوی خود را به سوی مسجد الحرام »5نشان میدهد که بهانهجوییهای
یهود موجب نگرانی پیامبر بوده است .حضور پیامبر در مدینه که با اتحاد قبایل ساکن
در این منطقه به همراه بود موجب کاهش اعتبار و آن جایگاه اجتماعی پیشین قبایل
یهود در نزد مردم مدینه شده بود .این امر به مشاجرات لفظی و سرزنشهای پیاپی یهود
نسبت به دین اسالم انجامید .باالخص آن که در مناسبات دینی خود چندان تأییدی بر
پیامبر و دین اسالم نداشته و از حمایت های گسترده مردم مدینه از پیامبر ناخرسند
بودند .مسأله نماز خواندن پیامبر به سوی مسجداالقصی با برخوردهای تند یهودیان
همراه بود .از این جهت ضرورت تغییر قبله به عنوان نخستین واکنش در برابر بهانههای
یهودیان بوده است.
توجه به ضرورت تغییر قبله نشاندهنده عناد و لجاجت یهودیان و آغاز مخالفتهای
(ص)

آنان با پیامبر بوده است .توسعه نفوذ و گرایش بسیاری از مردم مدینه به سوی پیامبر

که همراه با کاهش عزت پیشین قوم یهود در نزد مردم مدینه بود ،نگاه آنان را نسبت به
حضور و اقدامات پیامبر در مدینه بسیار کنجکاو و خشمگین میساخت .بنابراین بهانه-
گیری و آغاز مخالفت با وجود طعنههای بسیار نسبت به آئین اسالم از سوی آنان امری
بدیهی و نشانه تغییر قبله از سوی پیامبر بود.
در بررسی عوامل جنگ و درگیری یهود با پیامبر و نیز عهدشکنی آنان ،نشانههای
ناخرسندی دیرینه از حضور پیامبر در مدینه را میتوان یافت .بنیقینقاع اولین قوم یهود
بودند که سرانجام ناخرسندی از آئین اسالم و حضور پیامبر در مدینه کار آنان را به
مجادله کشاند.
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غزوه بنیقینقاع
دلیل آغاز نبرد بنی قینقاع با پیامبر را اگر چه اهانت آنان به یک زن مسلمان ذکر
نمودهاند ،اما دلیل مهم تر خشم آنان از پیروزی مسلمانان بر قریش در نتیجه جنگ بدر
بود .آنان نخستین یهودیانی بودند که مکر آغار کردند و به ستیزهجویی پرداختند 7چون
پیامبر در جمع آنان اظهار نمود از عذابی که خدا بر سر قریش آورده بترسید ...و خدا
در این باره از شما عهد و پیمان گرفته است .گفتند :ما همانند قریش نیستیم و اگر به
جنگ ما آمدی خواهی دانست که چگونه مردمانی هستیم 8.گفتار و ستیزهجویی آنان به
همراه کشتن یک مسلمان و نقض مفاد عهدنامه آشکارا نشان از تمرد و اعالن جنگ بنی
قینقاع با مسلمانان بود .تحصن آنان در قلعه ،خود نشانه موضعگیری و مخالفت مستقیم
با مسلمانان بود .پیشدستی آنان در ستیز و آغاز جنگ چارهای جز برخورد برای پیامبر
باقی نگذاشت .قلعه آنان پانزده روز محاصره شد 9و سرانجام بنیقینقاع با آن همه گزافه
گویی و ادعا تسلیم شدند .حکم مجازات آنان اگرچه بر اساس قوانین و تعهد پیشین
آنان بسیار سخت بود ولی کمترین مجازات که تحویل اسلحه و ترک مدینه بود برای
آنان در نظر گرفته شد 10.نکته دیگری که در برخورد با قبیله بنیقینقاع قابل تأمل است
هماهنگی یهودیان با قریش برای حمله مشترک به مدینه است .لشکرکشی ابوسفیان به
مدینه در غزوه سویق که یک ماه پس از غزوه بنیقینقاع انجام گرفت نشان از هماهنگی
(ص)

آنان با یکدیگر دارد .درایت پیامبر
(ص)

پیامبر

و اقدام غافلگیرانه که تاکتیک عمده نظامی

بود مانع از آن شد تا فرصتی برای این اتحاد نصیب آنان گردد .آگاهی

ابوسفیان از تسلیم شدن بنیقینقاع و ترک مدینه موجب بازگشت ابوسفیان به مکه
گردید .این امر آغاز نخستین رویارویی مستقیم یهود با پیامبر بود .پس از این مجادالت
یهود با اسالم و همدستی آنان با قریش در هر فرصت ممکن صورت میگرفت .دومین
برخورد پیامبر(ص) با یهود بنینضیر در مدینه صورت گرفت.

تابستان 90

7

تأملی بر دالیل برخورد پیامبر با یهود مدینه

غزوه بنینضیر
(ص)

پیامبر

در ربیع االول سال چهارم هجرت با چند تن از یاران خویش وارد قلعه

بنی نضیر شدند تا از آنها در یکی از مواردی که به پیمان دو جانبه آنها مربوط میشد
کمک بگیرند .حضور پیامبر(ص) در قلعه بنینضیر و ذکر خواسته خود اگر چه با استقبال
و موافقت ظاهری بنینضیر همراه بود ،اما آنها چون پیامبر

(ص)

را تنها در قلعه خویش

بیپناه و بییاور دیدند توطئه نمودند تا با غافلگیری به عمر وی خاتمه دهند .سالم بن
مشکم خردمند بنینضیر آنها را از این توطئه منع کرد و عواقب پیمانشکنی را به آنها
گوشزد نمود 11.ولی دیگر بزرگان بنینضیر موافقت کردند که شخصی به نام عمرو به
سرعت سنگی بزرگ را از پشت بام بر سر پیامبر(ص) که تنها در گوشه دیواری در حال
استراحت بود بیندازد .تصمیم به این توطئه با آگاهی پیامبر
(ص)

توسط فرشته وحی همراه بود .پیامبر

(ص)

از نقشه شیطانی آنها

با سرعت از قلعه خارج شدند در حالی که

پیامدهای توطئه قتل آنها کامالً آشکار بود .پیامبر از مدینه محمد بن مسلمه را به سوی
(ص)

بنی نضیر فرستاد که به علت پیمانشکنی و قصد توطئه از مدینه کوچ کنند .پیامبر

در ابتدا بنینضیر را در عزم جنگ یا ترک مدینه آزاد گذاشت اما تحریکات عبداهلل بن
ابی ،منافق مدینه و تشویق وی در ماندن آنها در قلعه خویش ،سبب اعالن جنگ بنی-
نضیر با پیامبر(ص) شد 12.آنان موضع جنگی گرفته و با تحصن و اعالم مخالفت آغازگر
جنگ بودند .پیامبر قلعه بنینضیر را برای مدت پانزده روز محاصره کرد ،اما در این
مدت نه از منافقان و نه از قبیله بنیقریظه که وعده کمک و مقاومت داده بودند هیچ
کمکی به بنینضیر نرسید .طوالنی شدن محاصره باعث تسلیم شدن بنینضیر شد.
پیامبر(ص) بدون مجازات آنان ،دستور داد مدینه را ترک و از اموال خود به اندازه بار شتر
ببرند و حق همراه بردن سالح خود را نیز ندارند .اختیار اموال منقول و غیرمنقول بنی-
(ص)

نضیر به دست پیامبر

افتاد 13.به روایت عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان ،سوره

حشر به داستان یهودیان بنینضیر اشاره دارد که به جهت نقض پیمان با مسلمانان
(ص)

محکوم به ترک مدینه شدند 14.واقعه بنینضیر و اقدام آنها به توطئه قتل پیامبر

به
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(ص)

خوبی گواه بر دشمنی دیرینه و مخالفتهای قلبی یهودیان با پیامبر

بوده است،

چنانکه آنها را یک دست به مخالفت با پیامبر(ص) متقاعد ساخت .ترس همیشگی یهود
از موقعیت مسلمانان همه آنها را به شکستن عهد و توطئه ترغیب میکرد 15.بنابراین
اتفاق نظر یهودیان بنینضیر در توطئه بر ضد پیامبر پیشدستی آنان بر نقض عهد
مخالفت با پیامبر بود .این امر با ذکر آشکار بسیاری از منابع تاریخی در پیشدستی و
خیانت گواه بر آن است که پیامبر تا پیش از آن مصالحه کامل و رعایت حقوق آنها را
در مدینه محترم میداشتند.
پس از جنگ احد و همزمان با توطئه مشترک قریش و بدویان در ایجاد ناامنی و
(ص)

کشتار در مدینه ،بنینضیر با قریش در توطئه قتل پیامبر

واقدی در اینکه حیی بن اخطب بنینضیر را به قتل پیامبر

هماهنگ شدند .گزارش

(ص)

ترغیب میساخت و

میگفت« :با همه اینها ،دل من هیچ کاری غیر از ستیزه و جنگ با محمد را
نمیپذیرد 16».به خوبی گواه بر کینه دیرینه و دسایس درازمدت آنها در مقابل مسلمانان
است .به روایت ابن اثیر برخی از بنینضیر روانه شام شدند و برخی دیگر به سوی خیبر
رفتند 17تا با تحریک قریش آتش جنگ احزاب را بر پا کنند 18.به روایت مسعودی آنان
با شادی و تحریک مسلمانان مدینه را ترک کردند 19.عداوت سران بنینضیر با ترک
مدینه پایان نیافت بلکه به روایت مورخان سه نفر از یهودیان بنینضیر در رأس هیئتی
(ص)

وارد مکه شدند و قریش را به نبرد با پیامبر

تشویق نمودند .حیی بن اخطب اعالم

کرد ما تا از میان بردن مسلمانان با شما همراه خواهیم بود .مذاکره سران قریش با
نمایندگان یهود بر سر حقانیت مذهب خویش و ادعای کذب سران یهود در برتری
آیین بت پرستی بر اعتقاد مسلمانان خطایی بزرگ بود که هرگز با تعلیمات تورات
سازگاری نداشت.

20

یهود بنینضیر ،آتش افروزان جنگ احزاب بودند .مذاکره یهود بنینضیر با قریش و
حتی تأیید برتری دین قریش بر دین اسالم از سوی آنان آشکارا حکایت از خشم و
کینه آنان نسبت به پیشرفت کار اسالم و پیامبر در مدینه بود .به واقع آنچه را که قرآن
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در سوره احزاب از گروههای مختلف یاد میکند این جماعتها به سعی سران بنینضیر
بر ضد مسلمانان متحد شده بودند .گفتار این قوم در روحیه سران قریش برای انجام
یک جنگ بزرگ با مسلمانان مؤثر افتاد .آنان به قریش قول مساعد دادند که به هر
نحوی شده قبیله بنیقریظه را که دیگر قوم یهود ساکن در مدینه بودند با خود برای
حمله از پشت سر به مسلمانان آماده کنند .سران بنینضیر پس از کسب امید از جانب
(ص)

قریش رهسپار سرزمین غطفان شدند و نیروهایی از این قبیله را به جنگ با پیامبر

بسیج کردند .آنان از جانب یهود خیبر نیز برای این اقدام مأموریت داشتند تا محصول
یک سال خیبر را برای گرفتن مزدور جنگی به قبیله غطفان پرداخت کنند .تکاپوی
گسترده بنینضیر و همراهی دیگر قبایل یهود نمونهای از عداوت و تمایل تمامی
گروههای یهود ساکن در مدینه برای مقابله با مسلمانان بود .حمله ده هزار سپاهی
قریش به سوی مدینه آغاز شد و مسلمانان با حفر خندق موفق به متوقف ساختن
قریش در پشت خندق شدند .حیی بن اخطب رئیس یهود بنی نضیر که همراه مشرکان
بود ناامید نگشت .وی در مالقات با کعب بن اسد رئیس قبیله بنی قریظه او را با اصرار
بسیار متقاعد برای حمله از پشت سر به شهر مدینه کرد .کعب بن اسد در سخن با حیی
بن اخطب گفت :به خدا سوگند با وفاتر از محمد ندیدهام که ما را بر پذیرش دین خود
مجبور نکرده و اموال ما را غصب ننموده است 21.اما حیی با اصرار کعب بن اسد را
راضی نمود تا عهدنامه خود با پیامبر را پاره کند .بدین ترتیب یهودیان بنیقریظه پیمان
خود را با پیامبر در چهارچوب نظام نامه اسالمی شکستند 22.نقض عهد آنان خطر
بزرگی برای مسلمانان به وجود آورد ،چون میتوانستند از سمت جنوب مدینه به احزاب
راه نفوذ داده و راحت قریش را هدایت برای ورود به مدینه کنند و مسلمانان را تهدید
نمایند .این خیانت در آن روزهای سخت برای مسلمانان بسیار ناگوار و دشوار آمد.
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غزوه بنیقریظه
تالش بنینضیر برای خیانت بنیقریظه به پیامبر ،و سرانجام همراهی این قبیله با
مشرکان قریش در جریان جنگ احزاب ،موجی از وحشت و اضطراب را در مدینه پدید
آورد .مسلمانان در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفتند .از یک طرف سپاه سیلآسای
دشمن در دو نقطه بزرگ در اطراف مدینه جهت عبور از خندق تدبیر میکرد و از
طرف دیگر یهودیان بنیقریظه با خیانت و پیمانشکنی وضعیت را برای زنان و فرزندان
بی دفاع مدینه هراسان ساخته بودند .این اضطراب و نگرانی مسلمانان قریب یک ماه،
شب و روز ادامه داشت .دالوریهای علی(ع) در ممانعت عبور قریش از خندق و کشتن
پنج پهلوان نامی قریش مایهی امیدواری مسلمانان بود 23.تدابیر خاص پیامبر در تقویت
روحیه مسلمانان و سرانجام نقشه تازه مسلمانی به نام نعیم بن مسعود سبب تفرقه میان
قریش و بنی قریظه گردید .ناامیدی قریش از جانب بنیقریظه برای حمله مشترک و
همزمان به سوی مدینه به همراه ناتوانی از عبور خندق ،سبب گردید تا مشرکان در
بیست و چهارم ذیقعده سال پنجم هجرت خندق را به سوی مکه ترک کنند .ناکامی
قریش در جنگ خندق و بازگشت آنان نتیجه مساعی و همت همه مسلمانان مدینه بود
که یک ماه را در بیم و امید به سر بردند .خیانت بنیقریظه و نگرانی از حمله آنان به
داخل شهر مدینه آن هم در مقابل زنان و کودکان بی دفاع برای مسلمانان سهمگینتر از
قریشیان رودرروی خندق بود .عزم راسخ مسلمانان به همراه سیاستهای پیامبر و
الطاف الهی سرانجام برای قریش چارهای جز بازگشت به سوی مکه به همراه نیاورد.
بدین گونه بزرگترین تالش و اتحاد قریش با دیگر مخالفان پیامبر که در نتیجه تالش-
های بنی نضیر صورت گرفته بود به نتیجهای منجر نشد.
با عزیمت قریش فرشته وحی مسلمانان را مأمور کرد به سوی بنیقریظه رهسپار
گردند .پیامبر بیست و پنج روز قلعه بنیقریظه را محاصره کرد ،خداوند رعب و
وحشت شدیدی بر دلهای آنان قرار داد 24.طوالنی شدن محاصره ،بنیقریظه را وادار به
تسلیم نمود .آنان پیشنهاد دادند اموال خود را بگذارند و مدینه را ترک کنند ،پیامبر
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موافقت ننمود ولی اوسیان اصرار نمودند بنیقریظه همپیمان ما بودند آنها را همچون
همپیمانان خزرج آزاد نمایید  .پیامبر سعد معاذ رئیس قبیله اوس را که در جریان جنگ
زخمی و با قوانین جزایی یهود آشنایی داشت را به داوری برگزیدند .سعد در جریان
جنگ برای نصیحت و جلوگیری از خیانت به قلعه بنیقریظه رفته بود ولی آنها آشکارا
رسول خدا و مسلمین را ناسزا گفته و بر نقض پیمان خویش پای فشردند 25.بنیقریظه
پس از تسلیم شدن امیدوار بودند سعد همانند عبدا  ...بن ابی از ایشان دفاع نماید 26.اما
سعد بن معاذ در مقابل بسیاری از فشارهای قبیلهای گفت :اکنون موقعی فرا رسیده که
سعد بدون در نظر گرفتن مالمت ،حکم خدا را بیان کند .سعد بن معاذ به تجربه آموخته
بود که آزاد کردن این گروه خطری بزرگ خواهد بود .آزادی بنیقینقاع سبب شد تا
کعب بن اشرف راه مکه را در پیش گیرد و قریش را برای جنگ با مسلمانان تحریک
کند و سرانجام جنگ احد پیش آمد .آزادی بنینضیر بسیار گرانتر تمام شد .حیی بن
اخطب رئیس بنی نضیر اتحادیه بزرگی از مشرکان ،بر ضد مسلمانان را در قالب جنگ
احزاب به راه انداخت .بنابراین در طول این سالها آزادی یهود به بهای سنگینی برای
مسلمانان تمام شده بود .حکم سعد بن معاذ آن بود ،آنها که آماده جنگ با مسلمانان
بودند کشته شوند و اموالشان تقسیم گردد .واقدی ذکر میکند یهودیان را دسته دسته
بیرون میآوردند و در آن خندقها گردن زدند .حیی بن اخطب و کعب بن اسد هم در
میان آنها بودند.

27

تعداد کشتهشدگان را بین هفتصد تا نهصد مرد ذکر کردهاند

28

اختالف نظر مورخان درباره آمار و ارقام کشته شدگان و نیز اختالف نظر در خصوص
نحوه مجازات آنها تردیدهایی را درباره کمیت و کیفیت این واقعه به همراه داشته
است 29.جعفر شهیدی در تحلیل واقعه بنیقریظه وجود اختالف میان روایت منابع،
شمار کشتهشدگان ،منافات واقعه با سیرت پیامبر و  ...را دلیلی بر ساختگی بودن این
روایت توسط محققان خزرجی در سالهای بعد از وفات پیامبر میداند 30.جدای از این
دالیل آنچه صحت روایتهای مربوط به قتل بنیقریظه را تقویت میکند این است که
مورخان صدر اسالم در اصل واقعهی بنیقریظه اتفاق نظر دارند .این منابع جز از قتل

12
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مردان ،اسارت زنان و کودکان و نیز مصادرهی اموال آنان سخنی دیگر نگفتهاند.

31

مفسران در تفسیر آیه  25و  26سوره احزاب بر حقیقت این واقعه اذعان داشتهاند.

32

علیرغم وجود این دیدگاهها آنچه مسلم است آنکه ،بسیاری از توطئه کنندگان و یا
سران بنیقریظه که نقش کارآمدی در جریان جنگ داشتهاند از سوی پیامبر مجازات
شدند .مسئله مهمتر آن که پیامبر در آن لحظه حساس که از یک سو با خیانت بزرگ
بنیقریظه و از سوی دیگر با درخواستهای اوسیان برای شفاعت آنان مواجه شده بود
با موافقت تمامی اوسیان و بنیقریظه داوری سعد بن معاذ را پذیرفت .آنچه که همه
منابع بر آن اذعان دارند داوری سعد معاذ است ،بنابراین اگر تفسیری در باب علت این
حکم صورت پذیرد میبایست در باب داوری سعد باشد که بی شک با آگاهی بر
قوانین تورات بوده است 33.پیامبر تصمیم در مورد آنها را به سعد واگذار کرد و خود از
قضاوت امتناع کرد .س عد بن معاذ بر این امر آگاه بود که مدارای قبلی با یهود عواقب
سختی را برای مسلمانان به ارمغان آورده است .وی به عنوان رئیس قبیله اوس و آگاه
به شرایط اجتماعی با استقالل رأی و بدون در نظر گرفتن حمیتهای جاهلی ،حکمی
را صادر کرد که ضامن امنیت مسلمانان و عبرتی برای دیگر خائنان باشد .پذیرش این
حکم از سوی بنی قریظه حکایت از آن دارد که با توجه به اقدامات آنها و اطالع از
عواقب پیمانشکنی ،پیامد دیگری را انتظار نداشتند .شکل خیانت و نوع مجازات برای
بنیقریظه معلوم بود زیرا پیش از تسلیم شدن در مشورت با یکدیگر پیشنهاد دادند زنان
و فرزندانشان را با دست خود بکشند و یا برخالف آیین خود روز شنبه بر مسلمانان
شبیخون زنند و یا مسلمان شوند .این پیشنهادات هیچ یک مورد تأیید بزرگان یهود قرار
نگرفت ولی آنان وضع خود را با شرایط تسلیم مساعدتر دیدند .به هر حال آنچه در
قالب کلی این واقعه مورد پذیرش است مجازات بزرگان بنیقریظه و کسانی است که
مستقیماً در تهدید و پیمانشکنی نقش داشته بودند.
واقعه بنیقریظه به آخرین تالشهای یهود مدینه در ضربه زدن به مسلمانان پایان
داد .تأملی بر رفتار و مالیمتهای پیاپی پیامبر با یهودیان مدینه نمایانگر جسارت و
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گسترش مخالفتها و نهایت جنگ افروزی آنان بر ضد مسلمانان بود .پیامبر اسالم که
رحمت للعالمین و مظهر عطوفت و شفقت بود به وقت در نظر گرفتن مصالح اسالم و
مسلمانان بسیار دوراندیش و با تدبیر عمل مینمود .اقدام وی در برابر توطئه پیاپی و
مستمر یهودیان سرانجام به واکنش و برخورد قاطعانه وی انجامید که بیشتر نیازمند
بازنگری رفتار و پیامدهای عملکرد یهود در مدینه است که سرانجام چنین واکنشی را
برای خویش رقم زدند .برخورد پیامبر و یهود خیبر دو سال بعد خارج از سرزمین
مدینه صورت گرفت .یهود خیبر با کمکهای مالی در جنگ خندق و پرداخت یک
سوم محصول خرمای خود مزدور جنگی به کمک قریش فرستاده و نقض عهدی آشکار
انجام داده بودند .بنابراین برخورد پیامبر با یهود خیبر بازتاب تمامی پیمانشکنی و
مخالفتهای یهود با مسلمانان بود.
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نتیجهگیری:
(ص)

حضور پیامبر

در مدینه از همان ابتدا با حسادت و دشمنی یهودیان توأم بود.

پیامبر با عقد پیماننامهای عمومی ،دین یهود را محترم شمرد و عالوه بر آزادی عمل،
آنان را فقط ملزم به عدم خیانت و همکاری با مشرکان قریش کرد .مطالعه عملکرد و
نوع رفتار یهود با مسلمانان گویای تساهل و مدارای پیامبر با یهودیان است .مشاجرات
لفظی و طعنههای بسیار یهود عامل تغییر قبله و فاصلهگیری آرام مسلمانان از یهود بود.
برخورد یهود بنیقینقاع و یهود بنینضیر با پیامبر ،خیانت آشکار و نقض تعهدات آنان
بود .کمترین مجازات برای آنان توسط پیامبر با سختترین واکنش و کینهتوزی از سوی
بنینضیر منجر به جنگ احزاب شد .بنینضیر آتشافروزان جنگ احزاب و عامل
مهمترین توطئه مشترک مشرکان بر ضد مسلمانان بودند .خیانت آشکار بنیقریظه برای
حمله مشترک با قریش به مدینه ،سختترین اوضاع را برای مسلمانان در پی داشت.
امروزه علی رغم اظهار نظر درباره مجازات بنیقریظه ،پذیرش یا عدم پذیرش این
مجازات از سوی محققین بیشتر مورد تأکید قرار گرفته در حالیکه نوع عملکرد و
برخورد یهود کمتر مورد نظر بوده است .برخورد پیامبر با یهود بیشتر نیازمند بازنگری
رفتار و عملکرد یهود در مدینه بر اساس تعهدات خود آنان است .داوری سعد معاذ
برای یهود بنی قریظه به عنوان حکمی قابل قبول از سوی آنان مورد پذیرش قرار
گرفت .بی شک پیامبر اسالم که مظهر عطوفت و شفقت بود در برخورد با یهود بیشتر
از آن حدی که خود انتظار داشتند رعایت حال آنان را در طول اقامت مدینه در نظر
داشتند.
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