پیامبر و یهود مدینه از آغاز تا سرکوب بنی قریظه
نگارنده :سهراب زارعی

چكيده:
نام يهوديان ،همواره در كنار مسلمانان صدر اسالم ديده ميشود .موضعگيريهاي متقابل يهود و پيامبر بخش مهمي
از تاريخ صدرا سالم را شامل مي شود .بعد از ظهور ا سالم ،يهوديان سيا ست خود را ن سبت به اعراب بتپر ست تغيير
دادند .آنها سعي كردند خود را متحد سياسي و نظامي آنها نشان دهند .چون يهوديان به خوبي ميدانستند كه اگر اسالم
پا بگيرد ديگر جايي براي يهوديان در شبه جزيره نخواهد ماند و «قوم برتر» از هم خواهد پا شيد .يهوديان ميدان ستند
كه اگر عرب جنگجو به سالالالا ايمان هم مجهز شالالود ،ديگر هير قدرتي جلودارس نيسالالت .قبل از ظهور اسالالالم منا ع
تجاري ،يهود را به بتپرسالالتان نزديم ميكرد اما بعد از اسالالالم ،منا ع عقيدتي و مبهبي نيز به ميان آمد .بتپرسالالتان
بتهاي خود را در خطر ديدند و يهوديان «نژاد برتر» خود را .علت اتحاد اين دو عليه اسالم نوظهور همين بود.
كليد واژه:
يهود ،صدر اسالم ،بنيقينقاع ،بنينضير ،بنيقريظه.
مقدمه:
يهود پيشبيني ميكرد كه دير يا زود بايد در مقابل ا سالم باي ستد .چرا كه ا سالم «در آن مقطع» حرف از برابري و
عدالت اجتماعي ميزد .يهودي ها مي دانسالالالتند كه اگر نيروهاي خود را بطور مسالالالتقيم وارد عمل كنند ،دچار تل ا
سنگيني مي شوند .پس بهتر اين ديدند كه در مرحله اول مبارزه با ا سالم ،با تحريم بتپر ستان آنها را در صف مقدم
قرار دهند .از سالالالوي ديگر قريش و سالالالاير قبايل نيز وقتي يهوديها را در كنار خود ميديدند ،ايمانشالالالان به جنا با
مسالاللمانان قويتر ميشالالد و با خود ميگ تند اگر پيامبر بر حق بود ،حتماً يهوديها او را ميپبير تند .ضالالمناً حضالالور
تعدادي از جنگجويان يهودي باعث ا زايش تعداد سالالهاه قريش ميشالالد .ريشالالهي

درگيريها نيز دو چيز بود :يکي

غير يهودي بودن پيامبر و ديگري عدالت اجتماعي؛ اوالً يهوديان بر اين باور بودند كه خدا اگر بخواهد شالالخ الالي را به
پيامبري برگزيند ،حتماً از نوادگان يعقوب خواهد بود و هر قوميكه از نسل اين پيامبر نباشند ،اليق داشتن هير پيامبري
نيسالالتند .آنها منتظر پيامبري يهودي بودند .پيامبر كه آمد ،ابتدا ت الالور ميكردند كه او يا يهودي اسالالت يا يهودي خواهد
شد .ولي وقتي هميدند او نه يهودي است و نه ق د يهودي شدن دارد ،مخال تها آغاز شد .از سوي ديگر ريشه زدن
اسالالالم در عربسالالتان ،ت کر يهوديت را ميخشالالکاند زيرا عدالت اجتماعي وعده داده شالالده توسالالب پيامبركامالً متضالالاد
بي عدالتي هاي يهود بود .عدا لت در نظر يهود يان اين بود كه قوم يهود به عنوان برترين قوم و دين آن ها برترين دين
شناخته شود و ديگران زيردست آنها با شند .اين مسئله آنقدر براي يهود مهم بود كه حتي اگر يهوديان رسالت پيامبر را
هم به ر سميت مي شناختند ،باز بر سر م سئلهي «عدالت اجتماعي» با م سلمانان به م شکل برخورد ميكردند .پيامبر از
«امّت واحده» حرف ميزد ،يهود از «نژاد برتر» .پيامبر از «يکتاپرستي» ميگ ت ،يهود از «يهوهپرستي» .پس هير سازشي
مت وّر نبود .محال ممکن بود يهود كه ن سبت به عرب جاهلي از موقعيت اقت ادي و اجتماعي باالتري هم برخوردار
بود ،با پبيرس «عدالت اجتماعي» اسالم هر دو امتياز را از دست بدهد.

یهود پيش از اسالم
يهوديان هم چون عربها ،از نژاد سامي هستند (دورانت،1371،ص .)354آنچه دربارهي وضعيت يهود پيش از اسالم
مهم اسالالالت ،موقع يت رهنگي عل ماي اين قوم در نزد عرب جاهلي بود؛ به صالالالورتي كه آن ها مرجعي بود ند براي
پاسخگويي پرسشهاي ديني .عربها پرسشهاي مربوط به نظام هستي ،اسرار خلقت و آغاز آ رينش را از اهل كتاب
ميپرسالالاليدند .در حالي كه خود يهوديها در آن زمان باديهنشالالالين بودند و غير از آنچه عوام اهل كتاب ميدانسالالالتند،
نميدانسالالالتند (ابن خلدون ،العبر ،ج  ،1ص  .)551به موجب برخي گزارس هاي تاريخي بايد اولين دورهي مهاجر
عمومي يهوديان به عرب ستان را دوره رمانروايي بابلي دان ست .پس از شکو ايي قدر

بابليها در بينالنهرين و حملة

بختالن ر بابلي به بيتالمقدس و اخراج بنياسرائيل از اين منطقه كه هم از نظر سياسي و هم از نظر اقت ادي آرامش
و امنيت را از سالالاكنان اين منطقه گر ت،گروههايي از يهوديان ناچار به ترک بيتالمقدس شالالده به مناطق همسالالايه از
جمله عرب ستان مهاجر

كردند (زرگرينژاد ،1384 ،ص .)51دومين مهاجر

روميان نسبت به مناطق يهودينشين

يهود به عرب ستان پس از خ شونتهاي

بيتالمقدس و شام شکل گر ت .پژوهشگران ،از جمله علل اين مهاجر ها را

ا زايش تعداد يهوديان و بحران جمعيت و اقت اد ،جنا يهوديان و روميان در سال.70م كه منجر به تخريب شهرهاي
لسالالطين شالالد و جا بههاي اقت الالادي مناطق جنوب عربسالالتان و آگاهي قوم يهود از ظهور پيامبري در آخرالزمان كر
كردهاند (زرگري نژاد ،پيشين ،ص52؛ صادقي ،1382 ،ص .)33يهوديان پيش از اوس و خزرج در يثرب ساكن بودهاند.
براي درک انحطاط يهود حجاز و عدم جا به آن براي اعراب جاهلي ،كا ي ا ست در نظر آوريم كه هيركدام از ك ساني
كه از بتپر ستي روي برتا تند ،به يهوديت نگرويدند (زرگرينژاد ،پي شين،ص  .)156م شهورترين قبايل يهودي حجاز
عبار

بودند از :بني عِکرُمه ،بنيثعلَب َه ،بنيزَعُورا ،بنيقَينُقاع ،بنيزَيد ،بنينضالالالير ،بنيقريظه ،بنيبَ هدَل،

بنيالق الاليو و بنيماسِ اللَه )1زرگري نژاد ،پيشالالين ،ص .)153هنگام هجر

بنيعوف،

پيامبر به يثرب از بين اين قبايل سالاله قبيلة

بنينضير ،بنيقينقاع و بنيقريظه از سايرين مشهورتر بودند و در پيمان نامة عمومي با پيامبر نيز اسم اينها آمده است و
درگيري بعدي م سلمانان نيز با اينها ست .بيهقي در داليل النبوه مينوي سد « :سعيدبن جبير از ابن عباس روايت ميكند
كه يهوديان خيبر با قبيلة غط ان جنا داشالالتند .در آغاز جنا يهوديان منهزم شالالدند ولي دوباره به جنا برگشالالتند در
حالي كه اين دعا را ميخواندند« :پروردگارا تو را سالالوگند ميدهيم به حق پيامبر امّي كه وعده دادهاي در آخرالزّمان او
را براي ما برميانگيزي ،ما را بر دشالالالمن پيروز گردان» و در طول جنا هم چنان اين دعا را ميخواندند .تا اينکه
غط انيها گريختند .اما چون پيامبر برانگيخته شد ،ك ر ورزيدند(بيهقي ،1361 ،ص.)220
يهود از قديم در يثرب م سکن گزيده ،قلعههايي در بيرون شهر برآورده بودند .اين قلعهها مانند خيبر ،تيماء و دک
پناهگاه يهود بود .اما در داخل شالالالهر نيز عده يهود كمتر از طوايف عرب نبود .طوايف يماني اوس و خزرج در اوايل
قر ن چ هارم ميالدي به يثرب آ مده بود ند و از مدت ها ق بل بين آن ها ر قا بت و دشالالالمني وجود داشالالالالت (زرين
كوب،1362،ص .) 31يثرب خاص قبايل عرب سالالاكن آن نبود ،بلکه يهوديان نيز با ايشالالان در آن شالالركت داشالالتند و در
ميان يهوديان و اين دو قبيله اوس و خزرج به حکم همسايگي و شركت در زمين و منا ع ،داد و ستدهاي كشاورزي و
بازرگاني انجام ميگر ت .هر يم از دو قبيلهي اوس و خزرج هم پيمانهايي از يهوديان داشتند كه در جنا و صلح با
آن قبي له همراه بود ند(.حسالالالين،

بي تا ،ص  .) 23پيش از آ مدن ق با يل جنوبي (اوس و خزرج) به يثرب ،يهود يان

حاكميت اين شهر را در د ست دا شتند اما پس از آن به تدريج از موقعيت آنها كا سته شد .به عالوه يهود اهل كتاب و
توحيد بوده و ظهور پيامبري را انتظار داشالالتند .بنابراين جاي آن داشالالت كه در گرايش به اسالالالم از اعراب امي واپس
نمانند .اين بود كه پيامبر در آغاز از مسالمت با آنها دريغ نداشت و در پيماني كه با اهل مدينه نوشت ،با يهود نيز شرط
و پيمان كرد و آنها را به شرط مسالمت ،از تعرّض م ون قرارداد .با آنکه دو تن از احبار يهود «مخيريق» و «عبداهلل بن
سالالالم» اسالالالم آوردند و در مجادال

پيامبر با يهود هميشالاله به ن ع پيامبر گواهي ميدادند ،مع لم عامه قوم يهود در

مخال ت با اسالم سرسخت باقي ماندند و از دو ن ر نامبرده بيزاري جستند( ياض ،1385 ،ص .)73
یهود مدینه از هجرت تا اولين درگيری نظامی با پيامبر
هنگامي كه پيامبر وارد مدينه شد ،يهود گ تند :عمر اين دنيا ه ت هزار سال ا ست و خداوند در برابر هر هزار سال
يم روز بندگان گنهکار را عباب خواهد رمود و روي اين حساب عباب بندگان روي هم ر ته ه ت روز بيش نيست
و سهس منقطع خواهد شد(ابن ه شام ،1364 ،ص  .)358پيامبر در طي نخ ستين سال اقامتش در مدينه چندين ر سم از
مرا سم يهود را اختيار رمود تا درجامعهي ا سالمي بکار رود مانند روزهي عا شورا در روز دهم ماه اول(برابر با روزهي
ك اره در دين يهود) يا برقرار كردن نماز ظهر و قبله قرار دادن بيتالمقدس .اما چيزي نگبشالالالت كه خود را گر تار
مباحثه و معارضالالهي شالالديد با قبايل يهود يا ت .در قرآن آثاري از اين مشالالاجرا
نبو

پيامبر و از تاييد تورا

باقي اسالالت .ظاهراً يهوديان از قبول

در اين باب تن ميزدند و كارشان از تناقضگويي به استهزاء كشيده بوده ،در حالي كه او

به رسالالالت الهي خود يقين داشالالت و آنان را به تحريف كتاب مقدس خودشالالان و مخ ي كردن مطالب حقيقي آن متهم
ميكرد .در برابر انتقادهاي آنان از ق الالو و روايا

رسالالوالنهاس در آغاز كار با سالالادگي قانعكنندهاي جواب ميداد«:

أاَنتُم اَعلَمُ اَم اهلل»](بقره )140/شالالالما بهتر ميدانيد يا خدا؟[ اما شالالالکاف رفتر شالالالد و لحن آيا

قرآن از ترغيب به

سرزنش و كنايه و طعنه ك شيد و سرانجام به اتهام و تهديد منجر شد و شگ ت آنكه در همهي اين آيا
بسياري از درونمايههاي مجادال

باز سازي

قديم ضد يهود نويسندگان ن راني صدر مسحيت را مشاهده ميكنيم (گيب،1367 ،

ص  .) 62به هر حال يهوديان نه م سيحيت را پبير تند نه ا سالم را .كر اين نکته الزم ا ست كه برخي مورخان قديم و
جديد تاكيد ميكنند كه يهوديان يثرب،ري شهعبراني ندا شته بلکه عرب و از تيرهي آرامي بودهاند و بنابراين از ل سطين
به يثرب هجر

نکردهاند .بديهي است با قبول اين مطلب گزارس علماي اخبار و حديث اقد اعتبار ميشود(حتّي ،بي

تا ،ج ،1ص  .)132با توجه به مطالب قبلي در اينکه يهوديان يثرب ري شه عبري دا شته و از شمال به عرب ستان هجر
كردهاند ،شالالالکي نيسالالالت .داليل اين مهاجر

را قبالً بررسالالالي كرديم .يهوديان عالوه بر شالالالركت عال در تجار

و

رباخواري در كشالالاورزي نيز عّال بودند و مرغوبترين زمينهاي زراعي و بهترين واحههاي اطراف شالالهر مانند خيبر و
دک را به خود اخت الالاص داده بودند كه البته نظر اعراب را جلب ميكرد .عالوه بر اين بازارهاي يهوديان يثرب مانند
بازار بنيقينقاع از رونق خا صي برخوردار بود .وجود قلعههاي متعدد با ا ستحکاما

ا سا سي در يثرب و مناطق اطراف

آن حکايت از توانمندي مالي يهوديان و مالانديشي سياسي و نظامي آنها دارد(زرگري نژاد ،پيشين ،ص  .)121به خاطر
همين موقعيت اقت الالادي ،برخي از مسالاللمانان روابب گرمي با يهوديان برقرار كرده بودند .پيامبر پيش از ر تن به مدينه
درباره ي اين امر كه يهوديان او را به پيغمبري بهبيرند ،نگران بود .از آغاز چنان مينمود كه وي رسالالالالتي را كه براي
اعراب داشت ،مشابه رسالتي مي دانست كه موسي براي يهوديان و عيسي براي مسيحيان داشت .به همين جهت چنان
ت ور مي كرد كه يهوديان مدينه پبيراي او خواهند شد و با شادماني الاقل به پيامبري او بر اعراب اعتراف خواهند كرد.

ولي ب سياري از يهوديان مدينه با امير احتما لي اين شهر ،عبداهلل بن اُبَيّ ،ارتباط نزديم دا شتند و منتظر آن بودند كه اگر
اين شخو به اميري شهر بر سد ،ن و اي شان بي شتر شود .عالوه بر اين يهوديان معموالً به اين امر ر ضا نميدادند كه
يم غير يهودي به پيغمبري مبعوث شالالود .به همين جهت به جاي آنکه آمدن پيامبر را خوشالالامد گويند ،به خردهگيري
آغاز كردند .چون در وضعي بودند كه ميتوانستند بگويند بعضي از چيزها كه در قرآن آمده متناقض با نوشتههاي ديني
قديم است ،بعضي از مردم را در اينکه پيامبر رستادهي خدا باشد ،به شم و ترديد ميانداختند و اين شم و ترديدها
اسالم را در خطر ميانداخت( .تاريخ اسالم ،پژوهش دانشگاه كمبريج ،1378 ،ص  .)83هنگاميكه پيامبر به مدينه آمد،
مردم مدينه مخلوطي از گروههاي مختلف بودند .پيامبر بين همه پيمان برادري بست .مواد پيمان نامهي عمومي پيامبر با
يهوديان نشان دهندهي اين موضوع است:
 -1از يهود هر كس پيروي ما را بکند از ياري و همراهي ما برخوردار خواهد شد... .
 - 2هر گاه يهود به ياري مومنان در جنگي داخل شدند ،بايد مخارج جنا را نسبت به سهم خود بهردازند....
 - 3يهود و مسلمانان هر كدام در جنا عهدهدار مخارج خود هستند و كساني كه بر ضد نامبردگان در اين عهدنامه
به جنا برخيزند ،هر يم از يهود و مسلمان بايد ديگري را در جنا با آنان كمم و ياري دهند ...
 - 4به قريش و پيروان آنها نبايد پناه داده شود( ... .ابن هشام ،پيشين ،ص.)335
در سالالالال چهارم هجر

پيامبر زيد بن ثابت را رمود كتابت يهود را بياموزد .چون نامه هاي پيامبررا تا اين زمان

يهوديها مينو شتند(دقت كنيد 4:سال) و پيامبرگ ت« :ال آمَنُ اَن يُبَدُّلوا كِتابي» ]ممکن ا ست كتابت مرا عوض كنند[.
معلوم مي شود ديگر به آنها اعتماد نداشته .اين زيدبن ثابت جواني بود از ان ار و خب عربي را از يکي از اهالي مکه كه
در غزوه بدر اسالالير شالالده بود ،آموخته بود و همين زيد اسالالت كه در زمان عثمان قرآن را جمع و تدوين كرد( ياض،
پيشالالالين ،ص  .) 83در ميان يهوديان مدينه نيز ا رادي از بزرگان آنها بودند كه در ظاهر به پيامبر ايمان آوردند ولي در
باطن ايمان ندا شتند .از آن جمله در بني قينقاع سعدبنحنيف و زيدبنل يت و نعمانبنابياو ي و عثمانبنابياو ي از
منا قين بودند و زيدبنل يت همان ك سي ا ست كه در بازار بنيقينقاع با عمر بن خطاب زد و خورد كرد و هنگاميكه
شتر پيامبرگم شد ،گ ت« :محمد براي ما از آ سمان خبر ميدهد ولي نميداند شترس كجا ست؟!»( ابن ه شام ،پي شين،
ص  .)355كار پيامبر در مدينه آسالالالانتر از كار او با قريش در مکه نبود .زيرا اگر چه اينان كم بودند ولي همسالالالايگان
خوبي براي پيامبر نبودند .در ك ر خود ثابت قدم و در حيلهورزي پايدار بودند و با منا قين پيوستگي داشتند .چون اهل
كتاب بودند ،ت ور ميكردند دين در ستي دارند و خود را برتر از م سلمين ميپندا شتند(ح سين ،پي شين ،ص .)62ابن
اسالالالحار در كتاب خود تعدادي از عالمان يهودي را كه به ظاهر اسالالالالم آورده ولي جزء منا قان بودهاند ،نام برده .اين
ا راد عبارتند از :ر اعه بن زيد بن تابو  ،زيد بن ل الالاليت ،عثمان و نعمان رزندان او ي ،را ع بن حريمله ،سالالالعد بن
حنيف ،سلسله بن براهام و كنانه بن صوريا .البته بال ري نام هاي سويد ،داعس ،مالم بن نو ل و لبيد بن اع م را نيز
ا زوده است (.صادقي ،پيشين ،ص« .)52شامل بن قيس» از سالخوردگان يهود وقتي ديد اوس و خزرج به بركت اسالم
متحد شالده و اختال ا

ديرينه را كنار گباشالتهاند ،شالخ الي را رسالتاد تا با يادآوري جناهاي زمان جاهليت دوباره

ت رقه ايجاد كند .نزديم بود كار دو گروه به جنا بک شد كه پيامبر آمد و صلح شان داد(ابن ه شام ،پي شين ،ص .)367
در منابع تاريخ ا سالم به نام چند ن ر از احبار و سران يهود بي شتر از ديگران برخورد ميكنيم مانند :كعب بن ا شرف،
ابورا ع سالالالل ّام بن ابي حقيق و ديگر خاندان ابوحقيق از جمله كنانه ،كعب بن اسالالالد ،حيي ابن اخطب و خاندان او،

مخيريق سالاللّام بن مشالالکم ،عبداهلل بن سالاللّام ،محمد بن كعب قرظي و
بنين ضير بود به جهت تبليغا

كعباالحبار .كعب بن اشالالرف كه از شالالاعران

و سيعش عليه ا سالم به د ست ياران پيامبر ك شته شد .ابورا ع نيز كه در تحريم احزاب

عليه مدينه نقش مهمي داشت ،سرنوشت مشابهي داشت .كنانه در خيبر كشته شد .حيي بن اخطب نماينده بنين ضير در
پيمان با پيامبر بود و در جنا بنيقريظه به همراه كعب بن ا سد ك شته شد .مخيريق ا سالم آورد و ثابت قدم ماند تا در
احد ك شته شد و پيامبردر موردس گ ت« :مخيريق بهترين يهوديان بود» .سالّم بن م شکم پس از اي اي نقش در غزوه
« سويق» از مدينه اخراج شد .كعب االحبار نيز اسالم آورد و از مشاوران عمر خلي ه دوم شد .محمد بن كعب قرظي نيز
از راويان سالالاليره و از محدثان قابل اعتماد اهل سالالالنت شالالالده و در ورود اسالالالرائيليا

به روايا

اسالالالالمي نقش اي ا

كرد(صادقي ،پيشين ،صو .)45-52
مناظرات پيامبر با یهود مدینه
يکي از بخشهاي جالب تاريخ يهود مدينه ،مناظراتي اسالالت كه در موقعيتهاي مختلف با پيامبر داشالالتهاند ،يکي از
مباني اين گ تگوها اين بود كه پيامبر تالس ميكرده به آنها ت هيم كند كه تمام پيامبران از جانب خدا مبعوث شالالدهاند و
جز ت او

شرايع كه ضرور

تکامل اجتماعي در هر دوره است ،در اصول و مباني با يکديگر وحد

به راه تضالالالاد و ت رقه نر تهاند .پس پيروان اين پيامبران نيز بايد راه هاي ت رقه را وانهند و به وحد

داشته و هرگز
بگرايند .يهوديان

پس از احد سخنان ناپ سندي ميگ تند« :پيامبر قب طالب پاد شاهي ا ست .هرگز هير پيامبري چنين م يبت زده ن شده
است .هم خود زخمي شد ،هم اصحابش ك شته و زخمي شدند»(واقدي ،1361 ،ص .)229وقتي چند تن از بزرگان يهود
مسلمان شدن د ،يهوديان گ تند :اينان ا رادي انگشت شمار از ارا ل و اوباس ما هستند كه به پيامبر ايمان آورده و اگر از
مردمان شريف و ا صيل بودند هرگز د ست از دين پدران خود بر نميدا شتند .نمونهي ديگر آن كه گروهي از علماي
يهود نزد پيامبر آمدند و گ تند :اي ابوالقا سم چهار سوال از تو ميپر سيم كه جز پيامبران نميدانند .پيامبرگ ت :هر چه
مي خواهيد بهرسالاليد .ولي تعهد كنيد كه هر گاه پاسالالخ آنها را گ تم ،اسالالالم بياوريد .يهوديان پبير تند و پرسالاليدند :كدام
خوراكي بود كه بني اسالالرائيل بر خود حرام كردند؟ چطور رزند پسالالر يا دختر ميشالالود؟ پيامبر درس نخوانده چگونه
ميخوابد؟ كدام ر شته بر او نازل مي شود؟ پيامبر اولي را گ ت :گو شت و شير شتر .دوميرا گ ت :غلبه نط ه مرد بر
زن يا بر عکس .سالالوميرا گ ت :پيامبر درس نخوانده چشالالمش ميخوابد ولي قلبش بيدار اسالالت و چهارمي را گ ت:
«جبرئيل» كه يهود با جبرئيل مخال ت كردند(صادقي ،پيشين ،ص .)92ابن هشام ضمن نقل داستاني از قول ابوهريره در
مورد زناي مح الالنه مي آورد كه يهوديان در اين مورد به پيامبر رجوع كرده حکم قرآن را پرسالاليدند كه پيامبر نيز حکم
سنگ سار كردن را كه در تورا
مناظرا

هم آمده ا ست ،تاييد كرد و به آنها اعالم دا شت( .ابن ه شام ،پي شين ،ص .)372اين

تا اواخر دوره مدني ادامه دا شته و تنها پس از پيمان شکني هاي يهود تبديل به جنا شده ا ست .آيا

 25آل عمران حاكي از آن اسالالالت كه از بين اهل كتاب ،يهوديان
محاجّهكنندگان با او بودهاند .در پرتو اين آيا

جديترين مخاطبان دعو

 20تا

پيامبر و عمدهترين

ميتوان دريا ت كه سالاليرهنويسالالان بخش وسالاليعي از رويدادهاي دورهي

مدينه يعني گ تگوهاي پيامبر با اهل كتاب به ويژه يهوديان را گزارس نکرده و با حبف آنها و حوادث مهم ديگر ،سيره
وي را به داستان جناهاي پي در پي تبديل كرده و نگباشتهاند تا آيندگان دريابند كه غزوهها و سريهها قب بخشي از
حيا اسالمي و تکاپوي پيامبر در دوره مدني بوده است ،نه همهي آن(زرگري نژاد ،پيشين ،ص .)425
تغيير قبله

در  15ص ر سال دوم هجري 11/وريه  624م .حادثه اي پيش آمد كه نمودار بريده شدن رابطه مسلمانان و يهوديان
بود .پيامبر در محلي نماز ميگبارد كه به قبيلهي «سَليمه» ]بني سلمه[ تعلق داشت .همهي نمازگزاران ،چنانکه تا آن
زمان رسم بود ،در نماز رو به بيتالمقدس مي ايستادند .در نماز به او الهام شد كه كعبه را قبله خود قرار دهد و او و
پيروانش چنين كردند و از آن به بعد رو به مکه نماز گزاردند .اين قطع رابطه با يهوديان بدين معنا بود كه از آن زمان
به بعد ديگر كوششي براي جلب يهوديان صور نخواهد گر ت .از آن پس اسالم به صور دين جداگانهاي درآمد
كه بر يهوديت و مسيحيت پيشي داشت و با اعراب و مکه ارتباط خاص پيدا كرد .آنچه ظاهراً ت ميمي ديني به نظر
ميرسيد ،جنبه هاي سياسي نيز داشت .ارتباط با سعد بن معا بيشتر شد و توجه نسبت به عبداهلل بن ابيّ كمتر شد زيرا
عبداهلل ابن ابيّ با بعضي از قبايل يهودي هم پيمان بود در صورتي كه بعضي از متحدانسعد]بنمعا [ احساسا ضد
يهود داشتند (تاريخ اسالم كمبريج ،پيشين ،ص .)83پيامبرتا شعبان سال دوم هجر به طرف بيتالمقدس نماز ميكرد.
يهوديان او را مجادله ميكردند كه چرا به قبلهي آنها نماز ميگبارد و ما قبلهي محمد را به او دادهايم و اگر ما نبوديم
نميدانست به كدام طرف بايد توجه كند .بعضي از آنها نيز با تعجب ميپرسيدند كه چگونه محمد تابع قبلهي يهوديان
شده است؟! و پيامبر از اين موضوع ناراحت بود تا اينکه آيه  142بقره نازل شد و قبله مسلمانان به سمت مکه تغيير
كرد .يهوديان دوباره بهانه كردند كه اين چه ديني است كه قبلهاس تغيير ميكند و ضمناً اگر محمد دوباره به قبلهي ما
برگردد ما پيرو او خواهيم شد كه آيه نازل شد كه«:مشرر و مغرب از آن خداست» و ضمن ًا با نزول آيه  115بقره
يهوديان را نااميد كرد«:اگر همه گونه آيا براي اهل كتاب بياوري پيرو قبله تو نميشوند»(ابراهيم حسن،1380 ،
ص120؛ واقدي ،پيشين ،ص .)240ظاهراً پس از تغيير قبله به سمت كعبه تعدادي از يهوديان دوباره نزد پيامبرآمده و
از او خواستهاند كه دوباره به سمت بيتالمقدس نماز بخواند تا آنها بتوانند پيرو اسالم شوند ولي ق دشان اثبا تلوّن
مزاج پيامبر بوده كه پيامبر قبول نکرده است .ت ور ميشود تغيير قبله از دو جهت براي پيامبر و مسلمانان مهم بوده
است:
 -1با تغيير قبله تمام ارتباط مسلمانان با يهوديان بريده شد و ديگر جايي براي بهانهگيري و توطئه باقي نماند.
 -2چون قبالً مکه براي اعراب نومسلمان مهم بود و بتهايشان را در آنجا ستايش ميكردند ،اكنون كه دوباره مکه
قبله شد ،خوشحال شدند و اميد بازگشت به مکه در دل آنها زنده شد.
درگيری با یهود بنیقينقاع:
بني قينقاع اولين گروه يهودي بودند كه پيمان خود را با پيامبر شالالکسالالتند .آنها كشالالت و زرعي نداشالالتند و كارشالالان
زرگري و صنعتگري بود و بازار بنيقينقاع در يثرب شهر

دا شت ( صادقي ،پي شين ،ص  .)111روزي يکي از زنان

مسالاللمان براي روس كاالي خود به ميان بنيقينقاع ر ت .به او توهين شالالد .مردي از مسالاللمانان به جوان يهودي حمله
كرد و او را ك شت .يهوديان نيز جمع شده مرد م سلمان را ك شتند .خبر به پيامبرر سيد .پيامبر «ابولبابه» را جان شين خود
كرد و براي جنا عازم محلهي

بنيقينقاع گرديد و ايشان را پانزده روز محاصره كرد كه تسليم شدند .سهس پيامبر

با ميانجيگري عبداهلل بن ابيّ كه با بنيقينقاع هم پيمان بود از ك شتن ايشان درگبشت و پبير ت كه از مدينه كوچ كنند.
يهوديان نيز به منطقه «ا رعا » شام ر تند (ابن اثير ،پي شين ،ج ،3ص 970؛ صادقي ،پي شين ،ص 116؛ ياض ،پي شين،
ص 77؛ ابن هشام ،پيشين،ج  ،2ص .)76در باب انگيزهي محاصرهي بنيقينقاع مورخان به چند عامل اشاره كردهاند:
 -1پس از جنا بدر يهود شورس كرده عهد خود را شکستند.
 -2توهين به زن مسلمان در بازار بنيقينقاع.
 -3نزول آيه  58سالالالوره ان ال كه ميگويد « :اگر از خيانت گروهي بيم داشالالالتي با آنان لغو پيمان كن كه خداوند
خيانتكاران را دوست نميدارد»(صادقي ،پيشين ،ص115؛ واقدي ،پيشين ،ص.)127

واقدي مينويسالد « :پيامبر پانزده شالب آنها را در د هايشالان به شالد

محاصالره گر ت تا اينکه خداوند در دلهاي

ايشالالان ترس ا کند ،پس گ تند :آيا از د ها بيرون بياييم و برويم؟ پيامبر رمود :نه ،بايد تسالالليم رمان من باشالاليد! ناچار
تسليم رمان شدند و رود آمدند .ايشان را بستند و منبرابن قدامه سالميرا بر ايشان گماشتند .عبداهلل ابن ابي آمد و با
ا صرار به پيامبر آنها را آزاد كرد تا پيامبر از خون شان گب شت ولي آنها را لعنت كرد و از مدينه بيرون شان كرد و آنها نيز
اموالشالالان را گباشالالتند و ر تند و در د هاي ايشالالان وسالالايل نظامي و زرگري زيادي يا تند .پيامبر خمس غنايم را خود
برداشت و بقيه را بين اصحاب تقسيم كرد و به عباده بن صامت دستور داد بنيقينقاع را تبعيد كند و سه شبانه روز به
آنها مهلت داد كه هرچه ميتوانند از اموال خود جمع كنند و بروند»(واقدي ،پيشين ،ص129؛ ابن اثير ،پيشين ،ج ،3ص
 .)970از اصالرار عبداهلل بن ابي به پيامبر روشالن ميشالود كه پيامبر ق الد مجازا
اي شان نميتوان ست با شد .پس از كوچ

جدّي آنها را داشالته كه جز قتل عام

بنيقينقاع به «ا رعا » شام ديگر نامياز آنها در تاريخ شنيده ن شد .قدان

گزارس جدّي دربارهي هرگونه واكنش خزرجيان و يا ممانعت پيامبر از جنا با بنيقينقاع و نيزعدم انعکاس كمترين
سالالرزنشالالي در ادبيا

آن روزگار از خزرج كه به ظاهر هم پيمانان يهودي خويش را وانهاده بودند ،مويد آن اسالالت كه

نقض پيمان از طرف بنيقينقاع آنقدر صالالريح بوده كه جاي هير گونه چون و چرا باقي نگباشالالته و خزرجيان را ناچار
به سکو

كرده ا ست .يهود بنين ضير و بنيقريظه نيز هيچگاه نتوان ستند به پيامبر براي اخراج بنيقينقاع اعتراض كنند.

دليل اين سکو

هم جز آ شکار بودن نقض پيمان وحد

از سوي بنيقينقاع نميتوان سته با شد .در تمام گزار شهاي

مربوط به غزوه بني قينقاع آنچه آ شکارا از آن سخن نر ته و ناگ ته مانده ا ست ،چگونگي شک ستن پيمان وحد
سوي يهوديان ياد شده ا ست .ماجراي ج سار

از

به آن زن م سلمان نيز حداكثر نمودي از آغاز علني شدن د شمني با

مسالاللمانان اسالالت .چرا كه اگر اين اقدام تنها ر تار زشالالتي از سالالوي تعدادي از جوانان يهودي بود ،در صالالور

تمايل

بنيقينقاع به اسالالتمرار وحد  ،با پرداختن ديه مسالاللمان مقتول ،نزاع پايان مييا ت .اما در هيچکدام از گزارشالالها نه آن
جسار

دليل نقض پيمان قلمداد شده و نه يهوديان پس از آن حادثه در صدد عبرخواهي يا تجديد روابب با مسلمين

برآمدهاند.
درگيری با یهود بنی نضير:
راجع به جنا بنينضالالالير تمام مورخان ات ار نظر دارند كه علت آن توطئهي يهوديان براي قتل پيامبر بوده .پيامبر
براي ا ستمداد از آنها در پرداخت ديه قتلي نزد بنين ضير ميرود .آنها ر صت را غنيمت شمرده ت ميم به قتل پيامبر
ميگيرند .پيامبر برميگردد و پس از تجهيز سالهاه  15روز آنها را در محاصالره ميگيرد تا بنينضالير تسالليم شالوند .قرار
مي شود مدينه را ترک كنند و تا آنجا كه ميتوانند از اموال خود ببرند .آنها بر سر راه به خيبر ميروند .بعضي از ا شراف
آنها در خيبر مي مانند مثل :سالالالالم بن حقيق ،كنانه بن ربيع و حيي ابن اخطب تا انتقام خود را از مسالالاللمانان بگيرند و
بعدها با تحريم قريش ،جنا خندر (احزاب) را به راه مياندازند( .ابراهيم ح سن ،پي شين ،ص133؛ واقدي ،پي شين،
ص68؛ ابي يعقوب ،تاريخ يعقوبي ،1366 ،ج  ،1ص  .)408ابن هشالالام ضالالمن نقل اين مطالب اضالالا ه ميكند دو ن ر از
بني نضالالير به نامهاي يامين بن عمرو و ابوسالالعد بن وهب نزد پيامبر مانده ،اسالالالم آوردند و در مدينه ماندند .يامين نيز
كسي را رستاد و پسر عموي خود عمرو بن جحاس را كه در بني نضير ق د كشتن پيامبر را كرده بود ،به قتل رساندند
و تمامي سوره حشر به قول ابن هشام در اين رابطه نازل شد(ابن هشام ،پيشين ،ج  ،2ص .)143پس از تسليم بني نضير
قرار شد براي هر سه ن ر يم شتر و مشم آب بردارند و به ا رعا

شام بروند .اين حادثه در ص ر سال چهارم هجري

رخ داده و امالک آنها بين مهاجرين تق سيم شد .حکم تحريم شراب نيز در همين غزوه نازل شد (.ياض ،پي شين ،ص
 .)82غنائم آنها بين مهاجرين تق سيم شد و دو تن از ان ار به نامهاي سهل بن حنيف ان اري و ابودجانه نيز از غنائم
بهرهاي بردند(ابن اثير ،پيشين ،ج  ،3ص.)1010براساس قراردادي كه بنينضير با پيامبر داشتند نبايد بر ضد او يا يکي از
مسلمانان اقداميانجام ميدادند يا با دشمنان اسالم همکاري

ميكردند .ر تن كعب و چهل تن از بنينضير به مکه و

پيمان با مشالالالركان براي مبارزه با مسالالاللمانان و نقشالالالهي ترور پيامبر باالترين مرز پيمان شالالالکني بود .از اينها گبشالالالته
بنينضالالير به پيامبر اعالن جنا دادند و منا قان مدينه با اسالالتقبال از اين پيشالالامدها وعدهي همکاري به آنان دادند .لبا
پيامبر بنينضالالير را محاصالالره كرد تا ديگران از ياري ايشالالان باز بمانند (صالالادقي ،پيشالالين ،ص  .)140غنائم بني نضالالير
برخالف د عا

پيشين بين مهاجرين و خويشاوندان رسول و يتيمان و مساكين و در راه ماندگان تقسيم شد .عللي كه

باعث شد بنينضير زود تسليم شوند عبار

بود از:

 -1قطع تعدادي از درختان نخل آنها توسب ياران پيامبر
 -2اختالف نظري كه بين خود يهوديان از آغاز توطئه عليه پيامبر وجود داشت.
 -3كنارهگيري بنيقريظه از پشتيباني بنينضير.
 -4ن ار عبداهلل بن ابي در ياري رساندن به بنينضير(صادقي ،پيشين ،ص.)145
درگيری با یهود بنیقریظه
وقتي قريش با سالالهاه مجهز به طرف مدينه آمدند (جنا احزاب) حيي بن اخطب از سالالران يهود براي كمم گر تن
از يهوديان بنيقريظه به سالالرار رئيس آنها «كعب بن اسالالد» ميرود .در ابتدا كعب بن اسالالد نميپبيرد و ميگويد ما جز
و اي به عهد از محمد نديدهايم .اخطب پا شالالاري ميكند و پس از اصالالرار و وعده و وعيد زياد سالالرانجام نظر موا ق
كعب بن اسد را جهت همراهي با قريش جلب ميكند .پيمان شکني بنيقريظه سبب ترس و اضطراب راون مسلمانان
مدينه ميشالالود .شالالايد يکي از علل برخورد شالالديد پيامبر با بنيقريظه پس از پايان جنا احزاب همين حالت رعب و
وح شت حاكم بر مدينه بوده با شد .به هر حال آنطور كه م شخو ا ست پس از رار قريش از معركهي جنا احزاب
(خندر) پيامبر به سالالرار بنيقريظه آمد و پاسالالخ پيمانشالالکني آنها را داد و حکم سالالعد بن معا را درباره آنها اجرا كرد.
ميان اينان و ر سول خدا قرار صلحي بود .پس آن را شک ستند و با قريش پيو ستند .پس ]پيامبر[ سعدبن معا و عبداهلل
بن رواحه و خوا

بن جبير را پيش آنها ر ستاد تا پيمان را به ياد شان آوردند .ليکن پا سخي ز شت دادند .پيامبر پرچم

مهاجران را به دست علي داد و گ ت :نماز ع ر را در بنيقريظه بخوانيد .چند روزي آنها را محاصره كرد تا به داوري
سعد بن معا ان اري تن دادند .سعد در حال بيماري حاضر شد و به او گ تند :بگو اي عمرو و نيکي كن! سعد گ ت:
آيا به حکم من تن ميدهيد؟ گ تند :بلي! سالالالهس حکم كرد كه تمام مردان جنگي بني قريظه كشالالالته شالالالوند و زنان و
رزندان اي شان ا سير گردند و اموال اي شان بين مهاجرين تق سيم گردد .سهس آنان را ده ده پيش دا شت و گردن زدند و
شماره اي شان ه ت دوپنجاهتن بود (يعقوبي ،پي شين ،ج  ،1ص  .)411در مراجعت [از خندر] به مدينه پيامبر رمود:
براي سعدبن معا كه زخم دا شت قبهاي در م سجد برپا كردند و او را در آنجا تحت پر ستاري گبا شتند .پيامبر ور ًا
رمان حركت داد و تا نماز شام مردم در پاي قلعهي بنيقريظه جمع شدند .محا صره قلعه  25روز و به روايتي يم ماه
طول كشالالاليد و صالالالحبت آن بود كه به حکم پيامبر تن در دهند و آنها امتناع ميكردند .چه گناه خود را ميدانسالالالتند و
ابولبابه نيز كه واسطه ي مباكره بود به اشاره و ايما به آنها همانده بود كه حکم پيامبر بر كشتن آنهاست .طاي ه اوس هم

كه هم پيمان بني قريظه بودند ،درباره هم پيمانان خود عملي را توقع داشالالالتند كه درباره يهودي هاي هم پيمان خزرج
(يعني بنيقينقاع) اجرا شالالده بود؛ يعني حکم تبعيد نه قتل عام .قرار به حکميت سالالعدبن معا شالالد كه رئيس اوس بود.
سعد را از مدينه به حال بيماري آوردند و او برخالف انتظار يهوديها و او سيها حکم داد مردهاي اي شان را بک شند و
بقيه را ا سير و اموال را تق سيم كنند .پس يهوديها را د ست ب سته به ميدان آوردند و مطابق حکم سعد ر تار كردند.
عدهي كشتگان را از  600تا  900تن نوشتهاند .از زنان ايشان قب يم تن كه مسلماني را با سنا كشته بود ،كشته شد.
در تق سيم اموال به سوارهها سه سهم دادند و به پيادهها يم سهم و اين نخ ستين بار بود كه ميان سواره و پياده رر
گباشالالتند .عدهاي از اسالاليران را به «نجد» برده روختند و با پول آن اسالالب و سالالالا خريدند .سالالعدبن معا پس از اين
جنا در اثر همان زخميكه در خندر بردا شته بود ،درگب شت و پيامبر و ا صحاب از مرگ «رئيس با و ا»ي اوس متألم
شالالدند .ابولبابه نيز كه در مباكره با يهود مرتکب خيانت شالالده بود به اسالالتدعاي بخشالالش به مسالالجد ر ت و خود را به
ستوني بست تا توبهاس پبير ته شد( ياض ،پيشين ،ص .)87
نتيجهگيری:
برخورد يهود با پيامبر كالً به چهار شکل جلوه گر شد :دوستي ،تهمت ،خيانت و جنا .اولين سياست دوستي بود.
آنها از عباد

پيامبر به سوي بيتالمقدس چنين نتيجه گر ته بودند كه اين پيامبر يا يهودي ا ست و يا به زودي به دين

يهود درخواهد آمد .يهوديان «قُبا» به همين ت الالالور از پيامبر اسالالالتقبال گرميكردند و محراب مسالالالجد قبا به سالالالوي
بيتالمقدس سالالاخته شالالد و يهوديها را اميدوار كرد .اما وقتي پيامبر روز جمعه را روز جماعت قرار داد و شالالنبه را
محترم ن شمرد ،ترديد يهود به او آغاز شد .پيامبر ميخوا ست به يهود ب هماند كه ا سالم و يهوديت هر دو يم چيزند و
يم هدف دارند تا آنها را زير سالاللطهي اسالالالم بگيرد .اگر پيامبر ميخواسالالت از همان روز اول با يهود بجنگد ،قطع ًا
بتپر ستان ميپر سيدند كه آيا خداي محمد با خداي مو سي رر دارد؟ اين بود كه ابتدا مدارا كرد و بعداً جنگيد .علت
تنظيم پيمان نامه با يهود در بدو ورود به مدينه نيز همين بود .وقتي يهودي ها تغيير روس پيامبر با خود را ديدند ،كمكم
به تهمت زدن نسبت به او و مسلمانان آغاز كردند .ابتدا گ تند زنان مسلمان نازا ميشوند ،سهس خوردن گوشت شتر و
نوشيدن شير آن را حرام شمردند .سهس گ تند مسلمانان قبله ندارند كه با تعيين مسجدالحرام خنثي شد .در مرحله بعد
تهمتهاي يهود آغاز شالالد .ابتدا عايشالاله را هدف قرار دادند (قضالاليه ا م) سالالهس پيامبر را هجو كردند(كعب اشالالرف و
ع الالماء و ديگران) سالالهس شالالروع به خيانت كردند كه بارزترين آن خيانت بنيقريظه در جنا خندر(احزاب) بود .در
نهايت پس از آنکه هير كدام از اين سالالاها كارگر نشالد ،رودرروي پيامبر قرار گر تند و با او جنگيدند و با مشالركان
قريش متحد شالالدند براي اينکه ريشالاله اسالالالم را بکنند .پيامبر در مقابل دوسالالتي ابتدايي يهود «مدارا» ميكرد .در برابر
تهمت هاي آنان صبر كرد .در برابر خيانتهاي ايشان پاسخ مناسب داد و در برابر جنگيدن ايشان نيز سهاه تجهيز كرد و
سركوبشان نمود.
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