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رضا سلم آبادي

بنو َقیُنقاع و بنو نضیر 

 *  1 ـ  بنو َقينُقاع

مبحث نخست:  »مفاهیم و تعاریف«
گفت�ار اول: معن�اي لغوي َقيُنقاع؛    »قينقاع« از دو واژة »الَقين« و »القاع« ترکيب يافته اس��ت. 
»قين« به معناي حّداد آمده و بر هر زرگري اطالق مي ش��ود و جمع آن »قيون« اس��ت.1  و »قاع« را 

به معناي زمين صاف گفته اند.
ابن فارس افزوده اس��ت:  زميني که محصول نمي دهد2  مجمع البحرين و لس��ان العرب نيز به 
اين معنا اشاره دارند.3 مجمع البحرين مي نويسد:  »قينقاع، بفتح القاف و ضم النون و قد تكسر و 
تفتح، بطن من يهود املدينة و منه سوق قينقاع أضيف السوق إليهم«.4  معجم البلدان هم تصريح 

مي کند: »ن« به ضم، کسر و فتح خوانده مي شود.5
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گفتار دوم: ماهيت بني قينقاع؛ اينان نخستين گروه از يهوديان مدينه بودند که عهد و پيمانشان 
با مسلمانان را شکستند.6  شغل آنان صنعتگري و بيشتر آهنگر و زرگر بودند. به خالف دو گروه 
ديگر که زمين کشاورزي داشتند7  و زراعت مي کردند و از اين رو، در بُعد اقتصادي از ديگران 
به مراتب قوي تر بودند و از نظر نظامي و روحية جنگجويي، به تصريح مورخان، شجاع تر از ساير 
يهوديان بودند. آن ها بعد از جنگ بدر، به دليل ويژگي هاي قومي، حسادت خود را آشکار نموده 
و دست به تبليغات سوء، عليه مسلمان ها زدند و عهد و پيمان خود را ناديده گرفتند. به دنبال اين 
رفتار خالف و ناقض وحدت و دوس��تي که تخلّف از ميثاق قانوني هم بود و نزول آية ش��ريفه:

 

}ُقْل ِللَِّذيَن َكَفُروا َسُتْغَلُبوَن َوُتَْشُروَن إَلي َجَهنََّم َوِبْئَس امِلَهاُد  ٭  َقْد َكاَن َلُكْم آيٌة ِف ِفَئَتنِي الَتَقَتا 
ِفَئٌة ُتَقاِتُل ِف َسِبيِل اهلِل َوُاْخَري َكاِفَرٌة يَرْوَنُهْم ِمْثَليِهْم َرأي الَعنِي َواهلُل يَؤيُد ِبَنْصِرِه َمْن يَشاُء إنَّ ِف 

َذِلَك َلِعْبًَة اُلْوِلي األْبَصاِر{.8  نقض عهد آن ها آشکار شد.

مبحث دوم: ماجراي پیمان شکني بني قینقاع و واکنش پیامبر9
به دنبال فاش ش��دن نقض عهد و پيمان ش��کني بني قينقاع؛ پيامبر به آنان پيام داد که در سوق 
بني قينقاع )و به گفتة برخي »سوق نبط«( جمع شوند9  و آنان در آن مکان گرد آمدند و پيامبر9 
خطاب به ايشان فرمود: »اي جماعت يهود،  مراقب باشيد چيزي که بر سر قريش آمد گريبان شما 
را نگيرد و اسالم را بپذيريد پيش از آن که به سرنوشت قريش دچار شويد.  شماها خوب مي دانيد 

که من پيامبري برگزيده هستم.«
يهود بني قينقاع با درشتي درپاسخ پيامبرگفتند: »اي محمد، پيروزي بر قريش )در جنگ بدر( 
تو را مغرور نکند. تو با گروهي نادان جنگيدي و مقهورشان کردي، در صورتي که ما مرد جنگ 
و مبارزه اي��م و اگر با ما بجنگي خواهي ديدکه تا کنون با گروهي چون ما نجنگيده اي. در همين 
هنگام که يهوديان اظهار دشمني مي کردند و پيمان مي شکستند، زني که  اصل او از قبيله اي ديگر 
و همس��ر مردي از انصار بود، براي فروختن کاال10  وارد بازار قينقاع ش��د و جلوي دکان زرگر 
يهودي مشغول فروختن کاال گرديد.11 يهودي زرگر از زن خواست که پوشش صورت خود را 
کنار بزند، اما او خودداري کرد. يهودي، به طوري که زن متوجه نش��ود، از پشت پاييِن لباس زن 
را به وسيلة خار به باالي لباس او دوخت و وقتي که آن زن به پا خاست بدنش نمايان  شد ويهوديان 
بر اين کار  خنديدند. زن اس��تغاثه کرد و ياری خواس��ت و مرد مس��لماني که در آنجا بود، با مرد 
يهودي درگير گرديد و در نتيجه يهودي کش��ته شد. يهوديان با مشاهدة اين کار، جملگي بر سر 
مرد مسلمان ريختند و او را  کشتند و بعد از اين واقعه، اعالن جنگ کرده و در دژهاي خود جاي 
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گرفتند. به دنبال اين حرکت و نزول آية شريفة )َوإمَّا َتَاَفنَّ ِمْن َقْوم ِخياَنًة َفاْنِبْذ إَليِهْم َعَلي َسَواء 
إنَّ اهلَل ال حِيبُّ اخَلاِئِننَي{ .12  پيامبر آهنگ ايش��ان کرد و آن ها را به محاصرة خود درآورد. مدت 
محاصرة ايش��ان 15 روز )و به گفته اي، شش روز13( بوده است؛14   از نيمة شوال سال دوم، بعد از 

واقعة بدرالکبري. مسلمان ها در اين جنگ شعار »يا َربَّنَا اَل يْغلِبَنََّك«15  سر مي دادند.
ابن اثير و طبري مي گويند: پرچم به دس��ت حمزه بوده16  ليکن به نظر مي رسد درست تر اين 
باش��د که بگوييم: پرچم را حضرت علي7 در دس��ت داش��ت. در اين غزوه، ابولبابه در مدينه 

جانشين پيامبر بود.17 
بنو قينق��اع که در اثر محاصره به زانو در آمده بودند، چاره اي جز تس��ليم نديدند؛ بنابراين، به 
حکم پيامبر از قلعه ها فرود آمدند و توس��ط مسلمانان دستگير شدند. مسلمانان دستان گروهي از 
آنان را بستند و بستن دست ها عالمت اين بود که پيامبر تصميم داشت آن ها را سخت تنبيه کند18  
و يا به قتل رساند.19   ابولبابه که در جاهليت هم پيمان خزرج بود، از اين رو عبداهلل بن اُبَّي از کنار 
ايشان گذشت در حالي که منذر بن قدامة سالمي را پيامبر بر آن ها گماشته بود، به او گفت: ايشان 
را باز کنيد. منذر گفت: آيا مي خواهيد گروهي را که پيامبر بسته است باز کنيد؟ به خدا سوگند 
هرکس آن ها را باز کند گردنش را مي زنم. عبداهلل بن اُبي به جانب پيامبر دويد و دس��ت خود را 

در گريبان زره آن حضرت کرد وگفت:
 اي محمد، نسبت به دوستان من نيکي کن! پيامبر با چهرة برافروخته و خشمگين به او فرمود: 
واي بر تو، رهايم کن! گفت: رهايت نمي کنم تا نس��بت به دوس��تانم دس��تور نيکي دهي. آن ها 
چهارصد مبارز زره دار و س��يصد جنگجوي بي زره اند20  که در جنگ هاي حدائق و بعاث مرا از 
سرخ و سياه حفظ کردند و تو مي خواهي که در يك روز همة آن ها را درو کني؟ اي محمد، من 
مردي هس��تم که از پيش��امدها بيم دارم. پيامبر فرمود: رهايشان کنيد. خدا ايشان را و او را، همراه 
ايشان لعنت کند! پس چون عبداهلل بن اُبي دربارة آن ها صحبت کرد، پيامبر آن ها را از کشتن رها 
ساخت و فرمان داد که از مدينه بيرونشان کنند. عبداهلل بن اُبي همراه هم پيمانان خود، که آهنگ 
خروج از مدينه را داش��تند، به حضور پيامبر آمد و قصد داش��ت ب��ا آن حضرت صحبت کند تا 
اجازه فرمايد که آن ها همچنان در خانه هاي خود بمانند. عويم بن ساعده جلو دِر خانة پيامبر بود، 
چون عبداهلل بن ابي خواس��ت وارد ش��ود، عويم کنارش زد و گفت: نبايد پيش از آن که پيامبر 
اجازه دهد وارد شوي. يهوديان وقتي چنين ديدند، عبداهلل بن ابي را به کنيه صدا کردند وگفتند: 
ابوحباب! هرگز بر دِر خانه اي نمي ايستيم که چهرة تو چنين مجروح شود و ما نتوانيم کاري انجام 
دهي��م. ابن ابي در حالي که خون هاي چهرة خود را پاك مي کرد،  فرياد مي کش��يد: بمانيد. واي 
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بر شما! آن ها هم فرياد مي زدند: همانگونه که گفتيم، هرگز بر در خانه اي که چهرة تو اين چنين 
زخمي شود و ما نتوانيم غيرتي از خود نشان دهيم، نمي مانيم!21

پيامبر9  خمس غنايمي را که از ايشان گرفته بودند جدا کرد22 و ميان اصحاب خود تقسيم 
نمود و به عبادة بن صامت دس��تور داد ايشان را تبعيد کند. بني قينقاع به عباده  گفتند: چرا از ميان 
تمام قبيلة اوس و خزرج، با ما که هم پيمان تو هستيم چنين مي کني؟! ما دوستان تو هستيم.  عباده 
گفت: وقتي شما به پيامبر خدا اعالن جنگ داديد، من به حضور پيامبر رسيدم وگفتم: اي فرستادة 

خدا،  من از ايشان و هم پيماني با ايشان بيزارم.
ابن ابي و عباده از جهت هم پيماني با آن ها يکسان بودند. از اين رو بود که عبداهلل بن ابي به عباده 
گفت: تو از پيمان دوس��تان خود بيزاري مي جويي؟! اين چه رفتاری اس��ت که داري؟ و مواردي را 
که بني قينقاع متحّمل زحمت ش��ده بودند، يادآوري کرد. عباده گفت: اي ابو حباب، مي داني که 
دل ها دگرگون ش��ده و اس��الم پيمان ها را از ميان برده است! به خدا سوگند به کاري دست زده اي 
ک��ه بدبختي آن را فردا خواهي ديد. بني قينقاع گفتن��د: اي محمد،  ما از مردم طلب داريم! فرمود: 
شتاب کنيد و اين حرف ها را رها سازيد. عباده ايشان  را تبعيد کرد. آن ها از عباده مهلتي خواستند. 
در پاسخشان گفت:  از سه شبانه روزي که پيامبر خدا به شما مهلت داده، حتي يك ساعت هم بيشتر 

مهلت نمي دهم. اين فرمان پيامبر خداست و اگر به عهدة من بود، اصاًل مهلت نمي دادم.
چون سه روز گذشت، عباده هم از پي ايشان روان شد و آن ها به سوي شام کوچيدند. عباده 
مي گف��ت: به مناطق دور و دورت��ر برويد. او تا محل ذباب آن ها را همراهي کرد و بازگش��ت و 

يهوديان به اذرعات رفتند.23
ابن اثير گويد: »ُثمَّ َساُروا ِإَل َأْذِرَعاٍت...« 24 »َفَلْم يْلَبُثوا ِإالَّ َقِلياًل َحتَّى  َهَلُكوا«25

واقدي از قول ربيع بن سبره، از پدرش نقل مي کند که مي گفت: من از شام به مدينه مي آمدم، 
در ناحي��ه فَلََجتَي��ن بنو قينقاع را ديدم که زنان و فرزندان خود را س��وار بر ش��ترها کرده بودند و 
خودشان پياده مي رفتند، موضوع را از ايشان پرسيدم. گفتند: محمد ما را بيرون کرد و اموال ما را 
گرفت. گفتم: کجا مي رويد؟ گفتند: به شام. سبره مي گويد: چون به وادي القري رسيدند، يك 
م��اه در آنجا توقف کردند و يهوديان وادي القري، ب��راي پيادگان آن ها مرکب دادند و آن ها را 

تقويت کردند و آن ها به اذرعات رفتند و در آنجا بودند و پس از مدت کمي، از ميان رفتند.26 
مبحث سوم: نکاتي در بارة بنو قینقاع

نكته 1 :  در تاريخ آمده اس��ت: چگونگي نقض عهد و پيمان بنو قينقاع بدين ترتيب بوده که 
بعد از جنگ بدر، آنان به پيامبر حسد ورزيدند، بدين جهت که ديدند اسالم روز به روز استوارتر 
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مي ش��ود و عظمت مي يابد و حکومت اسالمي شکل قدرتمندتري مي گيرد و بدين ترتيب يهود 
اهميت س��ابق خود � به خصوص مرجعيت علمي و فرهنگي  �  را از دست مي دهد؛ بنابراين، آغاز 
به تبليغات مس��موم بر ضّد اس��الم نمودند و از طعنه و تعرض )حد اقل لفظي( ابايي نداشتند و لذا 
پيامبر ايش��ان را در س��وق قينقاع گرد آورد و نسبت به عواقب اعمالشان هشدار داد، که قرآن هم 

اين مطلب را تصريح مي کند. آنجا که مي فرمايد: }َو ِإمَّا َتاَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخياَنًة َفاْنِبْذ{.27
و مطل��ب ديگر که مورخان از آن به عنوان »نقض عهد يهود بني قينقاع« ياد کرده اند، تعرض 
به زن يکي از مسلمانان انصار و در پي آن، کشته شدن يك مرد مسلمان به دست گروهي از يهود 
است که آنجا بودند و متعاقب اين کار، در قلعه هاي خود رفته و موضع جنگي گرفتند؛ ولي با اين 
حال نويسندة محترم کتاب تاريخ صدر اسالم، چگونگي نقض عهد را مبهم دانسته و مي نويسد:

»در تمام گزارش هاي مربوط به غزوة بني قينقاع، آن چه آش��کارا از آن سخن نرفته و ناگفته 
مانده، چگونگي شکستن پيمان وحدت از سوي يهوديان ياد شده است« و آنگاه مي افزايد: »فقدان 
گزارش��ي صريح در باب چگونگي نقض پيمان وحدت از سوي بني قينقاع، تنها زاييدة غفلت و 
ناآگاهي موّرخاني اس��ت که ح��دود يك قرن ونيم بعد به تدوين اخب��ار اين غزوه پرداختند.« و 
س��پس ايشان قرايني را بر نقض عهد توس��ط يهود بني قينقاع ارائه مي کند. 28 در پاسخ ايشان بايد 
گفت نقض عهد وي چقدر بايد صريح باشد؟! در حالي که هر يك از اعمال آن ها به تنهايي در 

جامعة آن روز عرب، براي يك درگيري بزرگ کافي به نظر مي رسد:
الف( تبليغات س��وء   ب( تعرض به ناموس يك زن عرب که مي دانيم اين مس��أله نزد عرب 
آن روز بس��يار حساس و داراي اهميت بوده است  ج( کشتن دسته جمعي يك مسلمان  د( داخل 

شدن در قلعه ها و اتخاد موضع جنگي.
و نيز شايسته بود ايشان اين دو مطلب را به عنوان قراين نقض عهد بني قينقاع ذکر مي کرد:

ال��ف( خ��ود اين کار پيامبر9 که ايش��ان را جمع نموده و به آن ها هش��دار داد  ب( جواب 
درشت بني قينقاع به پيامبر.

نكته 2:  ابن اثير و طبري نقل مي کنند که در اين غزوه، پرچم مس��لمانان به دست حمزه بود؛ 
ليکن عالّمه جعفر مرتضي اين را نپذيرفته، مي گويد: »ِإنَّ َحاِمَل ِلَواِء النَّب9  ِف َجِيِع ُحُروِبِه  ُهَو 

َأِمرُي املُْْؤِمِنني7 َفُكلُّ َما يذَكر ِخاَلف َذِلَك َما ُهَو ِإالَّ َعْرَبَدة َو َتْضِليل«.29
در تأيي��د نظرية ايش��ان بايد گفت: روايات زي��ادي اين معني را تأيي��د و ثابت می کند30 که 
صاحب پرچم پيامبر در همة جنگ ها حضرت علي7  است؛ از جمله: »... َو ُهَو الَِّذي َكاَن ِلَواُؤُه 

َمَعُه ِف ُكلِّ َزْحف ...«.31 
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ْنيا َو ْاآلِخَرِة«32 نيز مؤيد اين معناست. و شايد بتوان گفت روايت »َأْنَت َصاِحُب ِلَواِئي ِف الدُّ
نكت�ه 3 :  در م��ورد کار مس��لماني ک��ه يهودي را � ب��ه خاطر گره زدن لباس زن مس��لمان و 
مکش��وف شدن عورتش  � کشت پرسشي به ذهن انسان خطور مي کند و آن اين که: آيا رفتار آن 

مسلمان در به قتل رساندن زرگر يهودي درست بود؟
در پاس��خ، افزون بر آن چه دربارة اهميت ِعرض و ناموس در نزد عرب در آن زمان گفتيم، 
بايد بگوييم که گره زدن، خنديدن ومسخره کردن يهوديان را نبايد عمل جاهالنة چند جوان تلّقي 
ک��رد؛ بلکه با توجه به وضعيت آن روِز مدينه و اظهارات قبلي يهوديان، که حاکي از نقض عهد 
توس��ط آن ها بود؛  از جمله سخنان درشت آن ها در پاسخ پيامبر9 مي توان نتيجه گرفت که اين 
کار، کاري حساب شده و براي تحقير مسلمان ها بوده است؛ بنابراين، به دنبال استغاثة زن، مسلمان 
غيرتمند به يهودي اعتراض مي کند و به دنبال آن، درگيري به وجود مي آيد و در نتيجه، يهودي 
در اين درگيري کش��ته مي ش��ود؛ بنابراين، کار آن مسلمان کاماًل طبيعي است؛ اما حملة گروهي 

يهودي بر ضّد  مرد مسلمان، کار ناجوانمردانه محسوب مي شود.
نكته 4 :  علّت درشت گويي يهود در حضور پيامبر9  چه بوده است؟

صاح��ب کتاب »تاريخ صدر اس��الم« اين مطلب را به غزوة س��ويق؛ يعن��ي حملة 200 نفري 
ابوسفيان به اطراف مدينه و هماهنگي يهود بني قينقاع و مشرکان مکه مرتبط مي داند.

در اين باره بايد گفت: اگرچه اين فرض به ظاهر درست به نظر مي رسد، اما به دو جهت نبايد 
در مورد اين مطلب غفلت کرد:

1.  با توجه به شکس��ت س��خت آن ها در جنگ بدر و ارادة عمومي و تصميم جمعي قريش، 
مبني بر گرفتن انتقام از مسلمانان.

2.  اگر ايشان مي خواستند تسليم اين ارادة عمومي شوند و خواست قريش را عملي نمايند و کار 
مهمي انجام دهند، مي توانس��تند و بايد تعداد زيادي را بسيج مي کردند، در حالي که همة موّرخان 
اذعان دارند، س��پاه ابوسفيان در غزوة س��ويق بيش از 200 نفر نبوده و ثانياً زمان غزوة سويق را غالباً 
متفاوت نوشته اند؛ مثاًل طبري آن را در سال چهارم و با »بدرالموعد« يکي مي داند 33؛ بنابراين، رابطة 

ميان لشکرکشي ابوسفيان و نقض پيمان بني قينقاع در پرده اي از ابهام باقي مي ماند. 
نكته 5 : ابن هشام مدعي است آيات شريفة: }يا أ يَها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا اليُهوَد َوالنََّصاَري 

املِِنَي ٭  َفَتَى  ْم ِمْنُكْم َفإنَُّه ِمْنُهْم إنَّ اهلَل اَل يْهِدي الَقْوَم الظَّ أْوِلياَء َبْعُضُه��ْم أْوِلياُء َبْعض َوَمْن يَتَولَُّ
الَِّذيَن ِف ُقُلوِبِهْم َمَرٌض يَساِرُعوَن ِفيِهم يُقوُلوَن َنَْشى أْن ُتِصيَبَنا َداِئَرٌة َفَعَسى اهلُل أْن يأِتي ِبالَفْتِح 
أْو أْمر ِمْن ِعْنِدهُِ َفيْصِبُحوا َعَلى َما أَس��رُّوا ِف أنُفِسِهْم َناِدِمنَي ٭ َويُقوُل الَِّذيَن آَمُنوا أَهُؤالِء الَِّذيَن 



85

ال
رج

 و 
یخ

تار
13

87
یز 

پای
 - 

65
ره 

شما

أْقَسُموا ِباهلِل َجْهَد أميَاِنِهْم إنَُّهْم ملَََعُكْم َحِبَطْت أْعَمالُُْم َفأْصَبُحوا َخاِسِريَن ٭ يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا َمْن 
َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ديِنِه َفَس��ْوَف َيأِْتي اهلُل ِبَقْوٍم حيِبُُّهْم َو حيِبُّوَنُه َأِذلٍَّة َعَلى املُْْؤِمننَي َأِعزٍَّة َعَلى اْلكاِفريَن 
ا  ُياِهُدوَن ف  َسبيِل اهلِل َو ال َياُفوَن َلْوَمَة الِئٍم ذِلَك َفْضُل اهلِل ُيْؤتيِه َمْن َيشاُء َو اهلُل واِسٌع َعليٌم ٭ ِإنَّ
الَة َو ُيْؤُتوَن الزَّكاَة َو ُهْم راِكُعون  ٭  َوَمْن  َوِليُُّكُم اهلُل َو َرُسوُلُه َو الَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن ُيقيُموَن الصَّ
يَتَولَّ اهلَل َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا َفإنَّ ِحْزَب اهلِل ُهُم الَغاِلُبوَن{34 در شأن عبداهلل بن اُبي نازل شده؛35 

ليکن اين مطلب به داليل زير محّل ترديد است: 
1. مفسران گفته اند: سورة مائده در َحّجة الوداع، يکباره نازل شده و واقعة غزوة بني قينقاع در 

سال دوم هجرت رخ داده است.
َا َوِليُكُم اهلُل{ بنا بر روايات متواتره، در ش��أن حضرت علي7 مي باش��د و حال  2. آي��ه }إنَّ

آن که، ابن هشام  مدعي است در شأن عبداهلل بن ابي نازل شده است.
3. خطاب آية }يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا{ مؤمنان هستند، در حالي که عبداهلل بن اُبَّي مؤمن نبوده است.

4. در اين آيات س��خن از نصاري به ميان آمده، در حالي که در قضية غزوة بني قينقاع س��خن 
از نصاري در ميان نبوده است.36

و امّا در مورد آية شريفة: }ُقْل ِللَِّذيَن َكَفُروا َسُتْغَلُبوَن َوُتَْشُروَن إَلي َجَهنََّم َوِبْئَس امِلَهاُد ٭ َقْد 
َكاَن َلُكْم آيٌة ِف ِفَئَتنِي الَتَقَتا ِفَئٌة ُتَقاِتُل ِف َسِبيِل اهلِل َوُاْخَري َكاِفَرٌة يَرْوَنُهْم ِمْثَليِهْم َرأي الَعنِي َواهلُل 
يَؤيُد ِبَنْصِرِه َمْن يَشاُء إنَّ ِف َذِلَك َلِعْبًَة اُلْوِلي األْبَصاِر{.37  تفسير قمي و مجمع البيان نقل مي کنند 

که آن، بعد از بدر نازل شده و دربارة يهود بني قينقاع است.38
اما صاحب الميزان، ضمن نقل قول ايش��ان مي نويس��د: اين آيات تناسبي با يهود ندارد؛ بلکه 

مناسب با سياق آيات اين است که بعد از اُحد نازل شده باشد.39

*  2 ـ  بنو نضير  
مبحث اول: مفاهیم و تعاریف

گفتار اول: معناي لغوي و اصطالحي
واژة »نضير« در لغت به معناي ُحْسن و رونق آمده است.40  الصحيح به نقل از يعقوبي مي نويسد: 

»النضري اسم جبل نزلوا به فسّموا بإمسه«.

گفتار دوم: نسب بني نضير
اين طايفه و طايفة بنو قريظه، از فرزندان هارون، برادر حضرت موس��ي8  هس��تند و از اين 

رو، اعتباري ويژه نزد ديگر يهوديان داشتند.41
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دکتر جواد علي، در اين باره به نقل از األغاني و تاج العروس مي نويسد:
»در ميان يهوديان، بنوقريظه و بنونضير به »الکاهنين« معروف اند؛ و اين به خاطر آن اس��ت که 
ب��ه ج��ّد آنان )الکاهن( گفته مي ش��د و او به زعم اهل اخبار، کاهن بن ه��ارون بن عمران بوده و 
آنان به خاطر اين نس��بت، از ريشه اي رفيع و نس��بي واال برخوردار بودند و به همين علت از ساير 
يهوديان ممتاز بودند و به نسب خود افتخار مي کردند و نيز براي ايشان، سروري و شرافت، نسبت 

به هم کيشان ديگرشان قائل شده اند.«42

مبحث دوم: تاریخ، علت و چگونگي  وقوع غزوة بني نضیر

گفتار اول: تاريخ وقوع
واقدي و بيشترکتاب هاي تاريخ، وقوع اين غزوه را آغاز سال چهارم، بعد ازفاجعة بئر معونه، 
در ماه ربيع األّول، سي وشش��مين43  ماه هجرت نوشته اند؛44  ليکن قول ديگري آن  را پيش از غزوة 
اُحد و ش��ش ماه بعد از غزوة بدرالکبري مي داند که اين قول ه��م پيروان زيادي دارد و الصحيح 
نيز با ارائة داليلي، قول دوم را مي پذيرد.45  ابن هشام مي گويد: سورة حشر دربارة غزوه بني نضير 

نازل شده46 و  مفسران هم در اين باره اتفاق نظريه دارند.

گفتار دوم: علت وقوع غزوة بني نضير
دربارة دليل وقوع اين غزوه، چندين نظريه وجود دارد و تا پنج قول در اين باره گفته اند:

1. طبري، ابن هش��ام، تاريخ صدر اس��الم، فروغ ابديت، تفس��ير تبيان، تاريخ سياسي اسالم، 
الميزان، ابن اثير، تاريخ تحليلي اسالم،  اعيان الشيعه و... مي نويسند:

»اَب��و بَِراء عامر بن مالك، از بزرگان بني عامر، به حضور پيامبر9 آمده، هدايايي تقديمش 
کرد و حضرت پذيرش هدايا را مش��روط به مس��لمان شدن وي نمود، او اسالم را نپذيرفت 
ام��ا رد هم نکرد بلکه اين آيين الهي خوش��ايند وي واقع گرديد؛ از اين رو، از پيامبرخدا9 
درخواست کرد که نخبگاني )و قارياني از قرآن( به جانب نجد، براي دعوت به اسالم بفرستد. 
پيامبر فرمود: من از اهل نجد بر فرستادگانم بيمناکم. او گفت: افراد تو در امان خواهند بود. 
پيامبر چهل و دو نفر و بنا به قولي 70  يا 72 نفر را با او فرستاد که اين گروه توسط عامر 
بن طفيل، در منطقة بئرمعونه به ش��هادت رس��يدند؛ اما عمرو بن امية َضمري نجات يافت. 
بر پيش��اني وي داغ نهاده بودند که در هنگام بازگش��ت، به دو نفر از بني عامر برخورد کرد 
که آنان از پيامبر9  امان نامه گرفته بودند و عمرو اين مطلب را نمي دانس��ت. آنان در زير 
درخت��ي به اس��تراحت پرداختند و عمرو صبر کرد تا آن دو ب��ه خواب رفتند. پس هر دوي 
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آن ها را به انتقام ش��هداي بئر معونه کشت؛ وقتي پيامبر از اين موضوع آگاه شد، اراده کرد 
که دية ايشان را به همراه وس��ايل باقي مانده شان براي خانواده شان بفرستد؛ براي همين، 
پيامب��ر به همراه تعدادي از اصح��اب، براي مذاکره دربارة پرداخت دي��ة آن دو، نزد قبيلة 
بني نضير رفتند؛ زيرا بني نضير، هم با مس��لمانان هم پيمان بودند و هم با بني عامر. پيامبر 
ويارانش بيرون دژ در س��اية ديواري نشستند، آن حضرت  در مورد کمك بني نضير براي 
پرداخ��ت خون بهاي دو نفري که عمروبن اميه آن ها را کش��ته بود، صحبت کرد. بني نضير 
گفتند: ابوالقاسم! هر چه دوست داشته باشي انجام مي دهيم، لطف کرده، به ديدار ما آمده اي. 
بنشين تا غذايي بياوريم. پيامبر9 نشسته بود که در اين هنگام گروهي از آن ها با يکديگر 
خلوت کرده و درگوش��ي حرف مي زدند. ُحيي بن اخطب گفت: اي گروه يهود، محمد با تعداد 
اندکي از ياران خود، که به ده نفر نمي رس��ند، به اينجا آمده اس��ت؛47  پس بايد از پشت بام 
س��نگي بر س��ر او بيفکنيد و به قتلش رس��انيد، چون هيچ وقت او را تنهاتر از اين س��اعت 
نمي يابيد! اگر او کش��ته شود يارانش پراکنده ش��ده، قريش به مکه برخواهند گشت و تنها 
افراد دو قبيلة اوس و خزرج، که هم پيمانان ش��مايند، اينجا باقي مي مانند. بنابراين، کاري را 
که يك روزي بايد انجام دهيد، اکنون تمام کنيد! عمرو بن جحاش گفت: من هم اکنون پش��ت 
بام مي روم و سنگ را بر او مي افکنم. ساّلم بن مِشکم گفت: فقط اين دفعه حرف مرا گوش 
کنيد و پس از آن، در موارد ديگر با من مخالفت ورزيد. به خدا، اگر اين کار را بکنيد، ش��ايع 
خواهد شد که ما نسبت به محمد غدر و مکر کرده ايم و اين نقض عهد و پيماني است که ميان 
ما و او بسته شده است. اين کار را نکنيد!  به خدا سوگند اگر چنين کنيد، هرکس که تا روز 
قيامت سرپرس��تي اس��الم را به عهده بگيرد، دشمني خود با يهود را آشکار خواهد ساخت! 
در اين هنگام که س��نگ را آماده کرده بودند تا بر س��ر پيامبر بيندازند و آن حضرت را به 
قتل رس��انند، جبرئيل7  آن حضرت را از قصد آنان آگاه ساخت و به سرعت برخاست و 

چنين وانمود کرد که براي انجام کاري مي رود و آهنگ مدينه کرد.

ياران پيامبر نشس��ته، مش��غول حرف زدن بودند و تصور مي کردند ک��ه پيامبرخدا براي 
انج��ام کاري رفته و ب��از مي گردد؛ ولي چون از مراجعت آن حضرت مأيوس ش��دند، يکي 
از ايش��ان گفت: نشس��تن ما در اينجا فايده اي ندارد و معلوم است پيامبر دنبال کاري رفته 
و بر نمي گردد. پس برخاس��تند. ُحيي بن اخطب گفت: ابوالقاس��م عجله کرد! حال آن که ما 
قصد داش��تيم خواس��تة او را برآوريم و در حضورش غذا بخوريم. يه��ود از کردار خود 
س��خت پشيمان ش��دند؛ پس كنانة بن صويرا )يا صوريا( از ايشان پرسيد: آيا فهميديد چرا 
محمد برخاس��ت و رفت؟ گفتند: نه! گفت: محمد از مکر و قصد شما آگاه شد! پس نسبت به 
خود خدعه و مکر نکنيد؛ به خدا س��وگند او پيامبر خداس��ت و برنخاست مگر اين که از مکر 
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ش��ما آگاه ش��د. به هرحال او خاتم پيامبران است؛ البته ش��ما طمع داشتيد که پيامبر خاتم 
از فرزن��دان هارون باش��د؛ ولي بايد بدانيد که خداوند هرک��س را بخواهد به آن منصب بر 
مي گزيند. کتاب هاي ما و آن چه که در تورات آموخته و خوانده ايم � که تغييرناپذير اس��ت  �  
حاکي از اين اس��ت که زادگاه آن پيامبر، مکه و محّل هجرت او مدينه اس��ت و صفات محمد 
چنان است که هيچ اختالفي با آن چه که در کتاب هاي ما بيان شده است ندارد ويقين داشته 
باشيد آن چه که او براي شما آورده، بهتر از جنگيدن  با اوست و اطاعت هر فرماني هم  که 
در اين مورد صادر کند آس��ان تر و بهتر از اين اس��ت که با او بجنگيد. گويي من مي بينم که 
ش��ما، در حالي که کودکانتان گريه مي کنند، بايد از اين سرزمين بکوچيد، خانه هاي خود را 

ترك کنيد و اموالتان را رها سازيد وحال آن که اموال و ثروت شما ماية شرف شماست.
اکنون دو پيشنهاد دارم؛ آن ها را بشنويد و اطاعت کنيد، که در راه سوم خيري نيست! گفتند: 
دو پيشنهادت چيس��ت؟ گفت: نخست اين که اسالم بياوريد و به آيين محمد درآييد تا اموال 
و فرزندانتان در امان باشد. به عالوه، از گزيدگان اصحاب او خواهيد شد. از سرزمين خود 
بيرون نمي رويد و اموالتان هم در دس��ت خودتان باقي مي ماند. گفتند: ما از تورات و عهد 
موس��ي بيرون نمي رويم و آن را رها نمي کنيم؛ گفت: پ��س، در اين صورت يقين بدانيد که 
محمد براي ش��ما پيام مي فرس��تد که از س��رزمين من بيرون برويد. پيشنهاد دوم آن است 
که: س��خن او را بپذيريد و بيرون برويد؛ چون در غير اين صورت، خون و مال ش��ما هدر 
خواهد ش��د؛ يعني اگر بپذيريد اموالتان براي خودتان باقي خواهد ماند. آنگاه، اگر خواستيد 
مي فروشيد و اگر نخواستيد با خود مي بريد. گفتند: اين پيشنهاد را مي پذيريم. گفت: براي من 
هم پيش��نهاد دوم بهتر اس��ت؛ هر چند اگر شما آبروي مرا نمي برديد مسلمان مي شدم؛ ولي 
به خدا س��وگند دلم نمي خواهد دخترم شعثاء به خاطر مسلمان شدن من مورد شماتت قرار 

گيرد! پس، هر چه بر سر شما بيايد بر سر من هم خواهد آمد.
س��اّلم بن مشکم گفت: من از اين کار شما خوشنود نش��دم. به هر حال محمد کسي نزد ما 
خواهد فرس��تاد و هشدار خواهد داد که از سرزمين من بيرون برويد. اي ُحيي، از من بشنو 
و در آن ب��اره صحب��ت بيهوده مکن و از اينجا برو. گفت: چني��ن خواهم کرد و از اين ديار 

بيرون خواهم رفت!

چون پيامبر9  راهي مدينه ش��د، يارانش از پي آن حضرت روان ش��دند؛ در راه به مردي 
برخوردند که از مدينه مي آمد، پرس��يدند: آيا پيامبرخدا را نديدي؟ گفت: چرا، آن حضرت را 
ديدم در حالي که وارد مدينه مي شد. آن ها به حضور پيامبر رسيدند و ديدند که آن حضرت 
کسي را به دنبال محمد بن َمس��لَمه فرستاد و احضارش کرد. يکي از آنان  پرسيد: اي پيامبر، 
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ندانس��تيم علت برخاستن و راهي مدينه شدن ش��ما چه بود؟ فرمود: يهوديان تصميم گرفته 
بودند مرا غافل گير کنند؛ ولي خداوند مرا آگاه کرد. پس، از جاي خود برخاستم و راه افتادم. 
در اين هنگام محمد بن مسلمه آمد. پيامبر به او دستور داد:  نزد يهوديان بني نضير برو و به 

ايشان بگو: رسول اهلل مرا فرستاده است تا به شما بگويم که از سرزمين او بيرون رويد.«48
2.  مرحوم طبرسي و راوندي، قضيه را به گونه اي ديگر نقل کرده  و نوشته اند:

»پيامبر نزد کعب بن اشرف رفت و از او قرض خواست و او گفت: درود بر تو اي ابوالقاسم! 
خوش آمدي. پيامبر و اصحابش نشس��تند و کعب از جاي برخاست، گويي مي خواست براي 
ايشان غذا آماده کند و با خود مي گفت: خوب است پيامبر را بکشم! در اين هنگام جبرئيل نازل 
شد و پيامبر را از نقشة يهود آگاه ساخت؛ پس پيامبر برخاست و مثل اين که براي انجام کاري 
مي رود، راه افتاد  و مي دانست تا زماني که او زنده است يارانش را نخواهند کشت. راه مدينه 
را در پيش گرفت و در راه،  از جمله کساني که کعب از آن ها بر ضد پيامبر کمك خواسته بود، 
پيامبر را ديدند و به کعب خبر دادند که پيامبر به طرف مدينه رفت؛ پس مسلمان ها هم به مدينه 
برگشتند. عبداهلل بن صوريا که از ميان يهوديان، دانشمندترينشان بود گفت: به خدا سوگند که 
پروردگارش به او خبر داد از آن چه که ش��ما اراده کرده بوديد و به زودي فرس��تادة او نزد 
شما خواهد آمد، در حالي که پيام او را مبني بر بيرون رفتن از مدينه به شما ابالغ مي کند؛ پس 

يکي از دو پيشنهاد مرا بپذيريد که در سومي خيري نيست. 49
پيشنهاد اول: اسالم بياوريد و ايمن باشيد در ديارتان و حفظ کنيد اموالتان را.

پيشنهاد دوم: از اين سرزمين بيرون برويد.
گفتند: اين براي ما بهتر است. ابن صوريا گفت: اما پيشنهاد نخست بهتر است براي شما، اگر 

نبود که شما را تنها گذارم، اسالم مي آوردم.
پيامبر9 ، محمد بن مس��لمه را به س��وي آنان فرستاد و امر کرد بديشان به کوچ کردن و 
بيرون رفتن از سرزمينش��ان و اموالش��ان و امر فرمود که به ايشان سه شب براي خروج 

مهلت بدهد.« 50

3. مرحوم قمي، صاحب »تفس��ير قمي« به نوعي ميان اين دو قول جمع کرده و فش��ردة سخن 
ايشان اين است که:

»حضرت براي قرض کردن دية دو مرد عامري به خانة کعب بن اشرف رفته بود.« 51

4. قول ديگر را زمخشري در کشاف آورده و مي نويسد:
 »هنگامي که مس��لمانان در اُُحد متحّمل شکس��ت ش��دند، بني نضير از عه��د و پيمان خود 
برگشته و آن را نقض کردند، بدين صورت که کعب بن اشرف با چهل نفر راهي مکه گرديد 
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و در کنار کعبه، با هم بر ضّد پيامبر هم قس��م ش��دند. پس حضرت امر فرمود به محمدابن 
مس��لمة انصاري ک��ه کعب را )که برادر رضاعي اش بود( بکش��د و پيامب��ر هنگام صبح با 
لشکرياني بر بني نضير وارد شد و آنان را محاصره کرد و به آن ها فرمود: از مدينه خارج 

شويد. گفتند: مرگ براي ما بهتر از اين است. پس براي جنگ آماده شدند.« 52

5. قولي ديگر نيز دربارة چگونگي آغاز غزوة بني نضير آمده، که فشردة آن چنين است:
»آن��ان پيام دادند ک��ه پيامبر با 30 نفر از نخب��گان اصحاب و بني نضير ني��ز با 30 تن از 
برگزيدگان خود نشستي ترتيب دهند و دربارة مسائل ديني گفتگو کنند. نقشة آن ها اين بود 
که افرادشان سالح هاي خود را  زير لباس مخفي کنند و پيامبر و يارانش را غافل گير نمايند 
و پيامبر9 به وس��يلة وحي يا زني از بني نضير، ک��ه خواهر يکي از انصار بود، از قضيه 

آگاه شد و به آن ها پيام داد که از مدينه بيرون روند.«53

گفتار سوم: چگونگي وقوع غزوة بني نضير
وقتي محمد بن مس��لمه نزد يهوديان رفت، گفت: پيامبر خدا مرا براي رساندن پيامي نزد شما 
فرس��تاده اس��ت و آن پيام را نمي دهم تا اين که پيش تر مطلبي را که خودتان بهتر مي دانيد برايتان 
بگويم و چنين گفت: شما را به توراتي که خدا بر موسي نازل کرده است سوگند مي دهم، به ياد 
بياوريد که من پيش از آن که محمد  به رس��الت مبعوث ش��ود پيش شما آمدم. تورات پيش شما 
بود و ش��ما در همين جا که اکنون نشس��ته ايد به من گفتيد: اي ابن مس��لمه، اگر آمده اي که با هم 
چاش��ت بخوريم، غذا آماده کنيم و بياوريم و اگ��ر دلت مي خواهد، تو را به آيين يهود درآوريم 
وآداب آن را به تو بياموزيم.  و من گفتم: براي من چاش��ت بياوريد ولي مرا به دين يهود دعوت 
نکنيد که به خدا قسم من هرگز يهودي نمي شوم! و شما مرا در کاسة بزرگي غذا داديد و به خدا 
س��وگند، گويي هم اکنون نيز آن کاس��ه در نظرم هست که شبيه عقيق رنگارنگ بود. شما به من 

گفتيد: چيزي تو را از دين ما باز نمي دارد مگر همين دين يهود!
پس گفتيد: شايد مي خواهي پيرو دين حنيفي شوي که راجع به آن شنيده اي؛ ولي ابو عامر آن 
آيين را دوست نمي دارد و به آن عقيده اي ندارد و هم گفتيد: صاحب آن آيين، که خندان و در 
عين حال بس��يار کشنده است، مي آيد، چش��مان او سرخ فام است، او از جانب يمن خواهد آمد، 
بر ش��تر س��وار مي شود و عبا مي پوش��د و به پاره اي از هر چيز قناعت مي کند، شمشير او بر دوش 
اوست، و نشانه و آيتي همراه او نيست و او به حکمت صحبت مي کند. گويي همين جمع شما در 
آن روز هم جمع بود و به خدا قسم! گفتيد که در دهکدة شما خون ريزي و مثله و غارت خواهد 
ب��ود! گفتند: بله ما اين مطال��ب را گفته ايم؛ ولي محمد آن پيامبري که مي آيد نيس��ت. محمدبن 
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مس��لمه گفت: اکنون آسوده شدم. به ش��ما مي گويم که پيامبر خدا9  مرا به سوي شما فرستاده 
و پيام داده اس��ت که به ش��ما بگويم: پيماني را که با شما بسته بودم با تصميمي که براي غافلگير 
کردن من داشتيد شکستيد! آنگاه محمد بن مسلمه انديشه  اي را که يهوديان براي کشتن پيامبر9 
کرده بودند و رفتن عمرو بن جحاش را به روي پشت بام براي انداختن سنگ باز گفت. يهوديان 
سکوت کردند؛ چون سخني نداشتند که بگويند. محمد بن مسلمه گفت: پيامبر9 مي فرمايد: از 
شهر من بيرون رويد. ده روز به شما مهلت دادم و پس از آن هر کس در اينجا ديده شود گردنش 
را خواهن��د زد! يهودي��ان گفتند: هرگز فکر نمي کرديم مردي از قبيلة اوس حاضر ش��ود و چنين 

پيامي براي ما بيارود. محمد بن مسلمه در پاسخ گفت: دل ها دگرگون شده است.
يهوديان پس از چند روز، کارهاي خود را رو به راه کردند و بارهاي خود را به حصاري، که 
در محل ذو الجدر داش��تند، فرس��تادند و از گروهي از مردم قبيلة اشجع، شتر کرايه کرده، آمادة 
حرکت ش��دند. در اين هنگام ابن اُبي دو نفر به نام ُس��َويد و داعي را پيش آن ها فرستاد؛ آن دو به 
يهودي��ان گفتند: ابن اُبَي مي گويد: از خانه ها و اموال خود دس��ت برنداريد و نرويد، دو هزار نفر 
همراه من هس��تند، که از خويش��ان من و از اعراب اند. آن ها با ش��ما وارد حصارتان مي شوند و تا 
نفر آخر، تا پاي مرگ، ايس��تادگي خواهند کرد. اين عده پيش از آن که مس��لمانان به سراغ شما 
بيايند، خواهند آمد؛ بعالوه يهود قُريظه ش��ما را ياري خواهند کرد. از سوي ديگر، ابن اُبي کسي 
را پيش کعب بن اسد )رييس بنوقريظه( فرستاد و با او مذاکره کرد که ياري اش کند؛ ولي کعب 
پاس��خ داد: حتي يك مرد از بنوقريظه، پيمان ش��کني نمي کند. ابن اُبي از قريظه مأيوس ش��د، در 
عين حال مي خواس��ت ميان بنو نضير و پيامبر جنگ درگيرد و خون ريزي ش��ود. به همين منظور 
مرت��ب به ُحيي پي��ام مي داد، مقاومت کنند. در اين باره اين آية ش��ريف نازل ش��د: }َأ َلْ َتَر إَلي 
الَِّذي��َن َناَفُقوا ي�ُقوُلوَن إلْخَواِنِهُم الَِّذيَن َك�َفُروا ِمْن أْهِل الِكَتاِب َلِئْن ُاْخِرْجُتْم َل�َنْخُرَجنَّ َمَعُكْم 
َوال ُنِطيُع ِفيُكْم أَحدًا أَبدًا َوإْن ُقوِتْل�ُتْم َلَن�ْنُصَرنَّ�ُكْم َواهلُل يْشَهُد إنَُّهْم َلَكاِذُبوَن{ .54 تا اين که ُحيي 
گفت: من کسي نزد محمد خواهم فرستاد و پيغام خواهم داد که ما از خانه و اموال خود گذشت 
نمي کنيم و بيرون نمي رويم، هرکاري که مي خواهد بکند. حيي که از گفتار ابن اُبي به طمع افتاده 
بود گفت: حصارهاي خود را استوار و محکم مي کنيم و چهارپايان را هم داخل حصار مي بريم؛ 
براي کوچه ها در مي گذاريم و به ميزان کافي سنگ به داخل حصارها مي بريم؛ خوراك ما براي 
يك س��ال کافي است. آب داخل دژ هم که هميشگي اس��ت و از قطع آب ترسي نداريم. خيال 
مي کني که محمد يك سال ما را محاصره خواهد کرد؟! من که چنين تصّوري نمي کنم. سالّم بن 
مش��کم گفت:  حيي! به خدا س��وگند خيال باطل در س��ر مي پروراني و اين تصميم تو نابخردانه 
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اس��ت. من اگر نمي ترسيدم که به تو زياني برسد، خودم همراه گروهي از يهود که اطاعتم کنند، 
از تو کنار مي کش��يدم. اي مرد، چنين نکن؛ بعالوه به خدا قس��م! تو مي داني و ما هم مي دانيم که 
محمد فرستادة خداست و تمام صفات او در کتب ما آمده است؛ حال اگر حسد مي ورزيم و از او 
پيروي نمي کنيم، به  خاطر اين است که نبوت از خاندان هارون بيرون رفته است! بيا امان و مهلتي 
را که به ما داده، بپذيريم و از س��رزمين او بيرون برويم؛ توجه داش��ته باش که در مس��ألة غافلگير 
کردن او نيز با من مخالفت کردي. اگر حاال برويم هنگام برداشت محصول، خودمان يا کسي از 
جانب ما مي آيد و محصول را مي فروش��د يا هر طور صالح بداند رفتار مي کند؛ ولي به هر حال 
درآمد آن به خود ما مي رس��د و مثل اين اس��ت که از اين سرزمين بيرون نرفته ايم؛ چون در واقع 
زمين و اموال ما در دست خودمان خواهد بود و تو مي داني که شرف و ارزش ما، ميان قوم يهود، 
به ثروتي است که داريم و اگر طوري شود که اموال ما از دستمان بيرون شود، ما هم در خواري 
و تنگدستي چون ديگر يهوديان خواهيم بود و اگر محمد اين جا بيايد و ما را محاصره کند، حتي 
اگر يك روز طول بکشد، بعد به او بگوييم که به همين شرط آماده ايم که بيرون برويم، نخواهد 
پذيرفت. حيي گفت: محمد اگر در ما آمادگي جنگي ببيند، محاصره مان نمي کند و بر مي گردد. 
وانگهي مگر خودت نديدي که ابن ابي چه وعده اي مي داد. س��الّم گفت! وعدة ابن ابي ارزش��ي 
ن��دارد. او مي خواهد تو را به ورطة هالکت بيندازد و وادارت کند که با محمد جنگ کني؛ ولي 
خودش در خانه اش بنش��يند و تو را تنها بگذارد. ابي از کعب بن اس��د هم کمك خواسته ولي او 
نپذيرفته و گفته اس��ت: تا من زنده هستم، هيچ کس از بني قريظه پيمان شکني نخواهد کرد. ابن 
اب��ي ب��ه هم پيمانان خود از بني قينقاع هم همين وعده ها را داده بود که به تو داده اس��ت؛ اما چون 
آن ها پيمان را شکس��تند، جنگ را آغاز و خود را در حصارهاي خويش زنداني کردند و به اميد 
وعده ه��اي ابن ابي منتظر ماندند. او در خانة خود نشس��ت و محم��د بني قينقاع را محاصره کرد و 
ايش��ان ناچار تن به حکم و فرمان او دادند. ابن ابي هرگز نه هم پيمانان خود را ياري مي دهد و نه 
کساني که او را از تعرض مردم حفظ کرده اند. ما همواره با اوسيان به روي او شمشير کشيده ايم، 
اما با آمدن محمد، جنگ ميان اوس وخزرج تمام شد. به هر حال ابن ابي نه يهودي است و نه به 

آيين محمد و نه به دين قوم خودش؛ پس تو چگونه گفتار او را مي پذيري؟
حيي گفت: با همة اين ها، دل من هيچ کاري غير از ستيز و جنگ با محمد را نمي پذيرد. سالّم 
گفت: اين کار موجب بيرون راندن ما از زمين هايمان و از بين رفتن اموال و ش��رفمان خواهد بود 
و نيز ممکن اس��ت که همة جنگجويان ما کشته شوند و زن و فرزندمان به اسارت روند؛ اما حيي 
هي��چ چيز غير از جنگ را نپذيرفت. س��اروك بن ابي الحقيق که در مي��ان يهوديان به کم عقلي 
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معروف بود و گويا جنون داش��ت، گفت: اي حيي، تو مرد ش��ومي هس��تي و بني نضير را  نابود 
خواهي کرد! حيي خش��مگين شد وگفت: همة بني نضير و حتي اين ديوانه هم، دراين باره با من 
صحبت مي کنند. برادران ساروك او را زدند و به حيي گفتند: ما مطيع فرمان تو هستيم و هرگز 

با تو مخالفتي نداريم.
پس حيي برادر خود ُجَدي بن اخطب را نزد پيامبر9  فرس��تاد و پيام داد ما خانه ها و اموال 
خ��ود را ت��رك نمي کنيم، هر تصميم ک��ه مي خواهي بگير و به او دس��تور داد پيش ابن اُبّي  نيز 
برود و ضمن در ميان گذاش��تن موضوع، از او کمك بخواهد و تأکيد کند که در ياري رساندن 

درنگ نورزد.
وقتي جدي بن اخطب به حضور پيامبر9 آمد،  آن حضرت ميان اصحاب خود نشسته بود؛ 
چون اين خبر را داد، پيامبر تکبير گفت و همة مسلمانان، همراه او تکبير گفتند. آنگاه خطاب به 

اصحاب فرمود: با يهود جنگ خواهم کرد.
ُجَدي بيرون آمد و راهِي خانة ابن ابي ش��د. وقتي رسيد، ديد که او با  چند تن از هم پيمانان 
خود نشس��ته اس��ت. در همان هنگام فرياد منادي پيامبر خدا9  به گوش رس��يد که مسلمانان را 
به خروج از ش��هر و نبرد با بني نضير فرا مي خواند. پسر ابن ابي پيش پدر و آن چند نفر آمد، زره 
پوشيده، شمشير برداشت و دوان دوان رفت تا به سپاه پيامبر بپيوندد. ُجَدي گويد: وقتي ديدم ابن 
ابي در گوش��ة خانه نشسته و پسرش س��الح پوشيد و رفت، از او نا اميد شده، با سرعت نزد حيي 
برگش��تم.  او پرس��يد: چه خبر؟ گفتم: خبر بد! وقتي پيام ش��ما را به محمد رساندم،  فرياد تکبير 

سرداد و گفت: »با يهود خواهم جنگيد!« حيي گفت: اين نيرنگ و حيله است!
ُجَدي گزارش خود را پي گرفت و افزود: نزد ابن ابي هم رفتم و او را از ماجرا آگاه کردم؛ 
در همان حال بود که جارچِي محمد فرمان او را براي حرکت به سوي بني نضير اعالم مي کرد. 
حي��ي پرس��يد: واکنش ابن ابّي  چ��ه بود؟ ُجَدي گفت: خي��ري در او نديدم. البت��ه گفت که به 

هم پيمانانم پيام مي فرستم تا نزد شما بيايند و همراه تان داخل حصارها شوند... .
 پيامب��ر9  همراه يارانش حرکت ک��رد و نماز عصر را در منطق��ة بني نضير خواند. در اين 
غزوه نيز طبق معمول پرچم را علي7  در دس��ت داشت و شعار مسلمانان »يَا ُروَح الُْقُدِس أَِرح « 

بود.55
بني نضير وقتي پيامبر و يارانش را آمادة نبرد ديدند، در حالي که مسلّح به تير و سنگ بودند، 
روي ديوارهاي حصارهايش��ان به حالت آماده باش ايستادند. بني قريظه از ايشان کناره گرفته، نه 

با سالح ياريشان دادند و نه با افراد و نيروي انساني، حتي به آنان نزديك هم نشدند!



94

نه
دی

ر  م
ی د

ود
 یه

ده
عم

ی 
ها

وه 
گر

13
87

یز 
پای

 - 
65

ره 
شما

بني نضي��ر آن روز را ت��ا ش��ب مش��غول تيراندازي و پرتاب  س��نگ بودند؛ آي��ة مبارکة }ال 
َنة أْو ِمْن َوَراِء ُجُدر َبأُسُهْم َب�يَنُهْم َشِديٌد َتَْسُبُهْم َجِيعًا َوُق�ُلوُبُهْم  ي�َقاِتُلوَنُكْم َجِيعًا إالَّ ِف ُقري ُمَصَّ
َش���َّ َذِلَك ِبأ نَُّهْم َقْوٌم ال يْعِقُلوَن ٭ َكَمَثِل الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِه��مْ َقِريبًا َذاُقوا َوَباَل أْمِرِهْم َولَُْم َعَذاٌب 

أِليٌم{.56 به اين مطلب اشاره دارد.
گروه��ي از اصحاب پيامبر9  هم که به خاطر برخي کارها تأخير کرده بودند، تا زمان نماز 
عش��ا به اردوگاه رس��يدند. پيامبر پس از اقامة نماز عشا،  در حالي که زره پوشيده و بر اسب سوار 
بودن��د، ب��ا ده نفر از اصحاب خود به خان��ة خويش در مدينه برگش��تند و حضرت علي7 را به 

فرماندهي لشکر برگزيدند. 57
مسلمانان در آن شب، بني نضير را در محاصره گرفته، تا صبح تکبير مي گفتند. چون بالل در 
مدين��ه اذان صبح گفت، پيامبر9 همراه ب��ا يالني که با او بودند، در ميدان بني حطمه نماز صبح 
گزاردند و ابن ام مکتوم را در مدينه به جانش��يني خويش گماردند. )ابن اّم مکتوم فردي نابينا بود 
و پيامبر در برخي غزوات او را در مدينه جانش��ين خود قرار مي داد؛ بديهي اس��ت چون نابينايان 
نمي توانند بر مس��ند قضا بنش��ينند، اين جانش��يني جهت امامت نماز جماعت و اموري غير از قضا 

بوده است(.
هم��راه آن حضرت خيمه اي از چرم دباغي ش��ده حمل مي کردند که متش��کل از چند چوب 
ب��ود و بر آن، پارچه اي مويين انداخته بودند و آن را س��عد بن عباده فرس��تاده بود. پيامبر به بالل 
فرم��ود آن خيمه را در کنار مس��جد کوچکي که در ميدان بني حطمه ب��ود، نصب کند؛ البته در 
اين که محل خيمه کجا بوده اختالف اس��ت؛ زيرا برخي از محققان58  بر اين باورند که از آنجا تا 

بني نضير دور بوده و به صورت طبيعي نمي شد با تير قلعه هاي بني نضير را هدف قرار داد.
 االرشاد مي نويسد: »َفَضَرَب ُقبًَّة ِف َأْقَصى َبِن َحْطَمة«.59  و اين درست تر به نظر مي رسد.

پيامبر9  وارد آن خميه ش��د، مردي از يهود به نام َعْزَوك60 که تيرانداز ماهري بود،  تيري 
انداخ��ت و آن، ب��ه خيمة پيامبر اصابت کرد؛ پ��س پيامبر فرمان داد خيمه اش را به کنار مس��جد 

فضيخ61  انتقال دهند تا از تيررس دور شود.
يهودي��ان بني نضير آن روز را هم به ش��ب رس��اندند ولي ابن ابّي و هم پيمانانش��ان به کمك 
ايش��ان نيامدند. ابن ابّي در خانه اش نشس��ت و بني نضير از او و نصرت و ياري اش نا اميد ش��دند. 
اين فراز از س��ورة مبارکة حشر به اين مطلب اش��اره دارد: }َلِئْن ُاْخِرُجوا ال ْيُرُجوَن َمَعُهْم َوَلِئْن 
��يَطاِن إْذ َقاَل  ُقوِتُل��وا الي�ْنُصُروَنُهْم َوَلِئْن َنَصُروُهْم َل�يَولُّنَّ األْدَباَر ُثمَّ ال ي�ْنَصُروَن ٭ َكَمَثِل الشَّ

 

ا َك�َفَر َقاَل إنِّي َبِريٌء ِمْنَك{.62 ِلإلنَساِن ٭ ْكُفْر َفَلمَّ
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سالم بن مشکم، کنانه و ابن صوريا  از ُحيّي پرسيدند: چه شد حمايت و ياري ابن ابّي که آن 
هم��ه از آن دم م��ي زدي؟ حيّي گفت: چه بگويم؟! به هر حال اين جنگي اس��ت که ما ناگزير از 
آنيم. پيامبر9  همچنان که زره بر تن داش��ت، شب را در حال محاصرة ايشان گذراند. در يکي 
از شب ها )احتماالً شب همان روزي که تير به خيمه حضرت اصابت کرد( مردم گفتند: اي پيامبر 

خدا، ما علي را نمي بينيم. فرمود:  در پِي کاري است، فکر بي جا نکنيد.63
اندکي گذش��ت و علي7 در حالي که س��ِر عزوك را همراه داش��ت آمد. او س��ر را مقابل 
پيامب��ر9  قرار داد و گفت: اي فرس��تادة خدا، مدت��ي در کمين اين مرد پليد ب��ودم. ديدم مرد 
شجاعي است، از اين رو، با خود گفتم ممکن است اين جرأت را داشته باشد که شبانه بر ما حمله 
کند و شبيخوني بزند. اتفاقاً امشب ديدم او در حالي که شمشير برهنه در دست دارد، با تني چند 
از يهود پيش مي آيد. پس بر او حمله کردم و کش��تم اما همراهانش گريختند و اکنون در همين 

نزديکي ها هستند. اگرچند نفري همراهم بيايند، اميدوارم بر آن ها دست يابم.
پيامبر9  ابو دجانه و س��هل بن حنيف و ده نفر ديگر را همراه او فرس��تادند. آن ها دشمن را 

پيش از آن که به حصار برسند، کشتند و سرهاي ايشان را به حضور پيامبر9 آوردند.
پيامبر فرمان دادند نخل هاي بني نضير را  قطع کنند و بسوزانند و دو نفر از ياران خود، ابوليلي 
مازني و عبداهلل بن سالم را مأمور اين کار کرد. ابوليلي بهترين نوع درختان خرما را قطع مي کرد، 
ولي عبداهلل بن س��الم درخت هاي نر و کم بار را مي بريد. در اين مورد از آن دو پرسيده شد،  ابو 
ليل��ي گفت: قطع درختان برگزيده براي يهود ناراحتي بيش��تر توليد مي کند و عبداهلل بن س��الم 
گفت: من مي دانم که خداوند، اموال ايش��ان را نصيب پيامبر9 خواهد کرد، خواستم نوع بدي 
را قطع کرده باشم )با توجه به اين که غرض و مقصود از بريدن نخل ها به فرمودة قرآن »َو ِلُيْخِزَي 
اْلفاِس��قنَي« و به تصريح تاريخ براي نوميد کردن بني نضير بوده و به نظر مي رس��د نوميد کردن و 
خوار نمودن يهود با درختان کم بار حاصل نمي ش��ود؛ معلوم نيست چرا عبداهلل بن سالم دست به 
اين کار زده است. »الصحيح« احتمال داده، با توجه به شخصيت اين فرد، براي همدردي با يهود 

بوده و او نمي خواست دل يهود بسوزد(.64
نوعي درخت خرما که »عجوه« ناميده مي شود، بهترين منبع درآمد يهوديان بود. دربارة اين که 
کار قطع درختان و رها کردن آن ها هر دو مورد رضايت خداوند اس��ت، اين آيه نازل ش��د: }َما 
نَي{.65  )البته در نقل  َقَطْعُتْم ِمْن ِل�يَنة أْو َتَرْك�ُتُموَها َقاِئَمًة َعَلي ُاُصولَِا َفِبإْذِن اهلِل َوِليْخِزي الَفاِس��قِ
ديگري آمده است نزول آيه بعد از بحث هايي بود که در بين مسلمانان درباره درستي يا نادرستي 

اين کار پيش آمد(.66 
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تفس��ير قمي مي نويس��د: »َو َأْنَزَل اهلُل َعَلْيِه ِفيَما َعاُبوُه ِمْن َقْطِع النَّْخل «67  البته در توضيح اين 
سخن بايد گفت: تنها يك روايت موثق دربارة نهي پيامبر از قطع درختان ميوه دهنده داريم.68 

دانش��مند گرانمايه، جناب  جعف��ر مرتضي  عاملي، از برخي فقهاي  اهل س��نت، »حرمت قطع 
درخت مثمر، مگر در حال ضرورت« را نقل مي کند و از عالمان ش��يعي بس��ياري، مطالبي دال بر 
کراهت نقل کرده است.69  و در روايت وارد شده: » اَل َتْقَطُعوا الثَِّماَر َفَيْبَعَث اهلُل َعَلْيُكُم اْلَعَذاَب 

َصّباً«70 و در جاي ديگر دارد: »َفَيُصبَّ اهلُل َعَلْيُكُم اْلَعَذاَب َصّبا «.71
ليکن بايد دانس��ت که قطع درختان بني نضير يا آتش کش��يدن آن ها، بنا به ضرورت بوده و 

همانطورکه گذشت، قرآن کريم نيز بر اين کار صّحه مي گذارد؛ پس همين که عجوه 
قطع شد؛ زنان يهودي گريبان ها را چاك دادند و بر صورت خود زدند و صداي آن ها 
به ش��يون بلند شد. پيامبر9  فرمودند: نخل عجوه شايس��تة آن است که برايش چنين 
کنند. پس فرمودند:  نر و ماده نخل هاي عجوه و عتيق هر دو از درختان بهشتي هستند 

و عجوه شفاي هر سّمي است.
همين که زن ها ش��يون کردند، ابو رافع سالّم بر سر آن ها فرياد کشيد وگفت: 

اگر نخل هاي عجوه را در اينجا قطع کردند مهم نيست؛ ما در خيبر هم از اين 
نوع نخل داريم. پيرزني گفت: در خيبر چنين خرمايي حاصل مي آيد؟! 

اب��و رافع گفت: خدا دهانت را پاره کن��د! هم پيمانان من در خيبر ده 
هزار مرد جنگجو هستند؛ پس چون اين خبر به پيامبر9 رسيد،  لبخند 

زد. مردان يهودي هم در مورد قطع درختان خرما بي تابي مي کردند. پس 
سالّم بن مشکم گفت: اي حيّي، خرماي »َعْذق« بهتر از خرماي »عجوه« است؛ 

چه، عجوه س��ي س��ال بعد از کاش��ت محصول مي دهد، بگذار قطع کنند! پس 
حيّي کس��ي پيش پيامبر9 فرستاد و پيام داد: تو تباهي و ويراني را منع مي کردي، 

پس چرا حاال خودت دس��تور قطع درختان خرم��ا را داده اي. ما به آن چه که تو قباًل 
مي خواس��تي عمل مي کنيم و از سرزمين تو بيرون مي رويم. پيامبر9 فرمودند: امروز 
ديگر آن را نمي پذيرم؛ مگر به اين ش��رط ک��ه از همة اموالتان فقط به اندازة بار يك 
ش��تر همراه ببريد، آن هم بدون اين که حّق بردن س��الح خود را داش��ته باشيد. سالّم 

بن مش��کم به حيي گفت:  پيش از آن که مجبور ش��وي شرايط بدتري را بپذيري. همين را قبول 
کن. حيي گفت:  مگر بدتر از اين هم مي ش��ود؟ سالّم گفت: آري، جنگجويان ما کشته و زن و 
فرزندانمان اس��ير خواهند ش��د، اموال ما هم از بين خواهد رفت. پس اگر امروز اموال ما، مانع از 
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کش��ته شدن ما و به اس��ارت رفتن زن و بچه هايمان شود از دست دادن آن برايمان آسان خواهد 
ب��ود. حيي يکي دو روز از پذيرش اين ش��رط خودداري کرد. چون يامي��ن بن عمير بن کعب، 
ابوس��عد بن عمر و ابوس��عيد بن وهب اين چنين ديدند، يکي به ديگ��ري گفت: تو که مي داني 
محمد فرس��تادة خداست، چرا منتظر نشسته اي و حاضر نمي شوي مسلمان شويم تا جان و مال ما 
محفوظ بماند؟ آن دو، شبانه از حصار پايين آمده و مسلمان شدند و بدين وسيله جان و مال خود 
را حف��ظ کردند. آن��گاه يهوديان پذيرفتند که فقط همان مقدار از ام��وال خود را بردارند که به 
اندازة يك بار ش��تر باشد و هيچگونه سالحي با خود نبرند؛ چون پيامبر9  ايشان را تبعيد کرد، 

به ابن يامين گفت: ديدي که پسر عمويت، عمرو بن جحاش قصد کشتن مرا داشت؟
عمرو بن جحاش ش��وهر خواهر ابن يامين هم بود؛ يعني رواع دختر عمير، همس��ر 
عمرو بن جحاش بود. ابن يامين گفت: اي فرس��تادة خدا، خودم ش��ّر او را از س��ر شما 
ک��م مي کنم؛ پس به مردي از قبيلة قي��س ده دينار داد و آن مرد عمرو را غافلگير کرد 
و کش��ت. ابن يامين اي��ن خبر را براي پيامب��ر9 آورد. آن حضرت از اين موضوع 

خوشحال شد.
پيامبر9  يهوديان را پانزده ش��بانه روز محاصره کرد )محل آن اختالفي 
است( و آنگاه آن ها را از مدينه تبعيد نمود. کسي که اين کار را بر عهده 
گرفت، محمد بن مس��لمه ب��ود. يهوديان گفتند: م��ا از مردم مطالباتي 
داريم که مدت دارد. حضرت فرمود: عجله کنيد و حساب هاي خود را 
تس��ويه کنيد. چنان بود که ابورافع سالّم بن ابي حقيق يکصد و بيست دينار 
از اس��يد بن حضير طلب داش��ت که مدت آن يکسال بود. سالّم با او صلح کرد 

که فقط سرمايه اش را که هشتاد دينار بود بپردازد و بقيه را بخشيد.
زماني که يهوديان در محاصره بودند، از سويي خودشان خانه هاي خود را خراب 
مي کردند )تا به دس��ت مسلمانان نيفتد( و از س��وي ديگر مسلمانان هرچه مي توانستند 
خانه هاي آنان را خراب مي کردند. اين آية کريمه به اين مطلب اش��اره دارد: }ْيِرُبوَن 
ُب�يوَتُهْم ِبأيِديِهْم َوأيِدي امُلْؤِمِننَي َفاْعَتِبُوا يا ُاوِلي األ ْبَصاِر{.72 دربارة علّت تخريب 

از هر دو طرف، مطالب مختلفي در تفاسير آمده است:
* »التبي��ان« : يهوديان از داخل، خانه هاي خود را خ��راب مي کردند تا  )بهتر بتوانند( 

بگريزند.73
* »الکش��اف« : آنچه باعث مي ش��د يهوديان خانه هاي خويش را از داخل ويران کنند، نياز 
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آن ها به چوب و س��نگ براي بس��تن دهانة خروجي جوي هاي آب بوده است.  علت ديگر ويران 
نمودن، آن بود که حس��رت نخورند از اين که اين خانه ها س��الم بماند و بعد از کوچ آن ها محّل 
زندگي مس��لمانان  شود؛ اما تخريب خانه هاي آن ها به دست مسلمانان، به جهت از بين بردِن قلعه 

و مخفيگاه آنان بود. 74
* »الميزان«: }ْيِرُبوَن ُب�يوَتُهْم ِبأيِديِهْم{ ؛ خانه هاي خود را به دس��ت خود خراب مي کردند؛ 
تا بعد از خروجشان به دست مؤمنان نيفتد. و به دست مؤمنان ويران مي شد به خاطر اين که پيامبر 

آنان را به اين کار فرمان داده بود و اين کار براي موافقت آن ها با امتثال امر آن حضرت بود.75
يهوديان بس��ياري از چوب ها و چارچوب هاي درها را  شکس��ته، برده بودند. گفته ش��ده که 
خراب کردن چارچوب در، به خاطر اين بود که يهوديان بنا به س��فارش موس��ي7  عهد ديني 
خود را در چارچوبة در قرار مي دادند تا جاي آن محفوظ باش��د و هرگاه مجبور به ترك موطن 

خود مي شدند، براي درآوردن آن عهد، چارچوبة در را خراب مي کردند.76
يهوديان زن و بچه  را س��وار کرده و به راه افتادند و از وس��ط بازار مدينه گذشتند. زنان سوار 
بر محمل ها بودند و لباس هاي حرير و ديبا پوش��يده بودند و قطيفه هاي خز، به رنگ هاي سرخ و 
سبز به تن داشتند. مردم صف کشيده بودند و آن ها را نگاه مي کردند. آن ها ستوني پس از ستون 
ديگر گذشتند و جمعاً  ششصد شتر سوار بودند. پيامبر9 مي فرمودند: اينان ميان قوم خود، مانند 

بني مغيره اند در ميان قريش.
گوين��د يهودي��ان بني نضير در حال عبور، دف و ني مي زدند. زن ه��اي آن ها زيورهاي زرين و 
گرانقيمت خود را عمداً آش��کار مي کردند و از خود بي باکي نش��ان مي دادند. 77  جبّار بن صخر 
مي گويد: هرگز زر و زيور و شوکتي چون زر و زيور ايشان را در قومي که از سرزميني به سرزمين 
ديگر تبعيد مي شوند، نديده ام.  ابو رافع سالّم ابن ابي حقيق در حالي که بند از پاي شتران مي گشود، 
مي گفت: مهم نيست؛ گمان مي کنيم زمين هايمان فرسوده شده و ما مجبور به ترك آن هستيم، حاال 

هم اگر نخل هاي خرماي خود را ترك مي کنيم، به سوي نخلستان هاي خيبر مي رويم.
آي��ة کريمة: )ُهَو الَّ��ِذي أْخَرَج الَِّذيَن َك�َفُروا ِمْن أْهِل الِكَتاِب ِمْن ِدياِرِهْم ألوَِّل احَلْش��ِر َما 
َظَنْنُتْم أْن ْيُرُجوا َوَظ�نُّوا أ نَُّهْم َماِنَعُتُهْم ُحُصوُنُهْم ِمَن اهلِل َفأَتاُهُم اهلُل ِمْن َح�يُث َلْ حْيَتِسُبوا َوَقَذَف 

ِف ُقُلوِبِهُم الرُّْعَب(.78 اشاره به اخراج آن ها دارد.
دربارة کلمة »اّول الحشر« در تبيان آمده است: 

� »قال قوم: أّول احلشر هو حشر اليهود من بن النضري إلي أرض الشام، و ثاني احلشر، حشر الناس 
يوم القيامة إل أرض الشام أيضا«. 
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�  و قال البلخي: »يريد أّول اجلالء، ألّن بن النضري أّول من أجلي من أرض العرب «.79 
البته کالم بلخي با توجه به اين که بني قينقاع قباًل به اين سرنوش��ت دچار ش��دند و آن ها نيز به 

اذرعات در حوالي شام کوچ اجباري کردند، محل ترديد است.
�  الکشاف مي نويسد: »و معن أّول احلشر: أن هذا أّول حشرهم ِإَل  الشأم، و كانوا من سبط ل 
يصبهم جالء قط، و هم أّول من أخرج من أهل الكتاب من جزيرة العرب ِإَل الشام. أو هذا أّول 

حشرهم، و آخر حشرهم: إجالء عمر إياهم من خيب ِإَل الشام«.
»و قيل آخر حشرهم حشر يوم القيامة؛ ألّن احلشر يكون بالشام«.80

در »اعيان الشيعه« آمده است: »أّول احلشر )أى خروجًا مؤّبدًا(«.81
اما اين که  بني نضير چه مقدار از اموال خود را بردند، محّل اختالف است.

 واقدي مي گويد: آن ها قبول کردند که به اندازة بار شتر به غير از سالح با خود ببرند.82
بيش��تر کتب تاريخي؛ از جمله طبري، اين مطلب را پذيرفته اند. تفسير قمي در اين باره چنين 

نقل کرده است: 

»نرج من بالدك و أعطنا ما لنا، فقال ال، و لكن ترجون و لكم ما محلت اإلبل، فلم يقبلوا ذلك 
فبقوا أياماً، ثّم قالوا نرج و لنا ما محلت اإلبل، فقال ال و لكن ترجون و ال حيمل أحد منكم شيئًا 

فمن وجدنا معه شيئًا من ذلك قتلناه، فخرجوا َعَلى ذلك «.83
مرحوم دکتر شهيدي هم قول قمي را پذيرفته است. 84  

الصحيح، از يعقوبي نقل مي کند که ذهب و فضه و سالح نبردند. 85 
در نقلي وارد شده که حضرت به ايشان فرمود: هر سه نفر، يك باِر شتر مي توانيد ببريد.

از آنج��ا ک��ه اموال بني نضير با صلح به دس��ت پيامبر افتاد و اختصاص به خود پيامبر داش��ت، 
حضرت مي توانست هرجا که صالح بداند مصرف کند.  واقدي نقل مي کند چون پيامبر9 اموال 
بني نضير را به غنيمت گرفت، ثابت بت قيس بن ش��مس را فرا خواند و به او فرمود: همة قوم خود 
را به اينجا بياور!  ثابت گفت: منظور قبيلة خزرج اس��ت؟ پيامبر9 فرمود: همة انصار چه اوس��ي و 
چ��ه خزرجي! پس او همه را فرا خواند. پيامبر9 س��خنراني کرد و حمد و ثناي خداي را گفت و 
سپس از انصار و محبت هاي ايشان به مهاجران ياد کرد و اين که انصار مهاجران را بر خود ترجيح 
داده و آن ها را در منازل خود س��کونت دادند. آنگاه خطاب به انصار گفت: اگر دوس��ت داش��ته 
باشيد، آن چه که خداوند از بني نضير عنايت کرده، ميان شما و مهاجران تقسيم مي کنم و مهاجران 
همچنان در خانه هاي ش��ما باش��ند و از اموال شما بهره مند گردند  و اگر دوست داشته باشيد، آن را 
ميان مهاجران قسمت کنم و ايشان از خانه هاي شما بروند. سعدابن عباده و سعد بن معاذ گفتند: اي 
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فرستادة خدا، آن را ميان مهاجران تقسيم کنيد به شرط آن که همچنان در خانه هاي ما سکونت داشته 
باش��ند. گروه انصار همگي گفتند: يا رس��ول اهلل، با همين پيشنهاد موافقيم و از آن خشنوديم. پيامبر 
دعا کرد و عرضه داشت: پروردگارا! انصار و فرزندان ايشان را رحمت فرماي! پس آن اموال را در 
ميان مهاجران قسمت کرد و به کسي از انصار به جز دو نفر86 که نيازمند بودند، چيزي نداد و آن دو؛ 

سهل ابن حنيف و ابو دجانه بودند.
آيات زير در اين باره نازل گرديد:

}ما َأفاَء اهلُل َعلى  َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقرى  َفِللَِّه َو ِللرَُّسوِل َو ِلِذي اْلُقْربى  َو اْلَيتامى  َو املَْساكنِي َو اْبِن 
بيِل َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اأَلْغِنياِء ِمْنُكْم َو ما آتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َو ما َنهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َو  السَّ
اتَُّقوا اهلَل ِإنَّ اهلَل َشديُد اْلِعقاب   ٭ لِلْلُفَقراِء املُْهاِجريَن الَّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم َو َأْموالِِْم َيْبَتُغوَن 
اِدُقوَن ٭  َو الَّذيَن َتَبوَُّؤا الدَّاَر َو  َفْضاًل ِمَن اهلِل َو ِرْضوانًا َو َيْنُصُروَن اهلَل َو َرُسوَلُه ُأولِئَك ُهُم الصَّ
اإلمي��اَن ِمْن َقْبِلِهْم حيِبُّوَن َمْن هاَجَر ِإَلْيِهْم َو ال َيُِدوَن ف  ُصُدوِرِهْم حاَجًة مَّا ُأوُتوا َو ُيْؤِثُروَن َعلى  

َأْنُفِسِهْم َو َلْو كاَن ِبِهْم َخصاَصٌة َو َمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأولِئَك ُهُم املُْْفِلُحوَن{.87
طبري گويد: يهوديان، از جمله س��الّم بن اب��ي حقيق و کنانة بن ربيع بن ابي حقيق و حيّي بن 

اخطب به خيبر و شام رفتند.88
در تفس��ير قمي آمده است: برخي از آن ها در فدك و برخي در وادي القري ساکن شدند و 

گروهي ديگر به شام رفتند. 89
»الصحي��ح« به نق��ل از »مناقب آل ابي طالب« نقل مي کند: »به اذرع��ات، اريحا، خيبر و حيره 

رفتند.«90
افرادي که به خيبر رفتند و در آنجا به عنوان مهتري پذيرفته ش��دند، نقش اساس��ي در تحريك 
احزاب داشتند. در شمار اينان »سالّم« شخصيت برجسته اي داشت. او شمار زيادي از عرب هاي قبيلة 
غطفان را پيرامون خودگرد آورد و جايزه هايي براي جنگ با پيامبرخدا9 جهت آن ها تعيين کرد. 
به همين دليل رس��ول اهلل9  يك گروه پنج نفري را براي قتل س��الّم به خيبر فرستاد.  اين گروه را 
عبداهلل بن عتيك رهبري مي کرد. وي زبان عبري مي دانست و مادر رضاعي اش در خيبر مي زيست. 
آنان با نقش��ه اي دقيق و با کمك مادر عبداهلل توانس��تند درون خيبر نفوذ کرده، س��الّم را در درون 

خانه اش به قتل برسانند. يهوديان تالش زيادي براي يافتن آنان کردند اما موفق نشدند.91
حيّي بن اخطب نيز از تحريك کنندگان احزاب بود و در کشاندن بني قريظه به آن سرنوشت 

شوم نقش داشت. تفصيل آن در بررسي غزوة بنو قريظه � ان شاءاهلل � خواهد آمد.
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مبحث سوم: نکاتي در بارة غزوة بني نضیر
نكت�ه 1�   اگر بپذيريم که غزوة بني نضير، ش��ش ماه بع��د از بدرالکبري و پيش از غزوة اُحد 
و بئر معونه بوده؛ به خصوص با توجه به اين که اس��امي افرادي که در فاجعة بئر معونه به شهادت 
رسيدند در تاريخ آمده و اسامي افرادي که پيامبر9 از زمين هاي بني نضير به آن ها بخشيدند نيز 
ثبت گرديده و از سويي دو تن از شهداي بئر معونه از کساني هستند که از زمين هاي بني نضير به 
آن ها داده ش��ده؛ اين نظريه تقويت مي ش��ود که غزوة بني نضير پيش از بئر معونه رخ داده و شش 

ماه بعد از بدر بوده است.
پس چون غزوة بئر معونه )بنابراين قول( هنوز به وقوع نپيوس��ته، داستان عمرو بن امية ضمري 
و کش��ته شدن دو مرد عامري به دست او و طلب دية ايشان از بني نضير درست به نظر نمي رسد و 

قول نخست که قول مشهور است، از اين جهت دچار مشکل مي شود.
اما نظرية دوم )قول طبرس��ي و راوندي( نيز که قرض گرفتن حضرت از کعب بن اش��رف را 
مطرح مي کند، با توجه به ش��خصيت کعب که ش��عرهايي بر ضّد اس��الم و مسلمانان و حتي زنان 
مسلمان مي سرود و نيز گفته شده که همراه چهل نفر به مکه رفت و با قريش در کنار کعبه براي 
مبارزه با اسالم هم قََسم شدند، بعيد به نظر مي رسد که پيامبر از چنين شخصي قرض بگيرد، مگر 
اين ک��ه گفته ش��ود هدف اصلي پيامبر9  از اين کار، ارزيابي مي��زان تعّهد بني  نضير به عهدنامة 

خود با پيامبر بوده و پيامبر اين ارزيابي را تحت پوشش طلب قرض انجام داده است.
و اما قول س��وم )نظرية صاحب تفسير قمي( که مي گويد: پيامبر براي طلب قرض جهت اداي 

دية دو مرد عامري پيش آن ها رفته بود، اشکال قول اول و دوم � هر دو � را دارد.
اما قول چهارم، )س��خن زمخش��ري در کشاف( خوب اس��ت ليکن از نظر زماني بر روي آن 

اتفاق نظر وجود ندارد.
اما قول پنجم، خالف مش��هور است و از سويي خود نيشابوري در اسباب النزول، قبل از نقل 

اين قول، خالف آن  را از قول مفسران نقل کرده است.92 
نكته 2 �  االرشاد مي نويسد: شب فتح، نبرد مختصري روي داد و طي آن، ده نفر از بني نضير 
کشته شدند و اين زمينة تسليم را فراهم کرد. 93  به نظر مي رسد که مي توان ميان اين قول و قضية 
کمين حضرت علي7  و کش��تن َع��ْزوك و همراهانش جمع کرد؛  به اين صورت که هر دوي 
اين ها يك قضيه اس��ت و زمينة تس��ليم را فراهم کرده و در تس��ليم بني نضير نقش اساسي داشته 
است؛ زيرا اين فرد )َعْزوك( شجاع ترين آن ها بوده است. جمع ميان اين قول و حمل سخن شيخ 

مفيد از اين جهت است که اموال بني نضير فيء بوده و اختصاص به شخص پيامبر داشته است.
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نكته 3 �  نويس��ندة کتاب »تاريخ صدر اسالم« مي نويسد: »با عنايت به پيوند غير قابل انکار او 
)س��الّم بن مشکم( با ابوس��فيان و پذيرايي اش رياست عالية مکه و فرمانده سپاه مشرکين در غزوة 
َس��ويق، ش��کي نمي ماند که مواضع محافظه کارانة ابن مش��کم به معناي عالقه به تأخير عمليات 

جنگي و فراهم شدن حداکثر زمينه ها بوده است، نه وفاداري او به پيمان وحدت با مسلمانان.«94
همانطور که مالحظه مي شود اين مطلب قابل نقد است؛ بدين صورت که:

اگ��ر جرق��ة آغاز غزوة بني نضير را طل��ب خونبهاي دو نفر عامري بداني��م و آنگاه يهودي ها 
فرصت را جهت ترور پيامبر غنيمت شمرده باشند،

و يا جرقة آغاز جنگ را قول دوم يا سوم بدانيم،
بس��يار بعيد به نظر مي رس��د که درخواست سالّم بن مش��کم از حيّي بن اخطب جهت ترك 

جنگ، براي اين باشد که سپاه مشرکين از راه برسند،  به چند دليل:
الف( در سخناني که از سالّم در داليل ترك جنگ نقل کرده اند،  اشاره اي به محافظه کاري 

و سرگرم کردن مسلمانان تا رسيدن سپاه قريش نشده است.
ب( قري��ش هيچ گاه س��پاه آماده اي ب��راي مقاصد نظامي نداش��تند، بديهي اس��ت اگر يهود 
مي خواس��تند از آن ها کمك بگيرند،  به طور طبيعي بايد با فرستادن پيکي، آن ها را از نقشة خود 
آگاه مي کردن��د و مي گفتند وضعيت خاص��ي پيش آمده و نياز به کمك دارند تا قريش هم طي 
چندين روز، سپاهي را ساماندهي و تجهيز کنند و پس از چند روز طي مسافت، به مدينه برسند.

ج( س��الّم از ابتدا با جنگ مخالف بود و حتي حي��ّي را از اعتماد کردن به وعده هاي ابن اُبّي 
برحذر مي داشت.

د( اگر علّت آغاز غزوة بني نضير قول چهارم باش��د باز در صورتي، نظر ايش��ان درست است 
که سپاه قريش از مکه بيرون آمده و در راه مدينه باشد، در حالي که چنين مطالبي هرگز گزارش 

نشده است.
نكته 4 �  به نظر کتاب »تاريخ صدر اسالم« يهود بني نضير در تحميل نا امني و کشتار به اهالي 
مدينه، با قريش هماهنگ ش��دند.95  اين مطلب بعيد به نظر نمي رس��د، به خصوص اگر علّت آغاز 
غزوة بني نضير را اين بدانيم که:  بني نضير به پيامبر پيام دادند با سي نفر از نخبگان اصحابش نزد 
آن ها برود و آن ها هم س��ي نفر از برگزيدگان يهود را گرد آورند و در نشس��تي، در بارة مسائل 
ديني گفتگو کنند و پيامبر از آن بوي توطئه فهميد و پيشنهادشان را نپذيرفت.  همچنين است اگر 
بپذيريم غزوة بني نضير شش ماه بعد از غزوة بدرالکبري بود؛ چون قريش در بدر شکست سختي 
خورده و همگي هم قََسم شده بودند که به هر ترتيب از مسلمانان انتقام بگيرند و لذا مالقات هايي 
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هم با يهوديان مدينه و ب��ه خصوص با بني نضير 
داشته اند و نيز با توجه به اين که کعب  بن اشرف 
به همراه چهل نفر راهي مکه ش��د و با ابوس��فيان 
مالقات کرد و در کن��ار کعبه با هم براي جنگ 
با حضرت عهد بستند. ش��يخ مفيد=  مي نويسد: 
کعب بن اشرف در شبي به قتل رسيد که حضرت 
امير7 َعْزوك و همراه��ان او را به همراهي ده 

نفر از مسلمانان يافته و کشتند.96
نكت�ه 5 �  واقدي مي گوي��د: مدت محاصره 
15 روز بود. طبري97  هم همين را گفته و اما ابن 

هشام و برخي ديگر 6 روز نقل کرده اند.98
اين که م��دت محاصرة بني نضير ش��ش روز 

بوده، قوي تر به نظر مي رسد؛ به چند دليل:
الف(  اگر ُحيّي بن اخطب توس��ط برادرش 
ُج��َدي به پيامبر9  پيام داد که ما از خانه هايمان 
بي��رون نمي رويم و ه��ر تصميم��ي داري بگير، 
دل��ش به وعده هاي عبداهلل بن اُبّي خوش بود، در 
حالي که وقتي ج��دي با پيام حيي بن اخطب نزد 
ابن ابّي رفت، با چشمان خود ديد که پسر ابن ابي 
در حض��ور پدر و برخ��ي از يارانش،  لباس رزم 
پوش��يد و سالح به دست گرفت و به ياري پيامبر 
شتافت و عبداهلل بن ابي هيچ واکنشي نشان نداد و 
آنگاه که ُجدي عزم بني نضير را براي مقاومت، 
به ابن ابي گفت، او پاس��خ س��ردي داد و گفت: 
باشد به هم پيمانانم اطالع مي دهم؛ لذا جدي بن 
اخطب هنگامي که برگش��ت و از او پرس��يدند: 
پاسخ ابن ابي چيست؟ گفت: در او چيزي نيافتم. 
بني نضي��ر از همان ابتدا مأيوس ش��ده و از کردة 
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خود پشيمان شدند و يأس و نوميدي بر جبهة آنان حاکم شد.
ب( دليل ديگري که موجب ش��د بني نضير زودتر تس��ليم شوند، کمين کردن علي7  براي 
کش��تن َعزَوك بود ک��ه باألخ��ره او را، در حالي که نُه نف��ر از جنگجوي��ان بني نضير همراهي 
مي کردند،  به دام انداخت و ش��جاعانه از پاي درآورد. روش��ن است که اين کار، تأثير به سزايي 

در تضعيف روحية  بني نضير داشت. )در نکته دوم نيز به اين مطلب اشاره شد(.99
ج( گويا پيامبرخدا9  نيز قصد داشت اين ماجرا زودتر فيصله پيدا کند و اميد مختصر آن ها 
را بدل به يأس سازد؛ لذا فرمان داد نخل هاي آن ها را قطع کنند که اين تدبير مؤثّر واقع شد و زنان 

و مردان بني نضير بي تابي کردند و ُحيّي مجبور شد که زود تسليم شود.
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