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مفهوم كلمة قريظه
يعقوبي گويد: »قريظه، نام كوهي اس��ت 
كه افراد قبيلة بنوقريظه بر آن فرود آمدند و به 
آن منسوب شدند. بنا به قولي، قريظه نام نياي 

آن ها است.«1
نسب بنو قريظه

 همانگونه كه در شمارة پيشين )65(، در بارة 
بني نضير گفتيم، بنو قريظه نيز از فرزندان هارون، 

برادر حضرت موسي8 بوده اند و از اين رو، 
به نسب خود افتخار مي كردند.

 اين طايفه ني��ز مانند بنوقينقاع و بنونضير، 
ب��ا پيامبر خدا9 پيمان بس��ته بودند كه هرگز 
به ض��رر پيامب��ر و ياران آن حض��رت گامي 
برندارند و به وسيلة زبان و دست ضرري به او 
نرسانده، سالح و مركب در اختيار دشمنانش 
نگذارند و ه��رگاه بر خالف متن اين قرارداد 

رضا سلم آبادي

مبحث اول: مفاهيم و تعاريف
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وقت��ي پيامبرخدا9 بنونضي��ر را از مدينه 
بيرون ك��رد، آل ابي حقيق و خاندان ُحيَّي بن 
اخطب به خيبر رفتند و در آنجا مِهتري يافتند و 
هم اينان نقش اصلي را در تحريك احزاب به 
عهده داشتند؛ از جملة ايشان، حيّي بن اخطب 
و كنانة بن ابي الحقيق و هوذة بن حقيق و... به 
همراه عده اي به مكه رفتند تا قريش و پيروان 
آن ه��ا را به جنگ با پيامبر تحريض و ترغيب 
كنند. آن ها به قريش گفتند: ما با شما خواهيم 

بود تا محمد را از پاي درآوريم.
 ابوس��فيان گفت: آي��ا انگيزة ش��ما تنها 
همين اس��ت و به اين منظور به مكه آمده ايد؟ 
گفتند: آري! آمده ايم تا با شما دربارة دشمني 
با محم��د و جنگ با او همپيمان ش��ويم و بر 
اين كار س��وگند ياد كنيم. ابوس��فيان گفت: 
درود بر ش��ما، خوش آمدي��د! محبوب ترين 
مردم در نظر ما كسي است كه ما را در ستيز با 
محمد ياري كند؛ سپس در كنار كعبه سوگند 

هم پيماني خوردند.
بعد از آن كه يهودي��ان با قريش زماني را 
وعده گذاش��تند از پيش آن ها بيرون آمدند تا 
به قبيله َغَطفان رسيدند و با آن ها شرط نمودند 
كه چنانچه يهود را ياري دهند و همراه قريش 
ب��ه جنگ پيامب��ر بروند، محصول يك س��ال 
خيبر را براي ايشان قرار دهند و ساير قبايل نيز 
با تحريك يهود و قريش، سپاه ده هزار نفري 
را تجهيز نمودند و به فرماندهي ابوس��فيان به 

طرف مدينه راه افتادند.
 در ميان راه، ُحيّي بن اخطب به ابوسفيان 
و قريش گفته بود: قوم من � بنوقريظه � همراه 
ش��ما خواهند بود و ايش��ان هفتص��د و پنجاه 
جنگجو هستندكه س��الح فراواني هم دارند. 
چون به نزديكي مدينه رس��يدند، ابوسفيان به 
حيّي گفت: نزد قومت برو و از ايشان بخواه تا 

پيمان خود را با محمد بر هم زنند.
وقتي حيّي ن��زد بنوقريظه آمد، آن ها وي 

رفتار كنند، دست پيامبر در ريختن خون آن ها 
و ضبط اموال و اسير كردن زنان و فرزندانشان 
ب��از خواهد ب��ود و يادآور مي ش��ويم كه اين 
پيمان نامه را كعب بن اسد، رييس بنوقريظه از 
س��وي آنان امضا كرده بود؛ ليكن ايش��ان نيز 
مانند همكيش��ان خود، پيمان خويش را نقض 
كردند و چگونگي نقض پيمان توس��ط ايشان 
به قراري اس��ت كه در مبحث دوم، به تفصيل 

مي آيد. )البته گفتني اس��ت غ��زوة بنوقريظه 
بي ارتب��اط با غزوة احزاب نيس��ت؛ لذا براي 
بررس��ي تحليلِي غ��زوة بنوقريظه الزم اس��ت 
حتي المقدور به نق��ش يهود بنوقريظه در آن 
اشاره شود؛ به خصوص براي روشن شدن نوع 
پيمان شكني بنوقريظه، ناگزير بايد وقايعي كه 
در ط��ول غزوة احزاب، بنوقريظه در آن نقش 

داشتند را ولو به اختصار اشاره كنيم(.

 مبحث دّوم: علت و چگونگي وقوع غزوة بنوقريظه
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را ب��ه خانة خ��ود نمي پذيرفتن��د و اين كار را 
خوش نداش��تند. حيّي وقتي غّزال بن سموئيل 
را ديد، به او گفت: خبري برايت آورده ام كه 
از محمد راحت خواهي شد! اين قريش است 
كه ب��ه وادي عقيق فرود آم��ده و غطفان هم 
به محل َرغابَه رس��يده اند. غّزال در پاسخ وي 
گفت: س��وگند به خدا، بدبخت��ي روزگار را 
براي ما آورده اي! حيّي فرياد زد: چنين مگو! 
آنگاه ب��ه در خانة كعب بن اس��د رفت و در 
زد. كعب او را ش��ناخت و گفت: ديدار حيّي 
مرا چه س��ود؛ مردي ش��وم كه قوم خود را به 
بدبخت��ي افكند و اكنون هم از من مي خواهد 

كه پيمان شكني كنم.
ُحيّي بار ديگر در را كوبيد. كعب گفت: تو 
انسان شومي هستي! قوم خود را چنان بدبخت 
ك��رده، همه را به هالكت افكندي؛ از محلّة ما 
برگردكه تو هالك من وقومم را اراده كرده اي. 
حيّي از بازگشت خودداري كرد. كعب گفت: 
حيّي! من با محمد پيمان بس��ته ام وجز راستي 
چيزي از او نديده ام. به خدا س��وگند! او هيچ 
پيماني را نشكسته و پرده اي از ما ندريده است 
و در همس��ايگي نسبت به ما كمال نيكويي را 

رعايت كرده است.
 حيّي گفت: واي بر تو! من براي تو درياي 
بيكران وعّزت روزگار را آورده ام. قريش را 
آورده ام همراه همة س��ران و بزرگان ايش��ان. 
اين ها اس��بان و ش��تران فراوان هم��راه دارند. 
شمار اين س��پاه، ده هزار و ش��مار اسبان شان 

هزار است وسالح فراوان دارند و محمد از اين 
حمله ها جان ب��ه  در نمي برد. همة آن ها پيمان 
بس��ته اند كه بازنگردند مگر آنگاه كه محمد و 
همراهان��ش را درمانده س��ازند. كعب گفت: 
واي بر تو! به خدا س��وگند خ��واري روزگار 
و ابري كه تنها رع��د و برق دارد و باراني در 
آن نيست، براي من آورده اي... من نمي توانم 
خانة خود را ويران سازم؛ به خصوص كه همة 
م��ال و ثروت من هم همين جاس��ت و زنان و 
كودكان ُخردس��ال همراه من هستند، از پيش 
م��ن برگرد كه مرا به آن چ��ه آورده اي نيازي 

نيست.
حيّي خشمگينانه گفت: واي بر تو! بگذار 
با تو س��خن بگويم. كعب همچنان پافش��اري 
ك��رد وگفت: م��ن زير بار چنين خواس��ته اي 
نمي روم. حيّي گفت: مي دانم كه از ترس نان 
و خورشت در را نمي گشايي  و ترس داري كه 
آن بخ��ورم ول��ي تعّهد مي كنم كه دس��ت به 
سوي ظرف غذايت نبرم؛ كعب از اين حرف 
ناراحت ش��د و در را گشود و حيّي بر او وارد 
شد و مرتب دِر باغ سبز به كعب نشان داد تا او 
ماليم شد و پس از آن گفت: امروز را برگرد 
تا من با سران يهود مشورت كنم. حيّي گفت: 
آن ها كارهاي پيمان را به تو واگذاش��ته اند و 
تو براي ايش��ان تصميم مي گي��ري و همچنان 
بر خواس��ته اش پاي فش��رد؛ ت��ا از عقيده اش 
برگردان��د. كعب گفت: من ناخواس��ته و در 
كم��ال كراهت كاري را كه ت��و مي خواهي 
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عهده دار مي ش��وم و مي ترس��م محمد كشته 
نشود و قريش به س��رزمين خود برگردند، تو 
ه��م به خانه و زندگي خ��ود برگردي و من با 
همراهانم كشته ش��وم. حيّي گفت: به توراتي 
كه در طور س��ينا بر موس��ي نازل شد سوگند 
ياد مي كنم كه اگر محمد در اين هجوم كشته 
نش��ود و قريش و غطفان هم مراجعت كنند، 
من با تو در حص��ارت درآيم تا آن چه كه بر 

سر تو مي آيد، بر سر من هم بيايد.
 كع��ب پيماني ميان خ��ود و پيامبر9 را 
شكس��ت و حي��ّي نامه اي را كه ب��ه فرمان آن 

حضرت نوشته بودند پاره كرد.
 به پيامبر خبر رس��يد ك��ه بنوقريظه پيمان 
خود را شكس��ته اند. پيامبر9 س��عد بن معاذ، 
س��عدبن عباده و اُس��يد بن حضي��ر را احضار 
كرده، فرمودند: به من خبر رسيد كه بنوقريظه 
پيمان خود را شكس��ته اند و تصميم به جنگ 
گرفته ان��د، برويد ببينيد اي��ن خبري كه به من 
رس��يده صحيح اس��ت؟ اگر اين مطلب باطل 
و دروغ بود، وقتي برگش��تيد آشكارا در ميان 
بگذاريد و اگر ديديد راس��ت اس��ت به رمز 
بگويي��د: عضل و قاره،2 ت��ا خوِد من بفهمم و 

ماية تضعيف روحية مسلمانان نشود.
اين گروه چون نزدكعب بن اسد رسيدند، 
متوجه ش��دند كه يهود پيمان را شكس��ته اند؛ 
پس آن ه��ا را ب��ه حق خدا س��وگند دادند كه 
پيمان را رعايت كنند وپيش از آن كه كار باال 
بگيرد و منجر به خون ريزي گردد بر سر عهد 

خود باز گردن��د و از حيي بن اخطب پيروي 
نكنند. كعب گفت: ما هرگز بر س��ر آن پيمان 
باز نمي گرديم، م��ن آن پيمان را چنان بريدم 
كه بند كفش خود را. )پس دش��نام و ناسزا به 
س��عد بن معاذ گفت. اُسيد ابن ُحضير خطاب 
به كعب گفت: اي دشمن خدا! به سرور خود 
دشنام مي دهي و حال آن كه تو همشأن و كفو 
او نيس��تي. به خدا سوگند اي يهودي زاده، به 
خواست خدا قريش خواهد گريخت و تو را 
در خانه ات رها خواهند كرد. آنگاه به سراغت 
مي آيي��م و تو از اين حصار فرود خواهي آمد 

و تن به فرمان ما خواهي داد(.
 آن ه��ا نزد پيامبر9 برگش��تند و چون به 
حضور آن حضرت رس��يدند، سعد بن عباده 
گفت: »عض��ل و قاره« و پيامبر تكبير گفت و 

مسلمانان را به فتح و پيروزي بشارت داد.
 سپس اين خبر ميان مسلمانان شيوع يافت 
و متوج��ه پيمان ش��كني بنوقريظه گرديدند و 
ترس و بيم مس��لمانان فزون��ي يافت و كار بر 
ايشان سخت و دشوار شد و نفاق رونق گرفت 
و مردم سست شدند. آية كريمة )إْذ َجاُؤوُكْم 
ِم��ْن َفْوِقُكْم َوِمْن أْس��َفَل ِمْنُك��ْم َوإْذ َزاَغِت 
نُّوَن  األ ْبَصاُر َوَبَلَغ��ِت اْلُقُلوُب احَلَناِجَر َوَتظُّ

ُنوَن(3 اشاره به اين مطلب است. ِباهلِل الظُّ
 واقدي نقل مي كند: بنوقريظه كوش��يدند 
شبانه به هس��تة مركزي مدينه شبيخون بزنند. 
به اي��ن منظور حيّي بن اخط��ب را نزد قريش 
فرستادند كه هزار مرد از ايشان و هزار مرد از 
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غطفان بيايند، ت��ا به كمك آن ها حمله كنند. 
اين خبر به پيامبر9 رس��يد و كار سخت شد. 
پيامبر9 اس��لم بن حريش اش��هلي را همراه 
دويست مرد، و زيد بن حارثه را همراه سيصد 
نفر، براي پاس��داري مدينه فرستادند تا سپيده 
دم تكبير بگويند. س��واران مسلمان هم همراه 
آن ها بودند و چون صبح شد در امان ماندند.

 و ني��ز از قول خّرات بن جبير نقل ش��ده: 
در حال��ي ك��ه خن��دق را در محاص��رة خود 
داش��تيم، پيامبر9 مرا احضاركرده، فرمودند: 
ب��ه اردوگاه بنوقريظ��ه ب��رو و ببي��ن تصميم 
ش��بيخون نداش��ته باش��ند و يا از جايي نفوذ 
نكنند و خبرش را ب��راي من بياور. از حضور 
پيامبر بيرون آمدم و چ��ون نزديك بنوقريظه 
رسيدم، كمين كرده، ساعتي دژهاي آن ها را 
زير نظر گرفتم كه خ��واب مرا ربود. ناگاه به 
خ��ود آمدم و ديدم م��ردي مرا بر دوش خود 
حمل مي كند. آن مرد مرا به طرف حصارها و 
دژهايشان مي برد، او به زبان عبري مي گفت: 

»گاوت گوسالة چاقي زاييده است!«
 من دست خود را روي دشنه او گذاشتم 
و دش��نه را بيرون كشيده و جگرش را دريدم. 
او فرياد كش��يد و يهوديان ب��ر باالي برجهاي 

خود آتش روشن نمودند، اما من گريختم.
و نيز ش��بي نبّ��اش بن قيس ك��ه در اصل 
فرمانده نظامي بنوقريظ��ه بود، از حصار خود 
هم��راه ده نفر از جنگجويان يهود بيرون آمد، 
به اميد اين كه بتواند ش��بيخوني بزند. چون به 

نزديكي بقيع رس��يدند با گروهي از مسلمانان 
كه از ياران س��َلمة بن اَْسلم بن حريش بودند، 
برخوردن��د و پ��س از س��اعتي درگي��ري و 
تيراندازي بازگش��تند. چون اين خبر به سلمة 
بن اس��لم رس��يد با اصحاب خود ب��ه دژهاي 
يهودي��ان توجه كرد و گرد حصارها ش��روع 
به گردش كردند. يهود از اين امر به وحش��ت 
افتادند و بر برج ه��اي خود آتش افروختند و 

مي گفتند: شبيخون! شبيخون!
يكب��ار ديگر، ده نفر از يهود به فرماندهي 
غّزال بن س��موئيل ك��ه همگ��ي از بنوقريظه 
بودند4 به حصار فارع حمله كردند و ش��روع 
به نفوذ و تخريب حصار نمودند، حس��ان بن 
ثابت هم آنجا ب��ود صفيه عمه پيامبر كه آنجا 
ب��ود به حس��ان گفت: برخي��ز و دفاعي بكن! 
حس��ان گفت: نه به خدا قسم، جان خود را بر 
اين يهوديان عرضه نم��ي دارم! تا اينكه يكي 
از يهوديان به َدِر برج رسيد و خواست داخل 
ش��ود. صفيّه جامه بر خود پيچيد و چماقي به 
دس��ت گرفته به س��وي آن مرد رفت و چنان 
ضربت سختي بر او زد كه سرش را خردكرده 
و اورا كش��ت و ديگ��ر يهودي��ان گريختند. 
واقدي از اّم سلمه همسر پيامبر نقل مي كند كه 
من در جنگ ه��اي مختلفي خدمت پيامبر9 
ب��ودم، هيچ كدام از جنگ ه��ا، پيامبر9 را به 
ان��دازة جنگ خندق به زحم��ت نينداخت و 
ب��راي ما هم هيچ كدام ترس��ناك تر از خندق 
نب��ود؛ علّ��ت آن هم اي��ن بود كه مس��لمانان 
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همچ��ون درخت پر ش��اخ و برگي بودند و ما 
از ط��رف بنوقريظه در م��ورد حمله به زن ها و 

بچه ها اطمينان نداشتيم.
درج��اي ديگ��ر از جابر بن عب��داهلل نقل 
مي كن��د: ترس ما در م��ورد حملة بنوقريظه به 
زنان و بچه ه��اي مقيم مدينه از قريش بيش��تر 
بود، تا اين كه خداوند گشايش��ي در آن ايجاد 

كرد.
 خالص��ه اين ك��ه ق��رآن مجيد گ��واه بر 
اين اس��ت كه عامل اصلي اي��ن جنگ، همان 
پش��تيباني يهود بنوقريظه از مشركان عرب در 
جنگ احزاب ب��وده و عالوه ب��ر اين، اصوالً 
يهود در مدينه، س��تون پنجمي براي دش��منان 
اسالم محس��وب مي ش��دند، در تبليغات ضّد 
اس��المي كوش��ا بودند و هر فرصت مناس��بي 
كه براي ضربه زدن به مس��لمانان پيش مي آمد 

غنيمت مي شمردند.5
 به دنبال نبرد جانان��ة اميرمؤمنان، علي9 
با عمرو بن عبد َوّد و كش��ته شدن او به دست 
حضرت و فرار بقي��ة جنگجويان قريش و نيز 
مذاكرة پيامبر9 با سران قبيلة َغَطفان و ايمان 
آوردن نُعيم بن مس��عود و كمك رساني او به 
مس��لمانان، به وس��يلة ايجاد تفرقه در صفوف 
دش��من، جبهة احزاب دچار تزلزل ش��د و در 
شب آخر نيز باد شديدي به اذن خداوند متعال 
وزي��دن گرفت و آنان زبونان��ه فرار را بر قرار 
ترجيح داده و از اط��راف مدينه گريختند. در 
اي��ن حال، پيامبر و مس��لمانان مان��ده بودند و 

پيمان ش��كنان يهود بنوقريظه ك��ه به بدترين 
ش��كل ممكن به مس��لمانان خيانت نمودند و 
اگر لطف الهي شامل حال مسلمانان نمي شد، 
آنان با همراهي احزاب، درخت نوپاي اس��الم 
را ريش��ه كن مي كردند و همة مس��لمانان را 

مي كشتند.
 فرداي شبي كه احزاب گريختند، پيامبر9 
نماز ظهر را در مدينه ب��ه جا آورده، به فرمان 
الهي اعالم كردند: به س��وي بنوقريظه حركت 
مي كني��م و علي7 را احضار نموده، همچون 
هميش��ه، پرچم را تس��ليم وي كردند.6 ش��عار 
مس��لمانان در اين جنگ »َيا َس��َاُم َأْسِلْمُهم « 

بوده است.7
 پيامبر9 به بالل نيز فرمان داد كه به مردم 
اعالن كند: »اَل ُيَصلَِّيَّ أَحٌد الَعْصَر إالَّ ِف َبِن 
ُقَرْيَظَة«8 گفته اند وقتي مس��لمانان ش��بانگاه در 
حضور پيامبر9 گ��رد آمدند، برخي از آن ها 
نماز عصر خ��ود را نخوانده و ب��ه آنجا آمده 
بودند و بعضي ديگر نماز خوانده بودند و اين 
مطلب را به پيامب��ر9 گفتند، آن حضرت در 

اين مورد نسبت به هيچ كدام ُخرده نگرفت.
 حضرت عل��ي7 همراه عده اي، به محلة 
بنوقريظه رسيدند و پرچم را پاي حصار ايشان 
برافراش��ت. آن ها وقتي حض��رت علي7 را 
ديدن��د، به همديگر گفتن��د: »قاتل عمرو آمد« 
اي��ن جمله را ب��ه همديگر مي گفتن��د و بدين 

وسيله در دل هايشان رعب افتاد.9
 آن ها خطر را حتمي دانس��تند و از دروِن 
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حصارهاي خود دشنام به پيامبر9 و همسران 
آن حض��رت مي دادن��د. پيامب��ر9 هم زره و 
مغفر خ��ود بر تن نم��وده و نيزه اي به دس��ت 
گرفت و سپر برداش��ت و بر اسب خود سوار 
ش��دند و همراه ع��ده اي از اصحاب حركت 
نمودند. علي7 وقت��ي ديد پيامبر9 مي آيد، 
به همراه��ان خود فرمود: ش��ما مراقب پرچم 
باش��يد و خود نزد پيامبر رفت تا مانع ش��نيدن 
ص��داي ناس��زاي بني قريظه ش��ود. خطاب به 
پيامبر گفت: ش��ما جلوتر نرويد. پيامبر فرمود: 
آن ها به من ناس��زا مي گويند؟! و بعد به سوي 
بنوقريظه حركت كرده، فرمود: اگر آن ها مرا 

ببينند، ديگر ناسزا نخواهند گفت.
 اُسيد بن حضير زودتر از پيامبر9 خطاب 
به بنوقريظه گفت: اي دش��منان خ��دا، از پاي 
حصارهاي شما تكان نخواهيم خورد تا همگي 
از گرسنگي بميريد. اكنون شما همچون روباه 
در سوراخ هس��تيد. آن ها در حالي كه ترسيده 
بودن��د، گفتن��د: اي پس��ر حضير، م��ا در برابر 
خزرجيان دوستان شماييم. اسيد گفت: ميان ما و 
شما هيچ عهد و پيماني نيست. پيامبر9 به حصار 
نزديك شدند و خطاب به بنوقريظه گفتند: »اي 
برادران بوزين��گان و اي بن��دگان طاغوت ها« 
آن ه��ا گفتند: اي ابوالقاس��م، تو كه ناس��زاگو 
نبودي! پيامبر از اين س��خن آن ه��ا ناخودآگاه 
به خاطر حيا چند گام عقب برداش��تند.10 آنگاه 
پيامبر9 به تيراندازان فرم��ان انداختن تير داد 
و تيراندازي مي��ان دو طرف در گرفت و ياران 

پيامبر ب��ه نوبت تيراندازي مي كردند و اين كار 
پيوسته ادامه داشت و بنوقريظه يقين پيداكردند 

كه هالك خواهند شد.
 مس��لمانان حتي ش��ب ها هم از محاصرة 
آن ها دست نكش��يدند؛ به طوري كه بنوقريظه 
جنگي��دن را بي فاي��ده ديدن��د و از ادامة آن 
خودداري نمودند و به پيامبر9 پيشنهاد مذاكر 
دادن��د و پيامبر هم پذيرف��ت و نبّاش بن قيس 
براي مذاكره از حصار پايين آمد. او س��اعتي 
با پيامبر گفتگ��و كرد و ضمن آن گفت: ما به 
همان ترتيب كه بني نضير تسليم شدند، تسليم 
مي شويم. اموال و سالح ما از شما باشد مگر به 
اندازه بار شتري و خون هاي ما محفوظ بماند و 
ما همراه زنان و كودكان از شهر شما مي رويم. 
پيامبر اين را نپذيرفت. آن ها پيش��نهاد دادند ما 
همان بار ش��تر را هم نمي خواهيم، اجازه دهيد 
كه خون ما محفوظ بماند و زن و فرزندان مان 
را ه��م به خودمان واگذاريد. پيامبر9 فرمود: 
به هيچ وج��ه موافقت نمي كن��م، مگر اين كه 

تسليم فرمان من شويد.
 نبّ��اش ب��ا اين گفت��ار پيامبرخ��دا9 نزد 
اصح��اب خ��ود بازگش��ت. كع��ب بن اس��د 
خطاب ب��ه بنوقريظه گفت: به خدا س��وگند، 
ش��ما مي دانيد كه محمد فرس��تادة خداست و 
هيچ چيزي غير از رش��ك و حس��د ما نسبت 
به ايش��ان، مانع ايمان آوردن ما نشده، آن هم 
به اين بهانه كه چرا اين پيامبر از بني اس��رائيل 
نيس��ت و ح��ال آن ك��ه نب��وت را خداوند به 
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هركه بخواهد عناي��ت مي كند و مي دانيد كه 
من شكس��تن پيمان و عهد را خوش نداشتم؛ 
ولي گويي بال و نحوست اين مردي كه اينجا 
نشس��ته اس��ت )حيّي بن اخطب(، ب��ر ما و بر 
قوم خودش پا پيچ ش��ده اس��ت. قوم خودش 
از م��ا بدتر و بدبخت تر بودن��د. در هر حال، 
محمد هر كس��ي را ك��ه از وي پيروي نكند، 
باقي نخواهد گذاشت. آيا به خاطر مي آوريد 
وقت��ي »ابن خراش« اينجا آم��د چه گفت؟ او 
گفت: مي خواهم ش��راب و فطي��ر خواري و 
فرمانرواي��ي را ره��ا كنم و آمده ام به س��وي 
مش��ك شير و خرما و جو! و يادمان هست كه 
به او گفتند اين چيست كه مي گويي؟ گفت: 
پيامب��ري در اين دهكده ظه��ور خواهد كرد، 
اگر هنگام ظهورش من زنده باش��م، حتماً از 
او پيروي و او را ياري خواهم كرد و اگر بعد 
از م��رگ من ظهور كرد بر ش��ما باد كه از او 
كناره گيري نكنيد؛ بلكه حتماً پيروش باشيد و 
به ياري و مددش بش��تابيد. در آن صورت، به 

هر دو كتاب � اول و آخر � ايمان آورده ايد.
 كعب گفت: اكنون من سه پيشنهاد براي 

شما دارم، هر كدام را مي خواهيد بپذيريد:
1. بياييد از او پي��روي كرده و تصديقش 
كنيم و به او ايمان آوريم تا در نتيجه بر جان، 
مال و زن و فرزند خود تأمين پيدا كنيم و هم 
در حكم همراهان و پيروان او باشيم. گفتند: ما 
پيرو كس ديگري غير از خودمان نمي شويم، 
پيامبري و كتاب از ما بوده، پس آيا مي توانيم 

تابع غير خود باش��يم؟ كعب همچنان پاس��خ 
آن ها را مي داد و ايش��ان را نصيحت مي كرد؛ 
امّا آن ه��ا گفتند ما هرگز از ت��ورات و آيين 

يهود دست بردار نيستيم. 
2. بياييد تا زن و فرزند خود را بكش��يم و 
بعد با شمش��يرهاي كشيده بر محمد ويارانش 
حمله كنيم؛ اگر كشته شديم كه هيچ، چيزي 
نيس��ت كه پس از آن به ما تهمت بزنند و اگر 
پيروز شديم، به جان خودم سوگند كه دوباره 
زن و فرزند مي گيريم. حيّي بن اخطب خنديد 
وگفت: گناه اين درماندگان چيست؟ رؤساي 
يهود مانند زبير بن باطا و مانند او گفتند: بعد از 
زن و فرزند چه چيزي در زندگي بهتر خواهد 
ب��ود؟ كعب گفت: فقط ي��ك راه ديگر باقي 
مانده است، كه اگر آن را نپذيريد كارتان زار 

خواهد بود؛ گفتند: آن چيست؟ گفت: 
3. امش��ب شب ش��نبه اس��ت و محمد و 
اصحاب��ش يقي��ن دارندكه ما امش��ب با آن ها 
نمي جنگيم، بياييد امشب بيرون رويم تا شايد 
كه بر او شبيخون بزنيم. گفتند: مي گويي شنبة 
خود را تباه كنيم؟! تو كه مي داني از اين كار 
بر س��ر ما چه آمده اس��ت؟ حيّي گفت: وقتي 
ك��ه قريش و غطف��ان اينجا بودن��د، من تو را 
ب��ه همين كار دعوت كردم و تو از شكس��تن 

حرمت شنبه خودداري كردي.
 كعب گف��ت: اگر يه��ود از من اطاعت 
كنند اين كار را خواهند كرد. يهوديان فرياد 

كشيدند كه ما شنبه خود را نمي شكنيم.
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وقت��ي مس��ألة محاصرة يهوديان س��خت 
شد، كس��ي را به حضور پيامبر9 فرستادند و 
تقاضا كردند كه ابولبابة بن عبدالمنذر را براي 
مذاكره پيش ما بفرس��ت. پيامب��ر ابولبابه را به 
حضور خواست و فرمود: نزد هم پيمانان خود 
برو و ببين چ��ه مي گويند. چون آن ها از ميان 
اوسيان تو را برگزيده اند. ابو لبابه گويد: پيش 
آن ه��ا رفت��م، در حالي كه محاص��ره بر آن ها 
بسيار سخت آمده بود. آن ها پيش من دويدند 
و گفتند: ما بيش��تر از همة مردم، نس��بت به تو 
دوس��ت هستيم. كعب بن اس��د هم برخاست 
و ب��ه من گفت: اي ابا بش��ير، ت��و مي داني كه 
ما نس��بت به تو و قوم��ت در جنگ حدائق و 
بُعاث و ديگر درگيري هايي كه داش��ته اند چه 
كاره��ا كه نكردي��م! اكنون اي��ن محاصره بر 
ما بس��يار سخت است و مش��رف به هالك و 
نابودي ش��ده ايم و محمد ه��م از محاصرة ما 
دست بردار نيس��ت؛ مگر اين كه تسليم بدون 
قيد و شرط او ش��ويم و حال آن كه اگر از ما 
بگذرد حاضريم به سرزمين خيبر يا شام برويم 
و گامي بر خالف او بر نداريم و هرگز كسي 

را براي جنگ با او بسيج نكنيم.
 ابولبابه گفت: اگ��ر اين )حييّ بن اخطب( 
با ش��ما نبود، موجبات هالكت شما را فراهم 
نمي ساخت. كعب گفت: آري به خدا سوگند 
او م��را در اين گرفت��اري كش��اند و نخواهد 
توانس��ت كه بي��رون آورد. حي��ي گفت: چه 
كنم؟! من طمع داش��تم كه بر او پيروز شويم، 

وقت��ي هم كه حس��ابم خطا در آم��د، با جان 
خود با تو برابري و هم��دردي كردم، اكنون 
هم آن چه بر س��ر تو آيد بر سر من هم خواهد 
آمد. كعب گفت: چه فاي��ده اي دارد كه من 
و تو با هم كش��ته ش��ويم و زن و فرزندانمان 
اسير شوند! حيّي گفت: به هر حال گرفتاري و 

خونريزي است كه بر ما نوشته شده است.
ابولبابه گوي��د: در اين هنگام كعب رو به 
م��ن كرده، گفت: اكنون عقيدة تو چيس��ت؟ 
از ميان همه ت��و را برگزيده ايم، محمد تنها با 
تسليم شدن ما در قبال آن چه كه او حكم كند 
موافق است. آيا بپذيريم؟ ابولبابه گفت: آري! 
از حصارها فرود آييد و تس��ليم شويد و اشاره 
ب��ه گلوي خود كرد و منظ��ورش اين بود كه 
در غير اين صورت كشته خواهيد شد. ابولبابه 
گويد: اينجا بود كه س��خت پش��يمان شدم و 

استرجاع كردم.
از آنج��ا برگش��ته و يكراس��ت به طرف 
مس��جدالنبي رفتم و خود را به س��توني بستم؛ 
در اي��ن باره آي��ة كريم��ة: )َيا أيَُّه��ا الَِّذيَن 
آَمُنوا ال َتُوُنوا اهلَل َوالرَُّس��وَل...( نازل شد11 
و همچنين آية: )َيا أ يَُّها الرَُّس��وُل ال َيُْزْنَك 
الَِّذيَن ُيَس��اِرُعوَن ِف الُكْفِر ِمَن الَِّذيَن َقاُلوا 
ِبأْفَواِهِهْم...(12 و باألخره دربارة پذيرفته  آَمنَّا 
ش��دن توبة ابولباب��ه، آية كريم��ة: )َوآَخُروَن 
اْعَتَُف��وا ِبُذُنوِبِهْم َخَلُطوا َعَما َصاحِلًا َوآَخَر 
َسيِّئًا َعَسي اهلُل أْن َيُتوَب َعَلْيِهْم إنَّ اهلَل َغُفوٌر 

َرِحيٌم(.13 نازل گرديد. 
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 در اي��ام محاص��رة بنوقريظ��ه، گروهي از 
قبيل��ة بنو هدل، كه در مي��ان بنوقريظه زندگي 
مي كردند و ايش��ان ني��ز يه��ودي بودند فرود 
آمدند و ايمان آوردن��د. آن ها به بنوقريظه نيز 
تأكيد كردند كه ش��ما نيز ايم��ان بياوريد؛ اما 
آن ه��ا ايمان نياوردن��د.14 و نيز ثعلبه و اُس��يد، 
پس��ران س��عيه و عموي آن ها، اسد بن عبيد در 
همان شبي كه فردايش بنوقريظه به ناچار فرود 
آمدند، پايين آمده و اسالم آوردند و خود، زن، 
فرزند و اموالشان در امان قرار گرفتند.15 عمرو 
ابن س��عدي نيز به دنبال مناظ��ره اي با يهوديان 

همراه پسران سعيه، از حصار بيرون آمد.16
 چون محاصره بر يهوديان دش��وار ش��د 
و ت��ن به فرمان پيامب��ر9 دادند و از حصارها 
فرود آمدند، پيامبر9 فرمودند تا اس��يران را 
به ريسمان بستند. محمد بن مسلمه مأمور اين 
كار ش��د و آن ها را در گوش��ه اي گرد آورد 
و س��پس زن ها و بچه ه��ا را از حصارها بيرون 

كرده، در محلي نشاندند.
 ابن هشام نقل مي كند: بعضي از بنوقريظه 
پذيرفتندك��ه جزي��ه بپردازن��د و حضرت آن 
گروه از بنوهدل را كه ايمان آورده بودند، بر 

سر ايشان حاكم گردانيد.17
م��دت محاص��رة بنوقريظ��ه مختلف نقل 

شده؛ عده اي آن را 25 روز نقل دانسته اند.18
واقدي از محمد بن َمسلَمه روايت مي كند: 
پيامبر به گوشه اي رفته، نشستند. در اين هنگام 
اوس��يان نزديك پيامبر9 آم��ده، گفتند: اي 

پيامبرخ��دا، اين ه��ا هم پيمان ما هس��تند و به 
خزرجيان ارتباطي ندارند و به خاطر داريدكه 
درگذش��ته با بني قينقاع � ك��ه هم پيمانان ابن 
ابّي )خزرج��ي( بودند � چگونه رفتار كرديد، 
شما س��يصد نفر از افراد بدون زره وچهارصد 
نف��ر زره دار ازآن ه��ا را به تقاض��اي اب��ن اُبّي 
بخش��يديد؛ اكنون اين هم پيمانان ما، از كردة 
خود پش��يمان اند و از عهدشكني خود پوزش 
مي خواهن��د، آن ها را به م��ا ببخش. پيامبر9 
س��كوت كردند و مطلب��ي نفرمودند. پس از 
اين كه قبيلة اوس��ي زياد حرف زدند و اصرار 
كردند و همگي صحبت داشتند، فرمود: اگر 
حكم در اين باره را به مردي از شما واگذارم 
خش��نود خواهيد ش��د؟ گفتند: آري. فرمود: 
حكم كردن در اين مورد را به س��عد بن معاذ 
واگذاش��تم.19 درآن هنگام، سعد بن معاذ در 
خيمة كعيبه، دختر س��عد بن عتبه، در مس��جد 
پيامبر9 بود. اي��ن زن زخم ها را معالجه و از 
اشياي گمشده وپراكنده نگهداري مي كرد و 
هم از افراد غريب و بي كس � در خيمه اي كه 
مي��ان مس��جد داش��ت � حراس��ت مي نمود. 

پيامبر9 سعد را در آن خيمه جا داده بودند.
 چون پيامبر9 ، حكميت دربارة بنوقريظه 
را به س��عد ب��ن معاذ س��پرد، فرمود: اوس��يان 
بيرون آمدند و پي س��عد رفتند و او را س��وار 
ب��ر خري كردند ك��ه روي آن پاالني از ليف 
خرما انداخته ب��ود و روي پاالن هم قطيفه اي 
په��ن كردند و لگام آن هم از ليف خرما بود. 
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اوس��يان برگرد او به راه افتاده، مي گفتند: اي 
اب��و عمرو، محم��د حكم كردن درب��ارة اين 
دوس��تانت را به تو واگذار كرده اند كه نسبت 
به آن ها نيكي كني. تو ديدي كه ابن ابّي نسبت 

به همپيمانان خود چگونه رفتار كرد.
ضّحاك بن خليفه مي گفت: اي ابو عمرو، 
مواظب اين هم پيمانان خود باش! آن ها در همة 
گرفتاري ها از تو دفاع كردند و تو را بر ديگران 
برگزيدند و اميدوارند كه در پناه تو قرار گيرند.

 سلمة بن س��المة بن وقش هم گفت: اي 
ابو عمرو، با هم پيمانان و دوس��تان خود نيكي 
كن وانگهي، پيامبر دوس��ت م��ي دارد آن ها 
باقي بمانند. ايشان در جنگ بعاث و حدائق و 
ديگر درگيري ها تو را ياري دادد و به هر حال 

سعي كن كه از ابن ابّي بدتر نشوي.
 يكي از اوس��يان نيزگف��ت: ابو عمرو! در 
نظر داشته باش كه ما از آن ها خواستيم همراه 
ما جنگ كنند و جنگ كردند و هم از ايشان 
ياري خواستيم و ياري مان دادند. سعد بن معاذ 
همچنان سكوت كرده بود، ولي چون اصرار 
و پافشاري كردند، گفت: اكنون زمان آن فرا 
رسيده است كه سرزنِش سرزنش كنندگان بر 

سعد � در راه خدا � تأثير نگذارد.
 سعد بن معاذ در جايي به حضور پيامبر9 
آمد كه مردم گرد آن حضرت نشسته بودند. 
همين كه س��عد رس��يد، پيامب��ر9 فرمودند: 
برخيزيد و بر س��االر خود احت��رام بگذاريد. 
گروه��ي از مردان بني عبد اش��هل گفتند: بپا 

خاس��تيم و در دو صف ايستاديم و هر يك از 
م��ردان، او را درود و تحيت گفتند، تا آن كه 
س��عد نزد پيامبر9 رسيد. افراد قبيلة اوس كه 
در حض��ور پيامبر بودند، به س��عد گفتند: اي 
ابوعمرو، پيامبر حكم را به تو واگذارده است. 
نسبت به ايشان خوبي كن و به يادآور كه آن ها 
ب��راي تو متحّم��ل گرفتاري زيادي ش��ده اند. 
س��عدبن معاذ گفت: آيا ش��ما ب��ه فرمان من 
دربارة بنوقريظه راضي هستيد؟ گفتند: آري، 
در غياب تو رضايت خود را اعالم داش��ته ايم 
و خود تو را انتخاب كرده ايم و اميدواريم كه 
بر م��ا منّت بگذاري. همچنان كه ديگري، غير 
از تو، دربارة بنوقينقاع انجام داد. تو ارزش ما 
را مي داني و ما هيچ گاه به اندازة امروز نيازمند 
پاداش نيس��تيم. سعد گفت: شما را به زحمت 
نينداخته باش��م و رودربايس��تي نكرده باشيد؟ 
گفتند: منظور تو چيست؟ سعد گفت: شما را 
س��وگند به عهد و ميثاق اله��ي، آيا حكم مرا 
در مورد خودتان مي پذيريد؟ همگي پاس��خ 
دادن��د: آري. در اي��ن هنگام س��عد به منظور 
حفظ حرمت رس��ول اهلل9 به گوشة ديگري 
رفت و گفت: كساني كه اين طرف نشسته اند 
هم، داخل در حكم من هس��تند؟ پيامبر9 و 

افرادي كه آنجا بودند گفتند: آري.
 س��عد گفت: م��ن در مورد ايش��ان چنين 
حكم مي كنم كه مردان ايش��ان به تيغ كش��ته 
ش��وند و زن ها و بچه ها اس��ير گردند و اموال 

آن ها تقسيم شود.
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 پيامب��ر9 فرمودند: هم��ان را گفتي كه 
خداون��د متع��ال از فراز هفت آس��مان حكم 

فرمود.20
 فرمان داده شد كه مردان اسير را به خانه 
اس��امة بن زيد منتقل سازند و زنان و كودكان 
را به خانة دختر حارث ببرند. پيامبر9 فرمان 
داد چندين بار خرما ميان آن ها توزيع ش��ود.

گروهي از ايشان آن شب را به خواندن تورات 
مشغول بودند و برخي از ايشان برخي ديگر را 
به اس��تقامت و پايداري در دين و تمّس��ك به 

تورات توصيه مي كردند.
 پيامب��ر9 فرمودن��د: اثاثي��ه و كاالها و 
لباس ها هم به خانة دختر حارث برده ش��ود و 
هم دس��تور فرمودند كه دام ها را همانجا ميان 

درختان به چرا رها كنند.
 گوين��د: ف��رداي آن روز پيامبر9 صبح 
به ب��ازار رفت��ه، دس��تور دادن��د گودال هاي 
گورمانندي در فاصلة خانة »ابو جهم عدوي« 
تا احجار الزيت بكنن��د. اصحاب پيامبر9 به 
كندن مشغول شدند و آن حضرت با بزرگان 
اصح��اب نشس��ته بودن��د و م��ردان بنوقريظه 
را دس��ته دس��ته مي آوردند و گردن آن ها را 

مي زدند.
 يهوديان به كعب بن اس��د مي گفتند: فكر 
مي كني محمد ب��ا ما چه خواهد كرد؟ گفت: 
كاري سخت و دش��وار! واي بر شما كه هيچ 
وقت عاقالنه نمي انديش��يد. مگر نمي بينيد كه 
فراخواننده را شفقتي نيست و هركس از شما 

كه مي رود ب��ر نمي گردد؟ به خدا قس��م جز 
شمشير چيز ديگري نيست.

 يهوديان در حضور پيامبر9 دس��ته دسته 
كش��ته مي ش��دند. علي7 و زبي��ر عهده دار 
كش��تن آن ها بودن��د. حيّي ب��ن اخطب را در 
حالي كه دس��تانش ب��ه گردنش بس��ته بود و 
جامه اي س��رخ براي كشته شدن پوشيده بود، 
آوردن��د. او جامة خود را با انگش��ت از چند 
جاي دريده بود، تا پس از مرگ، كس��ي آن 

را در نياورد.
 چون او آمد، پيامبر9 فرمود: اي دشمن 
خ��دا! آيا خدا م��ا را از تو بي نياز نس��اخت؟ 
گف��ت: چرا به خدا س��وگند، ولي به هر حال 
من خود را در دشمني با تو سرزنش نمي كنم. 
من هم در جستجوي عزت بودم ولي خداوند 
مي خواست كه تو را بر من پيروز گرداند. من 
به ه��ر دري زدم ولي هر ك��س را كه خداي 
خوار خواهد، خوار و زبون مي ش��ود؛ سپس 
»ُحي��ّي« رو به مردم ك��رد و گفت: اي مردم، 

فرمان الهي را گريزي نيست؟
سرنوش��ت و تقدي��ر چني��ن ب��ود و اين 
خونريزي بر بني اس��رائيل مقّدر. دستور داده 
ش��د تا گردن��ش را زدند؛ س��پس غ��زال بن 

سموئيل را آوردند.
پيامبر9 فرمودن��د: خدا ما را بر تو پيروز 
نساخت؟ گفت: آري و رسول خدا9 دستور 
داد تا گردنش را زدند. آن گاه نبّاش بن قيس 
را آوردند. او س��عي كرده بود با كسي كه او 
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را مي آورده درگير ش��ود و او هم با مشت به 
بيني نبّاش كوبيده و آن را خوني س��اخته بود. 
پيامب��ر9 به مأم��وري ك��ه او را آورده بود، 
اعت��راض گرده، پرس��يدند: چرا ب��ا او چنين 
كردي؟! مگر شمش��ير كافي نبود؟ گفت: اي 
پيامبر خدا، او با من درگير شد و مي خواست 
بگريزد. نبّاش گفت: اي ابوالقاس��م! س��وگند 
به ت��ورات دروغ مي  گويد، اگر مرا آزاد هم 
مي ساخت من از آمدن به جايي كه همة قومم 
كش��ته شدند تأخير نمي كردم، تا من هم مانند 

يكي از ايشان باشم.
 پيامب��ر9 فرمودن��د: ب��ا اس��يران خوش 
رفتاري كنيد و به آن ها آب دهيد و سيرابشان 
كني��د تا خنك ش��وند و بعد بقيه را بكش��يد. 
گرماي آفتاب و سوزندگي شمشير را بر آن ها 
جم��ع مكني��د � و آن روز آفتابي و گرم بود � 
به اس��يران آب و طعام دادند و چون س��يراب 
ش��دند و خنك گرديدند، ب��ه قتل بقيه فرمان 

داده شد.
 پيامبر9 به َس��لْمي، دختر قيس كه يكي 
از خاله هاي آن حضرت بود نگاه كردند. اين 
بانو به پيامبر9 گرويده و با هر دو قبيله رفت 
و آمدي داش��ت. رفاعة بن س��موئيل پيش او 
و برادرش س��ليط بن قيس و اهل خانة ايشان 
رف��ت و آم��د داش��ت و چ��ون او را زنداني 
كردند، كس��ي را پيش سلمي فرس��تاد كه با 
محمد دربارة من صحبت كن تا مرا ببخش��د 
و مي داني كه مرا پيش ش��ما احترامي است و 

تو ه��م به منزلة مادر محم��دي،21 اين محبت 
ش��ما تا روز قيامت بر گردن من خواهد بود. 
پيامبر9 به س��لمي فرمودند: اّم منذر! چيزي 
نمي خواهي؟ گفت: اي فرس��تادة خدا، رفاعة 
ب��ن س��موئيل با ما آم��د و ش��د دارد و از هر 
لحاظ قابل احترام اس��ت. او را بر من ببخش! 
پيامبر9 متوجه بودند كه رفاعه به سلمي پناه 
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برده اس��ت؛ لذا فرمودند: او از آِن تو باشد. اّم 
منذر گويد: رفاعة بن سموئيل اسالم آورد.

 س��عد ب��ن عب��اده و حباب بن من��ذر نزد 
پيامبر9 آمده، گفتند: اي پيامبرخدا، گويا كه 
اوسيان به مناسبت هم پيمان بودن با بنوقريظه، 
كشتن ايشان را خوش نمي دارند. سعد بن معاذ 
گفت: اي فرستادة خدا، هركس از اوسيان كه 
در او خير و نيكي باشد چنين نيست و خداوند 
هركس از اوس��يان را كه كش��تن بنوقريظه را 
دوس��ت نمي دارد، خوشنود نفرمايد! اُسيد بن 
حضير هم گفت: اي پيامبرخدا، چنين نيست. 
هي��چ خان��ه اي از خانه ه��اي او را رها مكن و 
يكي دو اسير را بفرست تا آنجا گردن بزنند و 
هركس كه به اين كار رضايت ندهد، خداوند 
متعال بين��ي او را به خاك بمال��د. اّول هم به 
خانه و محلة ما بفرس��تيد. پيامبر9 دو اسير را 
به محلة بني عبد اش��هل فرستادند كه يكي را 
اسيد بن حضير گردن زد، ديگري را ابونائله. 
و دو اس��ير به محلة بني حارثه فرستاد؛ گردن 
يكي از آن دو را ابوبردة بن نياز زد و محيَّصه 
هم ب��ه او ضربه ديگ��ري زد و آن ديگري را 
ابوعب��س بن َجب��ر گ��ردن زد و ظهيربن رافع 
هم ضربه ديگري به او وارد آورد و دو اس��ير 
هم ب��ه محلة بني ظفر فرس��تادند؛ يكي از آن 
دو را قت��ادة ب��ن نعمان و ديگ��ري را نضربن 
حارث كشت. براي قبيلة بني عمرو بن عوف 
هم دو محكوم را فرس��تادند كه عقبة بن زيد 
و ب��رادرش وهب بن زي��د بودند؛ يكي از آن 

دو را ُعَويم بن س��اعده و ديگري را سالم بن 
عمير به قتل رس��اندند. ب��راي بني امية بن زيد 
هم از اس��را فرس��تادند. كعب بن اس��د را در 
حالي كه دس��تانش به گردنش بس��ته بود، به 
حض��ور پيامبر9 آوردند. او م��رد زيبارويي 
بود. پيامبر9 فرمودند: كعب بن اس��د است؟ 
كع��ب گف��ت: آري، اي ابوالقاس��م، پيامب��ر 
به او فرمودن��د: چرا از نصيح��ت ابن خراش 
به��ره نبردي��د در صورتي ك��ه او مرا تصديق 
مي كرد، مگر به ش��ما دستور نداده بود كه از 
من پيروي كنيد و اگر مرا ديديد س��الم او را 
به من برسانيد؟ گفت: چرا، سوگند به تورات 
اي ابوالقاس��م، اگ��ر نه اين بود ك��ه يهود مرا 
س��رزنش مي كردند كه از ترس شمشير بوده، 
حتماً از تو پيروي مي كردم؛ ولي چه كنم كه 
من بر دين يهوديانم. پيامبر9 دستور داد او را 

جلو برده، گردنش را زدند.
 تنها ي��ك زن از بنوقريظه كه با انداختن 
يك س��نگ مس��لماني را كش��ته بود، اعدام 
شد. ش��مار يهودياني كه كش��ته شدند، محّل 

اختالف است.22
زبير بن باطا در جن��گ بعاث بر ثابت بن 
قيس منت نهاده و آزادش س��اخته بود، ثابت 
پيش زبير آمد و پرس��يد: ابو عبدالرحمان! مرا 
مي شناس��ي؟ زبير گفت: ممكن است كسي 
مثل من، تو را نشناس��د؟! ثاب��ت گفت: تو را 
بر من حقي اس��ت و اكنون مي خواهم پاداش 
آن را ب��ه تو بدهم. زبير گف��ت: كريم، كريم 
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را پ��اداش نيك مي دهد و من امروز س��خت 
نيازمند آنم.

ثابت به حضور پيامبرخدا9 آمد و گفت: 
زبير را به گردن من حقي اس��ت. او در جنگ 
بعاث موي جلو س��رم را كش��يد و گفت: اين 
نيكي را به ياد داشته باشد و اكنون مي خواهم 
پ��اداش او را بدهم. لطف ك��رده، او را بر من 
ببخشيد. پيامبر9 فرمودند: او از آِن تو باشد.

 ثاب��ت، نزد زبير آمد و گفت: پيامبر تو را 
بر من بخشيدند. زبير گفت: من پيري فرتوتم، 
نه فرزندي، نه زني و ن��ه مالي در مدينه برايم 

باقي خواهد ماند، چگونه زندگي كنم؟
ثابت به حضور پيامبر9 آمد و گفت: اي 
فرستادة خدا، فرزند زبير و زن و مال او را هم 

به من ببخشيد.
 پيامب��ر9 فرزن��د و زن و مال او را هم به 
ثابت بخش��يدند. ثابت نزد زبير آمد و گفت: 
پيامب��ر خدا فرزند و زن و مال تو را هم بر من 

بخشيدند.
 زبير گفت: اي ثابت، تو نيكي را نس��بت 
ب��ه من تمام كردي و آن چه را كه به عهدة تو 
بود انجام دادي، اي ثابت به من بگو كعب بن 
اس��د كه چهره اش همچون آيينة چيني است 
و همة زيبا رويان قبيله را در چهرة او مي توان 

ديد چه شد؟ گفت: كشته شد.
گفت: سرور حاضران و غايبان و ساالر هر 
دو قبيله، كه آن ها را به جنگ بر مي انگيخت 
و در منطقه شان به آن ها خوراك مي داد؛ يعني 

حيي بن اخطب چه ش��د. گفت: كش��ته شد. 
گفت: آن كه به هنگام جنگ يهود، نخس��تين 
فردي بود كه راه مي افتاد و اگر عقب نشيني 
مي كردند، از آن ها حمايت مي كرد؛ غّزال بن 
سموئيل چه شد؟ گفت: كشته شد. گفت: آن 
دلير حيلت س��از كه فرماندهي قبول نمي كرد 
مگر اين كه دشمن را درهم مي شكست و هيچ 
گرهي نبود مگر اين كه آن را مي گشود؛ نبّاش 

بن قيس چه شد؟ گفت: كشته شد.
گفت: پرچمدار يه��ود، در همة هجوم ها 
� وهب بن زيد � چه ش��د؟ گفت: كش��ته شد. 
گف��ت: پذيرايي كنن��دة يهود و پ��در يتيمان 
و بي��وه زن��ان يهود � عقبة بن زيد � چه ش��د؟ 
گفت: كش��ته ش��د. گفت: آن دو عمرو، كه 
همواره به تدريس تورات اشتغال داشتند، چه 
شدند؟ گفت: آن دو هم كشته شدند. زبير به 
ثابت گفت: در اين صورت و پس از ايش��ان 
چه خيري در زندگي اس��ت؟ آيا من به جايي 
برگردم كه ايش��ان آن جا بودند و مگر پس از 

ايشان در آن جا جاودانه خواهم زيست.
 نه، من به چنين زندگي اي نيازي ندارم. اكنون 
هم به حق نعمت خود بر تو، از تو مي خواهم كه 
مرا پيش اين قاتل كه سران بني قريظه را كشته 
است و مي كشد ببري و سپس مرا به كشتارگاه 

قوم ببر و كارم را تمام كن.
گوين��د: چ��ون غناي��م را جم��ع كردند، 
پيامب��ر9 فرمودن��د كااله��ا را ب��ه هركس 
ك��ه مي خواهد، بفروش��ند. همچنين اس��را را 
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فروختند و نخل هاي خرما را تقس��يم كردند. 
مجموعة اسيران زن و بچه هزار نفر بودند.

 پيامبر9 پيش از ف��روش غنايم، خمس 
آن ها را جدا كرد و اس��يران را هم پنج گروه 
نمود و خم��س آن ها را ه��م در اختيار خود 
گرفتن��د. گروه��ي را آزاد ك��رده، بعضي را 
به افراد بخش��يدند و بعض��ي را هم به خدمت 
برگماشتند. در مورد اثاثيه و درختان خرما هم 
همين طور رفتار ش��د و پن��ج يك آن ها كنار 

گذاشته شد.
 از مس��ائل بس��يار مهمي كه امروزه مورد 
بحث و محل نقض و ابرام واقع ش��ده، مسألة 
اعدام دس��ته جمعي يهود بنو قريظه است كه 
اّوالً در اصل ماجرا تشكيك شده؛ ثانياً دربارة 
مجري��ان اعدام و محّل اعدام اختالف اس��ت 
و نيز گفته ش��ده كه با س��يرة عملي پيامبر9 

سازگاري ندارد.
 م��ا به تناس��ب بضاع��ت ان��دك، پس از 
مطالع��ه وتحقي��ق دراي��ن زمينه، كوش��يديم 
روزنه اي جديد در اين باره بگشاييم و دربارة 
مسائل ياد ش��ده به صورت فشرده، مطالبي را 
عنوان نماييم كه اميدواريم مورد توجه و بذل 
عناي��ت خوانن��دگان و محقق��ان محترم واقع 
شود و ضمن تشويق و ترغيب، اين حقير را از 

راهنمايي هاي خويش بهره مند سازند.
مبحث سوم: نكاتي در بارة غزوة بنو قريظه

بنوقريظ��ه،  مقت��والن  تع��داد  1ـ  نكت�ه 
محّل اختالف اس��ت. مس��لم اين اس��ت كه 

بايد ح��ّد اقل نفرات را در نظ��ر گرفت؛ زيرا 
همانگونه كه گذشت، تعدادي از آن ها اسالم 
آوردند، تعدادي هم با وس��اطت مس��لمانان، 
از م��رگ نجات يافتند. ابن هش��ام مي گويد: 
تع��دادي از بنو َهَدل كه يه��ودي بودند و در 
بين بني قريظه زندگي مي كردند )تعدادش��ان 
متأسفانه مشخص نيست( تسليم شده و اسالم 
آوردن��د و برخي از بنوقريظه هم قبول كردند 
كه جزيه بپردازند؛ بنابراين، ارقام اغراق آميز 
را يا بايد ناش��ي از عدم دقّت در ضبط دانست 
و ي��ا باي��د حمل ك��رد؛ مثاًل رق��م 1400 نفر 
احتم��االً ناظر به همة افراد قبيل��ه؛ اعم از مرد 
و زن و كودك است؛ زيرا واقدي تعداد اسرا 
را هزار نفر نوش��ته و با توج��ه به قرائن، تعداد 
كشته ها هم نبايد از چهار صد نفر تجاوز كند 
و يا مثاًل رقم 700 نفر شايد منظور همة مردان 
آن ها؛ چه مقاتل و چه غير مقاتل و شمار 600 
نفر، افرادي هس��تند كه مي توانستند سالح به 
دس��ت گيرند و 400 نفر كس��اني هستند كه 
جنگيده اند و تا آخر سرس��ختي نشان داده اند 
و خالصه اين كه، آن چه مس��لم است، سران 
جن��گ اف��روز و خيانت��كار بنوقريظ��ه اعدام 
شدند؛ بنابراين، تعداد قطعي افراد اعدام شده، 
حداقّل نفرات اس��ت و قريب به حدس، شايد 

حتي كمتر از 400 نفر باشند.
 نكت�ه 2ـ از مطالبي كه داراي ابهام دانسته 
شده، اين اس��ت كه برخي نوشته اند: مجريان 
اع��داِم بنوقريظ��ه، حضرت عل��ي7 و زبير 
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بوده اند. اين سخن را بايد حمل بر اين كردكه 
مس��ؤوليت و فرماندهي اعدام با ايشان بوده و 
اعدام ها تحت نظر ايشان انجام مي گرفته است 
و يا بگوييم: افرادي كه چنين نوشته اند، حمل 
به غالب كرده اند و نقل ابن ش��هر آش��وب و 
طبرس��ي در اينجا بس��يار مه��م و قابل توجه 
است. ابن شهر آشوب مي نويسد: »پس ده نفر 
را علي7 ُكشت و زبير نيز ده نفر را ُكشت و 
كمتر فردي از اصحاب ماند كه يك يا دو نفر 
را نكشته باش��د.«23 طبرسي هم مي نويسد: »و 
دستور داده ش��د به ده نفر، پس بيرون آورده 
ش��دند و امير مؤمنان، علي7 آن ها را گردن 
زد؛ س��پس امر ش��د به ده نفر و بيرون آورده 
شدند و زبير گردن آن ها را زد و كمتر كسي 
از اصح��اب پيامبر9 بود كه ي��ك يا دو نفر 
را نكش��ته باشد.«24 بنابراين، ما اگر اين نقل را 

بپذيريم، ابهام احتمالي از بين مي رود.
 نكته 3ـ ابهام احتمالي درچگونگي اعدام 
ومحل آن است كه برخي آن را مطرح كرده اند، 
تأثيري در اصل ماجرا و تعداد كشته شدگان 
ن��دارد و اصل قضيه را مبهم نمي س��ازد. حال 
اگر مح��ّل حفر خن��دق براي دفن كش��ته ها 
داخل ب��ازار مدينه يا گوش��ه اي از كنار بقيع 
باش��د )كه گفته مي ش��ود، پيش تر قبرس��تان 
يهود ب��وده و اكنون در انتهاي قبرس��تان بقيع 
در داخ��ل چهار ديواري اس��ت(، چه تأثيري 
در اصل مطلب دارد و يا فرس��تادن تعدادي از 
اسرا به محله هايي كه اوسيان در آنجا زندگي 

مي كردن��د، براي اعدام، باز هم اصل موضوع 
عوض نمي شود.

نكت�ه 4 ـ برخي از بزرگان، اعدام دس��ته 
جمعِي س��ران جنگ اف��روز و خيانت پيش��ة 
بنوقريظ��ه و ع��ده اي از جنگجوي��ان معاند و 
محارب آن ها را، مخالف سيرة عملي پيامبر9 

شمرده اند و اين محّل تأمّل است؛ زيرا:
الف( اين تحليل زماني درس��ت اس��ت كه 
تأثيرگرفت��ه از ذهني��ات قبل��ِي تحليل گر و بر 

اساس پيش داورِي او نباشد.
ب( هر عمل و رفتار پيامبر، به تنهايي »سيره« 
اس��ت و بايد با خود آن عمل س��نجيده شود و 

زواياي مختلف آن را بايد در نظر گرفت.
ج( آن چه مس��لم اس��ت، رفتار پيامبر نيز 
اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحاُء َبْيَنُهم «  تحت قاعدة »َأِشدَّ

مي باشد.
د( اين كه گفته ش��ود: »پيامبر با دش��منان 
دين وكساني كه با اسالم به هر وسيله اي درگير 
ش��ده و از هيچ كوششي براي نابودي اسالم و 
مسلمانان دريغ نكرده اند و يا با مشركان رفتار 
عاطف��ي داش��ت«، ادعايي بيش نيس��ت و ما 

خالف اين را مسلّم مي دانيم.
ه ( با توجه به م��واردي از توطئه هاي يهود 
بنو قريظه كه پيش تر يادآور شديم، هر انسان 
منصفي قضاوت خواهد كردكه اعدام س��ران 
جنگ افروز بنوقريظه كاماًل مطابق با عدالت 

بوده است.
و( ب��ا توج��ه به اين ك��ه پيامب��ر9 نتيجة 
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اغماض از تقصيرات بني نضير را شاهد بودند 
و ديدن��د كه چگون��ه آن ها ازتوطئه دس��ت 
برنداش��تند وجن��گ اح��زاب را ب��ا تحريك 
قريش وديگر مش��ركان، بر مسلمانان تحميل 
نمودند، ديگر جايي ب��راي تكرار اين تجربه 
و آزمودن آزموده ها نمي ماند؛ زيرا هيچ بعيد 
نيس��ت، بلكه با توجه به روحيات اين قوم، به 
احتمال قوي، اينان در صورت رهايي، دست 

به اقدامات براندازانة ديگري مي زدند.
 كس��ي ش��بهه نكندكه اين »آش نخورده 
و دهان س��وخته« يا »قصاص قبل از جنايت!« 
اس��ت؛ چرا كه ِصرف احتمال ي��ا حتي يقين 
به انج��ام اقدامات براندازانة بع��دي، دليل بر 
جواز اعدام ايش��ان نمي ش��ود؛ زيرا از آن چه 
پيش تر عرض كرديم معلوم مي شود اين شبهه 
جايي ندارد؛ بلكه ثابت ش��دكه اينان، جنايت 
مستوجب اعدام را مرتكب شده بودند وآن چه 
در اينجا بحث مي ش��ود، دربارة اس��تحقاق و 
عدم اس��تحقاق نيس��ت؛ زيرا در اين كه ايشان 

مستحّق اعدام بودند، شكي نيست.
ز( بايد وضعيت زمان را هم در نظرگرفت؛ 
چه بس��ا اين بار وضعيت سياسي، اجتماعي و 
امنيتي با گذش��ته فرق داش��ت و اين وضعيت 
معل��ول جنگ احزاب بودكه خود يهود در به 

وجود آوردن آن، سهم زيادي داشتند.
وانگهي، چنان كه اين بار پيامبر، نقض عهد 
ايش��ان را ناديده مي گرفت، همة قراردادهاي 
نظام��ي و امنيّت��ي پيامبر متزلزل مي گش��ت و 

مس��لمانان درب��ارة نقض عهد ديگ��ران ايمن 
نبودند، در حالي كه ديگران به وس��يلة پيمان 
با مس��لمانان ايم��ن بودند؛ زي��را در صورت 
نقض، با عفو پيامبر روبه رو مي شدند و در اين 
صورت اين پيمان ها، هيچ ارزش امنيّتي براي 

مسلمانان در پي نداشتند.
ز( در همة كش��ورها، حتي امروزه سزاي 
خيان��ت، مرگ اس��ت و از نظر ت��ورات هم، 
حكم خيانت در جنگ، مرگ است و چه بسا 
س��عدبن معاذ هم اين حك��م را از آموزه هاي 
دين��ي يهود در اثر معاش��رت با آن ها ش��نيده 

بود.25
نكته 5 ـ اس��تاد دكتر ش��هيدي از اين كه 
حكم س��عد، مبدأ تش��ريع قرار گرفته باش��د، 
اظهار ش��گفتي مي كن��د؛ اين، خ��ود باعث 

شگفتي است؛ زيرا:
1. اي��ن حكم مورد رضايت پيامبر اس��ت 
و خ��ود پيامبر به س��عد فرمان دادن��د: در اين 
باره حكم كن��د و بعد هم آن را تأييد كردند؛ 
»َحَكْمَت ِبُْكِم اهلِل ِمْن َفْوِق َسْبَعِة َأْرِقَعٍة« و در 
واقع همين تأييد حض��رت محمد9 موجب 

مشروعيت اين حكم گرديد.
2. اه��ل بيت: در پاس��خ خوارج كه به 
قبول حكميت از س��وي امير مؤمنان7 ايراد 
مي گرفتند به قبول حكميّت س��عد از س��وي 

پيامبر9 ، استدالل مي كردند.
 نكته 6 ـ در اين كه پيامبر9 چه كس��اني 
را براي اطالع از پيمان شكني يهود فرستادند، 
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اختالف است؛ برخي گفته اند: پيامبر9 سعد 
بن معاذ و اس��يد بن حضي��ر را براي انجام اين 
مأموري��ت فرس��تاد.26 برخي، مانن��د واقدي، 
س��عدبن عباده را اضافه مي كنند.27 وگروهي 
ديگر گفته اند: اين س��ه نف��ر، همراه يك نفر 

ديگر، فرستاده شدند.28
 اين كه پيامبر9 بزرگان اوس )س��عد بن 
معاذ و اس��يد بن حضير( را فرس��تاده باش��ند، 
منطقي به نظر مي رسد؛ زيرا اوس، با بنوقريظه 
رابطة نزديكي داش��ته اند و هم پيمان بوده اند و 
معلوم نيس��ت؛ چرا برخي سعدبن عباده را هم 

اضافه كرده اند.
 در همين ج��ا، نقل ش��ده كه يهودي��ان به 
س��عدبن معاذ ناس��زا گفتن��د؛ اي��ن مطلب تا 
ح��ّدي بعيد به نظ��ر مي رس��د؛ از دو جهت:

 

 الف( ايش��ان با اوس رابطة دوس��تي داش��تند 
و جايگاه س��عد در ميان اوس��يان ب��راي آنها 
مشخص بود. ب( اگر آن ها به سعد دشنام داده 
بودند، معنا نداشت اوس��يان از سعد بخواهند 
خوبي  هاي بني قريظه را به ياد آورده، نسبت 

به ايشان نيكي كند.
نكته 7 ـ برخي از نقل ها بگونه اي اس��ت 
كه گويي در مجلس��ي كه س��عد حكم نمود، 
يهودياني از بنوقريظه حضور داش��تند و او به 
ايشان خطاب كرده كه: آيا حكم مرا در مورد 
خودت��ان مي پذيريد؟ در صورتي كه حضور 
يهود در آنجا بعيد به نظر مي رسد؛ زيرا آن ها 
اسير شده و با طناب بسته شده بودند و درجايي 

با حضور نگهباناني، نگهداري مي شدند و در 
حالي كه آن ها تس��ليم حكم پيامبر9 ش��ده 
بودند. پس ديگ��ر جايي ندارد ك��ه از آن ها 

خواسته شود كه مجدداً اظهار نظر نمايند!
چيزي ك��ه قوي تر به نظر مي رس��د، اين 
خطاب به اوس��يان اس��ت كه از س��عد انتظار 
داشتند در حق هم پيمانانشان، حكم ماليم تري 

مطرح كند.
 نكته 8 ـ دربارة چگونگي تقس��يم غنايم 
بني قريظه اختالف است؛ برخي همانگونه كه 
گذشت، مي گويند: پيامبر بعد از آن كه خمس 
غناي��م را جدا كرد و كنار كذاش��ت، بقيه را 
ميان اصحاب تقس��يم كرد؛ ام��ا برخي ديگر 
آن را به عن��وان فيء دانس��ته و گفته اند: »بعد 
از جن��گ با بنوقريظه بود ك��ه پيامبر به انصار 
فرم��ود: اگرخواس��تيد مي تواني��د مهاجران را 
از خانه ه��ا وام��وال خود بيرون كنيد وس��پس 
اموال بنوقريظه را ميان مهاجران تقس��يم كرد 
و به ايشان )انصار( فرمود: اگر خواستيد اموال 
و خانه هايت��ان را ب��ا مهاجران تقس��يم كنيد، 

همان گونه كه پيش تر تقسيم كرده بوديد.29
تقس��يم غنايم ميان مهاج��ران، بعد از اين 
جنگ، بعيد به نظر مي رسد، به داليلي كه در 
مورد تقسيم غنايم بني نضير گذشت و آيات 
8 و 9 سورة مباركه »حش��ر« هم اين موضوع 
را ب��ا صراحت تأييد كرده اس��ت و مي دانيم 
كه سورة »حشر« در مورد بني نضير نازل شده 

است.
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از مصيبت ها و درد جانكاهي كه همواره 
جهان اسالم با آن مواجه بوده، غصب فلسطين 
به دس��ت يهوديان صهيونيست است. يكي از 
ابعاد اساسي اين مسأله جنبة حقوقي آن است 
ك��ه اكنون به گونه اي فش��ترده به آن اش��اره 

مي كنيم:
برخي تبليغات ماهرانه، باور و افكار عمومِي 
بين المللي را وادار به پذيرفتن انديشه هايي كرده 
است كه حتي با يك بررسِي سطحي، ناصواب 
بودن آن ها آش��كار مي گردد. با اين تبليغات، 
گاهي وجود حقوق تاريخي را برجس��ته جلوه 
مي دهند و مي خواهند اس��اس كش��ور يهود را 
بر تجديد حيات الشه هايي بنا كنند كه گرد و 
غبار دو هزار س��اله، آن الشه ها را در زير خود 
مدفون ساخته است؛ گاهي يهوديان شكنجه ها 
و آزارهايي را كه در دوران هاي گذشته قرباني 
آن بوده ان��د، ي��ادآوري مي كنند تا تش��كيل 
كش��وري را در فلسطين توجيه نمايند و بتوانند 
از اين پس، در پناه آن در آرامش به س��ر برند 
و بالجمله، گاهي به راه حل 1947 سازمان ملل 
متحد راجع به تقس��يم فلسطين تكيه مي كنند و 
به اموري متوّسل مي شوند كه مدعي اند اسناد و 
داليل بين المللي است و قبل از راه حل تقسيم 
فلس��طين موجود بوده است. به اينگونه مطالب 
اس��تناد مي جويند ت��ا نتيجه بگيرن��د كه ايجاد 
دولت اسرائيل داراي مبناي قضايِي بي چون و 

چرا است.
 اگر بنا اس��ت كس��اني بتوانن��د »حقوق« 

تاريخ��ي را دس��تاويز كنن��د و به آن توس��ل 
جويند؛ آن ملت عرب اس��ت ن��ه قوم يهود و 
نه هيچ كس ديگر. تجزي��ه و تحليِل واقعيات 
تاريخ��ي و اطالعات��ي ك��ه از آن به دس��ت 
مي آيد، ب��ي هيچ ش��بهه اي تأييد مي كند كه 
فلسطين پيوسته س��رزمين عربي بوده و قومي 
كه در آن مي زيستند، گويش عربي داشته اند. 
ب��ه يك زب��ان تكلّم  ك��رده و به يك رش��ته 

كشش هاي فرهنگي پيوند داشتند.
فلسطين، از دير زمان سجيه و جايگاه عربي 
داشته است. هر چند در طول تاريخ، گروه هاي 
ي��ا دولت هاي گوناگون، فلس��طين را تصرف 
كرده اند، امّا تقريباً از چهار هزار س��ال پيش تا 

كنون، ملت عرب در فلسطين مي زيسته اند.
اين مسأله مسلّم است كه فلسطين بنا به روايت 
تورات، زماني مسكن قبايل سامي كنعاني بوده و 
ريش��ه و تبار آنان عرب بوده است. آنان در قرن 
13 و 14 پيش از ميالد به رهبري يسوعا »يوشع« 
)س��ردار يهوديان بعد از موسي و فاتح سرزمين 
كنعان( بخش هايي از فلسطين را تصرف كردند 
و در آنجا به تمّدني شكوفا نايل شدند كه كتاب 

مقدس نيز آن را توصيف كرده است.
كنعانيان از عصر حجر در فلس��طين مستقر 
ش��دند و از قبيله اي س��امي نژاد بودند ولي بنا به 
فرضيه اي كه امروز مقبول جهان دانش است، مهد 

اصلي آن قبيله، شبه جزيرة عربستان بوده است.
پ��س به گفت��ة تاري��خ، فلس��طين زادگاه 
يهودي��ان قديم نبود. حت��ي هنگامي كه به آن 

فصل پنجم: يهود و سرزمين موعود
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سرزمين وارد شدند، هيچگاه اسرائيِل كنوني 
را، با حّد ساحلي آن، اشغال نكردند.

اين س��رزمين در دس��ت قوم »فيليستين« 
باقي مان��د و نامگذاري آن به »فلس��طين« از 

همين نام است.
 از س��ال 120 پس از مي��الد، كه آْدرين 
امپراتور، شورش يهوديان را در هم شكست 
و آن��ان را از بيت المق��دس راند، مي توان به 
فلس��طين به عنوان استاني عربي نگريست كه 
اين اس��تان عربي، پس از تأثير مسيحيت، در 

قرن هشتم به اسالم گرويد.
از اي��ن واقعيات چنين به دس��ت مي آيد 
ك��ه يهودي��ان، حت��ي آن هنگام ك��ه حيات 
سياسي نسبي در فلس��طين داشتند، در مقابل 
موجودي��ت قانوني و مش��روع عرب، داراي 

ارزش و اعتبار نبودند.
بايد دانست كه قبايل عبري در حقيقت، 
مانند بس��ياري از قبايل ديگر، براي سكونت، 

به فلسطين مهاجرت كردند؛ اما آن مهاجرت 
با تصميم ارادي و با ثمرة مدنيت مقرون نبود 
و فرمانرواي��ي يه��ود در آن ديار كه دو هزار 

سال پيش اتفاق افتاده بود، دوامي نداشت.
اقلي��ت يهوديان، همچنانك��ه فرمانروايي 
عرب را گردن نهادن��د، حكومت عثماني را 

نيز پذيرفتند.
ب��ا توج��ه ب��ه وضعيتي ك��ه گفته ش��د، 
يهوديان نمي توانند به نحو قانوني و معتبر، به 
حقوق تاريخي متوّسل شوند وگرنه عرب نيز 
مي تواند به استناد اين كه حدود هشت قرن بر 
اس��پانيا حكومت مي كرده، تصرف آن اقليم 
را ادعا كند. روشن است كه اينگونه دعاوي، 
در قواعد حقوق بين الملل هيچگونه محل و 

پايگاهي ندارد.
تئ��ودور هرتزل، روزنامه نگار اتريش��ي، 

نويس��ندة كتاب »دولت يه��ود« كه آن را 
در سال 1896 انتش��ار داد، به تاريخ 
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29 اوت 1897 در كنگ��ره اي، در »بال«، اين 
انديش��ه را بر مخاطبانش تحميل كرد كه بايد 
در فلس��طين كانون ملي يهود تش��كيل شود. 
ب��ا اين كه مجامع متع��ددي از يهوديان با اين 
انديش��ه مخالف��ت كردند اما او موفق ش��د به 
وسيلة كنگره، اين فكر را جا بيندازدكه براي 
ايجاد وط��ن يهود در فلس��طين ي��ك برنامه 
صهيونيس��تي تنظيم ش��ود و مهاجران يهودي 
كش��ورهاي مختلف در آن س��رزمين ساكن 

شوند.
 اين مسأله ميان يهوديان جهان جدايي عميقي 
انداخت، امّا براي توجيه آن، نهضت صهيونيسم 
موضوع »حيات قوم يه��ود« از يك نژاد و يك 
مل��ت يهودي را توضيح داد و بر خالف حقايق 
مس��لّم، اعالم كرد كه يهوديان، اعقاب عبريان 

قديم اند و پيوندشان تنها پيوند مذهبي نيست.
اين نظري��ه به اندازه اي ش��گفت آور بود 
كه صهيونيس��ت ها احس��اس كردن��د بايد به 
يك سلس��له تبليغات وسيع دست بزنند تا هم 
كشورهاي اروپايي را وادار به قبول »حقيقت!« 
جديد كنند، هم يهودياني را كه در كشورهاي 
جهان پراكنده اند متقاعد سازند؛ زيرا ممالك 
اروپايي پروا داش��تند كه آش��كارا از تأسيس 
كانون ملّي يهود در فلس��طين پشتيباني كنند و 
كمتر از يهوديان پراكنده در كش��ورها قبول 
داش��تند كه از يك قوم و يك نژاد و از يك 

ملت هستند.
»س��ر ادوين اس مونتگو« در كابينة »لويد 
جرج« به عنوان وزير خارج��ه بريتانياي كبير 

در سال 1917 »اعالمية بالفور« را كه بريتانياي 
كبي��ر در آن اعالميه، فلس��طين را به يهوديان 
وعده داده بود تصويب كرد. اين فرد كه خود 
يهودي است مي گويد: »من انكار نمي كنم كه 
فعاًل فلس��طين با سرنوش��ت يهوديان به نحوي 
ناگسس��تني پيوند دارد، اين مس��أله به خوبي 
آشكار است كه فلسطين در تاريخ يهود نقشي 
بزرگ بازي كرده، اما در تاريخ مسيحيت نيز 
تأثيري بس��زا داش��ته اس��ت. اگر هيكل30 در 
فلسطين بنا ش��ده، موعظة مسيح و تصليب او 

نيز در كوه زيتون بوده است.«
 بالجمل��ه مي توان بر طب��ق تحقيقات چنين 

ادعا كرد كه:
1. يهوديان، يك واحد نژادي متجانس نيستند.

2. يهوديان، زبان مشتركي ندارند.
3. تنوع عادات و سنن يهود، به نسبت تنوع 

اجتماعاتي است كه در آن زندگي مي كنند.
4. يهوديان، تاريخ مشترك ندارند.

اين حقيقت از جاهاي مختلف قابل اثبات 
است؛ از جمله: در قطعنامة سال 1885، كنگرة 
يهوديان كه در پتس��بورگ اتازوني تش��كيل 
يافت چني��ن مي خوانيم: »م��ا يهوديان، خود 
را ب��ه عنوان ملت نمي دانيم؛ فقط قومي ديني 
هس��تيم؛ پس، به بازگش��ت به فلسطين نظري 
نداري��م و نمي خواهيم هيچ ي��ك از قوانين 

دولت يهود را زنده كنيم.«
 البت��ه اين يهوديان غير از صهيونيس��ت ها 

هستند و تعداد اينان هم كم نيست.
صهيونيست ها و نهضت سياسي صهيونيزم 
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با بهره برداري متقلّبان��ه از عواطف مذهبي و 
بشردوس��تانه، پس از نخستين كنگره آنان در 
سال 1897 كوشيد تا براي برقرار كردن رابطه 
مي��ان يهودي��ان و فلس��طين، از عامل مذهب 
س��ود جويد و آن را تثبيت كن��د و بعضي از 
مفس��ران كت��ب مق��دس عبري در ح��د اّدعا 
چندان پيش رفتند ك��ه گفتند وعده هايي كه 
در كتب مقدس مندرج اس��ت به قوم »يهود« 
حق استيفاي حاكميت بر فلسطين را به عنوان 
»ارض موع��ود«؛ يعني س��رزميني كه به آنان 
نويد داده شده، داده اس��ت. در اينجا فرمودة 
ش��هيد مطهري را دربارة آن جمله از تورات، 
بدان تمس��ك مي كنند،  كه صهيونيس��ت ها 

همراه با اشكاالت آن مي آوريم:
 »اين سرزمين را از رود مصر تا شط عظيم 

فرات به ذرية تو وا مي گذاريم.«
1. اين نوي��د به كلية تبار ابراهيم اس��ت؛ 
يعني مخاطب اين وعده، هم يهود باش��د )كه 
از ذريه اسرائيل مي باش��ند( هم عرب ها )كه 

فرزندان اسماعيل اند(.
2. هنگامي كه ابراهيم با خدا پيمان بس��ت 
كه خت��ان كند )فص��ل هفدهم، آية هش��تم( 
تص��رف جاودان��ة كنعان ب��ه او وع��ده داده 
شد، اما اس��ماعيل نياي عرب، ختنه شد، حال 
آن كه اسحاق هنوز متولد نشده بود. پس، اگر 
استدالل صهيونيست ها در خور پيروي باشد، 
فلسطين از طرف خدا، منحصراً به عرب وعده 

داده شده است.

3. وعده ه��اي الهي به عل��ت ارتداد قوم 
يهود، منقطع گرديد.

4. نصوص كتاب مقدس، اس��رائيل را به 
عنوان امت ايمانيان جهاني »اس��رائيل متعلق به 
خدا« مورد خطاب قرار داده است نه به عنوان 

موجوديتي جغرافيايي يا نژادي و يا سياسي.
امروزك��ه غ��رض و منظور صهيونيس��م 
حاصل ش��ده و امور اجتماعي � سياس��ي آنان 
بر مبناي اين عواطف به نتيجه رس��يده است، 
عجيب نيست اگر صهيونيسم اعتراف كند كه 
تمام��ي مطالبي را كه مدت ي��ك قرن تكرار 
كرده اس��ت تا تفرقة يهود را به وحدت تبديل 
كند، تجاوز ن��اروا به حقايق تاريخي و علمي 
بوده اس��ت. داود ب��ن گوريون گفته اس��ت: 
»امري كه يهودي��ان را به يكديگر مي پيوندد، 
دين نيست؛ زيرا جنبش صهيونيسم مشتمل بر 
عناصر متدين و عناصر بي دين است؛ همچنين 
رش��ته پيوند آنان نژاد نيست؛ زيرا پس از اين 
همه تفرقه، نژاد آنان مخلوط ش��ده است، نيز 
زبان نيس��ت؛ چه، زبان عبري در طي قرنها در 
ش��رف از ميان رفتن است و بيش��تر يهوديان 
جهان، نه آن زبان را مي دانند، نه به آن سخن 
مي گويند؛ بلكه رش��ته پيون��د واقعي، ايمان 

داشتن به بازگشت به اسرائيل است.«
 اي��ن اعت��راف نش��ان مي دهد ك��ه بناي 
حقوق تاريخي صهيونيس��م بر افس��انه استوار 
اس��ت و نش��ان از چهرة حقيقي صهيونيس��م؛ 

يعني توسعه طلبي و مستعمره خواهي است.31
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پی نوشت:
1. تاريخ يعقوبي، ج 1، ص 411

2. عضل و قاره، نام دو طايفه از تيرة هون بن خزيمة بن 
مدرکه هستند که در نزديكي مكه سكونت داشته اند.
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