بنیقریظه
تأملی پیرامون روایت کشتن یهودیان 
در منابع تاریخ و تفسیر
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چکیده:
قبیله بنیقریظه یکی از قبایل یهودی ساکن در اطراف مدینه بوده است که بارها توطئه کرده و
به همراهی با مشرکین در جنگهای پیامبر ،به مصاف با مسلمانان برخاسته است و در نهایت،
عدهای از آنان نابود و عدهای دیگر مجبور به کوچ از آن سرزمین میشوند .قرآن داستان این
گروه را در سوره احزاب بهصورت فشرده و گذرا بیان کرده و به شکل ساده از کنار آن میگذرد،
درحالی که در میان مستشرقین و برخی نویسندگان معاصر ،بحثهای فراوانی صورت گرفته و
این حادثه را نمونهای از جنگطلبی و سختگیری پیامبر دانستهاند .در روایات تاریخی و به
همین مناسبت در تفسیر قرآن ،این داستان شاخ و برگ پیدا کرده و مطالبی بیان شده که نه به
دلیل عقلی و نه شاهد تاریخی و نه با روحیات پیامبر گرامی سازگاری دارد و نیازمند بررسی
جدی است .در ا ین مقاله با محوریت گزارش قرآن ،سعی شده چند نکته بررسی شود :اوالً
معلوم شود که این حادثه چگونه رخ داده ،ثانیاً مفسرین این داستان را چگونه توصیف کردهاند،
و ثالثاً چه توجیهاتی برای قتل و کشتار آنان بیان و آیه ناظر بر آن را چگونه تفسیر نمودهاند.
طبعاً یکی از مباحث مهم این داستان ،تعداد کشتهشدگان است که توضیح آیه میتواند به
روشن شدن حادثه کمک کند .همچنین تعارض روایات و مشکالت دیگر نقل تاریخی میتواند
مبین این نکته باشد که این حادثه بدان گونه که مشهور شده است ،نبوده و بهجای تسلیم
شدن ،کشتار در میدان جنگ بوده است.
كلیدواژهها:
بنیقریظه /یهودیان مدینه /غزوات پیامبر /سیره پیامبر /خشونت /جنگهای پیامبر

تاريخ دريافت ،5935/7/51 :تاريخ تأييد.5935/7/93 :

مقدمه
به آن ،آيه  22سوره احزاب است که مربوط بهداستان بنيقريظه و قتل افراد قبيله و
اسير گرفتن خانواده آنان ميباشد .در ميان  27غزوه پيامبر ،اين حادثه ،موردي
استثنايي و تاريخي در ميان معاصران بهشمار ميآيد؛ هم به لحاظ ابعاد حادثه ،و هم
به لحاظ تحليلها و شبهاتي که در اطراف آن از سوي مستشرقين و برخي
نويسندگان معاصر مانند علي دشتي در کتاب « 29سال» و پاسخ مفسران و مورخان

صورت گرفته است.

مفسران و محققاني که به اين موضوع پرداختهاند ،به چند گروه تقسيم ميشوند:
گروهي اين حادثه را با همه خصوصيات آن پذيرفته و به توجيه و تحليل آن
پرداختهاند که مشهور همين رويکرد است (ر.ك :طباطبايي692/52 ،؛ طيب،
631/53؛ سبحاني2 ،؛ آيتي .)659 ،گروهي به دليل شبهات و اشکاالت آن ،در
منقوالت تاريخي اين داستان ترديد کرده و بهشدت آن را رد کردهاند (ر.ك:
شهيدي31 ،؛ اداك .)572 ،و گروهي که هرچند در مواردي از اين حادثه تاريخي
دفاع کرده و منقوالت را متواتر دانستهاند ،اما اذعان کردهاند که کشتار بنيقريظه نقل
استثنايي و در تاريخ صدر اسالم ،بيسابقه است و برخي از آنچه آمده ،در جهت
ترويج شجاعت و غيرت و مقاومت يهوديان در برابر سختگيري مسلمانان است.
اين روايات مشابه برخي از نمونههاي منقول در منابع مسلمانان از سوي يهوديانِ
مسلمان شده است( .جعفر مرتضي537/55 ،؛ صادقي)571 ،
بر اين اساس ،اين مقاله ميکوشد ضمن بازتاباندن نظرات و ديدگاهها و ادله آن،
نگرشي را نشان دهد که حداکثر از قرآن استفاده ميشود و معتقد است که نميتوان
به اين روايات بهخاطر تعارض و سخيف بودن برخي از منقوالت آن اتکا و اعتماد
کرد و اساساً موضوع غزوه بنيقريظه ،تسليم و کشته شدن نبوده و اين آيه سخن از
درگيري ميان مسلمانان و اين قبيله دارد که در نهايت ،گروهي از آنان کشته و عدهاي
اسير شدند و آن روايات ،برساخته کساني است که با اهداف خاص به آن پرداختهاند.
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يکي از آيات بحثبرانگيز و پرسشگر در محتوا و شأن نزول و حوادث مربوط
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بررسي آيه
براي فهم اين داستان ،در آغاز سراغ آيه و تفسير آن ميرويم تا روشن شود که
موضوع از نظر مستندترين منبع تاريخي مسلمانان چگونه است ،و سپس به شأن
نزول و روايات تاريخي آن اشاره و آنگاه شبهات طرح ميشود و در نهايت ،به
نکات تاريخي و اشکاالت آن ميپردازيم.
وَ أَنْزَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ صَياصِيهِمْ وَ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً
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تَقْتُلُونَ وَ تَأْسِرُونَ فَرِيقاً (احزاب)22/
«از اهل کتاب آن گروه را که به ياريشان برخاسته بودند ،از قلعههايشان فرود آورد و در

دلهايشان بيم افکند .گروهى را کشتيد و گروهى را به اسارت گرفتيد».

تفسیر کلمات
اين چند جمله ،فشردهاى از تمام داستان و نتايج غزوه بنىقريظه با تمام هياهويي
است که در اطراف آن به وجود آمده است که چرا و چگونه گروهى از اين
خيانتکاران به دست مسلمانان کشته شده و گروهى به اسارت درآمدند وَ أَوْرَثَكُمْ
أَرْضَهُمْ وَ دِيارَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ وَ أَرْضاً لَمْ تَطَؤُها وَ كانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً (احزاب،)27/
و غنايم فراوانى از جمله زمينها و خانه و اموالشان به مسلمانان رسيد.
معناى آيه اين است« :وَ أَنْزَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ» خداوند آنهايى که مشرکين را
عليه مسلمانان يارى مىکردند ،يعنى بنىقريظه را که «مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ» از اهل کتاب
و يهودى بودند« .مِنْ صَياصِيهِمْ» از باالى قلعههايشان «وَ أَنْزَلَ» پايين آورد؛ يعني
آنان از مکان مرتفعي که زندگي ميکردند (دژ و خانهها) ،بيرون آورده شدند
(طباطبايي .)692/52 ،يا منظور کنايي اين کالم است؛ يعني پايين کشيده شدن از
موقعيت و مقام و آقايي و عزتي که نسبت به مردم مدينه داشتند و بسا هر دو معنا
بهصورت الزم و ملزوم مراد باشد :فرود آوردن ،پايين آوردن و بيرون کشيدن از
خانه و پايگاهها و حصون آنان و ذلت و خواري آنان است.
جالب اين است که مانند بسياري از موارد و مناسب با سبك بيان قرآن ،اسم اين
گروه را ذکر نميکند و با اسم «الَّذِينَ» به آنان اشاره ميکند و چون آنان از مشرکين

نيستند ،زيرا به مشرکين ياري دادند؛ پس بايد از باقيمانده اهل کتاب ساکن در
مدينه باشند و از بنينظير و بنيمصطلق هم نيستند ،که پيش از اين کوچ داده
«ظاهَرُوهُمْ» المظاهره :بهمعناى معاونت و کمكرسانى و افزايش نيرو با کمك
ديگري ميباشد؛ به اينکه براى رفيقش در دفاع از او معاون و پشتيبان شده است
(طبرسي .)15/23 ،در تعبير ديگر« :الذين ظاهروهم و ناصروهم عليکم» ،کساني که
به احزاب کمك کردند از يهود بنىقريظه.
در اين جمله دو احتمال ميرود :يکي اينکه «ظاهَرُوهُمْ» را کل بنيقريظه بگيريم
و «فَرِيقاً تَقْتُلُونَ» را گروهي از مردان آنان و «تَأْسِرُونَ فَرِيقاً» را زنان آنان بدانيم.
تفسير ديگر اينکه «ظاهَرُوهُمْ» را فقط پيمانشکناني بدانيم که در مقابل مسلمانان
ايستادند .در هر دو صورت مسلم اين است که همه اين قبيله کشته نشدهاند و همه
آنان اسير نگرديدند.
«الصياصي» :جمع «صيصيه» بهمعناي قلعههاى محکم است .البته اين کلمه معناي
عامي هم پيدا کرده و به هر وسيله دفاعى مانند برج و بارو نيز اطالق شده است ،و
پيش از اين به شاخ گاو و شاخکى که در پاى خروس براي دفاع بهکار برده
ميشود ،اطالق ميگرديد؛ چون وسيله دفاع از خويش است (همان .)12 ،چون دژ
آنان در مدينه زبانزد بود ،تعبير و تأکيد شده است.
يعني :پس از کوچ کردن سپاه احزاب و دور شدن آنها از مدينه - ،أنزل اللّه-
تعالى -به قدرت الهي ،فرود آورد.
«وَ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ» و افکند «فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ» ترس را در دلهايشان.
در اين جمله به ترسي سخت در دلهاي آنان ،بهخاطر خيانتي که کرده بودند و
«نُصرت به رعب» اشاره شده که پيامبر در مقام نبي رحمت ،از آن براي جلوگيري
از خونريزي استفاده ميکرده و اين روش بهجاي استفاده از زور و جنگ و کشتار
فراوان است .و همين هم باعث زود تسليم شدن و ترك کردن موقعيت مستحکم
آنان شده و نه کشتن و اسير گرفتن همه ساکنان ،و همين روش است که دست از
مقاومت بسيار بردارند و جنگ جدي انجام ندهند و باعث سلب قدرت و هيبت و

تأملي پيرامون روايت کشتن يهوديان بنيقريظه در منابع تاريخ و تفسير
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موضع مستحکم آنان گرديده است( .در اين باره ر.ك :طبرسي15/23 ،؛ طباطبايي،
692/52؛ طيب)631/53 ،
و باز بهخاطر غرور و تکبري که نسبت به مسلمانان در جنگ احزاب نشان
دادند ،تسليم مسلمانان شدند« :بحيث صاروا مستسلمين لکم» ،اين ترس چنان شد
که بهطور طبيعي آماده برخورد شدند« :نازلين على حکمکم» .از قلعه به پايين آورده
شدند ،درحاليکه حکم شما را پذيرفتند.
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از جمله تعبيرات مهم و کليدي در فهم حادثه که درباره کشتهشدگان اين جنگ
بهکار رفته ،اين فراز از آيه است که در اين نبرد که با نصرت با رعب و محاصره
انجام گرفت ،مىگويد« :فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَ تَأْسِرُونَ فَرِيقاً»؛ يعنى «فَرِيقاً» را مقدم بر
«تَقْتُلُونَ» مىدارد ،درحالىکه در مورد اسيران« ،فَرِيقاً» را از فعل آن ،يعنى «تَأْسِرُونَ»
مؤخر داشته است؛ يعني عدهاى را که همان مردان جنگى دشمن باشند ،کشتيد ،و
جمعى ديگر از دشمن را اسير کرديد.
در اين باره عالمه طباطبايي تأکيد دارد که منظور از «فَرِيقاً تَقْتُلُونَ» ،تنها مردان
جنگي است؛ يعني عدهاى را که همان مردان جنگى دشمن باشند ،کشتيد
(طباطبايي)692/52 ،؛ يعني در همين نبرد ،گروهي کشته و گروهي اسير شدند ،نه
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اينکه تسليم شدند و بعد شما آنان را کشته و اسير کرديد .در اين جمله چند نکته
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قابل توجه است:
 -5بعضى از مفسران در چرايي اين بيان قرآن گفتهاند درباره کشتهشدگان ،تکيه
بيشتر روى اشخاص است تا جريان مذهبي و سياسي؛ زيرا سران بزرگ آنها در اين
گروهها بودند ،ولى درباره اسارت ،افراد سرشناسى نبودند که روى آنها تکيه کند،
(همان .)613 ،افزون بر اين ،تقديم و تأخير کلمه «فَرِيقاً» سبب شده که قتل و
اسارت که دو عامل پيروزى بر دشمن است ،در کنار هم قرار گيرند و تناسب در
ميان آنها رعايت شود.
 -2جمله «فَرِيقاً تَقْتُلُو َن وَ تَأْسِرُو َن فَرِيقاً» ناظر به کشته شدن و اسارت مردان
بخشي از مقاتالن است و نه کشته شدن همه مردان و اسارت زنان؛ زيرا براي
اسارت زنان و کودکان ،واژه «سبي» و جمع «سبايا» بهکار ميرود و واژه «اسر» که

در آيه فوق به کار رفته و در آيات ديگري مانند وَ إِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ وَ هُوَ

مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ (بقره )11/آمده ،نشان ميدهد که ناظر به مقاتلين و خود
جنگي است و نه زنان اين قبيله .ازاينرو در تاريخ ،امري ديگر چون اسير شدن
نوجوانان نابالغ اضافه شده که از آيه استفاده نميشود« :و سَبى مَن لَم يَنبِت منهم مع
النساء»؛ زيرا اوالً آنان از مقاتالن نبودهاند ،ثانياً کسي که بالغ نيست ،مکلف هم
نيست تا مؤاخذه و اسير شود .بدين سبب سخن آيه شامل زنان و مردان پير و نيز
نوجواني که در معرض جنگ قرار نگرفتهاند ،نميشود و تنها درباره کساني است
که جنگجو بودهاند.
بنابراين جمله «فَرِيقاً تَقْتُلُونَ» برخالف نظر بيشتر مفسران که کشتهها را شامل
مردان و اسيران را شامل زنان و کودکان دانستهاند ،وجود ندارد ،بلکه ادامه منطقي
آيه ايجاب ميکند که سخن از همان جنگجويان باشد که پس از کشته شدن عدهاي،
با ترسيدن تسليم شده و به جنگ ادامه ندادند و اسير شدند.
 -9در اين آيه ،بيان ريشه اصلى غزوه بنىقريظه که عهدشکني و همکاري با
دشمن بوده ،با تعبير «ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ» بيان شده است؛ يعني پشتيباني از
مشرکان عرب در جنگ احزاب و شکستن پيمان و ضربه زدن از داخل؛ و ابعاد
تربيتي و هدايتي آن مورد توجه بوده که چگونه قدرت و شکوه افرادي در اثر
پيمانشکني و معارضه با حق ،به يکباره فرو ريخته و ثروت و زمينهاي آنان در
اختيار مسلمانان قرار ميگيرد؛ «وَ أَوْرَثَکُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِيارَهُمْ».
جمله «وَ أَوْرَثَکُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِيارَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ وَ أَرْضاً لَمْ تَطَؤُها» در ادامه بيان
نعمت الهي به مسلمانان و چگونگي شکست آنان است .آيه به قرينه فعل ماضى که
در آن آمده (أَوْرَثَکُمْ) ،بعد از کشته شدن و اسارت آنان ،در ادامه همان جنگ بيان
شده است .تعبير به «ارث» از اين غنايم بهخاطر آن است که مسلمانان زحمت
چندانى براى بهدست آوردن آن نکشيدند و بهآسانى آن همه غنيمتي که نتيجه ساليان
دراز ظلم و بيدادگرى يهود و استثمار آنها در مدينه بود ،به دست مسلمانان افتاد؛
چون يهوديان ثروتمندان مدينه بودند و ديگران را اجير کرده و به بيگاري ميکشيدند
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مردان بوده و با آن موضوع تناسب دارد و حاکي از قتل و اسارت گروهي از مردان

521

و با ثروت خود ،استثمار و آقايي ميکردند و از اين جهت ،قدرت ،وسيله افزايش
ثروت و در اختيار گرفتن اموال بيشتر و تحميل شرايط خود به ديگران بود.
منظور از «أَرْضاً لَمْ تَطَؤُها» ،اراضى و خانهها و اموال آنان و سرزمينى را که تا
آن روز مسلمانان در آن قدم ننهاده بودند ،ميباشد .اکنون اين پرسش مطرح است
که کدام سرزمين است که تا آن روز قدم در آن ننهاده بودند؟ ظاهراً اين جمله
اشاره به باغها و زمينهاي مخصوصى است که در اختيار بنىقريظه بود و احدى
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حق ورود به آن را نداشت؛ چرا که يهوديان در حفظ و انحصار اموال خود سخت
کوشيده و برخي از اموال خود را از ديگران پنهان نگاه ميداشتند .ازاينرو خداوند
به مسلمانان يادآوري ميکند که اين زمين در همين ماجراى جنگ به تصرف آنان
درآمد؛ سرزميني که در آن گام ننهاده بودند.
بنابراين در اين آيه ،به شکل مختصر تنها از همه مسايل اين غزوه ،به واکنش
مسلمانان و نتيجه اين برخورد و کشته و اسير شدن عدهاي از آنان اشاره شده و
بحثهاي ديگري که در اخبار و روايات آمده و گويي مربوط به بعد از برخورد
است ،اشارهاي ندارد و با اين آيه ،قابل تفصيل نيست.
اکنون با اين توضيح مختصر ،سراغ فضاشناسي نزول آيه و گزارشي کوتاه از
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حادثه و نقد مسايل تاريخي آن در تطبيق با آيه ميرويم.
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شأن نزول اين داستان
در شأن نزول اين داستان در تفاسير و کتابهاي مغازي و سيره و شرح زندگي
پيامبر ،چنين مقدمهچيني کردهاند :حُيَى بن اخطب نضيرى پيش از جنگ احزاب نزد
کعب بن اسد قُرظى ،رئيس بنىقريظه رفت تا در جنگ احزاب ،او را همراه خود
سازد ،غافل از اينکه کعب با رسول خدا

معاهده صلح و ترك خصومت دارد.

به همين جهت وقتى کعب صداى حيى بن اخطب را شنيد ،درب قلعه را به روى
او بست .ابن اخطب اجازه دخول خواست ،ولى کعب حاضر نشد در را به رويش
بگشايد .حيى فرياد کرد :اى کعب! در را به رويم باز کن! گفت :واى بر تو اى
حيى! چرا باز کنم ،با اينکه مىدانم تو مردى شوم هستى و من با محمد پيمان دارم

و هرگز حاضر نيستم براى خاطر تو ،پيمان خود را بشکنم ،چون من از او جز وفاى
به عهد و راستى نديدم .حيي گفت :واى بر تو! در به رويم بگشاى تا برايت تعريف
کنم .گفت :من اين کار را نخواهم کرد .حيى گفت :از ترس اينکه قاشقى از آشت
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آن عهد و آن سوابق که با ايشان داشت ،بيزارى جست( .طبري ،جامع البيان في
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را بخورم ،در به رويم باز نکردى؟ و با اين سخن کعب را به خشم آورد و ناگزير
کرد در را باز کند .حيى گفت :واى بر تو اى کعب! من عزت دنيا را برايت آوردم،
من دريايى بىکران آبرو برايت تهيه ديدهام ،من قريش را با همه رهبرانش ،و غطفان
را با همه سرانش برايت آوردم .با من پيمان بستهاند که تا محمد را مستأصل و نابود
نکنند ،دست برندارند .کعب گفت :ولى به خدا سوگند يك عمر ذلت برايم آوردى،
و يك آسمان ابر بىباران و فريبگر برايم تهيه ديدهاى؛ ابرى که آبش را جاى ديگر
ريخته و براى من فقط رعدوبرق توخالى دارد .برو و مرا با محمد بگذار! من هرگز
عليه او عهدى نمىبندم ،چون از او جز صدق و وفا چيزى نديدهام.
اين مشاجره همچنان ادامه يافت و حيى تالش ميکرد ،تا آنکه باالخره موفق
شده کعب را بفريبد ،اما با اين عهد و ميثاق که اگر قريش و غطفان نتوانستند به
محمد دست يابند ،حيى وى را به قلعه خود ببرد تا هر چه بر سر خودش آمد ،بر
را شکست و از
سر وى نيز بيايد .با اين شرط ،کعب عهد خود با رسول خدا
تفسير القرآن32/25 ،؛ قمى)577/2 ،
چون خبر عهدشکنى کعب به رسول خدا

رسيد ،آن حضرت سعد بن

معاذ را بهاتفاق سعد بن عباده براي بررسي موضوع مأمور کرد .ايشان بهخوبي
ميدانست که ناديده گرفتن چنين خطري در داخل مدينه عاقالنه نيست ،پس الزم
بود که اينبار قوم خيانتکار را بهسادگي رها نکند .اما در اين شرايط که از اطراف
محاصره شده ،بايد با تدبير و خويشتنداري تحمل کند و تا آماده شدن شرايط
منتظر بماند .شايد در آن روزهاي جنگ خندق که مشرکين هم نتوانستند کاري از
پيش ببرند و با تاکتيكهاي مختلف جنگي و تمهيداتي چون حفر خندق و تجهيز
مسلمانان و نيز روزها و شبهاي پراضطراب محاصره مدينه ،عموم مسلمانان نيز

خواهان مجازات پيمانشکنان قرظي بودند( .طبري ،تاريخ االمم و الملوك213/2 ،؛
ابن هشام263/2 ،؛ واقدي)153/2 ،
در تفسير مجمع البيان آمده که :وقتى رسول خدا

از جنگ خندق برگشت

و ابزار جنگ را به زمين گذاشت و استحمام کرد ،جبرئيل برايش نمودار شد و
گفت :در انجام جهاد هيچ عذرى باقى نگذاشتى ،حال مىبينيم لباس جنگ را از
خود جدا مىکنى ،و حال آنکه ما نکندهايم.
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رسول خدا از شدت ناراحتى از جاى پريد و فوراً خود را به مردم رسانيد که
نماز عصر را نخوانند ،مگر بعد از آنکه بنىقريظه را محاصره کرده باشند .مردم
مجدداً لباس جنگ به تن کردند و هنوز به قلعه بنىقريظه نرسيده بودند که آفتاب
غروب کرد و مردم با هم بگومگو کردند .بعضى گفتند :ما گناهى نکردهايم ،چون
رسول خدا به ما فرمود نماز عصر را نخوانيد ،مگر بعد از آنکه به قلعه بنىقريظه
برسيد ،و ما امر او را اطاعت کرديم .بعضى ديگر به احتمال اينکه دستور آن جناب
منافاتى با نماز خواندن ندارد ،نماز خود را خواندند تا در انجام وظيفه مخالفت
احتمالى هم نکرده باشند .ولى بعضى ديگر نخواندند تا نمازشان قضا شد و بعد از
غروب آفتاب که به قلعه رسيدند ،نمازشان را قضا کردند ،و رسول خدا هيچ يك از
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آنها را مالمت نفرمود( .طبرسي963/1 ،؛ سيوطي)511/1 ،
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را بهعنوان مقدمه
 ،على بن ابى طالب
عروه مىگويد :رسول خدا
لشکر به جلو فرستاد و لواي جنگ را به دستش داد و فرمود :همه جا پيش برو تا
لشکر را جلو قلعه بنىقريظه پياده کنى .على

از پيش براند ،و رسول خدا

به دنبالش به راه افتاد .در بين راه به عدهاى از انصار که از تيره بنىغنم بودند،
برخورد که منتظر رسيدن آن جناب بودند و چون آن جناب را ديدند ،خيال کردند
که آن حضرت از دور به ايشان فرمود ساعتى قبل لشکر از اينجا عبور کرد؟ در
پاسخ گفتند :دحيه کلبى سوار بر قاطرى ابلق از اينجا گذشت ،در حالى که پتويى از
ابريشم بر پشت قاطر انداخته بود .حضرت فرمود :او دحيه کلبى نبود ،بلکه جبرئيل
بود که خداوند او را مأمور بنىقريظه کرده تا ايشان را متزلزل کند و دلهايشان را
پر از ترس سازد.

مىگويند :على

هم چنان برفت تا به قلعه بنىقريظه رسيد .در آنجا از مردم
را بديد

قلعه ،ناسزاها به رسول خدا شنيد .پس برگشت تا در راه ،رسول خدا

و عرضه داشت :يا رسول اللَّه! سزاوار نيست شما نزديك قلعه بياييد و به اين مردم
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بگو ببينيم چيست؟ گفت :اول اينکه بياييد با اين مرد بيعت کرده و دين او را
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ناپاك نزديك شويد .حضرت فرمود :مثل اينکه از آنان سخنان زشت نسبت به من
شنيدهاى؟ عرضه داشت :بله يا رسول اللَّه .فرمود :بهمحضى که مرا ببينند ،ديگر از
آن سخنان نخواهند گفت .پس به اتفاق جمعيت نزديك قلعه آمدند  ...حضرت
عهدشکني آنان را يادآوري فرمود.
پس رسول خدا پانزده و يا بيستوپنج شب و بيشتر آنان را محاصره کرد ،و آنان در
اين فاصله به مسلمانان تيراندازي ميکردند و ناسزا ميگفتند ،اما مسلمانان مقاومت
کردند تا اينکه آنها به ستوه آمدند ،و خدا ترس را بر دلهايشان مسلط فرمود.

2

تصادفاً بعد از آنکه قريش و غطفان فرار کردند ،حيى بن اخطب (بزرگ
خيبريان) با مردم بنىقريظه داخل قلعه ايشان شده بود ،و چون يقين کردند که
رسول خدا از پيرامون قلعه برنمىگردد تا آنکه با ايشان نبرد کند ،کعب بن اسد به
ايشان گفت :اى گروه يهود! باليى است که مىبينيد به شما روى آورده ،و من يکى
از سه کار را به شما پيشنهاد مىکنم ،هر يك را صالح ديديد ،عملى کنيد .پرسيدند،
بپذيريم .براى همه شما روشن شده که او پيغمبرى است مرسل ،و همان شخصى
است که در کتاب آسمانى خود نامش را يافتهايد .اگر اين کار را بکنيم ،هم جان و
مال و زنانمان محفوظ مىشود ،و هم دين خدا را پذيرفتهايم .گفتند :ما هرگز از
دين تورات جدا نشده و آن را با دينى ديگر معاوضه نخواهيم کرد.
دوم اينکه اگر آن پيشنهاد را نمىپذيريد ،بياييد فرزندان و زنان خود را بهدست
خود بکشيم و سپس با محمد نبرد کنيم ،و حتى اموال خود را نيز نابود کنيم تا بعد
از ما چيزى از ما باقى نماند تا خدا بين ما و محمد حکم کند .اگر کشته شديم،
بدون دلواپسى کشته شدهايم ،چون نه زنى داريم ،و نه فرزندى و نه مالى ،و اگر
غلبه کرديم ،تهيه زن و فرزند آسان است .گفتند :مىگويى اين يك مشت بيچاره را
بکشيم؟ آن وقت ديگر چه خيرى در زندگى بدون آنان است؟

سوم اينکه اگر اين را هم نمىپذيريد ،بياييد همين امشب که شب شنبه است و
محمد و يارانش مىدانند که ما در اين شب نمىجنگيم ،از اين غفلت استفاده کرده،
به ايشان شبيخون بزنيم .گفتند :آيا حرمت شب شنبه خود را از بين ببريم و همان
کارى را که گذشتگان ما کردند ،بکنيم و به آن باليى که ميدانى دچار و مسخ
شدند ،ما نيز دچار شويم؟ نه! هرگز اين کار را نمىکنيم.
کعب بن اسد وقتى ديد هيچ يك از پيشنهادهايش پذيرفته نشد ،گفت :شگفتا
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مردم بىعقلى هستيد! خيال مىکنم از آن روز که به دنيا آمدهايد ،حتى يك روز هم
در خود حزم و احتياط نداشتهايد.

بررسي نقلهای گوناگون از حادثه
رواياتي که اين حادثه را نقل کرده ،به جز در جزئيات و مسايل غير مهم ،در
چند جا داراي اختالف و تشتت و تناقض است؛ در محل زندانيان و يا شکل کشتن
و تعداد کشتهها و کيفيت اجرا و مجري اين فرمان.
زهرى که اين داستان را نقل ميکند ،مىگويد :رسول خدا

در پاسخ

بنىقريظه که پيشنهاد کردند يك نفر را حَکَم قرار دهد ،فرمود :هر يك از اصحاب
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مرا که خواستيد ،مىتوانيد حکم خود کنيد .بنىقريظه ،سعد بن معاذ را اختيار
کردند ،رسول خدا قبول کرد و دستور داد تا هر چه اسلحه دارند ،در قبه آن جناب

593

جمع کنند ،و سپس دستهايشان را از پشت بستند و به يکديگر پيوستند و در خانه
اسامه بازداشت کردند .و در روايت ابن هشام آمده که در خانه زنى بهنام کيسه،
دختر حارث ـ که از قبيله بنىالنجار بود ـ زندانى کردند .آنگاه رسول خدا
دستور داد سعد بن معاذ را که در غزوه خندق زخمي شده و در خانه بستري بود،
بياورند .وقتى آمد ،پرسيد :با اين يهوديان چه کنيم؟ عرضه داشت :من حکم به
کشتن جنگجويان و اسير کردن و مصادره اموال آنان ميکنم( .ابن اثير229/2 ،؛
بالذري961/5 ،؛ مقريزي263/5 ،؛ ابن هشام)573/2 ،
باز در اين خبر آمده است« :ثم أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم باألخاديد،
فخدّت في األرض ،و جيء بهم مكتّفين ،فضرب أعناقهم( ».زحيلي)182/12 ،

«آنگاه پيامبر امر فرمودند که همه آنان را با صورت به زمين بخوابانند و بعد
آنان را دست بسته بياورند و گردنهاي آنان را بزنند» که جنگىهايشان کشته شوند،
که بين  733تا  133نفر بودند و در نقلي بين  233تا  733نفر و در نقلي  713نفر و
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فرمان ميدهد تنها جنگجويان آنان که در آيه از آن تعبير به «فَرِيقاً
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برخى تا  333نفر ذکر کردهاند 9.و در تعداد اسرا و ذرارى و کساني که به بلوغ

نرسيده و زنانشان نيز همين تعداد و با اختالف نقل شده است .و درباره اموال نيز
حجمي انبوه از وسايل خانه گرفته تا ابزارهاي جنگي مانند سالح و زره بهعنوان
غنيمت گرفته شده و در ميان مسلمانان تقسيم شود ،و ملك و باغهايشان تنها بين
مهاجرين تقسيم شود .آنگاه به انصار گفت که اينجا وطن شماست و شما ملك و
باغ داريد و مهاجران ندارند( .مقاتل بن سليمان)611/9 ،
باز در يکي ديگر از اين نقلها که با تفصيل بيشتر آمده است ،نقل شده که اين
حادثه در روز بعد ـ جمعه هشتم ذيحجه ـ بود که پيامبر به بازار مدينه مىرود و
دستور مىدهد تا چالههاى مستطيلى در آنجا بکنند که از خانه ابوجهم عدوى تا
سنگهاى زيتونى رنگ امتداد دارد .گويي در ميان کوچهها و در خود شهر بوده و
خود با بزرگان اصحابش مىنشيند و ديگران آن چالههاى مستطيل شکل را مىکنند.
آنگاه دستور مىدهد تا مردان بنىقريظه را دسته دسته مىآورند .سپس رسول
خدا

تَقْتُلُونَ» شده (و با تعبير تنها گروهي بود ،به اندازهاي که مفهوم متفاوتي از معناي
«فريقا» دارد) ،کشتند؛ بهطورى که گفتهاند ششصد نفر يا هفتصد نفر تا هزار نفر
بودند .در نقلي آمده که پيامبر

با اصحاب خود در بازار نشست و مردان بنى-

قريظه را گروه گروه مىآوردند و گردن مىزدند (ابن سعد .)76/2 ،در نقلي آمده که
عدهاي از صحابه از کشتن آنان ابا داشتند تا در نهايت راضي شده و به اين کار
مبادرت ورزيدند.

6

در نقلي ديگر به شکل مشکوکي از سنخ اخبار اموي آمده که مأمور اجراي اين
و زبير بن عوام بودند که آنها را در کنار چالهها گردن زدند.
حکم ،امام على
(واقدي .)159/2 ،البته در تفسير ابن کثير آمده که آن جناب ،يهوديان بنىقريظه را
در مدت سه روز در سردى صبح و شام اعدام کرد و مکرر مىفرمود :آب گوارا به

ايشان بچشانيد و غذاى پاکيزه به ايشان بدهيد و با اسيرانشان نيکى کنيد ،تا آنکه
همه را به قتل رسانيد و اين آيه نازل شد( .ابن کثير .932/2 ،براي تفصيل بيشتر
ر.ك :طباطبايي)613/52 ،
ادله موافقان وقوع حادثه
اين داستان مورد توجه مفسران و مورخان بسيار در دوره معاصر بوده و آنان هر
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کدام به نکتهاي اشاره کردهاند که ذکر آن بيمناسبت نيست.
 -5مهمترين علت رويارويي سخت پيامبر ،پيمانشکني آنان در بدترين شرايط
بود که به قصد شبيخون وارد مدينه شدند و اگر امداد الهي نبود ،مسلمانان از اين
محاصره جان سالم بهدر نميبردند .جزاي چنين خيانتي در نظر همه ملتها کمتر از
مرگ نيست .بدين جهت در حکم شرع و در منطق جامعهاى که خيانت را در هر
شکلى رد مىکند ،کيفري سخت و به يادماندني ميطلبيد.
 -2پيامبر اکرم دوبار از مجازات پيمانشکني و توطئه يهود چشمپوشي کرد و
کمترين جزا را که اخراج از مدينه بود ،براي بنيقينقاع و بنينضير مقرر فرمود و
اين بار از سوي گروهي ديگر تکرار ميشد و بايد درسي به همه آنان داده ميشد
که در جاهايي ديگر تکرار نشود .غزوه بنيقريظه يك مورد منحصربهفرد است ،به
گونهاي که تمامي مردان قبيله را که تن به تسليم سپردهاند ،به دم تيغ دهد .برخورد
کريمانه آن حضرت با بزرگترين دشمنانش در ماجراي فتح مکه ،آزادي صدها
اسير بنيمصطلق ،آزادي ششهزار مرد هوازني در جنگ حنين ،گذشتش نسبت به
بنيقينقاع و بنينضير و دهها مورد ديگر با توجه به اين سياست قابل فهم است.
 -9بنيقريظه خود اين نوع حکميت را پذيرفته و سعد هم از آنان اعتراف
ميگيرد و حکم به شريعت آنان ميدهد« .و چون يهوه خدايت آن را به دست تو
بسپارد ،جميع ذکورانش را به دم شمشير بکش .ليکن زنان و اطفال و بهايم و آنچه
در شهر باشند ،يعني تمام غنيمتش را براي خود به تاراج ببر ،و غنايم دشمنان خود
را که يهوه خدايت به تو دهد ،بخور( ».کتاب مقدس ،سفر تثنيه ،باب  ،23آيه -51
 ،57ص )293و البته نص ديگري در اين باب در تورات وجود دارد که به مراتب

سخت و سنگينتر است ،چون امر به قتل تمام سکان داده ،و کسي را از زنان و
اطفال استثنا نکرده است( .همان ،ص)295
«همانا سعد آنان را به نص كتاب تورات در سفر تثنيه توجه داد كه به آن ايمان
داشتند».

و عالمه فضل اهلل در تفسير پس از اين نقل سفر تثنيه مينويسد:
«در اين بخش از دو جهت نياز به توجه است :يكي از اين جهت كه آنان چنين
حكمي را قبول داشتند ،و يكي از اين جهت كه پايبند شرعي به مضمون آن
نسبت به ديگران باشند و پيامبر در اين جهت تنها خواستهای كه داشت ،اجرايي
كردن اين التزام بود( ».فضل اهلل)928-912/81 ،

ازاينرو حکم سعد بن معاذ بر طبق قانون تورات و عهدنامهاي بود که يهود با
پيامبر امضا کرده بودند و اگر چنين کنند ،خونشان هدر باشد و زن و فرزندشان
اسير و اموالشان به تصرف درآيد.
 -6قاعدة معروفي در حقوق و فقه است« :ألزموهُم بِما ألزمُوا به أنفُسَهُم»؛ يعني
به چيزي که خود آنان قبول دارند و مبناي حقوق و جزا و کيفر ميباشد ،طرف
مقابل خود را ملزم کنيد .اين روش که ميتوان بر اساس فقه و عقيده مقابل استفاده
کرد ،در اديان گذشته سابقه داشته و پيش از موسي ،در داستان يوسف هم مطرح
بوده است .به عنوان نمونه ،در داستان گم شدن پيمانه عزيز از بنياسرائيل ميپرسند
که اگر اين پيمانه در وسايل شما پيدا شد ،چه کنيم؟ قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ
فَهُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزِی الظَّالِمِينَ (يوسف .)71/گفتند :جزايش همان کسى است که
در بار او يافت شود .پس او خود جزاى عمل خود است و ما گنهکاران را چنين
جزا دهيم .بدين رو يوسف بر طبق شريعت و قانون آنها استناد کرد و بنيامين را
گروگان گرفت.
 -1بنيقريظه به پيامبر و همسران و ياران او اهانت کرده و ناسزا گفتند و حکم
«ساب النبي» طبق قوانين اسالم بر آنان جاري است.
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 -2برخي گفتهاند حکم سعد در ظاهر ستمى در حق کشتهشدگان بهشمار
مىآيد ،اما وقتى به واقعيت امر برمىگرديم ،جدا از اندازه و مقدار و شيوه آن که
اختالف بوده ،طبيعى بودن اين حکم حتى در سنجش با عادات و رفتار جامعه آن
روز بر ما آشکار مىشود؛ زيرا خيانتى که بنىقريظه با شکستن پيمان خود با پيامبر
در آن لحظه سخت و بحرانى مرتکب شدند و کفار و مشرکان را عليه آن حضرت
و امت اسالمى يارى رساندند ،در حکم شرع و در منطق جامعهاى که خيانت را در
سال هجدهم /شماره  /9پياپي  /75پاييز 5935

هر شکلى رد مىکند ،سزاوار چنين کيفرى مىباشد .شاهد بر معقول بودن آن ،نقلي
است که پيش از اين از زهرى نقل شد که ميگويد :يهوديان از حضرت خواستند
که يکى از اصحابش را بفرستد تا حکميت کند .پيامبر گفت :شما خود هر کس از
اصحاب مرا مىخواهيد ،برگزينيد .آنان سعد بن معاذ را برگزيدند .رسول اللَّه
هم به آن راضى شد .يهوديان به حکم سعد بن معاذ فرود آمدند( .ابن هشام،
ج 266/9به بعد؛ ابن اثير 511/2 ،به بعد ،با تلخيص)
ازاينرو داوري سعد چيزي بود که خود آنان پذيرفتند و سعد هم بر اساس
قوانين جزايي تورات که گويا از آن آگاهي داشته ،چنين حکمي صادر کرده است.
(براي تفصيل بيشتر ر.ك :الحسني153 ،؛ صادقي)573 ،

596

صاحب «تفسير الکاشف» که بياشاره به رفتار اسرائيليان در دوره معاصر نيست،
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مينويسد :سعد بر آنان به چيزي که اعتقاد داشتند حکم کرد ،در حالي که اعتقاد
ديني خودشان در جهت نابود کردن مردان و مصادره اموال و اسارت زنان و اطفال
و نابودي خانهها و حتي آتش زدن قريهها و شهرهاي همه مردم از ملتهاي
مختلف است؛ بدون آنکه کسي نقض پيمان کند ،يا جنگي با آنان داشته باشد.
آنگاه ميپرسد :آيا چنين رفتاري که با تأييد حکم تورات است و از نوع معامله
خود آنان با ديگران است ،ستم است؟
نکتهاي که ايشان به آن تأکيد ميکند و شايد متفاوت از ديگران و از البهالي
متن تاريخي هم استفاده ميشود و نکته صريح قرآن است ،آن است که آن حضرت
تنها با مقاتلين آنان برخورد کرد ،در حالي که آنان پيمان شکسته و رسماً اعالن
جنگ داده بودند و عدهاي را کشته و جاهايي را آتش زده بودند؛ رفتار آنان جز اين

نبود که قتل و آتش زدن و فساد در دين ،عقيده و طبيعت رفتار طبيعي آنان است.
(مغنيه)253/2 ،
پايبندى به معاهدات و بلکه دفاع از همپيمانان ،در ميان آنان يك امر مقدس بهشمار
مىرفت و از آنجا که بنىقريظه نه تنها از پيامبر خدا دفاع نکردند که در کنار ساير
احزاب با آن حضرت قرار گرفتند ،طبعاً سزاوار چنين حکم و کيفرى بودند .به نظر
مغنيه حتي اگر پيماني نشکسته و اعالن جنگ هم نکرده بودند ،اما اين کارها را هم
انجام داده بودند ،اين حکم سعد حق آنان بود؛ زيرا اين قانون ،شريعت آنان بود و
در تمام شرايع آسماني و حقوق انساني است که هر کسي به قانون خود آنان کيفر
ميشود و به همين دليل است که پيامبر به سعد فرمود« :حكمتَ فيهم بحكم اللّه مِن
فوق سبعة أرقعة» (همان)؛ تو در اين مسأله به حکم خدا از باالي هفت پرده آسمان
حکم کردي .ازاينرو اين يك امر طبيعى است که حتى تورات بدان حکم مىکند.
(مدرسي)219/53 ،
از سوي ديگر ،پيمانشکني يهود در گذشته تاريخ سابقه داشته و قرآن به اين
نکته اشاره کرده است؛ أَوَ كُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ (بقره .)533/و شايد
يکي از علل يادآوري آن در قرآن ،اشاره به رفتارهاي آن زمان آنان بوده است.
اشكاالت مخالفان صحت تاريخي روايات
اشکاالتي که در اين حادثه مطرح شده و افراد بسياري در نقد اين داستان سخن
گفتهاند ،اين است که اين ماجرا ،يعني اعدام همه مردان و اسارت زنان و فرزندان
ايشان ،در حرکت تاريخ صدر اسالم نظير نداشته و با توجه به رفتارهاي ديگر
پيامبر سازگار نيست و اينکه گفته شده به پيامبر و يا همسرانش توهين کردهاند،
قابل توجيه نيست .بارها به پيامبر توهين ميشده و حضرت واکنش نشان نميداده
است ،چگونه در اينجا به اين شدت برخورد کرده است؟! بدين جهت با توجه به
اشکاالت زير ،نيازي به اين همه توجيه نيست.
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 -5اين داستان بسيار گوناگون و چندگانه نقل شده است .اما در منابع تاريخي
به شکل نسلکشي و قتلعام همه مردان يك قبيله و اسير گرفتن خانواده آنان از
سوي پيامبر تصوير شده که عملي بسيار بيرحمانه و متناسب با جرم آنان نبوده و با
رحمة للعالمين بودن پيامبر و آيات بسيار قرآن که در برابر جرم و گناه ،مجازات
مثل را ميخواهد (انعام ،525/يونس ،27/غافر ،)63/سازگار نيست و با روش و
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منش پيامبران و با سيره رسول خدا همخواني ندارد .اين رؤساي قوم بودند که
پيمانشکني کرده و به پيامبر اعالم جنگ دادند و بر طبق قاعده ،همانان بايد
مجازات و کشته شوند ،نه ديگران .ممکن است در نبردي رويارو تعداد بسياري
کشته شوند ،اما بر طبق اين روايات ،آنان به محاصره درآمده و تسليم شدند و به
صورت دستهجمعي اعدام شدند.
آيا ميتوان بر اساس قوانين جزايي اسالم پنداشت که پيامبر به دليل پيمانشکني
سران يك قبيله ،تمام مردان و حتي نوجوانان تازه بالغ آن قبيله را که شايد در آن
سنين حتي مفهوم پيمانشکني را به درستي درك نکرده و نقشي هم در خيانت
سران قوم نداشتند ،به قتل برساند؟ در ميان مردان ،تکليف سالخوردگان ،مريضان و
ناتوانان و زنان چه شد؟ آنها به چه جرمي بايد مجازات شوند؟
 -2اتفاق مفسران و مورخان است که سعد بن معاذ چنين حکمي داده و رسول
خدا آن را تأييد و به اجرا درآورده است .چرا پيامبر داوري درباره مرگ و حيات
اين عده را به سعد بن معاذ واگذار کرده است؟ اگر پيامبر تصميم قطعي برخورد با
اين قبيله را گرفته بود ،چرا با انتخاب سعد به حکميت انجام داد؟ اين روش با
شخصيت صريح و راستکردار و راستگفتار رسول خدا سازش ندارد .اگر قتل
بنيقريظه فرمان الهي بود ،که نبايد کساني مانند ابولبابه از آن مطلع باشند ،وانگهي
نبايد آن را به داوري ديگران معلق ميکرد( .زرگري نژاد.)623 ،
وانگهي ،آيا استناد به آيين تورات براي پيامبر حجت شرعي ميباشد و آيا
واگذاري چنين حکم سنگيني به ديگران ـ برفرض که او مطابق با حکم تورات
گفته باشد ـ ،حجت شرعي براي ايشان بوده است؟

 -9آيا آن همه يهودي آن قدر شجاعت داشتند که در راه عقيدهاي که خود بر
فسادش اعتراف داشتند ،آنگونه مقاومت کنند که ديگران در برابرشان کشته شوند و
يهودي مسلمان شده که يکي از آنان در تاريخ به داستانسرايي معروف است (ابن
سعد )963/1 ،و از خود اين قبيله ميباشد ،يعني محمد بن کعب قُرظي و آن
ديگري ،يعني عطيّه قُرظي که در سلسله سند بسياري از اين روايات وجود دارد ،و
شباهتهاي آن با چند حادثه مشابه در تاريخ قوم يهود که در آنها نيز چند صد
يهودي به قتل رسيدهاند (سفر اول پادشاهان ،باب  ،51فقره  ،)263-26اين احتمال
نسبتاً قوي را به ذهن متبادر ميکند که روايت مذکور برساخته افرادي از قوم يهود
با اسامي و نامهاي مختلف باشد که مشابه آن در روايات ديگر منسوب به ابن
عباس و زنان پيامبر ديده شده است( .صادقي)512-571 ،
البته ارائه چهرهاي مصمم اما مظلوم از قوم يهود و در برابر ،چهرهاي خشن و
خونريز از پيامبر اسالم ميتواند هدف سازندگان آن باشد .بنيقريظه در اين داستان
قومي هستند که حاضر به ترك دين اجدادي خود و خيانت به آرمانهاي تورات و
راه و رسم يهوديت نيستند و در اين راه حتي حاضر به ترك جان ميباشند.
گفتوگوهايي که از آنان پيش از تسليم شدن نقل شده و روايت منقول و منتسب
به عايشه از شجاعت تنها زن مقتول اين حادثه و استقبال شادمانه او از مرگ،
جملگي در اين راستا قابل تحليل است( .اداك)573 ،
 -6بنيقريظه به هر حال به دليل ترسي که از تنها گذاشتن مشرکين پيدا کردند،
از همراهي عملي با آنان سر باز زدند ،در حالي که اگر به مشرکين ميپيوستند،
مسلمانان بيترديد دچار شکست قطعي ميشدند .بدين مناسبت بايستي مورد رأفت
يا الاقل مداراي پيامبر قرار گيرند .با اين وصف پيامبر تصميم به انهدام آنان گرفت.
1

(دشتي)572 ،
 -1مشکل ديگر روايات ،باال بودن رقم کشتهشدگان است و همين موضوع،
جاي شك و مبالغه درباره تعداد کشتهشدگان بنيقريظه را ميان مورخان و مفسران
بهوجود آورده ،بهيژه آنکه در نقل اين تعداد اختالف بسيار است .مورخان تعداد را
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باز هم حاضر نشوند با گفتن کلمهاي ،جان شيرين خود را حفظ کنند .وجود دو
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از  613تا هزار نفر ذکر کردهاند .برخي گفتهاند به سبب حکم سعد بن معاذ 613 ،تا
 5333جنگجوى بنىقريظى کشته شدند.
طبري به نقل از ابن اسحاق ميگويد پيامبر آنان را در خانه زني از بني نجار
زنداني کرد 2.در «امتاع االسماع» آمده که آنان را در خانه اسامة بن زيد نگهداري
کردند (مقريزي )263/5 ،و سپس در بازار مدينه در داخل شهر ،گودالهايي حفر
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کرده و شروع به اعدام آنان نمودند .اين حجم انبوه چگونه با تفصيل و گفتوگويي
که در گزارش باال ذکر شده ،در يك روز يا سه روز ،آن هم يکي يکي ممکن
است؟ جدا از اختالف در نقلها ،که گاهي مثالً ابن هشام يكبار نقل ميکند 713
نفر بودند ،و در جايي روايت ميکند وقتي بر اين قوم پيروز شد ،از آنان چهارصد
مرد را گرفت و دستور داد گردنشان را بزنند و خزرجيان با خوشحالي شروع به اين
کار کردند ،ولي اوسيان بهخاطر همپيماني ناراحت شدند و پيامبر دوازده نفر
باقيمانده را به اوس داد و هر يهودي به دست دو نفر از طايفه اوس کشته شد( .ابن
هشام265/2 ،؛ واقدي .)153/2 ،در روايتي ميگويد اين کار توسط علي و زبير
انجام گرفت ،در حالي که انجام اين تعداد از اعدام ،توسط دو نفر و پيدرپي ،در
يك روز عملي نيست .وانگهي معلوم نيست که چرا تنها علي و زبير از ميان
مهاجران و انصار مأمور به قتل اين تعداد يهودي شدهاند؟ چگونه از ديگر صحابه
استفاده نشده و پيامبر آن را به اين دو واگذار کرده است؟ آيا اين نقل مانند
منقوالت ديگر اموي نيست که اهداف خاصي را دنبال ميکردهاند؟
اين خبر از آنجا بسيار ترديدآميزتر ميشود که بعدها اين دو ،هيچ گاه از اين
ماجرا سخني به ميان نياوردند ،بهويژه امام علي

که در خطبهها و نامههاي خود

از دوران پيامبر و سختيها و دالوريهايش سخن گفته ،اما هيچ اشارهاي به اين
ماجرا و حضور خود در آن نکرده است.
 -2گفته شده که افراد تسليم شده در خانه اسامه يا خانه زني نگهداري شدند.
حال يك خانه در شرايط آن زمان مدينه ،چگونه بين  733تا  133نفر را ميتواند
به صورت خوابيده نگهداري کند .نگهداري اين تعداد نياز به چندصد متر فضا دارد.
آيا چنين خانههايي مثل خانه اسامه ،ظرفيت نگهداري داشته است؟

 -7اجراي حکم انجام گرفته شده روشن نيست و اختالف بسيار در تعداد و
کيفيت آن است و با روش قرآن و سيره پيامبر ،سازگار نيست .وانگهي مبناي جنگ،
داراي قدرت و سالح و تجهيزات اضافي بودهاند ،تعداد حداکثر (با گرد کردن عدد
تجهيزات) سپرها را  933عدد ،شمشيرها را حداکثر 5133قبضه ذکر کردهاند.

7

چگونه بر مبناي حداکثري اين تجهيزات که براي چندين برابر پيش بيني ميشود،
عدد  733يا هزار نفر جنگجو قرار داد و همه آنان کشته شدهاند ،در حالي که اين
تعداد از سپرها ( )933مبناي عدد جنگجويان است ،نه عدد شمشيرهاي به غنيمت
گرفته شده که 5133نقل کردهاند.
 -1چون مورخان درباره عدد جنگجويان بين ،133 ،713 ،733 ،233 ،613 ،633
 333و  5333اشاره کرده و جالب اينکه برخي اين عددها را مربوط به جنگجويان و
برخي مربوط به همه مردان بنيقريظه و برخي آمار کشتهشدگان دانستهاند ،چون غالباً
جنگجويان درصدي از مردان يك قوم را تشکيل ميدهند و کشتهشدگان درصدي از
جنگجويان را و چنين اختالف نظري حاکي از تعارض و بياعتمادي ،بلکه تساقط
روايات ميگردد .اين مسأله را در کنار اين اصل بگذاريم که عدد در نقل روايات در
حوادث گذشته به صرف نقل ،پشتوانه علمي و دقت فني نداشته است .امروز آمار
بسياري از حوادث معاصر ،مانند عدد شهداي  51خرداد و  57شهريور در دوران
انقالب ،با آنچه که نقل شده و بعد تحقيق شده ،مطابقت ندارد و نشان ميدهد که

چرا اختالف است و نبايد به آن اعتنايي کرد 1.به همين دليل افرادي تعداد کشتهها را

حدود  523تا  513نفر تخمين زدهاند؛ چون ميانگين آماري که درباره خود قبيله بني-

قريظه گفته شده 713 ،نفر است (بين  .)333-633اگر خانواده را پنج يا شش نفر
حساب کنيم ،مردان بالغ همين حدود ميشود .يا بر اساس محاسبهاي که به نسبت
کل يهوديان شده ،سهم جمعيتي آنان نسبت به بنيمصطلق و بنينضير 5133 ،ميباشد
که نيمي از آنان زن هستند و  713نفر باقيمانده ،نيمي کودك و نوجوان و پيرمرد ،و
بين  513تا  233نفر عدد جنگجوياني باشد که در نسخهاي از کتاب «االموال» آمده
است( .اداك579 ،؛ صادقي)533 ،
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تجهيزات جنگي است .اگر همين اخبار مبناي داوري باشد ،يهود به اين دليل که
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جمعبندی و نتیجهگیری
با توجه به مشکالت در نقل تاريخ و تعارض موجود ميان آنها ،به نظر ما از
ظاهر قرآن برميآيد بنيقريظه حاضر به تسليم نشده و همچنان به مقاومت از درون
قلعه ،به اين جنگ ادامه دادند و با سختتر شدن محاصره و بروز رعب شديد و
احساس تنهايي و جرم و خيانتي که با کار خود کردند و نيز تصميم قاطع پيامبر و
مسلمانان را دريافتند ،روحيه مقاومت را از دست داده و مسلمانان در يك هجوم
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همهجانبه به قلعههاي ايشان ،آنان را وادار به تسليم کردند که در اين ميان ،عدهاي
کشته و عدهاي اسير شدند و اين مفاد آيه است و بدين رو آنچه معقول است،
کشتن آنان در صحنه جنگ بوده و نه کشته شدن در پي تسليم .به همين دليل
رواياتي که در جهت مقاومت و شهامت و بزرگنمايي آنان حتي نسبت به يك زن
با آن نشاط نقل شده ،به داليل اشاره شده ،قابل قبول نيست .در حالي که در کيفيت
اين حادثه و نوع مجازات هم در تفاسير و کتابهاي تاريخي اتفاق نظري وجود
ندارد و بسا مبالغههايي در اصل قضيه و تعداد آنها انجام گرفته ،تا جايي که در
اصل آن از سوي برخي ترديد شده است و به نظر ميرسد که اصل کشته شدن به
گواهي قرآن درست است ،اما کيفيت و حدود آن در اين شکل مبالغهآميز جاي
بسي انکار است.
نکته ديگر براي فهم اين حادثه آن است که نبايد از وجود کساني مانند محمد
بن کعب قرظي ،که در قصهگويي شهرت دارد و وجود نوادگان سعد بن معاذ در
ميان راويان اين داستان و حضور يهوديان مسلمان شده در تعريف و تمجيد از اين
قبيله يهودي و تصوير چهرهاي مظلوم ولي باشهامت و راسخ در آيين يهود ،غافل
شد که موارد ديگري از اين نمونهها در منابع تاريخي مسلمانان راه يافته و نبايد
بهسادگي از آن گذشت ،و بايد توجه داشت که هم مسلمانان و هم يهود در تاريخ
پرفراز خود ،چالشهاي بسيار داشته و بايد با احتياط با اين دسته از منقوالت
برخورد کرد.

پينوشتها:
 .5در اين باره طبرسي مينويسد« :کلّيه مفسّرين اجماع کردهاند که ايشان بنوقريظه بودند ،مگر

بودند( .طبرسي)12/23 ،
 .2عارم بن فضل از حمّاد بن زيد ،از يحيى بن سعيد ،از سعيد بن مسيّب نقل مىکند که مىگفته
بنىقريظه را چهارده شب در محاصره داشت( .طبري ،تاريخ االمم و الملوك
است پيامبر
پانزده روز بنىقريظه را در ميانه گرفت .آنان تيراندازى
 .)71/2در نقل ديگر آمده که پيامبر
کرده ،در حصنهاى خود حصارى شدند و هيچ تنى از ايشان پيدا نمىآمد( .همان)72 ،
 .9و حدّثنى موسى بن عبيدة ،عن محمّد بن المنكدر ،قال :كانوا ما بين ستمائة إلى سبعمائة .و كان ابن عباس
رحمه اهلل يقول :كانوا سبعمائة و خمسين( .واقدي151/2 ،؛ ابن هشام .)573/2 ،در شرح حال سعد به
مناسبت حکميت او آمده که بنيقريظه کشته شده به حکم او  613نفر بودند( .ابن عبدالبر)239/2 ،
 .6و جاء سعد بن عبادة ،و الحباب بن المنذر فقاال :يا رسول اهلل ،إنّ األوس كرهت قتل بنى قريظة لمكان
حلفهم .فقال سعد بن معاذ :يا رسول اهلل ،ما كرهه من األوس من فيه خير ،فمن كرهه من األوس ال أرضاه
اهلل! فقام أسيد بن حضير فقال :يا رسول اهلل ،ال تبقينّ دارا من دور األوس إلّا فرّقتهم فيها ،فمن سخط ذلك
فال يرغم اهلل إلّا أنفه ،فابعث إلى دارى أوّل دورهم .فبعث إلى بنى عبد األشهل باثنين ،فضرب أسيد بن
حضير رقبة أحدهما ،و ضرب أبو نائلة اآلخر .و بعث إلى بنى حارثة باثنين ،فضرب أبو بردة بن النّيار رقبة
أحدهما ،و ذفّف عليه محيّصة ،و ضرب اآلخر أبو عبس بن جبر ،ذفّف عليه ظهير بن رافع .و بعث إلى بنى
ظفر بأسيرين( .واقدي)151/2 ،
 .1البته نويسنده در ذيل در توجيه اين حادثه مينويسد« :در هرحال وجود آنان در داخل مدينه پيوسته
متضمن خطري بود .وانگهي اين حرکت موجب فرو نشاندن خطر از سوي کسان ديگري ميشد که
قصد توطئه داشتند و از بين بردن رعب اسالم را در دلها پديد ميآورد ».
 .2از باب نمونه ر.ك :فروغ ابديت ،سبحاني ،ج ،2ص519؛ تاريخ پيامبر اسالم ،محمد ابراهيم
آيتي ،ص659؛ سيرة المصطفي ،هاشم معروف حسني ،ص151؛ عبقريات اإلسالمية ،عباس عقاد،
ص253؛ تاريخ تحليلي پيامبر اسالم ،سيد جعفر شهيدي ،ص 32؛ رحمت نبوي ،خشونت جاهلي،
صابر اداك ،ص576-525؛ جالل الدين فارسي ،پيامبرى و جهاد ،ص.632
 .7و مما روي أن ما صادره رسول اللّه منهم  2022سيف و  022درع و  1222رمح و  2022تُرس و
حجفة و خمر عدا كثير من الجمال النواضح و الماشية .و كان عدد الذين قتلوا بين  022و  022و في
رواية  022و استثنى من القتل من لم ينبت شاربه و أسروا مع النساء و األطفال و اعتبر الجميع رقيقا و
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حسن بصري که گويد ايشان بنىالنضير بودند ،و قول اوّل صحيحتر و سزاوارتر به سياق آيات،
براى اينکه بنى النضير چيزى در قتال و نبرد با اهل احزاب نبود و آنها جلوتر کوچ کرده و رفته
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أرسل قسم منهم على اختالف في الروايات في عددهم إلى نجد حيث بيعوا و اشتري بثمنهم خيل و
سالح( .دروزه)921/7 ،
 .1برخي از مورخان اين تعداد را با گمانهزني  233نفر و نه عدد قطعي مطرح کردهاند ،مانند ذهبي
که مينويسد« :و أن رسول اهلل صلّى اهلل عليه و سلّم قتل مقاتلتهم ،و كانوا فيما زعموا ستمائة مقاتل،
قتلوا عند دار أبي جهم بالبالط ،فزعموا أنّ دماءهم بلغت أحجار الزّيت التي كانت بالسّوق ،و سبى
نساءهم و ذراريهم ،و قسّم أموالهم بين من حضر من المسلمين .و كانت خيل المسلمين ستّا و ثالثين
فرسا( ».ذهبي)951/2 ،
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منابع و مآخذ:
 .2ابن اثير ،علي بن محمد؛ اسد الغابه في معرفة الصحابه ،بيروت ،دار الفكر ،بيتا.
 .1ابن خلدون ،عبدالرحمن بن محمد؛ ديوان المبتدأ و الخبر فى تاريخ العرب و البربر و من
عاصرهم من ذوى الشأن األكبر ،تحقيق خليل شحادة ،بيروت ،دار الفكر2028 ،ق.
 .0ابن سعد؛ محمد؛ الطبقات الكبرى ،تحقيق محمد عبدالقادر عطا ،بيروت ،دار الكتب العلمية،
2022ق.
 .0ابن عاشور ،محمد بن طاهر؛ التحرير والتنوير ،بيجا ،دارالتونسيه ،بيتا.
 .0ابن عبدالبر ،يوسف بن عبداهلل؛ االستيعاب فى معرفة األصحاب ،تحقيق على محمد
البجاوى ،بيروت ،دار الجيل2021 ،ق.
 .0ابن كثير ،اسماعيل بن عمر؛ البداية و النهاية ،بيروت ،دار الفكر2020 ،ق.
 .0ابن هشام ،عبدالملك؛ السيرة النبوية ،تحقيق مصطفى السقا بيروت ،دار المعرفة ،بىتا.
 .8اداک ،صابر؛ رحمت نبوی ،خشونت جاهلي ،تهران ،انتشارات كوير ،بيتا.
 .9آيتي ،محمد ابراهيم؛ تاريخ پيامبر اسالم ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران2000 ،ش.
 .22بلخى ،مقاتل بن سليمان؛ تفسير مقاتل بن سليمان ،بيروت ،دار إحياء التراث2010 ،ق.
 .22حسني ،هاشم معروف؛ سيرة المصطفي ،قم ،شريف الرضي2001 ،ش.
 .21دروزه ،محمد عزت؛ التفسير الحديث ،بيروت ،دارالمورخ العربي ،بيتا.
 .20دشتي ،علي؛  92سال ،بيروت ،بينا290 ،م.
 .20ذهبى ،شمسالدين محمد بن احمد؛ تاريخ االسالم و وفيات المشاهير و األعالم ،تحقيق
عمر عبدالسالم تدمرى ،بيروت ،دار الكتاب العربى2020 ،ق.

 .20رسولي ،سيد هاشم؛ زندگانى محمد

پيامبر اسالم ،تهران ،انتشارات كتابچى2000 ،ش.

بيروت2028 ،ق.
 .20زرگري نژاد ،غالمحسين؛ تاريخ صدر اسالم (عصر نبوت) ،تهران ،سازمان سمت2008 ،ش.
 .28سبحاني ،جعفر؛ فروغ ابديت ،تهران ،نشر دانش اسالمي2000 ،ش.
 .29شهيدي ،سيد جعفر؛ تاريخ تحليلي پيامبر اسالم ،تهران ،مركز نشر دانشگاهي2008 ،ش.
 .12صادقي ،مصطفي؛ پيامبر و يهود حجاز ،قم ،بوستان كتاب2081 ،ش.
 .12طبرسي ،فضل بن حسن؛ مجمع البيان في تفسير القرآن ،تهران ،انتشارات ناصر خسرو،
2001ش.
 .11طبري ،محمد بن جرير؛ تاريخ األمم و الملوك ،تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم ،بيروت،
دار التراث2080 ،ق.
 .10ــــــــــــــــــ ؛ جامع البيان في تفسير القرآن ،بيروت ،دارالمعرفه2021 ،ق.
 .10عقاد ،عباس؛ عبقريات اإلسالمية ،قاهره ،دارالفتوح ،بيتا.
 .10فضل اهلل ،سيد محمد حسين؛ تفسير من وحي القرآن ،بيروت ،دارالمالک للطباعه و النشر،
2020ق.
 .10مدرسي ،سيد محمد تقي؛ تفسير هدايت ،ترجمه عبدالمحمد آيتي ،مشهد ،بنياد پژوهشهاي
اسالمي2000 ،ش.
 .10مسعودي ،على بن الحسين؛ التنبيه و اإلشراف ،قاهره ،دار الصاوي ،بىتا.
 .18ـــــــــــــــــــــ ؛ مروج الذهب و معادن الجوهر ،تحقيق اسعد داغر ،قم ،دار
الهجره2029 ،ق.
 .19مغنيه ،محمد جواد؛ تفسير الكاشف ،بيروت ،دارالماليين2020 ،ق.
 .02مقريزى ،احمد بن على؛ إمتاع األسماع بما للنبى من األحوال و األموال و الحفدة و
المتاع ،بيروت ،دار الكتب العلمية2012 ،ق.
 .02واقدي ،محمد بن عمر؛ كتاب المغازى ،تحقيق مارسدن جونس ،بيروت ،مؤسسة األعلمى،
2029ق.

تأملي پيرامون روايت کشتن يهوديان بنيقريظه در منابع تاريخ و تفسير

 .20زحيلى ،وهبة بن مصطفى؛ التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج ،دار الفكر،
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