
 

 حمله به بنی قينقاع 

 
قينقاع، بنی نضير و بنی قريظه. همه اين قبايل با ساير قبايل عرب مدينه  در مدينه سه قبيله يهودی زندگی ميکردند، بنی

انجام ميگرفت، آنها طرف  همبستگی داشتند و هرگاه که زد و خوردی بين هم پيمانان عربشان و ساير قبايل يهودی پيمان
مدينه پيش از اسالم درگيری های دينی وجود نداشت، و تمام  ميگرفتند. اين خود اثبات ميکند که در دوستان عرب خود را
 .برخوردهای خصمانه مبتنی بر اختالفات دينی) توسط پيامبر به مدينه آورده شد) نابردباری های دينی

 
او همان خدای يهوديان را تبليغ ميکرد،  .وقتی پيامبر به مدينه وارد شد اميدوار بود که يهوديان دين او را قبول کنند

او سرزمين مقدس آنها (اسرائيل) را بعنوان قبله انتخاب کرده بود و سعی ميکرد  .پيامبرانشان و داستانهايشان را تاييد ميکرد
 .آنها را اينگونه به دست بياورد تابعيت

 
عمومی مورد قبول است که پيامبر اميدوار  اين بطورو.ن عرفات، کسی که نسل کشی اول يهوديان را انکار ميکند، مينويسد "

 1الهی، از خود درکی صحيح در مقابل دين يکتاپرست اسالم نشان دهند."  بود که يهوديان يثرب، بعنوان پيروان يک دين

 
ميدهای او نقش فراخوانی او نکردند. وقتی که ا اما درست مانند قريشيان، يهوديان نيز به او پوزخند زدند و کمتر اعتنايی به

 رسيد، پيامبر رفتاری خصمانه را در مقابل يهوديان پيدا کرد و مشخص بود که روزی از بر آب شدند و صبر پيامبر به انتها
 .آنها انتقام خواهد گرفت

  

 :بنی قينقاع غزوه

 
دينه که به نام آنها نيز نام نهاده در قسمتی از م اولين يهوديانی که مغضوب پيامبر شدند، يهوديان قبيله بنی قينقاع بودند. آنها

زرگری، آهنگری، و صنعت ايجاد وسايل و لوازم خانگی بود، و به همين دليل بود که  شده بود زندگی ميکردند، شغل هايشان
 .سالح های جنگی وجود داشت  خانه هايشان مقدار زيادی در

 
 :صفي الرحمن المباركپوری در الرحيق المختوم مينويسد

 
دست اندازی مسلمانان زده بودند، کسانی که به بازارهايشان رفت  بنی قينقاع) دست به يک سلسله فتنه سازی برایآنها (" 

آورده بود، و به همين  استهزا ميکردند و حتی زنانشان را نيز تشر ميزدند. اين مسائل شرايط بدی را بوجود و آمد داشتند را
معقول و منطقی باشند و رفتاری شايسته از خود نشان دهند، و  را نصيحت کرد کهدليل پيامبر (ص) آنها را جمع کرد، و آنها 

ای " ديگر هشدار داد، اما آنها همچنان سرسخت ماندند و توجهی به هشدار وی نکردند و گفتند آنها را در مورد خصومتهای
و ممارست جدال نکرده اند و قتل  محمد، فريفته مشو، بدانکه تو جمعی از قريش که ايشان رسم و آيين جنگ نميدانستند

ما بجنگ و قتال و کارزار در آئی، خود بينی که جنگ چگونه ميبايد  نکرده بودند، تو ايشان را بقتل آوردی، که اگر تو با
  .".مردانگی چگونه بود کردن، و شجاعت و

 
ای يهوديان چيز ديگری بوده است، محمد  بر اما اين گفته با آنچه سايرين گفته اند در تفاوت است، دليل سخنرانی پيامبر" 

بنی قريظه را جمع کرده بود و به آنها گفته بود که شما از باليی که بر قوم   تازه از غزوه بحران بيرون آمده بود و يهود
لمای من ديده ايد و از ع درس گيريد و به اسالم در آئيد چون ميدانيد که من پيامبر خدايم و در تورات نعت و صفت قريش آمد

به درستکاری دعوت نميکرد بلکه قصد داشت آيين خود را به آنها  خود شنيده ايد، بنابر اين پيامبر از سر خير خواهی آنها را
بيشتر رجوع  که عده ای از حاضرين بنی قينقاع برآشفتند و چنين پاسخی به وی دادند، برای اطالعات تحميل کند، و اين بود

 "۶٣١دوم برگ شود به سيرت الرسول پوشينه  



 .مترجم توضيح از

 
برای مردی که دنبال بهانه ميگشت تا به  هرچند پاسخ آن عده اندک، پاسخ رسمی قبيله بنی قينقاع به پيام محمد نبود، اما

مودودی ميگويد "اين جمالت آشکارا اعالن جنگ بود". اما اينطور نبود، اين  آنها حمله کند، اين يک موقعيت طاليی بود،
توسط عده ای اوباش و  طرف رئيس قبيل بنی قينقاع نبود، و اين جمالت حتی تهديد آميز نيز نبودند، اين جمالت ازجمالت 

دينيشان عمل کنند يعنی زمانی که مسلمانی را به دليل  ولگرد به کسی که ميخواست با آنها، وقتی که ميخواستند طبق اصول
 ، فرياد زده شده بودند. تنها کسی که مغزش توسط تعصب دينی ضايع شدهکنند، درگير شود قتلی که انجام داده بود قصاص

تمام مسلمانان تفسير کند. اين مطلقاً  باشد ميتواند اين جمالت ناشيانه عده ای جوان را اعالن جنگی توسط تمام يهوديان عليه
اين جماعت يک شخص را به تالفی قتلی خشونتی به بهانه اينکه عده ای از  غير عادالنه است که تمام جماعتی را با آنچنان

 :سوره نجم ميگويد 38از يهوديان انجام داده بود قصاص کرده باشند تنبيه کنند. و اين درحالی بود که آيه   که در مورد يکی

 
 ٣٨سوره نجم آيه 

  أَالَّ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى

 .که هيچ کس بار گناه ديگری را بر ندارد

 
آنها را "آدم بدها"ی داستان جا بزنند. هرچند  مسلمان ميخواهند که تمام تقصير را به گردن يهوديان بياندازند وتاريخ نويسان 

را  اندکی به پاسخ يهوديان به محمد دقت کنيم، در می يابيم که او نرفته بود تا يهوديان استهزا کردن يک جرم نيست، اما اگر
 .هديد کنداندرز دهد، بلکه رفته بود تا آنها را ت

 
هنگامی که با يهوديان روبرو شد افشا  آيه زير که در همان زمان از طرف محمد صادر شده بود، لحن متخاصمانه پيامبر را

 .ميکند

 
 ١۴تا  ١٢سوره آل عمران آيات 

لَِّذيَن َكفَُرواْ َستُْغَلبُوَن َوتُْحَشُروَن إِلَى َجَهنَّمَ  تُقَاتُِل ِفي َسبِيِل gِّ َوأُْخَرى   َلُكْم آَيةٌ ِفي فِئَتَْيِن اْلتََقتَا فِئَةٌ َوبِْئَس اْلِمَهاُد؛ َقْد َكانَ  قُل ّلِ
ثْلَْيِهمْ  ُْوِلي األَْبَصارِ  َرْأَي اْلعَْيِن َوgُّ يَُؤيُِّد بِنَْصِرِه َمن َيَشاء إِنَّ ِفي ذَِلكَ  َكافَِرةٌ َيَرْونَُهم ّمِ  .َلِعْبَرةً ألَّ

آمد؛ در آن دو گروه که به هم رسيدند  ب خواهيد شد و در جهنم آن آرامگاه بد ، گرد خواهيدبه زودی مغلوبه کافران بگوی : 
جنگيدند و گروهی ديگر کافر بودند آنان کافران را به چشم خود دو چندان  ، برای شما عبرتی بود : گروهی در راه ، خدامی

 .است احبنظران را در اين عبرتیخدا هر کس را که بخواهد ياری دهد و ص خويش می ديدند

 
گره زد و وقتی زن برخاست اندامهای  روزی يک مرد زرگر يهودی زنی مسلمان را خشمگين کرد، او جامه زن را به پشت او

مرد يهودی را کشت، يهوديان نيز به تالفی مرد مسلمان را کشتند، خانواده  تناسلی وی آشکار شد. از اتفاق مردی آنجا بود و
 ٢مسلمانان کمک خواستند و جنگ اينگونه آغاز شد.  مرد از

متمدن نيز بسياری از مردم به داليل ناچيزی  اينگونه حادثه ها در جوامع بدوی بسيار اتفاق می افتند، در واقع حتی در جوامع
ردم عکس العمل ميشوند. انسانها موجوداتی کامال منطقی نيستند. بسياری از م همچون درگيری های ناشی از رانندگی کشته

آورد. هر انسان معقولی در  قابل پيشبينی از خود نشان ميدهند که اغلب اين اعمال نتايج شومی را نيز بدنبال می هائی غير
اينکه طرف کسی را بگيرد آرام ميکرد، اما محمد با يک آدم معقول  چنين صحنه ای، بايد تشنج زدايی ميکرد و مردم را بدون

ثروت يهوديان  حمد اخيراً با حمله به کاروانها و دزديدن ثروتهايشان پرانگيزه شده بود و چشم بهم بسيار فاصله داشت،
موقعيتی طاليی برای پيامبری بود که منتظر فرصت  يثرب داشت و دنبال بهانه ای بود تا حرکت خود را آغاز کند و اين حادثه

روز  ١۵سربازان خود را بسيج کرد و يهوديان را برای  دوم بعد از هجرت، او مناسب بود، در روز پانزدهم شوال سال
جانهايشان، ثروتشان، زنها  و آب را بر آنها بست. بنی قينقاع مجبور شد که تسليم شود و به قضاوت پيامبر بر محاصره کرد

 .و بچه هايشان تن در دهند



 
برخی  آن زندگی ميکردند تا آخر شوال (و طبقمقدس در نتيجه آن قسمت از مدينه را که آنها در  مودودی مينويسد، "پيامبر

کرد که محاصره به دو هفته طول کشيده  از اسناد تا آخر ذي القعدة) سال دوم هجری محاصره کرد. به دشواری ميتوان باور
 از آنها جنگنده آنها دستگير و زندانی شده بودند. حال عبدهللا بن ابی آمد و تا باشد، چون آنها تسليم شدند و تمام مردهای

تصديق کرد و تصميم گرفت که بنی  پشتيبانی کند و به پيامبر اصرار ورزد که آنها را ببخشد، پيامبر مقدس خواست اورا
 ٣ابزارهای خود را در مدينه بگذارند. ابن سعد بن هشام، تاريخ طبری.  قينقاع از مدينه تبعيد شوند و اموال و اسلحه و

 
 .گزارش شده است " الرسول در اولين کتاب تاريخی اسالم "سيرت جزئيات ميانجيگری ابی و پيامبر

 
عهدنامه شان را با پيامبر شکستند و اين غزوه بين جنگ بدر و  عاصم بن عمر گفت که بنی قينقاع اولين يهوديانی بودند که

بن ابی بن سلول،  ند. عبدهللاپيامبر آنها را آنقدر تحت محاصره نگاه داشت که بدون هيچ شرطی تسليم شد احد اتفاق افتاد، و
بود نزد پيامبر آمد و گفت ای محمد، با هم پيمانان ما به نيکی  يکی از منافقان وقتی خداوند آنان را در اختيار پيامبر قرار داده

امبر اورا کرد و پي زمان همپيمان قبيله خزرج بودند)، اما پيامبر او را پس زد. او کلمات خود را تکرار رفتار کن (آنها در آن
فروگرفت و پيامبر به قدری خشمگين شد که چهره اش  از خود راند. که در نتيجه او دامن زره پيغمبر عليه سالم را بدست

همپيمان  ای عاجز مرا رها کن تا بروم، عبدهللا گفت نه به خدا سوگند من تورا تا زمانيکه با تقريباً سياه شده بود. پيامبر گفت
سيصد مرد سواره را در يک روز نابود خواهی  ر نکنی رها نخواهم کرد. آيا تو اين چهارصد مرد پياده وهايمان به نيکی رفتا

دارم پيشامد ها فرق کنند، آنها را به من ببخش، پيامبر گفت برو که آنها را  کرد؟ به خدا سوگند من کسی هستم که بيم
 ] ٣۶٣سيرت، برگ  . [بخشيدم

 
وسايلشان را به پيامبر (ص) دادند، او  يکند که بنی قينقاع تمام اجناس، ثروت و اسباب وصفي الرحمن المباركپوری نقل م

تقسيم کرد. آنها به ازروع در سوريه رفتند و مدتی در آنجا ماندند و در مدت  يک پنجم آنها را برداشت و باقی را بين مردانش
 ٢نابود شدند.  کوتاهی

 
قرار گيرد تا تمامی مردمی را نابود سازد  جزئی بايد بهانه ای برای فرستاده خداهيچکس هرگز نپرسيد، چرا؟ چرا يک حادثه 

تبعيد کوزوو در اذهان ما بسيار تازه است، اما حتی ميلوسويچ که اکنون يک   و تمامی اموالشان را تصاحب کند، تصوير
مللی وجود نداشت که آنها  گان سازمانجنگی است دست به اموال اين آوارگان نبرده بود، و در آن زمان کمپ آوار جنايتکار

انساندوست وجود نداشتند که بخواهند دردهای يهوديان آواره  را ميزبانی کند و صليب سرخ و ديگر سازمانهای انسانيار و
براستی  انسان نجيب ميتوانست اين اعمال وحشيانه و قتل عام گرانه پيامبر را توجيه کند؟ التيام بخشند. چطور يک  را

را مسلمان بنامد؟ اين واقعيت که عبدهللا   ه کسی ميتواند پس از آموختن اين حقايق تاريخی در مورد پيامبر اسالم خودچگون
بخشوده  خواندن او ابايی ندارد، به پشتيبانی از زندانيان بر آمد و التماس کرد تا آنها بن ابی، کسی که المباركپوری از منافق

ابی بود که جان آنها را نجات داد. چگونه  اصلی پيامبر قتل همه آنها بود. اين درخواستشوند، خود نشان ميدهد که تصميم 
 خود او است؟ آيا او مردی برتر از محمد نبود؟ است که يک منافق رحيم تر از پيامبر خدا و

  

 علی سينا 
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