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  با يھود) ص(برخوردھاى مسالمت آمیز پیامبر
    

   مصطفى صادقى

  ٧٩ـ تابستان  ٢فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره 

    

 
مدينه ھر چه سخن گفته مى شود منحصر به پیمانى است كه به  و يھود) ص(درباره صلح نامه پیامبر

)) اعالم الورى((لیكن در اين مقاله قرار داد ديگرى كه تنھا در كتاب . است شھرت يافته)) موادعه يھود((
 و شواھدى بر و يھود معرفى مى گردد و داليل) ص(به عنوان پیمان اصلى میان پیامبر آمده است

  .درستى آن متن ارائه مى شود
آن , مربوط به يھوديان انصار است و به عالوه, مشھور ھم چنین اين نتیجه به دست آمده كه پیمان نامه

 .يك قرارداد مجموعه اى از چند قرارداد است نه
ه گرفته است پرداخته و چنین نتیج (ص(بخش دوم اين نوشتار به بررسى يكى از سريه ھاى زمان پیامبر

بلكه حركتى سیاسى است كه از سوى  ,كه اين حركت برخالف آن چه شھرت يافته سريه نیست
ھر چند پايان اين حركت به درگیرى . است به منظور صلح با يھود خیبر انجام شده) ص(رسول خدا

 .است كشیده شده
  

  مقدمه
جنگ ھاى آن حضرت با , يھوديان اين شھر داشته كه از اين میان برخوردھاى گوناگونى با, پس از ھجرت به مدينه) ص(پیامبر اكرم
ھم چنین آن حضرت سريه ھايى را براى كشتن برخى چھره ھاى . بنى قريظه و خیبر شھرت يافته است, بنى نضیر, بنى قینقاع

در . سخن به میان آمده استلیكن درباره برخوردھاى مسالمتآمیز میان رسول خدا و يھوديان كمتر , مفسد يھودى اعزام نموده اند
يكى انعقاد قرارداد صلح میان آن حضرت و گروه ھاى يھودى مدينه و ديگرى : اين جا دو مورد مھم از اين برخوردھا بررسى مى گردد

  .ھرچند اين تالش به نتیجه نرسیده است, تالش ايشان براى برقرارى صلح با يھود خیبر پیش از جنگ با خیبريان
السیره النبويه كه به سیره ابن ھشام شھرت دارد )). المغازى((و )) السیره النبويه((تحقیق عبارت اند از دو كتاب  منابع اصلى اين

آن را جمعآورى كرده و گاه از آن كاسته و گاه مطالبى را ) ق٢١٣متوفاى (در واقع سیره ابن اسحاق است كه عبدالملك بن ھشام 
قديمى ترين سیره نويسى است كه روايات او در تاريخ اسالم جايگاه ويژه اى ) ق١۵٠اى متوف(محمدبن اسحاق . برآن افزوده است

با وجود آن ھمه مطالبى كه اين مورخ . او كارھاى پراكنده پیش از خود را جمع كرده و سیره منظمى را به دست داده است. دارد
بلكه گزارش او از , يھودى مدينه سخنى به میان نیاورده است از پیمان آن حضرت با سه گروه, و يھود آورده) ص(درباره روابط پیامبر

گروه ھاى اصلى يھود را ھم در اين قرار داد سھیم دانسته اند و به نظر مى , پیمان عمومى به گونه اى است كه مورخان بعدى
  .رسد اين توھم ناشى از واژه ھايى است كه ابن اسحاق در اين گزارش به كار برده است

قت ابن اسحاق اختالف نظر فراوان است اما به نظر مى رسد پذيرش گزارش ھاى او از سوى مورخان بعدى شاھدى بر درباره وثا
در بررسى ھاى تاريخى به آسانى نمى توان گفته ھاى ابن اسحاق را كه با قراين و شواھدى قابل , گذشته از اين. وثاقت او باشد

البته اين سخن بدان معنا , اطالعات تاريخى صدر اسالم با مشكل روبه رو خواھد شد زيرا در اين صورت بیشتر, رد كرد, تإيید است
  .در اين نوشتار ھم چنین از اضافات ابن ھشام استفاده ھاى زيادى شده است. نیست كه ھر نقل مشكوكى را ھم بپذيريم

ت كه خبرھاى مربوط به ھمه جنگ ھا و او تنھا مورخى اس. است) ق٢٠٧متوفاى (از محمدبن عمر واقدى ) المغازى(منبع ديگر 
قديمى بودن او و كارشناسى اش در زمینه جنگ ھا و سريه ھا اعتبار . سريه ھاى دوران رسول خدا را به تفصیل ثبت كرده است

  .ويژه اى به اين كتاب بخشیده و ارائه جزئیات رويدادھا آن را بر سیره ابن اسحاق برترى داده است
, تاريخ طبرى, تاريخ يعقوبى, انساب االشراف, المحبر, االموال, تاريخ الخلیفه, الطبقات الكبرى: كتاب ھاى, لىپس از اين دو منبع اص

كتاب االموال و اعالم الورى در , در اين میان. اعالم الورى و ديگر منابع مربوط به سیره و مغازى مورد توجه بوده است, دالئل النبوه
مولف كتاب ) ق ٢٢۴متوفاى (ابوعبید قاسم بن سالم . بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است موضوع پیمان ھاى پیامبر و يھود

حتى , دومین كسى است كه پس از ابن اسحاق متن كاملى از پیمان نامه مدينه ارائه كرده و به خاطر ذكر نام راويان, االموال
در عین حال يكى از مورخانى كه درباره شركت . برترى داردبرگزارش ابن اسحاق ـ كه به سند اين قرار داد اشاره نكرده است ـ 

ابھام ايجاد مى كند ابوعبید مى باشد كه سخن او منشإ اشتباه برخى تاريخ نويسان شده , يھوديان معروف مدينه در اين پیمان
اين كتاب . ورى استنويسنده كتاب تاريخ اعالم ال, صاحب تفسیر مجمع البیان) ق ۵۴٨متوفاى (عالمه ابوعلى طبرسى . است

منبع مھمى در , از اين رو. بخش زيادى از آن به سیره پیامبر اختصاص دارد, است) علیھم السالم(گرچه در تاريخ چھارده معصوم
البته . به شمار مى رود و بلكه منحصر به فرد است) بنى نضیر و بنى قريظه, بنى قینقاع(موضوع پیمان با يھوديان اصلى مدينه 

  .ودن اين منبع ضررى به اعتبار اين نقل نمى زند چون از منابع كھن بر درستى گزارش او شاھد آورده ايمدست دوم ب
عنوان , براى كشتن اسیربن رزام, درباره بخش دوم اين نوشتار ذكر اين نكته الزم است كه ھمه مورخان سريه عبداهللا بن رواحه را

نتیجه دست يافته ايم كه اين حركت به منظور برقرارى صلح با خیبر بوده است  كرده اند اما با بررسى گزارش ھاى مختلف به اين
  .به درگیرى كشیده شده است, ولى در ھنگام بازگشت ھیئت اعزامى
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  پیمان با يھود) ١
ان آن چه مورد نظر ماست پیمان ھايى است كه يھودي. پس از ورود به مدينه با گروه ھاى زيادى پیمان بستند) ص(پیامبر اكرم

با يھود اشاره كرده اند اما به ) ص(با اين كه مورخان به مناسبت ھاى مختلف به قراردادھاى پیامبر. مدينه در آن شركت داشته اند
پیامبر با آنان پیمانى : مثال ھنگام گزارش جنگ ھاى آن حضرت با سه گروه يھود مى گويند; متن آن ھا چندان توجھى نشده است

تنھا دو مورد از اين قراردادھا به طور كامل ثبت شده كه يكى مربوط به . ولى مواد آن را بیان نكرده اند) ١(داشت كه ناديده گرفتند
ھمه گروه ھاى مدينه است و به پیمان عمومى و موادعه يھود معروف شده و ديگرى مخصوص سه طايفه بنى نضیر و بنى قريظه 

  .د و طرف ھاى امضا كننده آن بررسى خواھد شددر اين فصل مواد اين دو قراردا. و بنى قینقاع است
  

  الف ـ پیمان عمومى
انعقاد قراردادى میان مھاجرين و انصار بود كه در آن از يھود ھم فراوان ياد شده , در آغاز ھجرت) ص(يكى از اقدامات رسول خدا

, و آن را از شاه كارھاى دولت مدينه مى دانندبا وجود اھمیت فراوانى كه تاريخ نويسان متإخر براى اين پیمان نامه قائل اند . است
تنھا ابن ھشام متن آن را از ابن اسحاق روايت كرده و . مورخان اولیه چندان اھمیتى به آن نداده و به نقل آن ھمت نگماشته اند

, بالذرى, ابن خیاط, سعد اما متإسفانه مورخانى ھمچون ابن) ٢.(ابوعبید ـ معاصر ابن ھشام ـ ھم در كتاب االموال آن را آورده است
گر چه روايت ابن اسحاق و ابوعبید با قدمتى كه دارند براى ما ارزشمند . طبرى و مسعودى اشاره اى به آن نكرده اند, يعقوبى

  .است لیكن تعدد روايات و برداشت ھاى سیره نويسان بعدى نیز مى توانست در تحلیل جزئیات قرارداد بیشتر راھگشا باشد
در اين جا به بخش ھايى از آن كه . طوالنى است, مان كه ابن ھشام آن را قبل از داستان برادرى مھاجرين و انصار آوردهمتن اين پی

  :مورد نظر است توجه مى كنیم
  : ابن اسحاق مى گويد

   

آنان را بر دين و . امضا كرد و در آن با يھود پیمان بست بین مھاجرين و انصار نوشته اى) ص(رسول خدا
بسم اهللا : متن پیمان چنین است. و زيان آنان شرايطى مقرر فرمود موالشان تثبیت كرد و به سودا

بین مسلمانان قريش و يثرب و كسانى كه به ) ص(نوشته اى است از محمد پیامبر الرحمن الرحیم اين
در  مھاجرين. آنان ملتى واحد را تشكیل مى دھند. شوند و به ھمراھشان جھاد كنند ايشان ملحق

بنى , عوف بنى. ديه و فديه بر آداب پیش از اسالم باقى اند و به نیكى و عدالت آن را مى دھند پرداخت
ھم بر رسوم پیش  بنى نبیت و بنى اوس, بنى عمروبن عوف, بنى نجار, بنى جشم, بنى حارث, ساعده

بر او , انان مساوى استديگر مسلم ھر يھودى از ما پیروى كند يارى مى شود و با... از اسالم باقى اند
جنگ ھمراه مسلمانان ھزينه جنگى را مى  يھود ھنگام... ستم نمى شود و دشمنش يارى نمى گردد

  .پردازند
يھوديان دين خود را دارند و مسلمانان . مسلمانان در حكم يك ملت اند يھود بنى عوف و بندگانشان با

 ,براى يھوديان بنى نجار. ا به ھالكت خواھد انداختھر كه ستم كند خود و خانواده اش ر اما, دين خود را
ھمان حقوق  جفنه بنى ثعلبه و بنى شطیبه, بنى ثعلبه, بنى اوس, بنى جشم, بنى ساعده, بنى حارث

از اين ) ص(اجازه محمد كسى بدون. نزديكان ايشان ھم از اين مزايا برخوردارند. بنى عوف ثابت است
ھر كه ديگرى را ترور كند . شد راحتى كوچك ھم گذشت نخواھداز قصاص ج. مجموعه بیرون نمى رود

يھوديان و مسلمانان . كه به او ستم شده باشد خود و خانواده اش را در معرض ترور قرار داده مگر اين
اگر كسى به . قريش و دوستانشان پناه داده نمى شوند ...ھزينه جنگ را به سھم خود مى پردازند

  .يھود اوس و موالى شان نیز از اين حقوق برخوردارند. كرد خواھند مدينه حمله كرد ھمه دفاع
  

يھوديانى كه نامشان در اين . اين قرارداد ھمان گونه كه پیداست میان مھاجرين و قبايل مسلمان و يھودى انصار بسته شده است
گويا اين يھوديان ھمان كسانى اند كه ) ٣.(پیمان آمده شھرتى ندارند و در گزارش ھاى تاريخى توجه چندانى به آن ھا نشده است

و به متھودين ) ۴))(آيین يھود را برگزيدند, گروھى از اوس و خزرج به خاطر ھمسايگى با يھود: ((يعقوبى درباره آنان مى گويد
اين گروه ھا به جھت اوس يا خزرجى بودنشان كمترين تنش ھا را با مسلمانان . ار شھرت دارنديا يھود انص) يھودى شده ھا(

علت معروف شدن اين پیمان به . و به نظر مى رسد كم كم اسالم آورده و ارتباطى با يھوديان اصیل نداشته اند) ۵(داشته اند
نام گذارى اين قرارداد به موادعه يھود چندان درست نیست چون اما . در آن است, شركت اين گروه از يھود انصار, موادعه يھود ھم

در ابتداى متن و در گزارش منابع ديگر نیز تنھا ھمین گروه به . طرف ھاى اصلى آن مھاجران مكه و انصار مسلمان مدينه ھستند
ققان براين باورند كه اين به ھمین دلیل برخى مح) ۶.(عنوان طرف قرارداد مطرح ھستند و ھیچ اشاره اى به يھود نشده است

تكرار ) ٧.(پیمان مجموعه اى از چند قرارداد است كه ابن اسحاق و ديگران آن را در كنار ھم و به عنوان يك پیمان نامه آورده اند
  .برخى مواد متن نیز چنین مطلبى را تإيید مى كند

بسیارى را به اشتباه انداخته و موجب شده , پیمان نامه و شركت گروه ھاى يھودى انصار در اين)) موادعه يھود((به ھر حال عنوان 
علت . ـ نیز در اين قرارداد شركت داشته اند) ٨(است گمان كنند سه طايفه معروف يھود ـ كه گفته مى شود يھود اصلى حجازند

ھمه مورخان ھنگام , ثانیا) ٩.(برخى مورخان ھنگام نقل اين قرارداد از آن سه طايفه نام برده اند, چنین تصورى اين است كه اوال
  : گفته اند, با اين سه گروه يھودى) ص(بیان جنگ ھاى پیامبر

, و چون متن ديگرى غیر از اين پیمان به موادعه يھود شھرت ندارد)) آنان ھنگام ورود رسول خدا به مدينه با او پیمان بسته بودند((
لیكن اين مطلب درست نیست و اين سه . ھمین پیمان عمومى است, بالفاصله تصور مى شود كه مراد از پیمان با سه گروه يھود

البته ممكن است انعقاد ھر . گروه در اين قرار داد دخالتى ندارند بلكه آنان پیمانى مخصوص دارند كه بعدا از آن سخن خواھیم گفت
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يھود به خود گرفته حرفى از آنان  دو معاھده در يك زمان انجام شده باشد اما به ھر حال در پیمان عمومى كه عنوان موادعه
چگونه . زيرا اين سه طايفه از يھوديان سرشناس مدينه بودند و اگر در اين پیمان شركت داشتند حتما نام آنان برده مى شد, نیست

پس ! ممكن است از ھشت گروه يھودى غیر معروف در اين پیمان نام برده شود اما به يكى از سه گروه معروف اشاره ھم نشود؟
  .غیر از اين قرارداد است, بايد گفت پیمان با سه طايفه

) ص(آنان مى گويند سه طايفه با پیامبر. مطابقت ندارد, به عالوه مواد اين پیمان با آن چه مورخین درباره آن سه گروه مى گويند
در اين پیمان يھود موظف شدند در  اما) ١٠(قرار داشتند كه بى طرفى خود را حفظ كرده و حتى به نفع مسلمانان وارد جنگ نشوند

در گزارش ھاى تاريخى ھم درباره شركت اين .() نند١١جنگ ھا ھمراه مسلمانان شركت كرده و بخشى از ھزينه آن را تإمین ك
سه طايفه در جنگ ھا مطلبى به چشم نمى خورد و تاريخ نیز ھیچ گاه آنان را به خاطر كناره گیرى از جنگ سرزنش يا متھم به 

نسبت به رسول خدا نداشته اند و آن چه ھست ) كه مسلمانان را يارى كنند(پیداست چنین تعھدى . ان شكنى نكرده استپیم
  .مربوط به يھوديان اوس و خزرج است

چون ياد , احتمال دارد آن ھا ھم جزء پیمان باشند: ((برخى با بیان احتماالتى درباره شركت اين سه طايفه در پیمان عمومى گويند
, اما اين سخن درست به نظر نمى رسد چون اوال) ١٢)).(ضمنا ياد از يھود ھم پیمان آن ھا ھم ھست, ز بستگان اوس و غیرها

ياد از يھود انصار در پیمان نامه نشان مى , ثانیا. انعقاد پیمان با اوس و خزرج ھیچ گاه مستلزم قرارداد با ھم پیمانان آنان نیست
قینقاع و بنى نضیر و بنى قريظه ـ بايد مورد توجه بیشترى قرار مى گرفتند و اگر ھمراه ھم پیمانان  دھد كه يھوديان اصلى ـ بنى

  .اوس و خزرجى خود در پیمان شركت داشتند حتما نام آنان نیز برده مى شد
ى نضیر و بنى قريظه روشن است كه مقصود از يھود در اين قرارداد بنى قینقاع و بن: ((عالمه جعفر مرتضى در اين باره مى گويد

در امضاى اين عھدنامه يھود سه گانه : ((ھیكل ھم مى گويد) ١٣)).(نیستند بلكه يھوديانى ھستند كه جزء قبايل انصار بودند
  )١۴.))(شركت نداشتند و پس از مدتى بین آنان و پیامبر قراردادى بسته شد

  
  ب ـ پیمان با سه گروه معروف يھود

بنى قريظه و بنى قینقاع امضا كرده مرحوم طبرسى در اعالم الورى , با سه طايفه بنى نضیر) ص(ول خدامتن اين قرارداد را كه رس
متإسفانه اين متن ھم مورد بى توجھى ھمه مورخان قرار گرفته و ھیچ كس قبل و بعد از . از على بن ابراھیم نقل كرده است

مھمى ـ كه به سرنوشت سه گروه يھودى به خصوص بنى جاى شگفتى است چنین پیمان ) ١۵.(طبرسى آن را نیاورده است
قريظه مربوط است ـ اين گونه از دسترس يا توجه منابع تاريخى و روايى دور بماند و تنھا در قرن ششم و براى يكبار متن آن ثبت 

میت و ضرورت آن در به ھر حال اين مھم ترين پیمانى است كه در موضوع يھود مدينه با آن سرو كار داريم و به جھت اھ. شود
  :متن آن را از نظر مى گذرانیم, مباحث آينده

مردم را به چه مى خوانى؟ : آمده گفتند) ص(على بن ابراھیم نقل مى كند يھود بنى قريظه و بنى نضیر و بنى قینقاع نزد پیامیر
بید و علمايتان گفته اند از مكه ظھور من كسى ھستم كه نامم را در تورات مى يا. به گواھى دادن به توحید و رسالت خودم: فرمود

اكنون آمده ايم با تو صلح كنیم كه به سود . يھوديان گفتند آن چه گفتى شنیديم... كوچ مى كنم) مدينه(مى كنم و به اين سنگالخ 
ا ببینیم كار تو و ت, تو ھم متعرض ما و دوستانمان نشوى. يا زيان تو نباشیم و كسى را علیه تو يارى نكنیم و متعرض يارانت نشويم

, يا يكى از يارانش با زبان) ص(پیامبر پذيرفت و میان آنان قراردادى نوشته شد كه يھود نبايد علیه پیامبر. قومت به كجا مى انجامد
پس . اقدامى انجامد دھد و خداوند بر اين پیمان گواه است) نه در شب و نه روز, نه در پنھانى و نه آشكارا(مركب , اسلحه, دست

زن و فرزندانشان را اسیر و اموالشان را غنیمت , اگر يھود اين تعھدات را ناديده بگیرد رسول خدا مى تواند خون ايشان را بريزد
مسئول پیمان , مسئول پیمان بنى نضیر حیى بن اخطب. آن گاه براى ھر قبیله از اين يھوديان نسخه اى جداگانه تنظیم شد. بگیرد

  )١۶.(مسئول پیمان بنى قینقاع مخیريق بودبنى قريظه كعب بن اسد و 
زيرا طرف ھاى آن به , اين قرارداد نسبت به آن چه به پیمان عمومى شھرت يافته از صراحت و انسجام بیشترى برخوردار است

ولى مشكل اين متن اين است كه منحصر به . خوبى روشن است و پیداست در يك زمان براى ھر سه طايفه بسته شده است
به اندازه مورخان ) على بن ابراھیم(گذشته از اين كه قدمت كتاب و راوى . برسى است و در ھیچ منبع ديگرى نیامده استنقل ط

اما آن چه مشكل را حل مى كند گزارش ھا و شواھدى است كه در منابع دست اول بر تإيید مواد اين . دست اول سیر نیست
  :اين شواھد عبارت اند از; پیمان وجود دارد

ـ در بسیارى از منابع وقتى سخن از پیمان شكنى سه طايفه يھودى به میان آمده تصريح شده است كه آنان ھنگام ورود رسول ١
از طرفى گفتیم پیمان عمومى به ھیچ رو متوجه اين سه طايفه نیست و ) ١٧.(پیمانى را با آن حضرت امضا كردند, خدا به مدينه

  .ندارد تا سخن مورخین را راجع به آن بدانیم قرارداد ديگرى ھم درباره يھود وجود
و اين مطلب در اين پیمان نامه وجود ) ١٨(ـ در برخى منابع آمده است يھود با پیامبر قرار داشتند به سود و زيان او قدمى بر ندارند٢

  .دارد
قريظه طرف قرارداد  ـ مورخین مى گويند حیى بن اخطب و كعب بن اسد با رسول خدا و مسئول پیمان بنى نضیر و بنى٣

  .اين مطلب نیز در اين قرارداد بیان شده است) ١٩.(بودند
) ٢٠.(پس از پیمان شكنى بنى قینقاع و بنى نضیر قصد كشتن آنان را داشت ولى از آنان گذشت) ص(ـ در منابع آمده است پیامبر۴

دانشان كشته و زنان و فرزندانشان اسیر مر: ((درباره قتل عام بنى قريظه پس از پیمان شكنى شان ھم مورخان مى گويند
نشويم مردانمان ) ص(اگر تسلیم محمد: ((وقتى ھم محاصره بنى نضیر و بنى قريظه شدت گرفت يھوديان گفتند) ٢١)).(شدند

  .و اين ھا كلماتى است كه تنھا در اين پیمان نامه وجود دارد) ٢٢))(كشته و زن و بچه ما اسیر خواھند شد
يھود گفتند , چون مسلمانان در جنگ بدر پیروز شدند: ن نزول آيات دوازده و سیزده سوره آل عمران مى گويندـ مفسرين در شإ۵

موعود است اما وقتى در نبرد احد شكست خوردند يھود شك كرده گفتند او پیامبر نیست و بناى ناسازگارى ) ص(اين ھمان پیامبر
صلح مى كنیم تا ببینیم كار تو و قومت به , ر عھدنامه آمده كه يھوديان گفتنداين مطلب با آن چه د) ٢٣.(و پیمان شكنى گذاشتند

داشتند باز ھم منتظر حوادث آينده بودند و گمان ) ص(گويا يھود با آن ھمه اطالعاتى كه از پیامبر. متناسب است, كجا مى انجامد
بنى نضیر عھد خود را , از اين رو پس از جنگ احد. ه كنندبايد ھمیشه پیروز باشد و اگر چنین نشد با او مقابل) ص(مى كردند پیامبر

  .شكسته با رسول خدا وارد جنگ شدند
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۴ 
 

  .چیزى جز روايت اعالم الورى نیست, اين ھا شواھدى است كه به خوبى نشان مى دھد پیمان با سه گروه يھود مدينه
  :درباره اين قرارداد چند نكته ديگر قابل توجه است

اما شواھدى در دست است كه بنابر آن ھا پیمان با ) ٢۴(ره تاريخ انعقاد پیمان عمومى ترديدھايى وجود داردالف ـ با اين كه دربا
يھوديان نزد پیامبر : نخست آن كه در گزارش اين پیمان آمده است: طوايف يھود را نمى توان ديرتر از ماه ھاى اول ھجرت دانست

, شاھد ديگر آن كه. بوده كه چنین سوالى كرده اند) ص(ورد يھود با رسول خداپیداست اين اولین برخ. آمده از دعوتش پرسیدند
ديگر ) ٢۵.(در ھمان اوايل ھجرت ايمان آورده و در احد به شھادت رسیده است) كه طرف قرارداد بنى قینقاع معرفى شده(مخیريق 

از اين رو به نظر مى ) ٢۶.(ايمان آوريم) ص(ه محمدبیايید ب: اين كه وى وقتى پیمان نامه را گرفت و نزد قومش برگشت به آنان گفت
  )٢٧.(پس انعقاد اين قرارداد به ماه ھاى اول ھجرت برمى گردد. رسد او در ھمان روزھا به مسلمانان پیوسته باشد

. مال رساندندب ـ بندھاى اين پیمان بسیار جالب است چون بعدھا يھوديان يك يك اين قیود را زير پا گذاشته و پیمان شكنى را به ك
  : آنان متعھد شدند به ھیچ يك از اقدامات زير دست نزنند

) وال على احد من اصحابه(ـ ھمكارى علیه ياران پیامبر يعنى ھمه مسلمانان ٢) ال يعینوا على رسول اهللا(ـ ھمكارى علیه پیامبر ١
ـ توطئه ھاى پنھان ۶) و ال بكراع(انى تداركاتى دشمن ـ پشتیب۵) و ال يد و ال بسالح(ـ اقدام مسلحانه ۴) بلسان(ـ اقدام تبلیغاتى ٣

در آينده خواھیم ديد كه برخى از اين , با وجود ھمه اين قیود و تإكیدات) فى السر و العالنیه باللیل و بالنھار(در شب يا روز , و آشكار
  .جنگ شدندپیمان خود را نقض كرده با مسلمانان وارد , گروه ھا با زير پا گذاشتن ھمه اين شرايط

اين شخص . براى ھر كدام از اين سه طايفه نسخه اى نوشته شد تا نزد بزرگ ايشان محفوظ باشد) ص(ج ـ از سوى رسول خدا
به . به شمار مىآمد و تصمیم گیرى درباره پاى بندى يا نقض قرارداد برعھده او بود) ص(مسئول پیمان نامه و طرف قرارداد با پیامبر

ابى براى جنگ افروزى میان يھود و مسلمانان به حیى بن اخطب و كعب بن اسد پیغام داد كه پیمان خود را  ھمین جھت عبداهللا بن
در جريان پیمان شكنى بنى قريظه ھم اين كعب بود كه به اين كار رضايت داد و ديگران نیز با ) ٢٨.(ناديده بگیرند و با پیامبر بجنگند

  )٢٩.(او مخالفتى نكردند
گاه گفته مى . ناقضى است كه درباره مواد اين قرارداد با پیمان عمومى در گزارش ھاى مورخین به چشم مى خوردد ـ نكته آخر ت

در پیمان آمده : و گاه مى گويند) ٣٠(به مدينه آمد با يھود پیمان بست كه به سود و زيان او جنگ نكنند) ص(وقتى رسول خدا: شود
ھر گروه از يھوديان را ) ص(رسول خدا: بار ديگر گفته مى شود) ٣١.(ى مسلمانان برونداست كه اگر جنگى روى دھد يھود نیز به يار

) ٣٣.(اين مطلب ھم گفته مى شود كه پیامبر به سود و زيان آنان شرايطى مقرر فرمود) ٣٢.(به ھم پیمانان خود ملحق كرد
رخان مربوط به پیمان عمومى است كه يھوديان قسمت دوم و سوم كالم مو; پیداست در اين مورد میان دو قرارداد خلط شده است

اما , اوس و خزرج به دوستان ھم پیمان خود ملحق شدند و ھم چنین متعھد شدند در دفاع از مدينه ھمراه مسلمانان بجنگند
بر ـ قسمت اول و چھارم سخن مورخان مربوط به پیمان با سه طايفه است كه قرار شد در جنگ ھا ـ چه به سود و چه زيان پیام

ھمان تعھدات طرفین براى عدم تعرض به يكديگر است كه در اين قرارداد آمده است ) له و علیه آنان(وارد نشوند و مقصود از شرايط 
علت اين ناسازگارى در كلمات تاريخ نگاران اين است كه معموال ). ال نتعرض ال حد من اصحابك و ال تتعرض لنا و ال الحد من اصحابنا(

شركت داشته اند از يھوديان اصلى بنى نضیر و ) ٣۴(يھود انصار كه در پیمان عمومى, از اين رو. ا بدون قید آورده اندكلمه يھود ر
  .به سادگى تشخیص داده نمى شوند, بنى قريظه و بنى قینقاع كه پیمان مخصوص به خود دارند

پیمان عدم , با پیامبر به عنوان رئیس دولت مدينهاز آن چه گذشت روشن شد ھر سه طايفه يھودى كه با مسلمانان درگیر شدند 
گر چه متن اين پیمان تا پیش از سده ششم به طور كامل ثبت نشده ولى ھمه مورخان كھن اشاره اى به آن كرده . تعرض داشتند

به خصوص اھل سنت  تاريخ نويسان جديد. گويا اصل چنین قراردادى براى آنان مسلم بوده ولى از ثبت مواد آن غفلت كرده اند. اند
ھم كه گويا متن اعالم را نديده و فقط به روايت ابن اسحاق و پیمان عمومى توجه داشته اند و از طرفى سه طايفه يھود را بیرون از 

  )٣۵.(براى تطبیق كالم مورخان راه درستى نرفته اند, پیمان عمومى مى دانند
  
  تالش براى صلح با خیبر) ٢

  سى ؟الف ـ حركت نظامى يا سیا
اعزام عبداهللا بن رواحه ھمراه گروھى از , در سال ششم قمرى كه به سريه شھرت يافت) ص(يكى از حركت ھاى پیامبر
عبداهللا را براى كشتن اسیر بن , پیامبر: ((مى گويند, بیشتر مورخان اين حركت را به نام سريه ثبت كرده. مسلمانان به خیبر است

داليل و شواھد حاكى از آن است كه اين حركت به منظور كشتن اين چھره يھودى نبوده بلكه اما ) ٣۶.))(رزام به خیبر فرستاد
فرستاده است ولى به طور ) ٣٧)(اسیر بن رزام(پیامبر اين گروه را با ھدف برقرارى صلح با يھود خیبر و گفت وگو با بزرگ آنان 

ان مى دھد حركت عبداهللا براى ترور اسیر نبوده توجه مى در آغاز به داليلى كه نش. اتفاقى به كشته شدن وى منجر شده است
  .خواھیم پرداخت, كنیم و سپس به شواھدى كه برصلحآمیز بودن اين حركت وجود دارد

آن حضرت درباره . ـ در تمامى ترورھايى كه از سوى ياران پیامبر انجام شد دستور يا اجازه رسول خدا گزارش شده است١
كیست كه شر او : فرمود) ۴٢(و كعب بن اشرف) ۴١(ابو عفك, )۴٠(در مورد عصمإ; دستور داد) ٣٩(ھذلى و ابن نبیح) ٣٨(ابوسفیان

تنھا مطلبى كه . اما درباره كشتن اسیر ھیچ گونه فرمان يا اجازه اى از پیامبر نیست. ھم اجازه داد) ۴٣(را كم كند؟ و درباره ابو رافع
) ۴۴. ))(پیامبر به من فرمود اسیر را نبینم يعنى او را بكش: ((نیس روايت كرده كهگفته شده اين است كه واقدى از عبداهللا بن ا

و در سیره ابن ھشام نیامده است ـ به ) ۴۵(لیكن اين مطلب ـ گذشته از اين كه با ديگر بخش ھاى اين گزارش سازگارى ندارد
زيرا بخشى از گزارش ھايى كه واقدى از او نقل , استخاطر اين كه فضیلتى براى ابن انیس به شمار مىآيد با ترديد جدى روبه رو 

كرده بسیار غیر معقول و افسانه اى است و به نظر مى رسد ساخته دست داستان سرايان يا كسانى است كه در صدد جعل 
بوده نقل واقدى از ھمین شخص كه مإمور كشتن ھذلى , مثال در گزارش قتل ابن نبیح ھذلى; فضايل براى عبداهللا انیس بوده اند

گروھى در تعقیب من بودند اما عنكبوتى بر در غار تارى , پس از كشتن او سرش را برداشته در غارى پنھان شدم: كرده است كه
من كه پا برھنه و تشنه بودم , يكى از آن ھا كفش ھا و ظرف آبش را نزديك غار گذاشت تا قضاى حاجت كند. تنید و آنان مرا نديدند

آن گاه عصايى به من داد و . پیامبر بر منبر مرا ديد و دعايم كرد. داشته شب ھا راه پیمودم تا به مدينه رسیدمكفش ھا و آب را بر
: در سريه قتل ابو رافع نیز عبداهللا بن انیس گفت) ۴۶.(فرمود در بھشت بر اين تكیه كن كه عصا به دستان در بھشت كم ھستند

اين در ) ۴٨.(در جنگ خیبر نیز عناياتى از پیامبر درباره او گزارش شده است) ۴٧.(كرد من او را كشتم و پیامبر ھم گفته مرا تصديق
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از ) ۴٩.(حالى است كه شرح حال نويسان درباره اين يار پیامبر اختالف نظر دارند و گزارش ھاى ضد و نقیضى درباره او وجود دارد
زيرا با بخش ھاى ديگر , درست نیست, سخن به میان آمده اين رو گزارش ابن انیس كه در آن از اشاره پیامبر به كشتن اسیر

  )۵٠.(گزارش اين رويداد ھم منافات دارد
بدون اطالع اطرفیان و به صورت ناگھانى ـ ھمان گونه كه قاعده ترور , ـ در منابع تاريخى تإكید شده است كه ھمه ترورھا در شب٢

از مجموع گزارش . رفتند از او امان گرفتند و او ھم از ايشان امان گرفتاست ـ انجام شده است ولى وقتى ياران پیامبر نزد اسیر 
  .ندارد, ھا نیز پیداست كه اين حركت در روز انجام شده و ھیچ شباھتى به سريه ھايى كه براى كشتن شورشیان انجام مى شده

. براى فريب آن طرف بوده است, هـ در سريه ھايى كه پیامبر براى كشتن مفسدان اعزام كرده است اگر سخنى رد و بدل شد٣
عبداهللا بن انیس ھم به ابن نبیح . براى گرفتن خوار و بار آمده ايم: ياران رسول خدا به دروغ گفتند, درباره كعب بن اشرف و ابورافع

اگر با ما ((: اما در داستان اسیر سخن ياران پیامبر كه گفتند. با تو ھمراھى كنم) ص(ھذلى گفت آمده ام براى دشمنى با محمد
زيرا اگر بنا بر حیله بود به گونه اى ديگر , به حیله و فريب شباھتى ندارد)) بیايى پیامبر به تو نیكى مى كند و تو را رياست مى دھد

عه در ھمان قل, شبانه, سى نفر ھم الزم نبود زيرا پیش تر از آن ابورافع را پنج نفر, عمل مى كردند و قلعه ھاى خیبر مانع آنان نبود
  .ھاى خیبر كشته بودند

بلكه , ترور اسیر نبوده, ـ دقت در واژه ھايى كه در گزارش اين رويداد به كار رفته به خوبى گواھى مى دھد كه ھدف از اين حركت۴
اين يكى از حركت ھاى : ((ابن اسحاق در گزارش كوتاه خود مى گويد. پايانش به كشتن او و يھوديان ھمراھش انجامیده است

و برخالف ديگر مورخان كه حركت عبداهللا بن رواحه را از آغاز به منظور كشتن ) ۵١)).( رواحه بود كه در آن يسیر كشته شدعبداهللا
است كه ابن ھشام و واقدى مى گويند اسیر در )) پشیمانى در میان راه((واژه ديگر . تعبیر ديگرى به كار مى برد, اسیر نوشته اند

اسیر با عبداهللا بن رواحه بیرون آمد و آھنگ پیامبر كرد ولى در میان راه قصد : ((الذرى ھم مى گويدب) ۵٢.(میان راه پشیمان شد
پیامبر : ((مورد ديگر اين است كه وقتى ياران رسول خدا به اسیر گفتند) ۵٣)).(كشتن ابن رواحه را نمود كه ابن انیس او را كشت

ما از جنگ : ((با رفتن او به مدينه مخالفت كردند و اسیر گفت, مشاوران, ))بگماردما را فرستاده تا نزد او برويم و تو را بر خیبر 
  )). خسته شده ايم

چنان كه گفته شد به نظر نمى رسد ياران پیامبر پیشنھاد رياست را به دروغ و براى فريب به اسیر گفته باشند و به نظر نمى رسد 
ھمه اين كلمات نشان دھنده اين . رفت به اين سادگى فريب خورده باشدكسى مانند او كه فرمانده نظامى خیبر به شمار مى 

است كه عبداهللا بن رواحه براى كشتن اسیر نیامده بود بلكه براى بردن او به مدينه آمده بود و اسیر ھم ـ كه ترور دوستان يھودى 
  . ح خود ديده كه چنین كرده استخود را فراموش نكرده بود ـ موقعیت را براى ھمراھى با مسلمانان مناسب و به صال

بیشتر ) در دو مورد(و يا پنج نفر ) در چھار مورد(ـ در سريه ھايى كه پیامبر براى كشتن دشمنان اسالم فرستاده است يك نفر ۵
  .سى نفر گزارش شده اند, نفرستاده است ولى ھمراھان عبداهللا رواحه در اين حركت

با ھدف كشتن اسیر و , فرزند رواحه از سوى پیامبر به خیبر آن گونه كه شھرت يافته با آن چه گذشت روشن شد كه داستان اعزام
ولى چون ) ۵۴(سفرى سیاسى به منظور گفت وگو براى صلح با خیبريان بوده است, ھمراھان يھودىاش نبوده است بلكه اين

سريه اى براى كشتن اسیر و , ن حركتكشته شدن اسیر يھودى بوده اين گونه درتاريخ مشھور شده كه اي, سرانجام اين سفر
  )۵۵.(يارانش بوده است

  
  ب ـ گفت و گو براى صلح

است نشان مى دھد كه اين سفر براى گفت وگوى صلحآمیز به خیبر ) ۵۶(گزارش زير كه آمیخته اى از روايت واقدى و ابن ھشام
  :انجام شده است

یبر و مشركان اطراف آن در صدد جمعآورى نیرو براى حمله به در ماه رمضان سال ششم قمرى به پیامبر خبر رسید كه يھود خ
اين گروه مخفیانه . عبداهللا بن رواحه و سه نفر ديگر را به اين منطقه فرستاد, رسول خدا براى بررسى اوضاع خیبر. مدينه ھستند

سپس به مدينه . ده بود ـ شنیدندبه خیبر رفتند و مطالبى از اسیر ـ كه پس از ابو رافع به فرماندھى و رياست خیبر گمارده ش
آن حضرت ياران خود را خواست و اين بار عده ) ۵٧)(در ماه شوال(مدتى بعد . اطالعات خود را در اختیار پیامبر گذاشتند, برگشته

از اسیر امان ; وقتى آنان به خیبر رسیدند اعالم كردند كه از سوى پیامبر آمده اند. روانه خیبر كرد, زيادترى را به ھمراه عبداهللا
اگر نزد پیامبر آيى به تو نیكى خواھد : ايشان به اسیر گفتند. آن گاه با يكديگر ديدار كردند. خواستند و اسیر نیز از آنان امان خواست

لیكن مشاوران او گفتند . اسیر پس از پافشارى مسلمانان پذيرفت كه ھمراه آنان برود. كرد و تو را به رياست خواھد گماشت
سپس . درست است ولى ما از جنگ خسته شده ايم: اسیر گفت. كسى نیست كه به بنى اسرائیل رياست بدھد) ص(محمد

در دوازده كیلومترى خیبر اسیر از رفتن به نزد پیامبر پشیمان گشت و دست . ھمراه سى نفر از يھوديان به سوى مدينه راه افتادند
بر شتر سوار بود پیش از آن كه اسیر حركتى بكند ضربه اى به پايش زد و  به شمشیر برد ولى عبداهللا بن انیس كه در رديف او

  )۵٨.(بقیه مسلمانان ھم با ديگر يھوديان درگیر شدند و ھمه را كشتند به جز يك نفر كه موفق به فرار گرديد. سپس او را كشت
كه پیش از او رياست خیبر را برعھده داشت و از گزارش ھاى كوتاه تاريخى استفاده مى شود كه اسیر بن زارم برخالف ابو رافع ـ 

به ھمین جھت خیبر و ) ۶٠.(فردى شجاع و داراى جنبه نظامى بود) ۵٩(جنبه بازرگان بودنش بیش از رياست و فرماندھى بود ـ 
ان در اين برھه از از سويى ديگر مسلمان. پیرامون آن به ويژه يھوديان وادى القرى و مشركان غطفان را آماده جنگ با مدينه كرده بود

زمان كه ھنوز صلح حديبیه انجام نشده بود توانايى مقابله با آن ھا را نداشتند چون انتظار مى رفت در اين حمله قريش نیز بار ديگر 
عیتى در چنین موق. مسلمانان را متزلزل كرد ـ بار ديگر تكرار شود, به يارى آنان بشتابد و داستان احزاب ـ كه به تصريح قرآن كريم

از . بھترين دورانديشى اين بود كه مسلمانان با يكى از دو گروه مشرك و يھودى كنار آيند و الاقل يكى را از دشمنى و نزاع باز دارند
  . عبداهللا رواحه را براى گفت وگو به خیبر فرستاد, اين رو پیامبر ابتدا به سراغ يھود رفت و به منظور آرام كردن شمال مدينه

استحكامات و آمادگى نظامى خیبر در گزارش ھاى تاريخى وجود دارد به نظر نمى رسد مسلمانان در آغاز قصد حمله  با آن چه از
بلكه ابتدا درصدد برآمده اند با روساى آن كه فرد شاخص آنان در آن زمان اسیر بود به گفت وگو , به اين منطقه را كرده باشند

مشابه اين حركت را پیش از . ان كه منجر به ناامن شدن شمال مدينه شده بود پايان دھندبنشینند تا از اين راه به مخالفت ھاى آن
اين نیز رسول خدا انجام داده بود و ھنگامى كه قبیله غطفان در پشت خندق به كمك يھوديان و مشركان آمد تالش كرد با اين 

ست میان دشمنان خود شكاف اندازد تا در فرصتى مناسب اين جا ھم پیامبر مى خوا. قبیله مصالحه كند تا از دشمنان خود بكاھد
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  .ھمان گونه كه با قريش صلح كرد و سپس مكه را گشود. تر با آنان روبه رو گردد
از گزارش ھاى مربوط به سفر عبداهللا رواحه به خیبر پیداست كه پیش از صلح با قريش بنابر صلح با يھود خیبر بوده كه با ناكامى 

به جنگ خیبر برود ) مشرك و يھودى(پیش از مصالحه با يكى از اين دو گروه ) ص(گر قرار بود پیامبر اكرما. ھمراه شده است
زيرا اين حقیقت قابل انكار نیست كه مسلمانان در شرايط پیش از صلح , حتمى نبود, موفقیتى كه بعدھا با فتح خیبر به دست آورد
  .حديبیه از درگیرى با يھود خیبر ھراس داشتند

پیشنھاد رياست خیبر را به ) به اختالف روايات(ياران رسول خدا از سوى آن حضرت يا از سوى خودشان , سفر عبداهللا بن رواحه در
اين ھمان كارى است كه پیامبر درباره بزرگان وفدھاى تازه مسلمان انجام داد و بزرگ ھر قبیله را از سوى خود به . اسیر دادند

  .رياست آن قبیله تنفیذ كرد
به ھرحال ناكامى مسلمانان از صلح و قرارداد با يھود خیبر موجب شد كه به امید صلح با قريش به سوى مكه رھسپار شوند و 

  .گروه مستقر در شمال را قلع و قمع كنند, پس از صلح حديبیه با اطمینان از عدم ھمكارى دو گروه مخالف شمال و جنوب
  

  :پى نوشت ھا
, المغازى, واقدى ٢٢١;ص , ٢ج ) بى تا, دارالمعرفه: بیروت(, شلبى, ابیارى, تحقیق سقا, النبويه السیره, ابن ھشام: ك.ر.  ١

تحقیق , الطبقات الكبرى, ابن سعد ۴۵٩;ـ  ۴۵۴و  ٣۶٨ـ  ٣۶۵ص , ١ج ) ق١۴١۴, دفتر تبلیغات اسالمى, قم(تحقیق مارسدن جونز 
, يعقوبى ٣۵;ص ) ق١۴٠۵, دارالكتب العلمیه, بیروت(فتوح البلدان , ىبالذر ۵١;ص , ٢ج ) ق١۴١٨, دارالمكتب العلمیه, بیروت(عطا 

  .٣٧٠ص , ١ج) ق١۴١٣, موسسه االعلمى, بیروت(تحقیق مھنا, تاريخ الیعقوبى
) م١٩۶٨, مكتبه كلیات االزھريه, قاھره(تحقیق ھراس, كتاب االموال, ابوعبید قاسم بن سالم ۵٠١;ص , ١ج , ھمان, ابن ھشام.  ٢

  . ھمان روايت ابن اسحاق را آورده اند, ع بعدمناب. ٢٩١ص 
المفصل فى تاريخ العرب قبل , و جواد على ۶٢ص ) ١٣۶۵, امیر كبیر, تھران(ترجمه قره چانلو , االعالق النفیسه, ابن رسته: ك.ر.  ٣

  .۵١٩ص , ۶ج ) ق١۴١٣, نشر جامعه, بغداد(االسالم 
  .ھمان, يعقوبى.  ۴
, ابن ھشام: ك.ر(كه نام دشمنان يھودى پیامبر را ذكر مى كنند كمترين اشاره را به اين قبايل دارند ابن اسحاق و بالذرى آن جا .  ۵

  ).٣۴٠ص , ١ج) ق١۴١٧, دارالفكر, بیروت(تحقیق زكار زركلى, انساب االشراف, و بالذرى ۵١۶ص , ١ج , ھمان
, داراالضوإ, بیروت(الكافى , و كلینى ٢٠۴ص , ٢ج  و ٢٧١ص , ١ج ) بى تا, دارصادر, بیروت(مسند احمد , احمد بن حنبل: ك.ر. ۶

  .٣١ص , ۵ج ) ق١۴٠۵
المكتبه , بیروت(محمد فى المدينه , مونتگمرى وات ٢۵;ص ) ق١۴١١, دارالجیل, بیروت(نشإه الدوله االسالمیه , عون شريف. ٧

, اين محقق ژاپنى با بررسى مواد قرارداد ٧۵;ش , كیھان انديشه, ))قانون نامه مدينه((, و اكیرا گوتو ٣۴٣ص ) بى تا, العصیريه
و مانند آن بر اين پیمان )) قانون اساسى((اگر اين مطلب اثبات شود اطالق . نتیجه گرفته كه آن تركیبى از چند سند تاريخى است

  .نامه وجھى نخواھد داشت چون اين قرارداد شامل ھمه گروه ھاى ساكن مدينه نمى شود
البته يھوديان اصیل و اسرائیلى منحصر به . ٣۴٣ص , ٢٢ج ) م١٩٩۴, داراحیإ التراث العربى, بیروت(غانى اال, ابو الفرج اصفھانى. ٨

  .اين ھا نیستند ولى ديگران به اين اندازه شھرت ندارند
  .٢٧٢ص , ٣ج ) ق١۴١٢, داراحیإ التراث العربى, بیروت(البدايه و النھايه, ابن كثیر ٢٩٧;ص , ھمان, ابوعبید. ٩

تاريخ , ديار بكرى ٢١٣;ص , ١ج ) بى تا, المكتبه العلمیه, مدينه المنوره(بھجه المحافل , عامرى ۴۵۴;ص , ١ج , ھمان, دىواق. ١٠
  .٢١٣ص , ١ج ) بى تا, دارصادر, بیروت(الخمیس 

  .)٢٩۶ص , االموال: ك.ر(ابوعبید ھم گفته است يھود در جنگ ھا ھمراه پیامبر بودند و سھم خود را مى گرفتند . ١١
  .١٢۴ص ) ١٣٧٣, دانشگاه الزھرإ, تھران, پايان نامه كارشناسى ارشد(پیامبر و يھود مدينه , شھال بختیارى. ١٢
  . ٢۵۵ص , ۴ج ) م١٩٩۵, دارالسیره, بیروت(الصحیح من سیره النبى االعظم , عاملى. ١٣
  ).٣۴۶ص , محمد فى المدينه(رد وات ھم اين نظر را دا ٢٢٧;ص ) م١٩۶٨, مطبعه السنه, قاھره(حیاه محمد , ھیكل. ١۴
تفسیر قمى و قصص االنبیإ آدرس داده شده است ولى , به اكمال الدين, در پاورقى اعالم و بحار االنوار كه متن طبرسى آمده. ١۵

د دارد كه ما حتى با جست وجوى رايانه اى چیزى از اين مطالب را نیافتیم تنھا چند كلمه از پیمان نامه در قصص االنبیإ راوندى وجو
گويا مصحح در پاورقى بحار به پیمان شكنى يھود اشاره مى كند نه متن . آن ھم از سه گروه يھود و مواد عھدنامه نام نبرده است

  .پیمان
) ق١۴٠٣, موسسه الوفإ, بیروت(بحاراالنوار, مجلسى ١۵٧;ص , ١ج ) ق١۴١٧, موسسه آل البیت, قم(اعالم الورى , طبرسى. ١۶
  .٢۶٠ص, ١ج ) ق١۴١٩, موسسه دارالحديث, تھران(مكاتیب الرسول , على احمدى میانجىو  ١١٠ص , ١٩ج 
  .١٧٢ص, ٢ج ) ق١۴٠٩, موسسه االعلمى, بیروت(تاريخ االمم و الملوك , طبرى ۴۵۴;ص , ١ج , ھمان, واقدى. ١٧
, عامرى ٣١٣;ص , ۴ج ) ق١۴١۵ ,دارالمعرفه, بیروت(تحقیق عك رسوار , معالم التنزيل, بغوى ۴۵۴;ص , ١ج , ھمان, واقدى. ١٨

  .٢١٣ص , ١ج , ھمان
  .۴۵۵ص , ١ج , ھمان, و واقدى ٣۵ص , فتوح البلدان, بالذرى ٢٢٠;ص , ٢ج , ھمان, ابن ھشام. ١٩
, ١ج , ھمان, و طبرى ٣٧٣ص , ١ج , انساب االشراف, بالذرى, ١٧٧ص , ١ج , ھمان, واقدى ١٩١;ص , ١ج , ھمان, ابن ھشام. ٢٠

  .١٧٣ص 
, طبرى;  ٣٧١ص, ١ج , ھمان, يعقوبى;  ۴٣٣ص , ١ج , ھمان, بالذرى;  ٢۴٠ص , ٢ج , ھمان, ابن ھشام: ك.نمونه ر براى. ٢١

  . ۵٧ص , ٢ج , ھمان, و ابن سعد ٢۴٩ص , ٢ج , ھمان
  .٢٢۵ص , ١ج , ھمان, و طبرى ٣٧٣ص , ١ج , ھمان , واقدى .  ٢٢
  .٧٠۶ص , ١ج ) ق ١۴٠۶, دارالمعرفه, تبیرو(مجمع البیان , و طبرسى ٢٨٢ص , ١ج , ھمان, بغوى. ٢٣
منابع دست اول انعقاد آن را در اوايل ھجرت مى دانند لیكن برخى محققان معاصر با توجه به موارد آن مى گويند پیمان نامه در . ٢۴

) م١٩٩۶, لكتابالھیئه المصريه العامه , بى جا(محمد و الیھود , احمد بركات; ھمان, اكیر اگوتو(سال ھاى بعد نوشته شده است 
  ).٨٣ص 
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  .٣۶٣ص , ١ج , ھمان, واقدى. ٢۵
  .١۵٨ص , ١ج , اعالم الورى, طبرسى. ٢۶
لیكن اين تاريخ ) ٢۶٠ص , ١ج , مكاتیب الرسول(البته استاد احمدى میانجى پنجمین ماه ھجرت را زمان انعقاد آن دانسته اند . ٢٧

تاريخ (ا ديار بكرى موادعه يھود را در ماه پنجم ھجرت دانسته است از مورخان متإخر تنھ. در اعالم الورى و ديگر منابع نیست
  ).٣۵٣ص , ١ج , الخمیس

  .٣۶٨ص , ١ج , ھمان, واقدى. ٢٨
  .۴۵۶ص , ١ج , ھمان. ٢٩
  . ۴۶٠ص , ١ج, ھمان, و ديار بكرى ٢١٣ص , ١ج , ھمان, عامرى ۴۵۴;ص , ١ج , ھمان. ٣٠
  .١٧٢ص , ٢ج , ھمان, و طبرى ۴۵۴ص , ١ج , ھمان, واقدى. ٣١
  .١۶٧ص , ١ج , ھمان, و عامرى, ١٧۶ص , ١ج , ھمان, واقدى. ٣٢
  .١٧۶ص , ١ج , ھمان, و واقدى ۵٠١ص , ١ج , ھمان, ابن ھشام. ٣٣
ولى اگر آن را چندين قرارداد بدانیم پیمان عمومى . مراد از پیمان عمومى در نظر كسانى است كه آن را يك مجموعه مى دانند. ٣۴

  .معنا نخواھد داشت
  .٣۴۵ص , ھمان, و مونتگمرى وات ٨٣ص , ھمان, احمد بركات: ك.ر. ٣۵
ج , ھمان, طبرسى ٣٩۵;ص , ١ج , ھمان, يعقوبى ٣۴;ص ) ق١۴١۵, دارالكتب العلمیه, بیروت(تاريخ الخلیفه , خلیفه بن خیاط. ٣۶
  .١١٩ص ) بى تا, داراالفاق, بیروت(المحبر , و محمد بن حبیب ٢١٠ص , ١

يكى ديگر از فرماندھان يھود كه . رازم و رزام ضبط شده است, دى در منابع گاه اسیر و گاه يسیر و نام پدرش زارمنام اين يھو. ٣٧
درجنگ خیبر كشته شد اسیر نام دارد كه ھیچ گاه به نام پدرش اشاره نشده است ولى برخى از مورخان درباره اين دو نفر به 

  ... .ھمان و, طبرسى; ھمان ,واقدى: ك.براى نمونه ر, اشتباه افتاده اند
  .۶٣٣ص , ٢ج , ھمان, ابن ھشام. ٣٨
ص , ١ج , و المغازى ۶١٩ص , ٢ج , سیره(سفیان بن خالدبن نبیح ضبط كرده اند , خالدبن سفیان بن نبیح و واقدى, ابن اسحاق. ٣٩

۵٣١.(  
  .١٧٢ص , ١ج , ھمان, و واقدى ۶٣۶ص , ٢ج , ھمان, ابن ھشام. ۴٠
  .١٧۴ص , و ھمان ۶٣۵ص , ھمان: ت فوقبه ترتیب پى نوش. ۴١
  .١٨۴ص , و ھمان ۵١ص , ھمان. ۴٢
  .٣٩١ص , و ھمان ٢٧٣ص , ھمان. ۴٣
  .۵۶٨ص , ١ج , ھمان, واقدى. ۴۴
چگونه پیامبر به ديگر يارانش فرموده با اسیر گفت وگو كنند يا او را براى گفت وگو به مدينه دعوت كنند و وعده رياست خیبر را . ۴۵

  !اما به عبداهللا بن انیس فرموده است اسیر را نبینم؟, دبه او بدھن
  .در حركت عبداهللا بن رواحه ھم تكرار شده است, داستان بخشیدن عصا ۵٣٣;ص , ١ج , ھمان, واقدى. ۴۶
  .٣٩۴ص , ھمان. ۴٧
  .۶٨۶ص , ٢ج , ھمان. ۴٨
ران پیامبر دو نفر عبداهللا بن انیس نام داشته از مجموع مطالبى كه كتب شرح حال نوشته اند استفاده مى شود كه در میان يا. ۴٩

  ).١٧٠و  ١١٧ص , ١ج , ھمان, و واقدى ۴۶٣ص , ١ج , ھمان, ابن ھشام: ك.ر(اند كه نام ھر دو ھم در منابع تاريخى آمده است 
ھا مطلب غیر  البته بخش ھاى ديگرى از اين رويداد و ديگر سريه ھا را نیز عبداهللا بن انیس گزارش كرده است ولى در آن. ۵٠

  .معقولى به چشم نمى خورد و شواھدى بر درستى آن وجود دارد
در اين كتاب در دو صفحه پیاپى دو تعبیر به كار رفته است كه به نظر مى رسد با توجه به . ۶١٨ص , ٢ج , ھمان, ابن ھشام. ۵١

  .كند در اين دو مورد با يكديگر فرق)) اصاب((معناى , گستردگى لغات عرب و حروف تعديه
  ).۵۶٧ص , ١ج , ھمان, و واقدى ۶١٨ص , ٢ج , ھمان, ابن ھشام(اين محل در شش میلى خیبر بوده است . ۵٢
  .۴٨۵ص , ١ج , ھمان, بالذرى. ۵٣
  .١١٢ص , ۶ج ) ق١۴١۴, دارالكتب العلمیه, بیروت(سبل الھدى و الرشاد , صالحى شامى: ك.ر. ۵۴
در حالى )). پیامبر اين گروه را براى كشتن اسیر و ياران يھودىاش فرستاد(( :جالب توجه است كه برخى مورخان مى گويند. ۵۵

  !كه ھمراھى آنان با اسیر پس از رفتن اصحاب پیامبر به خیبر مطرح شد
  .گزارش اين سفر از اضافات ابن ھشام است و ابن اسحاق تنھا در يك سطر به اصل آن اشاره مى كند. ۵۶
ابن حبیب و طبرسى آن را در رويدادھاى سال , ابن خیاط. بن رواحه نظريات ديگرى ھم مطرح استدرباره زمان حركت عبداهللا . ۵٧

ولى اين سخن درست نیست چون حركت ) ١٩۶ص , ١ج , و اعالم الورى ١١٩ص , المحبر ٣۴;ص , تاريخ خلیفه(پنجم نوشته اند 
ابو رافع ھم پس از نبرد خندق يعنى اواخر سال پنجم كشته  و) ۵۶۶ص , ١ج , ھمان, واقدى: ك.ر(عبداهللا پس از مرگ ابو رافع بوده 

به نظر نمى رسد در آخرين روزھاى سال پنجم اين حركت انجام ). ١٣٩ص , برخوردھاى پیامبر و يھوديان حجاز: ك.ر(شده است 
بوده و بعید است اين كار در چون آن گونه كه براى پیامبر خبر آوردند اسیر در حال جمعآورى نیرو براى حمله به مدينه , شده باشد

  .انجام شده باشد, يعنى روزھاى باقى مانده از سال پنجم, پس از مرگ ابورافع, فرصت كوتاه
  .۴٠۶ص , ٢ج , ھمان, و طبرى ٧٠ص , ٢ج , ھمان, ابن سعد ۵۶۶;ص , ١ج , ھمان, واقدى. ۵٨
  .٣٧۴ص , ١ج , ھمان, و واقدى ١٩٣ص , ١ج , ھمان, عامرى: ك.ر. ۵٩
  .۵۶۶ص , ١ج , ھمان, قدىوا. ۶٠

   

 


