
 

 حمله به بنی قريظه

 

او را   اينکه جنگ خندق به پايان رسيد، دمحم ادعا کرد که جبرئيل فرشته فرا رسيد، مدت کوتاهی بعد از بعد نوبت بنی قريظه
غالف در آورد و به سمت قبيله فتنه جوی بنی  به او گفته است که بايد شمشيرش را از"مالقات کرده است و در مالقات 

 جبرئيل همچنين اشاره کرد که خود او به همراه صفوفی چند از فرشتگان ديگر جلوتر به . با آنها قتال کندقريظه ره سپارد و
صحيح  ".قلوبشان ترس و بيم بيافکنند بلرزانند و بر) قلعه و حصارشان را(سمت آنها خواهند رفت تا استحکامات آنها را 

 ۴۴٣ شماره ۵٩ کتاب ۵بخاری جلد 

 

که ميتوانستند " صفوفی از فرشتگان"کردن يهوديان در صورتی که  البته معلوم نيست که جبرئيل فرشته چرا برای نابود
هللا موذن را  پيامر"با اين وجود . نيز نيازمند بود نآنها را بلرزانند را داشت، به کمک مسلمانا استحکامات و حصار های

 .".کند فراخواند و از او خواست که عليه بنی قريظه اعالم جنگ

 .و مهاجرين را رهسپار محل سکونت بنی قريظه کرد دمحم سپاهی متشکل از سه هزار پياده نظام و سی سواره نظام از انصار

علی قسم خورد . مدينه از مسلمانان دفاع نکرده بود رفت که در حمله قريش بهگيبنی قريظه به اين دليل مورد حمله قرار م
 ٢۵محاصره محل سکونت بنی قريظه . اينکه قلعه آنها را تصرف کند و يا اينکه کشته شود که هرگز باز نخواهد ايستاد مگر

مردان را درحالی که زنان و کودکان  هدمحم دستور داد ک. سر انجام بنی قريظه بدون هيچ شرطی تسليم شدند. روز طول کشيد
از آن قبيله اوس به شفاعت از بنی قريظه برخاستند و از پيامبر استدعا  پس. در جای ديگری زندانی شده بودند، دست ببندند

در  وحکم اين ماجرا بشود  دمحم پيشنهاد کرد که سعد بن معاذ، يک هم پيمان پيشين،. آنها با ماليمت رفتار کند کردند که با
 .کردند مورد سرنوشت آنها حکمی صادر کند، و آنها موافقت

تمام اشخاص مذکر سالم که به اين قبيله تعلق " سعد که در ماجرای جنگ خندق جراحات سنگينی برداشته بود، حکم کرد که
صحيح بخاری  .يم شودسقبايد اسير شوند و اموال آنها بايد بين رزمندگان مسلمان ت داشتند بايد کشته شوند، زنان و کودکان

 ٢٨٠ شماره ۵٢ کتاب ۴جلد 

ک انسان  يوتاست، و با او در ارتباط است، بايد به قضا اينجا اين سوال پيش می آيد که چرا دمحم که ادعا ميکرد پيامبر هللا
کرد  اين قضاوت بسيار بيدادگرانه قضاوتی بود که اورا خوشنود کرد و او اين قضاوت را قبول نيازمند باشد، اما به هر روی

 ."سعد بر اساس قانون هللا حکم کرد"و گفت 

ماتشان که شامل يک مهر عليه اسالم کرده بودند و انبا در واقع يهوديان به دليل خيانت پليدی که"المبارکپوری اضافه ميکند 
 نيزه، سيصد زره و پانصد سپر، که تمامی آنها به دست مسلمانان افتاد حقشان اين بود که هزار و پانصد شمشير، دو هزار

 ".اينگونه تنبيه شوند

م کمک الاسشرور بودند و يا فتنه گر بودند و به دشمنان  تاريخ نويسان مسلمان در گفتن اينکه قربانيان دمحم خائن و موذی و
نسل  اما پايه ای برای چنان مجازات سنگين و يا. پيامبر به آنها خيلی سرعت به خرج ميدهند کردند، برای توجيه يورشهای

 .کشی کامل در مورد افرادی که بدين جرائم مجرم باشند وجود ندارد

 . درون آن چاه ها افکنده شدند وندسر بريده شد چاه هايی در بازار مدينه کنده شد و يهوديانی بين ششصد تا نهصد نفر

دستگير شده بودند، در حالی که دستهايش با طنابی  حيی بن اخطب، رئيس قبيله بنی نضير و پدر صفيه، که در اين محاصره
که  پيامبر آورده شد، در يک مقاومت دليرانه او دمحم را و دينش را نپذيرفت و ترجيح داد به گردنش بسته شده بود به نزد

 .و گردنش را در يک لحظه زدند او را فرمان دادند تا بنشيند.  شود، تا اينکه با زور به آيين او در آيدده زگردن
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موی زهاری رويانده بودند، کافی بود که مرد به شمار  برای جدا کردن مردان از پسر ها، جوان ها را بررسی ميکردند، اگر
 .شوند آيند و گردن زده

 

   ۴٣٩٠ شماره ٣٨سنن ابو داوود کتاب 

 :عطيه القريظی روايت کرده است

ته  کشموی زهار در بدن آنها روييده بود مارا آزمايش کردند، و هرکس که) پيروان دمحم(آنها . من بين اسرای بنی قريظه بودم
 .من جزو آنانی بودم که موی زهار نداشتم. بود کشته نشدند شد، و آنهايی که در بدنشان موی زهار نروييده

بايد رفتار کند، او نميتواند ادعا کند که به معنای انسانيت  اگر کسی نميتواند ببيند که اين گونه ای نيست که يک پيامبر خدا
آورد  م ظلم و خشونتی که در باليی که پيامبر بر سر يهوديان عربستاندارور من با. باخبر است چنگ زده است و از آن

اين بسيار تصور نکردنی است که . کرد وجود دارد خود گويای بسياری از حقايق است و هر انسان منصفی آنرا تاييد خواهد
 . تبعيد کند  اسیاحسهزاران نفر ديگر را بدون ترحم و   نفر را بکشد و٩٠٠ تا ۶٠٠پيامبر خدا بتواند بين 

چيز بغير از کشتن فکر نميکرد، هيچ چيز نياورد جز  او به هيچ. مردی که ما او را پيامبر ميخوانيم، سرشار از تنفر بود
او نه تنها در . نبود، او نفرين شيطان بر بشريت بود" رحمتی از خدا برای بشريت" دمحم. مرگ، چيزی نياموخت جز کينه

بود نيز به پيروانش   دستش به آنها رسيد را کشت و نابود کرد، بلکه وقتی در معرض مرگ کهانیخود تمام يهودي زندگی
 .ادامه دهند دستور داد تا با نسل کشی يهوديان که او خود بنيانگذار آن بود

 

 ٢٨٨ شماره ۵٢  کتاب۴صحيح بخاری جلد 

 .مشرکين از شبهه جزيره عربستان بود پيامبر در بستر مرگ، سه دستور داد، که يکی از آنها اخراج تمامی

  ١٧۶ره  شما۵٢ کتاب ۴ صحيح بخاری جلد

 :عبدهللا بن عمر روايت کرده است

به آنها (سنگها . از آنها پشت سنگها پنهان ميشوند آنقدر با يهوديان ميجنگيد که برخی) مسلمانان(شما "رسول هللا گفت 
 ." 'ای عبدهللا يک يهودی پشت من پنهان شده است، پس او را بکش' خواهند گفت) خيانت کرده

يک گانگستر و دزد سر گردنه بود، او خود را با ثروت قربانيانش  اش بود نه يک پيامر خدا، او يک دزد،ک اوبمرد ياين 
 .ميکرد ثروتمند

  ١٧۶ شماره ۵٢ کتاب ۴صحيح بخاری جلد   

 :انس بن مالک روايت کرده است

پيامبر ببخشند، تا وقتی که فتح بنی قريظه و بنی نضير روی  مردم عادت داشتند که برخی از نخل های خود را بعنوان هديه به
 .هدايای آنها را قبول نميکرد و الطافشان را رد ميکرد داد، که بعد از آن او ديگر

 .بيانديشيد، به اينکه بر سر انسانيت شما چه آمده است وده است، به خود خدا بپيامبراگر شما هنوز معتقديد که دمحم 

و بسيار افشاگر  اينکه يک نوشتار با جزئيات فراوان من در مورد قتل عام بنی قريظه به جزئيات اشاره نخواهم کرد بدليل
 .ميتوانيد آنرا بخوانيد وجود دارد که در لينک زير

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/abudawud/038.sat.html#038.4390
http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/052.sbt.html#004.052.288
http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/052.sbt.html#004.052.176
http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/053.sbt.html#004.053.357


و داليل اينکه پيامبر سعد بن معاذ را بعنوان حکم انتخاب کرد بيان   به کمال شرح ميدهديظه رابنی قرنوشتار باال ماجرای 
آنرا بايد حتماً به  نوشتار از آن نوشتارهايی است که خواندن آن برای درک شخصيت واقعی دمحم ضروری است و اين. ميدارد

 .ترتيب خواند

 

 

  محاصره، تسليم و دخالت اوس-بخش نخست 

  

روز محاصره، آنها بدون هيچ شرطی  ٢۵ بعد از. نگ خندق دمحم به آخرين قبيله بزرگ يهوديان، بنی قريظه حمله کرداز جبعد 
 .قبيله کشته شدند و زنان و کودکان به بردگی در آمدند  نفر از مردان٧٠٠- ۶٠٠در پايان . تسليم شدند

توجيه کنند و سعی ميکنند تقصير را از  ا وجود داردتفاق ه اين امسلمانان به روشهای مختلفی سعی ميکنند ستمی را که در
 .دمحم به گردن خود يهوديان بياندازند

اين هرگز ادعای ما . بد و پليد بود  %١٠٠ بيگناه و فرشته بودند، يا اينکه دمحم% ١٠٠ما ادعا نخواهيم کرد که بنی قريظه 
و در هر . ر می آورند وخطاهايی از آنها سر ميزند به باايی راعدالتی ه در هر جنگی دو طرف جنگ بی. نبوده و نيست

تناسب و همخوانی آن  اما نوع اين هزينه و رابطه،. ما چيزی غير از اين انتظار نداريم. هزينه پس ميدهد جنگی طرف مغلوب
 .با جرم مورد ارتکاب است که پرسش آفرين است

  .اين ماجرا اتفاق افتاده است يافتن جزئيات آنچه دررای درنان، باين نوشتار بازرسی ای است از منابع اوليه مسلما

زيادی دارند زيرا خالقيت زيادی در نوشتن  بجای پاسخ دادن يک به يک به ادعاهای مسلمانان، به دليل اينکه انواع و اقسام
 به   سيرت رسول هللا ودکتاب خميدهيم که به اين اتفاق آنگونه که ابن اسحق در  اين نوشته ها بکار رفته است، ما ترجيح

اين قديمی ترين  . بپردازيم" دمحم زندگی"تحت عنوان  (A. Guillaume) آلفرد گيوم ترجمه شده توسط ،تصحيح ابن هشام
و  صحيح بخاری کتابهای اب ما به تعدادی از احاديث ازاين کتوه بر عال. که در مورد حيات دمحم نوشته شده است کتابی است

 .استناد خواهيم کرد صحيح مسلم

مدرکی در مورد پيامبر بودن و يا نبودن او  مسئله اين است که اين اتفاق چه شخصيتی را از دمحم بازگو ميکند، زيرا اين اتفاق
از اثبات اين فرضيه است که او ) قسمتی(دمحم خود تقليد شايان ستودنی و  مسلمانان اغلب ادعا ميکنند که شخصيت. است

 .اين ادعا بايد بررسی شود. خدا بوده است واقعا پيامبر

و مارا همانطور که هست . تاريخ است اين حقيقت. ما همه قبول داريم که چنگيز خان و يا استالين انسانهای ظالمی بودند
حداقل هيچ يک از اقوام مستقيم يا دوستان ما از قربانيان (روزانه ما ندارد  یر زندگاين به خودی خود تاثيری ب. قبول ميکنيم

استالين چگونه کسی بوده است  اما هيچ کس واقعيت ظالم بودن استالين را انکار نميکند، زيرا اينکه). نبوده اند استالين
 .نيماستالين پيروی ک کسی از ما نميخواهد که از. ارتباط شخصی با کسی ندارد

زنگی او در خيلی از مسائل . گرفته نميشود ا در مورد دمحم از سوی ديگر، شخصيت او تنها برای اثبات پيامبر بودن او بکارما
بنابر اين ما بايد ببينيم واقعا او چه کسی . ادعا ميشود که او الگوی بشريت است .سرمشق رفتار برای مسلمانان بشمار ميرود

اين دو . رفتاری خود انتخاب کنيم يا نه اب کنيم، و اينکه آيا اورا بايد بعنوان الگویو انتخان الگکه ما بايد اورا عنو است
 .زندگی دمحم را به دقت بررسی کنيم مسئله مارا به اين نتيجه ميرساند که ما بايد

 .يدهداينگونه گزارش م بعد از اينکه قريش به سمت مکه عقب نشينی کردن، ابن اسحق پايان جنگ خندق را

پيغمبر عليه السالم، باز مدينه آمد و  و) عقب نشينی کرده بودند(روز ديگر که لشکر قريش و غطفان بهزيمت رفته بودند 
 .٧۴٩سيرت پوشينه دوم برگ . از خود باز کردند و بنهادند سالح از خود بازکرد و بنشست و لشکر اسالم سالح
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 :دهدضيح مياما بعد سيرت در مورد ادامه ماجرا اينگونه تو

 حمله به بنی قريظه

) خری سفيد(داشت و بر استری خنگ  چون وقت نماز پيشين بود، جبرئيل عليه السالم بيامد و عمامه ای از استبرق در سر
بود، بيامند و سالم کرد و گفت يا دمحم سالح بنهادی و ما، که جمع  برافگنده) لباسی ابريشمی(نشسته بود و قطيفه ديباج 

بگشودی؟ زود  بهر دشمنان تو سالح ننهاده ايم و اين ساعت از طلب ايشان می آئيم، تو چرا سالح  از، هنوزفرشتگانيم
بنی قريظه رو، از بهر آنکه عهد تو بشکستند و  برخيز که حق سبحانه و تعالی ترا ميفرمايد که سالح دربند و بجنگ يهود

 .زلزله در قلعه ايشان افگنم و گوشکهای ايشان بجنبانموم که يش ميراند، و من از پ مخالفت تو نمودند و لشکر بر تو آورده

منادی کردند که هرکس که مطيع  برخاست و سالح درپوشيد و بفرمود تا) برفت سيد در حال(و چون جبرئيل، عليه السالم 
 نماز را در  نبايدکسی(د بنی قريظه رود زو) قلعه، حصار(بدر حصن  خدای و پيغمبر است بايد که سالح برگيرد و نماز پسين

وجهه، و سالح به  و مرتضی علی برخواند، کرم هللا. همه بايد نماز را در مقابل حصار بنی قريظه بخوانند اينجا بخواند، بلکه
 .٧۴٩سيرت برگ . تو از پيش لشکر برو: وی داد و گفت

 ).يمکنمي نظراز شرح برخی از جزئيات، فرا رسيدن مسلمانان و رد و بدل شدن فحش ها صرف (

، بعد از آن جهودان بطاقت رسيدند )کرد بنی قريظه را محاصره(و سيد عليه السالم، بيست و پنج روز حصار بنی قريظه بداد 
 .٧۵١پوشينه دوم برگ   سيرت. و حق تعالی ترسی در دل ايشان افگند

قب نشينی کرده آنها را ترک قريش عفان و وقتی بنی غط حال حيی بن اخطب برای وفا به قولی که به کعب بن اسد داده بود(
خواهد يافتند،  پس چون يقين بدانستند که پيغمبر عليه السالم بر ايشان ظفر) حصارشان رفته بود گفته بودند با بنی قريظه به

چنين حال : ايشان مشورت کرد و گفت ايشان را کعب بن اسد که رئيس قبيله بنی قريظه بود جمله جهودان را جمع کرد و با
ايشان . اکنون من شما را مخير ميکنم در ميان سه کار، هرکدام که خواهيد کنيد يبينيد، اکنون چاره نخواهد بودن،ت که مس

شويم که مارا معلموست که وی  يا راضی شويد تا برويم و متابعت دمحم بکنيم و بدين دمحم در: گفت) تا چيست(بگوی  :گفتند
خون و (و از علمای خود شنيده ايم و چون متابعت وی نمائيم  وی ديده ايمو صفت ت نعت پيغمبر خدای است بحق و در تورا

از دين موسی  ال وهللا که ما: جهودان گفتند). اموال شما و زنان شما برای خود شما حفظ خواهد شد (باشد) مال ما در عصمت
اگر اين : کعب بن اسد گفت.). م آوردخواهيروی ن ما هرگز از تورات دست برنخواهيم داشت و بجای آن به ديگری(بر نگرديم 

 روی در دمحم) شمشير ها برکشيم و(بکشيم و آن وقت مردان مجرد بازمانيم و به يکبار  نميکنيد بيائيد تا زنان و فرزندان خود
 را بود، ظفر ماو اگر زن و فرزند نبود،  تا اگر ما کشته شويم مارا غم) و اجازه دهيم تا خدا بين ما و دمحم قضاوت کند(نهيم 

آيا ما اين (و فرزند ما کشته شوند پس ما عمر و زندگانی خود کجا بريم  گفتند چون زن. ديگر بار طلب زن و فرزند کنيم
چون از اين  کعب گفت. و آنگاه ما را چه راحت بود زين زندگانی خود، اين خود محال است) را بکشيم؟ مخلوقات بيچاره

رويم و لشکر دمحم از ما فارغ اند و خفته   شنبه است، اگر موافقت کنيد و ما بيرونمشب شبنيد، اهردو هيچ اختيار نميک
، ما برويم و بر ايشان زنيم، باشد که فرصتی توانيم يافتن و کاری )جنگ نميکنند چون ميدانند يهوديان در روز شنبه(باشند 
از ما بودند شنبه بشکستند  م شکستن که آن که پيشنتواني شنبه اين نيز ممکن نيست چرا که: جهودان گفتند که. کردن توانيم

چون از اين هرسه : پس کعب گفت). و به بوزينه تبديل شدند (و خود معلومست که چه بر سر ايشان فرو باريد از بال و فتنه
التماس  تاد وبر فرسش پيغمبعد از اين ايشان مرد به پي. عالم هيچ کس از شما نادان تر نيستند کار يکی اختيار نميکنيد در

سيرت پوشينه . مسلمانان بود و خويش ايشان بود کردند که سيد، عليه السالم ابولبابه به پيش ايشان فرستد، و ابولبابه از
 .٧۵١دوم برگ 

ن چطور و از کجا ميتوانست از چني ابن اسحق.  اين گفتگوی درون قبيله ای را تا چقدر ميتوان جدی گرفت معلوم نيست که
دليلی برای اينکه آنها مسلمان نشدند و جانشان را مانند اکثر ديگر قبيله  خبر شود؟ به نظر ميرسد او تالش ميکندويی باگفتگ

اين است که يهوديان  هرچه که متن اين گفتمان قابل اعتماد باشد چيزی که مشخص است. نجات دهند ارائه دهد های عرب
و اين واقعيت . نبودند قوانين تورات را ناديده بگيرند ر بود نيز حاضر در خطجانشانحتی وقتی که تهديد به مرگ ميشدند و 

 .تحريف تورات برای چيزهای بی ارزش به آنها ميزند، همخوانی ندارد با اتهامی که قرآن مبنی بر

 :يک مشاهده ديگر در مورد پاراگراف باال

ی بنی غطفان و قريش عقب نشينی کرده آنها را ود وقتداده ب حال حيی بن اخطب برای وعده به قولی که به کعب بن اسد(
السالم بر ايشان ظفر خواهد  پس چون يقين بدانستند که پيغمبر عليه ) قريظه به حصارشان رفته بود؛ ترک گفته بودند با بنی

را   جهوداند جملهيظه بو، کعب بن اسد که رئيس قبيله بنی قر)رها نخواهد کرد آنها را تا زمانی که نابودشان نکند( يافتن



ست که ميبينيد، اکنون چاره نخواهد بودن، اکنون من شما را  حال چنين: و گفت ايشان را  جمع کرد و با ايشان مشورت کرد،
 .کار مخير ميکنم در ميان سه

ند در ار هستسانه وراه های جايگزين حقيقی هستند يا اف و بعد آنها در مورد اين سه راه جايگزين گفتمان کردند، اينکه اين
زمانيکه  اينکه پيامبر آنها را تا. "اين گفتگوی آنان به نظر ميرسد به دليل وجود واقعيتی باشد  دليل .اين موقعيت مهم نيست

به اين پرسش پاسخ دهيم، اما بايد اين عبارت را  چه معنايی ميدهد؟ شايد ما هنوز نتوانيم" آنها را نابود نکند رها نخواهد کرد
 . باشيم داشتههن خوددر ذ

 .سيرت رسول هللا اينگونه ادامه ميدهد

شخصی را به نزد پيامبر فرستادند و از او خواستند که ابو لبابه ( بعد از آن ايشان مرد به پيش پيغمبر عليه السالم فرستادند
برادر امر بن عوف،  نضرعبدالمابن  (و التماس کردند که پيامبر ابولبابه به نزد ايشان فرستد، و ابولبابه) را نزد آنها بفرستد

و .  پس سيد عليه اسالم، ابولبابه پيش ايشان فرستاد  .بود از مسلمانان بود و خويش ايشان) که از همياران قبيله اوس بودند
حم به ر و او دلش برای آنها(زن و مرد، کودک و بزرگ پيش وی باز آمدند و گريستن آغاز کردند  چون ابولبابه بقلعه رفت،

او را رقتی در آمد؛ بعد از آن، چون با وی  بعد از آن چون ابولبابه ايشان را مضطرب ديد، بر ايشان ببخشود و. )ه بودآمد
 کار ما چه ميبينی؛ اگر ما بحکم دمحم فرود آئيم و قلعه به وی سپاريم، دمحم با ما چه ای ابولبابه، تو در: مشورت کردند، گفتند

کردند که آيا تو فکر ميکنی ما بايد از  از او سوال(دن نهاد، يعنی همه را گردن بزند  بر گر و دستکند؟ ابولبابه سخن نگفت
و بعد با دست به گردن خود اشاره کرد، يعنی اينکه گردن همه شما زده  دمحم اطاعت کنيم و تسليم او شويم؟ او گفت آری

حال برخاستن و از  انت کرده است و هم در او خيو رسولابولبابه چون چنان کرده بود، دانست که با خدای  .(خواهد شد
ستونی از ستونهای مسجد سيد عليه اسالم، بست و  خجالت بخدمت پيغمبر، عليه السالم، نيامد و بمسجد شد و خود را بر

 هرگز و همچنين به خدا سوگند خورد که(قبول نکند خود را از ستون بازنگشايد،  سوگند خورد که تا حق تعالی توبه وی
سيرت پوشينه دوم )... گزيند نزد بنی قريظه و نرود و از شهری که در آن به خدا و رسولش خيانت کرده است دوری هديگر ب
  .٧۵٢برگ 

  

بود، اما بخاطر دوستی ديرينه اش مورد اعتماد بنی قريظه   ابو لبابه يک مسلمان از اين عبارات چه چيز را ميتوان دريافت؟
او خواستند  ، بنابر اين آنها از)مسلمانان بود که يهوديان گمان ميکردند ميتواند دلسوز آنان باشد ميانا کسی يا شايد تنه(بود 

ميشود، دلسوزی و شفقت او را فرا ميگيرد،  وقتی او با دوستان گذشته خود روبرو. که داوری و حکميت را بر عهده بگيرد
ردن از دمحم را پيشنهاد دهد، با دست خود به گردن طاعت کی جز اچيز و هرچند بعنوان يک مسلمان خوب او نميتوانست

کاری ميکند، احساس  اما بالفاصله بعد از اينکه او چنين. به اين معنی که دمحم نقشه کشتن آنها را دارد خويش اشاره ميکند،
 .دشمن فاش ساخته است پشيمانی و گناه او را برميدارد که اينگونه نقشه پيامبر را برای

ميبندد تا دمحم او را ببخشد، که از ذکر اين قسمت صرف  فصل ادامه پيدا ميکند، که ابو لبابه خود را به ستونستان ماين داو 
 .نظر ميکنيم

 .رسماً تسليم شدند  روز، بنی قريظه بسيار نا اميد بودند و روز بعد٢۵اما بعد از 

 در دادند و بحکم پيغمبر، عليه السالم، از قلعه ند، تنه نديدچار پس ايشان، چون مدت حصار به درازا بکشيد و خود را هيچ
السالم رسيدند و  چون ايشان بيامدند، قوم اوس از انصار بخدمت سيد، عليه) صبحگاهان( و  .بسپردند فرود آمدند و دژها

منظور واقعه بنی ] ادران متو ميدانی که اخيراً با برا نه دوستان خزرج و(يا رسول هللا، بنی قريظه دوستان ما اند : گفتند
پيامبر اکنون بنی قريظه را که همپيمان اوس بودند ) و ايشان را بما سپار) چگونه رفتار کرده ای [بنی نضير است قينقاع و

 بنی قينقاع را محاصره کرده بود حکميت در مورد آنها را به عبدهللا بن ابی بن سلول که محاصره کرده بود و در گذشته وقتی
ميکرد، يعنی حکميت را به اوس واگذار  ان حکميت شده بود سپرده بود، و اکنون نيز بايد همان کار راو خواهج بود از خزر
گفت قوم اوس را که اگر من حکم بنی قريظه به ) اينکه اين سخن آنان را شنيد بعد از(، آن وقت سيد عليه السالم . )ميکرد

من حکم ايشان به : گفت پس سيد عليه السالم. لی، يا رسول هللاب: تندشان گفسپارم شما راضی باشيد يا نه؟ اي يکی از شما
شينه دوم برگ .سيرت پ. ما راضی شويم و کار ازان کنيم سعد بن معاذ که مهتر شما است سپردم، و آنچنان که وی حکم کند

٧۵۴. 

 .کنيم بگذاريد ماجراهايی که تاکنون انجام گرفته را خالصه



 نابودشان نکند رها نخواهد  کردند که پيامبر تا زمانيکه وقتی يقين حاصل" به ياد داريد؟ فته شدبالً گآن عبارتی که ق  -١
 .قريظه از آنچه دمحم بدنبال آن بود آگاه بودند ، اين نشان ميدهد که بنی"کرد

 بود که چه  گرفتهش قراربود، توسط يهوديان مورد پرس وقتی ابولبابه، يک مسلمان که در کنار دمحم در جنگها جنگيده  -٢
 ما(اين قضاوتی مبنی بر ترساندن دشمن .چکار بکنند، او خبر از کشتاری فجيع را ميدهد اتفاقی خواهد افتاد و آنها بايد

بسيار ددمنشانه تر از آنچه واقعا  معموالً در مورد اينکه دشمن با ما چه ميکند مبالغه ميکنيم و تصوير دشمن در ذهن ما
 .شناختی بود که يک مسلمان از رفتار پيامبرش داشت  نيست و اين دانش و)يبندد نقش مطبيعت او است

چرا آنها . است که تالش ميکند تا ميانجی آنان شود وقتی که بنی قريظه تسليم ميشود، عکس العمل بالفاصله اوس اين  -٣
گمان ميکردند  ر به نظر ميرسد که گويا آنها اينطو ماجراانجام داده است دوباره آگاه کنند؟ آيا اين بايد پيامبر را از آنچه قبالً 

بخشايش و رحمت داشتند، چرا با ايمان بدينکه آنچه  او دمحم در طبيعت خود بخشايشگر و رحيم است؟ اگر آنها از دمحم انتظار
انجام  ن استظه ممکنی قريخواهد داد قطعاً مهربانانه تر از آن چيزی است که آنها در مورد ب دمحم در مورد بنی قريظه انجام

؟ اينگونه عکس العمل سريع )تصميم بگيرد تا خود به تنهايی در مورد بنی قريظه(دهند، پيامبر را به حال خود وا نگذاشتند 
و حال که بنی قريظه تسليم شده بود، آنها بهترين استدالل خود برای دمحم می  نشان ميدهد که آنها نگران دوستان خود بودند،

  .از نقشه خود منحرف کنندرا او  تاآورند 

که بايد ميان هم پيمانانش بيطرفانه  آنها به رحمت او در مورد سرنوشت يهوديان پناه نبردند، بلکه به ذات سياستمدار او
ميدهد که قبيله اوس از سرنوشت دوستانشان ميترسيدند و معتقد نبودند که  اين عکس العمل نشان. رفتار کند دست آويز شدند

در مورد دو قبيله بنی قينقاع و (قبلی  همچنين از ميانجيگری دوستانشان در موارد .نسبت به آنها خواهد ورزيد رحمیدمحم ت
پيامبر مجبور شود همان تصميم را که در آن دو مورد گرفت در اين مورد نيز  آگاه بودند و احتمال ميدادند که) بنی قريظه

 .کندتبعيضی را به انها تحميل ن بگيرد و

برای اينکه اين مرجع روشن شود، . آوردند دمان اوس پيامبر را به ياد تصميم پيشين او در مورد قبيله يهودی بنی قينقاعرم
 .سيرت نقل قول کنيم از هم بگذاريد باز

چ دون هيآنها بپيامبر آنها را محاصره کرد و .... بودند بنی قينقاع اولين قومی بودند از يهود که نقض سيد عليه السالم کرده
سوگند يهود  سلول بود، و او هم) بن(ابی ) بن(منافقان که با سيد عليه السالم بودند، يکی عبدهللا  و از....شرطی تسليم شدند

) بن(که ايشان را همه بکشد، و عبدهللا بن ابی  ايشان چون از قلعه فرود آمدند، سيد عليه السالم، خواست. بنی قينقاع بود
 زيرا آنها از هم پيمانان خزرج(يا رسول هللا، ايشان را بمن ببخش : شفاعت کرد و گفت السالم، و عليه ش سيد،سلول بيامد پي

بسيار ) خواهش(برابر وی ايستاد و الحال  سيد، عليه السالم، روی از وی بگردانيد، و عبدهللا بن ابی بازگرديد و باز) . بودند
و چهره پيامبر از خشم سياه شد، پيامبر به او گفت، مرا رها (ست فرو گرفت دب الم،بکرد، چنانکه دامن زره پيغمبر، عليه الس

پوشيده باشند ايشان مرا بخشی و  (زره(يا دمحم، تو را رها نکنم تا سيصد مرد که سوار باشند و : گفت) ابی بن سلول) و) کن
، پيامبر گفت )حگاهان خواهی کشت؟ را صبا آنهااز او پرسيد که آي و(، )منظور مردان بنی قينقاع است(چهارصد مرد پياده 

 .۶٣٣پوشينه دوم برگ  سيرت. برو که بخشيدم

 متقاعد شده بود که نسبت به آنها از ترحم خويش خرج کند؟ اما از غرض و قصد دمحم چه برداشتی ميکنيم؟ او به چه آسانی

و اين کار عبدهللا، يعنی به خطر انداختن ن شد،  خشمگيبسيار وقتی عبدهللا به ميانجيگری برخاست و بر آن اسرار ورزيد، دمحم
قبيله  وی ميدهد، زيرا او حتی به زور متوصل ميشود و سعی ميکند او را از قتل عام تمامی جانش، خبر از شجاعت بسيار

افتادن اين اعث نيد که ببکند، و اين ديگران بودن اين نشان ميدهد که دمحم از ابتدا قصد داشت تمام بنی قينقاع را نابود. بازدارد
 تالش زيادی نياز  و هدف خود دست بر نميداشت، و منصرف کردن او از اين عمل به دمحم به آسانی از خيال. اتفاق شدند

از دکتر علی سينا،  حمله به بنی قينقاع برای شرح مفصل و دقيق ماجرای حمله به بنی قينقاع به نوشتاری با فرنام ).داشت
 .مراجعه کنيد

بنی نضير به داستان ما چندان ارتباطی ندارد اما به  ماجرای.  يهودی ديگری بود که در مدينه وجود داشت قبيلهی نضيربن
 .درک ما ياری ميرساند

که توضيح ميدهد خداوند چگونه از آنها انتقام گرفت و چگونه  )٧١۶ سيرت برگ(در مورد بنی نضير سوره حشر نازل شد 
نخستين بار  اوست آن خدايی که"ميفرمايد ) ؟؟(و چگونه با آنها برخورد کرد، خداوندت داد ها قدرآن به پيامبرش در مقابل

نمی پنداشتيد که بيرون روند آنها نيز می پنداشتند  کسانی از اهل کتاب را که کافر بودند، ازخانه هايشان بيرون راند و شما
 ويی که گمانش را نمی کردند بر آنها تاخت آورد وا از ساشد خدبرابر خدا نگهدارشان ب حصارهاشان را توان آن هست که در



کردند پس ای اهل بصيرت ،  در دلشان وحشت افکند ، چنان که خانه های خود را به دست خود و به دست مؤمنان خراب می
در کرد و ان می مقرر کرده بود ، در دنيا به عذاب گرفتارش عبرت بگيريد؛ اگر نه آن بود که خدا ترک ديار را بر آنها

جهنم  يعنی آنها را در دنيا به شمشير ميسپرد و در دنيای بعدی) ٣ و ٢سوره حشر آيات  ( سپرد آخرتشان به عذاب آتش می
 .نيز از آن آنهاست

مجبور کرد تا تصميمش را در مورد بنی نضير تغيير دهد  که بر وی اتفاق افتاد و دمحم را" چيزی"بر ما مشخص نيست که آن 
خداوند به کسانيکه دنبال کشتار مردم هستند  کار خدا نيست، [سوره] متاسفم، اما اين( آنرا توجيه کند سوره سط اينو تو

 در اين حادثه نيز سيرت تصديق ميکند که دمحم در اصل قصد داشت تمامی آنها را اما حتی. چه بوده است) وحی نازل نميکند
 .بکشد

ميکنند که دمحم قصد داشت بنی قريظه را نيز همانطور که   نيز تاييد "شدهخشوده ب"ايل بنابر اين، اسناد تاريخی در مورد قب
. اينکار نشد به داليلی در مورد دو قبيله نخست موفق به انجام. نضير را از بين ببرد ، نابود کند قصد داشت بنی قينقاع و بنی

ما نميدانيم چگونه او به هدف خود نرسيد، اما به  زضير نيدر مورد بنی قينقاع با زور جلوی او گرفته شد، و در مورد بنی ن
  .نيت ها و اهداف قضاوت کرد  بايد از روی  هر حال در مورد اعمال

ای که برای سرنوشت اين قبيله کشيده بود شکست  اما اينبار در مورد قبيله سوم دمحم نميخواست برای بار سوم در نقشه
کند و بعد سعد بن معاذ را انتخاب ميکند، نقشه ای از پيش کشيده شده  مياوس ازبه نظر من، نوع پرسشی که او . بخورد
 .نگذارد اين قبيله از دستش فرار کند و نقشه او باز هم نقش بر آب شود است تا

 :بياندازيم بيايد نگاه دومی به پاراگرافی که در باال آنرا نقل کرديم

يا رسول هللا، بنی قريظه : عليه السالم رسيدند و گفتند سيد،بخدمت انصار چون ايشان بيامدند، قوم اوس از ) صبحگاهان(و  
چگونه  [قينقاع و بنی نضير است منظور واقعه بنی] خزرج و تو ميدانی که اخيراً با برادران ما نه دوستان(دوستان ما اند 
 ره کرده بود و در گذشتهد محاصس بودنپيامبر اکنون بنی قريظه را که همپيمان او(سپار  و ايشان را بما) رفتار کرده ای

سلول که از خزرج بود و خواهان  وقتی بنی قينقاع را محاصره کرده بود حکميت در مورد آنها را به عبدهللا بن ابی بن
، آن وقت سيد . )را ميکرد، يعنی حکميت را به اوس واگذار ميکرد حکميت شده بود سپرده بود، و اکنون نيز بايد همان کار

سپارم شما  گفت قوم اوس را که اگر من حکم بنی قريظه به يکی از شما) اينکه اين سخن آنان را شنيد  ازبعد(م  السالعليه
من حکم ايشان به سعد بن معاذ که مهتر شما : گفت پس سيد عليه السالم. بلی، يا رسول هللا: راضی باشيد يا نه؟ ايشان گفتند

 .٧۵۴سيرت پوشينه دوم برگ . و کار ازان کنيم شويم ا راضیم است سپردم، و آنچنان که وی حکم کند

توسط دمحم انتخاب شده بود؟ از  سعد بن معاذ کيست؟ چرا او.  صحنه ميشود   اين تراژدی در اينجا وارد نقش حساس بعدی
اسخ ينان پبا اطماين مرد موجود است، ما ميتوانيم به اين پرسش  آنجا که انبوه زيادی از مطالب در حديث و سيرت در مورد

 .دهيم
  

  

======== 

ترجمه و انشای رفيع الدين اسحق بن دمحم  ،سيرت رسول هللا نسخه پارسی در ترجمه اين نوشتار برای دقت بيشتر، از *
شده است، از آنها که ميان اين نسخه و نسخه انگليسی پروفسور آلفرد  همدانی با مقدمه و تصحيح اصغر مهدوی استفاده

پرانتز آورده  وجود دارد، جمالتی که در نسخه انگليسی وجود دارد اما در نسخه پارسی وجود ندارد درون ت هایگيوم تفاو
 .شده است

 

 

 

 



 

   سعد بن معاذ کيست؟-بخش دوم 

از افراد قبيله اوس خواستند تا ميان  برخی.  روزه، سر انجام بنی قريظه بدون هيچ شرطی تسليم دمحم شدند٢۵بعد از محاصره 
پرسيد که آيا قضاوت يکی از افراد قبيله خود در مورد بنی قريظه را خواهيد  يله ميانجيگری کنند، دمحم از آنهااين قب و دمحم

را بررسی کنيم، ) بن معاذ سعد(، ما بايد شخصيت اين مرد . آنها موافقت کردند و دمحم سعد بن معاذ را انتخاب کرد پذيرفت؟
را برای فهميدن اهميت اين انتصاب مهم پيامبر اسالم بررسی  يهوديان بطور کلی مورد  او دردرگيری های قبلی او و نظر کلی

 .کنيم

گيوم و همچنين روايات صحيح بخاری و .ترجمه ا ما مدارک را از سيرت رسول هللا توسط ابن اسحق، تصحيح ابن هشام و
 .صحيح مسلم بررسی خواهيم کرد

 :ميخوانيم ۵۶۵ برگدر در در مورد جنگ ب * در پوشينه دوم سيرت

شد و ) پناهگاه، چادر(اندرون عريش  ، سيد عليه السالم باز)درحال فرار بودند(در آن حال که کافران بهزيمت شده بودند 
شمشير ها برکشيدند و بيامدند و بر در عريش باز ايستادند، و حراست پيامبر  با جماعتی از انصار سعد بن معاذ بنشست، و

حمله ای ناگهانی (غدری سازند  يا) بازگردند(و انديشه از آن ميکردند که مگر کافران عودی کنند ردند،  همی کالسالم، عليه
قريش هفتاد تن ديگر بکشتند، آن وقت دست از کشتن ) بزرگان) و صحابه چون اين هفتاد تن بگرفتند و از مهتران). بکنند

وی  عاذ، چون چنان ديد، او را ناخوش آمد و کراهتی درد بن مسع. ندبه آوار ايشان مشغول شد ايشان بداشتند و بغنيمت و
اين اولين ظفری  گفت را رسول هللا، پيدا شد، و سيد، عليه السالم بدانست و گفت يا سعد، چرا کراهتی در روی آورده ای؟

من (تندی ن نداشن ايشاکافران، و من چنان دوست داشتمی که دست از کشت است که مسلمانان را يافته اند بر) پيروزی(
مشغول نشدندی تا  و بغنيمت) را در حال کشته شدن ببينم تا اينکه ببينم آنها زنده اند و فرار ميکنند دوست داشتم ايشان

 .شدی و جد اهل اسالم جمله اهل عرب را معلوم) استواری(صالبت 

 نزديک بوده است و دمحم اورا بهتر از  بسياره دمحماو ب اين واقعيت که سعد بن معاذ، نگهبان شخصی دمحم بود نشان ميدهد که
 .گزارش اين نزديکی ويژه را در ادامه از منابع ديگر نيز خواهيم آورد .باقی همراهانش ميشناخته است

کسانی که به دمحم دوستی ندارند عالقه چندانی ندارد،  پاسخ سعد به دمحم به روشنی و شدت نشان ميدهد که او با زندانی کردن
 .شوند  ميدهد آنها کشته ترجيحلکه اوب

بعنوان قاضی در اين ماجرا انتخاب کرده باشد  آيا اگر ما همين ماجرا را دليلی بدانيم بر اينکه چرا دمحم بايد سعد بن معاذ را
وی  او از تمايالت و خلق و خوی. خود از وی پرسش کرده بود و اين پاسخ را دريافت کرده بود دمحم دچار خطا شده ايم؟

 .گاه بوديار آبس

بود را گزارش ميدهد، اين  که به عايشه زده شده) فحشا(اتهام بی اخالقی   ٩٢٨ شماره ٨۴ کتاب ٣بخاری پوشينه  صحيح
 :سودمند در مورد سعد بن معاذ ميدهد را بازخواهيم گفت ا قسمتی را که اطالعاتیين تنهنابر احديث بسيار بلند است، ب

 :عايشه روايت کرده است

 ...سپس به من در مورد شايعات اتهام دروغين گفت

و حال ا"هللا نزد من آمد، و بعد از احوال پرسی گفت  وقتی که به خانه بازگشتم بر شدت بيماری من افزوده شده بود، رسول
مطمئنی  من ميخواستم خبر را از منبع. خواستم که به من اجازه ديدار با والدينم را بدهد ، من از او"چطور است؟) دخترآن (
مردم در مورد چه صحبت "از مادرم پرسيدم  بشنوم و پيامبر اين اجازه را به من داد، من به نزد والدينم رفتم و) والدينم(

، به هللا سوگند، هرگز زن دلربايی وجود ندارد که "اين موضوع نباشد  نگران، زياد دخترمای"، مادرم گفت "ميکنند؟
من گفتم  ديگری نيز داشته باشد اورا دوست داشته باشد و زنان در مورد او اخبار کذب پخش نکنند، شوهرش که زنان

بامداد روز بعد . نتوانستم بخوابمستم و اد گريبامد آن شب من تا" آيا مردم واقعا اين خبر را جدی گرفته اند؟! سبحان هللا"
طالق  بن زيد را وقتی که ديد در تنزيل وحی وقفه افتاده است فراخواند تا با آنها در مورد رسول هللا علی بن ابوطالب و اسامه

، فه کرد و اضاهر آنچه ميدانست گفت (زنان دمحم( اسامه بن زيد در مورد خوشنامی زنانش  .مشورت کند) عايشه(همسر خود 
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علی بن ابيطالب گفت يا . سوگند ما هيچ چيز جز خوبی از وی نميدانيم همسر خود را نگهدار، زيرا به هللا" ای رسول هللا"
ميتوانی از خدمتگزار زن خود  بر تو محدوديتی قرار نداده است، و زنان بسياری غير از او وجود دارند، اما تو رسول هللا، هللا

ای بريره، آيا تو هيچ چيزی که شک "هللا بريره را صدا کرد و گفت،  واهد گفت، از اينرو رسوله تو خت را ببپرسی، او حقيق
هرگز چيز بدی از او  به هللا که تو را با حقيقت فرستاده است، نه، من"بريره گفت " ديده ای؟) عايشه(او  تو را برانگيزد از

را رها ميکند و ) خمير نان(وقتها خوابش ميبرد و خمير  بعضیت، که سال اسنديده ام، بجز اينکه او يک دختر بچه کم سن و 
ابی بن  روز رسول هللا بر منبر رفت و درخواست کرد تا کسی او را در تنبيه کردن عبدهللا بن در همان". بزها آنرا ميخورند

را که مرا با افتراء ) ول بن سلبن ابیعبدهللا ) چه کسی به من ياری ميرساند تا آن شخص"سلول ياری دهد، رسول هللا گفت 
 است تنبيه کنم؟ به هللا سوگند، من هيچ از خانواده ام نميدانم جز نيکی، آنها به کسی  آزار داده به حرمت و شرافت خانواده

 ." منوارد نشده است مگر همراه با هرگز به خانه من) مذکر(تهمت زده اند که من از او هيچ چيز نميدانم بجز نيکی، و او 

 اين مرد را درصورتی که از اوس باشد فرو خواهم   من ، به هللا سوگند، که"ای رسول هللا"سعد بن معاذ برخاست و گفت، 
 خواهم کرد، و اگر از برادران ما و از خزرج باشد، به ما فرمان بده و ما فرمان تو را نشاند، و سپس سرش را از بدنش جدا

 .پياده خواهيم کرد

  

چه باشد، اما ممکن است " تنبيه کردن"منظور او از  سی را بکشد؟ ممکن است کامال روشن نباشدد که کصد دارآيا دمحم ق
با اينحال، . حديث موازی که نقل خواهيم کرد بر روی اين مسئله تاکيد شده است  شخصی باشد، زيرا در يک  منظور کشتن

در قبال عايشه داشته است  ه رفتاری غير اخالقی کسی ک"از تنجدا کردن سر "را به " تنبيه کردن"اولين کسی است که  سعد
ويژه ای داشت، يا اينکه اين تنها تمايل شخصی او بود که فحاشی به  آيا او با آنچه در سر دمحم ميگذشت آشنايی. تعبير ميکند

آماده است تا خون  ذبن معااعدام شدن بداند؟ هر نتيجه ای که از اين ماجرا بگيريم، آشکار است که سعد  دمحم را شايسته
 .بريزد هرکس را که در مورد دمحم و يا خانواده اش تشکيک کند بر زمين

 :اينگونه ادامه پيدا ميکند بعد از گذشت مدتی که به مشاجرات لفظی بين اوس و خزرج ميگذرد، حديث

 .ر شد برقراه سکوتساخت، تا اينک رسول هللا بر روی منبر ايستاده بود، او پايين آمد و آنها را آرام

در اين ماجرا باشد، او ميدانست که عکس العمل سعد در  هرچه که هدف دمحم. در اين زمان، دمحم پيشنهاد سعد را قبول نميکند
 .چگونه خواهد بود مواقع و شرايطی مشابه اين شرايط

مرد را کرد جزئيات بيشتری  در مورد اينکه دمحم درخواست چه رفتاری با آن ٢۶۴ شماره ٩۵ کتاب ۵بخاری پوشينه  صحيح
 .را ميدهد

  ... :عايشه روايت کرده است

چه کسی من ! انانی مسلما"گفت شکوه کرد، و ) سلول ابن(پس در آنروز، رسول هللا بر روی منبر رفت و از عبدهللا بن ابی 
 به خانواده ام آزرده است خالصی ميدهد؟ به هللا سوگند، من هيچ چيز از خانواده ام را از شر آنکسی که مرا با تهمت زدن

ام و او هرگز به خانه من وارد نشده  نميدانم مگر نيکی، و آنها مردی را محکوم کرده اند که من در مورد او هيچ بدی نديده
 من تو را از دست او خالصی  ای رسول هللا،"عبدالسهل برخاست و گفت  سعد بن معاذ برادر بنی".  من همراهمگر بهاست 

به ) يعنی از خزرج باشد) از قبيله بنی اوس باشد، من سر او را خواهم بريد، و اگر او از برادران ما باشد، خواهم داد؛ اگر او
 .بود واهيمما دستور بده و ما به دستور تو مطيع خ

 .ميدهد بازهم اين مسئله مبهم نيست، سعد به سرعت به درخواست دمحم پاسخ

عموی او از شاخه ای از آن قبيله بود، و او سعد بن عبده،  ام حسن، که دختر. بعد از آن، مردی از قبيله خزرج برخاست
) بن معاذ) اش باعث شد که به سعدقبيله او به قبل از اين ماجرا او مرد مومنی بود، اما عالقه  .رئيس قبيله بنی خزرج بود

اگر او به قبيله تو تعلق داشت، ." نخواهی کشت به هللا سوگند، تو دروغ گفته ای؛ تو نميتوانی او را بکشی و او را"بگويد، 
  ".تو مايل نبودی که او کشته شود

به هللا سوگند تو دروغ گويی، "فت، ادبه گعد بن به س بود برخاست و) بن معاذ(بعد از آن، اسيد بن هدير که پسر عموی سعد 
 . منافقان ديگر دفاع ميکنی  يک منافقی که از ما حتماً او را خواهيم کشت، و تو
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اما پسر عموی . نکند و يکی از مردم خودش را نکشد سعد بن معاذ مورد اتهام قرار گرفت که ممکن است به کالم خود عمل
کرده  آنها قطعاً کسی را که به دمحم اهانت. يامبر باالتر از روابط قبيله ای آنها است پاز  اوسعد اين را روشن ساخت که تابعيت

 ٠۶بخاری پوشينه ششم کتاب  صحيح در حديث مشابهی نيز. بود ميکشتند، حتی اگر از قبيله و يا خانواده خودشان ميبود
 .آمده است  ۴٧٢شماره 

 :۶٢٨ شماره ۶۵بخاری پوشينه چهارم کتاب  صحيح

  :عبدهللا بن مسعود روايت کرده است

صفوان ماند، چون اميه نيز وقتی به  هدف برگزار کردن حج عمره به مکه آمد، و در خانه اميه ابن خلف بناذ با  بن معسعد
آيا صبر ميکنی تا نيمروز فرا رسد، و وقتی "می ماند، اميه به سعد گفت،  سفر شام ميرفت، به مدينه که ميرسيد در خانه سعد

کعبه ميرفت، ابوجهل  ، پس وقتی که سعد به سمت" ر کعبه طواف کنی؟ی و دونی بروخانه هايشان ميروند، ميتوا که مردم به
آيا تو در امنيت "، ابو جهل گفت "من سعد هستم" ، سعد پاسخ داد،"آن کسی که طواف ميکند کيست؟"بيرون آمد و پرسيد 

بين آندو مشاجره ای و بعد " آری"سعد گفت " به دمحم و يارانش پناه برده ای؟ هستی و کعبه را طواف ميکنی، درحالی که
سعد بعد به ابوجهل ." است (مکه(داد نزن، زيرا و رئيس اين وادی ) ابوجهل(بر سر ابوحکم "اميه به سعد گفت،  درگرفت،

اموال (انجام دهد، من تجارت تو با شام را به يغما خواهم برد  به هللا سوگند، اگر تو نگذاری که من طواف کعبه را"گفت 
سعد  .ميداشت ، و او را نگه"صدايت را بلند نکن"، اميه همچنان به سعد ميگفت )"غنيمت خواهم گرفت بعنوانتو را تجاری 

آيا او مرا "اميه گفت   ."ميگفت تو را خواهد کشت از من دور شو، که دمحم را شنيده ام که) "به اميه(خشمناک شد و گفت 
 اميه به نزد" ی دمحم چيزی ميگويد هرگز دروغ نميگويدند وقت سوگبه هللا"اميه گفت  ،"آری"، سعد گفت "خواهد کشت؟

، "چه گفته است؟"همسرش گفت  "به من چه گفته است؟) مدينه(آيا ميدانی برادر من از يثرب "همسرش رفت و به او گفت 
 ."که مرا خواهد کشت شنيده است او ادعا کرد که صدای دمحم را وقتی ادعا ميکرده"او گفت، 

ميرفتند تا با مسلمانان پيکار کنند،  پس وقتی کفار به سوی بدر." دمحم هرگز دروغ نميگويد!  سوگندبه هللا"گفت، همسرش 
اميه تصميم گرفت تا به جنگ نرود اما " برادرت از يثرب به تو چه گفت؟ آيا به ياد نمی آوری که"همسرش به او گفت 

، پس او رفت "کنی بايد ما را از يک تا دو روز همراهیی، پس که هستتو يکی از نجيب زادگان وادی م"گفت  ابوجهل به او
 .و هللا او را کشت

با فرض اينکه سعد در اين ماجرا . دارد با اين حساب در ميابيم که دمحم قصد کشتن داشت، و سعد ميدانست که دمحم چه قصدی
 هدف ها و قصدهای او را در اينگونه بود کهنزديک به اندازه ای به دمحم  دروغ نگفته باشد، به اين نتيجه ميرسيم که سعد

دمحم را قبول نميکردند از خود  ما ميبينيم که سعد اهانت و خشونت بسياری در مقابل کسانی که پيامبر بودن. ميدانست موارد
 خالف حتی برکه در آن تنها يک ميهمان و زائر است داد ميزند و  او بسيار بی ادب است و بر سر رئيس شهری. بروز ميداد

. خواهد کشت و در نهايت سعد بسيار بد مزاج است و آنها را تهديد ميکند که با دمحم آنها را. ميکند ميل ميزبان خود عمل
 .پيدا کرد ۶٨٢ شماره ٩۵کتاب  ۵ پوشينه حديث بسيار مشابه ديگری را نيز ميتوان در

آنها ميزده است نيز در احاديث موجود  مدارک بيشتری نيز در مورد ديدگاه کلی او نسبت به يهوديان و حرفهايی که در مورد
 :است

  :٢۵٢ شماره ۶ کتاب ۶بخاری پوشينه  صحيح

  :مصعب روايت کرده است

در ) ١٠٣ آيه ١٨سوره " (زيانشان بود آيا شما را آگاه کنيم که کردار چه کسانی بيش از همه به: بگو "از پدرم پرسيدم 
هوديان پيامبری دمحم را انکار  چون يزل شد،يهوديان و مسيحيان نا نه، در مورد"مورد حروريه نازل شده است؟ او گفت 

. ندارد نسبت به بهشت کفر ميورزيدند و ميگفتند در بهشت نه غذا و نه نوشيدنی، هيچکدام وجود ميکردند و مسيحيان
عت از بدکارانی که اطا(و سعد آنان را فاسقين  الحروريه کسانی هستند که عهد خود با هللا را بعد از ميثاق با او نقض ميکنند،

 .ميخواند (ميکنندهللا ن

باشد، که دوباره در مورد تنفر خود از  گفته نشده است که اين سعد کدام سعد است، اما به نظر ميرسد که همان سعد بن معاذ
زده ميشود اگر اين دوست نداشتن و حتی تنفر او در حکمی که در مقام  آيا کسی شگفت. يهوديان و مسيحيان سخن ميگويد

نظرگاه کلی سعد در  قريظه صادر ميکند نفوذ و دخالتی داشته باشد؟ آيا ممکن است که دمحم از ديدگاه و نیمورد بقضاوت در 
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دمحم ميدانسته است که سعد از يهوديان و مسيحيان متنفر ) مورد يهوديان بی خبر بوده باشد؟ به نظر من هرگز اينطور نمی آيد
 .(است

اينکه زنده بمانند، هرچند او فکر ميکرد   اين به مراتب بهتر خواهد بود تا شوند،ه کشتهبعدها سعد فکر کرد که اگر بنی قريظ
 .بهتر خواهد بود تا اينکه زنده نباشد که خودش در صورتی که زنده بماند برای دمحم

  :٨٧٣ شماره ٩۵ کتاب ۵بخاری پوشينه  صحيح

  :خباب بن االرت نقل کرده است

بر هللا واجب شد، برخی از نزديکان ما  ما برای کسب رضايت هللا به همراه رسول هللا مهاجرت کرديم، بنابر اين اجر دادن ما
نها مصعب بن عمير بود، که در جنگ احد ی از آد و يکسود ببرند کشته شدن بدون اينکه از هيج يک از پاداشها در اين دنيا

کفن ميپوشانديم، پای  ، که اگر ما صورت او را با اين)کفن(هيچ چيز از خود باقی نگذاشت بغير از يک نمره  کشته شد، و او
 انيد وش بپوشسرش را با کفن"پس پيامبر به ما گفت . ميشد او عريان ميشد، و اگر پای او را ميپوشانديم صورت او عريان

بود،  اما برخی از ما که ميوه هايشان رسيده."پايش بگذاريد يا بر روی پايش بياندازيد کنيد روی) نوعی علف(مقداری اذخر 
 "به جمع کردن آنها پرداختند

غايب ) جنگ بدر(اولين نبرد پيامبر  من در"در جنگ بدر غايب بود و گفت، ) انس ابن النضر(عمويش : انس نقل کرده است
، "همراه با پيامبر بجنگم، هللا خواهد ديد که من چقدر پرقدرت خواهم جنگيد جنگبودم، و اگر هللا به من اجازه دهد تا در 

م من از تو تقاضا ميکن ای هللا،"پس مسلمانان فرار کردند و او گفت . در روز جنگ احد، رويا رويی او فرا رسيد بنابر اين
سپس او با ." من آگاه هستم از آنچه مشرکان انجام داده اند انجام داده اند ببخش، و) مسلمانان(مرا بخاطر آنچه اين مردم 

بهشت  به کجا ميروی ای سعد؟ بوی"و از او پرسيد . بن معاذ را ديدار کرد که درحال فرار بود شمشير خود جلو رفت و سعد
هويت او را از روی خال روی بدن او  هيچ کس نميتوانست. سپس جلو رفت و کشته شدو " قبل از احد به مشام من ميرسيد

از شمشير های کفار و همچنين تير های رها شده از کمانهای آنها   زخم٨٠او بيش از . و يا اثر انگشت او تشخيص دهد
 .برداشته بود

  

 .را نگاه کنيد  ٣٨۶۴ شماره ٩١مسلم کتاب  صحيح همچنين

بگذاريد اکنون جزئيات . آوری کرده ايم ما تابحال اکثر اطالعاتی که در مورد سعد قبل از ماجرای بنی قريظه وجود است، جمع
 .بيشتری را از ماجرا بدانيم

در مورد اينکه اين معاهده واقعا (داشت   بنی قريظه معاهده ی را که بين آنها و مسلمانان وجوددر ابتدای جنگ خندق، وقتی
کردند، سعد بعنوان يکی از واسطه های بين پيامبر و بنی قريظه انتخاب شد، تا  فسخ) چه بوده است منابع روشن وجود ندارد

 :ماجرا اينگونه پيش ميروداين ماجرا حقيقت دارد يا نه، اما وقتی او فرا ميرسد،  ببيند

 ٧٣۶سيرت پوشينه دوم برگ 

سعد  پس چون ايشان چنان ديدند،. کردند و مخالفت آشکارا) دمحم کيست؟(ما دمحم نشناسيم و با وی هيچ عهد نداريم : گفتند که
پس سعد بن معاذ  .دادندمردی که تندرو بود، بعد از آن جهودان نيز اورا دشنام  بن معاذ ايشان را دشنام داد از بهر آنکه وی

است و با ايشان بشمشير سخن  برخيز تا برويم، که ميان ما و ميان ايشان بيش از سخن: به سعد بن عباده کرد و گفت روی
 .ميبايد گفتن

 و قريظه در حالی بازگشت که با آنها دشنام رد با استناد به ابن اسحق، سعد مرد بد اخالقی بود و از آخرين ديدار خود با بنی
 آيا ممکن بود خاطره. نگاه داشته بودند، اما سعد هنوز با آنها تسويه حساب نکرده بود بدل کرده بودند، و تنها ديگران او را

 ً ميدانست که بين او و بين يهوديان چه  اين آخرين ديدارها روی تصميم او در مورد اين قوم نفوذی داشته باشد؟ و دمحم قطعا
 .اين ماموريت را به او ميدادند فرستاده های او گزارشاتفاقی افتاده است، زيرا 

خودش را به روشنی در زير بيان ميکند   ما او را ميابيم که او نظر قبل از ماجرای حساسی که سعد در آن زمان زخمی شد،
 ).شده است کلمات نوشته شده بين پرانتز، توضيحات اضافه(
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می آمدند و از اين جانب و از آن   کفار بنشست و هر روز بکناره خندقپس سيد، عليه السالم، بيست و سه روز در مقابل
بود که کافران غلبه کردندی و حصار مدينه بستندی، سيد عليه  جانب جنگ ميکردند، و چون مدت حصار دراز گشت و نزديک

 ، و)مدينه تاخته بوديکی از قبايل عرب که به کمک قريش به (قريش، و به پيش اهل غطفان  اسالم کس فرستاد به پنهان
ايشان بکرد و از ايشان صلح  سردار ايشان دو تن بودند، يکی را عيينه بن حصن بود يکی ديگر حارث بن عوف، و استمالت

مدينه به ايشان را باشد و ايشان برخيزند و باز پس روند و او  (محصول خرما(از ثمار ) يک سوم(بطلبيد، قرار آنکه ثلثی 
بنوشتند، و  و سيد، عليه السالم، بفرمود تا صلح نامه. ، و مهتران غطفان بدان راضی شدند) و قريش انداو بم(داند و قريش 

السالم، کس فرستاد و سعد بن معاذ و سعد بن  چون صلح نامه نوشته بودند، پيش از آنکه گواهان بران نويسند، سيد عليه
 يا رسول هللا، اين صلح از بهر ما ميکنی يا حق تعالی ترا: اذ گفتسعد بن مع. کرد عباده را هر دو بخواند و با ايشان مشورت

جمله عرب بخصمی شما در آمدند و  نه که از بهر شما ميکنم، از برای آنکه ميبينم مردم به رنج آمدند و: فرموده است؟ گفت
 اند، و من اين از بهر آن کردم فرو گرفته اند و مسلمانان بتنگ آورده چند مدتست تا مدينه را حصار ميدهند و حوالی مدينه

شوکتی نباشد، و  و چون ايشان رفته باشند، لشکر باقی را. غطفان بدين موجب صلح برود تا ايشان بازگردند که با لشکر
وقت که کافر بوديم هرگز رشوه به يک دانه خرما بهيچ  يا رسول هللا، ما در آن: سعد بن معاذ گفت. ايشان را نيز ببايد شدن

عزيز  از کس بخود نميگرفتيم، اکنون که حق تعالی ما را اسالم ارزانی داشت و ما را برتو  ای نميداديم و ذل و خواریآفريده
خدائی که ترا براستی بخلق فرستاد، که  کرد، از بهر چه ذل و خواری بر خود گيريم و مال خود برشوت بکافران دهيم، بدان

 تا حق تعالی خود چه) تنها به آنها شمشير ميدهيم(با ايشان ميزنيم و ميخوريم  واز خرمای مدينه دانه ای به ايشان ندهيم 
نامه را بگرفت و بدريد و لشکر همچنان  بعد از آن سعد بن معاذ آن صلح. شما دانيد: سيد عليه السالم گفت .تقدير کرده است

 ٧٣٨ پوشينه دوم برگ سيرت رسول هللا. جنگ ميکنند در مقابله ديگر نشسته اند و هر روز با يکديگر

. در اين جنگ بجای صلح کردن فدا کند سعد خويی درنده و دژخيمانه دارد، و بيش از دمحم مايل است که حتی مردم خود را نيز
را به کشتن دهد، آيا چنين مردی ميتواند ترحمی نسبت به دشمنان نشان  اگر او ترجيح ميدهد که شکست بخورد و قبيله خود

 .اينجا سعد با دمحم صحبت ميکند، و دمحم از خوی سعد به خوبی آگاه است دهد؟ بازهم در

  :٨۴۴ شماره ٩۵ کتاب ۵بخاری پوشينه  صحيح

 :عايشه نقل کرده است

از کمان به سمت او رها کرد  وقتی شخصی از قريش به نام حبان ابن العرقه پيکانی را) خندقجنگ (سعد در روز خندق 
بازوی سعد ) يا شاهرگ(که تيری را به سمت رگ ميانی  او حبان بن قيس از بنی معيص بن عامر بن لوی بود. زخمی شد

 .او برود  باشد، تا پيامبر بتواند آسانتر به ديدارسعد در مسجد بنا کرد تا او به پيامبر نزديک پيامبر خيمه ای برای .رها کرد
کرد، جبرئيل بر پيامبر نازل شد ) حمام(غسل  وقتی که پيامبر از جنگ خندق بازميگشت، سالح هايش را روی زمين گذاشت و

 سوگند من آيا سالح را زمين گذاشته ای؟ به هللا"از سر خود ميتکاند، گفت  داشت گرد و خاک را) جبرئيل(و وقتی که او 
قريظه اشاره کرد، پس  ، جبرئيل به سمت بنی"کجا؟"، برو و به آنها حمله کن، پيامبر گفت "زمين نگذاشته ام سالح ها را

بعداً آنها تسليم پيامبر شدند، اما او آنها را به سعد  .(محاصره کرد آنها را(روانه شد ) قبيله بنی قريظه(پيامبر به سمت آنان 
بايد کشته شوند، زنان و  سعد پاسخ داد که من حکم ميکنم که تمام جنگجويان آنها .ود را از او بپرسندحکم خ رجوع داد تا

 .پخش شود) بين مسلمانان بعنوان غنيمت(فرزندانشان اسير و برده شوند و اموال آنها 

 :هشام نقل کرده است

در نزد من همچون جنگيدن در رکاب تو  ه هيچ چيزسعد گفت ای رسول هللا، تو ميدانی ک" پدرم مرا آگاه کرد که عايشه گفت
تو را از مکه راندند مورد عشق و عالقه نيست، ای هللا من گمان ميکنم تو  عليه کسانی که پيامبر بودن تو را انکار ميکنند و

ا زنده نگهدار تا باقيمانده است، مر پايان گذاشته ای، و اگر هنوز ميان ما و قريش جنگی) قريشيان(ميان ما و آنها  بر جنگ
پايان رسانده ای، پس بگذار اين زخم از هم بپاشد و خود موجب مرگ من  اما اگر جنگ را به. عليه آنها بخاطر تو بجنگم

سمت آنها   متعلق به بنی غفار بود که از پاشيده شدن خون به  در مسجد خيمه ای. زخم سرازير شد پس خون از". شود
، خون !"ما می آيد؟ نظاره گر باشيد  ساکنان خيمه، اين چيست که از پيش شما به سمتآنها گفتند ای. شگفت زده شدند

 .همان زخم مرد زيادی از زخم سعد روانه شد و سعد پس از آن بخاطر

، آيا الزم است که بيش از اين در "نيست هيچ چيز به اندازه جنگيدن با ناباوران مورد عالقه سعد"بنابر اين در ميابيم که 
 سعد توضيح دهيم؟مورد 

بنی قريظه به شدت زخمی شده بود، و  همچنين ما می آموزيم که سعد در آخرين روزهای جنگ خندق و اندکی قبل از حمله به
جالب است که هيچ نشانی از فسخ شدن قرارداد و معاهده ای . برداشته بود مرد اندکی بعد از اين ماجرا به دليل زخمهايی که
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يعنی دمحم به دليل دريافت وحی  ديدار دمحم با جبرئيل و دستور او برای حمله است،) به اصطالح(ل حمله ندارد، بلکه دلي وجود
 .به بنی قريظه حمله کرد

جزئيات بيشتری نسبت به حديث باال  آنچه ابن اسحق در مورد اينکه سعد چگونه زخمی شده بود، و در پاسخ چه گفته بود با
 .ذکر شده است

بود چنانکه ) حصار، سنگر(و در مدينه حصنی ) حارثه  بن سهل بن عبدالرحمن بن سهل االنصاری برادر ابنابو ليال عبدهللا)
نبود و آن حصن از آن قومی بوده بود که ايشان را بنی حارثه گفتندی، و عايشه رضی  در جمله مدينه از آن حصن محکم تر

بودند، و سعد بن معاذ برگذشت  بودند و هردو در بام حصن ايستادهمعاذ در آن حصن ) بن(عنها و عن ابيها، و مادر سعد  هللا
اگر سعد زرهی ازين تمام تر پوشيده : عايشه مادر سعد را گفت که و بجنگ ميرفت، و زرهی پوشيده بود که آستين نداشت و

وی آيد؟  ی که تيری بهای عايشه ميترس: مادر سعد گفت. آن وقت هنوز آيت حجاب فرود نيامده بود بودی اوليتر بودی و در
بدان نبايد خوردن، پس همچنانکه بجنگ  اگر در چنين روزی پسرم را تيری رسد، هيچ غمی: مادرش گفت. بلی: عايشه گفت

وی زدند و ) منتهی. اندام و ميزاب البدن گويند يا آن رگ حيات است رگ ميانی دست که آن رگ هفت(رفت، تيری بر اکحل 
تا آن دريابم  بار خدايا اگر ميان لشکر اسالم و قريش هنوز قتالی مانده است مرا مهلت ده:  گفتو سعد خون از وی روان شد

پس حق تعالی  .عليه السالم، شکسته اند، بکام خود ببينم مرا چندان زندگانی ده که يهود بنی قريظه که عهد پيغمبر، و اگر نه
بستد و   سيد عليه السالم بنی قريظه را بقتل آورد و قلعه ايشانچندان حيات بخشيد که بديد که دعای وی قبول کرد و وی را

در خندق به اکحل وی، خون گشوده شد و  مال ايشان برگرفت؛ و بعد از آن سعد بن معاذ هم بدان زخم، که وی را رسيده بود
 ٧۴١برگ  سيرت پوشينه دوم. از وی خون روان شد تا شهيد شد

او . مورد بنی قريظه به اجرا بگذارد د، آخرين آرزوی او اين بود که تمايل خود را دروقتی سعد بطور مرگباری زخمی شده بو
 آيا هيچ شکی وجود دارد که او چه آرزويی در مورد بنی قريظه داشت؟ اين خواسته خود را آشکارا بيان نکرده است، اما

  :٣٧۴۵ شماره ۵٢مسلم کتاب  صحيح

 :جابر ابن عبدهللا روايت کرده است

بنابر اين رسول . بود و آن ورم کرده بود رسول هللا آنرا با ميله ای سوزانده. به وريد سعد بن معاذ يک تير برخورد کرده بود
 .کرد هللا برای دومين بار همين کار را

وقتی سعد . بسيار به دمحم نزديک بود ن نقل قول شده اخير باز هم مدارکی بيشتر برای ادعای اوليه ما است که سعدسه مت
او برپا شد، تا اينکه بتواند او را در بستر مرگ آسانتر مالقات کند  زخمی شده بود او اجازه داد که خيمه ای در نزديکی

نشان دهد اين  اين مدرکی است برای اينکه. خصاً به تيمار زخمهای او پرداختمسلم ميخوانيم دمحم حتی ش در صحيح). بخاری(
 سعد نا آگاه بوده باشد؟" تمايل آخرين"آيا ممکن است که دمحم از اين . دو شخص چقدر به هم نزديک بودند

 روز ٢۵ اين محاصره   برداشته بود، سعد اين زخم را در جنگ خندق که قبل از آغاز محاصره بنی قريظه به پايان رسيده بود
در کنار خيمه سعد خيمه ای برپا کرده بود تا بتواند اورا به آسانی مالقات  دمحم. قبل از اينکه بنی قريظه تسليم شوند طول کشيد

دمحم و سعد در زمانی  به ما اخباری از گفتگوهای شخصی ميان. همچنين شخصاً به تيمار زخمهای سعد ميپرداخت کند، و او
اما بيش از اندازه نابخردانه است اگر گمان کنيم سعد در  مالقات ميکرد و زخمهايش را تيمار ميکرد نرسيده است،که او را 

ً  اين ديدارها از تمايل خود چهار هفته  برای پايان يافتن جان قبيله بنی قريظه و آرزوی او پس از به پايان رسيدن اين تقريبا
  .دمحم سخن نگفته باشد ه تمايل به مرگ آنها را داشت برایمحاصره و جنگ بر عليه کسانيکه او هموار

باال هستند، معموال خوی بدی پيدا  اينکه سعد زخمهای مرگباری برداشته بود خود مسئله کوچکی نيست، وقتی مردم زير فشار
اينچنين کمتر اتفاق بيماريهايی . فشار بسياری را بر بدن می آورند بيماريهای طاقت فرسايی همچون زخمهای شديد. ميکنند

داروهايی که دردها را  عالوه بر اين در آن زمان مسکن ها و.  ماليمت نسبت به بقيه وادارند به ترحم و می افتد که مردم را
در حال مردن بود و احتماال درد فراوانی از زخم هايش  سعد. تسکين ميدهند، بصورتيکه امروز وجود دارند، وجود نداشتند

ميشد و  سالمتی کامل به سر ميبرد، به دنبال مرگ دشمنان دمحم بود، و بيماری او مزيد بر علت تی در شرايطسعد وق. ميکشيد
 .باعثی ميشد که او در آن حالت، حتی خشن و درنده تر از حالت عادی اش باشد

وظيفه قضاوت را بر عهده شدند، اما او  بخاری همچنين عليه ادعای رايج مسلمانان ميگويد که بنی قريظه تسليم قضاوت دمحم
 .تحقيق در کانون توجه ما قرار خواهد گرفت دليل اين انتقال در قسمت بعدی اين. سعد گذاشت
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از تنفر عميق او نسبت به يهوديان  ما شخصيت سعد را در اين نوشتار شناختيم و دانستيم که او آماده است تا خون بريزد،
 .همچنين دمحم از تمايالت و خلق و خوی او آگاه بود ديک بود وآگاه شديم و دانستيم که به دمحم بسيار نز

افراد قبيله اوس و انتخاب سعد بعنوان  در مقابل اين اطالعات پيش زمينه، ما بايد با دقت بيشتری به ميانجيگری برخی از
 .حکم اين ماجرا نگاه کنيم

  

========= 

ترجمه و انشای رفيع الدين اسحق بن دمحم  سيرت رسول هللا، ینسخه پارس در ترجمه اين نوشتار برای دقت بيشتر، از *
شده است، از آنها که ميان اين نسخه و نسخه انگليسی پروفسور آلفرد  همدانی با مقدمه و تصحيح اصغر مهدوی استفاده

پرانتز آورده  نوجود دارد، جمالتی که در نسخه انگليسی وجود دارد اما در نسخه پارسی وجود ندارد درو گيوم تفاوت های
 .شده است

 

  

 
ُحکم او و  پياده شدن  َحکم شدن سعد بن معاذ، قضاوت او،-بخش سوم 
  .نتيجه گيری

  

از يهوديان،و بويژه آخرين آرزوی  در قسمت پيشين در مورد شخصيت سعد بن معاذ تحقيق کرديم، منش و رفتار او، تنفر او
در ادامه بطوره و خالصه، برخی از نکات مرتبط را . بررسی کرديم النیاو يعنی پايان دادن به بنی قريظه را در بخشی طو

 .ميکنيم دوباره نقل قول

من (داشتمی که دست از کشتن ايشان نداشتندی  اين اولين ظفری است که مسلمانان را يافته اند بر کافران، و من چنان دوست
و بغنيمت مشغول نشدندی تا ) نها زنده اند و فرار ميکنندببينم تا اينکه ببينم آ دوست داشتم ايشان را در حال کشته شدن

 * .سيرت رسول هللا  پوشينه دوم ۵۶۵برگ  .و جد اهل اسالم جمله اهل عرب را معلوم شدی صالبت

چه کسی من را از شر ! ای مسلمانان"کرد، و گفت  شکوه) ابن سلول( بن ابی رسول هللا بر روی منبر رفت و از عبدهللا
 ام آزرده است خالصی ميدهد؟ به هللا سوگند، من هيچ چيز از خانواده ام نميدانم مگر آنکسی که مرا با تهمت زدن به خانواده

به خانه من وارد نشده است مگر به   او هرگزنيکی، و آنها مردی را محکوم کرده اند که من در مورد او هيچ بدی نديده ام و
 من تو را از دست او خالصی خواهم داد؛ اگر   ای رسول هللا،"و گفت  سعد بن معاذ برادر بنی عبدالسهل برخاست". همراه من

 دستور بده و به ما) باشد يعنی از خزرج(اوس باشد، من سر او را خواهم بريد، و اگر او از برادران ما باشد،  او از قبيله بنی
  ٢۶۴ شماره ٩۵ کتاب ۵بخاری پوشينه  صحيح .ما به دستور تو مطيع خواهيم بود

 .آخرين رويارويی سعد و بنی قريظه با دشنام دادن به پايان رسيد

سعد  پس چون ايشان چنان ديدند،. مخالفت آشکارا کردند و) دمحم کيست؟(ما دمحم نشناسيم و با وی هيچ عهد نداريم : د کهگفتن
بن معاذ روی  پس سعد .از بهر آنکه مردی که تندرو بود، بعد از آن جهودان نيز اورا دشنام دادند بن معاذ ايشان را دشنام داد

بيش از سخن است و با ايشان بشمشير سخن ميبايد  يز تا برويم، که ميان ما و ميان ايشانبرخ: به سعد بن عباده کرد و گفت
 .٧٣۶پوشينه دوم برگ  سيرت .گفتن

 :آخرين آرزوی او نيز چنين بود
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مرا چندان  مرا مهلت ده تا آن دريابم و اگر نه بار خدايا اگر ميان لشکر اسالم و قريش هنوز قتالی مانده است: سعد گفت
سيرت رسول هللا پوشينه دوم برگ  .عهد پيغمبر، عليه السالم، شکسته اند، بکام خود ببينم انی ده که يهود بنی قريظه کهزندگ
٧۴٢. 

او . دمحم رهبر بزرگی بود. خوب ميدانست حال آيا اين عبارتها هيچ جايی برای شک و شبهه باقی ميگذارند؟ دمحم تمام اينها را
آيا ممکن نيست که همين شناخت پيشين باشد که سبب شود دمحم قضاوت در   .خوبی ميشناختمردان خود و بويژه سعد را ب

 را به سعد بن معاذ واگذارد؟ مورد بنی قريظه

در گذشته نيز . اين ميل او ايستادگی شد در بخش نخست ديديم که دمحم قصد داشت بنی قريظه را قتل عام کند، اما با زور جلوی
 حال او بنی قريظه را مغلوب کرده بود و آنها ميدانستند که دمحم. کارگر نيافتاده بود  بنی نضير به داليلیقصد دمحم برای قتل عام

قبيله اوس نيز ميداند که دمحم چنين قصدی دارد،  . ابو لبابه ميداند که دمحم قصد دارد تمام آنها را بکشد  .قصد کشتارشان را دارد
 ی قريظه محاصره شده است، سريعاً جلو می آيند و برای نجات جان آنها شفاعت خواهیبن به همين دليل وقتی در می يابند که

او پناه ميبرند، تا از آنجا که قبال در  ميکنند، و در اين شفاعت خواهی به ترحم و انسانيت دمحم پناه نميبرند، بلکه به عدالت
ای "آنها ميگفتند . يظه نيز ميانجيگری اوس را بپذيردبود، در مورد بنی قر مورد قبيله ديگری ميانجيگری خزرج را پذيرفته

 ."!بخاطر ما عادل باش پيامبر،

به ترتيب کلمات در اين پاراگراف . بگذاريم ما بايد اين مداخله را با دقت بررسی کنيم و پاسخ دمحم را نيز با دقت زير ذره بين
 .حساس دقت کنيد

نديدند، تن در دادند و بحکم پيغمبر، عليه السالم، از قلعه فرود  يچ چارهپس ايشان، چون مدت حصار دراز بکشيد و خود را ه
يا : السالم رسيدند و گفتند چون ايشان بيامدند، قوم اوس از انصار بخدمت سيد، عليه) صبحگاهان( و  .بسپردند آمدند و دژها

 ]است منظور واقعه بنی قينقاع [با برادران ماتو ميدانی که اخيراً  نه دوستان خزرج و(رسول هللا، بنی قريظه دوستان ما اند 
بنی قريظه را که همپيمان اوس بودند محاصره کرده بود و در  پيامبر اکنون(و ايشان را بما سپار ) چگونه رفتار کرده ای

خواهان   ومحاصره کرده بود حکميت در مورد آنها را به عبدهللا بن ابی بن سلول که از خزرج بود گذشته وقتی بنی قينقاع را
، آن وقت سيد . )را به اوس واگذار ميکرد حکميت شده بود سپرده بود، و اکنون نيز بايد همان کار را ميکرد، يعنی حکميت

گفت قوم اوس را که اگر من حکم بنی قريظه به يکی از شما سپارم شما ) شنيد بعد از اينکه اين سخن آنان را(عليه السالم 
سعد بن معاذ که مهتر شما  من حکم ايشان به: پس سيد عليه السالم گفت. بلی، يا رسول هللا: فتنديا نه؟ ايشان گ راضی باشيد

 .٧۵۴سيرت پوشينه دوم برگ . ازان کنيم است سپردم، و آنچنان که وی حکم کند ما راضی شويم و کار

در آن ماجرا مداخله اجباری . ره ميکننداشا افراد قبيله اوس به ماجرای مشابهی که قبالً برای بنی قينقاع اتفاق افتاده بود
 شد که جان مردم قبيله نجات يابد و بجای قتل عام، پيامبر آنها را تبعيد کند و از عبدهللا بن ابی سلول از قبيله خزرج باعث

 در جريان دمحم ماجرای مداخله خزرج را بنابر اين افراد قبيله اوس شفاعت خواهی ميکنند تا بلکه. خانه خود بيرونشان سازد
که از هم پيمانان اوس بودند نيز همان رفتار را کند و ميانجيگری اوس را  بنی قينقاع به ياد آورد و در مورد بنی قريظه

نميتواند در مقابل تقاضای  دمحم. در اين مورد تنها با موافقت با اين خواسته ميتوانست عدالت را رعايت کرده باشد دمحم. بپذيرد
دمحم . حالی بيابند که در ميان آنها و قبايلشان تبعيض قائل ميشود ، او نميخواست که طرفدارانش او را درعدالت اعتراض کند
 خود نشان ميدهد؟ افراد قبيله اوس از دمحم چه خواستند؟ چه عکس العملی از

 قضاوت کند؟) قريظه بنی(ای اهل اوس، آيا راضی خواهيد شد اگر يکی از خود شما در مورد آنها 

ای "ايستاده بودند و دمحم از آنها ميپرسد  افرادی از قبيله اوس در روبروی دمحم.  پرسش دمحم بطور عمدی ابهام آميز استاين
همان اشخاصی که در آن لحظه روبروی دمحم ايستاده بودند و با او صحبت  ، يعنی يکی از"يکی از خود شما... اهل اوس 

ميتواند باشد، او  که اين حکم که قرار است از ميان آنها انتخاب شود چه کسیاگر يکی از آنها شک ميکرد  حتی. ميکردند
يک دقيقه صبر کن، منظورت دقيقاً "ميتوانستند بگويند،  واقعا چه پاسخی ميتوانست به اين پيشنهاد دمحم بدهد؟ آيا آنها

هيچ  .ه ای و پيشنهادی بهتر از اين بگيريميکديگر نگريسته اند و گفته اند، نميتوانيم نتيج به احتمال زياد آنها به" چيست؟
. قضاوت را بر عهده خود آنها بگذارد ممکن بود دمحم حتی. داده شود" آری"انتخابی در اينجا وجود نداشت مگر اينکه پاسخ 

ت پرسش بسيار باز اس". را قبول ميکنيد؟ من از ميان شما انتخاب کنم هرکس که آيا قضاوت"دمحم در پرسش خود نميگويد 
راه حل را قبول ميکنند خودش سعد را که  از اينکه آنها اين بعد  اما دمحم .بگويند" نه"هيچ عنوان نميتوانند به آن  که آنها به

دمحم ميدانست که سعد دقيقاً همانگونه قضاوت خواهد کرد که دمحم . ميکند تنفری عميق نسبت به يهوديان داشت انتخاب
 .ميخواهد



مبادله جمالت نيست؟ دمحم در پرسيدن پرسش از  راه فهميدن اين درست ترين  اگر نه تنها راه وراه يک آيا اين حداقل
او نه تنها در پايان به خواسته خود ميرسيد، بلکه بخشنده و سخاوتمند نيز به  .نمايندگان اوس بسيار هوشمندانه عمل کرد

ميدانست که سعد همان  را و روحيات او را ميشناخت واما ما در قسمت دوم ديديم که پيامبر به خوبی سعد . آمد نظر می
 .تصميمی را خواهد گرفت که پيامبر ميخواهد

. ای نزديک حصار بنی قريظه اتفاق افتاد ما ميدانيم که سعد در آن زمان در چادر بسر ميبرد، و اين ماجرا در مدينه در نقطه
وقتی اوس به نزد سعد . بسيار ضعيف و بيمار گشته بود. دبرداشته بو سعد در مجاورت اين مکان نبود، او يک زخم کاری

خودش بر  که به سعد کمک کنند تا بر روی خر سوار شود، او حتی نميتوانست راه برود، يا با نيروی رفتند، مجبور شدند
اما همانطور که . برای اين قضاوت انجام دهند او بطور قطع نامزد اين انتخاب نبود که خود افراد قبيله اوس. روی خر بنشيند

 .ميبردند نيز بعيد بود که پاسخ منفی به اين پيشنهاد دمحم بدهند گفته شد، حتی اگر آنها به اين مسئله پی

 .بنابر اين در ادامه سيرت، سعد بعنوان قضاوت از طرف پيامبر انتخاب ميشود

) ز زنان اسلم به نام رفيضه درون مسجددرخيمه يکی ا) سعد بن معاذ دز غزو خندق تيری خورده بود و او را در مدينه 
و چون سيد عليه السالم، . و تجربه جراحت وی ميکردند، و جراحان بر وی نشسته بودند بازداشته بودند و از جهت مداوات

روی (سعد بن معاذ را بر  بنی قريظه به وی تفويض کرد، انصار اوس که قوم وی بودند برخاستند و به مدينه شدند و حکم
بياوردند، و ايشان چنان ميپنداشتند که مگر سعد بن معاذ  نشاندند و) ه بر روی آن زين و بالش چرمين گذاشته بودندخری ک

داشتند و  روا ندارد که ايشان بقتل آورند، از بهر آنکه ايشان با قوم سعد بن معاذ دوستی ديرينه جانب بنی قريظه نگاه دارد و
است و ايشان دوست و هواخواه تو بوده اند از  ه السالم حکم بنی قريظه بتو تفويض کردهسيد علي: در راه با سعد ميگفتند که

 سعد جواب ايشان باز داد و. ايشان نيکوی کنی و حکمی موافق در حق ايشان بفرمائی دير روزگار، و اکنون می بايد که با
 :گفت

پس قوم وی، چون اين سخن از وی  .ه نکندانديش گفتا وقت آن است که سعد آنچه حقست بگويد و از مالمت هيچ کس
و مراقبت هيچ ) برای خشنودی مردم از گفتن آنچه حق می شمارد خودداری نکند(نکند  بشنيدند، دانستند که سعد هيچ مداهنه

ا بودند قبل از اينکه سعد حکم ر برخی از ياران او که در آنجا(نخواهد کردن، و جمع انصار از دنباله وی بازگرديدند  کس
سيرت رسول هللا پوشينه ). بازگشته و خبر مرگ بنی قريظه را رسانيدند اعالم کند به دليل آنچه از او شنيده بودند به منطقه

 ٧۵۴  دوم برگ

انتخاب کرده است تا در مورد بنی  وقتی که ميشنود پيامبر او را. بدون هيچ شگفتی، سعد همان شخصيت خودش را دارد
 را پياده ميکرد، و به) ؟؟(اراده خدا  او بايد. او را انتخاب کرده است داند که دمحم برای چه چيزیقريظه قضاوت کند، خوب مي

دمحم به يکی از . گوش نکند خواهشهای اطرافيانش و دوستانش که در مقابل دشمنان خدا و دمحم صلح جو و آرام بودند
 .کند دوستانش متوصل شده بود که ميتوانست اراده او را پياده

 :چون سعد به خدمت سيد عليه السالم آمد، سيد عليه السالم اصحاب را گفتو 

 قوموا الی سيدکم،

سيد عليه : بعد از آن مهاجران گفتند که .گفت پيش مهتر خود بپاخيزيد و اصحاب جمله از جای برخاستند و استقبال وی کردند
، از بهرآنکه سعد مهتر )ار پيش پای سرورشان بلند شوندپيامبر اين است که انص گفتند منظور(السالم برين انصار ميخواست 

چون وی بيامد و  .ايشان بود، و انصار گفتند نه بر اين سخن جمله صحابه می خواست، يعنی مهاجر و انصار و پيشوای
 کنی در حق گردانيده است بر بنی قريظه، اکنون تا چه حکم بنشست مهاجر و انصار گفتند يا سعد، سيد عليه السالم ترا حاکم

بعد : بلی گفتند شما در عهد خدای هستيد که هرچه من فرمايم شما آنرا بجای آوريد؟ :و گفت سعد روی به انصار کرد. ايشان
پيامبر خواست که او نيز حکميت وی را تاييد  با اشاره از(از آن روی باز سيد عليه السالم کرد و دستوری از وی بخواست 

پس گفت، حکم من در بنی قريظه آن است که هرچه مردانند جمله بکشند و . بداد او را دستوری؛ و سيد عليه السالم )کند
 ٧۵۵برگ  سيرت پوشينه دوم. فرزندان ايشان برده گيرند، و مال ايشان ميان مسلمانان قسمت کنند زنان و

، اين به اين معنی "قبول ميکنيد؟ اآنه قضاوت من را در مورد شما، آيا"با دقت به پرسشی که سعد ميکند نظر کنيد، ميپرسد 
 .دمحم از بنی قريظه نشده بود، اين پرسش از مسلمانان شده بود، بويژه از قبيله اوس و است که اين پرسش

اين قبيله . بدون هيچ شرطی تسليم شده بود مقابل دمحم بنی قريظه در هيچ سر باز زدنی در مورد قضاوت دمحم وجود نداشت،
دمحم طرف او  سعد انتخاب شده بود و. آنان آمده بود و دمحم آنها را با يک پاسخ هوشمندانه گول زد نجيگریاوس بود که به ميا



در اين ميانجيگری تنها کاری . آنرا قبول کرده بود در اين زمان اوس نميتوانست قضاوت سعد را رد کند زيرا قبالً . را ميگرفت
 .صادر شده از سوی سعد بن معاذ بودشرايط و حکم  که آنان ميتوانستند بکنند، قبول

افراد قبيله بنی قريظه حتی در اين تصميم گيری ها . گرفته شده بود در مقابل قبيله اوس تنها اما مهم اين است که اين تصميم
 .دتاثيری نداشتن وقتی که بدون هيچ پيش شرطی تسليم شده بودند، ديگر در تصميم گيری ها هيچ دخالتی و .حاضر نيز نبودند

 :ميخوانيم پاسخ دمحم به اين قضاوت وحشيانه چيست؟ در ادامه

گفت ای سعد، . فوق سبعه ارقعه بحکم هللا من) فيهم(لقد حکمت : اين سخن بگفت، سيد عليه السالم بگفت) سعد(و چون 
 .آسمان هللا حکم کرده است تو در بنی قريظه بکردی چنانست که در هفت) که(حکم 

اين سخن) سعد(و چون   بگفت، سيد عليه السالم بگفت

 ٧۵۵سيرت پوشينه دوم برگ 

اين يک تاييد اگر نه تاکيد است بر اينکه . نشده است" زده شگفت"اين نوع جمله ها نشان ميدهد که او ابداً از چنين تصميمی 
کرده   او را ستايشدمحم تنها تصميم. نه ناراحتی در اين نوشتار ديده ميشود نه شرم. است را گرفته" درست"سعد تصميم 

 .است

تصميم خدا را با اين ريسک که ممکن است سعد  اگر دمحم در مورد قضاوت خدا اطمينان داشت، چطور توانست پياده شدن
به خطر بياندازد و تصميم گيری را بر عهده سعد گذاشت؟ از طرف ديگر اگر  تصميمی غير از آنچه خدا گرفته است بگيرد،

وحشيانه ای را که از  د اين قضاوت به او نداده است، چطور دمحم جرات کرده است که اين تصميممشخصی در مور خدا دستور
 بدهد؟ اميال شرورانه يک مرد بی رحم برخاسته است را به خدا نسبت

 :متن سيرت اينگونه ادامه پيدا ميکند

کنون نيز در بازار مدينه در همان مکان است که هم ا پيامبر به بازار مدينه(پس بفرمود تا در بازار مدينه خندقی فرو بردند 
  جهودان بنی قريظه را يک يک می آوردند و گردن ميزدند و در آن خندق می و) کردند رفت و گودالهايی در آنجا حفر

که در يهود هيچ کس از وی  و بعد از اين حيی ابن اخطب را بياوردند. انداختند، تا نهصد مرد از ايشان گردن بزدند
نبود پيغمبر را، عليه السالم، و از همه لشکر انگيزتر و در  نبود و دشمنی عظيم تر از وی) ريفتر، در مقام باالترش(مهتر

شکوفه ها  در حاليکه عبايی که با تصاوير(نمود، چون او ) دشمنان را بر عليه مسلمانان تحريک) غزو خندق بيشتر تحريض
کرده بود تا مسلمانان اين لباس را بعنوان   سوراخهايی به اندازه انگشتتزيين شده بود را بر تن داشت و همه جای آنرا

را پيش سيد، عليه السالم، آوردند، دستهای وی ) را به گردنش بسته بودند غنيمت از او نستانند، و در حالی که دستانش
جد بود بجای آوردم و در  آنچه جهد ويا دمحم، هيچ پنداشت نمی کنم که با تو خصمی نکرده ام و : بسته بودند گفت بازکردند که

، لکن هرکی خدای تعالی در حق وی تقدير خذالن کرده )نيستم اصالً از دشمنی با تو پشيمان(عداوت تو هيچ فرو نگذاشته ام 
 مرا بکشی، و من از آن نميترسم که تو) هرکس خدا را خوار کند، خدا نيز او را خوار خواهد کرد) باشد، هر آينه مخذول بود

کشته شدن و قتل عام شدن يهوديان برای ايشان  و(که بنی اسرائيل همه بدين راه رفته اند و هيچ يک بمرگ خود نمرده اند 
اما والهه ما لمت نفسی فی عداوتک، : اخطب که با سيد عليه السالم کرد اين بود و لفظ حيی بن). از پيش گزارش شده است

سيرت پوشينه دوم برگ ). بود گردنش را قطع کردند درحالی که نشسته(نيز بکشتند   پس او را .من يخذل هللا يخذل و لکنه
٧۵٧. 

درون آنها می انداختند به مسلمانان کمک کرده است، اما  ظاهراً خود دمحم نيز در کندن گودالهايی که يهوديان قتل عام شده را
و سرهايشان  به دنبال آنها فرستاد خود او ن نشان ميدهدگودالها ياری کرده است بلکه اين مت او نه تنها در آماده ساختن آن

. ياد شده است و شايد بيشتر را بريده است اين نشان ميدهد که شخص پيامبر سر کسانيکه از آنان. را از بدنشان جدا کرد
 نشده است و قطعاً اينکار توسط يک مرد تنها انجام. نيروی بسياری ميخواهد  نفر در يک روز زمان و٧٠٠-۶٠٠بريدن سر 

قضاوت را پياده کند، بايد  هرکس که منصوب شده بود تا قسمت اعظم اين. بسياری در اين قتل عام حضور داشته اند  افراد
متن  ). ١(قربانيان را در حالی که در چشمانشان مينگريسته ببرد وجدانی کرخت داشته باشد که بتواند سرهای بسياری از

من اين . است را توصيف ميکند  ها و گفتمانهايی که ميان معدومين و بين اعدامها انجام شدهتعدادی از اين سر بريدن سيرت
 .جزئيات خونبار را از خواننده دريغ ميکنم

 



قدرت او را در مدينه به چالش ميکشيدند خالص شده  ما بايد توجه داشته باشيم که دمحم از دست گروهی بزرگ که تسلط و
بيشتر  اين نپذيرفتن ادعای دمحم احتماال ً اهميتی بسيار. براستی يک پيامبر راستين خدا باشد ردند اوبود، گروهی که قبول نميک

ميدانستند و دمحم را در حد يک پيامبر نمی يافتند  تا زمانيکه مردمانی اهل کتاب که کتابهای خود را خوب. برای دمحم داشت
داستان  ما در اين. يامبر بودن و در نتيجه تسلط سياسی او تهديد ميشدروحانی دمحم برای پ وجود داشتند، جايگاه و شايستگی

اين . زير پا بگذارند و به اسالم ايمان بياورند ميبينيم که يهوديان ترجيح ميدادند کشته شوند تا اينکه کالم خدا و تورات را
تهديد  نابود کردن اين. د برگی پشتيبانی کردبيشتری در تاريخ، در مقايسه به اين گزارش چن واقعيت را ميتوان با اسناد بسيار

 .دمحم برای اين جنايت مرگبار بوده باشد  و موقعيت روحانی او را به شدت تهديد ميکرد ممکن است انگيزه اصلی که جايگاه

کسانيکه ( د مرد بالغ کشته شده بودن۶٠٠حداقل    .يافت دست" آخرين راه حل"از طرفی دمحم به غنايم و اموال بسياری از اين 
ميدادند، که هر کدام حداقل يک زن و يک فرزند را   خانواده را تشکيل۵٠٠که احتماالً تقريباً حدود ) قادر به جنگيدن بودند

 به عالوه سودی که از فروختن زنان بعنوان)  خانواده برای دمحم١٠٠ثروت (اين قبيله  شامل ميشدند، يک پنجم کل داراييهای
 .برده بدست می آمد

  :در مورد قبيله اين بود) سعد بن معاذ(ضاوت ق

 .گردد و زنان و کودکانشان برده شوند من قضاوت ميکنم که مردان آنها بايد کشته شوند، اموالشان تقسيم

 :دمحم در ستايش اين تصميم گيری ميگويد

  سيرت برگ .تو همان قضاوتی را کرده ای که هللا از باالی هفت آسمان کرده است

 :ينگونه ادامه پيدا ميکندداستان ا

فرزند ايشان غارت کردند و ببندگی فرا گرفتند و  پس چون مردان بنی قريظه بقتل آوردند، سيد عليه السالم، بفرمود تا زن و
 و. که در ميان مسلمانان قسمت کردند، مال بنی قريظه بود) مالی(و اول فيئی . کردند مالهای ايشان در ميان مسلمانان قسمت

باز، خمس الغنائم و الخراج  خاص خود از آن بدر کرد و برگرفت و از آن روز) يک پنجم سهم خود(ليه السالم خمس سيد ع
  .آن سنتی گشت در ميان لشکر اسالم

...  

را به نجد فرستاد و آنها را در ازای  سپس رسول سعد بن زيد االنصاری را همراه با عده ای از زنان اسير شده بنی قريظه(
 ). سالح فروختاسب و

 .٧۵٨سيرت پوشينه دوم برگ 

 ميماند؟ ديگر چه چيز ميتوانيم بگوييم؟ آيا چيزی برای گفتن باقی

ارتباط نيست اگر ببينيم نظر دمحم در مورد شخصيت سعد  بی. چند روز پس از قتل عام قبيله بنی قريظه، سعد بن معاذ ميميرد
  است، ما ميخوانيم؛او چگونه بوده بن معاذ و جمع بندی او از زندگی

  :دمحم بن اسحاق گويد، رحمه هللا عليه که

پيغمبر، عليه السالم، آمد اندر نيمه شب  ، جبرئيل عليه السالم، بدر حجره)جدايی گزيد(چون سعد بن معاذ از دنيا مفارقت کرد 
عرش خدای تعالی بجنبش در  د ومفارقت کرده است؟ امشب دِر هفت آسمان گشوده ان يا رسول هللا، کيست که از دنيا: و گفت

از جبرئيل عليه السالم، بشنيد،  سيد، عليه السالم، چون اين سخن. است، از سختی مرگ وی و مشتاق ديدار وی شده اند آمده
و سعد بن معاذ مردی بزرگ و فربه بود، و چون جنازه وی . رفته بود زود بخانه سعد بن معاذ رفت و چون ديد که وی از دنيا

سخت  ميبردند سخت سبک بود، پس منافقان طعن زدند که سعد مردی بزرگ ضخيم بود و اين ساعت ند و بگورستانبرداشت
آسمان برداشتند و سبب سبکی وی از  جنازه وی مالئکه: سبک می نمايد و اين سخن بازگوش سيد، عليه السالم، رسيد، گفت

 :اين بود، و بعد از آن سوگند خورد و گفت



شدند بروح سعد بن معاذ و عرش حق  (مژده دهنده(ان دمحم در يد وی است که مالئکه هفت آسمان مستبشر بدان خدای که ج
 .تعالی بر وی بجنبيد و استقبال روح وی کرد

سيد عليه السالم، بر سر گور وی تسبيح  معاذ را دفن کرديم،) بن(و جابر بن عبدهللا انصاری رضی هللا عنه، گفت چون سعد 
اصحاب که با وی بودند جمله تسبيح کردند و بعد از آن تکبير کرد و همه  د عليه اسالم ، تسبيح کرده بود،کرد و چون سي

 :سيد عليه السالم گفت يا رسول هللا، اين تسبيح و تکبير از بهر چه کردی؟: بعد از آن سوال کردند و گفتند تکبير کردند،

 .گردانيد دم، حق تعالی فراختنگ شد، و چون تسبيح کر (خوب(صالح  گور بدين بنده

عليه السالم، روايت ميکند که پيغمبر  موافق اين حديث حديثی ديگر هست از عايشه، رضی هللا عنها، و او از قول پيغمبر،
سيرت پوشينه . کسی رستگاری از تنگی گور ميافتی سعد بن معاذ بودی گور بر هرکس تنگ آوردند و اگر: عليه السالم گفت

  ٧۶٠ دوم برگ

ما ممکن است سعد بن معاذ را همه چيز بناميم غير . بوده است خوبی ارزيابی دمحم از سعد بن معاذ چيست؟ دمحم ميگويد او مرد
دمحم در چه نوع  ارزيابی شگفت آور دمحم اين پرسش را در پس زمينه مطرح ميسازد که. بودن" خوب"يعنی  از همين صفت،

ميشده است؟ بر اساس کدام معيارها يک انسان  حوال دمحم کدام انسان خوب شمردهبوده است؟؛ در ا" غوطه ور"اخالقياتی 
 "آنچه او ميگويد"بنامد؟ آيا خوبی برابر با اطاعت بی چون و چرا از دمحم و انجام  "يک مرد خوب"ميتواند سعد بن معاذ را 

 ."وقتی سعد کشته شد عرش خدا لرزيد"است؟ و دمحم در ادامه ميگويد 

 :ستايش مطلق يکی از مطيع ترين يارانش را تاييد ميکنند يث نيز وجود دارد که ارزيابی باال از سعد بن معاذ وتعدادی حد

  :۵٨٧ شماره ٧۴کتاب  ٣ پوشينه

 :تانس روايت کرده اس

پس مردم از . پوشيدن ابريشم را بر مردم ممنوع کرده بود پيامبر. از ابريشم به پيامبر اهدا شده بود) ردا، عبا(يک جبه، 
معاذ در  قسم به آن کسی که روح دمحم در دستان اوست، دستمالهای سعد بن"پيامبر گفت . بودند ديدن آن عبا خشنود گشته
برای ) شهوری نزديک تبوک(دومه  از) يک مسيحی(هديه از طرف اکيدر "ه داد، انس ادام". بهشت برتر از اين هستند

 .پيامبر ارسال شده بود

  :۶۴١ شماره ٨۵کتاب  ۵ پوشينه

  البراء نقل کرده است

آيا "پيامبر گفت . لباس و تمجيد از نرمی آن نمودند همراهان او آغاز به لمس آن. بريشمی به پيامبر هديه شده بودلباسی ا
 ."از آن بهتر و نرم ترند) در بهشت(دستمالهای سعد بن معاذ  نرمی آنرا تمجيد ميکنيد؟

 ٧٢٧ شماره ٢٧کتاب  ٧ پوشينه ,٢٧۴، ١٧۴ شماره ۴۵کتاب  ۴ پوشينه همچنين احاديث بسيار مشابهی را ميتوان در
 .يافت

  :٧۴١ شماره ٨۵کتاب  ۵ پوشينه

  :جابر نقل کرده است

فت، من شنيدم که پيامبر گ"جابر همچنين اضافه کرد،  ".عرش هللا از مرگ سعد بن معاذ لرزيد"من شنيدم که پيامبر گفت 
 ".بن معاذ لرزيد بخاطر مرگ سعد) بخشنده(عرش رحمن 

قضاوت او را ستايش ميکند و اين قضاوت بوده است که  دمحم کامالً . دمحم در مورد اين مرد تنها ستايش و شوق در چنته دارد
 .تبديل کرده است و نيت ها و تمايالتش را ارضا کرده است او را به شخصيتی محبوب برای دمحم

 )االعمال بالنيات. (انجام داد  از اصول مهم اسالمی است که قضاوت را بايد بر اساس نيت هااين يکی

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/047.sbt.html#003.047.785
http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/058.sbt.html#005.058.146
http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/054.sbt.html#004.054.471
http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/072.sbt.html#007.072.727
http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/058.sbt.html#005.058.147


 اسالمی آمده است چيست؟ رای شما در مورد دمحم بر اساس اين گزارشهايی که از خود منابع

اين نيت . هودی مدينه بودواقع قتل عام هر سه قبيله ي نيت دمحم در. يک موضوع ديگر نيز وجود دارد که بايد به آن توجه کرد
دست او فرار نکنند و بازهم  ، اما در مورد سوم دمحم اطمينان حاصل کرد که اين قبيله از از زير)٣(در دوبار اول عملی نشد

 .نقشه های او نقش بر آب نشوند

يد در مورد تمامی آنها يک قانون الهی رفتار ميکرد، با اگر دمحم بر اساس. تمامی اين قبايل متهم به شکستن عهدنامه شده اند
 نقش بسيار مهمی در پياده کردن قضاوتهای مسلمانان بر عليه" شرايط"ما ميبينيم که  .رفتار و قضاوت را پيش ميگرفت

پيامبر اسالم اجازه نداد که بنی قريظه  اگر تصميم درست اين بود که آنها را رها کنند تا بروند، چرا. يهوديان بازی کرده اند
 آنها اعدام شوند چرا پيامبر به عبدهللا بن ابيه بن سلول اجازه داد که جلو انجام بعيد بروند؟ اگر درست اين بود کهنيز به ت

اين . که حکم الهی را متوفق کند قضاوت الهی را بگيرد؟ هيچ پيامبر راستينی به يکی از ياران گمراه خود اجازه نميدهد
ميدهد که او بر اساس تمايالت و کينه خود در مقابل کسانيکه پيامبر  ودی نشانناهمانگی تصميمات دمحم در مورد قبايل يه

. نازل شده باشد نميکردند رفتار ميکرده است، نه از روی قضاوت و عدالت پايداری که از رسول خدا بر او بودن او را باور
او تمايل داشت که بنی قينقاع . ده استخود عمل کر اين قضاوت در مورد تخطی دمحم است نه تخطی خدا، دمحم از روی مصلحت

مقاومت شديدی در ميان ياران خود روبرو شد، مقتضيات زمان باعث شد مصلحت بر  را نيز قتل عام کند، اما وقتی که با
يهوديان از زير شمشيرش  نرمش در آن زمان گردد، اما در مورد بنی قريظه دمحم تمام تالشش را کرد که اينبار نشان دادن

 .يابد نکنند، و موفق شد تا به اين ميل خود دستفرار 

من فهم خودم را برای شما شرح داده ام و بسيار  .اين نوشتار آن چيزی بود که من از مطالعه سيرت به آن دست يافته ام
ه اين ماجرا چه فکر ميکنيد و کجا ممکن است من در مورد چيزی چشم پوشی کرد عالقه مند هستم که بدانم شما در مورد

از اعتبار بيشتری برخوردار  آيا منابع اوليه ديگری وجود دارند که. بررسی آن نوری ديگر بر روی اين ماجرا بتاباند باشم که
 برسانند؟ باشند و بتوانند مارا به نتايج متفاوتی

 قبول کنيم و او را دنبال که ما با تمام وجود حقيقت او را باشد. باشد که همگی ما با قلبهای خالص به دنبال حقيقت خدا باشيم
 .ادعايی را نيز قبول نکنيم کنيم، اما باشد که ما هر

اين دنيا پيامبران دروغين بسيار بيشتری از . دارند تنها يک انتخاب صحيح وجود دارد و انتخابهای غلط متعددی وجود
 .دهيم دهد تا حقيقت او را تشخيصما بايد از خدا بخواهيم که به ما خرد و فهم  .پيامبران راستين به خود ديده است

  

 
  کرد و نزد من آمده دعا خواهيد کرد آنگاه مرا صدا خواهيد"خداوند اعالم ميدارد، 

 .و من به شما گوش فرا خواهم داد

 وقتی با قلب خود مرا جستجو ميکنيد

 "مرا خواهيد يافت

 )٢٩: ١٢- ١۴کتاب ارميای نبی(

   

======== 

ترجمه و انشای رفيع الدين اسحق بن دمحم  ،سيرت رسول هللا نسخه پارسی ای دقت بيشتر، ازدر ترجمه اين نوشتار بر *
شده است، از آنها که ميان اين نسخه و نسخه انگليسی پروفسور آلفرد  همدانی با مقدمه و تصحيح اصغر مهدوی استفاده

پرانتز آورده   نسخه پارسی وجود ندارد درونوجود دارد، جمالتی که در نسخه انگليسی وجود دارد اما در گيوم تفاوت های
 .شده است



   

نوشته است امام علی بن ابيطالب و زبير بن عوام دو کسی بودند که در يکروز سر  ٢٠١تاريخ طبری جلد نخست برگ   -١
ن تعداد کشته مختلف ميا البته تواريخ.  نفر در يک روز ميسر نيست٩٠٠برخی از افراد ميگويند بريدن سر . بريدند آنها را

نکته نخست اين است که نه در .  نفر است٨٠٠ميانگين آن   گزارش کرده اند که٩٠٠ تا ٧٠٠شدگان در اين ماجرا را بين 
 نکته دوم اينکه بنی قريظه. نوشته نشده است که اين قتل عام در يکروز انجام گرفته است سيرت نه در تاريخ طبری هيچ جا

بود و احتماالً يارای هيچ گونه مقاومتی نداشتند و از روی  و بعد از آن دستهايشان بستهروز اسير بودند  ٢۵برای مدت 
. است تسليم شده بودند، کشتن افرادی در اين شرايط که نيمه زنده بوده اند بسيار آسان بوده گرسنگی و بينوايی بدون شرط

 نکته  .کارها را لشکر اسالم انجام ميداده است ، و بقيهنکته سوم اينکه امام علی و زبير بن عوام تنها گردن آنها را ميزدند
فيلمهای سر  معنی جداکردن سر از بدن نبوده است، بسياری از افراد پس از مشاهده چهارم اينکه سر بريدن افراد لزوماً به

چاه  نجا که چاه و ياکه سر بريدن کار چندان آسانی نيست و چند دقيقه طول ميکشد، اما از آ اسالمگرايان، ميگويند  بريدن
احتماالً تنها شمشير را در گردن آنها فرو  هايی بعنوان گور دست جمعی برای آنها در بازار مدينه در نظر گرفته شده بود،

انداخته اند زيرا نيازی برای جداکردن سر از بدن نبوده است، لذا هر سر بريدنی  ميکرده و در سپس آنها را به درون چاه می
فاجعه در يکروز رخ داده   اين حساب حتی اگر فرض کنيم اين  با در نظر گرفتن تمامی. قيقه طول ميکشيده استيک د حداکثر

ساعت برای انجام اينکار وقت الزم بوده است که  ٧ است و علی نصف يهوديان را سر بريده و زبير نصف ديگر، حداکثر
  .کامالً ممکن است

شورايی که در جنگ جهانی در بيستم ژانويه هزار و نهصد و چهل و  برای تصميمآخرين راه حل، نامی تاريخی است که  -٢
گذاشته شده  توسط آلمانهای نازی برای سوزاندن دست جمعی يهوديان و قتل عام آنها انجام گرفت دو در کنفرانس واناسی

  .است

سينا  از دکتر علی حمله به بنی نضير و حمله به بنی قينقاع ماجرای کامل آنچه در دوبار نخست گذشت را در دو نوشتار  -٣
  .بخوانيد

  

  توسط علی سينا

 ترجمه از آرش بيخدا
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