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ی اکذوبهایراد بر هفده )های شیطان دسیسه
 1(قریظةبنیی مردان قبیلهقتل عام 

 به قلم: عدنان فالحی
 

تاریخ و سیره و  ی کتببسا در حین مطالعهچه
خوریم که پذیرفتن برمی طبقات، به اخبار و روایاتی

و ، در تضاد با محکمات قرآنی یا عقلی است هاآن
-اری که فارغ از سنجهایضًا چه بسا روایات و اخب

 با روایات دیگری از همان جنس داللت و ثبوت، قابل جمع نیستند. ،ت قرآن و عقلی محکما
است که نقل شده چنین ، طبقات ابن سعدو  تاریخ طبریسیره و طبقات مانند حدیث و کتب تاریخ و مثال در معتبرترین و مشهورترین 

توان چنین روایتی را اما آیا می 2.مشهور است «رانیقغ  »را بر زبان راند که این ماجرا، به  ی شیطانآیات القا شدهالسالم پیامبر علیه
 ، در طول تاریخ، مقبول بسیاری از عوام و خواص  از این دست تا موارد فراوانیاست ت روایی باعث شده پذیرفت؟ متأسفانه چیرگی ذهنی
سق  که محدث بزرگی مانند امسلمانان قرار گیرند تا جایی ( ـ که به امیر المؤمنین حدیث نیز مشهور است ـ هـ258) النیبن حجر ع 

: »گوید: غرانیق می 3خبرواحد  همین ی درباره ْصًلا
َ
ِة أ نَّ ِللِْقصَّ

َ
ُرِق تَُدلُّ َعلَى أ دهد داستان غرانيق[ نشان مى] ُطُرق روایىفراوانى كَثَْرُة الطُّ

بر اساس همین ذهنیت روایی ادعا  (هـ984) عبدالقاهر بغدادیشافعی،  ثال متکلم و فقیه بزرگ  و یا م 4«این ماجرا قطعاا مبنایى داردكه 
 غرانيق[] كلمهاند كه این وقال اهل السنة ان تلك الكلمة كانت من تًلوة الشيطان القاها فى خًلل تًلوة النبى: اهل سنت گفته»کند: می

 5.«ى القا كرده استاز تًلوت شيطان بوده كه آن را در خًلل تًلوت نب
را جادو کرد و ایشان تا چند روز بر  چنین آمده است که ساحری یهودی پیامبرشده در عصر عباسی تألیف چنین در اخبار آحاد  هم

ْعَلُم ِبَما َیْسَتِمُعوَن »گوید: این در حالی است که قرآن کریم صریحًا می 6باقی ماند!جادوشده( ) همین حالت مسحور
َ
ْحُن أ ِبِه ِإْذ  نَّ

ا *  ْسُحورا ِبُعوَن ِإَّلَّ َرُجالا مَّ اِلُموَن ِإن َتتَّ وا َفاَل َیْسَتِمُعوَن ِإَلْیَك َوِإْذ ُهْم َنْجَوٰی ِإْذ َیُقوُل الظَّ ْمَثاَل َفَضلُّ انُظْر َکْیَف َضَرُبوا َلَك اْْلَ
 7(94اإلسراء) «َیْسَتِطیُعوَن َسِبیالا 

                                                           

 808ـ  842، صصخشكاندن باتًلق بردگان و كنيزان. پیوست کتاب 1
 1/551، تاریخ الطبریو الطبری،  1/205، الطبقات الكبری. نک: ابن سعد، 2
سیده است. این قبیل اخبار از دیدگاه اکثریت علمای مذاهب مسلمانان، مفید ظن نر« تواتر»ی گردد که به درجه. خبرواحد، به روایت یا حدیثی اطالق می3

وی تفصیلی در این مورد، به مقدمهآور باشند. برای مطالعهتوانند یقیننمیهستند و  التقریب و التيسير ، يی صاحب این قلم بر این کتاب مراجعه نمایید: الّنو 
 .22ـ 9حی، صصی سید عدنان فالترجمه، فى اصول الحدیث

 8/439، فتح الباري، ابن حجر. 4
 210ص، قرَ رق بين الفِ الفَ . البغدادی، 5
 ...و 3268،5763شش، صحيح البخاریالبخاری، و:  1/515، السيرة النبویةابن هشام، . مثال نک: 6
گویند: جز از مردی جادوزده [ ستمکاران میاین] شینند، وقتی کهنو[ هنگامی که آنان به راز می] دهندای که با آن به تو گوش فرا می. ما داناتریم به شیوه7

 ی مسعود انصاری[ بجویند/ترجمهبه سوی حق] توانند، راهیکنید * بنگر چگونه برایت مثلها زدند، پس گمراه شدند. در نتیجه نمیپیروی نمی
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ّصاصو مثاًل فقیه و اصولی بزرگ حنفی اب وقد أجازوا من »گوید: ( در پاسخ به این قبیل اخبار میهـ040) وبکر الرازی مشهور به ج 
ین تلعبا ومثل هذه األخبار من وضع الملحد...حرفعل الساحر ما هو أطم من هذا وأفظع، وذلك أنهم زعموا أن النبي عليه السًلم سُ 

 :بالحشو الطغام
عليه  ند نبىاموارد است[ و آن اینكه گمان كرده یاز بقيه] ترتر و زشتاند كه بسيار گزندههرا مجاز دانست فعل ساحر، موردیدر مورد 

 8«گيرند.را به بازی مى فرومایه يله، اراذِل به این وساست كه  ، از جعليات ملحدیناین اخبار و نظير ...السًلم جادو شده است
-بند را صادر کردهعام اسیران و افراد درشاعران و یا قتلبرخی السالم دستور ترور یهمده است که پیامبر علای از اخبار نیز چنین آدر پاره

توان ، میبسا ادعای صحت آن را داشته استدر کتاب خود آورده و چه ، خبری راثمحّد بهمان خ یا فالن موّر  هاما آیا به مجرد اینک اند!
 آن را پذیرفت؟؟

السالم از زمان خود ایشان هکه فرآیند جعل روایت، و دروغ و افترا بستن بر خاتم النبیین علیقرآن کریم خود بر این نکته تصریح دارد 
ُه َیْكُتُب َما »: آغاز شد ِذي َتُقوُل َواللَّ ْنُهْم َغْیَر الَّ َت َطاِئَفٌة ِمِّ َیُقوُلوَن َطاَعٌة َفِإَذا َبَرُزوا ِمْن ِعنِدَك َبیَّ ُتوَن َو طبری در  9(28النساء) «ُیَبِیِّ

 10«دهند.، تغيير مىيه وسلم گفته استعل اللّهچه را كه نبى صلى این افراد آن»کند: تفسیر این آیه از ابن عباس نقل می
شیاطین جن و انس اشاره شده است که ما آن را به دست السالم فترا و دروغ بستن به پیامبر علیهچنین در آیات دیگری بر فرایند اهم

نِس َواْلِجِنِّ ُیوِحي َبْعُضُهْم ِإَلٰی َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْو »میم: نامی« ی شیطانهادسیسه» ا َشَیاِطیَن اْْلِ ِلَك َجَعْلَنا ِلُكِلِّ َنِبيٍِّ َعُدوًّ ِل َوَکَذٰ
َك َما َفَعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما َیْفَتُروَن  بُّ ا َوَلْو َشاَء َر  11(888االنعام) «ُغُرورا

به موضوع مهمی ـ  من النقل إلى العقلی از مجموعهجلد سوم ـ  م السيرةاعادة علکتاب در  شناس بزرگ معاصر حسن حنفیتراث
-ی قتلحاد مربوط به اکذوبهآمستقیمًا وارد بررسی اخبار  و سپسبدان اشاره نماییم  جااشاره کرده است که خالی از لطف نیست در این

 قریظة شویم:عام بنی
روایات ابن اسحاق و ابن هشام. سيره، تاریخى از ِخًلل روایت است و نه از خًلل  كند:مى اتكا سيره، تاریخى است كه بر روایات»

این رؤیت به منظور رؤیت راویان است بدون نقد سيره، تاریخ  ها.روایات و استنباط مضمون آن ی عينى یا از خًلل تحليلمشاهده
 اشتباهاتدرصدد خروج از آن و آشكاركردن  ست كه ابن خلدون. سيره، تاریخى ا[Objective] تاریخى عينى رسيدن به رخدادهای

 13«12...كننداعتماد مى نشدهمورخينى بود كه در منابع خود، بر روایات بررسى
ی و تهافت آن را اثبات ستو سپس از چند جهت، سبیان، ترین روایت ـ ـ بر اساس کهنقریظة را ای از ماجرای بنیابتدا خالصهما در 

 نماییم:می

                                                           

 1/58،59، احكام القرآن. الجصاص، 8
 می گویند می که را آنچه گویند. خدا می گفتی تو آنچه از غیر چیزی شبانه ها آن از ای عده روند می تو پیش از وقتی کنیم ولی می گویند: اطاعت . می9

 نژاد یی بختیارترجمه/نویسد
 8/565، ير الطبریستف. الطبری، 10
خواست، کنند. اگر پروردگارت میته القا میو همچنین برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین انس و جن قرار دادیم. برای فریب یکدیگر، سخنان آراس. 11

 ی آیتیزنند رهایشان ساز/ترجمهکردند. پس با افترایی که میچنین نمی
 کار چه میزان موفق بود، موضوع کامال مجّزایی است.. البته اینکه ابن خلدون در این12
 3/19، من النقل الى العقل. حنفی، 13
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ی مدینه ریان جنگ خندق و دوران سخت محاصرهلکن در جپیمان صلح بست.  ، با یهودیانسالم به محض ورود به مدینهلاعلیهپیامبر 
مادگی خویش برای جنگ با اهالی مدینه آ قریظة این پیمان را شکستند و زعیم آنان کعب بن اسدیهودیان بنی جو،قبایل ستیزه به دست

برای بررسی صحت را د نفر از صحابه نرسید چالسالم پیامبر علیهی خبر این عهدشکنی به وقت ن قریش رساند.جویاستیزهرا به گوش 
ها از شنیدهقریظة آمدند اوضاع را بسیار بدتر نزد بنی وقتی این فرستادگان پیامبر قریظة گسیل داشت.ی بنیهاموضوع به سمت قلعه

 14«.پيامبر خدا دیگر كيست؟ هيچ عهد و پيمان دوستى ميان ما و محمد وجود ندارد»کردند:  قریظة اعالنکه سران بنییافتند به طوری
-دستور داد به سرعت به سمت قلعهالسالم علیهاحزاب یا خندق معروف است ـ پیامبر ی مدینه ـ که به نام جنگ پس از پایان محاصره

 15روز به طول انجامید.25تسلیم شدن کامل آنان،  ها تای این قلعهمحاصرهکنند. حرکت قریظة یهودیان بنی های
من سه گزینه به شما » کعب بن اسد قوم خود را جمع کرد و به آنان گفت: ؛کنند که در واپسین شب محاصرهابن هشام و دیگران نقل می

د[ پيروی كنيم و وی را تصدیق =محم] از این مرد [كه نخستين گزینه این است] هایى؟ كعب پاسخ داد:: چه گزینهدهم. گفتندارائه مى
كار، شما نسبت به جان و اموال و فرزندان و زنانتان در امان با این ...كه او قطعاا پيامبر خداستكه برای شما آشكار شده  اللّهو ،نمایيم

خسِت[ مرا نپذیرفتيد پس ن] یكعب گفت: حال كه این گزینه ...كنيمخواهيد بود. یهودیان گفتند: خير! ما هرگز حكم تورات را رها نمى
قومش گفتند: آیا این زنان و كودكان  ...به محمد و اصحابش یورش بریم ختهيرهای آشبا شمو سپس  بيایيد فرزندان و زنانمان را بُكشيم

كه شنبه  ، پس بيایيد امشبپذیریدكعب گفت: اگر این گزینه را نيز نمى و زندگى خوش پس از آنان چه معنایى دارد؟ ضعيف را بُكشيم؟
چگونه قریظة گفتند: یهودیان بنى ...خاطر هستند، بر آنان حمله بریمی ما آسودهشب است و احتماالا محمد و اصحابش از عدم حمله

  16«كار خراب كنيممان را با اینشنبه
السالم فرستادند و از زد پیامبر علیهکسی را نی رهبر خود را نپذیرفتند، گانهیک از پیشنهادهای سهریظة هیچقبنیپس از اینکه یهودیان 

ة ـ از  السالم نیز این درخواست آنان را قبول پیامبر علیه را برای مشورت نزدشان بفرستد.س ـ ی أو  قبیله پیمانانهماو خواستند که ابوُلباب 
د که تسلیم شوند و به آنان فهماند که در جویی کردند و او پیشنهاد کرقریظة از وی چارهقریظة فرستاد. بنیکرد و ابولبابة را نزد بنی

خود را  ها گفته بودکه سرانجام کارشان را به آناین علتابولبابة پس از خروج از نزد یهودیان به  شوند.کشته می شدنصورت تسلیم
-پیامبر علیهشش روز،  پس ازکه تا اینرا به ستون مسجد بست  خائن به پیامبر و مسلمانان دانست و مستقیمًا به مسجد رفت و خود

ه قریظة با اینکیهودیان بنی های وی را باز کرد. باری،و خود ایشان نیز دست ی ابولبابة را پذیرفته استاطالع داد که خداوند توبهالسالم 
ی اوس این هنگام قبیله در خود را تسلیم کردند. ،شوند نظر ابولبابة را پذیرفتند و بدون هرگونه درگیری یا مقاومتیشته میکُ دانستند می

قریظة ارفاق نماید. پیامبر یهودیان بنیالسالم آمدند و از او خواستند که در حق قریظة بودند، نزد پیامبر علیهپیمان پیشین بنیکه هم
د را قبول کردند و آنان نیز این پیشنها 17«شوید؟ها حكم كند راضى مىآیا اگر مردی از خودتان در مورد آن»به آنان گفت:  السالمعلیه

قریظة من در مورد بنى»چنین حکم کرد: ة را به سعد بن ُمعاذ واگذار کرد. سعد نیز اینقریظالسالم صدور حکم در مورد بنیپیامبر علیه
سالم نیز از الپیامبر علیه 18«ندانشان نيز به اسارت گرفته شوندتقسيم شود و زنان و فرز كنم كه مردانشان كشته شوند، اموالشانحكم مى

                                                           

 2/222، السيرة النبویة. ابن هشام، 14
 2/235 همان،. 15
 2/235،236 همان،. 16
 2/239. همان، 17
 2/240. همان، 18
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قریظة نیز و خود یهودیان بنی 19نامید که از ورای هفت آسمان مهر تأیید خورده است. الهی و آن را حکماین حکم سعد راضی شد 
عليه وسلم  اللّهپيامبر خدا صلى »نویسد: ی این قصه میابن هشام در ادامه 20«پذیریمما حكم سعد بن ُمعاذ را مىی محمد! ا»گفتند: 
و دستور داد  امروز هم هست ـ آمدكه ـ به بازار مدینه م بنت الحارث، زندانى كرد. سپس النّجار به نازنى از بنىی در مدینه در خانهآنان را 

تعداد كُشتگان ششصد  ...ها گردن زدندآن گودالدر  را آوردند و گروه گروه قریظةهایى حفر كردند، سپس یهودیان بنىلجا گوداآن در
 21«اند.قریظة بيشتر بوده است به عدد هشتصد و نهصد نفر اشاره كردهگویند تعداد كشتگان بنىكه مى. كسانىفر بودیا هفتصد ن

 .شد نقل هشام ابن سيره یعنی منابع معتبرترین و ترینقدیمی از یکی از نقل به که بود بنوقریظة عامقتل خیالی داستان از ایخالصه این
 به یهودیان این کشیدن تصویر به آنها از یکی که است برده پی قصه این عظیم تناقضات به نخست نگاه انهم در دقیق قطعاً  خواننده

 !!هستند راضی و خوشحال خود عامقتل حکم از که است سفیه و کودن افرادی مثابه
 دیگر گونه به آن دادنرخ و داستان ینا بطالن بر که دهیممی نشان تخیلی قصه این علیه را ایراد هفده کلی، منظر سه از ما حال ایعلی

 :دارد داللت
 

 منطق روایی داستاندر  الف( سستی
 ،درشان کعب بن اسد مطرح کررهب السالم را کهدن با پیامبر علیهپیشنهاد جنگییان ددر این داستان چنین آمده است که یهو ایراد یكم:

و پیشنهاد  دادند؟ روز شدن زنان و فرزندانشان، تن به پیشنهاد ابولبابةسیه شود که باوجود علم به مرگ خود وطور میپس چه .نپذیرفتند
 ؟مزیتی بر پیشنهاد کعب بن اسد داشتو  ابولبابة چه برتری

با وی ی انصاری دعوت کردند تا قریظة داوطلبانه و مشتاقانه از ابولبابةینودیان بچنین آمده است که یهدر این داستان  ایراد دوم:
السالم است و ی پیامبر علیهی مسلمانان و صحابهدانستند که ابولبابة از زمرهها میکنند و نهایتًا نظر وی را نیز پذیرفتند. آنمشورت 

مسلمانان، چرا  به دستشان ی قلعه. حال با این اوصاف و در شرایط دشوار محاصرهشانو نه دوست آیدها به شمار میآن بنابراین دشمن
   از رهبر و بزرگ قوم خویش یعنی کعب بن اسد، باید پذیرای سخن دشمن خود باشند؟ به جای اطاعت

قریظة شد چرا ی بنیالسالم نیز وارد قلعهی پیامبر علیهابولبابة که خود از بزرگان مسلمانان و انصار بود و با اذن و اجازه ایراد سوم:
قریظة بنیالسالم به ابولبابة نگفت تا و چرا پیامبر علیه ؟؟السالم دعوت نکردعلیهالنبیین یهودیان را به مسلمان شدن و تصدیق نبوت خاتم

قریظة پذیرای رأی و نظر ابولبابة جا بسیار مهم و حیاتی است که یهودیان بنیاز آن این پرسش به خصوص ؟را به اسالم دعوت کند؟
ها را به مرگ ین شرایط، چرا او به جای پیشنهاد مسلمان شدن، آنی خویش دعوت کردند. پس با ابودند و از همین رو وی را به قلعه

 ؟؟جمعی فراخوانددسته
خارج  شاناز قلعهها به نام عمرو بن سعدی قریظة، یکی از آنپیش از تسلیم شدن بنی شب  در همان منابع آمده است که  ایراد چهارم:

او به  22«كنمو هرگز به محمد خيانت نمى ...من عمرو بن سعدی هستم»فت: و گ السالم و یارانش نمودخود را تسلیم پیامبر علیهو  شد

                                                           

 2/240. همان، 19
 2/240. همان، 20
 2/240،241. همان، 21
 2/238. همان، 22
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ری مورخان و محدثان بزرگی چون ابن اثیر رهایی یافت.به این ترتیب از مجازات مرگ  و جا ماندمسجد رفت و تا صبح همان ز   ج 
-اند و عمرو بن سعدی را جزء صحابهردهاین حرکت وی را به مسلمان شدن تفسیر ک ...و 24(هـ258) ابن حجر عسقالنی 23هـ(،000)

با این  26ها خارج شد.و از میان آن در برخی روایات آمده است که وی از عهدشکنی قوم خود اعالن برائت کرد 25اند.ی پیامبر دانسته
لمانان، باعث نجات ه مساز خیانت بقریظة شدن یا دستکم اعالن برائت هرکدام از یهودیان بنیشود که مسلمان فاصیل، آشکارتر میت

 ها زیر بار این موضوع نرفتند؟؟شده است. پس به چه دلیل آنشان میخانوادهها و آن
عّیة و عمویشان ـ به نام ایضًا در همین داستان آمده است که سه نفر دیگر از حاضران در قلعه ایراد پنجم: ید بن س  عّیة، ُاس  های ثعلبة بن س 

ید ـ  سد بن ُعب  ل بودند،ی بنیهکه از قبیلا  و خودخواسته، از قلعه بیرون آمدند  قریظة به مرگ  شدن بنیدر شب پیش از تسلیم 27ُهد 
این موضوع نیز  28«.انواده و اموالشان را در امان قرار دادندمسلمان شدند و خود و خ ین سه نفرا»نویسد: مسلمان شدند. واقدی می

شان هایها و حفظ اموال و خانوادهی همان اقرار زبانی به شهادتین ـ باعث نجات جان آنقریظة ـ یعنکند که مسلمان شدن بنیثابت می
 ؟؟به آنان ارائه ندادندالسالم این پیشنهاد را ها این مسیر ساده را انتخاب نکردند و چرا ابولبابة یا پیامبر علیهشده است. پس چرا آنمی

-منطقی آن بیش از پیش می هایگسستان نیز به قدری اختالف وجود دارد که بر شدگان این داستدر مورد تعداد کشته ایراد ششم:

هشام در عجیب اینکه ابن  29.کندهفتصد، هشتصد و نهصد نفر را ذکر میششصد،  :عدد تر دیدیم که خود ابن هشام چندینیشپ افزاید.
نی حدود چهارصد نفر می د  و پنجاه نفر را نیز به این مجموعه  واقدی عدد هفتصد 30!ندداجای دیگری این تعداد را به نقل از ابوعمرو م 

اّلمی تعداد نفرات هم اجتناب کردهحتی از ارائه بعضی از مورخین سلف، 31.اعداد اضافه کرده است ( فقط هـ889) اند و مثال قاسم بن س 
 33.دد چهل نفر نیز آمده استع وی، های همین کتابو در بعضی نسخه 32ای از مردان بنی قریظة کشته شدندگوید عدهمی

وأل و زبیر بن باطا با شفاعت  هایقریظة به نامدر روایات آمده است که دو تن از مردان بنی هفتم: ایراد م  فاعة بن س  از مسلمانان  دو تنر 
ر خواست که رفاعة از ُام مورد بخشش قرار گرفتند. -السالم نیز درخواست امعلیه کند. پیامبرشفاعت السالم وی را نزد پیامبر علیهالُمنذ 

قریظة زبیر چنین یکی دیگر از مردان بنیهم 35.مسلمان شدبعدها اند که رفاعة گفته 34نظر کرد.المنذر را پذیرفت و از قتل رفاعة صرف

                                                           

 3/726، اُسد الغابة فى معرفة الصحابة، ابن االثیرنک: . 23
 4/525، اإلصابة فى تمييز الصحابة، ابن حجر. نک: 24
وی و ابن شاهین و دیگران وی را در زمره»نویسد: بن سعدی میی عمرو . ابن حجر درباره25 غ  قریظة ی بنیاو از قلعه ...اندی صحابه ذکر کردهطبری، ب 

 (4/525، االصابة فى تمييز الصحابة، ابن حجر) «.جا شب را گذراند و مسلمان شدمد و در همانآعلیه وسلم  الّلهخارج شد تا اینکه به مسجد پیامبر صلی 
 2/504، المغازینک: الواقدی، . 26
 2/238، السيرة النبویة. نک: ابن هشام، 27
 2/503 ،المغازی. الواقدی، 28
 2/241، السيرة النبویة. نک: ابن هشام، 29
 2/503. همان، 30
 2/518، المغازیالواقدی، نک: . 31
 216، صاالموال. نک: ابو عبید، 32
 825، صپيامبر و یهود حجازصادقی، . نک: 33
 2/244، السيرة النبویةابن هشام، . نک: 34
 2/515، المغازی. نک: الواقدی، 35
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-ذرد. پیامبر علیهالسالم از جان و مال وی و اسارت زنان و فرزندانش بگرا واسطه کرد تا پیامبر علیه یسق   نبن باطا است که ثابت ب

-قریظة کشته شدهالسالم نیز درخواست ثابت بن قیس را پذیرفت و زبیر بن باطا را بخشید. لکن خود زبیر وقتی دید که تمام بزرگان بنی

 ...ينمبنمىپس از آنان، روی خوش زندگى را  اللّهراكه وكنم كه مرا نيز به قومم ملحق كنى، چای ثابت! من از تو تقاضا مى»اند گفت: 
 36«ثابت نيز درخواست وی را پذیرفت و گردنش را زد

قریظة حکمی الهی بوده است پس بالغ بنی مردانعام آید: اگر حکم قتلحال با توجه به این ماجرا چند پرسش مهم دیگر پیش می
تواند و آشنایان می خویشانوساطت  و آیا ؟شود؟می چگونه این حکم با وساطت دو نفر از صحابه در مورد رفاعة و زبیر بن باطا، ملغی  

کردن تا این حد مفید بوده است پس چرا مابقی آن چندصدنفر چنین کاری اگر این واسطه ؟مانعی برای اجرای حکم خداوند گردد؟
  ؟کردند تا خود و اموال و زنان و فرزندانشان را نجات دهند؟ن

شکال روایات اکذوبه ایراد هشتم: او در  !صدور حکم هیچ نقشی نداشته است!السالم در ة، پیامبر علیهقریظی بنیبر اساس تمامی ا 
-ی دوم نیز بیارد و در مرتبهسپپذیرد و حکمیت را به فردی از آنان ـ یعنی سعد بن معاذ ـ میی اوس را میی نخست پیشنهاد قبیلهمرتبه

. حال پرسش این است که اگر سعد به چیز دیگری جز قتل کندگردد و آن را حکم خداوند توصیف میچرا پذیرای حکم سعد میوچون
پیامبر  نمودـ حکم می فقط سران خائن ـ و نه تمام مردانی محاکمهها یا کوچ یهودیان یا بخشش آنبه مثال کرد، حکم میقریظة بنی

ی السالم نیز به دلیل وعدهر علیهامبیو پ کرده بود ، سعد خالف حکم خداوند، قضاوتکرد؟ چراکه در این صورتالسالم چه میعلیه
گفت حکم خدا به هرچه سعد میپس با این تفاصیل،  .ی هرگونه حکمی از جانب سعد باشدبایستی پذیرامطلقی که به اوس داده بود می

 حکم خدا باشد؟ ،آمد؟ و چگونه ممکن است که هر حکمیشمار می
به دست یکی از ای ـ های قبیلهـ به خاطر وابستگیقضاوت نهایی را السالم هپیامبر علی ،چرا باید در چنین موضوع مهمی ایراد نهم:

 ؟محتمل است؟بسیار ها نیز دهد؟ با اینکه اشتباه کردن و به خطارفتن آن شاصحاب
، یمقاومتهیچ و بدون به این آسانی  مخفی شدند چرا هادر قلعهرا قریظة که از ترس جانشان، بیش از بیست روز یهودیان بنی ایراد دهم:

نجات خود یا تغییر این حکم نکردند؟ و چرا  و هیچ اعتراض یا کوششی برای رضایت دادندبه مرگ خود و اسارت زنان و فرزندانشان 
 ه، از این عاقبت تلخ رهایی یابند؟اشهد ان محمدا رسول اللّ ه و ی اشهد ان ال اله اال اللّ دو جملهصوری  تی حاضر نشدند با گفتن ح

صاحب همسر و  ،دو سوم این مردان فرض کنیم کهحدود ششصد نفر فرض کنیم، و ایضًا اگر تعداد مردان کشته شده را  یازدهم: ایراد
این  زن و کودک خواهد بود. حال پرسش این است که سرانجام   هشتصددستکم حدود اند، نهایتا تعداد اسیران این ماجرا فرزند بوده

از این افراد وجود  و چرا در تاریخ هیچ نشانی تأمین نیازهای معیشتی آنان چگونه میسر شده است؟صدها نفر زن و کودک چه شد؟ و 
توان این تعداد صد زن و کودک، با در نظرگرفتن حداقل نفرات است وگرنه براساس منطق این قصه، میهشتندارد؟ گفتنی است این رقم 

 نفر نیز تخمین زد. انرا تا رقم هزار
 ما عباسی، عصر افسانه این در 37یهودیان ذکاوت و درایت به تیمیه ابن اعتراف برغم که است این است ذکر قابل مجددا اینجا در آنچه

عمالی ترینبدیهی درک از حتی خود، جان حفظ برای که هستیم مواجه کودن و سفیه کامال گروهی با  هم دیوانگان و مجانین که ا 

                                                           

 2/243، السيرة النبویة. ابن هشام، 36
ةٌ »گوید: . ابن تیمیه در مورد یهودیان  می37 ف  ر 

ع  م  ٌم و  ل  ع  اٌء و  ک  ُهم  ذ  ُهوُد ل  ی  ال   (3/102ابن تیمیة، الجواب الصحیح لمن بّدل دین المسیح، «)و 
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 ترجیح آوردنشانایمان به را بنوقریظه مردان عامقتل که هستیم مواجه( ص)پیامبر از خیالی یتصویر با سو آن از !!عاجزند فهمند،می
 !!کندنمی ایمان و اسالم به آنها دعوت برای کوششی ترینکوچک و دهدمی

 قرآنی حلیلت سراغ بعد قسمت در ایراد، یازده این برشمردن و عباسی عصر پردازیقصه این روایی مضمحل منطق بررسی از پس حال
 .  کرد خواهیم بازسازی را ماجرا این حقیقی تصویر اسحاق، ابن سیره اعتبار بررسی با نهایتا و رفت خواهیم قصه این

 سستی منطق داستان از دیدگاه قرآنب( 
توان حساب اندک می ( البته9محمد) قرآن کریم سرنوشت اسیران را در آزادی با فدیه و یا بدون فدیه، حصر نموده است. ایراد دوازدهم:

، باید به خاطر جنایات دیگر، تاساراند را جدا کرد. این افراد پس از اشخاصی که پیش از آغاز جنگ، مرتکب جنایات دیگری شده
 از اندک جنایتکاران و سرکردگانآیند که به اسارت درمیمحاکمه شوند. روشن است که حساب اکثریت قریب به اتفاق سربازان عادی 

 ر جداست.تجاوزگ
که در مباحث  38«جنایت جنگی»یا  «crime war»سائل حقوق نوین نیز مطرح شده است و اصطالح نوین حتی در ماین موضوع 

 الملل وجود دارد به همین معناست:حقوق بین
 39«كند.نقض مىرا  در مورد جنگ پذیرفته شدهو  المللىبينو قوانين  دهدرخ مى ،عملى كه در اثنای جنگ»
 40«دهد یا مربوط به جنگ استكه در اثنای جنگ رخ مى رفتار با زندانيانكشى یا سوء یتى مثل نسلجنا»

توان ردپای همین مفاهیم را میتوان دقیقًا معادل با مفاهیم دوران کهن دانست لکن البته واضح است که این مفاهیم حقوقی مدرن را نمی
 یافت.نیز دورانهای حقوقی آن به شکل ساده و بسیط در چهارچوب

آید. بنابراین بسیار محتمل است که اسیر، در اثنای جنگ و قبل اسیر جنگی کسی است که در جریان رویارویی نظامی به اسارت در می
بازهم حکم قرآن در مورد اسیران  از اسارتش، فرد یا افرادی از طرف مقابل را کشته یا مجروح کرده باشد. اما با وجود چنین احتمالی،

قریظة حتی از اسیران نیز شدگان بنیشود. روشن است که تسلیمآزادی آنان ختم می ه غایت انسانی است که نهایتًا بهنگی، حکمی بج
عماًل نیز با مسلمانان نجنگیدند که اسیر شوند. زدن به مسلمانان را نداشتند و ا آنان امکان جنگیدن و آسیبتر هستند زیرقابل ترّحم
-دهمت درآشد که در اثنای نبرد به اسارای بای برخورد با اسیران جنگیتر از شیوهها بسیار رئوفانهی برخورد با آنستی شیوهباینتیجتًا می

 رسند؟اند ـ به قتل میقریظة ـ که خودشان بدون مقاومت تسلیم شدهبنیتمامی مردان  پس چگونه است که بر اساس این اکذوبه، .اند
اما آیا عادالنه است  مرگ باشد که چنین نیست. قریظةشکنی بزرگان و رهبران بنیکه مجازات خیانت و پیمان به فرض ایراد سیزدهم:

این در حالی است که بارها در قرآن کریم آمده  تسّری داد؟ بالغشان ی مردانرا به همهسران و رهبران خائن آنان به مختص مجازات که 
 »است: 

ُ
  41(...و 809، االنعام85اإلسراء) «ْخَرٰی ََّل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ

                                                           

 است.« جریمة الحرب»آن . معادل عربی 38
39 .Concise Oxford English Dictionary 
40 .Merriam-Webster Collegiate Dictionary 

 ی فوالدونددارد/ترجمهای بار گناه دیگری را بر نمی. هیچ بردارنده41
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برارقرآن کریم  ایراد چهاردهم: ا »: شماردنیکوکاران( را چنین برمی) یکی از صفات ا  َیِتیما ا َو ِه ِمْسِكینا َعاَم َعَلٰی ُحِبِّ ُیْطِعُموَن الطَّ َو
ا ِسیرا

َ
قرآن کریم  اند با ُمفاد این آیه و تصویری کهلیم کردهشتن صدها نفر که بدون هیچ مقاومتی خود را تسبه راستی کُ  42(2االنسان) «َوأ

 43خوانی دارد؟دهد همعلیه الصالة والسالم ارائه میاز پیامبر گرامی 
ْهِل »قریظة نازل شده است: ی یهودیان بنیاند که این آیات دربارهمفسرین ادعا کرده بیشتر ایراد پانزدهم:

َ
ْن أ ِذیَن َظاَهُروُهم ِمِّ نَزَل الَّ

َ
 َوأ

ا یقا ِسُروَن َفِر
ْ
ا َتْقُتُلوَن َوَتأ یقا ْعَب َفِر  44(80االحزاب) «اْلِكَتاِب ِمن َصَیاِصیِهْم َوَقَذَف ِفي ُقُلوِبِهُم الرُّ

کند که در جنگ احزاب، به زیرا این آیه به کسانی اشاره می ترین ردیه بر این داستان است؛اگر این ادعا درست باشد خود این آیه بزرگ
اند. در این ای نیز به اسارت درآمدهاند و عدهدر درگیری با مسلمانان، کشته شده هاای از آناند و سپس عدهبرخاسته جویانهیاری ستیز

و  اند.و گروهی نیز ُکشته شدهکاران، اسیر گوید گروهی از این خیانتبلکه می ه اسارت زنان و کودکان نشده استای بآیه هیچ اشاره
آیند مین اغلب در میدان جنگ، به سبب مجروحیت به اسارت درتفاوت وجود دارد. اسیرا« شدهتسلیم»و « اسیر»واضح است که بین 

قریظة ی بنیمردان تسلیم شدهی عباسی، در این اکذوبهکنند. لکن میدشمن و یا با دیدن کمبود یا فقدان توان جنگی، خود را تسلیم 
زیرا اساسًا وارد درگیری نظامی نشدند که اسیر به شمار بیایند. بلکه آنان بدون هرگونه مقاومت و به  ندارند؛ نهیچ شباهتی به اسیرا

 شوند!جمعی میشکل خودخواسته تسلیم فرمان مرگ دسته
ی دیگری رخ داده است قریظة همین آیه باشد، کل ماجرا به گونهدهیم که اگر تنها دلیل ماجرای بنیما در انتهای این نوشتار نشان می

 کنیم.ها اشاره میبه آنند و ما نککه حتی برخی روایات نیز آن را تأیید می
َحُدُهْم َلْو »گوید: قرآن کریم در وصف عاصیان یهود می ایراد شانزدهم:

َ
ْشَرُکوْا َیَودُّ أ

َ
ِذیَن أ اِس َعَلی َحَیاٍة َوِمَن الَّ ْحَرَص النَّ

َ
ُهْم أ َوَلَتِجَدنَّ

ُه َبِصیٌر ِبَما َیْعَمُلوَن ُیَعمَّ  َر َواللِّ ن ُیَعمَّ
َ
ْلَف َسَنٍة َوَما ُهَو ِبُمَزْحِزِحِه ِمَن اْلَعَذاِب أ

َ
 45(40البقرة) «ُر أ

یابى و آنان بيش یهودیان مىآزمندترین مردم نسبت به زندگى دنيا را گوید: ای محمد! قطعاا این آیه مى»د: نویسمی خودتفسیر  طبری در
-شکی نیست که بنیان اکذوبه 46کند.و سپس همین تفسیر را از ابن عباس و مجاهد و... نقل می «دم، از مرگ كراهت دارند.از سایر مر

شکال روایات بنیی بنی ها یهودی شود که صدقریظة چنین به خواننده القا میقریظة با معنای صریح این آیه در تضاد است. در تمام ا 
ای های خویش دست بردارند و جاعالن عصر عباسی چهرهن و فرزندانشان، حاضر نیستند از آرمانزنا اسارتحتی به بهای مرگ و 

ست و یا کسی را ُج تبّری می اگر هرکدام از آنان از خیانتشبر اساس همان روایات اند! این در حالی است که گونه از آنان ساختهقهرمان
از این مهلکه  به شکل صوری ـ مسلمان شود و شهادتین بر زبان بیاورد قطعاً  شد ـ ولوگرفت و یا حاضر میبه وساطت و شفاعت می

ترین مردمان ها یهودی  عاصی و خائن که به تعبیر قرآن آزمندترین و حریصُبرد. حال چگونه است که صدها و یا دهجان سالم به در می
                                                           

 ی آیتیخورانند/ترجمهو طعام را در حالی که خود دوستش دارند به مسکین و یتیم و اسیر می. 42
الا »داند: ها و نه فقط مسلمانان میی انسانو علیهم السالم را رحمتی برای همه قرآن کریم، خاتم النبیین علیه. 43  إ 

اك  ن  ل  س  ر 
 
ا أ م  ةً و  م  ح  ین   ر  م 

ال  ع  ل  ّ
 «ل 

 (107االنبیاء)
یشان بیم افکند. گروهی را کشتید و گروهی را به اسارت هایشان فرود آورد و در دلهااز اهل کتاب آن گروه را که به یاریشان برخاسته بودند از قلعه. 44

 ی آیتیگرفتید/ترجمه
ورزند خواهی یافت هر یك از ایشان آرزو دارد که کاش هزار سال تر[ از کسانی که شرك میآزمندترین مردم به زندگی و ]حتی حریص ماً . و آنان را مسلّ 45

 ی فوالدوند/ترجمهکنند بیناستوی را از عذاب دور نتواند داشت و خدا بر آنچه می عمر کند با آنکه اگر چنین عمری هم به او داده شود
 2/369،370، تفسير الطبری. الطبری، 46
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شوند به این راحتی تسلیم مرگی حاضر می پرورانند،می و آرزوی زندگی هزارساله در سر نسبت به حفظ جان و تداوم زندگی هستند
 خودخواسته و فرجامی این چنین تلخ گردند؟؟

 
 پ( سستی إسناد داستان از دیدگاه دانش رجال

را ابن اسحاق  هـ(852) ی عباسیخلیفهمنصور شد تا اینکه ها به شکل شفاهی رد و بدل میروایات مربوط به سیره مدت ایراد هفدهم:
ن اسحاق، منصور آن بتابی تاریخی از زمان آدم تا دوران خودش، برای پسرش مهدی تدوین نماید. پس از تدوین کتاب اکرد تا ک موظف

 هـ(882) سپس ابن هشام 48.درگذشت هجری قمری 885سال  درابن اسحاق  47را خالصه کرد و کتاب اصلی را در خزانه قرار داد.
در کتاب  ...منصور و ابن هشام وبه دست عالوه بر تغییرات ایجاد شده  .تدوین کردن اسحاق با تاریخی مشهور خود را بر مبنای سیره

بر  ...فراموشی، فقدان امکانات نوشتاری وها، ضعف حافظه، آن هایاست که اختالفات راویان، هوا و هوس بدیهیکامال ن اسحاق، با
و از شخصیت مؤلف یا  فرهنگ رایج آن دوران، تدوین یین روایات از زمانهاست که ا طبیعیچنین این روایات تأثیر گذاشته باشد. هم

 معروف بهـ سار ی  محمد بن اسحاق بن  یدرباره ای از بزرگان علمای رجالپارهچه آنبه  کوتاه نگاهی مهادمؤلفین متأثر شده باشند. در ا
 کنیم.گاه علمای رجال بررسی میو اعتبار روایات وی را از دید خواهیم انداختاند ـ گفتهابن اسحاق 

سار، از اسرای جنگ عین التمر  49هـ در مدینه متولد شد.20ابن اسحاق در سال  -عراق وارد مدینه  و نخستین اسیری بود که ازجّد او ی 

جالب در مورد جنگ ی نکته شد.خود او نیز در مدینه با صفت موالی شناخته میطبعًا بود و  51يوالبنابراین جّد ابن اسحاق از م   50شد.
؛ یعنی در ماجرای عین التمر نیز قریظة استخالد بن ولید به مانند داستان بنی به دستعین التمر این است که داستان فتح این قلعه 

خالد »نویسد: هجری قمری می88طبری ذیل حوادث سال  رساند.را به قتل میـ یعنی اجداد ابن اسحاق ـ خالد، تمام اسیران مرد 
ه وی بودند و این دو اميد داشتند كه خالد به مانند اه مردمان داخل قلعه شد و در آنجا اردو زد. عقة و عمرو بن الصعق نيز همرمتوج

وقتى قلعه را فتح  ...، و وقتى دیدند خالد قصد كشتنشان را دارد از وی امان خواستند ولى خالد نپذیرفتجنگاور باشد سایر اعراِب 
گردن بعقة ـ كه حامى قوم خود بود ـ را زدند تا سایر اسيران نيز  و آنها اسير شدند و خالد دستور داد تا به سپاهيان دادكردند خالد آنها را 

 52«.زدلى قلعه را نيز گردن اتمامى اهخالد سپس عمرو بن الصعق را خواست و گردن زد و  ...ماندن نااميد شونداز زنده
قریظة را در این روایت نیز موجود باشد و ابن اسحاق تحت تأثیر چنین روایاتی، ماجرای بنیهایی از وضع و جعل بعید نیست که رگه

 چیست؟ حال ببینیم نظر محدثان و علمای رجال در مورد ابن اسحاق ساخته باشد.

                                                           

 2/329،330، ضحى االسًلم. نک: امین، 47
  7/322 ،الطبقات الكبریابن سعد،  . نک:48
 7/34، سير اعًلم النبًلء. نک: الذهبی، 49
 7/35. همان، 50
ولی»ی ژه، جمع واي. موال51 توانست غالم یا کنیز خود را آزاد کند، یعنی آزادی وی را به او بازگرداند. ارباب می»نویسد: احمد امین میاستاد است.  «م 

ق) ای بین ُمعت قلکن پس از آزادی نیز؛ رابطه الء نامیده می ،ماند. این رابطهباقی می آزادشده() آزادکننده( و ُمعت  ند: زید بن حارثة مولی گویمثال می ...شودو 
و نوع دیگری از والء نیز وجود دارد که به سبب آزادکردن نیست بلکه وقتی شخصی به دست شخص دیگر،  ...پیامبر به دسته یعنی آزادشده رسول اللّ 

 (89، صفجر االسًلمامین، ) «گرفت.ق والی او قرار میبست، متعلا شد و با وی پیمان میمسلمان می
 2/324، اریخ الطبریت. الطبری، 52
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 .اندیعنی کسانی او را به کذب متهم کرده 53«و من الناس من تكلم فيه»گوید: ابن سعد می
یلیشناس بزرگ ابوجرجال مالك بن  :محدثان بزرگ سلفبندی کرده است و از ی راویان ضعیف طبقههـ( وی را در زمره088) عفر ُعق 
-را کذاب خواندهشان ابن اسحاق نقل کرده است که همگیّطان ة و یحیی بن سعید الق  رو  شام بن عُ ه  مالکیه(، پیشوای مذهب ) أن س

عین  55وانده است.یمی نیز دقیقًا وی را کذاب خسلیمان ت   54.اند در نقل شده که ی ابن اسحاق متفاوتی درباره هاینظراز یحیی بن م 
روایت »اش گفته است: احمد حنبل نیز وی را به تدلیس متهم کرده و درباره 56وی ابن اسحاق را ضعیف خوانده است.یکی از روایات، 
قوی »در مورد ابن اسحاق گفته است: ـ صحاح الستة( ال) ی حدیثی اهل سنتاز صاحبان کتب ششگانهـ نسائی  57«او حجت نيست

 58.دانستقدرت احتجاج میو دارقطنی نیز روایت وی را فاقد « نيست
دي ُجرجانیهـ544) عالوه بر اینان، ابن جوزی حنبلی ی راویان نیز نام ابن اسحاق را در زمره هـ(005) ( و رجالی برجسته ابن ع 

 59اند.آورده سستضعیف و 
جا لکن ما در ایناند. ای نیز وی را توثیق کردهاند، عدهکذب متهم کردهریت محدثان و رجالیان، ابن اسحاق را به ضعف و هرچند اکث

جرح یک راوی بر که  ی مهم رجالی را یادآوری کنیمهای وارد بر وی بسنده کردیم تا این قاعدهفقط به ذکر بخشی از انتقادات و جرح
زمان مورد مدح هم قرار گرفته باشد. ابن شود ولو اینکه هموجود طعن در راوی باعث سستی وثاقت او می تعدیل آن مقّدم است یعنی

ای را مورد جرح، و به همين هرگاه یک یا دو نفر، راویخطيب بغدادی گفته است: علما اتفاق دارند كه »نویسد: حجر عسقالنی می
 پس به همين خاطر جرح بر تعدیل مقّدم است. خطيب ...رِح راوی اولویت دارد، نهایتا جتعداد هم مورد مدح و تعدیل قرار دهند

جمهور  نظر ،را جرح كنند در این حالت راویهمان  به نسبت كمتری،گوید: اگر گروهى یک راوی را عادل بدانند و تعداد بغدادی[ مى]
 60«داردو عمل به مقتضيات آن اولویت  راویجرح  علما این است كه مبنا قرار دادِن 

ی به واسطهنزد اهل حدیث چنين معروف است كه جرح، مقّدم بر تعدیل است. پس هرگاه »گوید: می ی تاریخمقدمهابن خلدون نیز در 
-آن را سست مىو  شودها به صحت حدیث، وارد مىیافتيم این عيب راوی، عيبى در روایت یا سوءنظر غفلت یا خلل در توانایِى حفِظ 

 61«كند.
ترین قرینه یا دلیلی علیه هریک از روایات ابن اسحاق، منجر به اسقاط آن روایت اساس مبانی کالسیک رجالیان، وجود کوچک ربفلذا 

 قریظة.حال چه رسد در مورد روایت پرتناقض و عجیبی مثل کشتار بنیی اعتبار خواهد شد از درجه
 

 سخن پایانی

                                                           

 7/322، الطبقات الكبری. ابن سعد، 53
 4/23،24، الضعفاء الكبير. نک: العقیلی، 54
 3/41، الضعفاء والمتروكونالجوزی، . نک: 55
 9/44، تهذیب التهذیب، ابن حجر. نک: 56
 7/46، عًلم النبًلءسير أ. الذهبی، 57
 3/469، ميزان االعتدال فى نقد الرجال. الذهبی، 58
   3/41، الضعفاء و المتروكون الجوزی، :و 270ـ 7/254، الكامل فى ضعفاء الرجالالجرجانی،  ک:. ن59
 1/15، لسان الميزان، ابن حجر. 60
 1/389، دیوان المبتدأ والخبر. ابن خلدون، 61
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اند و چنین نیست که این ن ابتدای جعل و وضع، مورد نقد و مخالفت جدی بودهقریظة، از هماروایات مخدوشی نظیر داستان بنی
با هـ( 179) امام مالک بن انس( یکی از دالیل مخالفت شدید هـ354) ُبستی ابن حّبان دوران معاصر باشند. برای مثالی نقدها، زاییده

 شمارد:ابن اسحاق و تکذیب وی را چنین برمی
های نبى صلى اللّه عليه وسلم ی جنگدربارهشده مسلمان یهودیاِن  نوادگاِن پيروی از منقوالت  خاطررا به ن اسحاق همانا مالك، اب»

و ابن  رده بودندكظ را از گذشتگان خود حفها نضير و شبيه به این داستان، قریظة و خيبر هایمسلمانانى كه قصهتازه ؛كردمى سرزنش
 62«كرد.ىها پيروی ماز این منقوالت آناسحاق، 

اند های واهی، به تقدیس منقوالت مورخان و محدثان قرون تدوین تراث مسلمانان روی آوردهلکن متأسفانه اکثریت معاصرین به بهانه
های معاصر، غایب [ نویسى] نقد، از بيشتر سيره»گوید: حسن حنفی میترین نقدی به توجیه همان منقوالت مشغولند. و بدون کوچک

 63«چنان توأم با مخاطره است.قِد قدیم هم. زیرا ناست
« ...پژوهشی نو در»، «...پژوهشی در»، «...رویکردی نو»هایی که با به یدک کشیدن عناوین پر طمطراقی چون چه بسیار کتاب

البته  64گشایند.های آن نمیهمان محصوالت عصر عباسی مشغولند و هیچ گرهی از معضالت و ناسازه از کرار و تقلیددر واقع به ت   ...و
قریظة، عالوه بر اند. در مورد ماجرای بنیدر این وادی نهاده پاشوند که محققانه در این میان اندک محققان و پژوهشگران نیز یافت می

د جعفر اند. استاـ به شکلی که شایع است ـ نرفته ماجراان معاصر نیز، زیر بار این شناسای از تراثمالک، پارهامام پیشینیانی چون 
 نویسد:شهیدی می

-پيمانهای اوس و َخزَرج بنياد شده است. اوس به پيامبر گفتند: با همچشمىقریظة از آغاز بر اساس همداستان كشتار یهودیان بنى»

عاذ انداخت. ی سعد بن مهای خزرج رفتار كن و اسيران را به ما ببخش! پيغمبر نپذیرفت و داوری را به عهدهپيمانهای ما نيز مانند هم
خود را  خواهد حشمت قومِ كند مىی خزرج است و یا داستان را به سود آنان بازگو مىی داستان كه محتمًل از طایفهدر این نقل، گوینده

از  ...شود نيز درخور توجه استچگونگى كشته شدن اسيران دیده مى ی پيغمبر بيش از رقيبان خود بنمایاند. اختًلفى كه بيندیدهدر 
ایم. او هميشه عطوفت و بخشش را بر انتقام و كشتار قریظة و پس از آن دیدههای پيش از بنىها گذشته ما سيرت پيغمبر را در جنگاین

ی قبل از اسناد دوره) گردد و آن اینكه در پذیرش اسناد قرن اول و دومولى در هر صورت یک حقيقت روشن مى... داشته استمقدم مى
جمعى را های خارجى عموماا وقوع چنين كشتار دستهقریظة قرینهدر مورد یهودیان بنى ...نقل راویان نباید بسنده كرد مكتوب( تنها به

ُ قریظة سالها پس از تاریخ واقعه و هنگامىرسد داستان بنىكند. به نظر مىرد مى ی به وسيله فتادكه نسل حاضر در آن محاصره برا
ی اوس كاری شده و به تحریر درآمده باشد تا بدین وسيله نشان دهند كه حرمت طایفهرج بوده است دستی خزگویى كه از تيرهداستان

پيمانان اوس را های خزرج را نكشت، اما همپيمانی خزرج نبود و برای همين است كه پيغمبر همی طایفهص( به اندازه) نزد پيغمبر
 65«های خود را رعایت نكرده استپيمانی اوس، جانب همبيلهگردن زد. و نيز خواسته است نشان دهد كه ریيس ق

                                                           

  7/382، الثقات. الُبستی، 62
 3/30، من النقل الى العقل. حنفی، 63
قرار که مورد بررسی صاحب این قلم نیز  ها اشاره کنیماین نوع کتابتازه چاپ شده از م بد نیست به یکی از مصادیق گویی نشوی. برای اینکه متهم به کلی64

برغم وجود این نام مطنطن، رونوشتی قای داود نارویی که اثر برادر گرامی جناب آ در زندگى پيامبر اسًلم( ىپژوهشى تحليل) رسول خاتمکتاب  گرفته است:
 است. ...شتجات واقدی و ابن هشام و بیهقی وامروزی از نو

 90ـ 88، صصتاریخ تحليلى اسًلم. شهیدی، 65
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در کتاب چنین دکتر برکات احمد هم 66ی مفصلی مستندات روایی این اکذوبه را به چالش کشیده است،در مقالهنیز دکتر ولید عرفات 
رحمت اسالم، بخشش ناقض با و دکتر حسن حنفی نیز آن را مت 67خود به طور مفصل به بررسی تناقضات این ماجرا پرداخته است

 68داند.و مجازات فردی میپیامبر 
مات قرآنی و سایر د که با مسلّ نای بازسازی شود باید به گونهنای از حقیقت داشته باش، بهرهروایاتدر خاتمه باید گفت که اگر این 

از ی متفاوتی قریظة به گونهداستان بنیدهد توان شواهدی یافت که نشان میمی، ی روایاتدر بعضمتضاد نباشد. قرائن عقلی و نقلی 
 :نویسدبیشتر به واقعیت شباهت دارد. مثال واقدی میاین روایت متفاوت، که ما معتقدیم  ه استخ دادرروایت مشهور و مرسوم، 

زبير  كند؟من مبارزه مى هودیان گفت: چه كسى باقریظة مردی از یثَوری از عبدالكریم َجَزری از عكرمة برایم نقل كرد كه در جنگ بنى»
 69«به سوی او برخاست و با وی جنگيد.

قریظة تشکیک انتساب این روایت به ماجرای بنیهرچند واقدی در  و اندوارد کارزار شدهعماًل قریظة دهد که بنیاین روایت نشان می
به رویایی ازی شود، از حالت کشتار اسیران قریظة به شکلی که در قرآن روایت شده است، بازسباید گفت اگر ماجرای بنی 70،کندمی

السالم به رویارویی نظامی با پیامبر علیهقریظة عماًل بعضی یهودیان بنی نظامی تغییر خواهد کرد و داستان از این قرار خواهد شد که
 زیر یآیه که فرض به و رآمدندشان در جنگ کشته شدند و آنان که زنده ماندند نیز به اسارت مسلمانان دایعدهد و نهایتًا پرداختن
 :است هماهنگ گفتیم که بازسازی این با باشد، قریظه بنی ماجرای یدرباره

ا َتْقُتلُ » یقا ْعَب َفِر ْهِل اْلِكَتاِب ِمن َصَیاِصیِهْم َوَقَذَف ِفي ُقُلوِبِهُم الرُّ
َ
ْن أ ِذیَن َظاَهُروُهم ِمِّ نَزَل الَّ

َ
اَوأ یقا ِسُروَن َفِر

ْ
 71(80زاباالح) «وَن َوَتأ

 

                                                           

 ی وی که به فارسی نیز ترجمه شده چنین است:. مشخصات مقاله66
W. N. Arafat, New Light on the Story of Banu Qurayza and the Jews of Medina, Journal of the Royal Asiatic Society of 
Great Britain and Ireland (1976), pp. 100-107  

 158ـ 125، صصمحمد و اليهود. نک: احمد، 67
 3/356، من النقل الى العقل. نک: حنفی، 68
 2/504، المغازی. الواقدی، 69
 2/505. همان، 70
بیم افکند. گروهی را کشتید و گروهی را به اسارت  هایشان فرود آورد و در دلهایشان. از اهل کتاب آن گروه را که به یاریشان برخاسته بودند از قلعه71

 ی آیتیگرفتید/ترجمه
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