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  .آزاد ل

  ٢٠١١ جون ٢٩

  

  محمد" غزوات"رسیبر

٨ 
  محمد و کشتار يھوديان–آن قر

و اصدار  فرامين و ھدايات شان در  در نوشتار ھای قبلی تذکرات الزم پيرامون وضع حال و نيرو ھای جنگی محمد

يھودی   حمالت پيامبر اسالم به قصبه ھایخواھم به  مورد دشمنان شخصی شان داده شده است و درين نوشته می

 که راجع به بعضی ازين حمالت قبال صحبت شده است ئی به استناد معتبر ترين تاريخ ھانشين و تاراج اموال شان

  . جنگی کامال رو شن شودم  در وقت اقتدار و داشتن نيرو ھایی پيامبر اسالاصلۀ چھرباشد  زمرو شنی اندا

بنی قينقاع و بعدا حمله و تاراج به قبيله بنی نضير ۀ  او شان به  قبيلۀ محمد بخش اول از حمل"غزوات"رسی در بر 

 .انانل مسلم آن مبارک و آدمکشيھا و چپاو"غزوات" رسی باقيمانده بره اينک می پردازيم ب.سخن گفته شد

که بايد شمشيرش را از قات به او گفته است  جنگ خندق محمد ادعا نمود که جبرئيل او را مالقات و در مالبعد از

جلو   فر شتگان صفوفی ازئيل گفته اندن جناب جبرد و ھمچنابنی قريظه رفته و قتال کنۀ غالف کشيده و به سمت قبيل

 ٥صحيح بخاری جلد (فگنند بياند و در قلب ھای شان ترس و بيم ا بلرز شانرۀتر از آنھا رفته تا حصار ھا و قلع

   :نويسد سيرت الرسول ضمن تشريخ جزئيات اين وحی می) ٤٤٣ ص ٥٩کتاب 

لباس ابر (  ديباج ۀ نشسته بود و قطيف"فيدخر س "جبرئيل بيامد و عمامه ای از استبرق در سر داشت و بر استر خنگ

ه جمع فر شتگانيم ھنوز از بھر دشمنان کيا محمد سالح بنھادی و ما  و سالم کرد و گفت  بيامد.بر افگنده بود) يشمی

ی  حق سبحان تعال ؟؟ زود بر خيز کهايشان می آئيم تو چرا سالح نکشودی تو سالح ننھاده ايم و اين ساعت از طلب

تو بشکستند و مخالفت تو نمودند و از بھر آنکه عھد . ه رو سالح در بند و به جنگ يھود بنی قريظمايد که فر ترا می

ئيل   و چون جبرشان افگنم و گو شکھای شان بجنبانمۀ لزله در قلعروم که ز لشکر بر تو آورده اند و من از پيش می

کس که مطيع خدا و  که ھرمود تا منادی کردندشيد و بفرخاست و سالح در پو سيد در حال برعليه السالم برفت

 کسی نبايد نماز را در .  بنی قريظه رود) حصار،قلعه(در حصن ه بر گيرد و نماز پسين ب پيامبر است بايد که سالح

بر خواند و سالح به وی داد و اينجا بخواند بلکه ھمه بايد نماز را در مقابل حصار بنی قريظه بخوانند و علی را 
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ندن قلعه ھا ا فرشته ھا را برای لرزهی کشود خداوند  در ين جا فھميده نمی)٧٤٩سيرت ص (. تو از پيش لشکر برو

ھر ه  بشمشير محمد نبود توانست آنھا را ھدايت دھد تا تمام آن قوم را بکشند و ضرورت به ستد میفر يش میا پپيش

 يھودی نشين مورد ۀ قصبذن را خواسته و ھدايت داد که عليه بنی قريظه اعالن جنگ دھد و اينؤصورت محمد م

محمد .  قريش به مدينه از مسلمانان دفاع نکرده بودندۀد برای اينکه اين مردم در حمل بوخشم محمد قرار گرفته

 پياده  از مھاجرين و انصار تھيه ديده و بر آنھا  نگجویجسوار و سه ھزار سپاھی متشکل از سی نفر جنگ جوی 

  .حمله نمود

 محل سکونت بن ۀمحاصر. اھد نمود يا اينکه کشته خواھد شد علی قسم خورده بود يا اينکه قريه آنھا را تصرف خو

دان شانرا در محل جدا و ر ممحمد دستور داد روز به درازا کشيده و سر انجام بنی قريظه تسليم شدند ٢٦قريظه 

 اوس به ۀپس از آن قبيل. زندانی سازند و دست ھای مردان را محکم ببندند  زنان و اطفال شانرا در جای جداگانه

  .فاعت از بنی قر يظه نزد پيامبر خدا آمدند و استدعا نمودند که با آنھا با ماليمت رفتار نمايندش

جرا شود و در مورد سر نوشت آنھا حکمی صادر کند و پيشين حکم اين ماعاذ يک ھم پيمان محمد گفت که سعد بن م 

که در جر يان جنگ خندق زخمی ) دارم میين ھمين نوشته معرفی ئر پااو را د(سعد بن معاذ . آنھا موافقت نمودند

مذکر سالم که به اين قبيله تعلق داشتند بايد کشته  تمام اشخاص(شده و جراحات زيادی بر داشته بود حکم کرد که 

 کتاب ٤صحيح بخاری جلد  (شوند و اموال آنھا بايد بين رزمندگان مسلمان تقسيم شود شوند زنان و کودکان بايد اسير

 نفر سر بريده شدند و درون آن چاه ٩٠٠ تا ٦٠٠بين ی در بازار مدينه کنده شده و يھوديانی ئه ھاچا) ٢٨٠ ص ٥٢

  .ھا افگنده شدند

دستھايش با  و پدر صفيه که در ين محاصره دستگير شده بودند در حاليکه قريظه بنی ۀ حيی بن اخطب رئيس قبيل

جيح حمد از خود مقاومت نشان داد و تر با نپذيرفتن دين مو طنابی به گردنش بسته شده بود به نزد پيامبر آورده شد

 .شيند و گردنش را در يک لحظه زدند آئين او در آيد او را فرمان دادند تا بنهبا زور به  شود تا اينکداد گردن زده

 مرد يانده بودند کافی بود کهکردند اگر موی زھاری رو رسی می جوان ھا را بر،برای جدا کردن مردان از پسر ھا

  :عطيه القريظی روايت کرده است) ٤٣٩ ص٣٨سنن ابو داوود کتاب (به شمار آيند و گردن زده شوند 

ئيده ما را آز مايش کردند و ھرکس که موی زھار در بدن او رو) پيروان محمد( من بين اسرای بنی قريظه بودم آنھا 

.       ز آنانی بودم که موی زھار نداشتمه ماندند من جروييده بود زندی که در بدن شان موی زھار  نئبود کشته شد و آنھا

کسی است که کشتن و  او. رود شمار میه  او از اصحاب پيامبر بوده و خونخوار ترين آنھا بسعد بن معاذ کيست ؟

ر را فه و محاصره بنی قريظه که ھفتاد ندر حمل خون ريزی را دوست دارد و دوستدار کشتن اسيران است چنانکه

ر  بساختند او به محمد اظھار داشت که من چنان دوست داشتمی که از کشتن انھا دست  زدند و بقيه را اسيراول سر

 رسوائی عايشه با صفيان به ۀ ھمچنان او در قضيو. نداشتمی و دوست داشتم ايشان را در حال کشته شدن ديدمی 

م بر نامه ھای آدمکشی  او خبر داشته و سعد از تما. است ھر کی را محمد بگويد او بکشداو حاضر : محمد گفت

 صحيح – ٨٢٩ ص ٤٨ کتاب ٣صحيح بخاری ج . ( بود محافظ شخصی محمد شد و ھمچنان مشاور او محسوب می

  )٣٧٨ ص ٥٩ کتاب ٥ صحيح بخاری جلد – ٤٦٩ ص٥٩ کتاب ٥بخاری جلد 

 

  


