
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Historical  تاريخی

  
  محمد شريف منصور

  ٢٠٢٢ جوالی ١٧

  
  شريف منصور

  )ص( حضرت محمد مصطفی ۀزندگينام

  )دھمياز بخش(

و سپاه اسالم به مدينه ) ص(پيامبر  که سپاھيان قريش و متحدان شان اردوگاه ھايشان را ترک کردند يک روز پس از آن

 ۀ شوند مسلمانان ھم بی درنگ آمادمادهآمسلمانان برای جنگ با بنی قريظه  در ھمان روز پيامبر فرمان داد که. بازگشتند

 ۀشمار] ٢[ .و با سپاه اسالم به سوی بنی قريظه حرکت کرد] ١[پيامبر پرچم را به حضرت علی سپرد  جنگ شدند و

قريظه را محاصره کردند و به فرمان پيامبر،  مسلمانان قلعه ھای بنی] ٣.[در اين جنگ سه ھزار نفر بودسپاھيان اسالم 

 فردای آن روز ھم تيراندازان دوباره به دستور پيامبر، قلعه ھا را احاطه. بستند تيراندازان سپاه آن قلعه ھا را به تير

يھوديان ھم به ] ۴. [پرتاب می کردند تير و سنگ  سوی قلعه ھاکردند و به گروه ھای مختلف تقسيم شدند و بی وقفه به 

 جنگ را بی فايده ديدند و از پيامبر ۀپس از چند روز زد و خورد، يھوديان ادام اما  ]۵[تيراندازی متقابل مبادرت کردند 

خودشان برای مذاکره با  پيامبر پذيرفت و يھوديان شخصی به نام نباش بن قيس را به نمايندگی از. مذاکره کردند تقاضای

 بنی نضير با آن ھا رفتار شود يعنی مسلمانان به ۀھمانند قبيل نباش بن قيس از پيامبر تقاضا کرد که  .پيامبر فرستادند

بدھند که آن   بنی قريظه را ضبط کنند اما به خودشان آسيبی نرسانند و اجازهۀی و اسلحئبقيه دارا استثنای يک بار شتر،

آن بنی قريظه حاضر شدند که حتی ھمان يک بار  پس از. پيامبر با اين پيشنھاد او موافقت نکرد. رک کنندھا مدينه را ت

خارج شوند اما پيامبر اين پيشنھاد آن ھا را ھم نپذيرفت و از يھوديان خواست  شتر را ھم نبرند و تنھا خودشان از مدينه

برای مشورت جمع کرد و   بنی قريظه، آن ھا راۀسد، رئيس قبيلپس از آن، کعب بن ا] ۶. [قيد و شرط تسليم شوند که بی

  .  کنندسه گزينه را پيشنھاد کرد و از آن ھا خواست که با يکی موافقت

که زنان و  اين کار مخالفت کردند، دوم اين يھوديان با. را بپذيرند و مسلمان شوند اسالم گزينه اول اين بود که دين

به مسلمانان حمله کنند که در صورت شکست، ترسی از سرنوشت زنان  آن دسته جمعیپس از  کودکان خود را بکشند و
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اين  يھوديان. باشند و اگر ھم پيروز شوند دوباره می توانند زن بگيرند و صاحب فرزند شوند و فرزندان شان نداشته

   .مورد را ھم نپذيرفتند

يھوديان چون آن شب، شب شنبه بود و  م شبيخون بزنند، اما کعب اين بود که شبانگاه به پيامبر و سپاه اسالۀسومين گزين

  ]٧. [پيشنھاد ھم موافقت نکردند آن ھا در شب و روز شنبه کاری نمی کردند با اين

ابولبابه  خواستند که يکی از مسلمانان به نام پس از آن، يھوديان نماينده ای به حضور پيامبر فرستادند و از آن حضرت

   . رفت آن ھا را پذيرفت و ابولبابه به نزد آن ھاۀپيامبر خواست. به پيش آنھا بفرستد ذاکرهمای را بر بن عبدالمنذر

. دست پاسخ داد که آن ھا کشته خواھند شد يھوديان از او در مورد سرنوشت احتمالی خودشان پرسيدند و او با اشاره

  ]٨. [توبه کرد  از اين کار خود پشيمان شد وًابولبابه بعدا

محاصره تسليم شدند و ] ١٠[ و يا به روايتی بيست و پنج روز] ٩[ ديگری نداشتند پس از پانزده روزۀکه چاريھوديان 

. سرنوشت آن ھا را به يکی از ياران خود به نام سعد بن معاذ سپرد پيامبر داوری در مورد. از قلعه ھايشان بيرون آمدند

را ميان  کودکان آن ھا را به اسارت بگيرند و اموال آن ھامردان بنی قريظه را بکشند و زنان و  سعد حکم کرد که

ھفتصد تن /قريظه را که به روايتی ششصد مسلمانان در بازار مدينه گودالی کندند و مردان بنی. مسلمانان تقسيم کنند

گردن ھای آن بودند به آنجا آوردند و ] ١٣[روايتی ھم نھصد نفر  و به] ١٢[و به روايت ديگر ھفتصد و پنجاه نفر  ]١١[

   .ھا را زدند
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