
دو نمونه از جنگهای به وقوع پيوسته محمد ، اين عرب زاده بی فرهنگ با يهوديان طايفه بنی قريظه و 
بنی مصطلق و عوامل بوجود آورنده جنگ ها با اين هدف که زمينه ای را برای شناخت اسالم و منطق 

 ن می کند ، فراهم، چيزی که جوهره و ذات اصلی اسالم را در منظر انسانی به خوبی نمايا اسالم حقيقی
 سازد ،  به شرح زير است : 

  
 **********************  

  اسارت طايفه " بنی مصطلق " و تصاحب اموال و داراييهای آنان
  

  داليل جنگ با اين قبيله : 
دليل تصميم افراد –مطلع شدن محمد از تمايل اين قبيله به پيوستن به سپاه قريش برای جنگ با محمد 

محمد در هراسی که آنان از افزايش قدرت محمد و همچنين برخوردی که با يهوديان قريش به جنگ با 
  .قبايل بنی نظير و بنی قنيقاع داشته ، نهفته است 

پس از بدست آوردن اطالعات الزم در مورد قبيله مزبور ، محمد بر طرح تهاجمی آنان پيشدستی کرده و 
 .روحيه متحدان قريشتصميم به قلع و قمع آنان می گيرد در جهت تضعيف 

  
نتيجه اين جنگ که تلفات چندانی هم نداشته در به اسارت کشيدن دويست خانواده يهودی و به غنيمت بردن 

دو هزار شتر و پنجهزار گوسفند و مقادير زيادی اثاث و وسايل خانه و بر طبق معمول برداشتن يک پنجم 
در جنگها در انديشه تقويت نيروی نظامی اش از غنايم توسط شخص محمد ( وی با غنايم به دست آمده 

بود)  ، آوردن افراد اسير شده به مدينه و آزاد کردن آنان به علت زير تاثير قرار گرفتن محمد بواسطه  
زيبايی افسون کننده " جويريه " دختر " حارث بن ابو ديرار " و ازدواج وی با او و امضا پيمان جديد با 

  قبيله مذکور ختم می شود
  
* *******************  

  جنگ خندق و قتل عام مردان طايفه يهودی " بنی قريظه " و اسارت زنان و فرزندان آنها
  

داليل جنگ با اين قبيله : اطالع يافتن محمد از آماده شدن سپاه قريش به فرماندهی ابوسفيان برای 
جنگ احد راهکار ابداعی رويارويی با محمد ، به دليل تضعيف نيروی نظامی محمد به علت شکست در 

سلمان فارسی " پشت به ميهن " برای هرگونه مقابله با قريش به منظور حفر خندق مورد قبول واقع می 
  شود.

ابوسفيان عبور از خندق را دشوار می بيند و در اين اثتا تصميم می گيرد يگانه طاليفه متحد محمد يعنی " 
اليفه بنی قريظه با با ميانجيگری " حيه " که از سران  بنی قريظه " را بر ضد محمد بشوراند. رييس ط

 تبعيدی يهودی بوده ، موافقت کرده و با قريش بر ضد محمد متحد می شود. 
  

خبر اتحاد قبيله مزبور به محمد رسيده ، دو مامور برای تاييد خبر به قبيله بنی قريظه اعزام ميکند و 
هودی بنی قريظه به قريش کامال درست است. از شنيدن اين ماموران گزارش می کنند که خبر اتحاد طايفه ي

خبر روحيه لشکريان محمد متزلزل می شود و به فکر پيوستن به لشکر دشمن می افتند. " اکرمه " پسر  
ابوجهل و چند تن ديگر از خندق می گذرند اما علی و چند تن از لشکريان راهشان را مسدود ميکنند. 

سلمانان را به دوئل تن به تن دعوت می کند و توسط علی بواسطه نيرنگش عمربن عبدود در اين جنگ م
 از پای در می آيد.

  
لشکر قريش فردای آن روز جنگ وسيعی را تدارک می بيند و محمد باين نتيجه می رسد که تنها يک 

ج معجزه می تواند او را نجات دهد ، خيمه محمد که در آن محمد با عايشه ، ام سلمه و زينب شطرن
معاشقت می زد به مخاطره می افتد. اما دفاع شجاعانه صف اول مسلمانان مهاجمين را به عقب می راند.  

ايفه " اوس " از متحدان لشکر محمد با نيزه ای زخمی شده و اين جنگ " سعد ابن معاذ " رييس طدر 
  چند تن ديگر به هالکت می رسند. 

  
خطر ميکرد ترفندی می زند و سپاه قريش را با قبيله بنی در روز دوازدهم محاصره ، محمد بسيار احساس 

قريظه بر ضد يکديگر می شوراند با واسطه گری شخصی حيله گر بنام " نعيم بن مسعود " . محمد در قبال 
  عمل انجام شده وی می گويد : اصوال جنگ چيزی جز فريب و نيرنگ نيست

  



اطر شده ، روحيه خود را می بازند و نقشه آنان برای سپاه قريش از بيم حمله يهوديان بنی قريظه آزرده خ
غلبه بر محمد نقش بر آب می شود. بنابراين راه برگشت به مکه را ترجيح ميدهند و سپاه محمد بر اثر 

ترفند محمد از آن مهلکه جان سالم به برده و به پايکوبی می پردازند. بعد از اين واقعه محمد که هنوز گرد 
ويش نشسته بود به يارانش می گويد جبرييل فرشته بر او ظاهر شده و به وی تکليف و خاک جبهه جنگ ر

 .کرده بنابر دستور خداوند بايد يهوديان را قلع و قمع کند
  

سپاهيان محمد قلعه طايفه يهودی بنی قريظه را محاصره ميکنند ، يهوديان پيشنهاد می کنند حاضرند کليه 
گذار کرده و از مدينه بيرون بروند. اما محمد به رسم يهودی کشی و اموال و اراضی خود را به محمد وا

 .چون می بيند قادر به کمک گرفتن از ساير طوايف نيستند ، تقاضايشان را رد می کند
  

افراد طايفه به علت نبودن آذوقه تسليم محمد می شوند و موافقت ميکنند طايفه اوس درباره سرنوشت آنان 
نفر از افراد طايفه يهودی از خانه های خود بيرون  ٢٠٠٠هفته محاصره در حدود  ٢داوری نمايد. بعد از 

آمدند. در بين افراد قبيله چشم محمد به زن بسيار زيبايی به نام " ريحانه " می افتد و تصميم می گيرد او 
 .را به زنان حرمسرايش اضافه کند

  
ريظه داوری کنند ، اصرار می ورزند افراد سران طايفه اوس که قرار بود درباره سرنوشت طايفه بنی ق 

طايفه بنی قريظه را آزاد و از خونشان در گذرد و الاقل همان عملی که در گذشته با طوايف يهودی بنی 
نيز بکار گيرد. محمد پيشنهاد می کند که کار داوری ی قريظه النظير و خزرج انجام داده بود درباره قبيله بن

ذار شود و آنها موافقت می کنند. محمد " سعد بن درباره سرنوشت قبيله مزبور به يکی از خود آنها واگ
عباده " را نامزد ميکند. محمد که قصد داشت کار بنی قريظه را يکسره کند ، می دانست چه کسی را برای 

ا آنها خيانت کرده و با دشمن داوری برگزيند. سعد بن معاذ بعلت اينکه فکر می کرد بنی قريظه در دوستی ب
آنها يعنی قريش متحده شده بود از اين طاليفه متنفر بود. سعد بن معاذ را برای داوری می آورند رو کرده 
به افراد طايفه اش و می گويد : آيا شما با توجه به مشيت خداوند متعال قول می دهيد آنچه را که من رای 

 دهم مورد قبول قرار دهيد؟
  

فقت خود را اعالم نموده ، سعد بن معاذه اظهار می دارد : قضاوت من اين است که مردان طايفه آنها موا
بنی قريظه اعدام ، زنان و بچه هايشان اسير و بعنوان برده فروخته شوند و اموال آنها بين لشکريان محمد 

  .تقسيم گردد
  

کند و پس از اعدام مردان يهودی بر باالی آش طبخ می اينگونه  پيامبر عظيم الشان برای اين طايفهاين بله 
  26تا  9منبر رفته و آياتی را که ادعا می کرده از جبرييل می گرفته برای پيروانش قرائت ميکند. آيات 

  می گويد : ٢۶سوره احزاب. آيه 
 هو خداوند شما را وارث اراضی و سرزمين و اموال آنها کرد و نيز سرزمينی را که هيچ در آن قدم ننهاد 

 بوديد ، نصيب شما کرد و خداوند بر هر چيز تواناست
  
  

********************************  
  

با کلنگ انديشه بر سر زدن و بررسی پيرامون مطالب نوشته شده . از زمان شکل گيری بنياد اسالم تاريخ 
بزنيم ، در هر ورقش  قمسير پر مخاطره ای را گذرانده تا بدين جا رسيده است. دفتر تاريخ اسالم را که ور

شرح رخداد جنگی است نتيجه کشمکش های مربوط به زمانه خويش و منطق خردگرا حکمفرما نبوده 
  . است

  
بسياری از کتاب قرآن بويژه نکات تقرير يافته در سور مدنی برای دامن زدن  ياری خواهیعلت اين امر ،  

ن به نوبه خود بازده خشونت های شخص ايبه جنگی تازه و توجيه اعمال غير انسانی خويش بوده که 
 محمد در مدينه بوده است. به استثنای برخی سوره های مکی  که بيش از هر چيز محصول دوران

کتاب قرآن کتابی است زاييده  تاکيد می ورزيم در مکه بوده است. بی فرهنگ استيصال محمد درماندگی و
اوامرات مرقوم شده دستورات و عمل افراطی به ت ذهن زياده خواه محمد پيامبر بی فرهنگ که در صور

  .بويژه سوره های مدنی در آن برق آدميت از انسان گرفته شده



دستاويزی ساخته برای ضحاک سيرتانی که در جستجوی نام و نشان هستند ولو به قيمت سرکوبی  
 . بسياری از همنوعان خويش از طريق بازيچه قرار دادن افکار و عقايد عامه

  
ين به اين نتيجه می رسيم که علت عدم پيشرفت دولت های اسالم گرا در به کار بستن همين کتاب رابناب

قرآن محمد بی فرهنگ نهفته است که با طرح اين منزالت الهی ، تعقل انسانی را با خود به گور برده و در 
جعفر گونه امر کرده اند ، ينان معنا که بله چون تقی و نقی جلوه مند می شوند در اي نيز اين حالت منقوالت

، بايستی سيره عملی آنها را بکار بنديم. اين دريوزه های عرب " بازمانده های محمد" هم  گونهو باقر آن 
 کور خود بودند و بينای مردم. 

  
ترديد نکنيم اگر عقل به جای نقل در مسند تفکر انسانی نشيند ، دنيا بوستانی خواهد شد سرشار از شور و 

سانی. همانگونه که تاريخ زندگی اين بی فرهنگ نگارش يافت ، تاروپود واقعيت مآب اسالم بر  انطراوت 
تفکر تنگ نظرانه و خشونت آميز بنيان نهاده شده ، نه رحمتی که از آنان سخن رانده و زير علمش سينه  

عصبات کوتاه ت می زنند. فلسفه جنگ های محمد بی فرهنگ به سرسختی او در قبوالندن عقيده و مکتبش ،
فکرانه اش ، تمايالت جاه طلبانه و طبع آزينش مختوم می شود و نه اينکه کسی بر ضد اسالم او بی جهت 

 .دشمنی و عداوتی صورت داده باشد
  

گ ، علی نيز پی برد. در حال با همين توضيحی که رفت ميتوان به شخصيت واقعی دژخيم محمد بی فرهن
تن از آنان را مقتول نموده باشد  ۵٠تن يا  ٢٠نموديد که علی اگر حتی ه ايفه بنی قريظه مشاهدجنگ با ط

منطقی در ورای رفتار غير انسانی اش نيست که عملش را توجيه پذير نموده و تبرئه اش کند. در منطقه 
عرب تا کنون استثنايی ظهور نکرده و ظهور نخواهد کرد که باغبان فطرت نهال نهادشان را به آب شهوت  

پرورش داده. اما گوهر ايرانی از کانی ديگر است دوستان بزرگوار ، صرفنظر از وجود  نتو خشو
دانشمندان ، شاعران ، رياضيدانان ، منجمان و طبيبان ، کاتبان و ... دانش دوستان قديم سرزمين پارس که  

ه بزرگمردانی ريذکر نامشان نيز پُری بی لطف نيست  ، حتی در زمان نابه سامانی و پريشانی اوضاع قاجا
همچون امير کبير و مصدق به منصه ظهور رسيدند ، در خاک ايران از اينگونه مردان بزرگ منش و  

انسان دوست و نجيب رفتار فراوان يافت می شود ، صرفا با اين دليل و فرنود که خاک سرزمين ايران نيک 
 گوهر خيز است و ُدر افشان

  
  

 ************************  
  اوانفربا سپاس  

  ايران  - يبیمهدی ط
  ايدون باد سرزمين هميشه جاويد ايران

  
 ************************  

برگرفته از کتاب کوروش کبير و محمد بن عبدهللا نوشته  -جنگهای اسالم با يهوديان  -منبع مربوط به متن 
  مسعود انصاری است

  
  ايدون باد سرزمين هميشه جاويد ايران
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