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  بح الرسول بني قريظة؟ھل ذ
  من اعطاه االمر في غزو بني قريظة؟

  ماھي جريمتھم؟
  من حكم عليھم بذبح الرجال وتقسيم النساء واالوالد واالموال؟

  ان كل ماسأذكره ھنا ھو من كتب التراث االسالمي فقط
  غزوة بني قريظة في سنة خمس 

  ] أمر هللا لرسوله على لسان جبريل بحرب بني قريظة [ 
ا كانت الظھر أتى جبريل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما حدثني الزھري ، معتجرا بعمامة فلم

من إستبرق على بغلة عليھا رحالة عليھا قطيفة من ديباج فقال أوقد وضعت السالح يا رسول هللا 
هللا ؟ قال نعم فقال جبريل فما وضعت المالئكة السالح بعد وما رجعت اآلن إال من طلب القوم إن 

  . عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة ، فإني عامد إليھم فمزلزل بھم 
  ] دعوة الرسول المسلمين للقتال [ 

فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مؤذنا ، فأذن في الناس من كان سامعا مطيعا ، فال يصلين 
  العصر إال ببني قريظة 

  ] فعرف أنه جبريل سأل الرسول عمن مر بھم فقيل دحية [ 
ومر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنفر من أصحابه بالصورين قبل أن يصل إلى بني قريظة ، 

يا رسول هللا قد مر بنا دحية بن خليفة الكلبي ، على بغلة بيضاء : فقال ھل مر بكم أحد ؟ قالوا 
م ذلك جبريل بعث إلى بني فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسل. عليھا رحالة عليھا قطيفة ديباج 

  قريظة يزلزل بھم حصونھم ويقذف الرعب في قلوبھم 
منھم وترسنا عنه فقال يا إخوة القردة والخنازير وعبدة  -صلى هللا عليه وسلم  -ودنا رسول هللا 

ما فعلنا ويقولون : الطواغيت أتشتمونني ؟ قال فجعلوا يحلفون بالتوراة التي أنزلت على موسى 
  .الرماة من أصحابه  -صلى هللا عليه وسلم  -قاسم ما كنت جھوال ثم قدم رسول هللا يا أبا ال

فحدثني الضحاك بن عثمان ، عن جعفر بن محمود قال قال محمد بن مسلمة حصرناھم أشد 
الحصار فلقد رأيتنا يوم غدونا عليھم قبل الفجر فجعلنا ندنو من الحصن ونرميھم من كثب ولزمنا 

على الجھاد  -صلى هللا عليه وسلم  -قھا حتى أمسينا ، وحضنا رسول هللا حصونھم فلم نفار
: ثم بتنا على حصونھم ما رجعنا إلى معسكرنا حتى تركوا قتالنا وأمسكوا عنه وقالوا . والصبر 
 -فأنزلوا نباش بن قيس ، فكلم رسول هللا . نعم  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا . نكلمك 

ساعة وقال يا محمد ننزل على ما نزلت عليه بنو النضير ، لك األموال  -يه وسلم صلى هللا عل
. والحلقة وتحقن دماءنا ، ونخرج من بالدكم بالنساء والذراري ولنا ما حملت اإلبل إال الحلقة 

فتحقن دماءنا وتسلم لنا النساء والذرية وال : فقالوا  -صلى هللا عليه وسلم  -فأبى رسول هللا 
ال ، إال أن تنزلوا على حكمي  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا . لنا فيما حملت اإلبل حاجة 

.  
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أخذ االموال ، فقط طلبوا منه ان يترك النساء واالطفال لقد عرضوا على الرسول عن يذبحھم وي

فرفض، وھذا من كتب التراث االسالمي أليس ھذا دليل قاطع على ادانة الرسول بالجريمة، ھل 
  ھو على خلق عظيم؟



  وقد فوض سعد بن معاذ بالحكم في بني قريظة
والذرية وتقسم األموال  قال سعد فإني أحكم فيھم أن يقتل من جرت عليه الموسى ، وتسبى النساء

  صلى هللا عليه وسلم لقد حكمت بحكم هللا عز وجل من فوق سبعة أرقعة -فقال رسول هللا . 
  ھل ھذا ھو حكم هللا؟

  فال شك بان هللا البد ان يكون مجنون! لو كان ھذا ھو حكم هللا
  ] مقتل بني قريظة [ 

بالمدينة في دار بنت  -هللا عليه وسلم  صلى -ثم استنزلوا ، فحبسھم رسول هللا : قال ابن إسحاق 
إلى سوق المدينة ،  - صلى هللا عليه وسلم  -الحارث امرأة من بني النجار ثم خرج رسول هللا 

التي ھي سوقھا اليوم فخندق بھا خنادق ثم بعث إليھم فضرب أعناقھم في تلك الخنادق يخرج بھم 
بن أسد ، رأس القوم وھم ست مئة أو سبع  إليه أرساال ، وفيھم عدو هللا حيي بن أخطب ، وكعب

  .مئة والمكثر لھم يقول كانوا بين الثمان مئة والتسع مئة 
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  نبوة وانه يحمل رسالة من عند هللا؟ھل ھذا عمل مقبول من رجل يدعي ال
  ] قتل من نسائھم امرأة واحدة [ 

وقد حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة أم : قال ابن إسحاق 
قالت وهللا إنھا لعندي تحدت معي ، . المؤمنين أنھا قالت لم يقتل من نسائھم إال امرأة واحدة 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقتل رجالھا في السوق إذ ھتف ھاتف وتضحك ظھرا وبطنا ، و
ولم ؟ قالت : ما لك ؟ قالت أقتل قلت ; ويلك : أين فالنة ؟ قالت أنا وهللا قالت قلت لھا : باسمھا 

فكانت عائشة تقول فوهللا ما أنسى عجبا منھا ; قالت فانطلق بھا ، فضربت عنقھا ; لحدث أحدثته 
  وكثرة ضحكھا ، وقد عرفت أنھا تقتل  ، طيب نفسھا ،

  
  ] شأن الزبير بن باطا [ 

وقد كان ثابت بن قيس بن الشماس كما ذكر لي ابن شھاب الزھري ، أتى : قال ابن إسحاق 
وكان الزبير قد من على ثابت بن قيس بن  -الزبير بن باطا القرظي وكان يكنى أبا عبد الرحمن 

لد الزبير أنه كان من عليه يوم بعاث أخذه فجز ناصيته ثم ذكر لي بعض و. شماس في الجاھلية 
فجاءه ثابت وھو شيخ كبير فقال يا أبا عبد الرحمن ھل تعرفني ؟ قال وھل يجھل  -خلى سبيله 
  . قال إن الكريم يجزي الكريم ; قال إني قد أردت أن أجزيك بيدك عندي ; مثلي مثلك 

يه وسلم فقال يا رسول هللا إنه قد كانت للزبير علي ثم أتى ثابت بن قيس رسول هللا صلى هللا عل
فأتاه ; منة وقد أحببت أن أجزيه بھا ، فھب لي دمه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ھو لك 

فقال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد وھب لي دمك ، فھو لك ، قال شيخ كبير ال أھل له وال 
ى ثابت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا ولد فما يصنع بالحياة ؟ قال فأت

قال فأتاه فقال قد وھب لي رسول هللا صلى هللا عليه . رسول هللا ھب لي امرأته وولده قال ھم لك 
قال أھل بيت بالحجاز ال مال لھم فما بقاؤھم على ذلك ؟ فأتى ثابت ; وسلم أھلك وولدك ، فھم لك 

فأتاه ثابت فقال قد أعطاني . عليه وسلم فقال يا رسول هللا ماله قال ھو لك رسول هللا صلى هللا 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مالك ، فھو لك قال أي ثابت ما فعل الذي كأن وجھه مرآة صينية 

يتراءى فيھا عذارى الحي كعب بن أسد ؟ قال قتل قال فما فعل سيد الحاضر والبادي حيي بن 
ال فما فعل مقدمتنا إذا شددنا ، وحاميتنا إذا فررنا ، عزال بن سموأل ؟ قال قتل أخطب ؟ قال قتل ق

قال فما فعل المجلسان ؟ يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة قال ذھبوا قتلوا ؟ قال 
فأني أسألك يا ثابت بيدي عندك إال ألحقتني بالقوم فوهللا ما في العيش بعد ھؤالء من خير فما أنا 

فلما بلغ أبا بكر الصديق . فقدمه ثابت فضرب عنقه . ابر  فتلة دلو ناضح حتى ألقى األحبة بص
قبلة دلو : قال ابن ھشام . قال يلقاھم وهللا في نار جھنم خالدا فيھا مخلدا . قوله ألقى األحبة 

  . ناضح 
  
  
  ] أمر عطية ورفاعة [ 



  . لم قد أمر بقتل كل من أنبت منھم وكان رسول هللا صلى هللا عليه وس: قال ابن إسحاق 
وحدثني شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير ، عن عطية القرظي ، قال : قال ابن إسحاق 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أمر أن يقتل من بني قريظة كل من أنبت منھم وكنت غالما 
  . ، فوجدوني لم أنبت فخلوا سبيلي 

ثني أيوب بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن أبي صعصعة أخو بني عدي بن وحد: قال ابن إسحاق 
وكانت إحدى خاالت  - النجار أن سلمى بنت قيس ، أم المنذر أخت سليط بن أخت سليط بن قيس 
سألته رفاعة بن  -رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد صلت معه القبلتين وبايعته بيعة النساء 

بلغ فالذ بھا ، وكان يعرفھم قبل ذلك فقالت يا نبي هللا بأبي أنت  سموأل القرظي وكان رجال قد
  وأمي ، ھب لي رفاعة ، فإنه قد زعم أنه سيصلي ويأكل لحم الجمل قال فوھبه لھا ، فاستحيته 

  
  ] قسم فيء بني قريظة [ 

ءھم ثم إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قسم أموال بني قريظة ونساءھم وأبنا: قال ابن إسحاق 
على المسلمين وأعلم في ذلك اليوم سھمان الخيل وسھمان الرجال وأخرج منھا الخمس فكان 

وكانت الخيل . للفارس ثالثة أسھم للفرس سھمان ولفارسه سھم وللراجل من ليس له فرس سھم 
يوم بني قريظة ستة وثالثين فرسا ، وكان أول فيء وقعت فيه السھمان وأخرج منھا الخمس 

وما مضى من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيھا وقعت المقاسم ومضت السنة في  فعلى سنتھا
ثم بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سعد بن زيد األنصاري أخا بني عبد األشھل . المغازي 

  بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجد ، فابتاع لھم بھا خيال وسالحا
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  !!! لقد باع النساء واالوالد كما يبيع الحمير لكي يشتري السالح، انھم بشر نساء واطفال

  ھل ھو على خلق عظيم كما يردد ھؤالء المساكين؟؟ 
  
  ] شأن ريحانة [ 
وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد اصطفى لنفسه من نسائھم ريحانة بنت عمرو ) : قال ( 

بن خنافة إحدى نساء بني عمرو بن قريظة فكانت عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى توفي 
عنھا وھي في ملكه وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عرض عليھا أن يتزوجھا ، ويضرب 

وقد . الحجاب فقالت يا رسول هللا بل تتركني في ملكك ، فھو أخف علي وعليك ، فتركھا  عليھا
كانت حين سباھا قد تعصت باإلسالم وأبت إال اليھودية فعزلھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فبينا ھو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال إن ھذا . ووجد في نفسه لذلك من أمرھا 
ن سعية يبشرني بإسالم ريحانة فجاءه فقال يا رسول هللا قد أسلمت ريحانة فسره ذلك من لثعلبة ب
  أمرھا 

 ً   لقد ذبح كل رجال بني قريظة وقسم بعض نسائھم واموالھم وباع الباقي ليشتري سالحا
  وان جريمتھم حسب قول الرسول حينما اعتذر من صفية

  كذا: كذا ، وقالوا لي : مك ، إنھم قالوا لي أما إني أعتذر إليك يا صفية مما صنعت بقو" قال 
جريمتھم انھم قالوا له كذا وكذا فذبحھم، لو مثل الرسول امام اي محكمة عادلة وان ھذه المحكمة 

  استعملت فقط االدلة من كتب التراث االسالمي فماذا سيكون الحكم على صاحب الخلق العظيم؟
 1400قل، ويجب ان نبدأ يتنظيف عقولنا من غبار انھا فعالً جريمة انسانية برأي اي انسان عا

سنة ھذا الغبار الذي تحول الى صخر يمنعنا من رؤية الحق والمنطق، واننا نحتاج الى منظفات 
من العيار الثقيل، كلمات ثقيلة كالصدمات الكھربائية لكي ينكسر ھذا الحاجز الصخري الذي يبعدنا 

  .عن التفكير السليم
  يصدق بان جبريل قد نزل على الرسول ليخبره بأمر هللا بغزو بني قريظة؟ ھل يوجد انسان عاقل

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك جبريل : . وھل يوجد اي عقل سليم يصدق ھذه الكلمات
  بعث إلى بني قريظة يزلزل بھم حصونھم ويقذف الرعب في قلوبھم 

  يظة وقد نطق به سعد بن معاذوھل من المعقول ان يكون حكم هللا ھو بذبح بني قر



واذا كان سعد بن معاذ قد نطق بحكم هللا، لماذ اصيب سعد بسھم بعد ذلك ومات متأثر بجراحه 
  رغم ان الرسول حاول معالجته بنفسه ولكن فشل، فجاء جبريل مرة اخرى 

ا معتجر - صلى هللا عليه وسلم  -حين مات سعد على رسول هللا  -عليه السالم  -ونزل جبريل 
بعمامة من إستبرق فقال يا محمد من ھذا الرجل الصالح الذي مات فيكم ؟ فتحت له أبواب السماء 

 -عليه السالم  - لجبريل  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا . واھتز له عرش الرحمن 
  عھدي بسعد بن معاذ وھو يموت
  ھل ھذا معقول يا اصحاب العقول؟
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