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  محمد"غزوات "بر رسی 

٣  
  محمد و کشتار يھوديان–قرآن 

 باشد  نوشتار ھای قبلی اين نوشته ھم يکی از جنايات محمد  میۀبه سلسل

 نضر بن الحارث بن الکمه بن کلده بن عبد مناف بن عبد الدر بن کوسی يک قر يشی ثروت :قتل نضر بن الحارث

ی  ئھا ی بين ھرا و  پارس داشت و گفته شده است او ازين راه کتابدوران پيش از اسالم روابط تجارمند بود که در 

ی را برای حج ئکه منابع غذامکيانی (وه  مطمعون  او عبدالدر را در گر.آورده بود) کينا(و يک کنيز خواننده 

او .  داشتمحمداو مخالفت شديد با . کرد و قدرت قابل توجھی در مکه داشت نماينده می) کردند کنندگان فراھم می

) آنعذاب ھای آسمانی در قر(ھای کھن  وقتی که محمد از نا بودی و سر نوشت تلخ ملت پيامبر را تمسخر ميکرد و

ياد ) اساطير االولين(ھای گذشته  کرد که او تنھا از داستانھا و افسانه ت او ھمچنان محمد را محکوم میگف سخن می

 و المطففين آيت ٣١سوره انفال آيت . (کند  قرآن  دقيقاً به ھمين مسأله اشاره میتشود که دو آي کند و گفته می می

 ۀسور(کند  ه او بيش از ديگر دشمنان محمد اشاره میشود که قرآن ب در مورد او آمده است و ھمچنين گفته می) ١٣

محمد او در جنگ بدر شر کت کرد و جزء اسرای مشر کين بود ) ٨ تا ٦ و سوره الجاثيه آيات ٩ و ٨االنعام آيت 

   .دکرا  شمشير از تنش جدۀبرشخصاً او را کشت و علی سرش را با يک ض

و نضر بن الحارث از شياطين :..... خوانيم  می ٢٧٥ و سيرت فارسی ص ١٣٦ و١٣٥در سيرت انگليسی ص 

قريش بود و پيامبر را  پيو سته رنجاندی و با وی عداوت کردی و معارضه قرآن نمودی و ھر گاه که پيغمبر مجلسی 

استی  نضر بن الحارث بيامدی و باز چون وی ازين مجلس بر خساختی و تبليغ رسالت کردی و قرآن خواندی و 

 بر گرفتی و بگفتی و مردم بر سر او م يار آغاز کردی و حکايات ملوک عج رستم و اسفندۀقصجای سيد نشستی و 

گويد؟؟ و اين حکايت خوشتر  يم بھتر از آنست که محمد میگو گرد آمدندی و ايشان را گفتی اين نه سخن که من می

  عباس بنا بر آنچه من میابن(خوانيم که  می) ٢٧٧و٢٧٦سيرت رسول هللا فارسی ص  (گويد است از آنکه او می

 خوانيم می وقتی که ما اين آيات را برای او می« دانم گفته است که ھشت آيت از قر آن در مورد او نازل شده است
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ھای پيشينيان  ھا از افسانه  و  ساير آياتی که در آن»٦ سوره لقمان آيت–ھای پيشينيان است  ھا افسانه گويد اين

از او سه مسأله را بپر سيد اگر جواب به  برويد: علمای يھود گفتند. کند  به او اشاره میآمده است) اساطير االولين(

صواب باز دھد بدانيد که وی پيعمبر صادق است و اگر جواب نتواند دادن پس بدانيد که وی پيغمبر نيست و اين 

 حکايت وم او را از بپر سيد و داصحاب کھفاول او را از قصه ای .دعوی که ھمی کند دروغ و باطل است 

: ايشان بر خاستند و باز مکه آمدند و احوال با قريش بگفتند که. حقيقت روح بپرسيدسيد سوم او را از بپر ذوالقرنين

 سيد گفت ايشان. سيدند و پيغمبر را از آن سه مسأله بپرفتندبرپس قوم قريش . اخبار يھود ما را چنين و چنين  بگفتند

د  ؟ روز ديگر جبرئيل نيامد و جواب نياورء هللايد تا جواب شما باز دھم و نگفت انشائاو فردا باز بيبرويد : را

محمد وعده : يل فرو نيامد سيد دل تنگ شد و کافران به سخن در آمدند و گفتند ئھمچنان پانزده روز بگذشت و جبر

يدا شد که وی پيغمبر خدا نيست و اکنون پ. به يک روز داده است و اکنون پانزده روز گذشت و جواب مسأله را نداد 

ئيل فرود آمد بعد از پانزده روز جبر. رنجيد شنيد و می  پيغمبر آن را می...کند دروغ و باطل است اين دعوی که می

 ۀ الکھف فرود آمد و قصه ای اصحاب الکھف در آن پيدا کرد و حکايت ذوالقرنين در آن بياورد و از مسألۀو سور

و گفتند اين  (٦ و ٥قان آيات  فرۀسور ...ئيل خبر باز داد که جواب آن چگونه بايد گفتروح در سوره بنی اسرا

اين کتاب را کسی نازل کرده : بگو. و او مينويسدش شود اساطير پيشينيان است که ھر صبح و شام بر او امال می

يات ما بر او آچون  (١٣ مطففين آيت ۀسور) ( مھر بان استداند و آمرزنده و است که نھان آ سمانھا و زمين را می

آ يات خدا )(وای بر ھر دروغپرداز گناھکاری(٨ و ٧ جاثيه آيات ۀسور) .ھای پيشينيان است افسانه: خوانده شد گفت 

ست پس به عذاب ی ھيچ نشنيده ائفشرد چنانکه گو شنود آنگاه به گردنکشی پای می شود می را که بر او خوانده می

  :دھد ھمچنين ادامه می) سيرت رسول فارسی) (درد آورش بشارت ده

خواند و قريش  کرد و قرآن می گفت و مردم را به خدا دعوت می  ديگر نضر بن الحارث بود که چون سيد سخن می

 ٢سيرت فارسی ج . ( …داد بر خاستی بر جای او بنشستی و  را بر آنچه بر  مردم پيشين  رفته ھشدار می

 اصحاب ايشان را بکشتند و باقی به مدينه آوردند و از –راه که گر فته بودند دو تن در ای اسيران   جملهاز) ٥٨٣ص

فتی و  رستم و اسفند يار با قريش گۀ قصءھميشه در مقابل قصص االنبياآن دو تن يکی نضر بن الحارث بود که 

 و يکی ديگر عقبه زدشمشير بر کشيد و گردن وی را بعلی مر تضی چون به وادی صفرا رسيدند .. حکايت کردی 

و بن  مرتضی علی او را بکشت بن آبی معيط  چون به وادی صفرا رسيدند سيد بفرمود تا وی را بکشند و گويند که

  :د گفت مودسيد  او را بکشنچون بفر عقبه خبيثی بود که پيوسته سيد را رنجاندی

بقيه اسيران درين جنگ در مقابل  .  تش جھنمبه آ:  جواب داد  سيد يا محمد عيال و فرزندان من به کی باز گذاری ؟

 ٣٦٠ھمه آ زاد شدند در سيرت نبی  انگليسی ص) شد خاط آزادی اسيران توسط فاميل شان داده میه پوليکه ب( فديه 

کرده است شعری را در مر ثيه  قتيله بنت الحارث خواھر انضر بن الحارث در حاليکه گريه می: خوانيم  می

 )کنيم  چند مصرع آنرا اينجا نقل می(برادرش سروده است 

 کنم که به آثيل خواھی رسيد ای سوار کار من فکر می

 در شب پنجم در صورت که موفق باشی

 درود مرا به مردان مرده بر سان

 ھا بر سان شتر ھا را کنار بزن خبر مرا به آن

 ھا بگو به آن.... راجع به اشک ھای  فراوان من

 شنود ؟ خوانم صدای مرا می ا فرا میآيا النضر وقتی که من او ر
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  به تو آسيبی نمی... ای محمديد ؟؟واند سخن بگو تواند بشنود در حاليکه نميت مردی که مرده است چگونه می 

 کردی رسيد اگر حيات را از او دريغ نمی

 بودشور و خشم کرد اما پر از  مردی که دريغ می

 فديه بگيریتوانستی  يا می

 توانست پرداخته شود  که میباال ترين ميزانی 

 ترين خويشاوندان بود که تو اسير کردی النضر  نزديک

 توانست آزاد شود با بھترين اد عای که می

 زندان پدرش بر او فرود آمدشمشير فر

 کدام خويشاوندی داغان شده است: خدای خوب

 در حاليکه درمانده و خسته بود به مرگ شکنجه وار کشته شد

 کرد ی لنگ حر کت میئکه ھمچو چھار پا . در بندزندانيی

 مد میھای مح  رقابت با سورهبينيم که النضر با استدالالت و  داستانھايش در ھای سيرت به وضاخت می در نوشته

ی فزيکی در مقابل محمد کار نگرفته و اقدامی نکرده نيرونت و شوخگاه از  زه نموده بود اما او ھيچداخت مبارپر

در ابتدای (محمد که خود را  . شک کنندشد که مردم به گفتار محمد ت النضر باعث میاستدالالفقط گفتار و . بود

 و قتل  با اين کشتار اسيرانداشت   ھمه صحبت مید و از صلح و برادریکر پند دھنده معر فی می) ابالغ رسالت

او زمانيکه .  بيشتر پی خواھيم بردشنتر و به مرام ھای او  حقيقی او روۀھای بعدی را که  مطالعه خواھيم نمود چھر

البته .. شود   محسوب میند غزای اسالمیقدرت دارد کشتن دشمنان شخصی اش مخصوصاً که اسير ھم شده باش

بينيم که آزادی در دين اسالم  بلی ھمو طن می.  ھم محروم شد)فديه (  از حق سير بود وچون دشمن محمد بودالنضر ا

 ادی ؟؟ حقوق ھمه برابر  است  ؟؟ بلی است ؟؟ بلی است ؟؟نھم چه نوع آزآموجود است ؟ 

 ادامه دارد                                                                                                       

 

  


