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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل

  ٢٠١١ جون ٢٠

  

  محمد"غزوات"بررسی 

٥ 
  دشمنان شخصی اش– محمد و کشتار يھوديان ،قرآن

ۀ  يگ پار چه شعر و يا يک کناي، ولو يک کلمه حرفينه محمد تعداد زيادی از مردم را کشت و ھر مخالفیدر مد

بانيان يکی ازين قر. بان شود دشمن هللا و رسول کشته شده و قرمناه نمود تا عامل آن ب  ضد محمد کفايت میهشان ب

 سخن  ساله را کشته بود١٢٠  ابو عفکعصما بنت مروان بود و جرم اين خانم اين بود که عليه محمد به دليل اينکه

 دستور داد که  به يارانشدر نتيجه. ن خود دانسته  و از وی رنجيد ه خاطر شده بودأ و محمد اين را توھين به شگفته

  . او را نيز بکشند

)  زندگی محمد"تر جمه الفرد گيلوم"از سيرت رسول هللا . (نگام خواب توسط مسلمانان کشته شدعصما در ھ

 فارس  آن ۀر متن اصلی عربی   آن موجود است اما در تر جمد (اين قسمت  . کنيم  نقل می٦٧٦ و ٦٧٥صفحات 

   ) :موجود نيست داليلی نظر به

 غزوه عمير بن عدی الخطمی برای کشتن عصما بنت مروان حا ضر شد عصما از بنی اميه بن زيد بود وقتيکه 

که وی با يکی از مردان بنی عبدهللا بن  الحارث بن الفضيل گفته است . عفک کشته شد او ابراز انزجار کرده بودابو

از قسمت اول  : (فدارانش سروده بودطر عصما در نکوھش اسالم و . خطمه به نام يزيد بن زيد از دواج کرده بود

  :گو يد وام میدبه ): صما  غرض حفظ عفت قلم صرف نظر شد عۀچکام

 عربی که اصال ۀدو قبيل( از مذحج او نه از مراد است و نه . ستيکنيد که از شما ن شما بيگانه ای را اطاعت می 

مانند انسان گرسنه ای که در انتظار د ؟ که بزرگان شما را کشت انتظار خير داري يناآيا از او بعد از )تنديمنی ھس

چيزی از ار  آش يک آشپز است ؟ آيا ھيچ مرد شريفی نيست که به او حمله ای ناگھانی کند ؟ و اميد کسانی که انتظ

اين زن شجاع ھويدا است که بايد درس  احساس ضد بيگانه در سروده ھای(  ؟؟؟؟ميان بر دارداو دارند را از 

 هچ:  آنچه او گفته بود را شنيد گفت  رسولوقتی) ين دوره يعنی عصر ما  باشد اعبرتی برای فريب خوردگان اسالم

و آنشب به ا بود اين را شنيد  ؟؟ عمير بن عدی الخطمی که در آنجز دست دختر مروان رھا خواھد ساخترا اکسی م

 :محمد گفت. آمد و آنچه انجام داده بود برای محمد باز گفت  صبح روز بعد نزد محمد. منزل او رفت ووی را کشت
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 وقتی عمير پر سيد که آيا ھيچ تنبيھی برای آنچه او کرده است. و رسولش کمک و ياری رساندیای عمير تو به هللا 

يعنی ھر گز مشکلی برای او پيش  (شاح نخواھند زد دو بز نيز به خاطر او به يکديگر :ت  پيامبر گف؟خواھد بود

 ۀلأ خطمه اغتشاشات زيادی پيرامون مس در آ نر وز در ميان بنو.پس عمير به نزد مردم خود باز گشت) نخواھد آمد

ای فرزندان : رفت  و گفت او پنج پسر داشت ووقتی عمير از طرف پيامبر به نزد آنھا. دختر مروان پيش آمده بود

  .گذاريدرابر من مقاومت کنيد مرا منتظر نتوانيد در ب اکنون اگر می. خطمه من دختر مروان را کشتم

پيش از آن کسانی که مسلمان شده بود دين خود را . لين روزی بود که اسالم در  ميان بنی خطمه قدرتمند شداين او 

 کسی که خط را –خواننده (اسالم را قبول کرد عمير بن عدی بود که به نخستين کسی در بين آنھا . کردند مخفی می

ھمچنان به ارتباط . مسلمان شدندما  روز بعد از مرگ عصمعروف بود و عبدهللا بن اوس بن ثابت) تواند بخواند می

  :خوانيم   می٣١ انگليسی جلد دوم ص ۀجمبن سعد تر نوشته –اين قتل در کتاب الطبقات 

پس از پنج شب پيش از به پايان رسيدن ماه رمضان عمير بن عدی بن حرشه الخطمی برای : ن عدی يه عمير بسر 

 به او. عصما دختر يزيد بن زيد بن حصن الخطمی بود. کشتن عصما بنت مروان از بنی اميه بن زيد اتفاق افتاد

. ی را می سرودئاو چکامه ھا. يختکرد و مردم را عليه او بر می انگ مین به پيامبر تو ھي.  می گفتااسالم نا سز

خفته بودند او در حال شير   فر زندانش کنار او.عمير بن عدی در شب به طرف او رفت و به خانه ای او وارد شد

زندش را از او جدا جو کرد و فر و دستھايش او را لمس و جست دادن به يکی از فرزندانش بود عمير بن عدير با

 سپس .ش را در سينه عصما فرو کرد تا جای که شمشير از پشت او بيرون زداو شمشير .د کرد زيرا عمير نا بينا بو

  :نماز فجر را با پيامبر در مسجد خواند پيامبر خدا از او پر سيد

دو بز نيز به نه  :  ؟؟ پيامبر گفت آيا چيزی در انتظار من است.  آری : ؟ او گفت آيا تو دختر مروان را کشتی 

 ناميد) بينا  ( "بصير"پيامبر  عمير را . اين کالمی بود که از پيامبر شنيده شد. زدر شاخ نخواھند خاطر او به يکديگ

خاطر او به ھم ه دو بز ھم ب -ين نوشته ھای تاريخ نويسان اسالم می بينيم که مرگ عصما  با گفتن جمله ایادر ...(

 چرا .بود پس گفتار او ھم بايد بی اھميت می. دشو داده میه از طرف محمد کامال بی اھميت جلو -شاخ نخواھند زد

 چون او شخص بی اھميت بوده و تھديدی  آنقدر جدی گرفت که دستور قتلش را صادر نمود ؟؟پيامبر خدا کالم او را

ن اسالم ھم از افلھذا کشتار مخالف ينفک اسالم است؟؟چون خشونت جز ال  چرا محمد می تر سيدبرای محمد نبود

 جايگاه اسالم در استفاده ار خشونت به  نداردی علمای کرام دين مبين اسالم در کشور ما کدام مانعديدگاه محمد و

چون خدا  . ياری رسانيده بود ) رسولش  خدا وبه(عمير با کشتن عصما . عنوان چيزی مورد پسند و اراده خدا است 

 نا ۀتوانست عصما را بکشد به ھمکاری عمير کور در شب  با حمل و رسولش از عصما رنجيده بودند و خدا نمی

ی و چه رسولی ؟؟ و ئ بلی چه خدا...داد ضرورت داشت يک زنی که در بستر خواب به طفلش شير می مردانه به

الد ھای کوچکش عصما به اوعمل قتل عصما زنی بی پناه دارای پنج فرزند کوچک و طعنه دادن عمير بعد از قتل 

  . عظمت اسالم استۀان دھندنشه ھم

 اطرافش حمالت منسجم را  گروه ھای متعددافاتح می بيند ب  محمد که اکنون در مدينه  با کشتار يھوديان خود را

يه ھای و چپاول قرير  اس–فتن غنايم گر  اين حمالت شکل تجاوز کارانه داشته و غرضۀ رھبری نمود که ھماداره و

 قرار که مورد تجاوز محمد و دار و دسته اشين ار تباط يکی ازين قصبات او در . ت انجام پذير فته اسيھودی نشين

  .ودديان خيبر بگرفته يھو

که بوش رئيس جمھور امر يکا در زمان حمله به  مثلی (گفت خدا حمله به خيبر را به او دستور داده است محمد می 

 خاين ملی و خدمتگذار  اجنبيان صبغت ۀاستخار(  يا .)عراق حمله کنکه به خداوند مرا در خواب گفت : عراق گفت 
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ی که اول ئببين ھموطن از خدا) (ت کنبه نفع يک خاين ديگر يعنی کرزی فعالي: هللا مجددی که خدا به او گفت 

 ھای شوم سياسی و اقتصادی خود از ھمان هدست آوردن خواسته دارند برای ب بزرگ و بی ھمتا او را معر فی می

  )سازند ذھن  و با عظمت خود چه موجودی مضحکی  می ۀموجود ساخت

 ماندن ۀ آنھا کشته شدند و بر خی ھم که اجازی از يا مسلمان شدند و يا اسير و تعدادی زيادھايھود بعد از فتح خيبر 

توانستند در سر زمين آبائی خود  در آنجا را يافتند در صورت که نيمی از در آمد خود را به مسلمانان بدھند می

  . سر برنده حيات ب

 رفتار او با يک زندانی به نام کنانه است که او  از وحشيانه ترين عملی که محمد انجام داد در حمله به خيبر يکی

کنانه از انجام .  کندءسای خيبر را افشاؤگنجھای رفای  اختمحمد از او خواست که مکان. سای خيبر بودؤيکی از ر

... داد تا سر حد مرگ او را شکنجه کنند و بعد سرش را از بدنش جدا سازند ر محمد دستو. ورزيداين کار امتناع

  . معرفی شده است )   زمان بی قدرتی(ست که در سوره  ھای مکی يحال ديگر محمد آن محمدی ن

  . بر آنان فر مان روا نيستیوتو پند دھنده ھستی تپس پند بده که  :سی يکی از  آن آيات چنين است تر جمه فار

مثل گروه .(شن  اکنون محمد پيامبری است خ.نوقت محمد پيامبر مکی بود و بدون قدرت و داشتن طرفداران کم  آ

در . و فاتح مدينه)   در کشور مامثل پرچمی ھا و خلقی ھا (فريبکار) ھای اسالمی در طی سال اخير در وطن ما

 سال قبل از مرگ ٣ اين حمله تقر يبا . است شدهئيات اين حمله به خيبر به دقت آوردهق جزحاسيرت رسول هللا بن اس

يھوديان .  کيلو متری شمال مدينه قرار دارد١١٠يبا در  مسکونی بود که تقرۀخيبر يک منطق. فتاده استمحمد اتفاق ا

ختھای نخل منطقه معروف بود و يھوديان آنجا سخت در خيبر به داشتن بھترين  . زراعت پيشه بودندالً معموخيبر 

  .نچه  داشتند رسيده بودندآبودند تا به کوشيده 

 سيرت بن ھشام – ٨٣٠ ص ٢سول بن ھشام فارسی ج  جريان ھمين حمله از سيرت الرحال می پر دازيم به خواندن 

   – ٥١٥انگليسی ص 

دست وی ه  گنجھای قوم بنی النضير بدند وير کردند و او را پيش پيامبر آورھر صفيه بود اسربيع که شو بن هکنان

يد که کجا مدفون و بگوبدھد  سيد تا نشان آن گنج ھا او می پرايشان به وديعت پيش او نھاده بودند و سيد ازه د کبو

  :داد گفت او پاسخ می می نمود و ھر چند که سيد به او وی انکار می است و

کرد پس يکی ھم از  ر نمیتا اقرار کند و نشان بدھد البته اقرافت گ  من خبر از آن ندارم و ھر چند که سيد با وی می

بيع ھر وقتی يا ھر بن الرنه دانم ولی کنا من نمی: يھود خيبر پيش سيد آمد و خبر آن گنج ھا از وی بپر سيد وی گفت 

اکنون گمان چنان برم که . از آن جايگاه طلب کردی چيزی ديدم که برفتی و گرد آن خرابه بر آمدی و روزی می

  : گفتبيع را پيش خود فرا خواند و او راد بار ديکر کنانه بن الرپس سي. گنجھا آنجا مد فون است

 سيد بفرمود تا آن خرابه بعد از آن. بلی: گفت. کنی پيش تو بيابم  ترا می کشم ين گنج ھا که تو انکار می اۀ نشان اگر

بيع  بار کنانه بن الرپس سيد ديگر .گنج ھا بعضی در آن خرابه بيافتندکه يھودی نشان داده بود بکندند و بجستند و 

پس  اکنون بگوی تا بقيت اين گنج ھا کجا پنھان کرده ای ؟ و کنانه ھم ابا کرد و انکار نمود : پيش خود خواند و گفت 

کرد و ھيچ  که اقرار بکند و زبير او را عقوبت میآنوقت  تا مود تا او را عذاب کندسيد زبير بن العوام را بفر

گذاشت تا اينکه او  کرد و روی سينه اش خخماغ رو شن کرد و پوالدی را دا چ بازبير آتشی. کرد اقراری نمی

پس محمد  کجکود بن مسلمه باز کشد  پس سيد او را به محمد بن مسلمه داد تا وی را به عوض برادر خود.مرد يباتقر

  ...ن بزدوی را در حال گرد بر خاست و

اين است . گنج ھای يھوديان دست آوردن ه  مسلمانھا برای ب يھودی و خشم و حرص محمد وۀ اين بود داستان کنان
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 ما به شدت بيشتر و در  قالب اسالم ۀپيدته امروز پيروانش در کشور به خون تصويری از اسالم ناب محمدی ک

 .سازند کشند و پارچه پارچه می متمدن خونخوار ملت را می

 ادامه دارد                                                                      

 

  


