
 

 حمله به بنی نضير
    

 حمله به بنی نضير،

بود فرا رسيد، کعب بن اشرف رئيس قبيله بنی نضير بعد  در ادامه، نوبت بنی نضير که يکی ديگر از قبايل يهودی ساکن مدينه
زيرا دريافت  د،قينقاع که پيامبر بدون هيچ بهانه ای آنها را نابود کرد، به فکر امنيت مردمش افتا از ديدن سر انجام قبيله بنی

پيامبر شخصی ظالم و بی رحم، بی وجدان و بی  که محمد برای قلع و قمع کردن يهوديان از هيچ چيز فروگذار نيست. اينکه
دريافت که محمد ميتواند بدون کمترين ناراحتی و کدورت خاطری مردمان بيگناهی  قاعده بود برای وی آشکار گشته بود، او

مکه پرداخت و از مّکيان  بايد برای حفاظت از مردمش کاری بکند. اين بود که به رفت و آمد بهکعب ميدانست که  .را بکشد
 .آنها بگيرد کمک بگيرد درصورتی که محمد تصميم بر حمله به  برای حفاظت از مردمش

  

کرد که مردی شيک پوش و مرتب و شاعر، به مکه رفت"، و تالش " ميگويد، کعب بن اشرف، رئيس بنی نضير، مودودی
را  خواندن اشعاری در وصف سران قريش که در جنگ بدر کشته شده بودند تحريک کند و دل آنها احساسات قريشان را با

در نتيجه اين بدسگالی، پيامبر  بدست بياورد. سپس به مدينه بازگشت و اشعاری اهانت آميز در وصف زنان مسلمان سرود،
  .بعد از هجرت فرستاد تا اورا بکشد. ابن سعد بن هشام، طبری الول سال سوم(ص)، محمد بن مسلمه انصاری را در ربيع ا

که به جمعيت وی شبيه هستند بدون هيچ تحريکی  به راستی يک رئيس قبيله مسئول واقعا وقتی که ميبيند تمامی جمعيتی
 گويند اين يهوديان بودند که پيمانبايد چه کار کند؟ هرچند که مسلمانان مي  ميشوند توسط يک ستمگر تازه پديدار شده نابود

است که بايد در اين ميان برای  بسته شده را شکستند، اما کتابهای تاريخی خودشان به روشنی نشان ميدهند که اين محمد
مسلمانان نوشته اند درست باشد، کعب بن اشرف، هيچ انتخابی  شکستن پيمان تقصير کار شناخته شود. اگر ماجراهايی که

شخصی  مردمش حفاظت طلبيدن نداشته است. محمد باتوجه به باليی که سر بنی قينقاع آورده بود، ه مکه و برایبجز رفت ب
قبيله بود و نگران امنيت مردم قبيله  نبود که بتوان به وی اطمينان کرد. کاری که کعب بن اشرف کرد جرمی نبود، او رئيس

واند فرستادن تروريست و آدمکش توسط محمد برای کشتن نميت اش بود. اگر جرم او نوشتن شعر بود، هيچ چيزی
اشعار  را توجيه کند، نه ارتباطات او با مّکيان و نه اشعار هجو آميز او عليه محمد و نه ناجوانمردانه او در نصف شب

رايان هيچ نيستند وجود ندارد. اسالمگ ستايش آميز او در باره قريش. هيچ توجيهی برای کشتن کسانی که با تو هم عقيده
ندارند، و هرچه که او انجام داده باشد بدون تعقل قبول ميکنند. ميگويند محمد  شرمی از ترورهايی که محمد انجام داده است

ميدهد که چگونه دين هوش و خرد  اينگونه ناجوانمردانه ترور کردن دشمنانش، جان عده ديگری را حفظ ميکرد. اين نشان با
مذهب انسانهای معمولی هستند. اين اسالمگرايان سرسرخت چگونه  انسانهايی که بدون اين دين وانسانها را نابود ميکند، 

مروان، زن شاعری که مادر پنج بچه کوچک بود و تنها جرمش سرودن  ساله و عصما بنت ١٢٠ترور ابو عفاک، مرد 
يا هر  بن الدن برتری نسبت به صدام حسين، پيامبر هللا بود را توجيه ميکنند؟ پيامبر اسالم چه اشعار هجو آميز عليه حضرت

و روشنفکران توسط جمهوری اسالمی ايران و ساير رژيم های  تبه کار ديگری دارد؟ آيا ترور ژورناليستها، نويسندگان
 گرفته از رفتار پيامبر و کاری که او با منتقدين خود ميکرد نيست؟ اسالمی برگرفته و الهام

 :ر ثبت شده استماجرای کشتن کعب در حديث زي

 ٣۶٩شماره  ۵٩صحيح بخاری جلد پنجم کتاب 

 :جابر عبدهللا نقل کرده

هللا و رسولش را رنجانده است بکشد؟" مسلمه برخاست و گفت  رسول هللا گفت "چه کسی حاضر است کعب ابن اشرف را که
کعب ) اجازه بده که من دروغی بگويم که من او را بکشم؟"، پيامبر گفت "آری". مسلمه گفت "پس "ای رسول هللا، آيا مايلی

 ."را گول بزنم)". پيامبر گفت "ميتوانی دروغ هم بگويی

زکات، ماليات) ميخواهد، و برای ما دردسر بسيار پديد آورده ) مسلمه رفت و به کعب گفت "آن مرد (محمد) از ما صدقه
حال " دست او خسته خواهيد شد.". مسلمه گفت تو پول قرض بگيرم". کعب گفت "به خدا شما از است، و من آمده ام تا از



رها کنيم، حال ما از تو ميخواهيم که يک يا  که ما اورا دنبال کرده ايم، نميخواهيم اورا تا زمانيکه سرانجامش را نديده ايم
مراهانش  باشد، اما شما بايد چيزی را نزد من به گرو بگذاريد" مسلمه و ه دوبار شتر، غذا به ما قرض بدهی." کعب گفت

ميتوانيم زنانمان را نزد تو به  ميخواهی؟"، کعب گفت، زنانتان را نزد من به گرو بگذاريد"، آنها گفتند "ما چگونه گفتند، "چه
هستی؟"، کعب گفت "پس پسرانتان را نزد من بگذاريد." آنها گفتند،  گرو بگذاريم درحالی که تو نيک رو ترين مرد عرب

بخاطر يک بار شتر  ان را پيش تو گرو بگذاريم؟ درحالی که بعداً مردم به آنها طعنه خواهند زد کهپسرانم "چگونه ما ميتوانيم
همراه خواهد داشت، اما ما سالح هايمان را نزد تو گرو  غذا به گروگان داده شده بودند؟ اين برای ما بی آبرويی زيادی به

 ..ميگذاريم

گشت. او در آن شب با برادر رضاعی کعب ابو نيال نزد  به نزد او بازخواهدمسلمه و همراهانش به کعب قول دادند که مسلمه 
 داخل خانه اش دعوت کرد و سپس نزد آنان رفت. زن او از او پرسيد "اين وقت شب کجا کعب رفته بود، کعب آنها را به

ايی ميشنوم گويا از او صد ميروی؟"، کعب پاسخ داد چيزی نيست، مسلمه و برادر رضاعی ام آمده اند"، همسرش گفت "من
برادر رضاعی من ابو نيال، يک مرد بزرگوار بايد به ندايی  خون جاری است"، کعب گفت، "آنها کسانی نيستند بجز مسلمه و

 ."ندا اورا به مرگ دعوت کند در شب پاسخ دهد، هرچند اين

مد، من موی اورا لمس خواهم کرد، و  وقتی کعب آ" آمده بود، پس مسلمه به آن دو مرد همراهش گفت،  مسلمه با دو مرد
سر او   ميبينيد که من سر او را نگه داشته ام، به او حمله کنيد، به شما اجازه خواهم داد که آنرا بو خواهم کرد، و وقتی شما

 .را ببوييد

ام ميرسيد.  آمد، درحالی که رايحه عطر او به مش کعب بن اشرف درحالی که خود را ميان البسه ای پيچيده بود نزد آنها
اين را استشمام نکرده ام." کعب پاسخ د اد، "من بهترين زن عرب را دارم که  مسلمه گفت "من هرگز عطری خوشبو تر از

کعب گفت "آری."  "چگونه برترين عطرها را استفاده کند"، مسلمه گفت "آيا اجازه ميدهی سر تورا ببويم؟ خوب ميداند
ببويند. آنگاه مسلمه دوباره پرسيد "آيا اجازه ميدهی سر تو  نيز اجازه داد تا سر او را مسلمه سر او را بوييد و به همراهانش

و نزد  مثبت داد. وقتی مسلمه بر او مسلط شد به همراهانش گفت "بگيريدش!" پس آنها اورا کشتند را ببويم؟" و کعب پاسخ
 .پيامبر رفتند و اورا از اين ماجرا آگهی دادند

ادامه ميدهد و ميگويد "مدتی بعد از اين اقدامات  تر ميرود جالب تر ميشود، مودودی حکايت خود رااين داستان هرچه پيش
هيچگونه شرارتی را  جرات کشتن کعب ابن اشرف) يهوديان به قدری مرعوب شده بودند که تنبيهی (تنبيه کردن بنی قينقاع و

که در بدر خورده بودند، با تجهيزات زيادی به مدينه  ستینداشتند. اما بعدها در ماه شوال سال سوم هجری جهت انتقام شک
در  تنها هزار مرد پيامبر را در مقابل سپاه سه هزار نفری قريش همراهی ميکردند، که حتی نزديک شد، و يهوديان ديدند که

ی از همراهی کردن پيامبر نامه را با خود دار منافق وجود داشت که به مدينه بازگشتند. آنها اولين ماده پيمان ٣٠٠ميان آنها 
 ".متعهد به آن بودند برای دفاع از شهر شکستند، هرچند که

سوء قصد و ترور رهبر محبوبشان و نابودی کامل  بسيار شگفت آور است که مسلمانان انتظار داشتند بنی نضير بعد از
است که هرگز در شقاوت خود حدی  کنند. محمد ثابت کرد که ستمگری بی رحم برادرانشان، بنی قينقاع با آنها همکاری

اتفاقی نيافتاده است،  دستور ترور دشمنان خود را ميداد و روز بعد طوری در مسجد حاضر ميشد که گويا هيچ نميشناسد. او
ساله (منظور ابو عفاک پيرمرد  ١٢٠مقابل يک مرد  و قاتل و تروريست را مورد ستايش قرار ميداد. او هيچ ترحمی در

نت مروان  به دستور محمد ترور شد) و يا مادری که از پنج فرزند خود پرستاری ميکرد (منظور عصماء شاعری است که
ای بود تا جمعيتی را سالخی کند، اموال آنها  زن شاعره ای است که به دستور محمد ترور شد) نداشت. او تنها به دنبال بهانه

 مداخله ديگران نبود او هرگز در مورد اعدام هزاران فرد قبيله بنیمنع کند. اگر  را مصادره کند و آنها را از خانمان خود
وحشتزده احتماال از خود ميپرسيدند،  قينقاع درنگ نميکرد. همانطور که مودودی الف ميزند اين يهوديان بيچاره مرعوب و

محمد در حالی که رئيس قبيله را بخاطر اينکه تمايلی برای جنگيدن برای  کی نوبت آنها ميشود؟ و با اينحال مسلمانان آنها
نبود؟ يا شايد محمد  بود، خائن ميخوانند. آيا کشتن کعب بن اشرف و تبعيد بنی قينقاع شکستن مفاد عهدنامه شان کشته شده

پايبندی به تعهدات خود بودند و او آزاد بود تا بر  فکر ميکرد قرارداد يکطرفه است، و تنها يهوديان هستند که موظف به
 .خود رفتار کند اساس ميل

سپس در جنگ احد وقتی که مسلمانان تلفات دادند، آنها " مودودی ماجرای ديدار محمد و بنی نضير را اينگونه روايت ميکند؛
شود  بنی نضير نقشه ای پنهانی برای قتل محمد کشيدند، اما اين نقشه قبل از اينکه پياده جسارت بيشتری يافتند. تاحدی که

عميه دمری، دو مرد از قيله بنی  هجری) عمر بن ۴ه به جزئيات، بعد از واقعه بعر موناه (صفر سال شکست خورد. با توج
واقع به يک قبيله هم پيمان با مسلمانان تعلق داشتند اما عمر آنها را  امير را به اشتباه در يک عمل تالفی جويانه کشت که در

از آنجا که بنی نضير  شتباه ديه آنها بر مسلمانان واجب شده بود. ومردان دشمن فرض کرده بود. بخاطر اين ا به اشتباه از
خواستن از آنها برای پرداخت ديه به همراه برخی از  نيز در اين هم پيمانی با بنی امير شرکت داشتند پيامبر برای کمک

کمک  نان بر اساس تمايل پيامبررفت. آنها ظاهراً قبول کردند که در پرداخت ديه به مسلما پيروان خود به محل قوم بنی نضير
آن نشسته بود برود و سنگی را برای  کنند، اما بطور پنهانی قرار گذاشتند که شخصی به بام خانه ای که پيامبر در مقابل



 آنها اين کار را بکنند هللا به پيامبر خبر اين توطئه را داد و او بالفاصله کشتن وی به طرف او پرتاب کند. اما قبل از اينکه
 "به مدينه بازگشت برخاست و

را کشته بود شکسته بود! او تمامی تعهدات را وقتی  چه حرف مفتی! اوالً محمد عهدنامه را از پيش وقتی که کعب بن اشرف
به خطا  کرده بود و آنها را آواره بيابان کرده بود شکسته بود. حال که آدمکشان او افرادی را که اموال بنی قينقاع را مصادره

ميخواست که هزينه جنايات او را بدهند.  ه بودند، در حالی که بنی نضير هيچ نقشی در اين جنايت نداشت، از آنهاکشت
جنايتکارانه طرفين بسته نميشوند. عهدنامه برای دفاع از يثرب در مقابل حمالت  عهدنامه ها برای پرداخت ضمانت اعمال

معقول است که انسانهای  موضوع اين عهدنامه نبودند. اين بسيار غير خارجی بود. محمد و جنايات او و اوباش او دشمنان
خوانده اند و هيچکدام از آنها يک ثانيه توقف نکرده اند  سال ١۴٠٠فرهيخته ای آنقدر خنگ ميشوند که اين داستان را برای 

ميشوند اتفاق  که با يکديگر همپيمانميتوانيد تصور کنيد که اگر همين ماجرا امروز در مورد دو کشور  تا بدان فکر کنند. آيا
ای همچون محمد باشد، و تصميم بگيرد که  بيافتد؟ فرض کنيد رئيس جمهور يکی از اين کشورها بسيار انسان فرومايه

 بردارد، آيا اين قابل تصور است که بعد از اين کار او نزد همپيمان خود برود و از دشمنان خود را از طريق ترور از سر راه
 دهند؟ بخواهد که بخاطر هزينه ای که خطاهای جنايی او به بار آورده است او را ياریآنها 

انجام ميدهد، اما اين يهوديان  از آنها تقاضايش را  و با در نظر داشتن اين ماجرا، ظاهراً محمد به قبيله بنی نضير ميرود
بخشيدن پيامبر از هزينه ای که  آنها بايد برای رهايی قطعاً ميدانستند که عهدنامه آنها به معنی اين نبوده است که وحشتزده

افتاده بود هزينه های او را به گردن بگيرند، اما آنها بسيار ضعيف  به گردن او بخاطر اعمال جنايی و اشتباهات احمقانه اش
کردند، اما اين چيزی  ولتا بتوانند با خواسته اين ستمگر پديدار شده مخالفت بورزند، پس تقاضای او را قب و وحشتزده بودند

خواسته او مخالفت کنند تا او بتوانند با آنها همانطور رفتار کند که  نبود که پيامر هللا در سر داشت. او اميدوار بود که آنها با
شت زمينهای آنها و ک قينقاع رفتار کرده بود. بنی نضير بهترين زمينهای زراعی را در يثرب داشتند. محمد به  با يهوديان بنی

 .۴۴٧شماره  ٩٢کتاب  ٩و زرع آنها چشم داشت، مراجعه کنيد به صحيح بخاری جلد 

دنبال بهانه ای ميگشت، اما وقتی بنی نضير  او تازه داشت طعم قدرت خود را ميچشيد و عاشق اين طعم شده بود، بنابر اين 
 تا نقشه خود را عملی کند و اموال اين يهوديانکردند، او به بهانه ای نياز داشت  او را مايوس کردند و با تقاضايش موافقت

بسيار عالی بود. او به پيروان خود گفت  ثروتمند را مصادره کند. و بازهم پيامبر خدا يک "وحی" جديد دريافت کرد. اين فکر
معراج رفته است  پيروان او وقتی او به آنها گفته بود که به همراه جبرئيل به  .که يهوديان نقشه کشيده اند تا او را بکشند

 .دچار هيچ دشواری ای نميشدند باور کرده بودند، لذا قطعاً آنها در قبول کردن هر داستانی که پيامبر از خود ببافد حرفش را

برای کمک خواستن از بنی نضير برای پرداخت ديه ای  المبارکپوری مينويسد:"وقتی که پيامبر به همراه برخی از پيروانش
 که عمر بن اميه الدمری به خطا کشته بود ميپرداختند به نزد بنی نضير رفت، تمام آن بر بخاطر دو مردی که بايد به بنی کلب

قبول کردند که مقداری از ديه را  طبق مفاد قراردادی بود که طرفين از پيش امضا کرده بودند. بعد از شنيدن ماجرا آنها
ه خواستند که جلوی ديوار يکی از خانه ها بنشينند و صبر کنند. بقي بپردازند و از او و همراهانش ابوبکر، عمر، علی و

ديوار باال برود و  تصميم گرفتند که پيامبر را بکشند، نابکارترين آنها عمر بن جحش داوطلب شد که از يهوديان با يکديگر
داد که چنين کاری را نکنند،  بن مشکام، به آنها اخطار سنگ آسياب بزرگی را بر روی سر پيامر بياندازد. يکی از آنها سالم

ای است   را از نقشه آنها را خبر خواهد داد و همچنين هشدار داد که اين عمل بر خالف عهدنامه و پيشبينی کرد که هللا پيامبر
 .که بين مسلمانان و پيامبر وجود داشت

رد، سپس او و همراهانش به سرعت به  به پيامبر وحی ک در واقع جرئيل همانطور که او گفته بود خبر نقشه شرورانه آنها را
 ".راه او همراهانش را از آنچه توسط وحی بر او نازل شده بود آگاه ساخت سمت مدينه فرار کردند. در ميان

اهل مدينه بسته بود، اما اين عهدنامه تنها در مورد اين بود که آنها بايد در  پيمانی بود که پيامبر با عضو البته بنی نضير
هزينه خرابکاريهای پيامبر هللا را بدهند. اما جالب است  به مدينه حمله کنند از مدينه دفاع کنند، نه اينکه مکهاهل  صورتيکه

از  پيامبر رهبر آنها را کشته بود تقاضای مفتضحانه محمد را پذيرفت و قبول کرد که قسمتی که بنی نضير علی رغم اينکه
بدهند تا او همه آنها را همچون بنی قينقاع  تند و نميخواستند به دست او بهانه ایخونبها را بپردازد. آنها محمد را ميشناخ
 با درخواست پيامبر به معنی مرگشان بود و هيچ انتخابی جز قبول کردن اين خراج نابود کند. آنها ميدانستند که هر مخالفتی

 .ناعادالنه نداشتند

مخالفت کنند، و او بتواند بواسطه اين بهانه عليه آنها اعالم  اضای وقيحانه اواما پيامبر که ظاهراً اميدوار بود آنها با اين تق
برای نابود کردن  آنها نا اميد شده بود. رسول هللا، ديگر واقعا هيچ هدف ديگری بجز يافتن بهانه ای جنگ کند، از خشنودی

 .بنی نضير نداشت

است، خود نيز يک حيله گر بود. قصه اينکه جبرئيل   بازان) حقهپيامبری که معتقد بود خدا خير الماکرين "بهترين مکاران (
يا    و داده بود همانقدر قابل اعتماد است که ماجرای ديدار او از بهشت و جهنم در شب معراج به او از توطئه يهوديان خبر



رد سالمت عقلی او و يا که ما در مو قابل قبول و باور است. اينها باعث ميشود  ماجرای رويارويی او با شيطان و اجنه
بروند و انسانهای  او را تاحدی باور داشتند که حتی حاضر بودند بر اساس دروغهای او صداقت او شک کنيم، اما پيروانش

 .بيگناه را بکشند به سادگی گول حرفهای او را ميخوردند

که عهدنامه را شکست و عالوه بر آن   اين محمد بود حقيقت اين است که اين يهوديان نبودند که عهدنامه را شکستند بلکه
گسيخت. او اساس و اسلوب انسايت را، وجدان انسانی را، قوانين تحمل و شفقت را،  ريسمان ارزشهای انسانی را نيز از هم

هللا صلح را از جامعه کسانيکه   پا روی پايه های نيکی گذاشت. پيامبر  را زير پا گذاشت و  عدالت را، اصول اخالقی قوانين
را در جنگهای پايان ناپذير غوطه ور ساخت. او تنفر را در دنيا و  سال راه اورا دنبال کردند برداشت و بشريت ١۴٠٠برای 

 .تحريک کرد، تنفری که طرفدارانش و باقی بشريت را به نابودی ميکشاند در ميان هوادارانش

ميخواستند محمد را بکشند آيا نميتوانستند به آسانی او را  داستان باال چند سوال منطقی ديگر را بر می انگيزد. آيا اگر آنها
سنگ به  با همراهانش بکشند؟ چرا بايد در هنگامی که او و همراهانش در دست آنها بودند بايد اسير کنند و او را همراه

را از او نگرفت؟ اين  کند جان عمر بن جحش طرف آنها پرتاب ميکردند؟ چرا خدايی که ميتوانست پيامبر را از اين توطئه آگاه
جمعيت يهود را نيز حفظ کند. آيا خدا نميدانست که پيامبرش رحم و شفقتی در  تمام ميتوانست نه تنها جان پيامبر بلکه جان

را بدهند؟ اگر خدا آنقدر از  هزاران انسان بيگناه ندارد و همه را مجبور خواهد کرد که هزينه اشتباه عده ای اندک مقابل جان
نميداد، چرا خودش با يک بيماری آنها را نکشت؟ چرا او دستور نداد که  افراد عصبانی بود که اهميتی در مورد آنها دست اين

ببلعد؟ اين قطعاً هم  ) و تمام آنها را١۶:٣٠بازکند، آنچنان که کتاب مقدس ميگويد (تورات، کتاب اعداد  زمين شکم خود را
بايد از بندگان مطيعش بخواهد که همچون آدمکشان و  ا. چرا يک خدای مهربانبرای مسلمانان آسانتر ميبود هم برای آنه

هر  انسانهايی که ايمان آنها را کور کرده است از شنيدن اين داستانها ر خود نميلرزند. بر قاتالن بی رحم رفتار کنند؟ تنها
های نسل کشی و غارتگری خود را  نقشه انسان معقولی آشکار است که محمد تمام اين چيزها را از خود در آورد تا تواند

 .پياده کند

هيچ دليلی برای امتياز دادن به آنها وجود نداشت. پيامبر به آنها  مودودی داستان خود را اينگونه تمام ميکند "حال ديگر
روز ترک  ١٠ توطئه آنها بر وی از طريق وحی آشکار شده است، بنابر اين آنها بايد مدينه را در عرض اتمام حجت داد که

شمشير سپرده خواهد شد. در اين حال عبدهللا  کنند. اگر هرکدام از آنها بعد از اين مدت در محل سکونت خود يافت شود، به
 دو هزار مرد کمک خواهد کرد، و بنی قريظه و بنی قفتان نيزبه کمک آنها خواهند آمد،  بن ابی به آنها پيغام داد که به آنها با

پشتگرمی دروغين آنها در پاسخ به  د ايستادگی کنند و محل سکونت خود را ترک نکنند. با توجه به اينبنابر اين آنها باي
ترک نخواهند کرد، و او ميتواند هرکاری که در قدرت دارد انجام دهد. بنابر  اولتيماتوم پيامبر، به او اطالع دادند که مدينه را

روز و در  ۶از منابع  ره کرد و بعد از چند روز محاصره (که در بعضیام هجری، آنها را محاص ۴ربيع االول سال  اين در
مشروط بر اينکه بتوانند اموالی را که قابل حمل کردن بر  روز ذکر شده است) آنها قبول کردند که مدينه را ١۵برخی ديگر 

يافت.  يهوديان شرور نيز نجاتترک کنند، بجز سالح هايشان. بنابر اين مدينه از دست اين  روی شتر است ا خود حمل کنند،
 .رفتند تنها دو نفر از بنی نضير اسالم آوردند، و باقی به سوريه و خيبر

ديگری که ساکن مدينه بودند را قتل عام کرد، قتل عام نکرد اما انديشه   محمد بنی نضير را آنگونه که بنی قريظه قوم يهودی
 :ذهن او خطور کرده استقطعا آنگونه که در سيره آمده است به  اين قتل عام

خداوند چگونه از آنها انتقام گرفت و چگونه به پيامبرش در مقابل  در مورد بنی نضير سوره حشر نازل شد که توضيح ميدهد
اهل کتاب را که  چگونه با آنها برخورد کرد، خداوند ميفرمايد "اوست آن خدايی که نخستين بار کسانی از آنها قدرت داد و

روند آنها نيز می پنداشتند حصارهاشان را توان آن  زخانه هايشان بيرون راند و شما نمی پنداشتيد که بيرونکافر بودند، ا
 باشد خدا از سويی که گمانش را نمی کردند بر آنها تاخت آورد و در دلشان وحشت افکند ، هست که در برابر خدا نگهدارشان

، عبرت بگيريد" (سوره  منان خراب می کردند پس ای اهل بصيرتچنان که خانه های خود را به دست خود و به دست مؤ 
 ۴٣٨دنيای بعدی جهنم نيز از آن آنهاست. سيرت صفحه  ) يعنی آنها را در دنيا به شمشير ميسپرد و در٣و  ٢حشر آيات 

 .يد ميکندآنها را توسط محمد در اين ماجرا تاي در قرآن آيه ای وجود دارد که کشته شدن آنها و به زندانی گرفتن

 ٢۶سوره احزاب آيه 

ْن أَْهِل اْلِكتَاِب ِمن ْعَب فَِريقًا تَْقتُلُونَ  َوأَنَزَل الَِّذيَن َظاَهُروُهم ّمِ   َوتَأِْسُروَن فَِريًقا َصيَاِصيِهْم َوقَذََف ِفي قُلُوبِِهُم الرُّ

و در دلهايشان بيم افکند گروهی را کشتيد  هايشان فرود آورد از اهل کتاب آن گروه را که به ياريشان برخاسته بودند از قلعه
  گرفتيد و گروهی را به اسارت



سوزاندن آنها را ميدهد، و حتی هللا بعد از اين کار آيه زير را برای  در اين ماجرا بود که محمد دستور قطع کردن درختها و
 کنداينکه از اين کار حقيرانه و مطرود محمد چشم پوشی کرده است نازل مي آشکار کردن

 ۵سوره حشر آيه 

ن ّلِيَنٍة أَْو تََرْكتُُموَها قَاِئَمةً َعلَى   َوِليُْخِزَي اْلفَاِسِقينَ    ۶  أُُصوِلَها َفبِِإْذِن rَِّ  َما قََطْعتُم ّمِ

  ، به فرمان خدا بود تا نافرمانان خوار گردند هر درخت خرمايی را که بريديد ، يا آن را بر ريشه اش باقی گذارديد

نيامدند و آنها بعد از چند روز مجبور به تسليم شدند و از مدينه اخراج   قريظه و نه قفتانيها، هيچ کدام به کمک بنی نضيرنه 
جزو گروهی  سوريه رفتند و برخی به سوی خيبر رهسپار شدند.حيی بن اخطب رئيس جديد قبيله بنی نضير شدند. برخی به

حمله کرد کشته شد و دخترش صفيه وقتيکه خيبر  د وقتی که پيامبر به بنی قريظهبود که به سوی خيبر رفتند. او چند سال بع
 .آمد به دست مسلمانان افتاد به تصرف محمد در

 المبارکپور مينويسد،

را بتصرف خود درآورد. در ميان تصرفات و غنائم  رسول هللا سالح های آنها، زمينهای آنها، خانه های آنها و ثروتشان "
 .داشت شمشير وجود ٣۴٠اله خود و ک ۵٠زره،  ۵٠

جنگی در نگرفته بود. او به خواست خود اين غنيمت را   اين غنيمت انحصاراً به پيامبر اختصاص داشت، زيرا در تصرف آنها
 انصار فقير خود ابو دجنه و سهيل بن حنيف تقسيم کرد. در هر صورت پيامبر قسمتی از اين بين مهاجرين اوليه و دو تن از

صرف تجهيز ارتش مسلمان در  ا برای تامين معاش خانواده خود را در سالی که می آمد هزينه کرد. باقی غنايمثروت ر
 .جنگهای آينده در راه خدا شد

گردهمايی) اخراج يهوديان و رسوايی منافقان را توصيف  ، به معنی۵٩تقريباً تمامی آيه های سوره الحشر (سوره شماره 
انصار  مربوط به تقسيم غنائم تجلی يافته است. در اين سوره هللا متعال از عمل مهاجرين و قوانين آيات اين سوره  ميکند.در

را بعنوان اهداف نظامی نشان ميدهد.  تمجيد ميکند. اين آيات همچنين مشروعيت بريدن و سوزاندن زمين و درختهای دشمن
 ".و زشتی حساب نميشوند ميشوند اعمال فاسد اين اعمال به دليل اينکه در راه خدا انجام

شرمنده نيستند، هيچ جنايتی تا زمانيکه در راه هللا انجام  همانطور که آشکار است و تاريخ نويسان مسلمان نيز از تاييد آن
الگو  و الگويی بود که پيامبر برای پيروانش وضع کرد و مسلمانان مطيع و مومن از روی همين ميگيرد بد نيست. اين مثال

اسالم انگيزه ای که پشت تروريسم  يخ رفتار کرده اند. شايد همين موضوع بتواند برای يک غربی نا آشنا بادر طول تار
خشونت اسالمی انحرافی از اسالم راستين نيست بلکه خود اسالم  .اسالمی و بنيادگرايی دينی وجود دارد را توضيح دهد

موقعی که  فتارهايی کامالً اسالمی هستند. هيچ حد و مرزی درکردن، تجاوز کردن و ترور کردن ر راستين است. کشتن، غارت
 .وجود ندارد  بحث گسترش اسالم مطرح است

در ايمان خود پايدار باشند و خود را برای دنيايی که خواهد آمد،   شگفت انگيز است که اين سوره از باورمندان ميخواهد که
 .بدانها پايبنداست پی ببرد نويسنده آن و ارزشهای فاسدی که اوکنند، که باعث ميشود انسان در مورد مغز بيمار  آماده

بخاطر توحش و رفتار ضد بشريش ترک نکردند، اما  ما با حساسيت مدرن خود متعجب ميشويم که چگونه پيروان محمد اورا
ه در چادرهای در دوران معمول بوده است. المبارکپور مينويسد. "بدونی هايی ک ظاهراً غارت و چپاولگری در عربستان آن

بودند" در آن دوران  اطراف مدينه زندگی ميکردند چپاول و غارتگری را روش زندگی خود قرار داده  کوفته شده زمين
همين روشها را برای گردآوری ثروت و ساخت امپراطوری  اعراب به اين روش زندگی ميکردند. بنابر اين وقتی که محمد نيز

ميرفتند  نياورد. اين کامالً قابل قبول بود و همه اين کار را کردند. در واقع وقتی به جنگ رواش استفاده کرد، کسی خم به اب
ميشدند خدايان خود را به دليل قدرتمند بودنشان  از خدايشان ميخواستند که غنايم قابل توجهی را نصيب آنها کند و اگر پيروز

گ بدوی تعلق داشتند و همان منش ها و اخالق را دنبال محمد نيز به همين فرهن حمد و ستايش ميکردند. مسلمانان و
از حمله به کاروانها و يا  آنها از هللا تنها بتشان ميخواستند که پيروزی را نصيب آنها کند و از آنجا که محمد .ميکردند

اوری های به ثروت رسانيد. اين اعراب پيروزی در جنگ مردمان غير مسلح امتناع نميکرد، به سرعت خود و ارتشش را
 اعراب بخاطر آنچه بدان باور داشتند قابل سرزنش نيستند، آنچه متاسفانه قابل سرزنش .محمد را از شکوه هللا ميدانستند 

با آن منش بدوی را دنبال  است، ديدن افرادی است که در اين عصر علم و استدالل، انسانهای تحصيلکرده دين افرادی
 .ميکنند



محمد را و همراهان اندکش را بکشند، نيازی به اين نقشه های پيچيده و  نضير واقعاً ميخواستند همانطور که ديديم، اگر بنی
ميتوانستند به سادگی  رفتن و سنگ بر سر او زدن نداشتند، او در محل سکونت و منطقه آنها بود و آنها از ديوار باال

 .درصورتی که ميخواستند او را بکشند

واقعاً چنين نقشه ای داشتند. تحت کدام قانون اين مجاز است که هزاران نفر  ست ميگفت و آنهااما بياييد فرض کنيم محمد را
خودش است؟ جرم آن  نقشه کشتن ناموفق عده ای اندک تنبيه کنند؟ آيا غير از اين است که هرکسی مسئول رفتار را بخاطر

که بايد همه چيز را پشت سر ميگذاشتند و راهی بيابان  کودکان تازه تولد يافته چه بود، آن زنان باردار، آن يهوديان پيری
 بپردازند؟ شدند؟ چرا افراد ضعيف بايد هزينه تالش نافرجام عده ای اندک از قبيله شان را ميشدند؟ چند نفر از آنها نابود

ضير را است که محمد در واقع کعب بن اشرف رئيس قبيله بنی ن موضوع با اهميت ديگری که بايد در نظر داشت اين
چرا محمد فکر  .مردم باتوجه به قوانين دينيشان و سنتهايشان حق داشتند که اين قتل را تالفی کنند بيرحمانه ترور کرد، اين

اما تفکر ساده يک شخص که نقشه قتل او را  ميکرد که ميتواند برود و همه دشمنانش را بدون اينکه تقاص پس بدهد بکشد
را سر انجام شود؟ بر سر دنيا چه می آمد اگر ما همين نوع رفتار محمد را  و همگانی ای داشت بايد اينگونه مجازات سخت

 بگيريم؟ پيش

وقايع تاريخی نشان دهند که در آن تمام جمعيت هزاران نفری به دليل  من از مسلمانان ميخواهم که يک داستان موازی در
 .باشد ای اندک عليه يک نفر محکوم به نابودی شده نقشه ناموفق عده

که با يهوديان  اين ماجرا را تاييد ميکند. راوی در مورد رفتاری ٣۶٢شماره  ۵٩کتاب  ۵بخاری جلد  صحيح يک حديث در
اموالشان را ميان مسلمانان تقسيم کرد، اما برخی از  آنها را کشت و زنان، کودکان ومدينه شد و اينکه چگونه محمد "مردان 

 ".به آنها امان داد، و آنها اسالم آوردند. او تمامی يهوديان مدينه را تبعيد کرد آنها به نزد پيامبر آمدند و او

سال پيش ميزيسته است اعمال کرد. آنها  ١۴٠٠که  برخی از اسالمگرايان ميگويند که اخالقيات امروزی را نبايد بر محمد
افرادی بخاطر ديدگاه آنها در مورد اينکه چه چيزی از لحاظ اخالقی درست است و چه   ميگويند "تمامی اين ماجرا ها برای

گونه ديگرت را نيز جلو " از لحاظ اخالقی غلط است مشکل ساز بوده است. ريشه اين بيماری در اخالقيات مسيحی چيزی
کشيدن" است، که اين دو بيماری قرنها در ذهن اروپا باقی  ا بدان نيز سيلی بزنند" و "رستگاری مسيح به دليل رنجبگير ت

 ".خود آمدند و اين منش را دور انداختند مانده است، تا اينکه آنها به

رد انسانی و هشياری او مسيحيت نيز ندارد. اخالق از خ من معتقد نيستم که اخالق يک بيماری است و اخالق هيچ ربطی به
که در نظر ميگيريم چگونه  و ميزان آن نيز قانونی طاليی است. ما وقتی در ميابيم که چيزی درست است يا نه ريشه ميگيرد

 .دوست داريم با ما رفتار شود

  

 علی سينا

 ترجمه آرش بيخدا
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