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 محمد یترورها و قتل

 

 شگفتاریپ

 یهنگام در بخصوص مخالفانش با شخص کی رفتار -اش یشخص دشمنان و محمد

 آدمها همه. اوست یواقع یستیچ و تیشخص یایگو دارد دست در را قدرت که

 که است قدرت داشتن تنها اما باشند، یخوب یآدمها توانندیم ندارند یقدرت یوقت

 حکومت ینوع به که خود یامبریپ دوره در محمد. کندیم بارز را آدمها یواقع چهره

 قیزند از بخش نیا. زد خود دشمنان ترور و قتل به دست بارها داشت دست بر زین را

 .است کرده ثبت را ترورها و قتلها نیا از مورد ۳۱ حدود

 یآدمها اریبس اما بودند مشترک نبودند محمد فیهمرد نکهیا در دشمنان نیا

 هم مشهور افراد و بزرگان هم جوان، هم ریپ هم مردان، هم زنان هم بودند یمتفاوت

 او با قبال که یکسان هم نپذرفتند را او یامبریپ هرگز که یکسان هم ،یعاد افراد

 که یکسان هم و بودند افتهیدر را او یامبریپ بودن نیدروغ اما بودند همدست

 نیبدتر با او خورد،یم شکست کامال شیآزما نیا در محمد. بودند مسلمان همچنان

 .است کرده برخورد دشمنانش با ممکن شکل
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 ۳۵ هیآ( ۴۹) الفتح سوره قرآن،

 بَیْنَهُمْ رُحَماءُ الْکُفَّارِ عَلَى أَشِدَّاءُ مَعَهُ الَّذِینَ وَ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ

 مهربان یکدیگر با، و سختگیرند کافران بر هستند او با که کسانی و ، خدا پیامبر محمد

 

 دیشد و رانهیسختگ خود مخالفان با هوادارانش و محمد که میخوانیم قرآن در

 در یزیدگرست و سمیفاش انگرینما خود نیا و مهربان گریکدی با و کنندیم برخورد

 چگونه یدرشت و شدت نیا که میآموز یم قیزند از بخش نیا در. ستیاسالم نشیب

 ابد تا آنها، کردن یقانون و یاخالق و دشمنانش قتل و ترور با محمد چگونه و بود

. زد زخم عدالت کرهیپ بر و کرد امن نا شهیاند مخالفان یبرا را انیاسالمگرا جامعه

 خواهندیم یوقت انیاسالمگرا اما است پنهان خیتار از ییها گوشه در افراد نیا نام

 الیخ و وجدان با تا کنندیم یادآوری خود به نمونه یبرا را آنها بکشند را یکس

 یها نمونه که روست نیا از. بزنند یآدمکش به دست امبرشانیپ همچون راحت

 تشانیانسان اسالم آنان در امروز تا محمد زمان از را ترورها و قتلها نوع نیا از یمتعدد

 محمد اما نبودند موفق خوشبختانه ترورها نیا از یبرخ. مینیبیم است کرده فیتضع را

 .است ستیترور کی و محکوم و گناهکار آنها دستور کردن صادر لیدل به همچنان

 را قرآن از یا سوره یحت او. دیورز یا ژهیو یدشمن خود دوره در شاعران با محمد

 انتها و ابتدا در و کندیم مشخص شعرا با را خود فیتکل آن در که است دهینام شعرا

 نازل یوح آنها بر نیاطیش دیگویم و کرده ییدشنامگو شعرا به (۳۳۶ تا ۳۳۰ اتیآ)
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 یدشمن همان قایدق زمان آن در شعر با محمد یدشمن. ندیرو دو و دروغگو و کنندیم

 جا آن در و دوره آن جامعه در رایز. ماست دوره در انیب یآزاد با انیاسالمگرا

 را شیخو مواضع و ها شهیاند اخبار، نداشتند قلم و کاغذ و سواد که یمردم

 نیا. گذاشتندیم اشتراک به گریکدی با و لیتبد کوتاه و نیآهنگ یشعرها به هنرمندانه

 ستیل در که است نیا. ردیگ یم انجام ترییتو با نروزهایا که ستیهمانکار هیشب

 هیعل شعر چند ای کی دستکم ای بودند شاعر ای که هستند یادیز افراد محمد انیقربان

 که افتیدر آنها از توانیم و ستیباق خیتار در همچنان شعرها نیا. بودند سروده او

 .بود چه او از رفتندیپذینم را او و دندیدیم یارویرو را محمد که یکسان تصور

 هنگام در جنگ از پس گرید یبرخ اند، شده کشته یناگهان و شبانه افراد نیا از یبرخ

 نکرد، یدادگاه را افراد نیا از کیچیه محمد. صلح زمان در زین یبرخ و ،یریاس

 موارد از یاریبس در نداشتند، زین خود از یدفاع حق و دانستندینم را خود جرم آنها

 .فرستادیم آنها دنبال به را خود آدمکشان از یکی محمد

. شود ظاهر یتقلب یتیشخص با و کند پنهان را خود یاصل تیشخص تواندیم انسان کی

 ذات کردن پنهان و تیشخص حفظ. خوانندیم منافق و رو دو معموالً را یانسان نیچن

 ییها شاخص اما. هست ییدورو انسان هر یزندگ یاصل یچالشها از یکی یواقع

 نیمهمتر از یکی و برد یپ افراد ییدورو ای صداقت به توانیم آنها یرو از که هستند

 مخالف با یآدم رفتار نیا. است دشمنانشان و مخالفان با انسانها رفتار ها شاخص نیا

 او ای دهدیم قرار اخالقمدار دولتمردان و بزرگان صف در را او ای که است یگرید و



 
قرآن اتیطبق آ نیمسلم ریغ کشتار یدمحم برا یو دستورها یمقدس اسالم یقتل ها 7  

 یبرا که است روشن نیا بنابر دهد،یم قرار فطرت پست گانیفروما صف در را

. کرد نگاه زین مخالفانش با او برخورد به دیبا اسالم امبریپ مورد در یاخالق قضاوت

 و مخالفان با محمد ایآ که است نیا داد پاسخ آن به دیبا که ینیادیبن پرسش

 نه؟ ای کردیم برخورد بزرگان همچون و منصفانه نشیمنتقد

 مسلمانان از یادیز سخنان نشیمنتقد و مخالفان با محمد خوب یبرخوردها به راجع

. ندارند یخیتار ارزش و هستند مستند ریغ سخنان نیا از یاریبس اما شود،یم دهیشن

 زباله او یرو بر روز هر که یزن ریپ دارید به محمد که شودیم گفته نمونه یبرا

 تابحال من دستکم ای و ستین موجود معتبر یخیتار منابع در سخن نیا. رفت ختیریم

 با محمد خوب برخورد به راجع یگزارش اگر یرو هر به یول! ام دهیند آنرا

 استناد آن به بتوان و باشد یخیتار ارزش یدارا که باشد داشته وجود هم مخالفانش

 در برخورد نیا نکهیا کمی. کرد توجه مهم اریبس موضوع دو به دیبا نجایا در کرد،

 یقدرت او که یزمان و یمک دوره در است؟ داده رخ محمد اتیح از یا دوره چه

 در اگر است؟ داشته را مخالفانش با برخورد ییتوانا که یزمان در ای است نداشته

 است، ارزش فاقد لذا و است بوده جبر سر از برخورد نیا که است بوده نخست دوره

 او دور یارتش و است بوده قدرتمند محمد که یا دوره در یعنی دوم دوره در اگر اما

 شده تمام مسئله بازهم باشد شده دهید او از یخوب برخورد نیچن بود فراگرفته را

 .شودیم مطرح نجایا در دوم نکته و ستین
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 و داد پاداش دینبا نیمخالف با خوب برخورد بخاطر آدمها به که است نیا دوم نکته

 افراد همه از ما انتظار قابل و فرض شیپ برخورد نیا که چرا داشت، بزرگ را آنها

 اگر گرید عبارت به.  کرد محکوم دیبا همواره را مخالفان با بد برخورد اما. است

 او به دیبا میبده پاداش کی مخالفانش با خوب برخورد هر بخاطر محمد به باشد قرار

 یمجازات بد برخورد هر بخاطر یول میبده شکوالت کی خوب برخورد هر یازا

 در محمد کارنامه در آنچه. قتل هر یبرا ابد حبس مثالً م،یریبگ نظر در شیبرا بزرگ

 کمتر! است فاجعه کی حد در شودیم دهید مخالفانش با برخوردش با ارتباط

 کرد،یم شکنجه پول کردن دایپ یبرا را دشمنانش محمد بداند که است یمسلمان

 مادر ای و کردیم میتقس مین دو به وسط از را آنها کرد،یم صادر را آنها ترور دستور

 ییزهایچ نیچن مسلمانان نکهیا لیدل! کشت گفتن شعر جرم به را کوچک فرزند چند

 انیمال از را اسالم به نسبت خود دانش مسلمانان که است نیا اند دهینشن معموالً را

 به برسد نظرشان به مثبت آنچه تنها زین انیمال. یاسالم منابع خود از نه رندیگیم

 حفظ یبرا انیمال است الزم که یگاه اما. را تیواقع تمام نه آموزند، یم مسلمانان

 نیا که است آنگاه کنند، استفاده مخالف حذف یعنی محمد وهیش از خود گاهیجا

 نیهم به. کنندیم فاش گرانشان شکنجه و آدمکشها و ها ستیترور یبرا را اسرار

 .هستند آشنا محمد اتیجنا نیا با یخوب به اسالمگرا یها ستیترور لیدل

 یخیتار منابع نیتر معتبر به استناد با را ایقضا نیا تمام آمد خواهد ادامه در آنچه

 پس میبتوان ما اگر. پرداخت خواهد آنها یجزئ لیتحل به و کرد خواهد اثبات اسالم

 که میده نشان آمد خواهند ریز در که یافراد سرانجام و حال شرح یبررس از
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 نیا کمی جهینت. دیرس میخواه جهینت دو به است نبوده درست آنها با محمد برخورد

 یشخص نیچن و است بوده گر شکنجه و تکاریجنا و ستیترور کی محمد که است

 یاسیس جهینت کی که دوم جهینت. است مردود او نبوت لذا باشد، امبریپ کی تواندینم

 محمد رفتار و اسالم خیتار در شهیر اسالم خشونت و سمیترور که است نیا است

 نوشتارها نیا از یبرخ که است یادآوری به الزم. یا دوره هر یجار عیوقا در نه دارد

 ینید یها آموزه با ختهیآم است ممکن و هستند انیحیمس نوشته ینوشتارها از ترجمه

 و سکوالر یتارنما کی بعنوان قیزند یتارنما دییتا مورد لزوماً که باشند یحیمس

 .ستین انسانگرا
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 مروان بنت عصماء ترور

 

 دهیچک

 مروان بنت عصماء آنها از یکی. کشت را مردم از یتعداد محمد ،(نهیمد) ثربی در

 را عفک ابو نام به یگرید مرد نکهیا لیدل به محمد هیعل که بود نیا او جرم. بود

 ارانشی به ،یو از شدن خاطر دهیرنج دنبال به محمد. بود گفته سخن بود کشته

 .شد کشته مسلمانان توسط خواب هنگام در عصماء. بکشند زین را او که داد دستور

 

 شگفتاریپ

 از یتعداد البته. شد افزوده قدرتش به زمان مرور به آمد، ثربی به محمد نکهیا از بعد

 مختلف یروشها با محمد. برخاستند مخالفت به او با اعراب، و انیهودی از افراد،

 را آنها که بود نیا ها روش نیا از یکی. کرد خود مخالفان کردن خاموش به آغاز

 .کشتیم

 یآدمها هیبق و بودند، خطرناک آنها از یبرخ داشت، منتقد و دشمن یتعداد محمد

 محمد به نسبت یمنف یدگاهید و کردندیم یزندگ منطقه آن در که بودند یعاد

 .کردندیم اعالم را شانیشخص نظرات تنها آنها. داشتند
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 گرفتن قدرت با آشکار یترورها و ها سهیدس ها، عهدنامه توسط آنها تک تک

 که دانستیم محمد. بود منطقه ارباب او آخر دست شدند، خاموش نهیمد در محمد

 و بودند او دسترس در آنها. رندیبم شیبرا حاضرند و دارند دوست را او طرفدارانش

 .بخشند تحقق را او الیام که بودند آماده

 

 یاسالم منابع ارائه

 

 اهلل رسول رتیس

 متن ،۷۶۹ و ۷۶۷ صفحات( «محمد یزندگ» لومیگ آلفرد ترجمه) اهلل رسول رتیس از

 در قسمت نیا دارد، قرار نجایا و نجایا در اهلل رسول رتیس از قسمت نیا یعرب یاصل

 .ندارد وجود یلیدل هر به یفارس ترجمه

 بن أمیة بنی از عصماء. مروان بنت عصماء کشتن یبرا الخطمی عدی بن عمیر غزوة

 بن الحارث بن اهلل عبد. بود کرده انزجار ابراز او شد، کشته ابوعفک یوقت بود، دیز

 ازدواج دیز بن دیزی نام به خطمه یبن مردان از یکی با یو که است گفته الفضیل

 .بود سروده طرفدارانش و اسالم نکوهش در عصماء. بود کرده
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 او رد در حسان چکامه

 خطمة و واقف وبنو وائل بنو»

 .هستند خزرج یبن از فروتر

 دیکشیم جانسوز یآه خود، یزدنها زار در او که یوقت

 بود او یسو به آمدن شیپ حال در مرگ

 کرد استهزاء را شهیبار و لیاص یمرد او

 است بینج رفتنش و آمدنش در که یمرد

 کرد نیرنگ خود خون از را او یمرد شب مهین از قبل

 نشد زین یگناه چیه مرتکب خود نکاریا با و

 رها مروان دختر دست از مرا یکس چه» گفت د،یشن را بود گفته او آنچه رسول یوقت

 منزل به آنشب و د،یشن نرایا بود آنجا در که یالخطم عدی بن عمیر «ساخت؟ خواهد

 یبرا را بود داده انجام آنچه و آمد محمد نزد بعد روز صبح. کشت را یو و رفت او

 ،«یا رسانده یاری کمک رسولش و اهلل به تو ریعم یا» گفت محمد بازگفت، محمد

 امبریپ بود؟ خواهد است کرده او آنچه یبرا یهیتنب چیه ایآ که دیپرس عمر یوقت

 او یبرا یمشکل هرگز یعنی) «زد نخواهند شاخ گریکدی به او بخاطر زین بز دو» گفت

 .بازگشت خود مردم نزد به ریعم پس ،(آمد نخواهد شیپ
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 آمده شیپ مروان دختر مسئله رامونیپ یادیز اغتشاشات خطمة بنو انیم در آنروز در

 یا» گفت رفت، آنها نزد به امبریپ طرف از ریعم یوقت و داشت پسر پنج او. بود

 مقاوت من برابر در دیتوانیم اگر اکنون کشتم، را مروان دختر من خطمه، فرزندان

 قدرتمند خطمه یبن انیم در اسالم که بود یروز نیاول نیا ،«دینگذار منتظر مرا د،یکن

. کردندیم یمخف را خود نید بودند، رفتهیپذ را اسالم که یکسان آن از شیپ. شد

 خواننده» به که بود یعد ابن ریعم کرد قبول را اسالم آنها انیم در که یکس نینخست

 بعد روز. ثابت بن  أوس بن اهلل وعبد بود، معروف «(بخواند را یمتن تواندیم که یکس)

 را اسالم قدرت چون شدند، مسلمان خطمه یبن مردان مروان بنت عصماء مرگ از

 .دندید

 است، «الخزرج بنی وباست وعوف والنبیت، مالک بنی باست» یعرب به یاصل تیب

 به ندارد، وجود آن یبرا یفارس مترادف که است یعبر در دشنام ینوع تیب نیا

 نیا یانصار مسعود دکتر. است شده آورده آن یبرا یاللفظ تحت ترجمه لیدل نیهم

 یمعن به «I despise» به آنرا لومیگ آلفرد و اند کرده ترجمه «گاف» به را دشنام

 .اند کرده ترجمه ،«شمرمیم خوار من»

 

 :سعد ابن الطبقات کتاب

 S. Moinul Haq  توسط یسیانگل ترجمه سعد ابن نوشته «الطبقات کتاب» ترجمه

 .افتی نجایا در توانیم را یعرب زبان به یاصل متن. ۲۰ برگ دوم نهیپوش
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 یعُدَ بن ریعُم هیسر

 از پس ماه نیام ۰۵ یابتدا در رمضان، ماه دنیرس انیپا به از شیپ شب پنج از پس

 بنت عصماء کشتن یبرا الخطمی خرشة بن عدی بن عمیر هیسر اهلل رسول هجرت

 یالخطم حصن بن دیز بن دیزی دختر عصماء. افتاد اتفاق زید بن أمیة بنی از مروان

 یم بر او هیعل را مردم و کردیم نیتوه امبریپ به گفت،یم ناسزا اسالم به او بود،

 به و رفت او طرف به شب در یعد بن ریعم. سرود یم را ییها چکامه او. ختیانگ

 از یکی به دادن ریش حال در او بودند، خفته او کنار فرزندانش. شد وارد او خانه

 از را فرزندش و کرد جستجو و لمس را او شیدستها با یعد بن ریعم. بود فرزندانش

 که ییجا تا کرد فرو عصماء نهیس در را رشیشمش او. بود نایناب ریعم رایز کرد جدا او

 خدا امبریپ. خواند مسجد در امبریپ با را فجر نماز سپس. زد رونیب او پشت از ریشمش

 من انتظار در یزیچ ایآ» یآر گفت او ؟یکشت را مروان دختر تو ایآ د،یپرس او از

 یکالم نیا. «زد نخواهند شاخ گریکدی به او بخاطر زین بز دو نه،» گفت امبریپ «است؟

 .دینام( نایب) «ریبص» را ریعم امبریپ شد، دهیشن امبریپ از که بود

 

 اسالم معاصر یعلما از یکی از

 ۰۱۱) ۰۰۷ صفحه( ۲) محمد، یزندگان بر یا مطالعه سال، «۳۲» یدشت یعل از

 (یسیانگل
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 در را غمبریپ و گفته یمتلک آنکه جرم به عفک ابو نام به یا ساله ستیب و صد مرد ریپ

 رسول حضرت دستور به و[ یعد بن] ریعم بن سالم دست به بود، کرده هجو یشعر

 که مروان دختر عصماء آن یپ در و شد کشته(( ثیالخب بهذا یل من)) فرمودند که

 .دیرس قتل به ، بود دهیکشان غمبریپ درباره ییناسزا گفتن به را او مرد ریپ آن قتل

 

 بحث

 م،یبرس یا جهینت به تا میبگذار گریکدی کنار در را اطالعات نیا دییایب حال

 کشد،یم را( ابوعفک فرنام با ینوشتار در را اتیجزئ) کشت را ابوعفک محمد

 را خود یها یا لهیقب هم او. دیگویم سخن محمد رانهیشر عمل نیا هیعل بر عصماء

 است، گفته چه او شنودیم محمد که یوقت. بکنند یاقدام محمد هیعل تا کندیم قیتشو

 .کندیم صادر زین را او قتل دستور

 

 کردیم قیتشو را مردم داشت واقعا عصماء رسد،یم نظر به منصفانه نیا نخست نگاه در

 .شود آزرده دل عصماء امیپ از محمد که است یمنطق کامالً نیا. بکشند را امبریپ تا

 لهیقب با عصماء ارتباط نهیزم در را ماجرا و میاندازیب هیقض به تر قیعم ینگاه دییایب اما

 .میکن ینیب باز اش
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 و داشتند یا عهدنامه محمد با آنها است ممکن. نبود محمد سلطه ریز او لهیقب نکهیا

 نیا سندهینو زمان نیا در. باشد نبوده کار در یا عهدنامه که است ممکن نیهمچن

 نیا حال هر به. نه ای بوده یا عهدنامه خطمه یبن و محمد انیم ایآ که داندینم نوشتار

 مفاد او و داشت وجود یا عهدنامه اگر. کند ابراز را اش دهیعق که بود آزاد زن

 کند، اعتراض لهیقب یرؤسا به توانستیم محمد بود، گذاشته پا ریز نگونهیا را عهدنامه

 .داشتندیم وا سکوت به را او آنها و

 زین بز دو» دیگویم دهیعب به محمد که است نیا ماجرا نیا در گرید توجه قابل نکته

 داد نخواهد او مرگ به یتیاهم چکسیه یعنی «زد نخواهند شاخ گریکدی به او بخاطر

 .است اوردهین شمار به را عصماء فرزندان محمد البته)

 مطمئناً بودند، شده مسلمان شیپ از او لهیقب از یافراد که دیباش داشته توجه نیهمچن

 .دیپوشانینم عمل جامه او حرف به یکس

 تیاهم زین یکس پس داد،ینم تیاهم او شدن کشته به چکسیه اگر: نجاستیا نکته

 را عفک ابو محمد که دانستندیم شیپ از او مردمان. است گفتهیم چه او که دادینم

 به یکس نه،یزم نیا در یحت. ندادند یتیاهم زین ابوعفک مرگ به آنها است، کشته

 یگروه رهبر محمد رایز داد،ینم گوش محمد کشتن به دعوت یبرا او کالم

 را خود جان نبودند حاضر او یها یا لهیقب هم از کی چیه. بود مردم از قدرتمند

 .اندازندیب خطر به او یها چکامه بخاطر

 .نبود محمد یبرا مشروع یدیتهد مروان دختر عصماء آنکه جهینت



 
قرآن اتیطبق آ نیمسلم ریغ کشتار یدمحم برا یو دستورها یمقدس اسالم یقتل ها 17  

 که دارند وجود یمسلمانان انه،یم خاور در. میکن یبررس را یمشابه اتفاق دییایب

 ینابود و دهندیم خشن یشعارها مسلمانان نیا. خوانندیم بزرگ طانیش را کایآمر

 یادیز یها گروه که است افتاده اتفاق اریبس. کنندیم انیب آرزو کی بعنوان را کایآمر

 گانیر بر مرگ و بوش بر مرگ کا،یآمر بر مرگ ادیفر و اند شده جمع مردم نیا از

 ای بوش ای گانیر کا،یامر اگر حال. اند داده سر گرید یزهایچ و کسان بر مرگ ای

 کند رفتار او همچون و کند استفاده محمد یاستانداردها از بود قرار گرید هرکس

 ما اما. نمود یم مسلمان یاندک تعداد کشتن به اقدام شعارها نیا لیدل به حداقل دیبا

 از استفاده مجوز شده، کیتحر و مغز کم افراد عده کی یشعارها که میدانیم

 و انتقادها با برخورد یبرا یبهتر یها راه. دهدینم یکس به را آنها هیعل خشونت

 ییزهایچ جوانان ،یجوان از متاثر که دیآ یم شیپ اریبس. دارد وجود نیمنتقد

 ندارند، آنرا انجام قصد واقعا که دهندیم انجام نینماد بصورت را یاعمال و ندیگویم

 .ندارند را آنها دادن انجاک ییتوانا ای

 

 بکشند؟ را عصماء که خواست مسلمانان از واقعاً چرا محمد پس

 :میشو روبرو پرسش نیا با یا نهیگز چند پرسش کی بصورت

 دستور پس است، جانش یبرا یواقع دیتهد کی او که داشت باور محمد( الف

 داد را مرگش

 سازد خاموش را او که خواستیم و بود شده آزرده او اشعار از محمد( ب
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 بکشد را زن نیا که گفت محمد به خدا( ج

 

 اش لهیقب سیرئ او بود، نترسانده را محمد او. است ب درست پاسخ که است آشکار

 کی همچون تنها او. نداشت ینفوذ چیه اصالً ای و داشت نفوذ یکم مقدار او نبود،

 را او دیبا که گفتیم محمد به خدا اگر. رفتیم شمار به محمد یبرا زن زبان زخم

 عصماء و دیبرو مسلمانان یا» گفتیم و کردیم یوح افتیدر یادعا محمد بکشد،

 اگر. شدیم اجرا مسلمانان توسط سرعت به او خواهش نیا و. «دیبکش را مروان بنت

 و ناجوانمردانه نگونهیا نه کردندیم حمله او به روشن روز در مسلمانان بودیم نگونهیا

 .شب در

 و بود شده آزرده زن نیا کلمات توسط محمد که باشد نیا تواندیم درست پاسخ تنها

 .کند خفه شهیهم یبرا را او خواستیم

 

 :مالحظات ریسا

 اسالم گاهیجا است، آور هراس اسالم مورد در من یبرا یزیهرچ از شیب آنچه (1

 .است خدا اراده و پسند مورد یزیچ بعنوان خشونت از استفاده در

 محمد دوست و مسلمان مرد کی او. است تیواقع نیا از یکامل اریبس مثال ریعم

 بر رود،یم یزن خانه به شب پوشش ریز او. کندیم رفتار محمد دستور بر بنا و است،
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 با را او و ستد،یا یم است دهیخواب فرزندانش کنار در بسترش در که یحال در زن سر

 .کشدیم او بدن در رشیشمش کردن وارد

 یاری رسولش و خدا به» او که دیگویم او به محمد وحشتناک، عمل نیا از بعد

 که کنمیم فکر من بود، شده دیتهد زن نیا توسط واقعا اهلل اگر. «است رسانده

 شباهنگام که یمردان به اهلل ایآ چطور؟ شما بکشد، را زن نیا توانستیم خودش

 دارد؟ ازین خزندیم دهیخواب زن کی کشتن یبرا یمار همچون

 را عصماء ریعم» نکهیا از پس بالفاصله است؟ ینید چگونه واقعا اسالم ن،یا بر عالوه

 کم فرزندان صورت در او! کندیم استهزاء را آنها و رودیم اش خانواده نزد به «کشدیم

 که کندیم تمسخر را آنها و خنددیم شده کشته تازه مادرشان که عصماء سال و سن

 نگاه قول نقل به دوباره. دهند انجام او هیعل یکار چیه توانندینم و ندارند یقدرت

 .دیکن

 فرزندان یا گفت رفت، آنها نزد به امبریپ طرف از ریعم یوقت و داشت پسر پنج او 

 مرا د،یکن مقاوت من برابر در دیتوانیم اگر اکنون کشتم، را مروان دختر من خطمه،

 .دینگذار منتظر

 جان یبرا یارزش آنها. کنم انتقاد محمد زمان مسلمان ریغ اعراب از دیبا نیهمچن من

 از نکهیا یبجا و بود، شده کشته زنانشان از یکی واقعه نیا در. نبودند قائل انسان کی

 .دندید را اسالم قدرت رایز کردند آوردن اسالم به آغاز شوند، برآشفته واقعه نیا
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 مسلمانان آنچه به دوباره ینگاه باز، میداشت ریعم رفتار که دوباره ینگاه همانند

 میاندازیب اند دهینام «اسالم قدرت»

 یکسان آن از شیپ. شد قدرتمند خطمه یبن انیم در اسالم که بود یروز نیاول نیا

 انیم در که یکس نینخست. کردندیم یمخف را خود نید بودند، رفتهیپذ را اسالم که

 را یمتن تواندیم که یکس) خواننده» به که بود یعد ابن ریعم کرد قبول را اسالم آنها

 بنت عصماء مرگ از بعد روز. ثابت بن  أوس بن اهلل وعبد بود، معروف «(بخواند

 .دندید را اسالم قدرت چون شدند، مسلمان خطمه یبن مردان مروان

 حمله است خواب حال در که پناهیب یزن به شباهنگام که است نیا به اسالم قدرت ایآ

 شوند؟ خارج آسوده ماجرا نیا از و بکشند را او و کنند

 است؟ اهلل طرف از دارد را ریشمش نیبزرگتر که یکس اسالم در ایآ

 گروه گذارند،یم احترام یقدرتمند نگونهیا به  که یکسان تنها دانمیم من که آنجا تا

 .کشندیم خواب حال در را مردم و روندیم شب که هستند، ییایماف و یتبهکار یها

 

 :پرسشها

 پنج مادر که خواستیم هوادارانش از دیبا واقعا او ایآ بود؟ یمرد چگونه واقعاً محمد

 نبود؟ او یبرا مشروع یدیتهد که یزن بکشند؟ را فرزند
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 که خواهدیم آدمکشانش از محمد بار هر در چرا نکشت؟ را او خود محمد چرا

 دهند؟ انجام او یبرا را شیها قتل به مربوط یکارها

 انگزاریبن یوقت. داشت محمد که است یاسالم نیا د،یکن نگاه اسالم اهیس جنبه نیا به

 چگونه کشد،یم او با اش یلفظ مخالفت لیدل به شب در را پناه یب یزن نید نیا

 کرد؟ فیتوص را نید نیا توانیم

 

 را انیب یآزاد محمد اگر است؟ اسالم یکجا در «بشر حقوق» و «زنان حقوق» حال

 قاًیدق نیا ایآ دهد؟یم نشان ما به اسالم مورد در را یتیواقع چه نیا گرفت، گرانید از

 هرچه چرا دارد؟ وجود یاسالم یکشورها در امروزه که ستین یزیچ آن انعکاس

 حقوق زنندیم چنگ شتریب اسالم یادهایبن به و شوندیم تر ادگرایبن یکشور مسلمانان

 شود؟یم له پا ریز شتریب آنجا در ییابتدا بشر

 د؟یکن اعتماد او به دیبتوان شما که است یکس واقعاً محمد نیا ایآ

 

 یریگ جهینت

 یا مسئله موضوع، نیا اما هست، بد و خوب یزهایچ ینید هر در که میدانیم ما

. است زده سر است کرده آغاز را اسالم که یکس از عمل نیا است، متفاوت کامالً

 را یزن محمد که مینیبیم نجایا در. است شده بنا محمد گفتار و کردار اساس بر اسالم
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 و بود گفته سخن محمد هیعل چون شد کشته زن نیا. کشدیم انهیوحش یا بگونه

 نیهمچن محمد. رفتینم شمار به محمد هیعل یدیتهد اما بود محمد چشم در یخار

 محمد. کشت را او و گرفت خود دست به را کارها او. بکشد را او که نداشت یحق

 نکرد، یگناه احساس چیه او کند،یم کمک خدا به خود کار نیا با که کرد احساس

 .شودینم دهید او از زین توبه و یمانیپش از ینشان چیه و

 ها سگ رونیب» است کرده محکوم کنندیم قتل توبه بدون که را یآنان حیمس یسیع

 و انیدروغگو پرستان، بت قاتالن، زناکاران، جادوگران، فاسدان، دارند، قرار

 قرار یبند دسته نیا در محمد( ۳۳:۰۹ مکاشفه) «افتی نخواهند راه شهر به متقلبان،

 باشد؟ خدا نیا یواقع آور امیپ تواندیم چگونه محمد رد،یگیم
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 سرح یعبداهلل ابن سعد بن اب

 

را هر کجا  یفرمان داد تا و,فتح مکه انیکه محمد در جر دانستیرا م یچه راز او

  کعبه چنگ زده باشد ؟ یاگر به پرده ها یبکشند حت افتندیکه 

. را ثبت کنند شدیم« نازل»که بر او  ییها یرا بکار گرفته بود تا وح یافراد محمد

از جمله وقایع قابل توجهْ سال .سرح بود یکاتبان عبداهلل ابن سعد بن اب نیاز ا یکی

از دین ” عبداهلل بن ابی سرح ” کافر شدن  های نخستین پیغمبری محمد ؛ ارتداد و

 .اسالم است

” کاتب وحی ” که زمانی از نزدیک ترین اصحاب و محارم محمد و «ابی سرح  »

و پیغمبری ” وحی ” بود ؛ پس از مدتی نسبت به کیفیت نزول آیات قرآن و ماهیت 

را بدلخواه او چندین بار کلمات و جمالت آیات نازل شده : محمد تردید میکند زیرا 

را می پذیرد ؛ این امر ؛ ” تحریف شده ” پیغمبر نیز آن آیات  و خود تغییر میدهد

 .را برانگیخت« ابی سرح » تردید و گمان 

 دهیعق یو کرد،یم کتهیرا به عبداهلل د یکه محمد موضوع یمورد، هنگام نیچند در

 ایاعتراض  چگونهیبدون ه زیو محمد ن داشتیاش را در آن باره اظهار م یاصالح

 .رفتیپذیاو را م دهیعق یمقاوت
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 –سورهْ مؤمنون ) « فتبارک اهلل احسن الخالقین » در مورد آیهْ « ابی سرح »  سرانجام

 با پیغمبر اختالف پیدا کرد ؛(  ۰۴آیهْ 

نازل « هر آینه ما انسان را از گل خالص آفریدیم» دیگویسوره المومنون که م ۰۳ هیآ

بار دیگر او )ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ «  دیگویکه م دیرس ییحمد به جام یشده بود و وقت

در )« !فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ« عبد اهلل بن سعد گفت « (دیگر دادیم یرا آفرینش

خلقت  اتیدر تعجب از جزئ(. خور تعظیم است خداوند ، از آن بهترین آفرینندگان

عبداهلل شک کرد و !  نازل شده است نیرا، که ا نیهم سیگفت بنو امبریانسان، پ

که او هم  رمیگیم یگفت اگر محمد راستگو و صادق باشد، پس من همانقدر وح

به همانقدر خوب است که  میگویمن م چهدروغگو است، آن کی، و اگر او !ردیگیم

 .دیگویآنچه او م

ت و پیغمبر خون او را حالل ابی سرح پس از این اختالف ؛ از دین اسالم برگش

 یمحمد دستور داده بود چند نفر از مخالفانش  ولو آنکه خود را به پرده ها.ساخت

 .از آنها عبداهلل بود یکیباشند، اعدام شوند که  دهیخانه کعبه چسبان

+  ۶۵۴ – ۶۵۹ص  – ۰ج  –تفسیر شریف الهیجی +  ۳۵۹ص  – ۰ج  – کامل

 – ۴ج  –تاریخ طبری +  ۲۶۲ص  –پانوشت  –ر گلدزیه –درسهائی دربارهْ اسالم 

 –فتوح البلدان +  ۹و  ۶ص  – ۹ج  –ی تفسیر شیخ الفتوح راز+  ۰۰۹۶و  ۰۲۱۲ص 

 .۲۹۴ – ۲۹۲ص  –بالذری 
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را  ییها شنهادیآمد که به محمد پ یم شیپ اریبس نوشتیها را م یکه سرح وح یوقت

و  کردیم دییمحمد اغلب اوقات آنها را تا داد،یها و نگارش آنها به م هیبهبود آ یبرا

 کتهیکه او د ییزهایآن چ یرا بجا افتهی رییجمالت تغ نیکه ا دادیبه سرح اجازه م

که آنچه محمد  افتیدر رایاسالم را ترک کرد، ز حسر انجام سر. کرده بود ثبت کند

محمد آمد،  شیفتح مکه پ یماجرا یاز طرف خدا باشد، بعدها وقت تواندینم دیگویم

 .دستور مرگ سرح را صادر کرد

 

 شگفتاریپ

نازل  یکه از طرف خدا بر او وح کردیخود، ادعا م یامبریسال پ ۳۲در دوران  محمد

 یرا برا یاریمحمد مردان بس. رساندیفرشته به او م کیها را  یوح نیو ا شود،یم

کاتبان . را کتابت کنند« ها یوح»به اصطالح  نیبکار گرفته بود تا ا یکتابت وح

محمد  یاز کاتبان وح یکیابن سرح  هللعبدا. را نوشتند یمختلف یها یمختلف وح

اوقات به محمد  یداشته است، برخ یخوب یاتیادب یظاهراً سرح مهارت ها. بود

بدهد و  رییآن را تغ یاست که جمالت قرآن را و کلمات و انشا کردهیم شنهادیپ

او موافقت  شنهاداتیمحمد اغلب اوقات با پ. آنها کند نیزگیرا جا یبهتر اتیآ

 .مورد نظرش را انجام دهد راتییکه تغ دادیو به او اجازه م کردیم

 دینبا امبریو پ رندهیگ یوح کیکه  دانستیم رایاسالم را ترک کرد، ز تاًینها سرح

 نیا. بدهد رییرا تغ شودیم یاجازه داشته باشد که آنچه از طرف خدا بر او وح
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. کار اشکال دارد یکجای دیآنقدر بطور مکرر تکرار شدند که سعد فهم راتییتغ

اگر . شودیاعتبار قرآن م یبرا دیتهد کیبه  لیتبد کندیسرح اسالم را ترک م یوقت

 گریدهد، د رییانسان بتواند و اجازه داشته باشد که قرآن را تغ کیکه  بودیقرار م

 یدیتهد نیاعتبار قرآن همچن یسعد برا دیتهد. کالم خدا باشد توانستیقرآن نم

 رییممکن نبود اجازه بدهد کالم خدا تغ یواقع امبریپ چیه. اعتبار خود محمد بود یبرا

 .بکند دایپ

چند وقت بعد، محمد و لشگرش . دیگز یسکن نهیاسالم را ترک کرد و در مد سرح

نفر  ۰۱در آن روز محمد دستور قتل . به مکه آمدند و بدون جنگ مکه را فتح کردند

خداوند قتل را در مکه حرام کرده است »محمد گفت . مکه را صادر کرد یاز اهال

. دستور قتلش را صادر کرده بود دبود که محم یاز کسان یکیسرح « .مگر در امروز

 یامبریقرآن و پ یدرست هیعل یدیجرمش چه بود؟ او اسالم را ترک گفته بود و تهد

 .که محمد مرگ او را خواهان باشد ستیتعجب ن یجا چیه. رفتیمحمد بشمار م

 

 یمدارک اسالم ارائه

 رسول اهلل رتیس

A Gui)  لومینوشته آلفرد گ یسیرسول اهلل ترجمه انگل رتیکتاب س از l l aume) 

 .دوم برگ نهیپوش ندهیابوالقاسم پا حیبا تصح یو ترجمه فارس ۹۹۱برگ 
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که جنگ  یکه جنگ نکنند اال با کس: )لشکر را بفرموده بود رانیالسالم، ام هیعل دیس

 شیاز قر یو فرموده بود که جماعت. دیجنگ کن زیاگر جنگ کنند شما ن: کند، گفت

 شانیرا بقتل آورند، و اگرچه ا شانیو ا نهارندهندیز ابندیدر شانیکه اگر ا ن،ییبتع( را

دست در حلقه کعبه زده  ایباشند  ختهیکعبه گر( یها دهپر)استار  انیدر م راًیتقد

بزرگ کرده  یداشتند و گناه یگناه یکیبودند که هر یقوم جماعت نیباشند، و ا

السالم  هیعل دیو س. بود یافراد عبداهلل ابن سعد، برادر امر ان لب نیاز ا یکیبودند، 

السالم  هیعل غمبر،یپ یریآن بود که دب یکی شانیو از جمله ا. بود دهیرنج تیبغا

 شیو به مکه آمد پ ختیبگر نهیو بعد از آن مرتد شد و از مد ،ینبشت یو وح یکرد

و پناه  ختیبود، و چون او را طلب کردند، بگر هیام یبن لهیشخص در قب نیو ا ش،یقر

اهلل عنه، او را پنهان کرد تا چند روز بر آمد  یعثمان برد، و عثمان رض نیالمومن ریبه ام

السالم  هیعل غمبر،یپ شیشدند، بعد از آن او را بگرفت و در پ دهیهمه آرم دمو مر

خاموش شد و بعد از آن او را  یالسالم، ساعت هیعل دیو س. آورد از بهر او شفاعت کرد

چرا چون من : اصحاب را گفت غامبریپ)و چون عثمان رفته بود، . دیبه عثمان بخش

 ستیبایم یاشارت م،ی، ما ندانسترسول اهلل ای: گفتند د؟یخاموش شده بودم او را نکشت

 :السالم گفت هیعل دیس( کردن

 

 .بااالشاره قتلیال  یالنب ان
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و مسلمان  امدیمرد ب نیو بعد از آن  ا. کس را به اشارت نکشد یخدا غمبریپ: گفت

را به  ییجا ییفرمانروا)اهلل عنه،  او را عمل دادند  یشد، و در عهد خالقت عمر رض

 نیو ا. اهلل عنه، او را عمل دادند یو همچنن در عهد خالفت عثمان رض( او دادند

 .یعبداهلل بن سعد گفتند راعامر بود و او  یبن لهیشخص از قب

محمد  یوگرافیب نیو معتبر تر نیتر یمیرسول اهلل، قد رتیکه س دیداشته باش توجه

 .ه شوند نوشته شده استنوشت ثیاحاد نکهیکتاب مدتها قبل از ا نیاست، ا

 

 ریکتاب الطبقات الکب

 یاشخاص ستیل نیا. نفر را صادر کرد ۰۱مکه را گرفت، دستور اعدام  یوقت محمد

شماره ها از ) شودیم افتی ۰۷۹دوم برگ  نهیاست که در الطبقات ابن سعد، پوش

 .(نگارنده است

او دستور قتل  . را ممنوع کرد دنیوارد شد و جنگ( به مکه)أذاخر  قیاهلل از طر رسول

وهبار بن ( ۳)عکرمة بن أبی جهل ( ۰)افراد  نیشش مرد و چهار زن را صادر کرد، ا

(  ۹)ومقیس بن صبابة اللیثی (  ۴)وعبد اهلل بن سعد بن أبی سرح (  ۲)األسود 

(  ۹)وهند بنت عتبة (  ۶)هالل بن خطل األدرمی  بنوعبد اهلل (  ۷)والحویرث بن نقیذ 

 .وقریبة( ۰۱)وفرتنا  و ( ۵)عمرو بن هشام ( برده آزاد شده)وسارة موالة 
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 :دیگویم ۰۶۴کرده و در برگ  دییسعد ابن اسحق را تا ابن

 ندیرا اگر بب( ادشدهیهمان عبداهلل )سرح  یاز انصار قسم خورده بود ابن اب یکی

. وساطت بکند امریاو و پ انیسرح بود، آمد تا م یاب یرادر رضاععثمان که ب. بکشد

عثمان وساطت کرد و محمد به او اجازه . بود تا او را بکشد امبریمنتظر اشاره پ یانصار

او گفت  «؟یچرا به سوگندت عمل نکرد» دیپرس ینصاررسول اهلل از ا. داد که برود

و  یداشتم تا تو به من اشاره کن ریدسته شمش ی، من دست خود را رو!رسول اهلل یا»

 ستهیشا امبرانیاست، بر پ مانیاشاره کردن نقض ا»گفت  امبریپ. «من او را بکشم

 .اشاره کنند یکه به کس ستین

 

 یالعراق رهیالس

از آنها بود، و او  یکی ینفر بود، عبداهلل ابن سرح العمر ۴۳محمد  یکاتبان وح تعداد

 دانستیبود که قبل از رها کردن اسالم در مکه نوشتن م ییها یشیقر نیاز نخست یکی

او به من  دادم،یجهت م خواستمیمن محمد را هرگاه که م» گفتیاو م. و بعدها مرت

 نیا یآر» گفتیبعد او م ،«میحک میعل» نوشتمیمو من  «میحک زیعز» کردیم کتهید

و  «سیبنو»تم و من نوش« !سیو آن را بنو نیا»او گفت  کباری. «!مانند همان است

 یکاتب وح نیا یپس وقت« !سیبنو یهرچه خودت دوست دار»سپس او گفت 

کیست ستمکارتر از آن کس که به خدا »محمد را افشا کرد، او در قرآن نوشت 

. «نشده بود یشده، حال آنکه به او هیچ چیز وح یدروغ بست یا گفت که به من وح
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اش اعدام  یوح نیشیکاتب پ نیمحمد مکه را فتح کرد، دستور داد که ا یپس وقت

پس . او بود یبه عثمان پناهنده شد چون عثمان برادر رضاع یکاتب وح نیاما ا. شود

کاتب را نزد محمد آورد و  ناوضاع آرام شد، عثما نکهیعثمان او را پنهان کرد تا ا

عثمان رفت محمد گفت  یو وقتکرد  یمحمد سکوت بلند. او طلب امان کرد یبرا

 .دیاو را بکش( حاضران در آنجا)از شما  یکیمن سکوت کردم تا 

 

 :کندیاشاره م ۵۲ هیدر باال به سوره انعام آ یالعراق

أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ کَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِیَ إِلَیَّ وَلَمْ یُوحَ إِلَیْهِ شَیْءٌ وَمَن قَالَ  وَمَنْ

سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنَزلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِی غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَآلئِکَةُ بَاسِطُواْ 

أَنفُسَکُمُ الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا کُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَیْرَ  واْخْرِجُأَیْدِیهِمْ أَ

 .الْحَقِّ وَکُنتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَکْبِرُونَ

شده و،  یستمکارتر از آن کس که به خدا دروغ بست یا گفت که به من وح کیست

 یمن نیز همانندآیات: ن کس که گفت نشده بودو آ یحال آنکه به او هیچ چیز وح

آنگاه که این ستمکاران در  یاگر ببین ?که خدا نازل کرده است ، نازل خواهم کرد 

جان خویش بیرون :اند که  شودهسکرات مرگ گرفتارند و مالئکه بر آنها دست گ

کنند ،و این به کیفر آن است که  یخوارکننده عذاب م یکنید ، امروز شما را به عذاب

 .کردید یم یگفتید و از آیات او سرپیچ یباره خدا به ناحق سخن م در
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 یضاویقرآن الب ریتفس

 :گفته است ۵۲ هیسوره انعام آ ریمفسر قرآن، در تفس یضاویالب

او به عبداهلل ابن !( نشده است یبه او وح زیچ چیکه ه یشده است، وقت یبه من وح)

سوره  ۰۳ هیآ. نوشتیرسول اهلل م یرا برا یسرح اشاره دارد که وح یسعد ابن اب

نازل شده بود و « هر آینه ما انسان را از گل خالص آفریدیم» دیگویالمومنون که م

بار دیگر او را )ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ «  دیگویکه م دیرس ییمحمد به جا یوقت

در )« !سَنُ الْخَالِقِینَفَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْ« عبد اهلل بن سعد گفت « (دیگر دادیم یآفرینش

خلقت  اتیدر تعجب از جزئ(. خور تعظیم است خداوند ، از آن بهترین آفرینندگان

عبداهلل شک کرد و «  !شده است ازلن نیرا، که ا نیهم سیبنو»گفت  امبریانسان، پ

که او هم  رمیگیم یاگر محمد راستگو و صادق باشد، پس من همانقدر وح»گفت 

به همانقدر خوب است که  میگویدروغگو است، آنچه من م کیو ، و اگر ا!ردیگیم

 .دیگویآنچه او م

معروف انوار التنزیل و اسرار التأویل، توسط عبداهلل بن عمر  ریشده از تفس نقل

 یالبیضاو

 

 



 
قرآن اتیطبق آ نیمسلم ریغ کشتار یدمحم برا یو دستورها یمقدس اسالم یقتل ها 32  

 یعتیشر یدکتر عل

از کسانی که دستور قتل او بعد از فتح مکه در هر حالتی صادر شده بود عبداهلل  یکی

ابن سعد ابن ابی سرح که کاتب وحی بود و مرتد شد و به آنها گفت من هر گاه که 

آیات را می نوشتم آنها را تغییر می دادم وی برادر رضاعی عثمان بود و به او پناه برد 

 .و برایش امان خواست دآورو عثمان او را نزد پیامبر 

که خشمگین بود در پاسخ عثمان ساکت ماند و سکوتش طوالنی شد و سپس  پیامبر

ساکت ماندم تا : عثمان و عبداهلل ابن سعد رفتند پیغمبر گفت . گفت بسیار خوب 

یکی از شما برخیزد و گردنش را بزند مردی از انصار گفت به من اشارت می کردی 

 .ا به کسی اشارت نمی کند برای کشتنو پیامبر گفت رسول خد

 ۳۵۹برگ  یاسالمشناس یعتیشر یعل دکتر

 

 یدشت یعل

 :۰۰۹و سه سال، برگ  ستیب ،یدشت یعل

 سندگانیاز نو نهیدر مد یسرح نام داشت که مدت یعبداهلل بن سعد بن اب یششم و

: گفته بود غمبریمثالً پ. دادیم رییتغ غمبریرا با اجازه پ اتیآخر آ یگاه یول. بود یوح

 غمبریپ. «میحک میواهلل عل» میچطور است بگذار: گفتیاو م «میحک زیواهلل عز»

 نیبه ا. از اسالم برگشت لیقب نیاز ا رییتغ چندپس از تکرار . ندارد یمانع گفتیم
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 یبه سو نهیکند و از مد رییبا القاء من تغ یاله یکه چگونه ممکن است وح لیدل

 .رفته، مرتد شد شیقر

 

،  4831چاپ ششم  ر،یکب ریقرآن، موسسه انتشارات ام خیتار ار،یمحمود رامدکتر 

 622برگ 

عبداهلل بن سعده ! بود یکاتب وح نیگفته اند نخست یکه حت( گریکاتب د) یگرید

بعد مرتد شد و از . کرد یم یکتابت یخوش داشت و گاه یخط. السَّرح است یبن اب

 یم «ریبص عٌیسم» یبه جا یکه گاه دیبال یدر آنجا به خود م. ختیبه مکه گر نهیمد

 هیدرباره او بود که آ. «ریبص»است  نوشتهیم «ریخب» یدر جا ایو  «میعل عٌیسم»نوشته 

از  یکی(. ۳۲۳ابن حزم  رهیو س ۳:۵۹/۰ابن سعد  )نازل شد ( ۵۲:۷) ایو ( ۰۱۷:۰۷)

اما ( ۰۷۲۵:۰ یطبر. )امر به کشتنشان فرمود امبریبود که روز فتح مکه پ یشش نفر

د که یچند روز بعد او را نزد رسول خدا آورد و اصرار ورز شیعثمان برادر رضاع

رسول خدا درنگ فرمود و بعد او را امان داد  یساعت. ردیبگ( امان) نیاو تام یبرا

از ما گردنش  یچرا کس: به صحابه فرمود امبریخارج شدند پ یوقت(. ۰۷۲۵:۰ یطبر)

: فرمود امبریپ. یبفرمائ یکه اشاره ا میچشم دوخته بود: از انصار گفت یکیرا نزد؟ 

 (.۰۴ میتحر: ی، نسائ۰۰۶، جهاد ۰حدود : ابوداود) ستین امبرانیاشارت چشم بر پ
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 یفطروس، اسالمشناس ریم یدکتر عل

  :کاتب وحی شدن مرتد

” جمله وقایع قابل توجهْ سال های نخستین پیغمبری محمد ؛ ارتداد و کافر شدن  از

 از دین اسالم است” عبداهلل بن ابی سرح 

” کاتب وحی ” که زمانی از نزدیک ترین اصحاب و محارم محمد و «ابی سرح  »

و پیغمبری ” وحی ” ماهیت  و بود ؛ پس از مدتی نسبت به کیفیت نزول آیات قرآن

او چندین بار کلمات و جمالت آیات نازل شده را بدلخواه : تردید میکند زیرا محمد 

را می پذیرد ؛ این امر ؛ ” تحریف شده ” پیغمبر نیز آن آیات  و خود تغییر میدهد

» در مورد آیهْ « ابی سرح »  سرانجام را برانگیخت« ابی سرح » تردید و گمان 

 با پیغمبر اختالف پیدا کرد ؛(  ۰۴آیهْ  –سورهْ مؤمنون ) « فتبارک اهلل احسن الخالقین 

آیهْ –.  ”این آیهْ را من سروده ام و محمد آنرا از من دزدیده است ” : معتقد بود که  او

  .سورهْ انعام اشاره به همین ماجرا است – ۵۲

اختالف ؛ از دین اسالم برگشت و پیغمبر خون او را حالل ابی سرح  پس از این 

 .ساخت

+  ۶۵۴ – ۶۵۹ص  – ۰ج  –تفسیر شریف الهیجی +  ۳۵۹ص  – ۰ج  – کامل

 – ۴ج  –تاریخ طبری +  ۲۶۲ص  –پانوشت  –گلدزیهر  –درسهائی دربارهْ اسالم 
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 –ن فتوح البلدا+  ۹و  ۶ص  – ۹ج  –تفسیر شیخ الفتوح رازی +  ۰۰۹۶و  ۰۲۱۲ص 

 ۲۹۴ – ۲۹۲ص  –بالذری 

 

 مکه یبخش حرکت بسو ،یشیاکبر قر یعل دیاز هجرت تا رحلت، س

بن ابى سرح که قرآن را به عمد غلط نوشته بود، عثمان بن عفان را براى او  عبداهلل

پیش رسول خدا صلى اهلل علیه و آله وساطت کرد برادر رضاعى او بود، حضرت در 

قبول کردن وساطت بسیار تاءخیر کرد تا شاید یک نفر برخاسته و او را بکشد، آخر 

ناه داد و به یاران پرخاش کرد که او پ بهبا سماجت عجیب عثمان ، حضرت اکراها 

یا رسول اهلل صلى اهلل علیه : آیا کسى نبود برخاسته و آن فاسق را بکشد، مردى گفت 

  .و آله اگر با چشم اشاره مى کردى او را کشته بودم

 

 494نو به اسالم، برگ  ینگاه ،یدکتر مسعود انصار

خود محمد به  لهیکتاب قرآن بوس نکهیاثبات ا یفرنودها برا نیتر یاز منطق یکی

از کاتبان  یکی« سرح یعبداهلل بن سعد بن اب»وابسته به  دادیرشته نگارش درآمده، رو

 گریسکونت داشت، عبداهلل و چهار نفر د نهیکه محمد در مد یهنگام. باشدیقرآن م

در به رشته نگارش  شود،یرا که به او م یالهاماترا استخدام کرده بود تا به اصطالح 

 یو کرد،یم کتهیرا به عبداهلل د یکه محمد موضوع یمورد، هنگام نیدر چند. آورند
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 چگونهیبدون ه زیو محمد ن داشتیاش را در آن باره اظهار م یاصالح دهیعق

 رمرتبه که عبداهلل نگ نیپس از چند. رفتیپذیاو را م دهیعق یمقاوت ایاعتراض 

به  یبازتاب چیبدون ه یکرد و و انیمحمد ب یخود را برا یو اصالح یمشورت

کتاب  کیرا نسبت به محمد و قرآن بعنوان  مانشیشد، عبداهلل ا میاو تسل شنهاداتیپ

 .وستیپ شیاز دست داد و محمد را ترک کرد و به مکه رفت و به قر یاله

خانه  یدستور داده بود چند نفر از مخالفانش ولو آنکه خود را به پرده ها محمد

که محمد بر  یدر زمان. از آنها عبداهلل بود یکیباشند، اعدام شوند که  دهیکعبه چسبان

عثمان  یول. شد و محمد دستور داد او را اعدام کنند ریشد، عبداهلل دستگ روزیمکه پ

. بود، از محمد درخواست بخشش او را نمود عبداهلل یداامد محمد که برادر رضاع

 یپس از مدت. نداد یسکوت کرد و به درخواست عثمان پاسخ یمدت یمحمد برا

من در باره »: گفت روانشیمحمد سکوتش را درباره سرنوشت عبداهلل شکست و به پ

: فتاز انصار گ یکی« .دیاوریمن ب یاز شما سر او را برا یکیعبداهلل سکوت کردم تا 

با  امبریپ»: مد پاسخ دادمح« .اورمیب تیتا سرش را برا ینکرد یچرا تو به من اشاره ا»

  یلیم یب یمحمد سرانجام از رو .دهدیرا نم یاشاره دستور کشتن کس

 

 یو سرکوب اسالم یشیدر دگر اند  ،ییاستوار غالم دانا

کاتب »محمد وباصطالح  یکه منش( عبداهلل بن ابى سرح)بن سعد بن ابى سرح  عبداهلل

اودرجریان نگارش قرآن ازاسالم برگشت وازترس مسلمانان ازمدینه به . بود« وحى
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خواستم نظر  که مى من به هر گونه»: گفت عبداهلل در مکه مى. مکه بازگشت

: گفت بر طبق گزارش واقدى او مى« .دمدا را درباره نوشتن قرآن تغییر مى( ص)پیامبر

همان . شد نوشتم به من وحى مى نوشتم و آنچه را که مى مى خواستم مى من هر چه»

 (۹۷۷/۳-۹۷۹واقدى، المغازى، )« .شد وحى مى( ص)گونه که به محمد

: ازنفوذعثمان نبود محمد دربرخورد نخست عبداهلل را به قتل رسانیده بود اگرترس

بود  یو درروزفتح مکه فرارکرد وپیش عثمان رفت که برادر شیری …عبداهلل»

را پیش پیمبرآورد  یرا نهان کرد وچون مردم مکه آرام گرفتند، و یثمان ووع

سپس گفت چنین باشد  انددرازخاموش م یگویند پیمبرمدت. وبرایش امان خواست

 :وچون عثمان عبداهلل را ببرد پیمبربه اطرافیان خویش گفت

، ص ۲ج  ،یطبر)« .تان برخیزد وگردن اورا بزند یبخدا خاموش ماندم مگریک ـ

۰۰۹۶) 

 بحث

او . پشت دستور قتل عبداهلل ابن سرح را ارائه کردم اتیها و جزئ نهیباال من زم در

ها  یمسلمان بود و با محمد در نوشتن وح کیاو . بر اعتبار قرآن بود یدیتهد

 کتهیدر آنچه محمد به او د یاندک راتییاز اوقات او تغ یو بعض کرد،یم یهمکار

 یرا در متن یکالن یو حذف ها راتییتغ ای دادیم شنهادین قرآن پکرده بود را در نوشت

که اگر قرآن واقعا از  افتیعبداهلل ابن سرح در. دادیشده بود انجام م کتهیکه به او د
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. دهد ریینازل شده را تغ یها یکه وح دادیبه او اجازه م دیمحمد نبا بود،یطرف خدا م

 .بازگشت کهبه م نیهم یکه اسالم و قرآن باطل هستند و برا دیعبداهلل فهم

قتل او صادر کرد، او به عثمان  یبرا یمحمد مکه را فتح کرد، و دستور نکهیاز ا بعد

 یبعد ها سرح تقاضا. بود پناه آورد امبریپ کیاش که از صحابه نزد یبرادر رضاع

 دانستندیاو را بدهد، اما آنها نم بیترت ارانشیاز  یکیبود که  لیمحمد ما. عفو کرد

 دانستند،ینم بیذهن محمد را بخوانند و غ توانستندیآنها نم رایچکار کنند، ز دیکه با

 .محمد سر انجام به او عفو داد نیبنابر ا

 نیکه محمد واقعا مرگ سرح را خواستارا بوده است، اما او ا میابیما در م نجایا در

که  کندیمحمد فرمان صادر م. کندینابخردانه دنبال م اریبس یخود را بگونه ا لیم

که با  خواستیاو نم رایکند ز ادهیقصد خود را پ نیا تواندیکشته شود، اما نم دیسرح با

 نیچرا محمد خودش او را نکشت؟ اگر کار ا زند؟؟؟ب یچشمک ایبکند  یسر اشارت

 نیار نکرد که اچه محمد اصر یبرا شد،یکشته م دیمرد آنقدر بد بوده است که با

انجام داده است و  یاست؟ عبداهلل جرم بزرگ یچگونه قانون نیشود؟ ا ادهیمجازات پ

 تکانسرش را  خواهدیمحمد چون نم یکشته شود ول دیاست که با نیمکافات او ا

 کند؟؟؟ینم ادهیبدهد از مجازات او را پ ینشانه ا ایبدهد و 

 دهینام« ستمکار»سرح را  ۵۲ هیکه خود قرآن در سوره انعام آ دیداشته باش توجه

 .است
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 نیا. کردیصادر م یخودش دستورات الک الیام یکه محمد از رو دهدینشان م نیا

محمد . انجام نداده بود، او تنها محمد و قرآن را رسوا کرده بود یجرم بزرگ چیمرد ه

خود مردم را  الیبر اساس ام محمد. بکشد یشخص لیکه او را تنها به دال خواستیم

 .نه بر اساس قانون و عدالت گذاشت،یآنها را زنده م ایو  کشتیم

از طرف اهلل است، که توسط  یسخنان قرآن کنند،یاز مسلمانان امروزه ادعا م یاریبس

 یکه امروز وجود دارد نازل شده است و اثر ییو انشا یمعن نیفرشته به هم لیجبرئ

 .است که توسط خود اهلل حفظ شده است گانهی

که من ارائه  یتمام منابع د،یداشته باش ادیبه . شده است فیکه قرآن تحر مینیبیما م اما

مخلص و  ،یمیقد سندگانیاز نو( که مترجم اضافه کرده است یعتیاز شر ریبغ)کردم 

 ایافراد از مسلمانان مومن بودند، نه اصالح طلبان،  نیا. متخصص مسلمان بوده است

دهند و به  رییاسالم را تغ یخود چهره واقع الیام یبرا دکه بخواهن برالیمسلمانان ل

 .کنند انتیخ نشانید

 یقرآن م فیدر اثبات تحر یما اسناد زیاسالم ن یخیتار یدر نوشتارها یحت پس

سرح به قرآن اضافه  یمطالب که توسط عبداهلل ابن اب نیکه ا دیتوجه داشته باش. میابی

 .شده اند هنوز هم در قرآن هستند
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 پرسشها

 رد؟یبپذ شیها «یوح»سرح را در  یشنهادیپ راتییچرا محمد آماده بود که تغ ◄

که  ستیممکن ن ایآ کرد،یسرح را قبول م شنهاداتیپ یسادگ نیاگر محمد به هم ◄

 آدمها گرفته شده باشد؟ ریاز سا زیقرآن ن یجاها ریسا

 بیمدرن نشان داده اند که سبک قرآن شکسته شده است، و دوباره ترک دانشمندان

 .شده است

 ستیممکن ن ایآ د،یپسندیرا م کردیکه سرح اضافه م ییزهایاز آنجا که محمد چ ◄

قرآن، بدان اضافه کرده  شیآرا یبرا دیپسندیرا که م زین یگرید یکه او داستانها

در آن وجود  یاریبس یکه داستانها دهدیقرآن، به ما نشان م بیترک یباشد؟ بررس

مثل  یهودی یکتابها ریسا د،یعهد جد ق،یعتمانند عهد  گرید ینیدارد که از منابع د

گرفته شده از  ی، داستانها زریال کیمانند پر ییخاخامها یها ریتفس دراش،یم شنا،یم

از محمد وجود داشته اند گرفته شده است،  شیکه پ یاله ریغ انیاد ریو سا ن،یصابئ

موجود در زمان محمد  یکتابها ریشده از سا یکه تمام قرآن کپ ستیممکن ن ایآ

 بوده باشد؟

آنرا  نیاز مسلمانان نخست یاریدروغ است، چرا بس کیسرح  یماجرا نیاگر ا ◄

صدمه  مانشانیکه به ا کردندیرا گزارش نم یزیثبت کرده اند؟ مسلماً مسلمانان چ

 .بزند
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 یریگ جهینت

. آورده شد یو باطل است شواهد ینیزم ینشان داده شود قرآن کتاب نکهیا یبرا

آنها . وجود دارد فینشان داده اند که در قرآن تحر یمیمسلمان قد سندگانینو

را افزود،  ییزهایسرح به قرآن چ. محمد را نشان داده اند یواقع یها زهیانگ نیهمچن

 دیکه تهد دیمحمد بعد فهم. و اسالم را ترک کرد افتیاو باطل بودن اسالم را در

محمد مکه را فتح کرد او  نکهیبعد از ا. اعتبارش بوجود آمده است یبرا یگرید

خود  یبادسر لیمحمد به دل. برود نیاز ب دیتهد نیدستور داد که سرح را بکشند تا ا

در  فیتحر نیامروز ا نیتا هم. نتوانست سرح را بکشد و مجبور شد که او را ببخشد

 کردهیخودش رفتار م الیکه محمد بر اساس ام میا دهیما د نیهمچن. وجود دارد رآنق

 .یاست نه بر اساس قانون محکم اله
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 سرح در نوشتن قرآن یسهم عبداهلل بن سعد بن اب

 

 خالصه

. را ثبت کنند شدیم« نازل»که بر او  ییها یرا بکار گرفته بود تا وح یافراد محمد

ها را  یکه سرح وح یوقت. سرح بود یکاتبان عبداهلل ابن سعد بن اب نیاز ا یکی

ها و  هیبهبود آ یرا برا ییها شنهادیآمد که به محمد پ یم شیپ اریبس نوشتیم

 دادیو به سرح اجازه م کردیم دییرا تا آنهامحمد اغلب اوقات  داد،ینگارش آنها به م

سر . کرده بود ثبت کند کتهیکه او د ییزهایآن چ یرا بجا افتهی رییجمالت تغ نیکه ا

از  تواندینم دیگویکه آنچه محمد م افتیدر رایانجام سرح اسالم را ترک کرد، ز

 حآمد، محمد دستور مرگ سر شیفتح مکه پ یماجرا یطرف خدا باشد، بعدها وقت

 .را صادر کرد

 شگفتاریپ

نازل  یکه از طرف خدا بر او وح کردیخود، ادعا م یامبریسال پ ۳۲در دوران  محمد

 یرا برا یاریمحمد مردان بس. رساندیفرشته به او م کیها را  یوح نیو ا شود،یم

کاتبان . را کتابت کنند« ها یوح»به اصطالح  نیبکار گرفته بود تا ا یکتابت وح

محمد  یاز کاتبان وح یکیابن سرح  هللعبدا. را نوشتند یمختلف یها یمختلف وح

اوقات به محمد  یداشته است، برخ یخوب یاتیادب یظاهراً سرح مهارت ها. بود
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بدهد و  رییآن را تغ یاست که جمالت قرآن را و کلمات و انشا کردهیم شنهادیپ

او موافقت  شنهاداتیمحمد اغلب اوقات با پ. آنها کند نیگزیرا جا یبهتر تایآ

 .مورد نظرش را انجام دهد راتییکه تغ دادیو به او اجازه م کردیم

 دینبا امبریو پ رندهیگ یوح کیکه  دانستیم رایاسالم را ترک کرد، ز تاًینها سرح

 نیا. بدهد رییرا تغ شودیم یاجازه داشته باشد که آنچه از طرف خدا بر او وح

. کار اشکال دارد یکجای دیآنقدر بطور مکرر تکرار شدند که سعد فهم راتییتغ

اگر . شودیاعتبار قرآن م یبرا دیتهد کیبه  لیتبد کندیسرح اسالم را ترک م یوقت

 گریدهد، د رییانسان بتواند و اجازه داشته باشد که قرآن را تغ کیکه  بودیقرار م

 یدیتهد نیاعتبار قرآن همچن یسعد برا دیتهد. کالم خدا باشد توانستیقرآن نم

 رییممکن نبود اجازه بدهد کالم خدا تغ یواقع امبریپ چیه. اعتبار خود محمد بود یبرا

 .بکند دایپ

چند وقت بعد، محمد و لشگرش . دیگز یسکن نهیاسالم را ترک کرد و در مد سرح

نفر  ۰۱در آن روز محمد دستور قتل . کردندبه مکه آمدند و بدون جنگ مکه را فتح 

خداوند قتل را در مکه حرام کرده است »محمد گفت . مکه را صادر کرد یاز اهال

. دستور قتلش را صادر کرده بود دبود که محم یاز کسان یکیسرح « .مگر در امروز

 یامبریقرآن و پ یدرست هیعل یدیجرمش چه بود؟ او اسالم را ترک گفته بود و تهد

 .که محمد مرگ او را خواهان باشد ستیتعجب ن یجا چیه. رفتیمحمد بشمار م
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 یمدارک اسالم ارائه

 رسول اهلل رتیس

و ترجمه  ۹۹۱برگ  لومینوشته آلفرد گ یسیرسول اهلل ترجمه انگل رتیکتاب س از

 .دوم برگ نهیپوش ندهیابوالقاسم پا حیبا تصح یفارس

که جنگ  یکه جنگ نکنند اال با کس: )لشکر را بفرموده بود رانیالسالم، ام هیعل دیس

 شیاز قر یو فرموده بود که جماعت. دیجنگ کن زیاگر جنگ کنند شما ن: کند، گفت

 شانیرا بقتل آورند، و اگرچه ا شانیو ا نهارندهندیز ابندیدر شانیکه اگر ا ن،ییبتع( را

دست در حلقه کعبه زده  ایباشند  ختهیکعبه گر( یها دهپر)استار  انیدر م راًیتقد

بزرگ کرده  یداشتند و گناه یگناه یکیبودند که هر یقوم جماعت نیباشند، و ا

السالم  هیعل دیو س. بود یافراد عبداهلل ابن سعد، برادر امر ان لب نیاز ا یکیبودند، 

السالم  هیعل غمبر،یپ یریآن بود که دب یکی شانیو از جمله ا. بود دهیرنج تیبغا

 شیو به مکه آمد پ ختیبگر نهیو بعد از آن مرتد شد و از مد ،ینبشت یو وح یکرد

و پناه  ختیبود، و چون او را طلب کردند، بگر هیام یبن لهیشخص در قب نیو ا ش،یقر

اهلل عنه، او را پنهان کرد تا چند روز بر آمد  یعثمان برد، و عثمان رض نیالمومن ریبه ام

السالم  هیعل غمبر،یپ شیشدند، بعد از آن او را بگرفت و در پ دهیهمه آرم دمو مر

خاموش شد و بعد از آن او را  یالسالم، ساعت هیعل دیو س. آورد از بهر او شفاعت کرد

چرا چون من : اصحاب را گفت غامبریپ)و چون عثمان رفته بود، . دیبه عثمان بخش
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 ستیبایم یاشارت م،ی، ما ندانسترسول اهلل ای: گفتند د؟یخاموش شده بودم او را نکشت

 :السالم گفت هیعل دیس( کردن

 

 بااالشاره قتلیال  یالنب ان

و مسلمان  امدیمرد ب نیو بعد از آن  ا. کس را به اشارت نکشد یخدا غمبریپ: گفت

را به  ییجا ییفرمانروا)اهلل عنه،  او را عمل دادند  یشد، و در عهد خالقت عمر رض

 نیو ا. اهلل عنه، او را عمل دادند یو همچنن در عهد خالفت عثمان رض( او دادند

 .یعبداهلل بن سعد گفتند راعامر بود و او  یبن لهیشخص از قب

محمد  یوگرافیب نیو معتبر تر نیتر یمیرسول اهلل، قد رتیکه س دیداشته باش توجه

 .ه شوند نوشته شده استنوشت ثیاحاد نکهیکتاب مدتها قبل از ا نیاست، ا

 

 ریکتاب الطبقات الکب

 یاشخاص ستیل نیا. نفر را صادر کرد ۰۱مکه را گرفت، دستور اعدام  یوقت محمد

شماره ها از ) شودیم افتی ۰۷۹دوم برگ  نهیاست که در الطبقات ابن سعد، پوش

 .(نگارنده است

او دستور قتل  . را ممنوع کرد دنیوارد شد و جنگ( به مکه)أذاخر  قیاهلل از طر رسول

وهبار بن ( ۳)عکرمة بن أبی جهل ( ۰)افراد  نیشش مرد و چهار زن را صادر کرد، ا
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(  ۹)ومقیس بن صبابة اللیثی (  ۴)وعبد اهلل بن سعد بن أبی سرح (  ۲)األسود 

(  ۹)وهند بنت عتبة (  ۶)هالل بن خطل األدرمی  بنوعبد اهلل (  ۷)والحویرث بن نقیذ 

 .وقریبة( ۰۱)وفرتنا  و ( ۵)عمرو بن هشام ( برده آزاد شده)ارة موالة وس

 :دیگویم ۰۶۴کرده و در برگ  دییسعد ابن اسحق را تا ابن

 ندیرا اگر بب( ادشدهیهمان عبداهلل )سرح  یاز انصار قسم خورده بود ابن اب یکی

. ساطت بکندو امریاو و پ انیسرح بود، آمد تا م یاب یعثمان که برادر رضاع. بکشد

عثمان وساطت کرد و محمد به او اجازه . بود تا او را بکشد امبریمنتظر اشاره پ یانصار

او گفت  «؟یچرا به سوگندت عمل نکرد» دیپرس ینصاررسول اهلل از ا. داد که برود

و  یداشتم تا تو به من اشاره کن ریدسته شمش ی، من دست خود را رو!رسول اهلل یا»

 ستین ستهیشا امبرانیاست، بر پ مانیاشاره کردن نقض اگفت  امبریپ. «من او را بکشم

 .اشاره کنند یکه به کس

 

 یالعراق رهیالس

از آنها بود، و او  یکی ینفر بود، عبداهلل ابن سرح العمر ۴۳محمد  یکاتبان وح تعداد

 دانستیبود که قبل از رها کردن اسالم در مکه نوشتن م ییها یشیقر نیاز نخست یکی

او به من  دادم،یجهت م خواستمیمن محمد را هرگاه که م» گفتیاو م. و بعدها مرت

 نیا یآر» گفتیبعد او م ،«میحک میعل» نوشتمیمو من  «میحک زیعز» کردیم کتهید
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و  «سیبنو»و من نوشتم « !سیو آن را بنو نیا»او گفت  کباری. «!مانند همان است

 یکاتب وح نیا یپس وقت« !سیبنو یهرچه خودت دوست دار»سپس او گفت 

کیست ستمکارتر از آن کس که به خدا »محمد را افشا کرد، او در قرآن نوشت 

. «نشده بود یشده، حال آنکه به او هیچ چیز وح یدروغ بست یا گفت که به من وح

اش اعدام  یوح نیشیکاتب پ نیمحمد مکه را فتح کرد، دستور داد که ا یپس وقت

پس . او بود یبه عثمان پناهنده شد چون عثمان برادر رضاع یکاتب وح نیاما ا. شود

کاتب را نزد محمد آورد و  ناوضاع آرام شد، عثما نکهیعثمان او را پنهان کرد تا ا

عثمان رفت محمد گفت  یکرد و وقت یمحمد سکوت بلند. او طلب امان کرد یبرا

 .دیاو را بکش( حاضران در آنجا)از شما  یکیمن سکوت کردم تا 

 :کندیاشاره م ۵۲ هیدر باال به سوره انعام آ یالعراق

أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ کَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِیَ إِلَیَّ وَلَمْ یُوحَ إِلَیْهِ شَیْءٌ وَمَن قَالَ  وَمَنْ

لْمَوْتِ وَالْمَآلئِکَةُ بَاسِطُواْ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنَزلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِی غَمَرَاتِ ا

أَنفُسَکُمُ الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا کُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَیْرَ  خْرِجُواْأَیْدِیهِمْ أَ

 .الْحَقِّ وَکُنتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَکْبِرُونَ

 

شده و،  یه به من وحستمکارتر از آن کس که به خدا دروغ بست یا گفت ک کیست

 یمن نیز همانندآیات: نشده بودو آن کس که گفت  یحال آنکه به او هیچ چیز وح

آنگاه که این ستمکاران در  یاگر ببین ?که خدا نازل کرده است ، نازل خواهم کرد 
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جان خویش بیرون :اند که  شودهسکرات مرگ گرفتارند و مالئکه بر آنها دست گ

کنند ،و این به کیفر آن است که  یخوارکننده عذاب م یعذاب کنید ، امروز شما را به

 .کردید یم یگفتید و از آیات او سرپیچ یدر باره خدا به ناحق سخن م

 

 یضاویقرآن الب ریتفس

 :گفته است ۵۲ هیسوره انعام آ ریمفسر قرآن، در تفس یضاویالب

او به عبداهلل ابن  !(نشده است یبه او وح زیچ چیکه ه یشده است، وقت یبه من وح)

سوره  ۰۳ هیآ. نوشتیرسول اهلل م یرا برا یسرح اشاره دارد که وح یسعد ابن اب

نازل شده بود و « هر آینه ما انسان را از گل خالص آفریدیم» دیگویالمومنون که م

بار دیگر او را )ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ «  دیگویکه م دیرس ییمحمد به جا یوقت

در )« !فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ« عبد اهلل بن سعد گفت « (دیگر دادیم یآفرینش

خلقت  اتیدر تعجب از جزئ(. خور تعظیم است خداوند ، از آن بهترین آفرینندگان

عبداهلل شک کرد و «  !شده است ازلن نیرا، که ا نیهم سیبنو»گفت  امبریانسان، پ

که او هم  رمیگیم یادق باشد، پس من همانقدر وحاگر محمد راستگو و ص»گفت 

به همانقدر خوب است که  میگویدروغگو است، آنچه من م کی، و اگر او !ردیگیم

 .دیگویآنچه او م

معروف انوار التنزیل و اسرار التأویل، توسط عبداهلل بن عمر  ریشده از تفس نقل

 یالبیضاو
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 یعتیشر یدکتر عل

از کسانی که دستور قتل او بعد از فتح مکه در هر حالتی صادر شده بود عبداهلل  یکی

ابن سعد ابن ابی سرح که کاتب وحی بود و مرتد شد و به آنها گفت من هر گاه که 

آیات را می نوشتم آنها را تغییر می دادم وی برادر رضاعی عثمان بود و به او پناه برد 

 .و برایش امان خواست دآورو عثمان او را نزد پیامبر 

که خشمگین بود در پاسخ عثمان ساکت ماند و سکوتش طوالنی شد و سپس  پیامبر

ساکت ماندم تا : عثمان و عبداهلل ابن سعد رفتند پیغمبر گفت . گفت بسیار خوب 

یکی از شما برخیزد و گردنش را بزند مردی از انصار گفت به من اشارت می کردی 

 .ا به کسی اشارت نمی کند برای کشتنو پیامبر گفت رسول خد

 ۳۵۹برگ  یاسالمشناس یعتیشر یعل دکتر

 

 یدشت یعل

 :۰۰۹و سه سال، برگ  ستیب ،یدشت یعل

 سندگانیاز نو نهیدر مد یسرح نام داشت که مدت یعبداهلل بن سعد بن اب یششم و

: گفته بود غمبریمثالً پ. دادیم رییتغ غمبریرا با اجازه پ اتیآخر آ یگاه یول. بود یوح

 غمبریپ. «میحک میواهلل عل» میچطور است بگذار: گفتیاو م «میحک زیواهلل عز»
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 نیبه ا. از اسالم برگشت لیقب نیاز ا رییتغ چندپس از تکرار . ندارد یمانع گفتیم

 یبه سو نهیکند و از مد رییبا القاء من تغ یاله یکه چگونه ممکن است وح لیدل

 .رفته، مرتد شد شیقر

 

،  4831چاپ ششم  ر،یکب ریقرآن، موسسه انتشارات ام خیتار ار،یمحمود رامدکتر 

 :622برگ 

عبداهلل بن سعده ! بود یکاتب وح نیگفته اند نخست یکه حت( گریکاتب د) یگرید

بعد مرتد شد و از . کرد یم یکتابت یخوش داشت و گاه یخط. السَّرح است یبن اب

 یم «ریبص عٌیسم» یبه جا یکه گاه دیبال یدر آنجا به خود م. ختیبه مکه گر نهیمد

 هیدرباره او بود که آ. «ریبص»است  نوشتهیم «ریخب» یدر جا ایو  «میعل عٌیسم»نوشته 

از  یکی(. ۳۲۳ابن حزم  رهیو س ۳:۵۹/۰ابن سعد  )نازل شد ( ۵۲:۷) ایو ( ۰۱۷:۰۷)

اما ( ۰۷۲۵:۰ یطبر. )امر به کشتنشان فرمود امبریبود که روز فتح مکه پ یشش نفر

د که یچند روز بعد او را نزد رسول خدا آورد و اصرار ورز شیعثمان برادر رضاع

رسول خدا درنگ فرمود و بعد او را امان داد  یساعت. ردیبگ( امان) نیاو تام یبرا

از ما گردنش  یچرا کس: به صحابه فرمود امبریخارج شدند پ یوقت(. ۰۷۲۵:۰ یطبر)

: فرمود امبریپ. یبفرمائ یکه اشاره ا میچشم دوخته بود: تاز انصار گف یکیرا نزد؟ 

 (.۰۴ میتحر: ی، نسائ۰۰۶، جهاد ۰حدود : ابوداود) ستین امبرانیاشارت چشم بر پ
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 یفطروس، اسالمشناس ریم یدکتر عل

  کاتب وحی /شدن  مرتد

” جمله وقایع قابل توجهْ سال های نخستین پیغمبری محمد ؛ ارتداد و کافر شدن  از

 .از دین اسالم است” عبداهلل بن ابی سرح 

بود ؛ ” کاتب وحی ” ابی سرح که زمانی از نزدیک ترین اصحاب و محارم محمد و 

و پیغمبری محمد ” وحی ” ماهیت  و پس از مدتی نسبت به کیفیت نزول آیات قرآن

او چندین بار کلمات و جمالت آیات نازل شده را بدلخواه خود : دید میکند زیرا تر

را می پذیرد ؛ این امر ؛ تردید و ” تحریف شده ” پیغمبر نیز آن آیات  و تغییر میدهد

 .را برانگیخت« ابی سرح » گمان 

 –نون سورهْ مؤم) « فتبارک اهلل احسن الخالقین » در مورد آیهْ « ابی سرح »  سرانجام

این آیهْ را من سروده ام و ” : معتقد بود که  او با پیغمبر اختالف پیدا کرد ؛(  ۰۴آیهْ 

  سورهْ انعام اشاره به همین ماجرا است – ۵۲آیهْ –.  ”محمد آنرا از من دزدیده است 

ابی سرح پس از این اختالف ؛ از دین اسالم برگشت و پیغمبر خون او را حالل 

 .ساخت

+  ۶۵۴ – ۶۵۹ص  – ۰ج  –تفسیر شریف الهیجی +  ۳۵۹ص  – ۰ج  – کامل

 – ۴ج  –تاریخ طبری +  ۲۶۲ص  –پانوشت  –گلدزیهر  –درسهائی دربارهْ اسالم 
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 –ح البلدان فتو+  ۹و  ۶ص  – ۹ج  –تفسیر شیخ الفتوح رازی +  ۰۰۹۶و  ۰۲۱۲ص 

 ۲۹۴ – ۲۹۲ص  –بالذری 

 

 مکه یبخش حرکت بسو ،یشیاکبر قر یعل دیاز هجرت تا رحلت، س

بن ابى سرح که قرآن را به عمد غلط نوشته بود، عثمان بن عفان را براى او  عبداهلل

پیش رسول خدا صلى اهلل علیه و آله وساطت کرد برادر رضاعى او بود، حضرت در 

قبول کردن وساطت بسیار تاءخیر کرد تا شاید یک نفر برخاسته و او را بکشد، آخر 

او پناه داد و به یاران پرخاش کرد که  بهثمان ، حضرت اکراها با سماجت عجیب ع

یا رسول اهلل صلى اهلل علیه : آیا کسى نبود برخاسته و آن فاسق را بکشد، مردى گفت 

  .و آله اگر با چشم اشاره مى کردى او را کشته بودم

 

 494نو به اسالم، برگ  ینگاه ،یدکتر مسعود انصار

خود محمد به  لهیکتاب قرآن بوس نکهیاثبات ا یفرنودها برا نیتر یاز منطق یکی

از کاتبان  یکی« سرح یعبداهلل بن سعد بن اب»وابسته به  دادیرشته نگارش درآمده، رو

 گریسکونت داشت، عبداهلل و چهار نفر د نهیکه محمد در مد یهنگام. باشدیقرآن م

به رشته نگارش در  شود،یاو م را که به یالهاماترا استخدام کرده بود تا به اصطالح 

 یو کرد،یم کتهیرا به عبداهلل د یکه محمد موضوع یمورد، هنگام نیدر چند. آورند
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 چگونهیبدون ه زیو محمد ن داشتیاش را در آن باره اظهار م یاصالح دهیعق

 رمرتبه که عبداهلل نگ نیپس از چند. رفتیپذیاو را م دهیعق یمقاوت ایاعتراض 

به  یبازتاب چیبدون ه یکرد و و انیمحمد ب یخود را برا یو اصالح یمشورت

کتاب  کیرا نسبت به محمد و قرآن بعنوان  مانشیشد، عبداهلل ا میاو تسل شنهاداتیپ

  .وستیپ شیاز دست داد و محمد را ترک کرد و به مکه رفت و به قر یاله

خانه  یها دستور داده بود چند نفر از مخالفانش ولو آنکه خود را به پرده محمد

که محمد بر  یدر زمان. از آنها عبداهلل بود یکیباشند، اعدام شوند که  دهیکعبه چسبان

عثمان  یول. شد و محمد دستور داد او را اعدام کنند ریشد، عبداهلل دستگ روزیمکه پ

. بود، از محمد درخواست بخشش او را نمود عبداهلل یداامد محمد که برادر رضاع

 یپس از مدت. نداد یسکوت کرد و به درخواست عثمان پاسخ یمدت یمحمد برا

من در باره »: گفت روانشیمحمد سکوتش را درباره سرنوشت عبداهلل شکست و به پ

: فتاز انصار گ یکی« .دیاوریمن ب یاز شما سر او را برا یکیعبداهلل سکوت کردم تا 

با  امبریپ»: مد پاسخ دادمح« .اورمیب تیتا سرش را برا ینکرد یچرا تو به من اشاره ا»

 .دیعبداهلل را بخش یلیم یب یرا محمد سرانجام از رو یاشاره دستور کشتن کس

 

 یو سرکوب اسالم یشیدر دگر اند  ،ییاستوار غالم دانا

کاتب »محمد وباصطالح  یکه منش( عبداهلل بن ابى سرح)بن سعد بن ابى سرح  عبداهلل

اودرجریان نگارش قرآن ازاسالم برگشت وازترس مسلمانان ازمدینه به . بود« وحى
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خواستم نظر  که مى من به هر گونه»: گفت عبداهلل در مکه مى. مکه بازگشت

: گفت بر طبق گزارش واقدى او مى« .دمدا را درباره نوشتن قرآن تغییر مى( ص)پیامبر

همان . شد نوشتم به من وحى مى نوشتم و آنچه را که مى مى خواستم مى من هر چه»

 ۹۷۷/۳-۹۷۹واقدى، المغازى، )« .شد وحى مى( ص)گونه که به محمد

: ازنفوذعثمان نبود محمد دربرخورد نخست عبداهلل را به قتل رسانیده بود اگرترس

بود  یو درروزفتح مکه فرارکرد وپیش عثمان رفت که برادر شیری …عبداهلل»

را پیش پیمبرآورد  یرا نهان کرد وچون مردم مکه آرام گرفتند، و یمان ووعث

سپس گفت چنین باشد  انددرازخاموش م یگویند پیمبرمدت. وبرایش امان خواست

 :وچون عثمان عبداهلل را ببرد پیمبربه اطرافیان خویش گفت

، ص ۲ج  ،یطبر)« .تان برخیزد وگردن اورا بزند یبخدا خاموش ماندم مگریک ـ

۰۰۹۶) 

 

 بحث

او . پشت دستور قتل عبداهلل ابن سرح را ارائه کردم اتیها و جزئ نهیباال من زم در

ها  یمسلمان بود و با محمد در نوشتن وح کیاو . بر اعتبار قرآن بود یدیتهد

 کتهیدر آنچه محمد به او د یاندک راتییاز اوقات او تغ یو بعض کرد،یم یهمکار

 یرا در متن یکالن یو حذف ها راتییتغ ای دادیم شنهادیکرده بود را در نوشتن قرآن پ
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که اگر قرآن واقعا از  افتیعبداهلل ابن سرح در. دادیشده بود انجام م کتهیکه به او د

. دهد ریینازل شده را تغ یها یکه وح دادیبه او اجازه م دیمحمد نبا بود،یطرف خدا م

 .بازگشت کهبه م نیهم یکه اسالم و قرآن باطل هستند و برا دیعبداهلل فهم

قتل او صادر کرد، او به عثمان  یبرا یمحمد مکه را فتح کرد، و دستور نکهیاز ا بعد

 یبعد ها سرح تقاضا. بود پناه آورد امبریپ کیاش که از صحابه نزد یبرادر رضاع

 دانستندیاو را بدهد، اما آنها نم بیترت ارانشیاز  یکیبود که  لیمحمد ما. عفو کرد

 دانستند،ینم بیذهن محمد را بخوانند و غ توانستندیآنها نم رایچکار کنند، ز دیکه با

 .محمد سر انجام به او عفو داد نیبنابر ا

 نیکه محمد واقعا مرگ سرح را خواستارا بوده است، اما او ا میابیما در م نجایا در

که  کندیمحمد فرمان صادر م. کندیبخردانه دنبال منا اریبس یخود را بگونه ا لیم

که با  خواستیاو نم رایکند ز ادهیقصد خود را پ نیا تواندیکشته شود، اما نم دیسرح با

 نیچرا محمد خودش او را نکشت؟ اگر کار ا زند؟؟؟ب یچشمک ایبکند  یسر اشارت

 نیچه محمد اصرار نکرد که ا یبرا شد،یکشته م دیمرد آنقدر بد بوده است که با

انجام داده است و  یاست؟ عبداهلل جرم بزرگ یچگونه قانون نیشود؟ ا ادهیمجازات پ

 تکانسرش را  خواهدیمحمد چون نم یکشته شود ول دیاست که با نیمکافات او ا

 کند؟؟؟ینم ادهیبدهد از مجازات او را پ ینشانه ا ایبدهد و 

 دهینام« ستمکار»سرح را  ۵۲ هیکه خود قرآن در سوره انعام آ دیداشته باش توجه

 .است
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 نیا. کردیصادر م یخودش دستورات الک الیام یکه محمد از رو دهدینشان م نیا

محمد . انجام نداده بود، او تنها محمد و قرآن را رسوا کرده بود یجرم بزرگ چیمرد ه

خود مردم را  الیبر اساس ام محمد. بکشد یشخص لیکه او را تنها به دال خواستیم

 .نه بر اساس قانون و عدالت گذاشت،یآنها را زنده م ایو  کشتیم

از طرف اهلل است، که توسط  یسخنان قرآن کنند،یاز مسلمانان امروزه ادعا م یاریبس

 یکه امروز وجود دارد نازل شده است و اثر ییو انشا یمعن نیفرشته به هم لیجبرئ

 .است که توسط خود اهلل حفظ شده است گانهی

که من ارائه  یتمام منابع د،یداشته باش ادیبه . شده است فیکه قرآن تحر مینیبیما م اما

مخلص و  ،یمیقد سندگانیاز نو( که مترجم اضافه کرده است یعتیاز شر ریبغ)کردم 

 ایافراد از مسلمانان مومن بودند، نه اصالح طلبان،  نیا. متخصص مسلمان بوده است

دهند و به  رییاسالم را تغ یخود چهره واقع الیام یبرا دکه بخواهن برالیمسلمانان ل

 .کنند انتیخ نشانید

 یقرآن م فیدر اثبات تحر یما اسناد زیاسالم ن یخیتار یدر نوشتارها یحت پس

سرح به قرآن اضافه  یمطالب که توسط عبداهلل ابن اب نیکه ا دیتوجه داشته باش. میابی

 .شده اند هنوز هم در قرآن هستند

 

 پرسشها



 
قرآن اتیطبق آ نیمسلم ریغ کشتار یدمحم برا یو دستورها یمقدس اسالم یقتل ها 57  

 رد؟یبپذ شیها «یوح»سرح را در  یشنهادیپ راتییچرا محمد آماده بود که تغ ●

که  ستیممکن ن ایآ کرد،یسرح را قبول م شنهاداتیپ یسادگ نیاگر محمد به هم ●

 آدمها گرفته شده باشد؟ ریاز سا زیقرآن ن یجاها ریسا

 ستیممکن ن ایآ د،یپسندیرا م کردیکه سرح اضافه م ییزهایاز آنجا که محمد چ ●

قرآن، بدان اضافه کرده  شیآرا یبرا دیپسندیرا که م زین یگرید یکه او داستانها

در آن وجود  یاریبس یکه داستانها دهدیقرآن، به ما نشان م بیترک یباشد؟ بررس

مثل  یهودی یکتابها ریسا د،یعهد جد ق،یعتمانند عهد  گرید ینیدارد که از منابع د

گرفته شده از  یداستانها زریال کیمانند پر ییخاخامها یها ریتفس دراش،یم شنا،یم

از محمد وجود داشته اند گرفته شده است،  شیکه پ یاله ریغ انیاد ریو سا ن،یصابئ

موجود در زمان محمد  یکتابها ریشده از سا یکه تمام قرآن کپ ستیممکن ن ایآ

 بوده باشد؟

آنرا ثبت  نیاز مسلمانان نخست یاریدروغ است، چرا بس کیسرح  یماجرا نیاگر ا ●

 .صدمه بزند مانشانیکه به ا کردندیرا گزارش نم یزیکرده اند؟ مسلماً مسلمانان چ

 

 یریگ جهینت

. آورده شد یو باطل است شواهد ینیزم ینشان داده شود قرآن کتاب نکهیا یبرا

آنها . وجود دارد فینشان داده اند که در قرآن تحر یمیمسلمان قد سندگانینو
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را افزود،  ییزهایسرح به قرآن چ. محمد را نشان داده اند یواقع یها زهیانگ نیهمچن

 دیکه تهد دیمحمد بعد فهم. و اسالم را ترک کرد افتیاو باطل بودن اسالم را در

محمد مکه را فتح کرد او  نکهیبعد از ا. اعتبارش بوجود آمده است یبرا یگرید

خود  یبادسر لیمحمد به دل. برود نیاز ب دیتهد نیدستور داد که سرح را بکشند تا ا

در  فیتحر نیامروز ا نیتا هم. نتوانست سرح را بکشد و مجبور شد که او را ببخشد

 کردهیخودش رفتار م الیکه محمد بر اساس ام میا دهیما د نیهمچن. وجود دارد رآنق

 .یاست نه بر اساس قانون محکم اله
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 عیقتل کنان ابن رب

 

 دهیچک

از مردم که در اطرافش بودند  یمتعدد یتجاوزگرانه به گروه ها یبگونه ا محمد

محمد باور داشت که خدا به او . بودند بریخ انیهودیگروه ها  نیاز ا یکی. حمله کرد

برده  ای انیهودیفتح شد،  بریخ نکهیبعد از ا. را داده است بریدستور حمله به خ

 یدر آن منطقه به آنها در صورت ستنیاجازه ز نکهیا ایمسلمانان شدند، اعدام شدند و 

اعمال  نیتر انهیاز وحش یکی. از در آمد خود را به مسلمانان بدهند  داده شد یمیکه ن

. با نام کنانه است یزندان کیرفتار او با  دیآنرا د توانیماجراها م نیمحمد که در ا

 یگنجها یاختفامحمد از او خواست که مکان . بود بریخ یاز رؤسا یکیکنانه 

محمد دستور داد که تا . امتناع کرد نکاریکنانه از انجام ا. را افشا کند بریخ یرؤسا

 .او را شکنجه کنند، و بعد سر او را از بدنش جدا کنندحد مرگ 

 

 شگفتاریپ

 یبرا« پند دهنده» کیخود را آغاز کرد، ادعا کرد که او تنها  تیمحمد مأمور یوقت

 .۳۳و  ۳۰ هیآ هیسوره غاش. مردم است
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 إِنَّمَا أَنتَ مُذَکِّرٌ؛ لَّسْتَ عَلَیْهِم بِمُصَیْطِرٍ فَذَکِّرْ

 یتو بر آنان فرمانروا نیست ؛یهست یپند ده ، که تو پند دهنده ا پس

 

 فیکم تعداد و ضع اریطرفدارانش بس گفتیکلمات را در قرآن م نیمحمد ا یوقت

بنابر  شد،یاستهزاء و تمسخر م زیو محمد ن شدندیآنها مورد تنفر مردم واقع م. بودند

 .یپند دهنده هست کیاهلل تنها به او گفته است که تو تنها  گفتیمحمد م نیا

و  یقو یاو ارتش. افتی شیچند سال بعد، قدرت محمد و هوادارانش افزا اما

 رییتغ یباز نیاز قدرت داشت، حال قوان یمحمد درجه ا. کردیم یفرمانبردار را رهبر

که از شرک  ردکیبود تنها از مردم مکه خواهش م فیکه او ضع یوقت. بود افتهی

را داشت،  یاز قدرت نظام یزانیدست بردارند و تنها اهلل را بپرستند، اما حال که او م

 .کردیاسالم را با خشونت تمام حمل م ریشمش

 نیا. به دقت آورده شده است بریحمله به خ اتیرسول اهلل ابن اسحق جزئ رتیس در

 کی بریخ. مسموم شدنش اتفاق افتاد لیسال قبل از مرگ محمد به دل ۲حمله حدوداً 

 بریخ انیهودی. قرار دارد نهیشمال مد یلیما ۵۹در  باًیبود که تقر یمنطقه مسکون

. نخل منطقه معروف بود یدرختها نیبه داشتن بهتر بریخ. عموماً کشاورز بودند
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بودند و به آنچه داشتند  دهیسخت کوش رایبودند ز یموفق یدر آنجا انسانها انیهودی

 .بودند افتهیست د

مراسم حج در مکه بازداشته  یاهل مکه او را از برگزار بر،یاز حمله محمد به خ قبل

از  یرا امضاء کرده بود که برخ زیآم ریعهدنامه تحق کیاو در خارج از مکه . بودند

آرام کردن آنها ادعا کرد که او  یمحمد برا. بودند دهیاش آنرا نپسند یهواداران اصل

. دهدیرا م بریخ هودیکه به آنها اجازه حمله به  استاز طرف خدا داشته  «یوح» کی

 .حمله کرد بریو غارت به خ ریشش هفته بعد او با هدف تسخ

 

 یاسالم منابع

 یسیابن هشام انگل رتی، س۹۲۱جلد دوم صفحه  یالرسول ابن هشام فارس رتیس

 ،۹۰۹صفحه 

السالم آوردند  هیعل غمبریپ شیکردند و اورا پ ریبود اس هیکه شوهر صف عیبن الرب کنان

نهاده بودند،  یو شیپ عتیبه ود شانیبود که ا یبدست و ریالنض یقوم بن یو گنجها

که کجا  دیتا نشان آن گنجها بدهد و بگو دیپرسیم یالسالم، از و هیعل د،یو س

گفت، او  یم یالسالم، با و هیعل د،یکه س رچندو ه نمودیانکار م یمدفونست، و و

تا  گفتیم یالسالم، با و هیعل د،یمن خبر از آن ندارم، و هرچند که س: دادیپاسخ م

 هیعل دیس شیپ بریخ هودیهم از  یکیپس  کرد،یاقرار کند و نشان بدهد، البته اقرار نم
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کنانه بن  کنیل دانم،یمن نم: گفت یو د،یبپرس یاسالم، آمد و خبر آن گنجها از و

از  یزیو چ یو گرد آن خرابه بر آمد یکه برفت دمیدیم یهر روز ای یهروقت عیالرب

. برم که گنجها هم آنجا مدفون است یاکنون گمان چنان م ،یطلب کرد گاهیآن جا

اگر : خود فراخواند و اورا گفت شیپ عیبار کنانه بن الرب گریالسالم د هیعل دیپس س

بعد از آن . یبل: ترا بکشم؟ گفت ابم،یتو ب شیپ یکنیگنجها که تو انکار م نینشانه ا

نشان داده بود بکندند و بجستند و  یهودیالسالم، بفرمود تا آن خرابه که  هیعل د،یس

 عیبار کنانه بن الرب گریالسالم د هیعل د،یپس س. افتندیدر آن خرابه ب یگنجها بعض

 ؟یگنجها کجا پنهان کرده ا نیا تیتا بق یخود خواند و اورا گفت اکنون بگو شیپ

بن العوام را بفرمود تا  ریالسالم، زب هیعل د،یپس س. و کنانه هم ابا کرد، و انکار نمود

 یاقرار چیو ه کردیاورا عقوبت م ریو زب. تا آنوقت که اقرار بکند کندیاورا عذاب م

نه اش یس یرا داغ کرد و رو یبا چخماغ روشن کرد و پوالد یآتش ریزب. کردینم

مسلمه داد ( بن)السالم، اورا به محمد  هیعل دیپس س. مرد  باًیاو تقر نکهیگذاشت، تا ا

را  یپس محمد برخاست و و. را بعوض برادر خود محمود بن مسلمه بازکشد یتا و

 .در حال گردن بزد

نکرده  ادیکنانه را  نهیس یداغ کردن پوالد و گذاشتن آن رو یفارس رتیس ح،یتوض

 .اکتفا کرده است« شکنجه کرد»است و به 
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 بحث

 یگنجها»به  افتنیدست  یشکنجه دادن کنانه برا ینظر من دستور محمد برا در

 گاهیگرفتن پول و جا یبرا رانیاست که خالفکاران و باج گ یبه کار هیاو شب« پنهان

 یو گروه ها افتهیکار محمد در ذهن من خالفکاران سازمان نیا. دهندیافراد انجام م

، !صحبت کن» ندیگویو به او م زنندیم کتکرا  یکه شخص کنندیم یرا تداع ییایماف

 » !.افزود میبه ما بگو که پول کجاست، و اال ما بر درد تو خواه»،  «!زبان باز کن

 یاست که همراه با عل یشخص همان شخص نیا)بن عوام  ریمحمد زب نجایا در

بکار گرفته را .بر عهده داشته است زیرا ن ظهیقر یبن لهیسر مردان قب دنیبر تیمسئول

او در حال مرگ  یسر انجام وقت. کند« سخن گفتن»مجبور به   امرد ر نیاست تا ا

 .کندیاست، محمد سرش را از تنش جدا م

. مردم را در هنگام مسافرت و کنعان شکنجه کند یندارم که موس ادیهرگز به  من

 یاما حت. که مردم را شکنجه کنند اموختیاش ن ونیهرگز به حوار زین حیمطمئناً مس

ثروتمند بود، محمد از بدست آوردن ثروت  اریکه بس یشهر بر،یبعد از غارت خ

 .خواستیم شتریبنشده بود، او  یغارت هنوز راض نیاز ا یناش

 پرسشها

تا  کندیبن العوام را بفرمود تا اورا عذاب م ریزب» دیفکر کن یبه جمله محمد اندک ●

که قدرت  یاسالم در عمل، وقت امبریپ یچهره واقع نیا. «آنوقت که اقرار بکند

به شما دست  یاست؟ چه احساس یاسالم چگونه مرد امبریپ. را دارد است ریشمش
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در محله شما افتاده  یاتفاق نیکه چن دیابیراخبار  د یخواهد داد اگر در هنگام بررس

 است؟

. کنندیبر سر مسلمانان آورده اند شکوه م یا در بوسنمسلمانان در مورد آنچه  صربه ●

 خیعمل محمد را در تار نیاما هرکس ا. مورد همفکر هستم نیمن با مسلمانان در ا

را در مورد  یو ضد انسان عیهمان اعمال شن زیکه محمد ن دیاسالم بخواند خواهد د

 یکه اعمال صربها در بوسن کنندیمسلمانان فکر م اگر. از افراد انجام داده است یبرخ

به شدت  دیبا زیرفتار محمد ن نیکه ا کنندیآنها گمان نم ایمحکوم شود، آ دیبا

 محکوم شود؟

را در دست  بریثروت خ یتمام شیبود؟ محمد از پ یکاف یچقدر غارت و دزد ●

بود،  دهیرسان یادیمحمد را به ثروت ز یغارتگر نیوجود ندارد که ا یشک. داشت

 کرد؟یرا با کنانه م یکار نیمحمد حتماً چن دیبا اینبود؟ آ یآن همه ثروت کاف ایآ

اش، با  یبا برده دار ش،یکه محمد از خود نشان داده است، با غارتها یبا رفتار ●

در مورد علت آنچه در  یشگفت یاندک ایآ ش،یاش و با قتلها یشکنجه گر

 ران،یکه در ا یما همه با اتفاقات ماند؟یم یاست باق جیرا اریبس یاسالم یکشورها

اتفاقات  نیا. میافتد آشنا هست یم ایتانیورو م یافغانستان، پاکستان، مصر، مال ر،یالجزا

 یحت ای ،ییجنا یسازمان ها ریسا ایقاچاق مواد مخدر،  یباندها»وحشتناک توسط 

. ردیگیم ممومن انجا اریبس انیبلکه توسط اسالمگرا شود،یانجام نم «یانقالب ونیاسیس

واقعا انجام  حمدآنچه م هیناب شب یاسالمشان را برپا دارند، اسالم خواهندیافراد م نیا
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آنها باور دارند که حق دارند هر آنچه محمد انجام داده است را  نیبنابر ا. داده است

« سنت»محمد  یدارند روش زندگ فهیکه مسلمانان وظ دیداشته باش ادیبه . انجام دهند

را شکنجه و اعدام کند، تا  یشخص توانستیاگر محمد م. دنبال کنند تیاو را با جد

 نیا ایآ. همان کار را بکنند توانندیم زین یپس مسلمانان امروز ابد،یبه پول دست 

 جامعه را بر اساسش بسازند؟ خواهندیاست که مسلمانان م یزیچ

خود به خود  دهند،یخود قرار م یرفتار یکه محمد را بعنوان الگو یمسلمانان ●

 .کنندیم یبانیو پشت هیاو را توج ستیکردار ناشا

 

 جهینت

آن تنفر و  زهیگناه بزگ که انگ کی. مهم است ارینمونه بس کی نجایمحمد در ا رفتار

کردار  نیا ست،یخدا ن یواقع امبریپ کیکردار، کردار  نیا. طمع مال بوده است

 دیپل الیتا ام کند،یخود رفتار م یانسان ریغ التیاست که بر اساس تما یکردار شخص

 .خود را اشباع سازد

 

 ها است یدیتمام پل شهیپول ر رایز» دیگویم « .  ۷:۰۱ در دیجد عهد

را  یمحمد او را مجبور کرد که کار شر انجام دهد، شکنجه کند و بعد مرد طمع

 ۳۰تا  ۰۵ یمت لیرا آموخت، انج یراه بهتر حیمس به پول دنیرس یبکشد، تنها برا
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 بیزنگ به آن آس ای دیممکن است ب رایز دیندوزین نیزم نیا یثروت خود را بر رو»

و  دیکه از ب ییدر جا د،یندوزیثروتتان را در آسمان ب. دیدزد آن را بربا ایرسانند و 

در آنجا  زین اناگر ثروت شما در آسمان باشد، فکر و دلت. ستین یزنگ و دزد خبر

 .خواهد بود

کار  نیهم لیکه شجاع، صادق و انسان باشند و به دل خواهمیاز تمام مسلمانان م من

 .اسالم، اسالم را کنار بگذارند امبریپ عیشن
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 ابن سنینة

 

 یعرب یسیانگل  ۲۱۱۴سنن أبی داود  کتاب الخراج واإلمارة والفىء، شماره 

 :کرده است تیروا مُحَیِّصَةَ

 یبر رو صهیپس مح. دیآنها را بکش د،یشد رهیچ هودیاگر بر مردان : اهلل گفت سولر

سپس او را . داشت یکیاو با آنها روابط نزد. دیپر یهودیاز تاجران  یکیشَبِیبَةَ  

سن  صهیبود و از مح اوردهیدر آن زمان اسالم ن( صهیبرادر مح)حُوَیِّصَةُ . کشت

دشمن  یتو ا»او را کتک زد گفت  صهیحو کشتاو را  صهیمح یوقت. داشت یشتریب

 «.شده است لیتبد یاز اموال او در شکم تو به چرب یادیاهلل، به اهلل قسم، مقدار ز

 

 محیصة وحویصة یماجرا

بن  صهیمح نیبنابر ا. «دیقدرت شما است بکش میرا که تسل یهودیهر »گفت  امبریپ

داشت  یو تجار یتاجر که با او روابط اجتماع یهودی کی نه،یابن سن یمسعود بر رو

در آن زمان مسلمان نبود هرچند که او برادر بزرگتر  صهیحو. و او را کشت د،یپر

 یتو ا» گفتیآغاز به کتک زدن او کرد، و م صهیاو را کشت حو صهیمح یوقت. بود
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شکمت از اموال او بوده  یچرب شتریکه ب یدر حال یاو را کشت ایدشمن خدا، آ

که به من دستور قتل او را داد، دستور قتل تو را  یاگر کس»گفت  صهیمح. «ست؟ا

آغاز قبول کردن اسالم توسط  نیاو گفت ا. کردمیسرت را از تنت جدا م داد،یم

که من را  دادیتو را به خدا، اگر محمد به تو دستور م»گفت  صهیحو. بود صهیحو

که سرت  خواستیبه خدا، اگر او از من م ،یآر»او گفت  ،«؟یکشتیمرا م ایآ ،یبکش

که  ینیبه خدا، د»تعجب گفت  یاز رو( هیصیحو)او . «بودم دهیرا ببرم، سر تو را بر

 .آورد مو او اسال« !آور است رتیساخته است ح نگونهیترا ا

 

 :نو به اسالم نوشته اند یدر کتاب نگاه یمسعود انصار دکتر

نکرده  دیدرباره اسالم نوشته شده که تاک طرفیپژوهشگران ب لهیبوس یکتاب کمتر

شده  لیبه مسلمانان تحم ریزور و شمش ،یترفند آمز یروشها لهیباشد که اسالم بوس

 یها و بربرها، اسالم را تنها برا یها، هند یرانیها، ا یها، مصر یا هیسور. است

مغلوب خود  یکه اعراب بر ملت ها یمهنگا. کردند رشیاز کشته شدن پذ یرهائ

شدن و  میتسل ایو  هیمرگ، پرداخت جز نیب کردندیآنها را مجبور م افتندی یدست م

به  یول. گرفتندینم یو آنرا جد دادندیاسالم تن در م رشیزنده ماندن، بظاهر به پذ

آنها را در آموزش آداب و  شدند،یفرزندانشان مجبور م یبرا تیامن جادیخاطر ا

تر  یشده را جد ادی شینسل دوم ک نرویاسالم آزاد بگذارند و از ا یخراف ومرس

رفت،  یم شیپ یبعد یدر نسل ها یروان سمیمکان نیگونه که ا نیهم. گرفتیم
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 یتا سر انجام کار به جائ شدیم نهیدر فرهنگ آن ملت نهاد شتریو ب شتریاسالم ب

به  یخود را مسلمان واقع و نیراست شیک کیاسالم را  ندهیآ یکه نسل ها دیرسیم

 .آوردند یشمار م
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 قتل نضر بن الحارث

 

 ،یو مرا بکش یاگر تو بر من دست گشای

      من بر تو دست نگشایم که تو را بکشم 

 

 (63 هیسوره مائده آ( ترسم  یمن از خدا که پروردگار جهانیان است م

 

 یشیقر کی ،یابن الحارث بن الکمه بن کلده بن عبدمناف بن عبدالدر بن کوس نضر

داشت، گفته  رانیهرا و ا نیب یتجار یروابط ،یاسالم شایثروتمند بود، که در دوران پ

 .آورده بود( نایک)خواننده  زیکن کیو  ،ییراه کتابها نیشده است او از ا

حج کنندگان فراهم  یرا برا ییکه منابع غذا یانیمکّ)عبدالدر را در گروه مطمعون  او

با  دیشد یاو مخالفت. در مکه داشت یو قدرت قابل توجه کرد،یم ندهینما کردندیم

و سرنوشت تلخ  یکه محمد از نابود یو وقت کردیرا تمسخر م امبریداشت، او پ امبریپ

 و شکوه یاو  از بزرگ گفتیسخن م( قرآن رد یآسمان یعذابها)کهن  یملت ها

که او تنها  از  کردیمحمد را محکوم م نیاو همچن. گفتیسخن م رانیپادشاهان ا
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 هیکه دو آ شودیو گفته م کندیم ادی( نیاالول ریاساط)گذشته  یداستانها و افسانه ها

در ( ۰۲ نو المطففی ۲۰ هیسوره انفال آ) کنندیمسئله اشاره م نیبه هم قایقرآن که دق

از  یگریاز هر کس د شیکه قرآن به او ب شودیگفته م نیهمچن. مورد او آمده است

او در ( ۹تا  ۷ یایآ هی، سوره الجاث۵و  ۹ هیسوره االنعام آ) کند،یاشاره م امبریدشمنان پ

 یمحمد او را شخصاً کشت و عل. بود نیمشرک یجنگ بدر شرکت کرد و جزو اسرا

قابل مباحثه است  تیواقع نیاز تنش جدا کرد، اما ا رشیضربه شمش کیسرش را با 

است که  ینیملعون یبرا امتیعذابها در ق نیتر دیکه شد دیگویم ثیحد کی رایز

ماجرا آن  نینسخه از ا نیمعتبر تر. آنان را کشته است یامبریپ ایرا کشته اند  یامبریپ

بسته  بود در  یبند بااو را  نکهیاو را با شکنجه پس از ا طالبیابن اب یاست که عل

 .کشت شدیم دهیسفرا نامکه ال یمکان

 یلیدل نکهیمگر ا م،یاوریبدست ب یاسالم یمیرا بر اساس منابع قد جمانینتا دیما با اما

 رتیاز کتاب س ریز ینقل قولها یتمام. کار وجود داشته باشد نیانجام ندادن ا یبرا

 .آورده شده است یو فارس یسیرسول اهلل، نوشته ابن هشام نسخه انگل

 ینسخه فارس ۴۲۴۲و  یسینسخه انگل ۰۲۲بار در برگ  نینضر بن حارث نخست از

 یدر مورد چگونگ یریگ میتصم یبرا ییشورا شیشده است که قر ادی یوقت

 .دهندیرا به محمد م شنهادیپ نیداده بود، آنها ا لیبرخورد با محمد تشک

 ۳۶۱-۳۷۵جلد نخست برگ  یفارس رتیو س ۰۲۴-۰۲۲صفحات  یسیانگل رتیس
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و  استیو اگر ترا مقصود ر م،یخود ترا بذل کن یتو را مقصود مالست تا مالها اگر

و اگر ترا مقصود سلطنت است و . میاست، تا ما ترا مهتر و حاکم خود گردان ادتیس

 یبر تن مستول ویو اگر نه که ترا وسوسه از د م،یتا ترا بر خود پادشاه گردان ،یپادشاه

اگر جن در وجود تو رفته است، تا تو را ) میکن معجهان ج یشده است، تا ما اطبا

همه مراد تو  نیما ا م،یو از بهر مداوات تو هرچه ما را باشد صرف کن.( میدرمان کن

السالم،  هیعل دیس. ما بدار انیما و خدا نیتو دست از د م،یتو بجوئ یو رضا میریبرگ

د و نه ملک و نه جاه و نه یبا یم قوم، مرا از شما نه مال یا: بداد و گفت شانیجواب ا

مرا بر شما فرستاده است و قرآن بمن  یام و حق تعال یسلطنت، لکن من رسول خدا

فرستاده است تا رسالت حق بشما گزارم و شما را به بهشت بشارت دهم و از دوزخ 

و آخرت آن شما را باشد، و اگر نه  ایدن ریخ د،یکنم، پس اگر قبول کرد میشما را ب

 .من و شما انیکرده است م ریچه تقد یحق تعال ات کنمیمصبر 

 یخود را ارزان برا امیاو پ. دهدیمحمد را نشان م یاست که راست یپاسخ خوب نیا

و روش خود  دگاهید نیکه محمد ا دید میمتاسفانه خواه. فروشدیشهرت و ثروت نم

 .کندیحفظ نم شودیکه قدرتمند م یرا و دفاعش را از خدا در هنگام

 ۳۶۰برگ  یفارس رتی، س۰۲۴برگ  یسیانگل رتیس

 

 یشدند از آن که و دیباز داد و نوم شانیجواب ا نیالسالم، چن هیعل غمبریپ چون

قبول خواهد کردن، به اقتراح و سؤال  شانیاز ا یزیچ ایخواهد گرفت،  شانیا یرضا
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و  یخدائ غمبریو تو پ یگوئیاست که تو م نیمحمد، چون چن یا: در آمدند و گفتند

مکه  ،ینیبیپس چنانکه خود م ست،راست ا یکنیکه م یدعو نیو ا یرسول بحث

 یکن و از حق تعال یندارد، اکنون تو دعا بخدا یو عمارت یتنگ است و آبر یجائ

 دیمکه بازد یفراخ در حوال یبردارد و صحرائ یمکه از جا یکوهها نیدرخواه، تا ا

روان کند و رودها دران ( و عراق هیهمچون سور)آب درآن  یآورد و چشمها

شما و عراق گشوده است، تا ما بدان عمارت و زراعت  نیدر زم هبباشد، همچنان ک

بن کالب  یما قص( پدران)درخواه تا از أسالف  یدعا کن و از خدا گریو د م،یکنیم

ما  یبکرده باش نیدهد، پس چون تو چن یزنده گرداند و به ما صدق رسالت تو گواه

فرستاده اند، که مرا از بهر  نیمرا نه از بهر ا: السالم، گفت هیعل دیس. میآور مانیبتو ا

 دیافتیو آخرت  ایدن ریخ د،یآن فرستاده اند تا رسالت حق بشما گزارم، اگر قبول کرد

 .من و شما انیم کندیچه حکم م یتا حق تعال کنمیمن صبر م د،یو اگر قبول نکن

از  ،یآور یما بدست نم تیو رضا یکنینم نیمحمد چون تو ا یا: گفتند گرید

دهد و هرچه  یدرخواه تا فرشته از آسمان بفرستد، تا بر صدق رسالت تو گواه یخدا

 گرید. مرا نه از بهر آن فرستاده اند: السالم، گفت هیعل د،یس. میباورکن یتو گوئ

از بهر معاش  گریو تو هم چون مردم د مینیبینم یو ملک یمحمد ما ترا مال یا: گفتند

، پس .دیبایبکار م یضرورت آن اسباب ،یکنیم یکار تو که دعو نیو ا یرویببازار م

روان ترا ( نهر ها)بدهد و أنهار  میزر و س یتا ترا گنجها یدرخواه یاگر از خدا

 ادتیز گرانیبدهد و باغها و بستانها ترا بدست آورد، تا ثروت و نعمت تو از آن د

رسالت  قیو تصد میبتو آور مانیو بر همگان ظاهر شود، ما ات یوشود و فضل و مهتر
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رسالت  ینفرستاده اند، مرا از بهر أدا نیمرا از بهر ا: السالم گفت هیعل دیس. میتو کن

و آخرت شما را  ایدن ریخ دیفرستاده اند تا رسالت حث بشما گزارم، اگر قبول کرد

همه  نیقوم، که ا یا دیچه حکم کند، و بدان یحق تعال تاباشد و اگر نه صبر کنم 

سهل است، لکن مرا نفرموده است که  ینزد حق تعال د،یاقتراح که شما از من کرد

 .درخواهم یاز و نیچن نیا

 ینم مانیما بر تو ا ،یآور ینم یبجا چیالتماسها ه نیمحمد، چون ا یا: گفتند آنگاه

ما عذاب فرستد اگر قادر است و  تا از آسماان بر یو خداوند خود را بگو میآور

عذاب : السالم، گفت هیعل دیس. یکنیم یفرستادن، همچنانکه دعو تواندیعذاب م

. اگر خواهد بفرستد و اگر نخواهد نفرستد ؛خداوند باز بسته است اریفرستادن به اخت

ساختن و  میمجلس خواه نیکه ما با تو ا دانستیمحمد، خداوند تو نم یآگه گفتند ا

دادن؟ و اگر ما  دیبایکه جواب ما چگونه م یاموختیکردن تا ترا ب میسؤال خواه نیا

او بر سر ما چه عذاب خواهد فرستاد؟ و ترا از آن خبر  میاورین مانیو ا میبتو نگرو

که خداوند ترا از  یستیهمه با نیا. که ما را بچه عذاب گرفتار خواهد کرد یداد

بر  چیکه خداوند تو عالم االسرار است و ه اگر چنانست ،یخبر باز داده بود شیپ

ترا  مامهیهمه رحمان  نیمحمد ما را گمان چنانست که ا یولکن ا ست؛ین یخاف یو

آوردن؛ و بدان  مینخواه مانیهرگز ا مامهیو ما به رحمان  کندیم نیآموزد و تلق یم

و هرچه ما را بود از مال و جاه بر  میتو باز آمد یرضا شیپ یمحمد که بهر نوع یا

نوع  چیو به ،یما نشد یو در بند رضا یاز ما قبول نکرد چیو تو ه م،یتو عرض کرد

طاقت  نیاز ا شیبو ما را  میخود بنمود( عذر)اکنون ما إقامت  ؛یدیمراد ما نطلب
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.  یتو مارا بهالک آور ای میکه ترا هالک کن میآن کن ریتدب نیتحمل نماند، و بعد از

و  میپرستیمحمد ما فرشتگان م یبرخاست و گفت ا یکی: سخن بگفتند نیچون ا

تا تو  میاورین مانیمحمد ما بتو ا یا: برخداست گفت یگرید. دختران خدا اند شانیا

و عبداهلل بن .  ییخدا غمبریدهند که تو پ یو گواه یاوریب یاهبگو شتگانیو فر یخدا

تا  میاورین مانیمحمد، ما بتو ا یبرخاست و گفت، ا بود، غمبریکه عمه زاده پ هیام یاب

و باز از  یو به آسمان رو یرویو بدان نردبان بباال م یبر آسمان نه یآنگه که نردبان

دهند که  یتا گواه ،یاوریب شتگانیفر زو با خود چهار گواه ا یفرود آئ گاهیآن جا

 مانیمرا گمان چنانست که هم ا یهمه بکرده باش نیو چون ا ،یخدائ غمبریتو پ

 یکیکه قوم دست بغوغا آوردند و هر دیالسالم چون د هیعل دیس. بتو میاورین

 .برخاست و بخانه بازرفت شانیا شیآغاز کردند، دل تنگ شد و از پ یهرزها

ندارد که با  یو لزوم شودیدر نظر داشت که آزار م یرسول توانیمحمد را م نجایا در

 عیاو وقتش را ضا کنند،یکه به او گوش نم یوقت. مردم خودخواه بحث و جدل کند

 توانیم نکهیا ای. کنندیکه سخش را گوش م رودیم یبه نزد کسان نکاریا یبجا. کندینم

 یزیچ چیمشروع نداشت و ه یتقاضاها نیا یبرا یکه محمد پاسخ دیفهم نجایدر ا

 خیمکه توب یاز طرف رؤسا دنیدر هر حالت او شد. ارائه کردن به آنها نداشت یبرا

 .شده بود و آنها باعث شده بودند که او چندان خوب به ظاهر نرسد

 یماجرا رسدیکه به نظر م دیآ یم شیسوء قصد به جان محمد پ یماجرا نیاز ا بعد

آنجا که نضر بن حارث در با اسطوره ها و خرافات آلوده شده باشد، اما از  اریآن بس



 
قرآن اتیطبق آ نیمسلم ریغ کشتار یدمحم برا یو دستورها یمقدس اسالم یقتل ها 76  

حمله  نیبعد از ا. شودیندارد، آن ماجرا به بحث ما مربوط نم ینقش چیآن ماجرا ه

 :سران مکه سخن گفته است اکه او چگونه ب میخوانینافرجام ما م

 

 ۳۶۹ یفارس رتیو س ۰۲۷-۰۲۹برگ  یسیانگل رتیس

 ش،یقر یا: خاست و گفت یابوجهل آن چنان بگفت، نضر بن الحارث برپا چون

سخت تر از  کندیم یکار که محمد دعو نیکه ا دیخود را مغرور مدار نیاز شیب

نکرده بود، شما او  یدعو نیو محمد، چون جوان بود و ا د،یپنداریآنست که شما م

در  یدیساعت که سپ نیا د،یشتدا یاو را راست م یگفت یو هر چه و دیگفتیم نیرا ام

گاه او را . دیآغاز کرد، شما او را بدوزخ باز داده ا یدعو نیشد و ا دایپ یمحاسن و

 یکاهن است؛ و بخدا یکه و دیگوئیو گاه م دیخوانیو گاه او را ساحر م دیشاعر گوئ

نه شاعر است و نه ساحر و نه کاهن، چرا که من انفاس و دم ساحران بدانسته  یکه و

و انواع  ست،ین شانیدم االسالم چون نفس و  هیو بشناخته ام و نفس و دم محمد، عل ما

آن بدانسته ام و نظم سخن محمد چون نظم شعر  نیشعر عرب بخوانده ام و مواز

نشست و خاست کرده  شانیو اشارت و عبارت کاهنان بدانسته ام و با ا ست،ین شانیا

 هیالسالم، عل هیو اشارت محمد عل عبارتام و  دهیبد شانیام و حرکات و سکنات ا

سخنها از بهر آن گفتم  نیو من ا ست،ین شانیسکنات او چون ااسالم، و حرکات و 

 شیکار که محمد پ نیکه ا د،یبجوئ یکار و ریو تدب دیشما غافل نباش نیاز  شیتا ب

نضر بن الحارث از  نیو ا. دیگرفته است بزرگتر از آنست که شما صورت بسته ا
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سخنتها آن بود تا  نیاز ا یو غرض و ز،یظالم بود فتنه انگ یبود و مرد شیقر نیاطیش

کند  ضیتحر ادتیرا ز شانیالسالم و ا هیعل غمبریاغرا کند بر عداوت پ ادتیز شیقر

 هیرا، عل غمبریپ وستهیغافل نباشند، و او خود پ یرا برنجانند و از کار و یبدانکه و

 غمبریو هرگاه که پ ،یو معارضه قرآن نمود یکرد وتعدا یو با و یدیالسالم رنجان

 ،یخواند شانیو قرآن کالم اهلل بر یرسالت کرد غیو تبل یالسالم مجلس ساخت هیعل

 هیعل دیس یو باز جا یامدینضر بن الحارث ب نیا ،یمجلس برخاست نیاز ا یچون و

 یرگرفتملوک عجب ب تیو حکا یآغاز کرد اریو قصه رستم و اسنفد یالسالم نشست

نه سخن که  نیا: یرا گفت شانیا و آنگاه یگرد آمدند یو مردم بر سر و ،یو بگفت

خوشتر است از  تیحکا نیال واهلل، و ا د؟یگویبهتر از آنست که محمد م میگویمن م

 .ژاژ خواستند-دیگویم یآنکه و

از جمالت  یاریو بس« بود شیقر نیاطینضر بن الحارث از ش نیا»همچون  یجمالت

 یاز ماجراها ینیو ع طرفانهیب یگزارش نکهیا یبجا رتیکه س دهندینشان م گرید

کتاب  نیما ا یوقت نیبنابر ا. مخالفان محمد هیاست عل یو جدل کیباشد، پلم یخیتار

 نیکه با ا ییدر تمام نوشتارها رایز. میباش تهنکته را در ذهن داش نیا دیبا میخوانیرا م

 ردیگیکه جدل به نفع او انجام م یشخص یها تیموفق شوندینوشته م یجدل اتیادب

رهبران مکه نگران . شودیو در خباثت مخالفان اغراق فراوان م شوندیم ییبزرگنما

 نامو آرامش مکه بودند و محمد که آشکارا به مقدسات آنها دش تیو امن یداریپا

 یبد تیممکن بود ن شیقر یاز رؤسا یبرخ. آنها بود یبرا یدیمسلماً تهد دادیم

 زیاز مسئوالن مسلمان ن یاریامروزه بس. نبودند نگونهیداشته باشند اما مسلماً همه آنها ا
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در حال  یو آرامش اجتماع توسط کس نیکه د فهمندیم یوقت شانیدر کشورها

سوء قصد به  میتوانیقطعاً ما م. دهندیرا انجام م یخشن اریشدن است اقدامات بس دیتهد

باشد و  خیدر گزارش تار یتنها غلو ایاتفاق افتاده باشد  تواندیکه م)جان محمد را 

شک داشت که رهبران مکه  توانیاما هرگز نم م،یرا محکوم کن( کامالً دروغ باشد

. را در نظر داشتند یالیخ ایو  یاحتمال ای یواقع یخطر هیحفاظت از مردم را عل

بخش  -غمریپ یبا فرنام جنگها یبا محمد را در نوشتار شیاز رفتار قر قتریدق یلیتحل)

 .(دیابیب نایس یبا دکتر عل یاهلل منتظر تیدوم مناظره آ

 سینو خیگزارشگر و تار یاز سو یغلو و جدل تواندیگزارش م نیا شتریب هرچند

که نضر بن حارث نه تنها  میابیدر ب میتوانیم زیاو ن یمسلمان دگاهیمسلمان باشد، ما از د

 زیاو را ن یتحت فشار قرار داده بود بلکه آثار وح یاسیس یابزارها قیمحمد را از طر

که او  یاشعار. دیکشیخود به کنکاش م تیفیپر ک یبا خواندن اشعار و داستانها

مقابله او با  نیا. محمد باشند یقرآن اتیآ یبرا یخوب بیرغ توانندیم کردیگمان م

نشان داد و با خود قرآن تالش  دیشد یبود که محمد عکس العمل یقرآن آنقدر قو

 .کرد پاسخ او را بدهد

و  ۳۶۶-۳۶۷ یرسول اهلل فارس رتیو س ۰۲۶-۰۲۷برگ  یسیرسول اهلل انگل رتیس

  یعرب رتیس
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از قرآن در مورد او نازل  هیگفته است که هشت آ دانمیابن عباس بنابر آنچه من م)

 انینیشیپ یافسانه ها نهایا دیگویم م،یخوانیاو م یرا برا اتیکه ما آ یوقت»شده است، 

 ریاساط) انینیشیپ یکه در آنها از افسانه ها یاتیآ ری، و سا«(۷ هیسوره لقمان آ)است

 (.کنندیاشاره م وآمده است به ا( نیاالول

 یتو و عقبه بن اب: او را گفتند شیرا آن بگفت، قر شیچون نضر بن الحارث قر پس

و احوال  دنیخبر محمد پرس هودی( یها لهیقب)رفتن و از احبار  دیبا نهیرا به مد طیمع

 لیتورات و انج یو علما هوداندی یاهل کتاب اند و علما شانیبازدانستن که ا یو

نضر بن الحارث . شنفته باشند( انینیشیپ)از اسالف  یبدانسته باشند و صفت و نعت و

هردو برخاستند و به  طیمع یپس نضر بن الحارث و عقبه بن اب. من بروم د،یشا: گفت

تا از   میشما آمده ا( نزد)ما ببر : را گفتند شانیو ا دندیبد هودیرفتند و احبار  نهیمد

و از  دیکه شما اهل کتاب ا االسالم، چر هیمحمد عل یعنی م،یمرد بازدان نیشما احوال ا

 انیو فرق م دیو مراسم و معالم نبوت بشناخته ا دیبدانسته ا یاحوال و لیتورات و انج

محمد  نیشناختن، و ا دیکردن و سخن حق از باطل بتوان دیصادق و کاذب بتوان

ما  انیو خدا کندیما را باطل م نیآغاز کرده است و د یغمبریپ یاست و دعو امدهیب

 یو قرآن دیگویعجب م یو سخت دیکشیو رقم کفر و ضاللت بر ما م دهدیم امرا دشن

و بعد از آن  د؟ییفرمایو ما را چه م د،ینیبیچه م یخواند، تا شا در کار و یهم بیغر

 .بگفتند شانیالسالم با ا هیعل مبر،یکرده بودند، نعت و صفت پ تیحکا نیکه ا
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اگر جواب بصواب باز دهد  د،یو از او سه مسأله بپرس دیبرو: گفتند هودی یعلما

 غبریپ یکه و دیصادق است و اگر جواب نتواند دادن، پس بدان غمبریپ یکه و دیبدان

 .کند دروغ و باطل است یکه هم یدعو نیو ا ستین

 د،یبپرس نیذوالقرن تیو دوم او را از حکا د،یاو را از قصه اصحاب الکهف بپرس اول

 .دیروح بپرس قتیسوم او را از حق

 نیما را چن هودیاحبار : بگفتند که شیبرخاستند و باز مکه آمدند  و احوال با قر شانیا

السالم، از آن سه مسأله  هیرا، عل غمبریبرفتند و پ شیپس قوم قر. بگفتند نیو چن

تا جواب شما  دیو فردا باز پس آئ دیبرو: را شانیالسالم، گفت ا هیعل دیس. دندیبپرس

 اورد،یو جواب ن امدیالسالم ن هیعل ل،یجبرئ گریروز د. بازدهم و نگفت انشاء اهلل

 میالسالم عظ هیعل دیس. امدیالسالم فرو ن هیعل لیپانزده روز بگذشت و جبرئ نیهمچن

روز داده  کیمحمد را وعده به : دل تنگ شد و کافران بسخن در آمدند و گفتند

 یشد که و دایپ وناست و اکنون پانزده روز بگذشت و جواب مسأله باز نداد، اکن

جنس هرزها  نیدروغ و باطلست و از ا کندیکه م یدعو نیو از ا ستیخدا ن غمبریپ

تا . میعظ دیرنجیو م دینیالسالم آن را مش هیعل غمبریافگندند و پ یو ارجافها م گفتندیم

السالم، فرود آمد و سوره الکهف فرود آورد و قصه  هیعل لیبعد از پانزده روز جبرئ

و از مساله روح  اوردیدر آن ب نیذوالقرن تیکرد و حکا دایدر آن پ هفاصحاب الک

 .(.گفت  دیخبر باز داد که جواب آن چگونه با لیاسرائ یدر سوره بن
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که  یدو شخص در گروه نیاما ا ست،یشهرت و مقام ن یبه اندازه النضر داراد عقبه

 لیدشوار تشک یمحمد با طرح کردن پرسشها یامبریپ یاثبات دروغ بودن ادعا یبرا

 یحساس و دشوار یو پرسشها روندیم نهیآنها به مد .بودند گریکدیشده بود در کنار 

 .آموزند یم مدآزمودن مح یبرا یهودی یرا از خاخام ها

است که محمد  نیا کنندیکه از محمد م ییمسافرت آنها و پرسشها نیا جیاز نتا یکی

به شدت  یادیبه آنها بدهد توسط عده ز یحیصح یپاسخها توانستینم نکهیا لیبه دل

 .از عقبه و النضر داشته است یمحمد بدون شک خاطرات تلخ. شودیم ریتحق

از اوقات  یبا محمد نبوده است، برخ یتنها برخورد و نیکه ا کندیاشاره م رتیس

او در  یاو النضر را با مخالفتها کرد،یم یکه محمد در مکه شروع به سخنران یوقت

محمد  امیمردم پ شدیبه همراه داشت که باعث م حیو فص وایقالب جمالت و اشعار ش

 .رفتیسوال م ریشه کلمات محمد زیبودن ر یکنند و اله سهیرا با آنها مقا

 

 یرسول اهلل فارس رتی، و س۰۷۲-۰۷۳ یسیرسول اهلل انگل رتیس

 

و مردم را به خدا دعوت  گفتیسخن م) دینضر بن الحارث بود که چون س گرید

( دادیرفته است هشدار م نیشیرا به آنچه بر مردم پ شیو قر خواندیو قرآن م کرد،یم

و  یو ملوک عجم برگرفت اریو قصه رستم و اسفند ینشست یو یبر جا یبرخاست
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و  دیمن بگو یداستانها یبه خوب یداستان تواندیبه خدا، محمد نم گفتیو م) یگفت

کرده است، همچنان  یاست که او نسخه بردار انینیشیپ یافسانه ها دیگویآنچه او م

 شیبشرح از پ یو تیو حکا. یو معارضت قصص قرآن کرد.( که من کرده ام

 .فرستاد هیچند آ نیا یدر حق و یحق تعال. رفت

 

 ۷و  ۹ اتیفرقان آ سوره

لَّذِی یَعْلَمُ السِّرَّ فِی أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ اکْتَتَبَهَا فَهِیَ تُمْلَى عَلَیْهِ بُکْرَةً وَأَصِیلًا؛ قُلْ أَنزَلَهُ ا وَقَالُوا

 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ کَانَ غَفُورًا رَّحِیمًا

 یشود و، او م یاین اساطیر پیشینیان است که هر صبح و شام بر او امال م: گفتند  و

 ینازل کرده است که نهان آسمانها و زمین را م یاین کتاب را کس: نویسدش؛ بگو 

 .داند و آمرزنده و مهربان است

 :یفرود آمد در حق و تیآ نیا گرید و

 ۰۲ هیآ نیمطفف سوره

 تُتْلَى عَلَیْهِ آیَاتُنَا قَالَ أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ إِذَا

 پیشینیان است یافسانه ها: آیات ما بر او خوانده شد ، گفت  چون
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 نیهمچن و

 ۹و  ۶ اتیآ هیجاث سوره

 أَفَّاکٍ أَثِیمٍوَیْلٌ لِّکُلِّ  

 یبر هر دروغپرداز گناهکار یوا

 

 آیَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَیْهِ ثُمَّ یُصِرُّ مُسْتَکْبِرًا کَأَن لَّمْ یَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ یَسْمَعُ

فشرد ،  یم یپا یشنود آنگاه به گردنکش یشود م یخدا را که بر او خوانده م آیات

 .دردآورش بشارت ده یهیچ نشنیده است پس به عذاب یچنان که گوی

 نیکمتر نیبود، ا کردیکه محمد در مکه دنبال م یهدف یبزرگ برا یمانع محمد

 .میابیدر یاز منابع اسالم میتوانیاست که ما م یزیچ

است که در راه بازگشت  یزیچ نیا شوند،یم روزیکه مسلمانان در جنگ بدر پ یوقت

 .از مکان بدر توسط ابن هشام گزارش شده است نهیبه مد

 

 ۹۹۲دوم برگ  نهیپوش یفارس رتیو س ۲۰۳-۲۱۹برگ  یسیانگل رتیس
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به  یرا بکشتند و باق شانیکه گرفته بودند، دو تن در راه صحابه ا رانیجمله اس از

در مقابل قصص  شهینضر بن الحارث بود که هم یکیو از آن دو تن . آوردند نهیمد

 تیو حکا یگفت شیو ملوکم عجب با قر اریالسالم،  قصه رستم و اسند هیعل ایأنب

و  دیبرکش ریاهلل عنه شمش یرض یعل یمرتض دند،یصفراء رس یچون به واد. یکرد

 یبود، از بهر آنکه چون به واد طیمع یعقبه البن اب گرید یکی و بزد یگردن و

 یکه هم مرتض ندیو گو. بکشتندو یالسالم بفرمود تا و هیعل دیس دند،یصفراء رس

اهل شرک و  ثانیبود از خب یثیعقبه خب نیو ا. کرم اهلل وجهه، او را بکشت ،یعل

و چون . یخبثها کرد مانانو در حق مسل یالسالم را رنجاند هیعل دیدر مکه س وستهیپ

 یو فرزندان من بک الیمحمد ع ای: را بکشند گفت یالسالم بفرمود تا و هیعل دیس

 .السالم، جواب داد که به آتش دوزخ هیعل د،یس ؟یگذاریبازم

 رتیو س ۲۱۵صفحه  یسیانگل رتیس. )وارد شد نهیبه مد انیقبل از زندان کروزی امبریپ

 ((۹۹۴دوم صفحه  نهیپوش یفارس

کرده بودند، و بعد از آن  ریرا اس یکه و دیبگذشت و د یبر و ریابن عم مصعب»

از تو  دیسخت ببند، نبا یدست و یمرد که گرفته ا نیا: گفت که یبدان مرد انصار

کرده اند و گرفته  ریرا اس یمال دارد و چون بشنود که و اریکه مادرش بس زدیبگر

 رتیو س ۲۱۵صفحه  یسیانگل رتیس) «.را باز خرد یبفرستد و و اریاند، مال بس

 (دوم نهیپوش ۹۹۹صفحه  یفارس
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ها را آماده کردند،  هیفد)راست کردند در خود افتادند و فداها ( شیقر) شانیا پس

و بفرستادند ( کردندیو او را آزاد م گرفتندیم ریاس شاوندانیاست که از خو یپول هیفد

 ۹۵۱صفحه  یفارس رتیو س ۲۰۳صفحه  یسیانگل رتیس. )دندیخود بازخر رانیو اس

 (دوم نهیپوش

 

 :که میخوانیم نجایدر ا یعرب رتیو در س یسیانگل رتیس ۲۷۱برگ  در

است  کردهیم هیکه گر یقتیلة بنت الحارث خواهر النضر بن الحارث در حال قالت

 :برادرش سروده است هیرا در مرث ریشعر ز

 دیرس یکه به أثیل خواه کنمیسوارکار، من فکر م یا

 یکه موفّق باش یشب پنجم، درصورت در

 مرا به مردان مرده برسان درود

 ها را کنار بزن، خبر مرا به آنها برسان شتر

 به آنها بگو شوندیفراوان من که به هق هق ختم م یبه اشکها راجع

 شنود؟یمرا م یصدا خوانمیکه من او را فرا م یالنضر وقت ایآ

 د؟یسخن بگو تواندیکه نم یبشنود در حال تواندیکه مرده است چگونه م یمرد

 ه،ستیشا یفرزند زن نیمحمد، واالتر یا
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 بودند یفیپدر مادرش پدر مادر شر که

 یکردینم غیرا از او در اتیاگر ح دیرسینم یبیتو آس به

 اما پر از شور و خشم بود کردیم غیکه در یمرد

 یریبگ یا هیفد یتوانستیم ای

 پرداخته شود توانستیکه م یزانیم نیباالتر

 یکرد ریبود که تو اس شاوندیخو نیتر کینزد النضر

 آزاد شود توانستیکه م ییادعا نیبهتر با

 فرزندان پدرش بر او فرود آمد ریشمش

 داغان شده است یشاوندیکدام خو! خوب یخدا

 شکنجه وار کشته شد یکه درمانده و خسته بود به مرگ یحال در

 .کردیلنگ حرکت م ییدر بند، که همچون چهارپا ییزندان

 

 ریاس کیآن  یکه در ازا یپول) هیفد افتیدر یها برا یزندان رت،یتوجه به س با

تمامشان بواسطه  باًیشده بودند و تقر ینگهدار نهیدر مد( کردندیرا آزاد م یجنگ

 نیب یو ابن هشام فارس ۲۰۴تا  ۲۱۵صفحات  نیب یسیابن هشام انگل. آزاد شدند هیفد

 .پرداخته است ریتبادل پول با اس نیا نیاز ا یاتیبه جزئ ۹۵۹تا  ۹۵۱صفحات 
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نضر . کشته شده اند نهیدو نفر توسط محمد انتخاب شده اند و قبل از ورود به مد اما

 .که اعدامش موضوع پاراگراف باال است طیمع یعقبه ابن اب نیبن الحارث و همچن

که به رقابت با سوره  شیکه النضر بطور مداوم توسط استداللها و داستانها مینیبیم ما

 یکیزیف یرویاز خشونت و ن چگاهیبود، اما او ه مبارزه کرده پرداختندیمحمد م یها

مردم به گفتار محمد شک  شدیجمالت النضر باعث م. نکرده بود یمحمد اقدام هیعل

 .دیانجام یشدن محمد م ریتحقکنند، و اعمال او به استهزاء و 

 دیو بگو ندیبب توانستیدرست داشت،  او م یابتدا محمد طرز برخورد و کردار در

پند  کیاو اما تنها . خواهد شد انیخواهد داد و نما زیخود را از باطل تم قتیکه حق

 تیمسئول نیا. کردندیقبول نم یو برخ کردندیاو را قبول م  امیپ یدهنده بود که برخ

و دست  ریمحمد به قدرت و شمش یوقت عدهامحمد، اما ب تیخدا است نه مسئول

اش را  یکند، بلکه او دشمنان شخص هیمنتظر نشد که خدا ناباوران را تنب گرید افت،ی

محمد . بودند را خود اعدام کرد روزیکرده بودند و در مناظره با او پ ریکه او را تحق

 یشخص یها یریانتقام گ ینماند و از قدرت تازه اش برا داریدر کالم خود پا

 .استفاده کرد

 انتظار داشت؟ دیخدا با امبریپ کیاست که از  یکردار نیا ایآ

و ( ۵۱ هیاإلسراء آ)معجزه قرآن است  نیادعا کرده است که قرآن بزرگتر محمد

مردم  یتنها برا نیشیپ امبرانیپ امیکه پ یتمام مردم و تمام زمانها است، در حال یبرا

قرآن سروده خود »او را محکوم کردند که  نیکه منتقد یخودشان بوده است و وقت
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( ۰۷ هیسوره هود آ)« مانند آن ییسوره ها» ات دی، او آنها را به چالش طلب«او است

و سوره  ۰۳ هیسوره بقره آ)  دیاوریب« مانند آن یسوره ا»بعداً گفت  یحت ایو  اورندیب

 رتیاو نضر بن حارث آنگونه که ابن هشام در س بیکه رغ یاما وقت(. ۲۵ هیآ ونسی

رستم » ونرامیپ یاز منابع پارس یرسول اهلل گزارش کرده است داستانها و اشعار

محمد در »مقابل محمد سرود و بعد گفت  «انیپادشاه پارس اریو اسفند رومندیپهلوان ن

 انینیشیپ یجز افسانه ها ستین زیچ چیو سخنان او ه ستیبرتر از من ن ییداستانگو

و او آنها را سروده است همچنانکه ( ۰۹ هی، سوره القلم آ۷-۹ اتیسوره الفرقان آ)

محمد او را « .دیسرایبلکه خود آنها را م کندینم افتیدر ییو او وح. من سروده ام

و ( ۰۷ هی، سوره القلم آ۹-۷ اتیآ ه،یسوره الجاث) کندیم دیاز طرف خدا تهد شرمانهیب

که او در  یوقت. جسارت خود را با از دست دادن جانش پرداخت نیا نهیهز تاًیاو نها

حق به او داده  نیشدند، ا زادآ هیاسرا توسط فد هیهرچند بق شود،یم ریجنگ بدر اس

 دانستیخود خطرناک م یاو را آنقدر برا ایمحمد . کشته شد ینشد، و او توسط عل

او و  امیاو با پ یاز تمسخر او و مخالفت جد اریبس نکهیا ایکه او را زنده بگذارد، 

او آنقدر  تیمردم از شخص یمنف یابیکه در ذهن عموم و ارز ییپرسشها نیهمچن

 .خشم خود دستور قتل او را صادر کرد نیا لیآزرده بود که به دل

که منتقد او بودند هرگز  یاش و کسان یکه باشد محمد با مخالفان شخص یلیهر دل به

مرگ کعب بن اشرف، ابوعفک، عصماء بنت مروان و . نداشت یمسامحه و دوست

 .ندیگویرا م زیچ کینضر بن حارث همه 
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 کرد؟یعمل م  دادیمحمد واقعاً به آنچه که شعارش را م ایآ

 

 ،یو مرا بکش یتو بر من دست گشای اگر

 بر تو دست نگشایم که تو را بکشم من

 ترسم یاز خدا که پروردگار جهانیان است م من

 

او  امیو پ کند،یخود را از باطل جدا م قتیمحمد به قرآن باور داشت؟ اگر حق ایآ

به کشتن  ازیخود ن امیروشن کردن پ یچرا محمد برا شود،یم نینچنیاست که ا

 به اهدافش داشت؟ شبردیرساندن و پ یاری یبرا گفتندیاو سخن م هیکه عل یگرانید

چگونه است که محمد  ست؟ین بندیآورد پا یکه م یغامیخود به پ امبر،یپ کی ایآ

و با  کنندیرا که او را اطاعت نم یاما کسان ستین یاجبار نید رشیدر پذ دیگویم

 کشد؟یم نگونهیا کنندیبا او مقابله م کنندیم یکه با قرآن او برابر حیفص یکلمات

 کیخود را رد  لیکه افراد بتوانند استداللها و دال شودینم نیشامل ا نید یآزاد ایآ

با خود همفکر  زیرا ن گرانیقرار دهند تا د یو قو بایز یدر کلمات و عبارتها نید
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که محمد تالش کرده است تا انجام دهد؟ چگونه  ستین یهمان کار نیا ایکنند؟ آ

 کشته شود؟ نکارشیبخاطر ا دینضر با یول ندرا بک نکاریا تواندیاست که محمد م

او است سوء استفاده کند تا مخالفان و  اریکه در اخت یاز قدرت تواندیم امبریپ کی ایآ

 کند؟ یسالخ زندیکه از طرف خدا م ییرغم حرفها یخود را عل نیمنتقد

 باشد؟ یقیحق امبریپ کی تواندیم یمرد نیچن ایآ
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 یبن سلول العوف یترور عبداهلل بن أُبّ

 

 اسناد

 :۴۷۳شماره  ۹۵کتاب  ۹ نهیپوش یبخار حیصح

 :نقل کرده است شهیعا

 یکیانداخت، و  یزنانش قرعه م انیبرود، در م یبه سفر خواستیخدا م امبریپ هرگاه

 یما برا انیم یادیز یاو قرعه ها. بردیافتاد با خود م یاز زنان را که قرعه به نام او م

 هیآ نکهیپس از ا. انداخت یم( شودیغارت انجام م یکه برا ییجنگها)غزوات 

 یمن بر پشت شتر. همراه شدم امبریو من با پ تادحجاب نازل شد قرعه به نام من اف

کوچک ساخته شده از چوب است که بر  یکجاوه همانند اتاق) یدرون کجاوه ا

من همچنان در  میشدیما متوقت م یو وقت شدمیحمل م( دادندیشتر ها قرار م یرو

رسول اهلل غزوه  نکهیتا ا( امبریبا پ یبه همراه) میدادیما ادامه م نیبنابر ا. کجاوه بودم

 .میگشتیو ما بازم کردیرا تمام م

 نیبنابر ا. او در شب اعالم کرد که زمان رفتن است میشد کینزد نهیبه مد یتوق

او خبر رفتن را اعالم کرد، من برخاستم و از قرارگاه سپاه دور شدم، پس از  یوقت

ام را  نهیس. بازگشتم کردیکه مرا حمل م یبه سمت شتر( ادرار کردن)رفع حاجت 
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 دیو سف اهیکه س یمنی یدانه ها)ظفار  یالمس کردم تا گردنبند خود را که از دانه 

آن  افتنیآن بازگشتم و  افتنی یپس من برا. اما گردنبند من افتاده بود ابم،یب( هستند

کجاوه را در  کردندیم تیکه شتر من را هدا یدر همان حال مردم.مرا معطل کرد

که من سوار آن  یشتر یمن هنوز درون آن هستم بر رو کردندیکه گمان م یحال

و از آنجا که تنها  شدندیدر آن زمان زنان سبک بودند و چاق نم. گذاشتند شدمیم

که  یکسان نیبنابر ا. کردیبدن آنها را فربه نم ادیگوشت ز خوردندیغذا م یمقدار کم

گذشته  نیگرفته بودند، از ا دهیشتر گذاشتند سبک بودن آنرا ناد یکجاوه را بر رو

با  یآنها شتر را از جا بلند کردند و همگ. بودم یمن در آن دوران هنوز دختر جوان

 .افتمیکه سپاه رفته بود  یمن گردنبندم را وقت. آن رفتند

در آنجا پاسخ من را  یاما کس ابمیمن به قرارگاه آنها بازگشتم تا آنها را ب سپس

رفتم که از آنجا رفته بودم  ییپس من به جا. وجود نداشت یو پاسخ دهنده ا دادینم

که در آنجا نشسته  یوقت. من بازخواهند گشت افتنی یآنها برا کردمیان مگم رایز

در پشت سپاه  یصفوان بن المعطَّل السُّلم. دمیببودم خواب مرا فراگرفته بود پس خوا

 دهیکه خواب دیرا د یاو شخص د،یکه او در صبح به من رس یوقت. کردیحرکت م

که او  یپس من وقت. بود من را شناخت دهیحجاب من را د هیاست و چون قبل از آ

شناخته  رااز خواب برخاستم و او م خواندیم( راجعون هیانا الهلل و انا ال)استرجاعه را 

کلمه سخن  کی یبا چادر خود پوشاندم، به اهلل قسم ما حت عاًیمن چهره ام را سر. بود

آمد  نییتر خود پااو از ش.  دمیبجز استرجاع اش نشن یکلمه ا چیو من از او ه مینگفت

من برخاستم . شتر نشاند ییجلو یزانوها یخودش بر رو یو شترش را با گذاشتن پا
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کرد و  تیهدا کردیکه من را حمل م یپس او برخاست و شتر. شتر نشستم یو بر رو

در حال استقرار و ( سپاه)که آنها  یدر حال میکردیظهر حرکت م یما در آن گرما

را بر خود آوردند و از  یاز مردم نابود یبرخ( ماجرا نیبخاطر ا. )استراحت بودند

ابن سلول  یابن اب هللعبدا کرد،یپراکنده م شتریرا ب( متلک)که إفک  یآنها کس انیم

 .بود

( در حضور عبداهلل)و در حضور او  کردندیم انیتهمت را ب نیمردم ا»گفت  عروه

مسئله در جمع بازگو  نیکرد و درخواست کرد که ا دییتا زیمطرح کردند و او ن

از حَسّان ابن  ریتهمت زنندگان نبود غ انیدر م یکس چیه»عروه سپس گفت . «شود

اما آنها  دانم،یکه من نم یگرید دثابت، مِسطلح بن اثاثه و حمنه بنت جحش و افرا

از هر  شیکه ب یکه کس شودیگفته م. بوده اند یهمانگونه که اهلل گفته است گروه

عروه اضافه « بن سلول بوده است یتهمت و افترا دامن زد عبداهلل بن أُبّ نیبه ا یکس

( شهیعا)بود، و او  یشود ناراض ریحَسّان در در حضور او تحق نکهیاز ا شهیعا»کرد 

و شرافت ( پدر بزرگ من)پدر من و پدرش  گفتیبود که م( حَسّان)او  نیا› گفتیم

 « .شماها حفظ کنم است که شرافت محمد را از نیا یمن تنها برا

مردم . بودم ماریماه ب کی یمن برا میبازگشت نهیکه ما به مد یوقت»اضافه کرد  شهیعا

و تهمت ها دامن  عهیخبر نداشتم به پخش شا زیچ چیکه من از هرگز از ه یدر حال

خود از رسول اهلل آنقدر  یماریحالت ب نیکه در ا کردمیزده بودند، اما احساس م

اما . کردمیم افتیدر شدمیم ضیقبالً مر یکه وقت کنمینم افتیمحبت و توجه در



 
قرآن اتیطبق آ نیمسلم ریغ کشتار یدمحم برا یو دستورها یمقدس اسالم یقتل ها 94  

و سپس « حال خانم چگونه است؟» گفتیو م دادیآمد و سالم م یتنها م امبریاکنون پ

تا  افتمیرا در ن( تهمت)شر  نیاما من ا خت،یمسئله شک من را بر انگ نیا. رفتیم

 یکه در آن قضا ییناصع جامن همراه ام مسطح به الم. افتمیخود را باز یسالمت نکهیا

تا  نیمگر در شب، و ا میکردینم یما هرگز تخل. رفتم میکردیم( یتخلّ)حاجت 

 یعادت خال نیو ا. ساخته شد مانیخانه ها یکیدرنزد ییبود که مستراح ها یزمان

 کردند،یم یزندگ ابانیبود که در ب یمیکردن روده ها همانند همان عادت اعراب قد

پس من و ام مسطح که . ما دردسر ساز بود یراساختن مستراح در کنار خانه ها ب رایز

رُهم بن لمطلب ابن عبد مناف  بود و مادرش بنت صخر بن عامر خاله  یدختر اب

من و ام . میرفت رونیو پسرش مسطح بن اثاثه بن عباد بن المطلب بود ب قیابوبکر صد

که  یبه پارچه ا شیام مسطح چون پا. میحاجت به خانه برگشت یمسطح پس از قضا

من گفتم چه « !مسطح نابود شود»خورد و گفت  یسکندر دیپوشیخود را با آن م

 ؟یکنیم ریرا که در جنگ بدر شرکت داشته است تحق یکس ایآ. یگفت یکالم درشت

 چه گفته است؟ گفتم چه گفته است؟( مسطح)که او  یا دهینشن ایهنتاه آ یاو گفت ا

شد، و  دتریمن شد یماریپس ب. گفت زدندیرا که اهل افک م ییاو به من افترا سپس

خانم »که  دیرسول الل به نزد من آمد و بعد از درود پرس دم،یکه به خانه رس یوقت

من  رایز« بروم؟ نمیوالد شیکه به پ یدهیاجازه م ایآ»من گفتم که « چطور است؟

. کسب کنم نانیاطم( آن یاز درست)آنها  قیخبر از طر نیا دنیکه با شن خواستمیم

 یا» دمیو از مادرم پرس( و من به نزد پدر مادرم رفتم)رسول اهلل به من اجازه داد 

 رایدخترم، نگران نباش، ز یا»او گفت « هستند؟ زیمردم در حال گفتن چه چ! مادرم
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 هداشت گریکه شوهرش او را دوست بدارد و شوهرش زنان د یزن شودیم افتیکمتر 

 نینچنیمردم واقعا ا ایآ!. من گفتم سبحن اهلل« .نکنند ییجو بیباشد و آنها از او ع

 که یمن وقت. و تا صبح نتوانستم بخوابم کردمیم هیمن تمام آن شب را گر ند؟یگویم

 .کردن بودم هیافتاده بود در حال گر ریتاخ ینزول وح

را فراخواند تا با آنها در مورد طالق دادن  دیو اسامه بن ز طالبیبن اب یاهلل عل رسول

او را آگاه ساخت، و  دانستیمن م یگناهیاسامه از آنچه در مورد ب. من مشورت کند

رسول اهلل، او همسر تو  یا»اسامه گفت . من قائل است یکه برا یاز احترام نیهمچن

رسول اهلل،  یا»گفت  طالبیبن اب یعل« .یکیجز ن میدانیمن چیاست، و ما در مورد او ه

است، اما تو از  ایاز او مه ریبه غ یاریتو زنان بس یاندازد و برا ینم یاهلل تو را به سخت

رسول اهلل  نیبنابر ا. «را خواهد گفت پرسش کن قتیکه به تو حق یخدمتکار زن

که  یا دهید یزیهرگز چ ایآ ره،یبر یا»را خواند و گفت ( خدمتگزار زن) رهیبر

فرستاده  قتیکه تو را با حق یسوگند به کس»گفت  رهیبر «زد؟یشک تو را بر انگ

او دختر  نکهیام که آنرا پنهان سازم مگر ا دهیند یزیچ شهیاست، من هرگز از عا

و بز ها  خوابدیخانواده اش را آشکار گذاشته و م( نان) ریخم یاست که هنگام یجوان

 « .خورندیو آنرا م ندیآ یم

شکوه ( ابن سلول) یمنبر رفت و از عبداهلل بن اب یدر آنروز، رسول اهلل بر رو پس

که مرا با تهمت زدن به  یمن را از شر آنکس یچه کس! مسلمانان یا»کرد، و گفت 

از خانواده ام  زیچ چیاهلل سوگند، من ه دهد؟بهیم یخانواده ام آزرده است خالص
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 یبد چیکرده اند که من در مورد او ه ومرا محک یو آنها مرد ،یکیمگر ن دانمینم

سعد بن معاذ برادر . «ام و او هرگز به خانه من وارد نشده است مگر به همراه من دهیند

خواهم  یرسول اهلل،  من تو را از دست او خالص یا»عبدالسهل برخاست و گفت  یبن

از برادران ما  وو اگر ا د،یاوس باشد، من سر او را خواهم بر یبن لهیداد؛ اگر او از قب

 .بود میخواه عیبه ما دستور بده و ما به دستور تو مط( از خزرج باشد یعنی)باشد، 

 یاو از شاخه ا یام حسن، که دختر عمو. خزرج برخاست لهیاز قب یاز آن، مرد بعد

ماجرا او  نیقبل از ا. خزرج بود یبن لهیقب سیبود، و او سعد بن عبده، رئ لهیاز آن قب

به اهلل » د،یبگو( بن معاذ)اش باعث شد که به سعد  لهیبود، اما عالقه او به قب یمرد مومن

اگر او به « .کشت یو او را نخواه یاو را بکش یتوانیتو نم ؛یسوگند، تو دروغ گفته ا

 «که او کشته شود ینبود لیتو تعلق داشت، تو ما لهیقب

بود برخاست و به سعد بن ( بن معاذ)سعد  یکه پسر عمو ریبن هد دیاز آن، اس بعد

کشت، و  میما حتماً او را خواه ،ییتو دروغ گو کیبه اهلل سوگند که تو »ادبه گفت، 

 .یکنیدفاع م گریکه از  منافقان د یمنافق کیتو 

بود  کیآمدند که نزد جانیبه ه ریخزرج و أوس بسا لهیموضوع، دو قب نیهم بخاطر

آنها را  امبریپ. زندیبود به جنگ برخ ستادهیمنبر ا یبر رو برامیکه پ یدرحال گریکدیبا 

بودم و اشک  ستنیتمام آن روز من در حال گر. ساکت شد زیساکت کرد و خود ن

 .بخوابم منداشت و هرگز نتوانست یانیمن پا یها
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 بحث

 نیجوامع قوان یکرد، تمام یدگیبه آن رس دیآشکار است که با یتجاوز کی تهمت

بر دستور  لیدل تواندیتهمت م ایاما آ. به تهمت دارند یدگیرس یبرا ییو مجازات ها

 یکه در آن تهمت زننده بطور قانون یدادگاه عموم کیقتل شود؟ محمد درخواست 

را  شودیم هیآن توافق داشتند  تنب ربر اساس آنچه مردم در آن اجتماع ب یدادگاه

هوادارانش جستجو کرد که برود  انیرا از م یمنبر رفت و داوطلب یاو بر رو. نداشت

با تهمت  دیبا امبریپ کیاست که  یروش نیا ایآ. شخص تهمت زننده را بکشد نیو ا

تهمت زننده به خود او تهمت زده باشد چه به  نیبرخورد کند؟ حال چه ا یزننده ا

 .گرید رکسه

هواداران  راینشد ز ادهیمورد بخصوص پ نیدستور محمد در ا نیا ث،یحد نیبر ا بنا

 انیدر پا یمحمد ممکن است حت یپرداختند و تقاضا یداخل یها یریاو به درگ

بن سلول را  یمسلمانان جان ابن أب نیب یدرون یها یریدرگ. فراموش شده باشد

مسئله در شأن  نیا یبررس یبراروش محمد  ایاست که آ نیاما مسئله ا. نجات داد

هرکس  یبه سادگ تواندیخدا رفتار کند و نم نیکه قرار است بر اساس قوان امبریپ کی

 را که بخواهد او را آزار دهد بکشد؟

اگر محمد : است نیا شودیم دهیمحمد د یترور ها یکه در تمام یاز مسائل یکی

و با دشمنانش  رودیاست، چرا خود محمد نم هیقض کیاز  کیطرف صدمه خورده 

او را بکشند؟  یتا دشمنان شخص فرستدیمردم را م هیآگاه شود؟ چرا بق میبطور مستق
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ترور و کشتارش  یها میت کهبل کند؟یدادگاه نم لیاو درخواست تشک چوقتیچرا ه

 دیخدا با امبریپ کی ایآ کند؟یهستند ارسال م یکه در نظر او خاط یکسان یرا برا

 رفتار کند؟ نگونهیا

 :میکنیذکر م زیرا ن ثیحد نینوشتار ادامه ا نیکامل بودن ا یبرا

اشک  نکهیروز بدون ا کیصبح هنگام، پدر و مادرم با من بودند و من دو شب و  در

که احساس کردم جگرم  ییو نتوانستم بخوابم تاجا ستمیداشته باشند گر یانیپا میها

با من نشسته  نمیکه والد یپس در هنگام. شدن است یمن در حال متالش ستنیاز گر

از من اجازه حضور خواست و من به  یصاران یزن کردم،یم هیبودند بودند و من گر

 هیشروع به گر زیاو وارد شد، با من نشست و او ن یاو اجازه داخل شدن را دادم، وقت

رسول خدا آمد درود فرستاد و  میحالت بود نیما در ا یوقت. کردن با من کرد

 چیماه گذشته بود و ه کی. او هرگز با من پس از روز اتهام ننشسته بود. نشست

رسول اهلل سپس تشهد را خواند و . در مورد مسئله من بر او نازل نشده بود ییوح

و آنگونه در مورد تو گفته شده است، اگر تو  نگونهیبه من ا! شهیعا یاما بعد ا« گفت 

را مرتکب شده  یو اگر گناه کند،یتو را آشکار م یگناهیب یاهلل به زود ،یباش گناهیب

را مرتکب شود  یگناه یاگر بنده ا رایبخواه، ز خششبه اهلل توبه کن و از او ب ،یا

 «رفتیاز اهلل بخشش بخواهد، اهلل توبه اش را خواهد پذ دیبا
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 یقطره ا گریکه د یبگونه ا دیرس انیبه پا یسخن رسول اهلل تمام شد، اشکها یوقت

از قول من به رسول اهلل در »من به پدرم گفتم که . نشد ریاشک از چشمان من سراز

به رسول اهلل چه  دانمیبه اهلل سوگند من نم»پدرم گفت . «مورد آنچه گفت پاسخ بده

مادر، تو جواب رسول اهلل را از قول من  یا»بعد از مادرم خواستم که . «میبگو دیبا

، هرچند من «بدهم دیچه با جواب رسول اهلل را دانمیواهلل من نم»، مادرم گفت «بده

به اهلل،  بدون شک »در مورد قرآن داشتم گفتم  یبودم و دانش اندک یدختر کوچک

دوانده است و تو آنها  شهیدر قلب تو ر نیو ا یا دهیکه تو تهمت ها را شن دانمیمن م

کرد،  یتو حرف مرا باور نخواه گناهمیب میحال اگر من بگو. یپنداشته ا قتیرا حق

و تو حتماً مرا  گناهم،یکه من ب داندیو اهلل م کنمیمورد در مقابل تو اعتراف م نیو من ا

 وسفیاز مثال پدر  ریبه غ ستین یمثال چیمن و تو ه انیبه اهلل م. کرد یباور خواه

است،  یکنیآنچه تو ادعا م هیعل زیچ نیصبر کردن بهتر( من یبرا)» گفتکه  یوقت

 گری، سپس من به طرف د«جستجو کرد توانیتنها اهلل است که کمکش را م نیا

داشتم که اهلل  دیو و ام گناهمیکه من ب دانستیو اهلل م. دمیو در بستر آرام دمیچرخ

در  یاله یکه اهلل  وح کردمینم راما به اهلل من هرگز فک. کند دایمن را هو یگناهیب

من آنرا تا ابد تکرار  شدیدر مورد من نازل م یزیمورد مسئله من نازل کند، اگر چ

که اهلل بخواهد در مورد من سخن  دانستمینم نیا اقتیل یخود را دارا رایز کردمیم

من بر  یگناهینشان بدهد که در آن ب امبریرا به پ یداشتم که اهلل خواب دیاما ام د،یبگو

از  کی چیه ایرا ترک کند و  شیرسول اهلل جا نکهیاما به اهلل قبل از ا. او آشکار شود

 .بر رسول اهلل نازل شد ییاهل خانه خانه را ترک کنند وح
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بر او  گرفتیدر بر م یکه او را در هنگام گرفتن وح یهمان حالت سخت نیا بنابر

بود و  یزمستان یشد هرچند که روز ریاز او سراز دیحادث شد، عرق همچون مروار

حالت  نیکه ا یوقت. بود که در حال نازل شدن بر او بود یعبارات ینیبخاطر سنگ نیا

که او  یسخن نیاز جا بلند شد، و اول زدیم دکه لبخن یرسول اهلل تمام شد، او در حال

پس مادر من به من گفت « !تو داد یگناهیاهلل حکم به ب! شهیعا یا»بود که  نیگفت ا

را  چکسیاو نخواهم رفت، و من ه به اهلل من به نزد»من گفتم « و به نزد او برو زیبرخ»

 .را نازل کرد هیآ ۰۱نخواهم کرد جز اهلل، پس اهلل  شیستا

 

 ۳۷تا  ۰۰ اتینور آ سوره

الَّذِینَ جَاؤُوا بِالْإِفْکِ عُصْبَةٌ مِّنکُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّکُم بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ لِکُلِّ امْرِئٍ  إِنَّ

 .مِّنْهُم مَّا اکْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِی تَوَلَّى کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ

از شمایند مپندارید که ، شمارا در  یهکه آن دروغ بزرگ را ساخته اند گرو یکسان

از آنها بدان اندازه از گناه که مرتکب  یبود نه ، خیر شما در آن بود هر مرد یآن شر

شده است به کیفر رسد ، و از میان آنها آن که بیشترین این بهتان را به عهده دارد به 

 .دآی یبزرگ گرفتار م یعذاب
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رابطه  لیکه به دل قیابوبکر صد. من را ثابت کند یگناهیرا نازل کرد تا ب اتیآن آ اهلل

به  گریبه الل من هرگز د»گفت  داد،یاش با مسطح بن اثاثه و فقر او، به او پول م

 «گفته است نخواهم داد شهیکه او به عا یزیمسطح بخاطر چ

 

 را نازل کرد هیآ نیا اهلل

 ۳۳ هینور آ سوره

یَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنکُمْ وَالسَّعَةِ أَن یُؤْتُوا أُوْلِی الْقُرْبَى وَالْمَسَاکِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ فِی  وَلَا

 .سَبِیلِ اللَّهِ وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن یَغْفِرَ اللَّهُ لَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ

در کار آنهاست ، نباید سوگند بخورند که به ،  یشایشو آنان که گ توانگران

ندهند باید ببخشند و ببخشایند  یخویشاوندان و مسکینان و مهاجران در راه خدا چیز

 .خواهید که خدا شما را بیامرزد؟ و خداست آمرزنده مهربان یآیا نم

، و رفت و «اهلل یدارم، مرا ببخش ا نکاریبه ا لیاهلل، من تما یآر»گفت  قیصد ابوبکر

 نیو همچن. باز هم پرداخت پرداخت،یبه او در قبل م شهیرا که هم یبه مسطح پول

 .پول محروم نخواهم کرد نیگفت به اهلل من هرگز او را از ا

در مورد ( همسرش)بنت جحش  نبیاز ز نیرسول اهلل همچن»گفت  نیهمچن شهیعا

رسول اهلل،  یا»او گفت  «؟یا دهیو چه د یدانیتو چه م» دیپرس نبیاو از ز. دیمن پرس

به . کنمیم یرا کرده ام خود دار یزیچ دنید ای دنیشن یبه دروغ ادعا نکهیمن از ا
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 نبیزنان محمد ز انیدر م« .یکیاز ن ریبه غ دانمینم( شهیدر مورد عا) زیچ چیاهلل من ه

اهلل او را از شر اما ( کردیم افتیدر امبریکه از پ یو در عشق ییبایدر ز)جفت من بود 

او به کشاکش و  یخواهر او حمنه بجا. حفظ کرد مانشیدروغ گفتن بخاطر ا

شده  خیبکه تو یمرد. که نابود شدند نابود شد یپرداخت و او در کنار کسان یریدرگ

که روح من در دست او است، من هرگز  یبه کس! سبحن اهلل»گفت ( صفوان)بود 

 .شد دیاو در راه اهلل شه بعدها« را بر نداشته ام یپوشش زن

 

 اتیجزئ

رسول اهلل  رتیدر س یبن سلول العوف یدر مورد عبداهلل بن أُبّ یشتریب اتیجزئ

, ۴۵۹, ۳-۴۵۰, ۴۹۰, ۴۷۲, ۴۲۶, ۳-۲۶۰, ۲۷۲, ۵-۳۶۶, ۷-۳۱۹ یدر برگها یسیانگل

، ۷۹۱، ۷۲۲، ۹۰۴، ۹۰۲، ۹۱۱، ۰۹ یدر برگها یفارس رتی، و در س۷۳۲, ۷۳۰, ۷۱۴

. آمده است ۰۱۱۴، ۵۷۹، ۶۹۵ ،۶۹۰، ۶۹۱، ۶۶۵، ۶۶۹، ۶۶۶، ۷۵۴، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۹۰

 ۴۵۵-۴۵۲در صفحات  گرید یبگونه ا شهیعا هیتهمت عل یبطور مشخص ماجرا

رسول اهلل  رتیآمده است، بنابر س یفارس رتیدوم س نهیپوش ۶۹۵و  یسیانگل رتیس

بن  دیعبداهلل از طرف محمد نبوده است بلکه از طرف أس یدرخواست مرگ برا

است که اجازه کشتار تهمت زنندگان را به او  خواستهبوده است، که از محمد  ریحض

 .هستند حیگزارش ها صح نیاز ا کیاست که کدام نیپرسش ا. بدهد
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تهمت زنندگان  نیاز بزرگتر یکیبعنوان  یاز عبداهلل ابن أب رتیاست که در س جالب

شده است، اما او همچون مسطح ابن اثاثه،  ادی( یفاررس ۶۹۵و  یسیانگل ۴۵۹برگ )

 نکهیپس از ا( یفارس ۶۵۴و  یسیانگل ۴۵۶برگ )حسّان بن ثابت و حمنه بنت جحش 

 گاهیجا لیمکافات او احتماالً به دل. شودیشالق زده نم شودیثابت م شهیعا یگناهیب

به . شودیگرفته م دهیاز طرفداران محمد بوده است ناد یوهرهبر گر نکهیو ا شیباال

 نیا. است کردهینم هیرا تنب نیو برابر مجرم طرفانهیب یکه محمد بگونه ا رسدینظر م

ما . باشدیکه ابن هشام داده است م یاو با توجه به گزارش یاز مشکالت اخالق یکی

و برابر قضاوت کند و  طرفانهیمردم بصورت ب انیخدا در م امبریپ کیکه  میانتظار دار

کند، بدون  هیمشابه تنب یرا انجام داده اند، آنان را بگونه ا یجرم مشابه یاگر اشخاص

. فرو یگاهیدر جا ایدر اجتماع قرار دارند  ییواال گاهیآنها از جا ایآ نکهیتوجه به ا

 تیکند، رعا تیرعا دیبا یرا که هر انسان منصف یهیاصل ساده و بد نیا یاگر کس

 باشد؟ یانصاف و عدل اله ندهیو نما یاله یامبریپ تواندینکرده باشد چگونه م
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 ساله 461مرد  ریترور ابوعفک پ

 

 شگفتاریپ

چند از  یتن د،یرس نهیبه مد حیمس الدیپس از م ۷۳۳محمد در سال  نکهیاز ا بعد

 یو برخ یهودیاز آنها  یاریبس. نمودند یاز و یزاریآغاز به به ب نهیمد یمردمان بوم

 یخاموش شدند، برخ یگریپس از د یکیمنتقدان محمد . مشرک بودند یاعراب زین

نوشتار  نیا. رانده شدند رونیب نهیز از مدین یکشته شدند و برخ یمسلمان شدند، برخ

به نام ابو عفک نوشته  یهودی یمرد ریقتل پ یبرا روانشیمحمد از پ یتقاضا رامونیپ

را به  نهیبود که اهل مد نیجرم ابو عفک ا. سال داشت ۰۳۱ابو عفک . شده است

 .کردیم هیو توص قیترک محمد تشو

 

 یمنابع اسالم ارائه

 ۷۶۹صفحه ( ۰. )توسط ابن اسحق( خدا امبریپ یزندگ)رسول اهلل  رتیس از

محمد  یاو وقت. بود دیعب یعمر بن عوف و از شاخه بن یاز مردم بن یکیعفک  ابو

و انزجار خود را اعالم کرد و در چکامه  یلیمیرا کشت ب دیبن سم دیحارث ابن سو

 .گفت یا
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که در حال حاضر عربستان  ییآمده بود و به جا منیبود که از  یتوبا حاکم: حیتوض

در مقابل او مقاوت کرده بودند، فرزندان  الیاست حمله کرده بود و مردم ق یسعود

 .باشندیم نهیاوس و خزرج مد لیهمان قبا الیق

، در «مرد رزل برخورد خواهد کرد؟ نیاز من با ا تیدر هما یچه کس»گفت  امبریپ

، رفت و (البکائین)از عذاداران  یکیآن زمان سالم بن عمیر، برادر عمرو بن عوف، 

 :اتفاق گفته است نیدر مورد ا نگونهیأمامة المزیریة ا. اورا کشت

صفحه . جلد دوم نوشته ابن سعد( یاصل یکتاب طبقه ها) یالطبقات الکبرکتاب  از

 (یسیترجمه انگل) ۲۳

اما خود در آنها شرکت  دیدیکه محمد آنها را تدارک م یبه حمالت) هیسر بعد

در ماه شوال  یهودیابو عفک  هیعل یاالمر ریسالم ابن عم( شودیگفته م هینداشت سر

در  نهیبعد از مهاجرت محمد از مکه به مد)ماه پس از هجرت  نیستمیو در آغاز ب

 یابو عفک از بنی عمرو بن عوف، مرد. رسول  اهلل، اتفاق افتاد( یالدیم ۷۳۳سال 

 هیبود و مردم را عل یهودی کیاو . بود دهیرس یسالگ ستیمسن بود که به صد و ب

 .سرود یم امبریپ هیعل زیو اشعار طنز آم ختیانگ یبر م امبریپ

من »شرک کرده بود، گفت  زیاز البکائین بود که در جنگ بدر ن یکی ریابن عم سالم

 یاو صبر کرد تا شب« .رمیقبل از او بم ایأبو عفک را بکشم   ایکه  خورمیسوگند م
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که ابو عفک ) نرایا ریسالم ابن عم. دیخواب یباز یو ابو عفک در فضا د،یگرم فرا رس

جگر او گذاشت و آنرا  یرا رو ریپس شمش دانست،یم( است دهیباز خواب یدر فضا

که  یو مردم دیکش ادیدشمن اهلل فر. به بستر او برخورد کرد ریفشار داد تا سر شمش

 .او را به خانه اش بردند و دفنش کردند. بودند بر او شتافتند انشیاطراف

 

 :معاصر اسالم یاز علما یکی از

  :۰۰۷صفحه ( ۲)محمد،  یبر زندگان یسال، مطالعه ا« ۳۲» یدشت یعل از

را در  غمبریگفته و پ یبه نام ابو عفک به جرم آنکه متلک یساله ا ستیمرد صد و ب ریپ

و به دستور حضرت رسول [ یبن عد] ریهجو کرده بود، به دست سالم بن عم یشعر

آن عصماء دختر مروان که  یکشته شد و در پ(( ثیبهذا الخب یمن ل))که فرمودند 

 .دیبود ، به قتل رس دهیکشان غمبریدرباره پ ییمرد او را به گفتن ناسزا ریقتل آن پ

 :سدینویم( یسیانگل ۵۶) ۰۰۴در صفحه  یدشت یترور محمد، عل نیقبل از گزارش ا و

مبدل شد  یبه دستگاه یصرفاً روحان یاسالم رفته رفته از صورت دعوت بیترت نیبد

آن  یو امور مال میکسب غنا ،یناگهان یآن بر حمله ها یمنتقم که نشو نمارزمجو و 

 .دیبر زکات استوار کرد
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 بحث

که به محمد شک کنند  کردیم قیتشو کردندیم یزندگ نهیرا که در مد یمردم عفک

 یظالمانه و استبداد ب،یمحمد عج یبود که گفتارها افتهیاو در. و او را ترک کنند

 نیمحمد از ا. کردیآورده بودند سرزنش م مانیرا که به محمد ا یاو اعراب. بودند

نه  د،یاعتبار خود د یبرا یدیساله را تهد ۰۳۱مرد  ریپ نیآگاه شد و ا تیواقع

 کردیم قیجا گفته نشده است که ابو عفک اعراب را تشو چیه. بر جان خود یدیتهد

ساله  ۰۳۱ یآشکار است که مرد. دهند یاو را آزار ایکه به محمد حمله کنند 

 .محمد و طرفدارانش باشد یبرا یکیزیف یدیتهد توانستینم

 :مصرع است نیمن در جمله  أمامة المزیریة جالب است ا یبرا آنچه

 بود از جن ها یکس ایبود  یاو مرد ایکه آ دانمیمن م هرچند

 کرد یکه در شب تو را سالخ یکس

که  دانستندیآنها م. کنندیکه چه م دانستندیم قاًیکه مسلمانان دق دهدیجمله نشان م نیا

نشده   نییتع شیدردناک و از پ یو ترور و قتل یریو بدون درگ یناگهان یحمله ا نیا

مسئله را همچون  نیکه ا خواستندیآنها م. ردیگیاست که به درخواست محمد انجام م

خود را از توده ها در  ثانهیعمل خب نیکه ا خواستندیم هاپنهان نگاه دارند، آن یراز

فاش کند که چه  خواهدیاست که أمامة نم لیدل نیبه هم. کنند یوسعت باال مخف

ابو عفک،  یضربه را ا نیکن ا افتیدر»مصرع  نیهمچن. عفک را کشته است یکس
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هرچند که او . دهدیم دیعمل پل نیخبر رنجش وجدان از ا زین «ادتیرغم سن ز یعل

 دیگویخود را که م یدرون یصدا کندیم یسع یروزیاز پ یو شعف ناش یبا رجز خان

 .کار اشتباه بوده است خاموش کند نیا

 ،یاسیقتل س نیا رامونینو به اسالم پ یدر کتاب نگاه یمسعود انصار دکتر

 ستیبا منتقد شاعر خود که حکم ژورنال امبریپ یحساب شخص هیناجوانمردانه و تصو

 د،یگو یوجود دارد که م یگفته ا یدر زبان فارس» دیگویرا دارد م یامروز یها

 یول.(( هم او را نخواهد زد رما یداشته و حت تیکه در خواب است، امن یانسان))

 دیرا با یانسان یو ارزشها وندیباشد، شرف، ن انیدر م امبریاهلل و پ یکه پا یهنگام

و هنجار اهلل و چون فرهنگ . دگر است یگرفت و اخالق را حکم و فرمان دهیناد

از  شود،یاز آسمان نازل م چسبانندیم دهیکه خود را به منابع ناد یو تمام افراد امبریپ

در  گناهیکشتن افراد ب ن،یدارد و بنابر ا یبرتر انینیما زم یاخالق یبر ارزشها نرویا

 .رود یمشروع و مجاز به شمار م ،یاخالق زیخواب ن

 باشندیم نگونهیاسالم ا یایکه چرا اخبار دن شودیم نیشگفت زده از ا یکس چیه ایآ

در  یاسیس یزندان ۰۹۱۱از  شیالملل گزارش داده است که ب نیکه هستند؟ عفو ب

 .سال گذشته در عراق اعدام شده اند

 کردندینم یبانیاز آنها پشت کهیگرا، هزاران نفر از کسان ادیبن یگروه ها ر،یالجزا در

 .کشتند
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 انیرانیاو ا یاسالم یادگرایبن میرژ. کننده اسالم ایبهساز و اح کی ،ینیاهلل خم تیآ

 .مخالف حکومت را در تمام جهان کشتار کرده است

و  یاسیفعال س شمند،یاند سنده،یشاعر، متفکر، نو لسوف،یقتل و ترور ده ها ف یالگو

کشورها توسط  ریاسالم در کشورمان و سا نیننگ خیدر طول تار خواهیآزاد

اسالم  ستیترور امبریاز روش پ یرویاز پ ریسنگ مغز و ضد بشر، به غ انیاسالمگرا

 باشد؟ تواندیم یگرید زیبا منتقدانش چه چ ییرو ایرو یبرا

 یآنها الگو ایبوده است؟ آ یاسالم ریکه رفتار آنها غ مییبگو میتوانیما واقعاً م ایآ

دنبال  یبه درست کنندیم دیکه اعتبارشان را تهد یخود محمد را در روش کشتن کسان

 کنند؟ینم

 

 پرسشها

 یها یو هم شهر هنانیاو هم م نکهیا لیساله را به دل ۰۳۱مرد  ریپ کیمحمد  نکهیا ●

در  کشدیمحمد شک کنند و او را دنبال نکنند م غامیکه به پ کردیخود را دعوت م

 کند؟یرا آشکار م یتیمورد او چه واقع

را داشت  نیاو استحقاق ا ایاما آ. اعتبار محمد بود یبرا یدیابو عفک تهد یآر ●

نظر او  ایکه در خواب بود کشته شود؟ آ یو وقت یدر شب، پنهان ،یکه بطور ناگهان
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 یاریفرشتگان در جنگ بدر به محمد  ایبود؟ آ زیآم دیمحمد تهد یبرا نقدریا

 .ساله در هراس بود ۰۳۱مرد  کیاست، چگونه محمد از  نینچنینکردند؟ اگر ا

 ایامروز سازگار است؟ آ یایما در دن یبا ارزشها «یاسالم» یارزشها نیا ایآ ●

 ایباشند،  انشانیب یشدن آزاد دیدر انتظار تهد دیبا کنندیکه از محمد انتقاد م یکسان

 یدر هراس زندگ دهیتمام عمرشان را بخاطر ترس از مرگ به گناه ابراز عق دیبا نکهیا

 کنند؟

که با او  یبعنوان مثال کشتار کسان رساند،یاش را به قدرت م یاگر محمد نظام فکر ●

نظام  نیا گذاشت؟یم ریرا تحت تاث یبرخورد چگونه جامعه اسالم نیمخالف بودند، ا

افتد در  یافغانستان، مصر و سودان م ران،یا ر،یکه در الجزا یچگونه با حوادث یفکر

 ارتباط است؟

کشته شده اند اطالع  نگونهیا کهیمحمد امروز زنده بود، و ما از کساناگر  ●

 تیمرد را بخاطر جنا نیکه ا مینبود لیما ما ایآ م؟یگفتیدر مورد او چه م م،یداشتیم

 م؟یاعدام کن یحت ایاو را حبس ابد و  م،یمحاکمه کن شیها

که  یانسان یارزشها نیکه در مورد محمد بر اساس واالتر میما حق ندار ایآ ●

 کردیاو ادعا م. خدا است امبریپ نیکه آخر کردیاو ادعا م م؟یقضاوت کن میشناسیم

 یبا توجه به ارزشها نیبنابر ا. انسانها است یبرنامه خدا برا نیاو آخر یکه نظام فکر

اشتباه بود؟ اگر  یاست بطور وحشتناک ردهآنچه محمد ک دیکنیفکر نم ایما، آ

او  «یامبریپ» یدر مورد ادعا توانیاو است، چگونه م یما برتر از ارزشها یارزشها
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 نیآخر یاخالق یما برتر از ارزشها یاخالق یفکر کرد؟ چگونه است که ارزشها

 خدا را دارد؟ امبریپ

 

 منابع

رسول  رتیس. ترجمه شده است یبه زبان فارس رتیس یسینوشتار ترجمه انگل نیدر ا

نوشته است  رتیس یناقص است و آنچه متن اصل یلیمورد به هر دل نیدر ا یاهلل فارس

در  یمتن عرب. موجود است یو عرب یسیانگل رتیدر س یمتن اصل دهد،یرا پوشش نم

 .شودیم افتی نجایو ا نجایا

 استیبخش س نهیسال به کوشش بهرام چوب ۳۲نوشتار از کتاب  نیدر ا 

 .نقل قول شده است ۰۰۷صفحه 
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 ابن خالد انیسف

 

دشمنانش توانمند شود  هیبار محمد در جنگ احد سبب شد که روح یرسوائ شکست

بن  انیافراد سف نیاز ا یکی. متحد شوند گریکدیو آنها بر آن شدند تا بر ضد او با 

منطقه در حدود دو روز  نیا. اطراف آن بود فیو طوا انیلح فهیطا سیخالد، رئ

از  یسربازان یمشغول گردآور الدبن خ انیمسارفت از شرق مکه فاسله داشت و سف

 . بر ضد محمد بود فیمکه و طا نیب ینخله محل ایاورانا و  هیناح

بر آن  افت،ی یبن خالد بر ضد خود آگاه انیسف یها تیکه محمد از فعال یهنگام

هدف محمد با  نیانجام ا یبرا. هالک کند یستیترور اتیبا عمل زیشد تا او را ن

او را  نیچند نفر از مخالف زین شیخود که در پ یاز آدمکشان حرفه ا سیعبداهلل بن ان

بن خالد  انیاست که سف افتهی یآگاه ،ترور کرده بود تماس گرفت و به او گفت

 نیتا او را از ب خواهد یاز او م نرویو از ا باشدیبر ضد او م روین یمشغول گردآور

 نیبه محمد گفت، چون او تاکنون با خالد روبرو نشده، بنابر ا سیعبداهلل بن ان. بردارد

و برنامه  یئبتواند او را شناسا یاو شرح دهد تا و یرا برا شیبهتر است فروزه ها

مسلم او آنست  یاز نشانه ها یکی: )محمد اظهار داشت. کشتنش را به فرجام برساند

( یا دهیرا د طانیش یافتاد که گوئ یآنچنان به وحشت خواه ینیاو را بکه هرگاه 
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را از محمد گرفت،  یکاف یعبداهلل درباره ترور خالد آموزشها نکهیپس از ا

 .شد نشیخون تیمامور انجامرا برداشت و عازم  رشیشمش

روبرو شد و مشاهده کرد  انیعبداهلل با سف مروزیاز روزها در ساعات پس از ن یکی

عبداهلل به . باشدیاز زنان در هودج م یدادن محل نشستن گروه بیکه او سرگرم ترت

از شناسه او پرسش کرد و  انیسف. کرد میرفت و با احترام به او تعظ شیپ انیسف یسو

 ییرویبرآنست تا ن یاست که و دهیو چون شن باشدیعرب م کیعبداهلل پاسخ داد، او 

داوطلب است که به گروه  یو د،یحمله نما یکند و به و زید تجهبر ضد محم

 .ونددیسربازان او بپ

 نکهیپس از ا. شادباش گفت و با او به راه رفتن پرداخت یبه و یبا گشاده روئ انیسف

که مشاهده کرد  یرا به گونه کامل به خود جلب نمود، در زمان انیعبداهلل اعتماد سف

به او حمله برد، سرش را از بدن جدا نمود  ریناگهان با شمش ستیدر اطراف او ن یکس

 .پا به فرار گذاشت دادندیم ادیو فر ونیزنها ش کهیو در حال

را  نهیبا شتاب راه بازگشت به مد دیرا به فرجام رسان تشیعبداهلل جنا نکهیاز ا پس

محمد به او خوش آمد گفت و . محمد به مسجد رفت دارید یگرفت و برا شیپ

عبداهلل . پرسش کرد یکه به او داده بود از و ینیخون تیانجام مامور یدرباره چگونگ

 دهیبا مشاهده سر بر یو. محمد انداخت یپا یرا جلو انیسف دهیدر پاسخ او سر بر

آنگاه . برود کرد با او به خانه اش فیآمد و به عبداهلل تکل یدشمن به شور و شاد
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گفت، آن تکه  یاز عبداهلل به او داد و به و یسپاسگزار یرا برا یمحمد تکه چوب

 .کند یچوب را نگهدار

آگاه  انیاز دوستانش از جر یآمد، برخ رونیکه عبداهلل از خانه محمد ب یهنگام

 یزیاو پاسخ داد تنها چ. شدند و از او مورد استعمال آن تکه چوب را پرسش کردند

آنرا  یبود که و نیاظهار داشت ا یحمد هنگام دادن آن تکه چوب به وکه م

استعمال  یکردند نزد محمد بازگردد و چگونگ فیتکل یآنها به و. کند ینگهدار

کار را انجام داد و محمد در برابر پرسش او اظهار  نیعبداهلل ا. پرسش کند یآنرا از و

است که من ترا بشناسم و  یمن و تو نشانه ا نیب امتیتکه چوب در روز ق نیا»داشت 

با  یا لهیوس نیچن یکس امتیدر روز ق رایز. رمیبگ یپاداش رستگار تیاز اهلل برا

 .ندارد ودخ

که زنده بود آنرا با  یبست و تا زمان رشیآن تکه چوب را به شمش سیبن ان عبداهلل

کرد آن تکه چوب را در کفنش بگذارند  تیدر هنگم مرگ وص. کردیخود حمل م

 .و با او در گورش دفن کنند

 چگاهیخرد دزد ه زیما وجود نداشته باشد ن یایدر دن خردیکه اگر انسان ب یبراست

 .نخواهد شد افتی

 کیمن با : )ناجوامردانه گفته است تیجنا نیدرباره ارتکاب ا سیبن ان عبداهلل

کاله  کیبه او زدم که اگر  یآنچنان ضربه ا داشتم اریکه در اخت یهند زیت ریشمش

. شدیم میدو ن یوجود مغز او به همان آسام نیبا ا داشتیدر سر م زین نیخود فوالد
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هنچنانکه . کارساز افتاد کند یرا شعله ور م یا لهیکه فت یضربه همانند جرقه ا نیا

اسب  کیهستم نه  سیگفتم، من ان یبه و کردمیبران خود را در مغز او فرو م ریشمش

در  امبریمحمد پ نیکه به د یضربه را از فرد نیا ریو افزودم، بگ. سوار هرزه گرد

بردارد، من  نیزم یرا از رو ینید یاراده کند تا فرد ب امبریکه پ یهرزمان. آمده است

و فرمانش را  میگویاو پاسخ مثبت م یهستم که با دل و جان به ندا یکس نینخست

او در خونش شناور شده بود، ابن ثور را مانند  جانیکه بدن ب یدر حالو . کنمیاجرا م

را که با مشاهده جسد غرقه در خون او  یترک کردم و زنان زرویشتر جوان و ت کی

با شتاب پشت سر  دندیمال یم یو خاک بر سر و رو دندیدریجامه م دند،یکشیضجه م

  .گذاشتم

بر ضد محمد متحد شده بودند ( نخله)رانا را که در او یروهائیبن خالد ن انیسف ترور

ها از  یتاز رایز. اوردیبه وجود ن یرییدر شناسه و شهرت او تغ یکرد، ول دهیشهل

او بدون پاسخ  تیجنا نیا ،یبه هر رو. داده بودند« و آدمکش یجان»به او فرنام  شیپ

 یبن فهیاز افراد طا یگروه انیخالد بن سف ترورپس از  یاندک مدت راینماند، ز

 .در آوردند یاز پا یاو را به انتقام خون رهبر خود درالراج روانیاز پ یگروه ان،یلح

 :بن قتل انینوشتارها در مورد سف ریسا

متعدد  یاز قتلها و غارتها نکهیپس از ا حانیل یمتعدد بن لیقبا. یالدیم ۷۳۹سال  در

 رامونیابن خالد جمع شدند تا پ انیشان سف لهیقب سیمسلمانان رنج بردند، در کنار رئ

. گفتگو کنند گریکدیبا  شدیکه مدام از طرف مسلمانان بر آنها وارد م یمشکالت
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را دستور داد تا  س،یاو عبداهلل بن ان. مطلع کردند هیقض نیجاسوسان محمد او را از ا

گ با جن یبرا ینزد او رفت، و خود را داوطلب ییعبداهلل به تنها. برود و خالد را بکشد

حضور  یکه کس یشد در حال کیکه به او نزد یوقت( عبداهلل)کرد او  یمحمد معرف

او فرار کرد و توانست خود را . و با خود حمل کرد دیبر( سر خالد را)نداشت، سرش 

محمد به او خوش . دیبه حضور محمد رس نهیبرساند و در مسجد مد نهیسالم به مد

اش پاسخ  یعبداهلل با نشان دادن سر قربان د،یکارش پرس جهیآمد گفت و او را از نت

و به او . دیخود را به او بخش یشاد شده بود که عصا یروزیپ نیمحمد آنقدر از ا. داد

 اریکه افراد بس یبراست رد،یگیمن و تو قرار م انیدر روز آخرت م اعص نیگفت ا

 .کنند هیخواهند داشت تا بر آن تک یزیهستند که در آن روز چ یاندک
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 ابن خالد انیسف هیسر

فرستاد در کتب  یکه رسول خدا در سال چهارم هجر یدیگر از سریه های ییک

ج  یو تاریخ یعقوب۴ج  یودر امتاع االسماع و در سیره النب۳تاریخ اسالم در طبقات ج 

از ان اسم برده شده « بر سر سفیان بن خالد  یعبداهلل بن انیس انصار» بنام سریه  ۳

  .است

از  یتالیف دکتر محمد ابراهیم ایت« تاریخ پیامبر اسالم » این سریه از کتاب  شرح

  انتشارات دانشگاه تهران

 :پنجم محرم الحرام سال چهارم دوشنبه

منزل کرده و « عرنه » در «  یلحیان یسفیان بن خالد هذل» خدا خبر یافت که  رسول

را « عبداهلل بن انیس » پس . جنگ با رسول خدا فراهم ساخته است  یرا برا یمردم

  .فرستاد یکشتن و یبرا

رسول خدا مرا فرا خواند و : گوید  یم« عبداهلل بن انیس » : روایت ابن اسحاق  به

 :گفت

سازد یجنگ با من فراهم م یمردم را برا«  یسفیان بن نبیح هذل» خبر یافته ام که پسر 

  .رهسپار شو و او را بکش یمنزل گزیده است ، پس نزد و( یا عرنه )  «نخله » و در 
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  :گفتم

 - من توصیفش کن تا او را بشناسم یبرا

  :فرمودند

میان تو  یو نشان یاور یو شیطان را بیاد م یشو یاز هیبتش بیمناک م یاو را که دید

 .کرد یخواه یلرزه ا یو او ان است که هرگاه او را دید

شمشیر خود بر گرفتم و رو به راه نهادم و هنگام عصر او را دیدم که : میگوید  عبداهلل

فرود اید و چون او را دیدم  یخواست درجای یهودج نشین به همراه داشت و م یزنان

نهادم و از  یبه و یبر من افتاد پس رو لرزه ای –چنان که رسول خدا گفته بود  –

 یترس ان که مبادا با هم گالویز شویم و از نماز باز مانم ، نماز را همچنان که پیش م

  :رفتم به اشاره خواندم ، پس چون به او رسیدم ، پرسید

 – یکیست

  :گفتم

  –رسول خدا  –جنگ با این مرد  یهستم و شنیده ام که برا« خزاعه » از  یمرد

  .کت در همین امر نزد تو امده امشر ی، برا سپاه فراهم میکنی
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 .در همین اندیشه ام یار:  گفت

حمله بردم و او  یراه رفتم و چون کامال بر او دست یافتم با شمشیر بر و یبا و یاندک

نعش او افتاده بودند باز گشتم و چون نزد  یکه زنانش باال یرا کشتم ، سپس در حال

  .رسول خدا رسیدم ، فرمودند

 – یسپید باش رو

  است که ابن هشام انها را قل کرده است یعبداهلل  را در اینباره اشعار .

  :کنم یمطرح م یتنها سوال یبدون هیچ توضیح حال

را « ترور » هستند و در عین حال ( ص )از سیره پیامبر اکرم  یپیرو یکه مدع یکسان

 مند ؟نا یرا چه م( سریه ) کنند این عملیات  یقلمداد م ییک عمل ضد اسالم

 (. (مترادف ندانست « قتل عام مردم بیگناه » را با « ترور » ضمن اینکه باید 

 سال ششم هجری قمری –سریه عبداهلل بن اُنیس  آغاز

مکانی «  عُرَنه»اطالع داده شد که سفیان بن خالد لحیانی در منطقه ( ص)پیامبر اکرم به

سیاری از مخالفان و دشمنان در نزدیکی های عرفات اردو زد و مردان قبیله خود و ب

 .اسالم را گرد آورد و آماده هجوم به سوی مدینه گردیده است

را به حضور « عبداهلل بن اُنیس»، یکی از یاران دلیر و رزمنده خویش، به نام (ص)پیامبر

 .طلبید و او را مأمور خاموش کردن این فتنه نمود
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پیش از این، هیچ گاه سفیان بن خالد را ندیده بود و شکل و قیافه وی را نمی  عبداهلل،

گرفت و به تنهایی از ( ص)شناخت و بدین جهت، نشانی و عالیم وی را از پیامبر

مدینه بیرون رفت و بدون این که یار و یاوری با خود داشته باشد، عازم منطقه عُرنَه 

ه اردوگاه دشمن رسید و با آن نشانی هایی که ب یمایی،شد و پس از چندین روز راه پ

به او داده بود، به راحتی سفیان بن خالد را شناسایی کرد و خود را ( ص)رسول خدا

است و برای نبرد ( ص)به وی نزدیک نمود و ادعا کرد که از مخالفان حضرت محمد

ن و خواندن شیری اریعبداهلل بن اُنیس، با گفت. با وی، به سپاه سفیان بن خالد پیوست

اشعاری دل نواز و گرم کردن مجلس، سفیان را به خود جذب کرد و در اندک 

 .مدتی اطمینان وی را به خود معطوف داشت

بن خالد، از عبداهلل بن انیس خیلی خوشش می آمد و حتی در حال استراحت،  سفیان

 .نیز وی را به خیمه خویش می برد

بود، که شرّ این گردنکش عرب را از سر  بن انیس، به دنبال فرصت مناسبی عبداهلل

در شبی که سفیان بن . اتفاقاً چنین فرصتی نصیب وی گردید. مسلمانان کوتاه کند

خالد خوابیده بود و عبداهلل نیز در خیمه او به سر می برد، از بستر خویش برخاست و 

ضرباتی  زیرکی تمام مورد هجوم قرار داد و با بابه بستر سفیان نزدیک شد و وی را 

چند، به هالکت رسانید و سرش را از بدن جدا ساخت و از اردوگاه گریخت و به 

 .غاری در بلندی های اطراف پناهنده شد
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دشمن، پس از اطالع از قتل سرکرده خویش به تکاپو افتاده و از هر سو به  سپاهیان

یدشان دنبال عبداهلل بن انیس به راه افتادند، ولی هر چه تالش کردند، چیزی عا

بدین سبب، رعب و وحشتی در . نگردید و به این سرباز فدایی اسالم دست نیافتند

 .ردیدنددشمنان پدید آمد و به ناچار پراکنده گ

بن انیس، با فراست و دلیری خاص خویش، از آن غار بیرون آمد و خود را  عبداهلل

به ( ص)ل خدابه مدینه منوره رسانید و سر بریده سفیان بن خالد را در محضر رسو

 .زمین گذاشت

از موفقیت وی شادمان گردید و به پاس تالش هایش، عصای خود را به ( ص)پیامبر

با این عصا در بهشت خواهی خرامید، هر چند عصاداران : وی بخشید و به او فرمود

 .در بهشت اندکند

ترتیب، فتنه ای که می رفت به فساد و خون ریزی بی گناهان منجر شود، با  بدین

و فداکاری یک سرباز توانای اسالم، در نطفه خاموش و نابود ( ص)تدبیر پیامبر

 .گردید

 ۹۲۰، ص ۰المغازی، ج -1

 الحویرث ابن نقیذ بن وهب بن عبد قصی
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به پرده خانه کعبه پناهنده  نکهیکه محمد دستور داده بود ولو ا یاز افراد گرید یکی

از مخالفان سر سخت محمد  یکیاو . بود ضیبن نق ثیبه قتل برسد، الحور دیشود با

 طالبیبن اب یعل لهیبوس زیفرد ن نیا. دادیاو را مورد تماخر قرار م وستهیدر مکه بود و پ

 .کشته شد افتیدست  زیمحمد که به خالفت اسالم ن یحرفه ا مانیاز دژخ یکی
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 قتل کعب بن اشرف

 

 دهیچک

با او  انیهودیاز  یتعداد. شدیبه قدرتش افزوده م کردیم یزندگ نهیمحمد در مد یوقت

 انیهودی نیاز ا یاز هوادارانش خواست تا تعداد یاریمحمد از بس. کردندیمخالفت م

 .قتل کعب است رامونینوشتار در پ نیا. از آنها کعب بن االشرف بود یکی. را بکشند

 

 شگفتاریپ

تجربه  کردندیم یکه در اطراف او زندگ یانیهودی لیمحمد مخالفت قبا ثربی در

عهدنامه با  یادیتعداد ز انیهودی. کردندیاو و اسالم را رد م امیآنها پ شتریب. کردیم

از  یکی. که آن عهدنامه ها منصفانه بود ستین یبه آن معن نیمحمد داشتند، اما ا

 یبانیمحمد پشت هیعل( شیقر) انیاز مکّ یارکعب بن االشرف بصورت گفت ان،یهودی

 .امبریپ کیحقّه باز است نه  کیاو آشکار کرد که از نظر او محمد . کرد

منابع را تماماً  خواهمیمن م دهم؛یرا ارائه م یادیز اتیکه من جزئ دیداشته باش توجه

 .مسئله کامالً روشن شوند یها نهینقل کنم، تا زم
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 ایمحمد  هیعل یکعب هرگز سالح. او از محمد تنفّرداشت. بود یهودی کی کعب

کرده بود، و  انیمحمد ب هیاش را عل دهیدر دست نگرفت، او تنها عق یمسلمان چیه

 کیمحمد او را بعنوان . در مورد زنان مسلمان سروده بود ندیچند شعر ناخوش آ

 .دیاو را در شب به قتل رسان لیدل نیو به هم د،ید دیتهد

بسته  یا با محمد عهدنامه اسلطه محمد نبودند؛ آنها تنه ریز نهیاطراف مد انیهودی

کشتن کعب نداشت، او تنها به خود اجازه داد  یبرا یقانون یمحمد هرگز حق. بودند

 .را که از او متنفّر بود از سر راه بردارد یکه مرد

دست بزند، اما  یتیجنا نیقابل انتظار است که به چن ییایگروه ماف کی سیاز رئ نیا

درست کار است قابل قبول  یخدا کی امبریپ کندیکه ادعا م یهرگز از شخص

 نیبوده است که ا لیکه بر اساس رفتار محمد خدا ما دهدیمسئله نشان م نیو ا ست،ین

را کشت، نام او أُورِیَّا بود، اما داوود  یمرد زین لیداوود پادشاه اسرائ. افتدیقتل اتفاق ب

دستور خدا بوده است، و او بر گناهکار بودن خود معترف بود،  نیهرگز نگفت که ا

 .توبه نکرده است اتشیجنا یداوود توبه کرد، اما محمد هرگز برا
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 یمنابع اسالم ارائه

 ۲۷۵شماره  ۹۵ام، کتاب  ۹ نهیپوش یبخار حیکعب را از صح یماجرا دیبده اجازه

است و قاتل کعب بن االشرف در  یبلند اریبس ثیحد نیکه ا دیتوجه کن. میآغاز کن

 .محمد بن مسلمه نام دارد، من او را با نام مسلمه خطاب خواهم کرد ثیحد نیا

 

 :عبداهلل نقل کرده جابر

حاضر است کعب ابن اشرف را که اهلل و رسولش را  یچه کس»اهلل گفت  رسول

که من او را  یلیما ایرسول اهلل، آ یا»مسلمه برخاست و گفت « رنجانده است بکشد؟

 میبگو یپس اجازه بده که من دروغ»مسلمه گفت . «یآر»گفت  امبری، پ«بکشم؟

 .«ییدروغ هم بگو یتوانیم»گفت  امبریپ. «(کعب را گول بزنم)

( اتیزکات، مال)از ما صدقه ( محمد)آن مرد »رفت و به کعب گفت  مسلمه

آورده است، و من آمده ام تا از تو پول قرض  دیپد اریما دردسر بس یو برا خواهد،یم

حال »مسلمه گفت . «.شد دیبه خدا شما از دست او خسته خواه»کعب گفت . «رمیبگ

رها  میا دهیسرانجامش را ند کهیاورا تا زمان میخواهینم م،یکه ما اورا دنبال کرده ا

کعب « .یهدوبار شتر، غذا به ما قرض بد ای کیکه  میخواهیحال ما از تو م م،یکن

مسلمه و همراهانش  «دیرا نزد من به گرو بگذار یزیچ دیگفت باشد، اما شما با

آنها گفتند  ،«دیکعب گفت، زنانتان را نزد من به گرو بگذار ،«؟یخواهیچه م»گفتند، 
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 نیرو تر کیکه تو ن یدرحال میزنانمان را نزد تو به گرو بگذار میتوانیچگونه م ما»

آنها گفتند، « .دیپس پسرانتان را نزد من بگذار»کعب گفت  ،«؟یمرد عرب هست

که بعداً مردم به آنها  یدرحال م؟یتو گرو بگذار شیپسرانمان را پ میتوانیچگونه ما م»

ما  یبرا نیبار شتر غذا به گروگان داده شده بودند؟ ا کیطعنه خواهند زد که بخاطر 

را نزد تو گرو  مانیالح هابه همراه خواهد داشت، اما ما س یادیز ییآبرو یب

 .میگذاریم

او در . و همراهانش به کعب قول دادند که مسلمه به نزد او بازخواهد گشت مسلمه

نزد کعب رفته بود، کعب آنها را به داخل خانه  الیکعب ابو ن یآن شب با برادر رضاع

وقت شب کجا  نیا» دیزن او از او پرس. اش دعوت کرد و سپس نزد آنان رفت

، «ام آمده اند یمسلمه و برادر رضاع ست،ین یزیکعب پاسخ داد چ ،«؟یرویم

آنها »، کعب گفت، «است یاز او خون جار ایگو شنومیم ییمن صدا»همسرش گفت 

 ییبه ندا دیمرد بزرگوار با کی ال،یمن ابو ن یبجز مسلمه و برادر رضاع ستندین یکسان

 .ندا اورا به مرگ دعوت کند نیدر شب پاسخ دهد، هرچند ا

کعب  یوقت»با دو مرد  آمده بود، پس مسلمه به آن دو مرد همراهش گفت،  مسلمه

که  دینیبیشما م یاورا لمس خواهم کرد، و آنرا بو خواهم کرد، و وقت یآمد، من مو

به شما اجازه خواهم داد که سر او را  د،یمن سر او را نگه داشته ام، به او حمله کن

 .دییببو
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 یبود نزد آنها آمد، درحال دهیچیپ یالبسه ا انیکه خود را م یبن اشرف درحال کعب

را  نیخوشبو تر از ا یمن هرگز عطر»مسلمه گفت . دیرسیعطر او به مشام م حهیکه را

 داندیزن عرب را دارم که خوب م نیمن بهتر»کعب پاسخ د اد، « .استشمام نکرده ام

سر تورا  یدهیاجازه م ایآ»مسلمه گفت  ،«دعطرها را استفاده کن نیچگونه برتر

اجازه داد تا سر  زیو به همراهانش ن دییمسلمه سر او را بو« .یآر»کعب گفت  «م؟یببو

و کعب  «م؟یسر تو را ببو یدهیاجازه م ایآ» دیآنگاه مسلمه دوباره پرس. ندیاو را ببو

پس « !دشیریبگ»مسلمه بر او مسلط شد به همراهانش گفت  یوقت. پاسخ مثبت داد

 .دادند یماجرا آگه نیرفتند و اورا از ا امبریآنها اورا کشتند و نزد پ

 

 قابل توجه نکات

، «اهلل و رسولش را رنجانده است»او  رایمرد کشته شود ز نیکه ا خواستیمحمد م ●

 اهلل را برنجاند؟ تواندیم یحال چگونه کس

او را انجام دهد، محمد  فیرا بر آن داشته است که کار کث یگریشخص دمحمد  ●

 .کندیکه اهلل و خود او را آزرده است شراکت نم یخود در کشتن کس

 اوردیب رونیمحمد به مسلمه اجازه داده است که با دروغ او را از خانه اش ب ●

 :میکنیم یماجرا بررس نیا یبررس یمنابع را برا ریما سا حال
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 نیا. ۷۲۹دوم برگ  نهیپوش یفارس رتی، و س۲۷۹صفحه  یسیرسول اهلل انگل رتیس از

 نهیو شرح کامل زم قیدق اتیجزئ یبرا)داستان بعد از جنگ بدر اتفاق افتاده است 

، کعب بن (دیمراجعه کن رینض یبا فرنام حمله به بن یحادثه به نوشتار نیا یخیتار

عرب وحشت زده شده  یاز رؤسا یمرگ برخ نیمحمد و همچن یروزیاالشرف از پ

مسلمانان آغاز  یروزیاو و اظهار آن از پ یماجرا را با شگفت زدگ نجایما در ا. بود

 .میکنیم

 

 رسول اهلل رتیاز س نقل

بن  دیالسالم، از غزو بدر فارغ شد، ز هیعل د،یچون س: آنست که یقتل و ثیحد

پس . بدر ببردند و فتح آن یفرستاد تا بشارت غزا شیحارثه و عبداهلل بن رواحه از پ

که فالن و فالن از  شمردندیو بر م دادندیآمدند، مردم را بشارت م نهیچون به مد

و کعب . شدند ریاس شیکشته شدند و فالن و فالن هم از اشراف قر شیسروران قر

: بود، پس گفت ستادهیا گهیآن جا یو ر؛ینض یبن هودیبود منافق از  یبن اشرف مرد

 شانیآنکه ا یاز برا ،یزندگان نیراست است، پس مرگ ما را بهتر از اسخن  نیاگر ا

خبر راست  نیشد که ا نیقیرا  یپس چون و. و ملوک عرب بودند شیاشراف قر

گزارد و  تیرا از آن واقعه بدر تعز شانیو ا شیقر شیو به مکه آمد پ رخاستاست، ب

. کردندیم اریرا محترم داشتند و نوازش بس یو شیبنشست، و قر شانیا شیچند روز پ

ها  دهیقص وستهیو پ یخوب گفت یداشت و شعر ها فیلط یو کعب بن اشرف طبع



 
قرآن اتیطبق آ نیمسلم ریغ کشتار یدمحم برا یو دستورها یمقدس اسالم یقتل ها 129  

 شانیو ا یداد ادیرا  انیشیقر بدرو واقعه  یاهل بدر در آن بگفت تیو مرث یانشاء کرد

است  یاز آن و تیچند ب نیو ا. و انتقام( یخونخواه)بطلب ثار  ینمود ضیرا تحر

بر قتال، که گفته است  شانیا ضیکرده است و تحر شیو مدح قر تیکه مرث

 .مذکور است رتیدر س یو باق میکرد ادی نجایدر ا( یبعض)

و در آن تشبب  یآمد و شعر ها گفت نهیباز مد یکعب بن اشرف بعد از مدت پس

 یاز و تیو مسلمانان بغا یزنان مسلمان کرد( ییتمسخر و استهزاء و بدگو)

 یاسالم، گفت ک هیعل دیس. اسالم بگفتند هیعل د،یو آنگاه که حال با س یدندیرنج

 یدارد؟ محمد بن مسلمه مرد ازب( از سر من)باشد شر کعب بن اشرف را از مسلمانان 

و )رسول اهلل من او را از مسلمانان باز دارم،  ای: خاست و گفت یاز انصار بود، بر پا

نخورد از  چی، بعد از آن برفت و سه روز ه(کن نینچنیا یتوانیبه او گفت اگر م امبریپ

کعب اشرف  نیکعب اشرف را بقتل آورد، و ا قیآن که چه کند و بچه طر شهیاند

 شیو چون سه روز گذشته بود، باز پ. و محترم بود فیقوم خود سخت شر انیم در

از ( لهیفاده از حبا است) لتیکار بح نیرسول اهلل، ا ای: اسالم آمد و گفت هیعل غمبر،یپ

. کردن دیظاهر ببا یگفت و عداوت تو با و دیچند ببا یتوان برد، البد دروغ شیپ

 لهیمجاز به ح) یگویم یو هرچه خواه یبحل( از جانب من)ترا از قبل من : گفت

 .(یکردن هست

 نیاز انصار با خود راست کرد، و از جمله ا گریبن مسلمه برخاست و پنج تن د محمد

ابونائله بن سالمه بود، و قصد  یبرادر کعب اشرف بود از رضاع، و نام و یکیپنج تن 
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 ریالنض یبن لهیقب انیدر م نهیمد رونیکعب بن اشرف کردند، و کعب بن اشرف در ب

پس محمد بن مسلمه . یقرض کردند یاز و نهیداشت و اهل مد اریو مال بس ینشست

کردن، و ابونائله با  دیبایگفت که چه م یکرد و بفرستاد و با و شیابونائله را در پ

کعب، و کعب او را بخانه  شیداشت و او برخاست و بحصن آمد پ یکعب گستاخ

 گریکدیبا  رگاهیکرده بود، د یداشت بکرد، و بعد از ان که او را مهمان ماریبرد و ت

و بعد  و ابونائله هم شاعر بود،  گفتند،یم گریدیبنشستند و شعر ها که خود گفته بود با

: که من از بهر چه کار آمده ام؟ گفت یدانیکعب، م یا: از آن ابونائله کعب را گفت

تا چه سخن  یبگو: گفت. داشتن دیبایسخن پنهان م نیبا تو دارم ا یگفت سخن. نه

محمد معلمومست و آمدن  نیکعب ترا احوال ا یا: گفت هاست، بعد از آن ابونائل

ما بدر  یراهها همه بربست آورد و عرب همه بخصمبود و  یما را بالئ نهیبه مد یو

بعد از آن کعب . کردن دیکه چه با میدانیو نم دندیرس یما همه بسخت االنیآمدند و ع

که  میاتفاق نکن گرهمان بود و ا میگویمن پسر اشرف ام و هرچه م: بن اشر گفت که

شود و آنگاه  نیاسالم کار بر ما سختر از هیعل د،یس یعنی م،یمرد را بقتل آور نیا

کردن که تو  دیبایم نیهمچن: بعد از آن ابوانئله گفت که. که من راست گفته ام دیبدان

 یریکعب ترا همگان را دست گ یا: سخن فارغ شدند، گفت نیو چون از ا. یگوئیم

 نیهستند که با ما راست اند هم اندر ا گرید یو جماعت یدهیقرض م او همه ر یکنیم

 شانیبنهند و تو ا یگروگان زین شانیبر تو آورم و ا زین شانیدم و امشورت که با تو کر

شوند و در هالک کردن  اریبا ما  زیرا ن شانیداشت کن تا ا ماریده و ت یقرض زیرا ن

که گروگان چه  یبگو کنیبدهم ول: گفت. السالم هیمحمد، عل یعنیمرد،  نیا
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و هر  ستین گرید یزیکه ما را بجز سالح چ یدانیم: خواهند نهادن؟ ابونائله گفت

و غرض ابونائله آن بود که کعب . میو گرو کن میتو اور شیسالح که ما را است در پ

 ندیآ یو شیاشرف فرو خواباند و نرم و رام کند تا ، چون جماعت انصار با سالح پ

و ابونائله . روا باشد: بعد ا ز آن کعب گفت. اوردیدر خود ن ینکند و ترس احتراز چیه

کعب را : کرد که تیرا حکا شانیاصحاب خود ا شیآمد پ نهیبرخاست و باز مد

و در حال  م،یتا برو دیریاکنون سالحها برگ د،یبایراست کردم چنانکه شما را م

داشتند، و کعب بن اشرف در  ریضالن یسالحها برگرفتند و قصد حسن کردند که بن

بگفتند و  یاسالم، آمدند و احوال با و هیعل دیبخدمت س شتریو پ. بودیم شانیحصن ا

بداد و  یدل خوش اریرا بس شانیبرفت و ا شانیبا ا عیالسالم، تا گورستان بق هیعل دیس

 شانیبعد از آن ا. خواست یاریرا  شانیا یتعال یو از خدا یبنام خدا دیبرو: گفت

حصن بنشستند و ابونائله  رونیب شانیرفتند شب بود و ا رینض یبرفتند و چون بحصن بن

و اورا آواز داد، و کعب با زن  یو یبه اندرون حصن کعب بن اشرف رفت بدر سرا

 د،یآ رونیو ب زدیخواست که برخ د،یخود در جامه خفته بود، چون آواز ابونائله شن

 اریکه دشمن بس یا یکعب، تو مرد یا: را بدست فرگرفت و گفت یو یزن و

آواز ابونائله برادر  نیکعب زن را گفت که ا. رفت دینبا رونیب یوقت نیو در چن یدار

 دمیآواز که من شن نیکه ا یو زن گفت بخدا. ستین یباک یمن است و مرا از و

و ترا چه الزم است که در  خوانند،ینم یریو ترا از بهر خ دیآ یغدر از آن م یبو

اگر  ند،یتا فردا که ترا ب ندیبنش یبازده تا جائ یاکنون جواب و ،یبدر رو یوقت نیچن

را بخوانند جواب  یآن بود که هرکس که و یجوان مرد: گفت یو. هست یکار
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که ظن  نمودیو کعب آن مبالغه از بهر آن م. باز دهد و خود را از مهمان باز ندارد یو

 هیعل غمبریکنند از بهر قتل پ یریاست که تدب هآن بود که ابونائله از بهر آن آمد یو

و کعب  داشت،ینم دهیفا چیه ختیآو یو از عب در م دیکوشیو هرچند زن مالسالم 

 دندیبازپرس گریکدیابو نائله بگشود و  شیدر از پ امدیو ب دیبرخاست و جامه در پوش

حصن، اکنون  رونیآن جماعت آورده ام به انتظار تو نشسته اند از ب: و ابونائله گفت

 رفتیاز آن دست در دست ابونائله نهاد و مبعد . میتا برو دنید یرا خواه شانیاگر ا

 یآغاز کردند و هر سخن ثهایآن جماعت شد و بنشست و حد شیحصن و پ رونیتا ب

برآمد  یچون ساعت. گفتندیم شانیراست بود ا یکه موافق طبع کعب بود و بر مزاج و

بر سر خود  اریکعب عطر بس یا: و گفت دیو ببوئ نهادابونائله دست بر سر کعب 

 یبار دست بر سر و گریو بدان بهانه د د،یآ یخوش از تو م یبو میکه عظ یا ختهیر

 نیبد یهرگز من عطر: بود و گفت دهیهنچنانکه اول بوس د،ینهاد و دست خود ببوس

کرد و  فرازبار دست  گریبد نبرد و د یگمان یتا و گفتیم نیچن نیا دم،یند یخوش

 ،یدشمن خدا نیا دیبزن: ا بگفتبگرفت و محکم نگاه داشت و اصحاب ر یو یمو

 یو به و دندیبرکش رهایبرخاستند و شمش شانیا ،یسخن و نیا یو بعد از گفت و

بعد از آن کعب آواز برآورد و استغاثت  کرد،یکار نم یبه و ریو اتفاق شمش زدندیم

:  و محمد بن مسلمه گفت که. بر کردند هاو آتش دندیکرد چنانکه اهل حصن بشن

 کیاست بار یریشمش ایدراز  یکانیپ) یمن کلند کرد،یکار نم یبر و غهایچون ت

زدم و قوت کردم  یو نهیو آن کلند بر س دمیرا فرو خوابان یداشتم و( گردن و دراز

ها که بهم  ریکرد که از بس شمش تیحکا یهم و. بدرشد و جان بداد یتا از پشت و
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از اصحاب ما آمد و او  یکیو بر  کردیخطا م ریشمش م،یکشتیم یچون و دیرسیم

 رونیرا کشته بودند جمله اهل حصن با سالحها تمام ب یشد، چون و( یزخم)خسته 

و ما را  امدندیما ب یاز قفا شانیو ا مینهاد نهیبازمد یو رو میآمدند و ما برخاست

و تا  میرفتگ را بر دوش یرفتن و و نتوانستو ان مرد مجروح در راه بماند و . ابفتندین

السالم در نماز  هیعل غمبریآخر شب بود و پ میدیرس نهیو چون به مد. میاوردیب نهیمد

الحمد هلل رب : گفت ی، و میرا خبر داد یچون از نماز فارغ شد و. بود ستادهیا

تن از اصحاب  کیو آن . کرد تیشر دشمن خود از ما کفا یکه حق تعال نیالعالم

و در حال جراحت  دیدم یالسالم، باد به و هیعل دیس ،بود دهیرا جراحات رس یکه و

و . و جمله محترز شدند دندیبترس میواقعه خاص عظ نیاز ا هودیو . سر باز هم برد یو

 :واقعه بگفته است که بر کعب اشرف افتاد نیحسّان بن ثابت چند شعرها اندر ا

 

وجود  یآن اختالفات جزئ یو متن فارس رتیس یسیو انگل یعرب یمتن اصل انیدر م

 .استفاده شده است یاختالفات تنها از متن فارس نیبودن ا یجزئ لیدارد که به دل

داستان اضافه کرده است، از الطبقات ابن سعد ترجمه  نیرا به ا یسعد نکته جالب ابن

 ،۲۶، صفحه ۰جلد  یسیانگل

محمد انداختند و  یپا شآنها سر او را پی …و همراه خود بردند دندیسر او را بر آنها

 .کرد ریخدا را بخاطر هالک ساختن او تکب امبریپ
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کرد، چند شعر  قیافتاده است، کعب دشمنان محمد را تشو یکه چه اتفاق دیکن توجه

او را کشت و بعد از  امد،یخوشش ن نکاریمحمد از ا. در مورد زنان مسلمان سرود

و سرش را به نزد محمد آوردند و آنرا  دندیاو کشته شد، مسلمانان سرش را بر نکهیا

خدا را بخاطر کشته شدن  دیاو را د دهیبر رس یمحمد انداختند، محمد وقت یپا یجلو

 .کرد یاو سپاسگزار

 

 پرسشها

بخاطر مخالفت کردن در مال عام  توانیرا م یاست، که کس یچگونه اجتماع نیا ●

 کشت؟

 بسته بود رفتار کرد؟ انیهودیکه با  یمحمد با توجه به عهدنامه ا ایآ ●

محمد  ایمجرم بود، آ کیاگر کعب  د؟یگویماجرا در مورد قانون چه م نیا ●

 برخورد کند؟ یبا و انیهودیعهدنامه اش با  ای یبا توجه به قانون محل توانستینم

 نیبدنبال خواهد داشت؟ در اثر ا یجوامع اسالم یرا برا یا جهیماجرا چه نت نیا ●

در شب  کندیبا اسالم مخالفت م ایهرکس را که با آنها  توانندیمسلمانان م ایماجرا آ

 زین نهیمحمد بر تمام مد یکه در آن دوران دولت اسالم دیبکشند؟ در نظر داشته باش

را که خارج از  یافراد توانندیداستان مسلمانان م نیابر اساس  یعنی راند،یحکم نم

 .کنند هیتنب نگونهیهم زین کندیم یزندگ شانیکشور اسالم
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 د؟یگویرا به ما م زیمحمد چه چ یواقع تیداستان در مورد شخص نیا ●

 

 :یریگ جهینت

محمد کنترل . کرده است تیهدا زیرا ن یگریکه محمد ترور د میانجام ما شاهد سر

داشت  یلفظ یریرا که با او درگ یرا در دست خودش گرفته بود و کس تیجنا نیا

 تیکردند و او با ن کیاست، مسلمانان او را تحر انهیکشتار وحش کی نیا. کشت

 .آمد رونیاو از خانه اش ب یآمد، و وقت رونیکمک کردن به آنها از خانه اش ب

ناجوانمردانه و  یبا حالت رد،یگیقرار م شیکه محمد در بوته آزما یوقت گرید بار

 یشخض کرد،یم یمحمد در مکه زندگ یاز مهاجرت وقت شیپ. دهدیپاسخ م انهیوحش

او به  نکهیاما بعد از ا. نداشت شیبه خواستها دنیرس یبرا ییرویبود و ن فیضع

اشباع کردن  یکرد، او برا دهاز قدرتش به نفع خودش استفا افت،یقدرت دست 

کند خود قانون  یرویاز قانون پ نکهیا یکرد، و بجا توانستیخود هر آنچه م التیتما

 .شد

 .باشد یواقع امبریپ کیرفتار  تواندیرفتار، هرگز نم نیا
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 بن سبابه اسیمق

 

 درنگیشود ب دهیکه محمد بن عبدالل دستور داده بود هرکجا د یاز افراد گرید

از  یکیفرد آن بود که او  نیتنها گناه ا. بن سبابه بود اسیشود، مق ختهیخونش ر

 شیو سپس به قر دهیبرادرش را کشته بود، به قتل رسان یانصار را که به اشتباه

فرد را داده بود  نیسبب فرمان ترور ا نیبد حمدم. پناهنده شده و از اسالم برگشته بود

قاتل برادرش را  نکهیبود و نه ا وستهیکه او از اسالم برگشته بود و به دشمنان او پ

 .کشته بود

ور دست یاجرا یبن عبداهلل برا لهیبن سبابه به نام نوم اسیاز خاندان خود مق یمرد

بن سبابه در سوگ او سروده  اسیخواهر مق. دیمحمد داوطلب شد و او را به قتل رسان

 :است

 دیشرم خاندانش را بر خود خر(( لهینوم))عمرم سوگند که  به

 .فرو برد یافسردگ یمهمان زمستان را در ژرفا اسیبا کشتن مق و

که در حال  یزنان یکه حت یرا در زمان اسیمانند مق یدرست بود که مرد نیا ایآ

 .افکندیوضع حمل بودند غذا نداشتند، به خاک و خون ب
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 عبداهلل بن قتل

 

که  یو سلمه نقل کرده، هنگام دیکه از ابن اسحق، ابن حوم ینوشتار طبر هیبرپا

شوند  افتیاز مخالفانش هر کجا که  یکرد، فرمان داد گروه ریمحمد مکه را تسخ

، (در آنجا حرام بود یزیسنت اعراب، خونر هیکه بر پا)کعبه  یوارهایبه د نکهیولو ا

بن الغالب  میبنوت فهیافرا عبداهلل بن قتل از طا نیا از یکی. پناه گرفته باشند کشته شوند

اسالم آورده  شیفرد آن بود که چون او در پ نیکشتن ا یفرمان محمد برا لیدل. بود

همراه او  زیاز انصار را ن یکیداده و  تیزکات به او مامور افتیدر یبود، محمد برا

 .کار کنم کند نیانجام ا یبرا یکرده بود تا به و

در . مسافرت با خود برده بود نیکه مسلمان بود، در ا زیاز بردگانش را ن یکی عبداهلل

را بکشد و  یتوفق کرد و به برده اش دستور داد بزغاله ا یراه عبدالل در محل نیب

شد مشاهده  داریکه از خواب ب یهنگام. خود به خواب رفتخوراک بپزد و  شیبرا

عبداهلل . است دهیند هیخوراک ته شیو برا ردهکرد که برده اش دستورش را اجرا نک

 .برده اش به خشم آمد و او را کشت یاز نافرمان

. آورد یبود رو یکه بت پرست نشیشیپ شیکنار گذاشت و به ک زیاسالم را ن آنگاه

فارتانا و  یکیداشت که  اریدو دختر آوازه خوان در اخت نیعبداهلل بن قتل همچن
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که داشتند بر ضد محمد  یدلچسب یدو دختر با صدا نیا. شدندیم دهیسارا نام یگرید

محمد دستور داد که . گرفتندیرا به باد هجو و تماخر م نشیو او و د خواندند یآواز م

 .کشته شودند دیافراد با نیهر سه نفر ا

 یابو برزه االسلم یگریو د یبن حارث المخدوم دیبه نام سع یکینفر از مسلمانان  دو

ترور عبداهلل بن قتل داده بود،  یرا که محمد برا یکه از خاندان او بودند، دستور

. هردو کشته شدند زیآن دختر آوازه خوان ن. در آوردند یاجرا کردند و او را از پا

بعداها از . سارا موفق به فرار شد یرا کشتند ول تانامحمد فار روانیشرح که پ نیبد

تا زمان خالفت عمر ابن  یمحمد خواستند از خون سارا بگذرد و او موافقت کرد و و

به قتل  زیاو را ن یاسالم یاز آدمکشها یکیزمان  نیدر ا یول. خطاب زنده بود

 .دیرسان

 

 ۲۳۱نو به اسالم برگ  ینگاه: منبع

 یدکتر مسعود انصار توسط
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 گرید انیهودیاز  یو شمار میبن رز ریعس

 

او  رایز. محمد را آرامش بخشد الیها باز هم نتوانست خ یهودی ریو سا عیابو رف قتل

همه مخالفانش را  یستیبایحکومت کند، م نهیبر مد الیبتواند با آرامش خ نکهیا یبرا

 زشیبود که مشغول انگ بریتوانمند خ انیهودیاز  میبن رز ریعس. داشتیبر م نیاز ب

از  یکیمحمد به عبدالل بن رواحه . حمله به محمد بود یغطفان برا فهیافراد طا

 سیاز آنها عبداهلل بن اون یکیکه ) روانشیاز پ گریخزرج و سه نفر د فهیرهبران طا

. دکن یبررس میبن رز ریبه عس یستیحمله ترور کیداد تا درباره انجام  تیمامور( بود

بار متوجه شد که  نیا یحمله کرده بود، ول بریدوباره به خ شیعبداهلل بن رواجه در پ

 تیمحافظت خود نها یبرا بریخ انیهودی رایمشکل است، ز اریبس یکار نیچن

 .را به عمل آورده بودند یاطیاقدامات احت

به محمد  بیرا به همان ترت انیبازگشت و جر نهیعبداهلل بن رواحه به مد نیا بنابر

گر و ترفندباز بود، چون مشاهده کرد  لهیح یمحمد که در سرشت انسان. گزارش داد

او را از  لهیآسان نخواهد بود، بر آن شد تا با مکر و ح میبن رز ریکه کار حمله به عس

عبداهلل بن رواحه گذاشت و به  اریرا در اخت روانشیاز پ رنف یس نیبنابر ا. بردارد نیب

کند که  شنهادیبه او پ یمهبران تیبرود و با نها میبن رز ریاو آموزش داد نزد عس

 چیخواهد گذاشت و از ه ارشیرا در اخت بریحکومت خ یهرگاه نزد محمد برود، و
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به او هشدار داده  میبن رز ریاگر چه دوستان عس. به او فروگزار نخواهد کرد یکمک

سر انجام او در برابر  یرا بخورد، ول ارانشیمحمد و  یرنگهاین بیفر دیه نبابودند ک

نزد  نهیبا آنها به مد انیهودینفر از  یعبداهلل بن رواحه موافقت کرد تا با س یفشارها

 .محمد برود

شتر سوار کردند و به  یرا پشت سر خود رو یهودینفر  کیاز مسلمانان  کیهر

احترام  تیدر ظاهر رعا نکهیا یبرا سیعبدالل بن اون( ۰)به راه افتادند  نهیمد یسو

شتر  یشترش سوار کرد و خود پشت سر او رو یرا بکند، او را رو میبن رز ریعس

 میبن رز ریعس دند،یبود رس بریخ یلیمکه آنها به القره که شش  یهنگام. قرار گرفت

نزد  نهیاظهار داشت که از آمدن به مد سیداده و به عبداهلل بن اون رییاش را تغ دهیعق

 .شده است مانیمحمد پش

 ریشمش یدو بار بسو یکیکه در راه  میبن رز ریعمل عس نیموضوع و همچن نیا

 یضربه سخت ریبا شمش سیدست دراز کرده بود، سبب شد که اون سیعبداهلل بن اون

شده از  ادیر ضربه بر اث ریعس. شد به او وارد آورد میبن رز ریعس یکه سبب قطع پا

به سر  یکه در دست داشت ضربه ا یبا چوب چماق مانند یافتاد، ول نیشتر به زم

 انیهودیمسلمانان به جان  داد،یرو نیبا وقوع ا. کرد ینواخت و سرش را زخم سیاون

 .موفق به فرار شد، کشتند ادهیکه پ کنفریاز  ریهمراه خود افتادند و همه آنها را بغ

 نهیمد یبه سو. در آوردند یهمراه خود را از پا انیهودیمسلمانان  نکهیاز ا پس

نزد محمد آمد و او زخم سرش  سیکه عبدالل بن اون یهنگام. راهشان را ادامه دادند
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شکر اهلل که شما »: زخم سر او انداخت و گفت یرا مشاهده کرد، آب دهان را بر رو

 .دادافراد نابکار نجات  یرا از دست گروه

هر . انداخت یآب دهان م ارانشیزخم  ینبود که محمد به رو یبار نیستنخ نیا

و  کردیعمل پچل م نیمحمد اقدام به ا شدندیم یکه سربازان او در نبردها زخم یزمان

 . گرفتیاو سرچشمه م هیپلشت ما یکار از فرهنگ و فروزه ها نیاست که ا یهیبد

 

 ۲۰۲نو به اسالم برگ  ینگاه: منبع

 یدکتر مسعود انصار توسط
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 .که بدنش را دو شقه کردند یام قرفه ، پیرزن

 

 پیشگفتار

 ی زید بن حارثه به ناحیه یرا به فرمانده یمحمد گروه ،یرمضان سال ششم هجر در

روبرو شدند و بین  فزاره یاین گروه با طایفه بن یالقر یدر واد. فرستاد یالقر یواد

شده  یخوردند و زید با اینکه زخم یدرگرفت و مسلمانان شکست سخت یآنها جنگ

زید بن حارثه سوگند خورد تا از . برساند هبود توانست فرار کند و خود را به مدین

 یپس از بهبود. خواهد کرد یخوددار یانتقام نگیرد از انجام روابط جنس فزاره یبن

این بار زید پیروز شد و ام . رستادف یالقر یزید، محمد دوباره او را به واد یزخمها

بود و نزد «بدر بنفاطمه بنت ربیعه »قرفه،  نام ام. قرفه و دختر او را به اسارت گرفت

اگر شریفتر از »: درباره او داشتند یالمثل بود، چنانکه ضرب یمقام باالی یاعراب دارا

محسر دستور داد در میانه راه زید به قیس بن « .یبیش از این نبود ،یام قرفه هم بود

ترین شکل  بود، به وحشیانه یا قیس ام قرفه را که زن سالخورده. که ام قرفه را بکشد

سرکش بست و  یبه شتر یام قرفه را بوسیله طناب یاوهر یک از پاها. کشت نممک

 .در دو جهت مختلف رها کرد و پیرزن از وسط دریده شد
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 یارائه منابع اسالم 

این قسمت متن چهار منبع به صورت کامل ارائه میشود و آدرس دیگر منابع را نیز  در

 :گیرد یمطالعه بیشتر قرار م یبرا

 : ۲۵۲، برگ ۳ابن هشام ،جلد ی السیرة النبویة نوشته ترجمه

که در آنجا با بنى فزارة برخورد کرد و جنگى میان آنها واقع شد که گروهى از 

خود زید بن حارثة نیز زخمى شد و او را از میان زخمیها  همراهان زید کشته شدند و

نجات دادند، و از جمله کسانى که در آن معرکه کشته شد ورد بن عمرو بن مداش 

زید بن حارثة چون بمدینه آمد سوگند . سانیدبود که مردى از بنى بدر او را بقتل ر

چون زخمش التیام یاد کرد که با زنان نزدیک نشود تا بجنگ بنى فزارة برود، و 

یافت مجددا از جانب رسول خدا صلى اهلل علیه و آله مأمور جنگ با بنى فزارة شد و 

را  ابا لشگرى بدان سو حرکت کرد و در وادى القرى بآنان رسید و گروهى از آنه

کشته و از آن جمله مسعدة بن حکمة یکى ازافراد بنى بدر بود که بدست قیس بن 

عبد اهلل بن مسعدة نیز با دو زن که یکى فاطمه دختر ( پسرش)مسحر کشته شد، و 

ربیعة بدر مکنى به ام قرفه و دیگرى دخترش بود اسیر شدند، و در راه که میآمدند 

تا ام قرفة را نیز کشت و دخترش را با عبد  ادزید بن حارثه بقیس بن مسحر دستور د

و آن دختر را سلمة . آوردند اهلل بن مسعدة بمدینه بنزد رسول خدا صلى اهلل علیه و آله

بن عمرو بن اکوع دستگیر کرده بود و مادرش ام قرفة از زنان محترم عرب بود که 

من ام  أعزّلو کنت « : گفتند شخصیت آن زن در میان عرب ضرب المثل بود و مى
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و از این رو این دختر هم از خانواده شریف و بزرگى بود و بدین « قرفة ما زدت 

رسول خدا صلى اهلل علیه و آله خواست تا آن دختر را باو بدهد و جهت سلمة از 

حضرت نیز پذیرفت و سلمه نیز او را بدائى خود حزن بن أبى وهب بخشید و عبد 

و قیس بن مسحر درباره قتل مسعدة اشعارى . الرحمن بن حزن از همین زن بدنیا آمد

 .نیز گفت

وایت میکند اما از دو شقه کردن چند ابن هشام این واقعه را از ابن اسحاق ر هر

 یاما طبر. بوده است یسیره میخوانیم که قتل سخت ینمیکند فقط در متن عرب یصحبت

نیز این داستان را از ابن اسحاق روایت میکند و از دو شقه کردن ام قرفه نیز صحبت 

 .میکند

 :۰۰۲۰ ،برگ۲،جلدیتاریخ طبر ترجمه

قرفه در رمضان همین سال بود که ام  سفر جنگى زید بن حارثه سوى ام: گوید »

قرفه، فاطمه دختر ربیعة بن بدر، را بکشت و قتل وى صورتى بسیار سخت داشت که 

و . دو پایش را به دو شتر بستند و براندند تا به دو نیمه شد، و او پیرى فرتوت بود

 وادى القرى فرستاده بود که با بنى سوىسبب آن بود که پیمبر زید بن حارثه را 

فزاره رو به رو شد و جمعى از یاران وى کشته شدند و زید از میان کشتگان 

شدگان بود که یکى از  بگریخت و وردة بن عمر و یکى از مردم بنى سعد جزو کشته

مردم بنى بدر او را بکشت و چون زید بازگشت، نذر کرد که جنب نشود تا به جنگ 

را با سپاهى سوى بنى فزاره فرستاد و  و چون زخم وى بهبود یافت پیمبر او ود،فزاره ر
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در وادى القرى با آنها رو به رو شد و کسان بکشت که قیس بن مسحر یعمرى از آن 

جمله بود و ام قرفه و دختر او را اسیر گرفت و بگفت تا او را بکشند و او را به دو شتر 

دختر ام . ر بردندرا با عبد اهلل بن مسعده پیش پیمب رفهبست و دو نیمه کرد و دختر ام ق

قرفه اسیر سلمة بن عمرو بن اکوع بود و ام قرفه شریف قوم خویش بود و عربان بمثل 

پیمبر دختر را از سلمه « .اگر شریفتر از ام قرفه بودى، بیشتر از این نبودى« : گفتند مى

ابى وهب خال خویش بخشید  نخواست که بدو بخشید و پیغمبر دختر را به حزن ب

روایت دیگر درباره این سفر جنگى از سلمة . مان بن حزن را از او آوردکه عبد الرح

پیمبر ابو بکر را ساالر : گوید. بن اکوع هست که ساالر قوم ابو بکر بن ابى قحافه بود

ما کرد و به جنگ بنى فزاره رفتیم و چون به آب آنها نزدیک شدیم ابو بکر گفت 

گفت تا به آنها حمله بردیم و بر سر آب،  و چون نماز صبح بکردیم، ابو بکر ابیم،بخو

رفتند و  و فرزند سوى کوه مى کسان بکشتیم و من گروهى از کسان را دیدم که با زن

تیرى میان آنها و کوه انداختم و چون تیر را بدیدند بایستادند و من آنها را سوى ابو 

ه بود و دخترش در آن میان بود که پوستین به تن کرد هزنى از بنى فزار. بکر آوردم

و به مدینه آمدم و پیمبر مرا : گوید. را که از زیباترین زنان عرب بود، همراه داشت

اى پیمبر بخدا « : گفتم« .اى سلمه این زن را به من ببخش« : در بازار بدید و گفت

نگفت و روز دیگر باز مرا در  زىپیمبر چی« .ام ام و هنوز دست به او نزده فریفته او شده

اى پیمبر بخدا هنوز « : گفتم« .اى سلمه این زن را به من ببخش« : بدید و گفتبازار 

و پیمبر او را به مکه فرستاد که چند تن از « .ام و متعلق به تو است دست به او نزده

 .اسیران مسلمان که در چنگ مشرکان بودند در عوض وى آزاد شدند
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 : ۴۳۶ ،برگ یواقد ی نوشته یالمغاز ترجمه

عبد اهلل بن جعفر از عبد اهلل بن حسین بن حسین بن على بن ابى طالب : ویدواقدى گ

زید بن حارثه براى تجارت، آهنگ شام کرد و : برایم نقل کرد که گفته است( ع)

او دو پوست بز را دباغى . با او بود( ص)مقدارى زر و نقره از اصحاب رسول خدا 

چون نزدیک . و با گروهى از مردم به راه افتاد دکرد، و زر و سیم خود را در آنها نها

وادى القرى رسید، گروهى از بنى بدر که از قبیله فزاره هستند به او برخوردند، و او 

اند، و  ویارانش را به سختى مضروب کردند به حدّى که پنداشتند که آنها را کشته

به حضور  دینهمزید از مرگ نجات پیدا کرد و در . تمام کاالهاى آنها را بردند

روزها را : اى کرده و به آنها فرمود رسید، و حضرت او را فرمانده سریّه( ص)پیامبر 

بنى بدر سخت ترسیدند، . راهنمایى هم همراه ایشان بود. کمین کنید و شبها حرکت

گماشتند و او  بانى را بر روى کوهى که مشرف بر ایشان بود، مى و روزهاى دیده

معموال او پس از . مسلمانان از آن بیایند، زیر نظر داشت شتاراهى را که احتمال د

به کار خود سرگرم : گفت کرد مى بانى و بررسى مى اینکه مسیر یک روز راه را دیده

چون زید بن حارثه و یارانش به مسافت . امروز خبرى نیست تا شب چه شود! باشید

اشتباه کرد و راه دیگرى را یک روز مانده به بنى بدر رسیدند، راهنماى ایشان راه را 

پیش گرفت، و چون شب فرا رسید، متوجه اشتباه خود شدند و همان شبانه راه را 

زید بن حارثه اصحاب خود را از تعقیب . جستند و اول صبح کنار بنى بدر رسیدند
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وقتى من تکبیر گفتم، شما : فراریان منع کرد و دستور داد که پراکنده نشوند، و گفت

پس از اینکه دشمن را محاصره کردند، زید تکبیر گفت و یارانش . گوییدبهم تکبیر 

سلمة بن اکوع براى جنگ بیرون شد و مردى از ایشان را به دست . هم تکبیرگفتند

زید و یارانش، جاریه دختر مالک بن حذیفه و مادر او را که . آورد و او را کشت

نام امّ قرفه فاطمه دختر . گرفتند ترها به اسا معروف به امّ قرفه بود در یکى از خانه

مسلمانان غنایم دیگرى هم گرفتند و راهى مدینه شدند، جاریه را . ربیعة بن زید است

( ص)آورد، سلمه در مورد جاریه و زیبایى او رسول خدا  سلمة بن اکوع با خود مى

جاریه را که اسیر : از سلمه پرسیدند( ص)مدتى که گذشت پیامبر . صحبت کرد

امیدوارم که او را با یکى از زنان ما که در بنى فزاره : بودى چه کردى؟ گفت هتگرف

دو یا سه مرتبه دیگر هم این مطلب را تکرار ( ص)پیامبر . اسیر است مبادله کنم

جاریه را چه کردى؟ سلمه فهمید که پیامبر تمایل به او : فرمودند، و پرسیدند که

او را به حزن بن ابى وهب ( ص)پیامبر  .بخشید( ص)دارند و او را به رسول خدا 

. بخشیدند، و جاریه براى او دخترى زاییده حزن از جاریه فرزند دیگرى نداشت

چون زید : کرد که گفته است محمد، از قول زهرى، از عروه و او از عایشه نقل مى

زید آمد و در زد . در خانه من بودند( ص)بن حارثه از این سفر برگشت رسول خدا 

در حالى که از کمر به باال برهنه بودند و جامه خود را به زمین ( ص) امبریو پ

او را استقبال فرمود و در  -و من هرگز پیامبر را چنین ندیده بودم -کشیدند مى

امّ قرفه را . آغوش گرفت و بوسیدش، و از او سؤال کرد و او خبر پیروزى خود را داد

پیرزنى سالخورده بود پاهایش را به دو  هکقیس بن محسّر به صورت بدى کشت، با این
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عبد اهلل بن مسعدة و قیس بن نعمان بن مسعدة . شتر سرکش بستند، و از هم دریده شد

 .بن حکمة بن مالک بن بدر هم کشته شدند

 : ۹۹، برگ ۳ابن سعد،جلد  ی نوشته یالطبقات الکبر ترجمه

حارثه براى جنگ در پس آن گاه در ماه رمضان از سال ششم هجرت سریّة زید بن 

گویند، زید بن حارثه . و میان آن تا مدینه هفت شب راه است. وادى القرى واقع شد

نیز با ( ص)با تنى چند از بهر بازرگانى به شام رفت و کاالهایى از آن اصحاب پیامبر 

رسید گروهى از بنى قزارة از بنى بدر با  قرىچون به نزدیک وادى ال. خود داشت

روباروى آمدند و او را با همراهانش سخت زخمى کردند و هر چه با  زید و یارانش

و . آورد( ص)زید پس از بهبودى به مدینه بازگردید و خبر به پیامبر . آنان بود گرفتند

کمین  ارفتند و روزه او را با گروهى گسیل داشت که شبها مى( ص)رسول خدا 

د و همراهانش در سپیده دمى ولى زی. و بنى بدر چشم بر آنان داشتند. ساختند مى

بناگاه بر آنان هجوم برده و تکبیر گفته مقامگاه آنان رامحاصره کردند و امّ قرفه را به 

اسیرى گرفتند، و او فاطمه دختر ربیعة بن بدر است، و دخترش جاریة است دختر 

جاریة را مسلمة بن اکوع به اسیرى گرفت و او را به  و. مالک بن حذیفة بن بدر

و امّ . نیز او را به حزن بن ابى وهب بخشید( ص)بخشید و پیامبر ( ص)خدا  رسول

قرفه پیرزنى فرتوت بود و قیس بن محسر او را به وضع بسیار بدى کشت، بر پاهاى او 

ریسمان بست و ریسمان را به دو شتر گره زد و آن دو شتر را در دو جهت مخالف 

ن و عبید اهلل پسران مسعدة بن حکمة بن و نعما. راند و او را از میان دو نیم ساخت
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و زید بن حارثه چون به مدینه بازگردید، راست بر در . مالک بن بدر را هم کشت

برخاست بى آنکه ردا بر دوش افکند، و ( ص)خانه رسول خدا رفت و در زد و پیامبر 

شد، و زید را در آغوش کشیده بوسید و از  کشیده مى نازار آن حضرت به زمی

 .پس زید خبر پیروزى خود را داد. ى کار پرسیدچگونگ

ترجمه  -۳. ۴۲۴، برگ ۰جلد ،یترجمه تاریخ یعقوب -۰: یمنابع به زبان فارس دیگر

 ی ترجمه تاریخ الکامل نوشته -۲. ۳۲۳، برگ  یمسعود ی التنبیه و اإلشراف نوشته

 .۳۴۲، برگ ۶ابن اثیر، جلد

تاریخ  -۳. ۷۰۶، ص ۳د الملک بن هشام،ج السیرة النبویة، عب -۰: یبه زبان عرب منابع

کتاب  -۲. ۷۴۳، ص ۳األمم و الملوک ، أبو جعفر محمد بن جریر الطبری،ج

الطبقات الکبرى، محمد بن  -۴. ۹۷۴، ص ۳المغازى، محمد بن عمر الواقدی ،ج

 -۷. ۶۰، ص ۳یعقوب، ج  ىتاریخ الیعقوبى، احمد بن أب -۹. ۷۵، ص ۳سعد، ج 

الکامل فی  -۶. ۳۳۱أبو الحسن على بن الحسین المسعودی، ص  التنبیه و اإلشراف،

. ۳۱۵، ص ۳التاریخ ، عز الدین أبو الحسن على بن ابى الکرم المعروف بابن األثیر ، ج 

االستیعاب فى معرفة األصحاب، أبو عمر یوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر  -۹

د بن على بن حجر اإلصابة فى تمییز الصحابة، احم -۵. ۰۳۵۹، ص ۲،ج

کتاب جمل من انساب األشراف، أحمد بن یحیى بن  -۰۱. ۰۵۶، ص ۴العسقالنى،ج

إمتاع األسماع ، تقى الدین أحمد بن على  -۰۰. ۲۶۹، ص ۰جابر البالذرى، ج

سبل الهدى و الرشاد فى سیرة خیر العباد، محمد بن  -۰۳. ۳۶۱، ص ۰المقریزى ،ج
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عیون األثر فى فنون المغازى و الشمائل و  -۰۲. ۵۵، ص ۷یوسف الصالحى الشامى،ج

کتاب المحبر، ابو جعفر  -۰۴. ۰۴۶، ص ۳السیر، أبو الفتح محمد بن سید الناس،ج

المنتظم فى تاریخ األمم و  -۰۹. ۰۰۵محمد بن حبیب بن امیة الهاشمى البغدادی، ص 

 .۳۷۱، ص ۲بن على بن محمد ابن الجوزى،ج نالملوک، أبو الفرج عبد الرحم

 

 بحث 

هیچگونه ( ۳۲۱م )و ابن سعد( ۳۱۶م )ی، واقد( ۳۰۹م )، ابن هشام ( ۲۰۱م ) یطبر

ام قرفه دختر ربیعة بن « : میگوید( ۳۵۲م) ییعقوب. ام قرفه ذکر نمیکنند یرا برا یجرم

بدر که مالک بن حذیفة بن بدر او را به همسرى گرفته بود، چهل مرد از نسل خود را 

از این سخن چنین « .بر او در مدینه هجوم آورید: بودفته نزد رسول خدا فرستاده و گ

و ( ۲۴۹م ) یبرداشت میشود که ام قرفه قصد جنگ یا ترور داشته است ، مسعود

و ابن سعد میگویند که  یاما واقد. را میرسانند ینیز چنین مفهوم( ۳۶۵م )یالبالذر

به زید و  هفزار یرفته بوده است و بن یالقر یتجارت به واد یزید بن حارثه برا

 یو ابن هشام میگویند که محمد زید بن حارثه را به واد یطبر. یارانش حمله میکنند

فزاره روبرو شدند و بین آنها جنگ  یفرستاد و در آنجا زید و یارانش با بن یالقر

و ابن هشام نیز چنین دریافت میشود که محمد، زید را به  یاز نقل قول طبر. درگرفت

فزاره  ینفرستاده بوده است و برخورد زید و یارانش با بن یقرال یقصد جنگ به واد

بودن هم هست که زید و یارانش  یبوده است و اصال به خاطر همین ناگهان یاتفاق
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را  یاسناد مطالب تاریخ یو یعقوب یمسعود یکه کتابها یمشکل. شکست میخورند

نیز ( ۵۴۳م ) یمشا یصالح. اند پژوهش بیشتر بسته یاند و راه را برا ذکر نکرده

برخالف منابع دست اول جرم ام قرفه را دشنام دادن به رسول اهلل ذکر میکند، البته 

میتوان  یدر متون دست اول ندارد را به سخت یا که ریشه یمطالب یک منبع قرن دهم

هم نمیتوان قبول کرد که درمیانه راه زید هوس کرده است ام  یقبول کرد، از طرف

در این  یبه هر حال منبع معتبر. داشته باشد یاست که دلیل قالنهو عاقرفه را بکشد 

و  یجز منابع اصل یسعد و طبر ،ابنیابن هشام،واقد یکتابها. زمینه در دست نداریم

به مجرم بودن ام قرفه نمیکنند و اگر  یا معتبر تاریخ اسالم میباشند که هیچ اشاره

قرفه این بوده است که  ، جرم ام مکنی را قبول یو مسعود ی، یعقوب یروایت البالذر

این موضوع کشتن یک پیرزن اسیر را به  یقصد جنگ با مسلمانان را داشته است، ول

 .ترین شکل ممکن، توجیه نمیکند وحشیانه

 

 محمد العمل عکس

 «یالطبقات الکبر« از جلد دوم ترجمه  ۹۹برگ  یدر پاورق یدامغان یمهدو یآقا

این سریّه در سیره ابن هشام و طبرى و ابن اثیر و سیرة الفداء نیامده است و « : مینویسد

نبوده ( ص)رفتارى که با امّ قرفه شده قطعا مورد رضایت حضرت ختمى مرتبت 

همانطور که در  یرا دراختیار ندارم، ول «داءسیرة الف« شوربختانه من کتاب « .است

حال . کامل این سریه در سه منبع دیگر آمده استقسمت منابع مشاهده کردید شرح 
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ظاهرا در این مورد هم . این بچه آخوند چقدر درست است یببینیم قسمت دوم ادعا

« مرتبت یحضرت ختم»اند و عکس العمل  مرتکب تقیه شده یدامغان یمهدو یآقا

از عایشه در این مورد روایت  یحدیث. از رضایت او از این جنایت میکند ایتحک

: کرد که گفته است محمد، از قول زهرى، از عروه و او از عایشه نقل مى»: ده استش

زید آمد . در خانه من بودند( ص)چون زید بن حارثه از این سفر برگشت رسول خدا 

باال برهنه بودند و جامه خود را به زمین  بهدر حالى که از کمر ( ص)و در زد و پیامبر 

او را استقبال فرمود و در  -را چنین ندیده بودمو من هرگز پیامبر  -کشیدند مى

غیر از « .آغوش گرفت و بوسیدش، و از او سؤال کرد و او خبر پیروزى خود را داد

 هاتفاقات مربوط به دختر ام قرف یگزارش نشده است و حت یاین حدیث چیز دیگر

است نیز در آخر این سریه گزارش شده است اما در هیچکدام از منابع گفته نشده 

که از عایشه روایت شده است،  یحدیث. که محمد به این عمل اعتراض کرده است

 .نشان از تایید عمل زید بن حارثه توسط محمد دارد

 

 یگیر نتیجه 

 یمحمد جز اولین کسان یپیامبر یبن حارثه برده محمد بوده است و بعد ادعا زید

 یسریه در رمضان سال ششم هجربا توجه به اینکه این . آورد یاست که به او ایمان م

است و در این  گذشته یسال از اسالم آوردن زید بن حارثه م ۰۵اتفاق افتاده است، 

از سرداران سپاه  یاسالم بوده است و یک یامبرقبل از آن زید در کنار پ یمدت و حت
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ایم  پس گزافه نگفته. شرکت داشته است یمختلف یها اسالم بوده است و در سریه

زید . است« اسالم راستین» ی پرورش یافته یاز انسانها یییم زید بن حارثه یکاگر بگو

خواندن آن نیز مو را بر تن انسان  یرا مرتکب میشود که حت یدر این ماجرا جنایت

از اخالق و انسانیت نبرده  یسیخ میکند و مشخص میکند که این مسلمان راستین بوی

این عمل را تایید میکند و در  یمحمد نیز با استقبال گرم خود از زید، درست. است

 .گذارد ینم یا بودن آن هیچ شبهه یاسالم

 

 منابع

، تحقیق (۹۹۳م )اإلصابة فى تمییز الصحابة، احمد بن على بن حجر العسقالنى  (1

، بیروت، دارالکتب العلمیة، ط األولى، عادل احمد عبد الموجود و على محمد معوض

۰۴۰۹/۰۵۵۹ 

، ( ۳۶۵م )کتاب جمل من انساب األشراف، أحمد بن یحیى بن جابر البالذرى  (2

 ۰۵۹۵تحقیق محمد حمید اهلل، مصر، دار المعارف، 

إمتاع األسماع بما للنبى من األحوال و األموال و الحفدة و المتاع، تقى الدین أحمد  (3

، تحقیق محمد عبد الحمید النمیسى، بیروت، دار الکتب (۹۴۹م )یزى بن على المقر

 ۰۴۳۱/۰۵۵۵العلمیة، ط األولى، 
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، تحقیق محمد (۲۰۱م )تاریخ األمم و الملوک ، أبو جعفر محمد بن جریر الطبری  (4

 ۰۲۹۶/۰۵۷۶أبو الفضل ابراهیم ، بیروت، دار التراث ، ط الثانیة، 

، ترجمه ابو القاسم پاینده، تهران، (۲۰۱م )برى تاریخ طبرى ، محمد بن جریر ط (5

 ش۰۲۶۹اساطیر، چ پنجم، 

تاریخ الیعقوبى، احمد بن أبى یعقوب بن جعفر بن وهب واضح الکاتب العباسى  (6

 ، بیروت ، دار صادر، بى تا(۳۵۳م بعد )المعروف بالیعقوبى 

، ترجمه (۳۵۳م بعد )تاریخ یعقوبى، احمد بن ابى یعقوب ابن واضح یعقوبى  (7

 ش۰۲۶۰محمد ابراهیم آیتى ، تهران ، انتشارات علمى و فرهنگى ، چ ششم ، 

، تصحیح عبد (۲۴۹م )التنبیه و اإلشراف، أبو الحسن على بن الحسین المسعودی  (8

مؤسسة نشر المنابع : افست قم) اهلل اسماعیل الصاوى، القاهرة، دار الصاوی، بى تا

 الثقافة االسالمیة

، ترجمه ابو القاسم (۲۴۹م )اإلشراف، أبو الحسن على بن حسین مسعودی التنبیه و  (9

 ش۰۲۷۹پاینده، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، چ دوم، 

تحقیق مصطفى  ،(۳۰۹م )السیرة النبویة، عبد الملک بن هشام الحمیرى المعافرى  (10

 السقا و ابراهیم األبیارى و عبد الحفیظ شلبى، بیروت، دار المعرفة، بى تا

، ترجمه سید هاشم رسولى، (۳۰۹م )پیامبر اسالم، ابن هشام ( ص)زندگانى محمد (11

 ش۰۲۶۹تهران، انتشارات کتابچى، چ پنجم ، 
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، تحقیق (۳۲۱م )الطبقات الکبرى، محمد بن سعد بن منیع الهاشمی البصری  (12

 ۰۴۰۱/۰۵۵۱محمد عبد القادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیة، ط األولى، 

، ترجمه محمود مهدوى دامغانى، (۳۲۱م )طبقات، محمد بن سعد کاتب واقدى  (13

 ش۰۲۶۴تهران، انتشارات فرهنگ و اندیشه، 

م )الناس  عیون األثر فى فنون المغازى و الشمائل و السیر، أبو الفتح محمد بن سید (14

 ۰۴۰۴/۰۵۵۲، تعلیق ابراهیم محمد رمضان، بیروت، دار القلم، ط األولى، (۶۲۴

الکامل فی التاریخ ، عز الدین أبو الحسن على بن ابى الکرم المعروف بابن األثیر  (15

 ۰۲۹۹/۰۵۷۹دار بیروت،  –، بیروت، دار صادر (۷۲۱م )

، ترجمه ابو (۷۲۱م )بن اثیر کامل تاریخ بزرگ اسالم و ایران، عز الدین على  (16

 ش۰۲۶۰لقاسم حالت و عباس خلیلى، تهران، مؤسسه مطبوعاتى علمى، 

، (۳۴۹م )کتاب المحبر، ابو جعفر محمد بن حبیب بن امیة الهاشمى البغدادی (17

 تحقیق ایلزة لیختن شتیتر، بیروت، دار اآلفاق الجدیدة، بى تا

، تحقیق مارسدن جونس، (۳۱۶ م)کتاب المغازى، محمد بن عمر الواقدی  (18

 ۰۴۱۵/۰۵۹۵بیروت، مؤسسة األعلمى، ط الثالثة، 

، ترجمه (۳۱۶م )، محمد بن عمر واقدى (ص)مغازى تاریخ جنگهاى پیامبر (19

 ش۰۲۷۵محمود مهدوى دامغانى، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، چ دوم، 
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على بن محمد ابن  المنتظم فى تاریخ األمم و الملوک، أبو الفرج عبد الرحمن بن (20

، تحقیق محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا، بیروت، (۹۵۶م )الجوزى 

 ۰۴۰۳/۰۵۵۳دار الکتب العلمیة، ط األولى، 

االستیعاب فى معرفة األصحاب، أبو عمر یوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر  (21

 ۰۴۰۳/۰۵۵۳ط األولى،  ، تحقیق على محمد البجاوى، بیروت، دار الجیل،(۴۷۲م )

م )سبل الهدى و الرشاد فى سیرة خیر العباد، محمد بن یوسف الصالحى الشامى (22

، تحقیق عادل احمد عبد الموجود و على محمد معوض، بیروت، دار الکتب (۵۴۳

 ۰۴۰۴/۰۵۵۲العلمیة، ط األولى، 
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 یاالجوسهم سیبن ق عهیرف

 

و ابن هشام ،   یواقد یمشهور و معتبر از جمله طبر سانیخنویتار ینوشتارها هیپا بر

: نزد محمد رفت و به او گفت یحدرداالسلم یعبداهلل ابن اب ،یالدیم ۷۲۱در سال 

 یرا به او قول دادم، ول یا هیخودم ازدواج کرده و پرداخت مهر فهیاز طا یمن با زن»

در  اریمبلغ و در اخت نیقادر به پرداخت ا دهیآن فرا رس ختاکنون که زمان پردا

چقدر است، به او پاسخ  هیمحمد از من پرسش کرد مبلغ مهر. ستمیآوردن همسرم ن

چند . بکند یبه من کمک تواندیباره نم نیاو گفت شوربختانه در ا. درهم ستیدادم دو

از  سیبن ق عهیرفبه نام  یکه مرد افتمی یگذشت، سپس آگاه انیجر نیروز از ا

بود با  یاریشهرت واال و احترام بس یدارا فهیافراد آن طا نیبجوسهم که در  فهیطا

از ساکنان  یشتریب یرویوارد شده و در القبه اردو زده و برآنست که ن یادیگروه ز

از مسلمانان رافرا  گریمحمد من و دو نفر د. القبه گرد آورده و به محمد حمله کند

او را با خود به  ایو  دیمرد برو نینزد ا دهمیم تیبه شما مامور)خواند و به ما گفت 

 ستهیبا یها یکرده و پس از کسب آگها یدرباره او بررس نکهیا ایو  دیاوریب نجایا

وضع و هدف او آگاه  یو مرا از چگونگ دینزد من بازگرد شیروهایدرباره او و ن

ما  اریدر اخت یسالخورده ا شتر تیمامور نیا یاجرا یمحمد برا ن،یهمچن.( دیساز
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کرد که ما به نوبت از او  هیمحمد توص ینداشت، ول یادیز یکه کارآئ گذاشت

 .میاو بساز یو با فرتوت میریبگ یسوار

بن  عهیکه رف یمحل یو به سو میرا با خود برداشت مانیها و کمانها ریها و ت ریششم ما

در حال غروب کردن  دیکه خورش یدر حدود زمان. میاردو زده بود، به راه افتاد سیق

که او اردو زده بود پنهان کردم و به  یمحل کیمن خودم را نزد. میدیبود به آنجا رس

پنهان کنند و  یکیکردم خود را در آن نزد هیتوص زیکه همراهم بودند ن یدو نفر

از پنهانگاهشان خارج شوند و  دند،یمن شن یو حمله از سو( اهلل اکبر) یهرگاه صدا

 .ندیایبه کمک من ب( اهلل اکبر) یآنها هم با سر دادن صدا

که  افتی یآگاه سیبن ق عهیشب بر هامون گسترده شده، رف یکیکه تار یهنگام

رفته بود،  ابانیگوسفندان به ب یچرا یکه در هنگام بامداد برا شیاز گله بان ها یکی

را بداشت و سربازانش گفت  رشیاو خود شمش نیا بنابر. هنوز بازگشت نکرده است

 یبرخ. شده هنوز بازگشت نکرده است ادیبان  هچرا گل ندیتا بب رودیم ابانیاو خود به ب

 یاو را همراه ینرود و اجازه دهد، گروه ابانیکردند تنها به ب هیبه او توص ارانشیاز 

که  یهنگام. دست بزند نکاریاست تنها به انجام ا لیکه ما دیاو اصرار ورز یول. کنند

به بدنش  ریت نآ. پرتاب کردم شیبه سو یریرس من قرار گرفت، من ت ریاو در ت

 یمن به سو. و جان داد دیدر غلت نیزم یبر رو یاصابت کرد و او بدون ذکر کلمه ا

اهلل )او بازگشتم و شعار  یاردو یآنگاه به سو. او رفتم و سرش را از بدنش جدا کردم

آن شعار را تکرار کردند ( اهلل اکبر) یصدا دنیمن با شن اریدو نفر دست. دادمسر ( اکبر
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امکان داشت اموال  مانیو تا آنجا که برا میما به آنها حمله کرد. آمدند من یو به سو

و با  میو زنان و فرزندانشان را به اسارت گرفت میآنها را غارت کرد یها یو دارائ

نزد رسول اهلل محمد  میکه از آنها غارت کرد یادیز یشترها، گوسفندها و بزغاله ها

راس شتر به من داد که من با فروش آنها  زدهیمحمد از اموال غارت شده س. میبازگشت

 .رمیبگ اریهمسرم را بپردازم و او را در اخت هیتوانستم مهر

را  حدرد یابن اب امبریپ»: شرح داده است نیباال را چن دادیرو یالواقد سد،ینویم یطبر

حمله شرکت داشتند، شانزده  نیکه در ا یافراد. داشت لیگس یتیبا ابوقتاده به مامور

که  یاز افراد کیبه هر . دیآنها مدت پانزده روز به درازا انجام تینفر بودند و مامور

هر شتر برابر با ده  یکه بها دیبودند دوازده شتر رس دهحمله شرکت کر نیدر ا

به افراد مورد نظر حمله بردند، آنها از هر  نیکه مهاجم یهنگام. گوسفند و ده بز بود

زنان آنها بر آمدند و  یمسلمانان مهاجم در جستجو یسو پا به فرار گذاشتند، ول

 ریبود، دستگ بایز اریبس ااز آنه یکیرا که  فهیموفق شدند چهار نفر از زنان آن طا

 . رندیبه اسارت گکنند و 

که به خرد و  یبا آهنگ رسا به افراد خردباخته و افسون شده ا دیکه با یبراست

 یو زنربائ یغارت، چپاول، آدمکش ستمیس نیخود پشت کرده ، به ا یانسان تیدرا

 !شادباش گفت نامند،یم نیبسته و آنرا د مانیا
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 گمان یشخص از رو کیمحمد و اعدام 

 :۳۹۷شماره  ۹۳کتاب  ۴جلد  یبخار حیصح

 شیجاسوس مشرک پ کیکرده است، در هنگام سفر  تیبن االکوع، روا سلمه

. نشست و آغاز به سخن کرد و سپس رفت امبریجاسوس نزد اصحاب پ. آمد امبریپ

 امبریپ.، پس من او را کشتم«.دیکرده و بکش ریاو را دستگ»، (به اصحابش)گفت  امبریپ

 (.عالوه بر سهم او از غنائم)شده را به او داد اموال آن جاسوس کشته 

مشخص شود آن شخص واقعا جاسوس  نکهیا یبرا یکه آشکار است، تالش آنگونه

رفتن داشته است انجام نگرفته است، محمد تنها  یبرا یگرید لیدل نکهیا ایبوده 

شک خود دستور قتل آن شخص  نینسبت به آن شخص شک داشت و بر اساس هم

 .را داد

 نیا ایانجام گرفته است؟ آ قتیاو از حق یقضاوت محمد بر اساس آگاه نیا ایآ

دادن در  حیبه او اجازه صحبت کردن و توض نکهیرا بدون ا یعادالنه است که شخص

 دفاع از خود داده شود اعدام کرد؟ نیمورد خود و همچن

 منابع

 ۲۰۶نو به اسالم برگ  ینگاه: منبع

 یدکتر مسعود انصار توسط
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 عمرو بن جحاشقتل 

 

آمده   ۴۲۹صفحه  لوم،یآلفرد گ یسیالرسول، نوشته ابن هشام ترجمه انگل رتیدر س

 :است

بوده است که عمرو بن جحاش قصد داشته است محمد را بکشد، اما  نیبر ا فرض

ماجرا  نیاست که محمد در مورد ا ییمورد وجود دارد وح نیکه در ا یتنها مدرک

به جان  نکهیها کشته محکوم به ا تیاو بر اساس مدارک و واقع. کرده است افتیدر

گمان محمد کشته شده  سمحمد سوء قصد کرده کشته نشده است، بلکه بر اسا

کشتن  یآدمکش برا ینشد، شخص یعادالنه دادگاه یعمرو بن جحاش بطور. است

به هر  ۶۰۷حه جلد دوم صف یالرسول فارس رتیدر س: حاتیتوض. او ارسال شده بود

به  ۷شماره  حیرا ترجمه نکند، در توض یگرفته است متن عرب میمترجم تصم یلیدل

له عمرو  قتلیان  یالرجل جعال عل ریبن عم نیامی فجعل». اشاره کرده است یمتن عرب

 .زعمونی مایبن جحاش، فقتله ف
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 طیمع یعقبه بن اب

 

 رتیهستند، س نهیکه مسلمانان در حال بازگشت به مد یاز جنگ بدر، وقت بعد

 .کندیگزارش م نگونهیالرسول ابن هشام ا

 الیمحمد ع ای(: عقبه گفت)بکشند، گفت  یالسالم بفرمود تا و هیعل د،یچون س پس

از زنان و فرزندان من مواظبت خواهد  یچه کس) یگذاریباز م یو فرزندان من بک

السالم، جواب داد که به آتش دوزخ و عاصم بن ثابت بن  األقلح  هیعل د،ی؟ س(کرد

. به من گفت کشت اسریبن عمار بن  حمدبن م دهیاو را بر اساس آنچه عب یاالنصار

 ((دوم نهیپوش ۹۹۲صفحه  یفارس رتیو س ۲۱۹صفحه  یسیانگل رتیس)

 رتیو س ۲۱۵صفحه  یسیانگل رتیس. )وارد شد نهیبه مد انیقبل از زندان کروزی امبریپ

 ((۹۹۴دوم صفحه  نهیپوش یفارس

کرده بودند، و بعد از آن  ریرا اس یکه و دیبگذشت و د یبر و ریابن عم مصعب»

از تو  دیسخت ببند، نبا یدست و یمرد که گرفته ا نیا: گفت که یبدان مرد انصار

گرفته  کرده اند و ریرا اس یمال دارد و چون بشنود که و اریکه مادرش بس زدیبگر

 رتیو س ۲۱۵صفحه  یسیانگل رتیس) «.را باز خرد یبفرستد و و اریاند، مال بس

 .دوم نهیپوش ۹۹۹صفحه  یفارس
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و ( ها را آماده کردند هیفد)در خود افتادند و فداها راست کردند ( شیقر) شانیا پس

 یفارس رتیو س ۲۰۳صفحه  یسیانگل رتیس. )دندیخود بازخر رانیبفرستادند و اس

 .دوم نهیپوش ۹۵۱صفحه 

اما متاسفانه  دهدیمورد م نیدر ا یشتریهوگز اطالعات ب. اسالم نوشته توپ یکشنرید

 :میخوانیم ۲۶۷در صفحه . اشاره نکرده است یبه منبع

در ، فرمان مرگ  نهیراه مد مهیدر ن بای، تقر(بعد از نضر ابن حارث)روز بعد  دو

با  دیاو جسارت کرد و اعتراض کرد که چرا با. عقبه صادر شد یعنی ،یگرید یزندان

ات  یبخاطر دشمن»محمد پاسخ داد . ردیاسرا انجام بگ ریخصمانه تر از سا یاو رفتار

چه »گفت  زد،یکه زجه م یدر حال« کوچکم دخترو »عقبه گفت  ،«امبرشیبا اهلل و پ

 «آتش جهنم»گفت  امبری؟ پ«از او مراقبت خوهد کرد یکس

 ریاس کیآن  یکه در ازا یپول) هیفد افتیدر یها برا یزندان رت،یتوجه به س با

تمامشان بواسطه  باًیشده بودند و تقر ینگهدار نهیدر مد( کردندیرا آزاد م یجنگ

 نیب یو ابن هشام فارس ۲۰۴تا  ۲۱۵صفحات  نیب یسیابن هشام انگل. آزاد شدند هیفد

 .پرداخته است ریتبادل پول با اس نیا نیاز ا یاتیبه جزئ ۹۵۹تا  ۹۵۱صفحات 

نضر . کشته شده اند نهیدو نفر توسط محمد انتخاب شده اند و قبل از ورود به مد اما

 .که اعدامش موضوع پاراگراف باال است طیمع یعقبه ابن اب نیبن الحارث و همچن
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او به همراه نضر بن  نکهیشخص وجود ندارد، مگر ا نیدر مورد ا یادیز اطالعات

 شیآزما نیرفته بود تا چند سوال دشوار از محمد بپرسد تا با ا نهیالحارث به مد

مشروع  یدرخواست نینه؟ مسلم است که ا ایاست  نیراست امبریپ کیاو  ایکه آ ابدیدر

او به دستور  نیبنابر ا. پنداشته است یصدشمن شخ کیبوده است، اما محمد او را 

به او  نکهیبجز ا یزندان نیقتل ا یبرا یلیدل ایو  یدادگاه چیه. شودیمحمد اعدام م

مجاز  نیدر اسالم ا ایآ. شودینم دهید «یدار یتو در مقابل من دشمن رایز» شودیگفته م

 یشخص یخصومتها لیبه دل انیزندان انیرا از م یجنگ اشخاص کیاست که فاتح 

 بکشد؟

 از خود نشان بدهد؟ دیخداوند عدالت با یکه سخنگو یاست رفتار نیا ایا

داشت  یضرورت ایبود و او مستحق مرگ بود، آ زیجا زیاگر مجازات مرگ ن یحت

پاسخ محمد در  رد؟یدر هنگام قبل از مرگ او صورت بگ یشکنجه روان نیکه ا

و  تیدر مورد شخص یزیفرزندانش چه چ ندهیمقابل اضطراب عقبه در مورد آ

 کند؟یاو را فاش م تیانسان

 

 :حاتیتوض

قاتل عقبه گزارش داده  ۹۹۲را در جلد دوم صفحه  یعل یمرتض یفارس رتیس ●

 .است
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آمد، و  نهیالسالم، از غزو بدر باز مد هیعل دیچون س»نوشته است  یفارس رتیس ●

قبل از ورود اسرا  کروزیرسول اهلل  نکهیبه ا یدر فارس یعنی، «آوردند نهیبه مد رانیاس

 .است امدهین یزیوارد شده است چ نهیبه مد
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 (ابو رافع) یهودیال قیالحق یقتل سالم بن اب

 

 :اسحق گفت ابن

 یشرح کامل ماجرا یبرا) دیرس انیبه پا ظهیقر یبن یکه جنگ احزاب و ماجرا یوقت

 ی، مسئله سالم ابن اب.(دیمراجعه کن ظهیقر یبا فرنام حمله به بن یبه نوشتار ظهیقر یبن

 لیکه قبا یدر ارتباط با کسان شدیم ادیاز او « ابو رافع»که با فرنام  یهودی قیالحق

 لیاز قبا یکی)حال أوس . کرده بودند به اذهان آمد تحدم امبریپ هیمختلف را عل

 کیداشت و تحر امبریکه با پ یدشمن لیکعب ابن اشرف را قبل از احد به دل( نهیمد

اجازه خواست که سالم را  امبریخزرج از پ نیکشته بودند، بنابر ا امبریپ هیاو عل یها

 .اجازه به آنها داده شد نیبود بکشد و ا بریکه در خ

 :کرده است تیروا یاسحق از محمد بن مسلم بن شهاب الزهر ابن

 نیرسولش کرد ا یکه خدا برا ییاز کارها یکی: ابن کعب بن مالک گفت عبداهلل

همچون دو اسب دونده رقابت  گریکدیانصار، أوس و خزرج، با  لهیدو قب نیبود که ا

 یبرتر نیا دیآنها نبا» گفتیخزرج م کرد،یم امبریبه نفع پ یهرگاه أوس کار. کردند

مگر  گرفتندیو آنها آرام نم« داشته باشند المو در مقابل اس امبریرا از من در چشم پ



 
قرآن اتیطبق آ نیمسلم ریغ کشتار یدمحم برا یو دستورها یمقدس اسالم یقتل ها 167  

أوس  کردیم یکار زیاگر خزرج ن .دادندیانجام م امبریپ یمشابه را برا یکار نکهیا

 .کردیهمان کار را تکرار م قاًیدق

که  دندیکشت، خزرج از خود پرس امبریاش با پ یأوس کعب را بخاطر دشمن یوقت

ابن  ادیخصومت دارد؟ و آنگاه به  امبریدشمنان به اندازه کعب با پ انیدر م یچه کس

 امبریاجازه قتل او را خواستند و پ امبریپس از پ. بود بریأبی الحقیق افتادند که در خ

 .اجازه را به آنها داد نیا

عبد اهلل بن عتیک، ومسعود بن سنان، : خزرج به نزد او رفتند یمایسل یمرد از بن پنج

از  مانیهمپ کیوعبد اهلل بن أنیس، وأبو قتادة الحارث بن ربعی، وخزاعی بن أسود، 

را بعنوان رهبر آنها انتخاب کرد،  کیبن عتعبداهلل ا امبریکه آنها رفتند پ یوقت. اسالم

رفتند و به خانه  بریآنها به خ یوقت. و کودکان را ممنوع کرد انو او بر آنها کشتن زن

. قفل کردند نشیساکن یآن مسکن را به رو یشدند همه درها کیسالم در شب نزد

آنها . داده شده بود هیآن تک واریبه د یخانه اش بود که نردبان ییحال او در طبقه باال

. و اجازه ورود به خانه را خواستند ستادندیاز نردبان باال رفتند و در مقابل در خانه او ا

در  یکه آنها که هستند؟ و آنها گفتند که اعراب دیآمد و پرس رونیزن او از خانه ب

او گفت که شوهرش در خانه است و آنها . راه هستند یبرا یتوشه ا یجستجو

 لخودمان قف یاو  و بر رو یدر اتاق را بر رو میوارد شد یوقت. وارد شوند توانندیم

زد  غیزن او ج. افتدیب یشوهرش اتفاق ایما و او و  انیکه م میهراس داشت رایز م،یکرد

که در بستر  یبه او در مورد حضور ما هشدار داد، پس ما به سمت او وقت نگونهیو ا
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شب ما را  یکیکه در آن تار یزیتنها چ. میدیخود دو یها ریبود با شمش دهیخواب

 غیکه زنش ج یوقت. دیدرخشیم یمصر یبالش وناو بود که همچ یدیکرد سف یاری

 امبریفرمان پ ادیدر آورد اما به  امیکشتن او از ن یرا برا رشیاز ما شمش یکی دیکش

او در آن  یو اال ما به زندگ د،یپس دستش را کش میزنان را بکش میافتاد که حق نداشت

اهلل بن أنیس  بدع م،یبه او حمله کرد رمانیکه ما با شمش یوقت. میدادیم انیشب پا

کامال وارد بدن او شد و او  رشیشمش نکهیرا در شکم او فرو کرد و تا ا رشیشمش

 .است یاست، کاف یکاف ،یقطن یقطن گفتیم

داشت از نردبان افتاد و  یفیضع دیکه د کیعبداهلل ابن عت م،یخانه خارج شد از

از  یکیبه  نکهیتا ا میو برد میزخم برداشت، پس ما او را حمل کرد یدستش به سخت

را روشن کردند و  شانیمردم چراغها. میو داخل آن شد میدیآب آنها رس یها یجو

شدند و به کنار  وسیما ما افتنیاز  نکهیما به تمام جهات رفتند تا ا یدر جستجو

که چگونه  میدیپرس گریکدیما از . ر حال مرگ بود بازگشتندخود که د سیرئ

از ما داوطلب شد که  یکیپس  م؟،یداشته باش نانیاز مرگ دشمن خدا اطم میتوانیم

که زنش و  دمید»بعداً او بما گفت . او رفت و با مردم همراه شد. ندیبرود و او را بب

در دست داشت و آنرا در مقابل صورت  یزنش چراغ. در کنارش بودند انیهودی

 کیعبداهلل ابن عت یدارم که صدا نانیبه خدا، من اطم» گفتیشوهرش گرفته بود و م

منطقه  نیدر ا تواندیچگونه م کیابن عت» کنم،یبعد فکر کردم که اشتباه م «دمیرا شن

 ردکیکه به صورت او نگاه م یدرحال وبعد زنش به صورت او نگاه کرد « بوده باشد؟
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 نیتر از ا نیریش ی، من هرگز کلمات«که او مرده است ان،یهودی یبه خدا»گفت 

 .بودم دهیکلمات نشن

و به نزد  میاو به نزد ما آمد و ما را از اخبار آگاه کرد، ما همراه خود را برداشت بعد

 گریکدیهرکدام از ما با . میکه دشمن خدا را کشته ا میو به او گفت میبازگشت امبریپ

 امبریپ. میکردیم زیاو را کشته است ست یچه کس نکهیا رامونیپ امبریدر مقابل پ

 امبریپ م،یدیکش امیرا از ن مانیها ریپس ما شمش ند،یبب اما ر یها ریخواست که شمش

آثار  توانمیمن م رایعبد اهلل بن أنیس است که او را کشته است، ز ریشمش نیا»گفت 

 «نمیآن بب یغذا را بر رو

 :کندیم دایادامه پ نگونهیا رتیس متن

 :کندیم انیب نگونهیابن ثابت کشتن کعب و سالم را ا حسان

 آمده است، دیتو پد یبرا یاهلل، چه گروه خوب یا

 !ابن االشرف یو ا قیابن الحق یا

 شتافتند، زیت یها ریبه سمت شما با شمش آنها

 کند،یجنب و جوش م شهیکه در ب یریهمچون ش چابک

 که به نزد تو در مسکن تو آمدند یزمان تا

 ،یآنها شربت مرگ بنوش زیت یها ریتو را مجبور کردند که از شمش و



 
قرآن اتیطبق آ نیمسلم ریغ کشتار یدمحم برا یو دستورها یمقدس اسالم یقتل ها 170  

 .کردیم دیکه آنها را تهد ییرغم تمام خطرها یعل

 

ترور ها وجود داشته باشد، آنها را بعنوان  نیاز ا یهرگز شرمسار نکهیا بدون

 .اسالم هستند نفکیترور ها جزء ال نیا رایز دارند،یم یاسالم گرام یروزیپ یجشنها

 .جالب هستند میکنیبه آنها نگاه م بیبه ترت یماجرا ها وقت نیا عنوان

 

 غزوه بنی قریظه

 کشتن سالم بن ابی الحقیق یهودی

 امبر ابن عاس و خالد ابن ولید اسالم آوردند

 غزوه بنی ِلیحان

 غزوه ذی َقَرد

 غزوه بنی الٌمَصطَلق

شهر ها و مساکن و قبول کردن اسالم توسط  ل،یداستانها در حمله آنها به قبا نیا

 یم رییتغ یعیمحمد بطور طب یبا ترور دشمنان شخص ،یمهم در حمالت بعد یآدمها
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 یو عاد یعیطب یدر نظر ابن هشام بگونه ا یمشکل چیاتفاقها بدون ه نیتمام ا. ابندی

 .اسالم هستند شرفتیپ انیاز جر یجزئ

 

 منابع

 ۶۷۷دوم برگ  نهیپوش یرسول اهلل فارس رتیس
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 صفوان یبن خلف اب هیقتل ام

 

 ۹۳۷شماره  ۹۷چهارم کتاب  نهیپوش یبخار حیصح

 :کرده است تیبن مسعود روا عبداهلل

ابن خلف  هیبن معاذ با هدف برگزار کردن حج عمره به مکه آمد، و در خانه ام سعد

در خانه  دیرسیکه م نهیبه مد رفت،یبه سفر شام م یوقت زین هیبن صفوان ماند، چون ام

که  یفرا رسد، و وقت مروزیتا ن یکنیصبر م ایآ»به سعد گفت،  هیماند، ام یسعد م

که  ی، پس وقت «؟یو دور کعبه طواف کن یبرو یتوانیم روند،یم شانیمردم به خانه ها

 کندیکه طواف م یآن کس» دیآمد و پرس رونیابوجهل ب رفت،یسعد به سمت کعبه م

و  یهست تیتو در امن ایآ»، ابو جهل گفت «من سعد هستم»سعد پاسخ داد،  ،«ست؟یک

 فتسعد گ «؟یپناه برده ا ارانشیکه به محمد و  یدرحال ،یکنیکعبه را طواف م

بر سر ابوحکم »به سعد گفت،  هیدرگرفت، ام یآندو مشاجره ا نیو بعد ب «یآر»

سعد بعد به ابوجهل گفت « .است( مکه) یواد نیا سیو رئ رایداد نزن، ز( ابوجهل)

که من طواف کعبه را انجام دهد، من تجارت تو با  یبه اهلل سوگند، اگر تو نگذار»

 هی، ام«(خواهم گرفت متیتو را بعنوان غن یراموال تجا)خواهم برد  غمایشام را به 

سعد خشمناک . داشتیم ، و او را نگه«را بلند نکن تیصدا» گفتیهمچنان به سعد م
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تو را خواهد  گفتیام که م دهیاز من دور شو، که محمد را شن»( هیبه ام)شد و گفت 

به اهلل »گفت  هیام ،«یآر»، سعد گفت «او مرا خواهد کشت؟ ایآ»گفت  هیام.  »کشت

به نزد همسرش رفت و  هیام «دیگویهرگز دروغ نم دیگویم یزیمحمد چ یسوگند وقت

همسرش « به من چه گفته است؟( نهیمد) ثربیبرادر من از  یدانیم ایآ»به او گفت 

ادعا  یمحمد را وقت یاو ادعا کرد که صدا»، او گفت، «چه گفته است؟»گفت 

 .«است دهیکه مرا خواهد کشت شن کردهیم

کفار به  یپس وقت« .دیگویمحمد هرگز دروغ نم! به اهلل سوگند»گفت،  همسرش

 ینم ادیبه  ایآ»کنند، همسرش به او گفت  کاریان پتا با مسلمان رفتندیبدر م یسو

گرفت تا به جنگ نرود اما  میتصم هیام« به تو چه گفت؟ ثربیکه برادرت از  یآور

ما را از  دیپس با ،یمکه هست یوادزادگان  بیاز نج یکیتو »ابوجهل به او گفت 

 .پس او رفت و اهلل او را کشت ،«یکن یتا دو روز همراه کی

اهلل در  رسدبه نظر می…از مواقع مشاهده کرده بود یدر بعض شهیکه عا همانطور

 کردهیکه محمد اعالم م مینیبیما م. محمد است التیبه تما دنیبخش تیدلواپس واقع

محمد  انیاطراف ریسعد بن معاذ و سا ایاهلل بود  نیا ایآ. را خواهد کشت هیاست که ام

محمد است که آنها در به انجام  عیسر لیمات هیبودند کشته شدن ام افتهیکه در

 آن شتافتند؟ دنیرسان

اتفاق افتاده  نیبر کشتن او را اعالم کرده است و ا یهر حال محمد نقشه خود مبن به

 .است
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مرگشان را کرده بود کشته شدند  یبعد از آنکه محمد تقاضا کهیتمام کسان انیم از

و در  یجنگ رسم کیاو در  رسدیبه نظر م رایمتفاوت است ز یشخص اندک نیا

که  یآدمکش یکشته شدن مانند دسته ها. جنگ بوده است که کشته شود دانیم

که  رسدیاما به هر حال به نظر م ست،یفرستاده بود ن یکشتن برخ یمحمد شبانه برا

به کشتن او  یکرده اند که توجه خاص افتیرا در یا ژهیسربازان محمد دستورات و

 .جنگ بکنند نیدر ا

 یدشمنان شخص یترور ها ریسا یرفتار یبا الگو زیماجرا ن نیاما ا م،یندار نانیاطم ما

 .شباهت دارد اریمحمد بس

آورده شده  رونیاز آن ب یبخار حیدر صح ثیحد نیکه ا یاست که کتاب شگفت

 .نام دارد« و صحابه امبریپ یتقوا و پاکدامن»است 
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 قتل عمرو بن جحاش

 

آمده  ۴۲۹صفحه  لوم،یآلفرد گ یسیالرسول، نوشته ابن هشام ترجمه انگل رتیدر س

 :است

بوده است که عمرو بن جحاش قصد داشته است محمد را بکشد، اما  نیبر ا فرض

ماجرا  نیاست که محمد در مورد ا ییمورد وجود دارد وح نیکه در ا یتنها مدرک

به جان  نکهیشته محکوم به اها ک تیاو بر اساس مدارک و واقع. کرده است افتیدر

گمان محمد کشته شده  سمحمد سوء قصد کرده کشته نشده است، بلکه بر اسا

کشتن  یآدمکش برا ینشد، شخص یعادالنه دادگاه یعمرو بن جحاش بطور. است

به هر  ۶۰۷جلد دوم صفحه  یالرسول فارس رتیدر س: حاتیتوض. او ارسال شده بود

به  ۷شماره  حیرا ترجمه نکند، در توض یگرفته است متن عرب میمترجم تصم یلیدل

له عمرو  قتلیان  یالرجل جعال عل ریبن عم نیامی فجعل». اشاره کرده است یمتن عرب

 « .زعمونی مایبن جحاش، فقتله ف
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 یمک یمحمد و ده قربان

 

 الشیبه ام یابیدست یخشونت برا یریمحمد قدرتمند تر شد، آغاز به بکارگ یوقت

قتل آن افراد دست بکار  یاو خود برا. را صادر کرد یادیاو دستور قتل افراد ز. کرد

 .کنند یاو آدمکش یداشت که حاضر بودند برا یبلکه افراد شد،ینم

 نکهیاست که محمد بعد از ا یاعدام افراد یدستور محمد برا رامونینوشتار تنها پ نیا

 اتیدر زمان ح. او شدند دستور قتلشان را صادر کرد میتسل زیبطور صلح آم انیمک

نوشتار ما تنها به  نیرا صادر کرده بود، اما در ا یاریمحمد، او دستور قتل افراد بس

 .پرداخت میکه پس از روز فتح مکه دستور قتلشان صادر شد خواه ینفر ۰۱ یبررس

بود،  یقو یانلشگر شامل مرد نیا. به مکه حمله کرد ینفر ۰۱،۱۱۱ یبا لشگر او

 ابند،یکه بتوانند بر لشگر محمد غلبه  کردندیرهبران مکه گمان نم. مخلص یمسلمانان

آنرا قتل  نیساکن نیمحمد مکه را نابود نکرد، همچن. محمد شدند میآنها تسل نیبنابر ا

داشت، و دستور قتل  ادیاش را هنوز به  یشخص اناز دشمن یعام نکرد، اما او برخ

 نیا نکهیا لیمحمد تنها به دل د،ید دیخواه ندهیهمانگونه که در آ. آنها را صادر کرد

افراد متنفر  نیافراد چند سال او را مسخره کرده بودند و او را انکار کرده بودند از ا

 .بود
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 و قتل در مکه محمد

آن ده  ستیل نیا کند،ینفر را صادر م ۰۱دستور قتل  شودیبه مکه وارد م یوقت محمد

 :نفر بر اساس کتاب ابن سعد است

 ۰۷۹دوم برگ  نهیقول از الطبقات، پوش نقل

او دستور قتل  . را ممنوع کرد دنیوارد شد و جنگ( به مکه)أذاخر  قیاهلل از طر رسول

وهبار بن ( ۳)عکرمة بن أبی جهل ( ۰)افراد  نیشش مرد و چهار زن را صادر کرد، ا

(  ۹)ومقیس بن صبابة اللیثی (  ۴)وعبد اهلل بن سعد بن أبی سرح (  ۲)األسود 

(  ۹)وهند بنت عتبة (  ۶)هالل بن خطل األدرمی  بنوعبد اهلل (  ۷)والحویرث بن نقیذ 

 .وقریبة( ۰۱)وفرتنا  و ( ۵)عمرو بن هشام ( برده آزاد شده)وسارة موالة 

در شرف  بایمرد تقر نیکه ا دید دیخواه م،یآغاز کن ۲ با شخص شماره دیبده اجازه

! اعدام شدن بود، او تنها شانس آورد که مردان محمد نتوانستند ذهن او را بخوانند

 کردهیبه شما نشان دهد که ذهن محمد چگونه کار م یبطور اجمال تواندیمورد م نیا

 .است

و ترجمه  ۹۹۱برگ   لومینوشته آلفرد گ یسیرسول اهلل ترجمه انگل رتیکتاب س از

 ۹۹۰دوم برگ  نهیپوش ندهیابوالقاسم پا حیبا تصح یفارس
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که جنگ  یکه جنگ نکنند اال با کس: )لشکر را بفرموده بود رانیالسالم، ام هیعل دیس

از  یو فرموده بود که جماعت. دیجنگ کن زیاگر جنگ کنند، شما ن: کند، گفت

 نهارندهندیز ابندیدر شانی، که اگر ا(است کرده نییکه او تع یکسان) نییرا بتع شیقر

کعبه ( یپرده ها)استار  انیدر م راًیشان تقدیرا بقتل آورند، و اگرچه ا شانیو ا

 یکیبودند که هر یقوم جماعت نیدست در حلقه کعبه زده باشند، و ا ایباشند  ختهیگر

افراد عبداهلل ابن سعد، برادر  نیاز ا یکیبزرگ کرده بودند،  یداشتند و گناه یگناه

آن  یکی شانیو از جمله ا. بود دهیرنج(از او) تیالسالم بغا هیعل دیو س. بود یامر ان لب

و بعد از آن مرتد شد و از  ،ینبشت یو وح یالسالم کرد هیعل غمبر،یپ یریبود که دب

بود، و  هیام یبن لهیشخص در قب نیو ا ش،یقر شیو به مکه آمد پ ختیبگر نهیمد

 یعثمان برد، و عثمان رض نیالمومن ریو پناه به ام ختیچون او را طلب کردند، بگر

شدند، بعد از آن او را  دهیاهلل عنه، او را پنهان کرد تا چند روز بر آمد و مردم همه آرم

 هیعل دیو س. السالم آورد از بهر او شفاعت کرد هیعل غمبر،یپ شیبگرفت و در پ

و چون عثمان رفته . دیوش شد و بعد از آن او را به عثمان بخشخام یالسالم، ساعت

 د؟یچرا چون من خاموش شده بودم او را نکشت: اصحاب را گفت غامبریپ)بود، 

 :السالم گفت هیعل دیس( کردن ستیبایم یاشارت م،یرسول اهلل، ما ندانست ای: گفتند

 بااالشاره قتلیال  یالنب ان

و مسلمان  امدیمرد ب نیو بعد از آن  ا. کس را به اشارت نکشد یخدا غمبریپ: گفت

را به  ییجا ییفرمانروا)اهلل عنه،  او را عمل دادند  یشد، و در عهد خالقت عمر رض
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 نیو ا. اهلل عنه، او را عمل دادند یو همچنن در عهد خالفت عثمان رض( او دادند

 .یعبداهلل بن سعد گفتند راعامر بود و او  یبن لهیشخص از قب

 :دیگویم ۰۶۴متفاوت است، او  در برگ  یابن سعد مقدار تیروا

 ندیرا اگر بب( ادشدهیهمان عبداهلل )سرح  یاز انصار قسم خورده بود ابن اب یکی

. وساطت بکند امریاو و پ انیسرح بود، آمد تا م یاب یعثمان که برادر رضاع. بکشد

عثمان وساطت کرد و محمد به او اجازه . بود تا او را بکشد امبریمنتظر اشاره پ یانصار

او گفت  «؟یچرا به سوگندت عمل نکرد» دیپرس ینصاررسول اهلل از ا. داد که برود

و  یداشتم تا تو به من اشاره کن ریدسته شمش ی، من دست خود را رو!رسول اهلل یا»

 ستهیشا امبرانیبر پ است، مانیاشاره کردن نقض ا»گفت  امبریپ. «من او را بکشم

 «اشاره کنند یکه به کس ستین

 بحث

 یها یعبداهلل بن سعد کاتب وح. میکن یمورد را بررس نیا دیخوب، اجازه بده اریبس

 یوقت. بعدها او مرتد شد، اسالم را ترک کرد و به مکه رفت. بود ( قرآن)محمد 

. از افراد کرد یتعداد مشخص یهمه بجز برا یبرا تیمحمد مکه را گرفت، اعالم امن

 .محمد دستور داد که عبداهلل کشته شود است،گروه  نیفرد از ا نیعبداهلل سعد نخست
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به آنها  یکه دشت یمن تمام منابع. دهدیرا ارائه م یشتریب حاتیتوض یدشت یعل

به شما نشان دهد که  تواندیم یداشته است را ندارم، اما نقل قول از دشت یدسترس

 .دادیدستور قتل عبداهلل را م دیبا لیمحمد به چه دل

 :۰۰۹و سه سال، برگ  ستیب ،یدشت یعل

 سندگانیاز نو نهیدر مد یسرح نام داشت که مدت یعبداهلل بن سعد بن اب یششم و

: گفته بود غمبریمثالً پ. دادیم رییتغ غمبریرا با اجازه پ اتیآخر آ یگاه یول. بود یوح

 غمبریپ. «میحک میواهلل عل» میبگذارچطور است : گفتیاو م «میحک زیواهلل عز»

 نیبه ا. از اسالم برگشت لیقب نیاز ا رییتغ چندپس از تکرار . ندارد یمانع گفتیم

 یبه سو نهیکند و از مد رییبا القاء من تغ یاله یکه چگونه ممکن است وح لیدل

 .رفته، مرتد شد شیقر

او . پشت دستور قتل عبداهلل ابن سرح را ارائه کردم اتیها و جزئ نهیباال من زم در

ها  یمسلمان بود و با محمد در نوشتن وح کیاو . بر اعتبار قرآن بود یدیتهد

کرده  کتهیدر آنچه محمد به او د یاندک راتییاز اوقات تغ یو بعض کرد،یم یهمکار

که  یرا در متن یکالن یو حذف ها راتییتغ ای دادیم شنهادیبود را در نوشتن قرآن پ

که اگر قرآن واقعا از  افتیعبداهلل ابن سرح در. دادیشده بود انجام م کتهیبه او د

. دهد ریینازل شده را تغ یها یکه وح دادیبه او اجازه م دیمحمد نبا بود،یطرف خدا م

 .بازگشتبه مکه  نیهم یکه اسالم و قرآن باطل هستند و برا دیعبداهلل فهم
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قتل او صادر کرد، او به عثمان  یبرا یمحمد مکه را فتح کرد، و دستور نکهیاز ا بعد

 یبعد ها سرح تقاضا. بود پناه آورد امبریپ کیاش که از صحابه نزد یبرادر رضاع

 دانستندیاو را بدهد، اما آنها نم بیترت ارانشیاز  یکیبود که  لیمحمد ما. عفو کرد

 دانستند،ینم بیذهن محمد را بخوانند و غ توانستندیآنها نم رایچکار کنند، ز دیکه با

 .محمد سر انجام به او عفو داد نیبنابر ا

که عبداهلل دوباره مسلمان شد و [ ۹۱۲] سدینویکه ابن هشام م دیداشته باش توجه

 یتوانیاگر نم»روش  توانیم هیقض نیدر ا. کرد دایپ یمدت یدر حکومت برا یگاهیجا

 .دید یرا به روشن «وندیبه آنها بپ ،یآنها را شکست ده

که محمد دستور قتل او را صادر کرد، اما توبه او را  ندیاست مسلمانان بگو ممکن

محمد واقعا  د،یآ یجور در نم تیبا واقع نیبه او داد، اما ا ستنیو اجازه ز رفتیپذ

 .محمد همگون نبود التیآمد با تما شیکه پ یاناتیمرگ او را خواستار بود، اما جر

محمد دستور . استدالل محمد واقعا احمقانه است. بدهم یحیتوض دیبا نجایدر ا من

کردن خواست خود شکست  ادهیاما در پ دهد،یم رییمرد تغ نیاعدام ا یخود را برا

بکند؟؟؟ چرا محمد خودش او را  یبا سرش اشاره ا خواهدیچرا؟ چون نم خورد،یم

چرا  شد،یکشته م دیبا که او ودبزرگ ب یشخص به اندازه ا نینکشت؟ اگر جرم ا

 کشته شدن او اصرار نکرد؟ یمحمد رو

 نیا. است کردهیشکمش دستور صادر م یکه محمد از رو دهدیماجرا نشان م نیا

خواستار قتل او  یشخص لیمرتکب نشده بود، محمد به دال یجرم بزرگ چیشخص ه
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 ای شدندیمحمد کشته م یآن اتیمردم در زمان محمد بنابر خواست و نظر. شده بود

 .افتندی یم اتیاجازه ح

محمد دستور داد که . میکرد یمرد را بررس کیدستور قتل  یما ماجرا نجایا تا

ذهن او را  توانستندیمحمد نم انیعبداهلل اعدام شود، اما عبداهلل شانس آورد که اطراف

 .بخوانند

 ۹۹۰و  یسیانگل رتیدر س ۹۹۱از همان برگ  م،یبرگرد رتیبه س دیاجازه ده حال

 :میدهیادامه م یفارس رتیدر س

را  یندهند و هرکجا و نهاریالسالم، فرموده بود او را ز هیعل دیبود که س یکی گرید و

عبداهلل بن حنظل آمده :نسخه همه جا ریدر اصل و سا)بکشند، عبداهلل بن خَطَل  ابندیب

بود، تا  دهیردانالسالم او را عامل زکات گ هیعل دیبود که مسلمان شده بود، و س( است

از مسلمانان بکشت  یکیبعد از آن  ،یدن بودند زکات استدیاز عرب که اطراف نش

( آوازه خوان) زکیو او را دو کن. شیقر شیپ ختیو باز مکه گر( و مرتد گشت)

در غنا هوجو  شیرا فرموده بود تا در مجلس قر شانی، و ا(و دوستش) هیبود، مغنّ

فرموده بود که  م،السال هیعل غمبر،یپس چون پ. یالصلوه و السالم، گفتند هیعل غمبر،یپ

پس عبداهلل ابن خطل . بکشند ابندیهرکجا ب یو زکانیرا بکشند و بفرمود که کن یو

 .و بکشتند افتندیرا ب

که توسط عبداهلل بن خطل کشته شد برده   یآمده است آن مسلمان یسیانگل رتیس در

جمع  یاز انصار برا یکیعبداهلل بن خطل با  یبود که خدمتکار خود او بود، وقت یا
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و به  شوندیم ادهیاستراحت از مرکب خود پ یرفته بودند برا یزکات به منطقه ا یآور

به  یوقت. آنها غذا فراهم کند یرا بکشد و برا یکه بز دهدیآن خدمتکار دستور م

انجام نداده است،  یکار چیه آن خدمتکار هک ندیبیم شوندیم داریو ب رودیخواب م

 .کندیو به مکه فرار م کشدیپس او را م

محمد دستور داد . میکن یپاراگراف را بررس نیو ا میتوقف کن نجایدر ا دیبده اجازه

کشته  دیخطل با. او کشته شوند( برده زن) زیکه مرتد شده بود و دو کن یکه مرد

 شدیکشته م دیکه او برده مسلمان خود را کشته بود بلکه او با لیدل نینه به ا شدیم

را بکشد، او  یبرده ا یاگر مرد آزاد یاسالم عتیبر اساس شر. چون مرتد شده بود

 نکهیا لیبه دل زین زانیدستور داد کن نیمحمد همچن. قتل نخواهند کشت نیرا به جرم ا

اشعار را  نیکه آنها ا دیه داشته باشتوج. کشته شوند خواندندیاو م هیعل زیاشعار طنز آم

. بود دهیمحمد فرا رس یریحال زمان انتقام گ. سالها قبل در هجو محمد خوانده بودند

 سیالتاس دیحکومت جد ایاسالم  یبرا یدیتهد زانیکن نیکه ا دیتوجه داشته باش

که اشعار  لیدل نیدستور قتل آنها تنها به ا. و برده بودند زیآنها تنها کن. اسالم نبودند

در  یشتریب حاتیدر ادامه توض. محمد سروده بودند صادر شده بود هیعل زیهجو آم

 .ماجرا ارائه خواهد شد نیمورد ا

آورده  دیاست که ابن سعد پد یستیدر ل ۷که خطل مرد شماره  دیداشته باش توجه

برگ  ۳در مورد ابن خطل را از کتاب ابن سعد جلد  یشتریاست، اکنون اطالعات ب

 .نقل خواهم کرد ۰۶۳
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معن وموسى .  بر سر داشت یبه مکه وارد شد و کالهخود یروزیاهلل در سال پ رسول

رسول اهلل، ابن  ای»آمد و گفت  امبرینزد پ یشخص. گفته اند ثشانیبن داود در حد

 ‹!دشیبکش›سول اهلل گفت خطل به پرده خانه کعبه پناهنده شده است، سپس ر

 

 ۰۶۲: برگ

 …دیبکش دیافتیهرجا که  اورا

 شماره  ۹جلد  د،یدر مورد ابن خطل توجه کن یبخار حیاز صح یثیبه حد اکنون

۹۹۳: 

 یکه کالهخود یدر حال  امبری، پ(مکه)در روز فتح »: بن مالک نقل کرده است انس

نزد او  یکه کالهخود را از سر خود برداشت، مرد یبر سر داشت وارد مکه شد، وقت

 .«دشیبکش»گفت  امبری، پ«!است دهیابن خطل به پرده خانه کعبه چسب»آمد و گفت 

 ۰۶۴ابن خطل به اندازه عبداهلل بن سعد خوش شانس نبود، ابن سعد در برگ  متاسفانه

 :دیگویم

سطح، وفرتنا  یکه اب( مکه)در روز فتح ( به همراهانش)رسول اهلل دستور داد  همانا

که  دید یرا در حال( ابن خطل)أبو برزة آمد و او . وابن الزبعرى وابن خطل را بکشند

 .دیرا در( شکم ابن خطل)شکمش ( أبو برزة)او . بود دهیکعبه چسب یبه پرده ها
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 .مرتد شدنش کشت لیرا به دل یمشخص شد که محمد مرد اکنون

 م،یگردیباز م یفارس رتیس ۹۹۳و  یسیانگل رتیس ۹۹۰به برگ  اکنون

و  افتندیپس عبداهلل ابن خطل را ب. بکشند ابندیهرکجا ب یو زکانیبفرمود که کن 

: یبر طبق متن عرب) ختیبگر یگریو بکشتند و د افتندیب یکی زکانیبکشتند، و از کن

 (افتیو سپس امان 

محمد آرام  یوقت. فرار کرد یگریکشته شد و د زیاز دختران کن یکی نیا بنابر

 .گرفت، آن دختر امان خواست و محمد به او امان داد

که  یبعداً دختر. شودیاعدام م یگرید کند،یفرار م زیاز دختران کن یکی ن،یا بنابر

ماجرا بازهم نشان  نیا. شودیم دهیو بخش کندیبخشش م یزنده مانده است تقاضا

آنها او را هجو . است کردهیشکمش دستور قتل صادر م یکه محمد از رو دهدیم

بعدها که  یگرید یاما وقت شودیکار کشته م نیاز آنها بخاطر هم یکیکرده بود و 

 یدر حالت امن تر یاز لحاظ روح گرشید یمحمد بعد از کشتن دشمنان شخص

 .بخشدیزنده مانده را م زیقرار گرفته بود، دختر کن

 

 (:نکرده است ماجرا را نقل نیا یفارس رتیس) یسیانگل رتیس ۹۹۰ برگ

الحویرث ابن نقیذ بن وهب بن (   شدیدر روز فتح مکه کشته م دیکه با) گرید شخص

 .کشته شد یتوسط عل رثالحوی. …قصی،  بود( عبد)



 
قرآن اتیطبق آ نیمسلم ریغ کشتار یدمحم برا یو دستورها یمقدس اسالم یقتل ها 186  

کشته شده است که به محمد  لیدل نیشخص به ا نیا شود؟یم دهید زیچه چ نجایا در

 رثیگفته است که الحو یسیانگل رتیس ۹۱۴ابن هشام در برگ ! کرده است نیتوه

چند سال بعد . شتر دو تن از فرزندان محمد را که بر آن نشسته بودند رم داده بود

 .جانش تمام شد یبه بها نکاریا

دانسته اند، مثالً مراجعه شود به  یقتل او را ارتداد و لیدل سانینو خیاز تار یاریبس*

، صفحة ۴کتاب البدایة والنهایة، إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی أبو الفداء، جلد 

 .از مترجم حیتوض روتی، مکتبة المعارف، چاپ ب۳۵۹

 

 (:نوشته را ندارد نیا یفارس رتیس)دیگویم ۹۹۰در برگ  یسیانگل رتیادامه س در

از انصار  یکیاو  رای، ز(شدیکشته م دیکه با)بود  گریبن صبابة اللیثی شخص د مقیس

 کیبود و بعنوان  دهیبه قتل رسان یکشته بود، به تالف یرا که برادرش را بطور تصادف

 .مشرک به مکه بازگشته بود

 رتیس ۴۵۳و  ،یفارس رتیس ۶۹۳اشاره دارد، برگ  گرید یموضوع به مسئله ا نیا

 .نوشته است یسیانگل

من آمده ام که مسلمان : و مسلمان خواست شد و گفت امدیبن صبابه از مکه ب سیمق

. بخطا کشته بودند یبرادرم بدهند، که مسلمانان برادر و تیتاد یشوم، اکنون بفرما
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برادرش بدادند، چون چند روز بر آمد، فرصت  تیالسالم بفرمود تا د هیعل د،یپس س

 .زکشت و به مکه باز آمد و مرتد شدبا دکشته بو یو آن کس که برادر و دیطلب

برادرش را که مسلمانان او را کشته بودند از  هیشخص ظاهراً مسلمان شده بود و د نیا

سپس آن  اسیمق. را صادر کرد هیمحمد دستور پرداخت د. محمد طلب کرده بود

و بعد از اسالم خارج شده به مکه  کشدیکه برادرش را کشته بود م یمسلمان

از آنجا که مکافات ارتداد در اسالم مرگ است، محمد دستور قتل او را . گرددیبازم

 .کندیصادر م

در مورد سارة  ۹۹۳در برگ  یفارس رتیو س ۹۹۰در برگ  یسیانگل رتیادامه س در

 .(است امدهین یفارس رتیسارة در س یماجرا: )میخوانیجهل م یو عکرمه بن اب

 مذکور است رتیدر س نییاشان بتع یبودند و اسام گرید یو جماعت. 

السالم فرموده  هیعل دیکه س گرید یکیو  ) عبدالمطلب لهیو سارة برده آزاد شده قب)

در مکه دشنام ( محمد را)سارة او را . )جهل بود یرا بکشند، عکرمه بن اب یبود که و

بنت  میبعد از آن ام حک. شد منیو بجانب  ختیبگر زین( عکرمه)او (  داده بود

السالم، بود و مسلمان شده  هیعل غمبر،یپ شاوندیبود و خو یحارث بن هشام که زن و

برخاست و از  یداد، و و نهاریرا ز یالسالم، و هیعل د،یبخواست، و س یو نهاریبود، ز

 هیعل غمبریبخدمت پ امد،یو چون ب. رفت و او را باز پس آورد منیدنباله شوهر به 

 .السالم، آمد و مسلمان شد
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فرار کرد،  یگریاز آنها کشته شد و د یکیدر مورد دختران برذع خواننده ابن خطل، 

 یسارة، که تا زمان عمر زندگ نیهمچن. به او امان داد امبریامان خواست و پ نکهیتا ا

به  زیوالحویرث ن. اسب انداخت و کشت ریاو را در دشت مکه به ز یکرد و سرباز

 .کشته شد یدست عل

اما به هر حال او  شود،یامان داده م شودیمحمد آرامتر م یبه او در آن زمان وقت ظاهراً

. دهدیقتل به ما م نیدر مورد ا یکم اریاطالعات بس رتیمتن س. شودیبعدها کشته م

 ایبرخورد سم اسب  لیبه دل  یبود؟ معموالً مردم بطور تصادف یمرگ او تصادف ایآ

اسب انداخته  ریباشد، ابتدا او را ز یقتل عمد نیرسد ایبه نظر م. شوندیشتر کشته نم

 رثیاو کشته شده است و الهو. تمام کرده اند ریشمش کیاند و بعد کار را احتماال با 

پس از  یکیدو جمله کامال مشابه است و تکرار آنها  نیساختار ا. کشته شده است زین

 .بوده است مدمح نیشیدستور پ جهیکه قتل هردو در نت دهدینشان م گرید

ماجرا  نیدر مورد ا( ۰۶۵، برگ ۹جلد  ن،یشبیف کلیترجمه ما) یطبر خیتار کتاب

 :دهدیم یشتریاطالعات ب

اسبش را  یعمر ابن خطاب، شخص( خالفت)در زمان  نکهیادامه داد، تا ا اتشیبه ح او

 .او کشته شد نکهیکند، تا ا مالیو پا ردیگ ریواداشت تا او را ز

چه  ینبوده است، گفته نشده است که او برا یکه مرگ او تصادف دهدینشان م نیا

قتل  نیا لیاز دال یکیحداقل  تواندیمحمد م هیاشعار او عل رسدیکشته شد، اما به نظر م

 .او باشد
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از عکرمه  نقل شده  یثیحد هی، در حاش۹۶، شماره ۹۴، کتاب ۵جلد  ،یبخار حیصح

 :است

 :نقل کرده است عکرمه

خبر به ابن  نیا. آنها را سوزاند یآورده شدند، عل یبه نزد عل( خدایب) قیزند چند

چون رسول اهلل آنرا  سوزاندم،یاو بودم، آنها را نم یاگر من جا»او گفت  د،یعباس رس

من در . «دینکن هیتنب( آتش)اهلل  هیرا با تنب چکسیه»منع کرده است، او گفته است 

 رییاسالم اش را تغ نیهرکس د»ست که گفته ا خداعوض آنها را به دستور رسول 

 .کردیعمل م« !دشیداد، بکش

از اسالم خارج  نکهیبخاطر ا دیمردم با ایآ ست؟یچ ینید یشما راجع به آزاد نظر

گفته از  نیو ا. کشته شوند دیکشته شوند؟ محمد دستور داده است که با شوندیم

 .است که خود آزاد شده بود یشخص

 ،یبخار حیاست که در صح یابن سعد، فرد شماره دو احتماالً همان کس ستیل از

. کرده اند ادیاز آن  ۹۰۶شماره  ۹۷کتاب  ۴و جلد  ۷۷۳، شماره ۹۵کتاب  ۹جلد 

 .کشته شد منیهبار بن األسود بن کعب در 

 نیعنوان ا یفارس رتیس ۰۱۹۶و برگ  ۷۴۹برگ  یسیرسول اهلل انگل رتیس در

نام برده شده است و در متن آن بخش از او با نام اسود بن  «اسود العنسی…»بخش 

 نیب یتشابه و ارتباط شودیباعث م هیقض نیشده است که ا ادیاز او  یکعب العنس
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ابن سعد وجود داشته باشد و  سودبه آن اشاره شده است و اال ثیکه در حد «یالعنس»

 .شخص اشاره کنند کیبه  یاسام نیاحتماال ا

بوده  انیاو همسر ابو ابوسف. ابن سعد، هند بنت عتبة است ستیل در ۶شماره  شخص

ابو . را صادر کرده بود انیدستور قتل ابو سف شتریکه محمد پ سدینویم یدشت. است

 شیدرست پ. بود دهیمحمد در جنگ جنگ هیاو عل. بزرگ در مکه بود یرهبر انیسف

که  شودیو مجبور م رودیمحمد م شیپ هب انیابو سف رد،یمحمد مکه را بگ نکهیاز ا

اسالم را  زیبعدها هند بنت عتبة ن. او اسالم را قبول کرد. ردیبم ای ردیاسالم را بپذ

 یهند در گذشته پس از جنگ احد به اجساد مسلمانان ب. افتیو امان  رفتیپذ

 بودرا از بدن او در آورده ( حمزه)از مسلمانان  یکیجگر  یکرده بود، او حت یاحترام

مسلمانان  ریمحمد و سا نیاو همچن. بود، سپس بر آن تف انداخته بود دهیو آنرا جو

تمسخر  کردندیکه در جنگ شکست خورده بودند و صحنه جنگ را ترک م یرا وقت

 .کرده بود

 .بخشش کرد و بخشوده شد یتقاضا او

 :خالصه

محمد را انکار  یامبریپ نکهیا لیافراد تنها به دل نیاز ا یکه دستور قتل برخ میدید

آنها با خود فکر کرده  رایکرده بودند و او را تمسخر کرده بودند صادر شده بود، ز

محمد به  هیعل یافراد هرگز اسلحه ا نیا شتریب. بودند و اسالم را ترک کرده بودند
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سوخت، انتقام درد و  یکه در آتش انتقام م یدر حال دسالها بعد محم. دست نگرفتند

 .او باعث شده بودند را گرفت و آنها را کشت یافراد برا نیاز ا یکه برخ یریتحق

که ابن سعد آنها را آورده است و محمد آنها را پس از فتح  یاشخاص ستیل نجایا در

مکه را فتح  نکهیچند شخص هستند که محمد قبل از ا. رسدیم انیمکه کشت به پا

. خواهم داد حیتوض یگریاشخاص در نوشتار د نیمن در مورد ا کشد،یکند آنها را م

 .کشدیرا صادر کرده بود م تلشانکه دستور ق ینفر ۰۱نفر از  ۷ یال ۹محمد 
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 دارد؟ یترحم محمد بر مردم مکه نشان از آدمکش نبودن و ایآ

 

 شگفتاریپ

اسالم انجام داده  امبریکه پ یوحشتناک اتیجنا انیپس از ب انیاز اسالمگرا یاریبس

 یکه او فرد دهدیدر فتح مکه نشان م امبریکه رفتار پ کنند ینکته اشاره م نیاست به ا

 کنند یراه تالش م نیاست، و از ا دهیاش را بخش نهیریبخشنده بوده است و دشمنان د

نوشتار  نیا. کنند ریاسالم را انساندوست و بخشنده تصو امبریپ دیچهره ضد انسان و پل

نشان دهد که   کندیو تالش م پردازدیم یخیو تار یادعا از لحاظ منطق نیا یبه بررس

در  یهدف ابتدا اندک نیبه ا دنیرس یبرا. اساس است یاستدالل کامالً پوچ و ب نیا

خواهد شد  داده حیتوض یخیتار تیشخص کیقضاوت در مورد  حیمورد نحوه صح

 .خواهند شد یداد بررس یکه در آن رو یفتح مکه و اتفاقات یو سپس ماجرا

 

 مهربان باشد یگاه تواندیهم هم م آدمکش

 زیآدمکش و قاتل ن کیباشد اما مسلم است که  بیعج یبخش مقدار نیا تریت دیشا

خود نسبت به انسانها  دگاهیدر د انیکه اسالمگرا یاشکال. باشد یانسان مهربان تواندیم

 ای یانسانها موجودات ایکه گو کنندیاست که انسانها را آنگونه تصور م نیدارند ا



 
قرآن اتیطبق آ نیمسلم ریغ کشتار یدمحم برا یو دستورها یمقدس اسالم یقتل ها 193  

آنها به آدمکش و غارتگر بودن  امبریپ یوقت نرویاز ا. دمطلقاً بد هستن ایمطلقاً خوب و 

 نگونهیا یدر هر زمان و هر مکان دیبا امبرشانیکه پ کنند یگمان م شود، یمتهم م

را  یگرفته باشد تا بتوان و شیدر پ یضد انسان یبرخورد کرده باشد و همواره رفتار

 .ستین نگونهیا تیاما واقع. دیآدمکش و غارتگر نام

را به عمد  گرید گناهیشخص ب کیتنها و تنها  یاست که اگر شخص نیا تیواقع

کشورها  یدر برخ ایرا محکوم به حبس ابد و  یو و دانندیرا آدمکش م یبکشد و

آدمکش  کی شیآدمکش در تمام دوران زندگ کی ایآ. کنند یمحکوم به اعدام م

 تیک لحظه تمام ماهیو بخاطر همان  کند یم «یآدمکش»لحظه  کیتنها  ایاست؟ 

 کند؟ یم رییتغ« آدمکش» کیبه  یعاد یاز انسان یو

 یاست که وقت یو زشت یاخالق ریآنقدر کار غ «یآدمکش»است که  نیا تیواقع

او در مقابل  گرید یو کارها هایها و بد یرا انجام دهد تمام خوب نکاریا یکس

 واناتیآدمکش ممکن است به ح کی. شود یم یمهم تلق ریارزش و غ یب نکارشیا

را نوازش کند و به  ودکانعالقه داشته باشد و هر روز به گلها آب دهد و ک یخانگ

 یاما وقت. ندارد یاو تناقض یکار او هرگز با ذات آدمکش نیا یفقرا کمک کند،  ول

کودکان را  ایو  دادهیگلها را آب م نکهیرا بکشد اورا بدون توجه به ا یآدم یشخص

 .نامندیآدمکش م کردهینوازش م

رفتار کرده است، رفتار  انشیخود ممکن است آنگونه که با قربان انیبا اطراف آدمکش

با زوق و  اریبس یخود فرد یشخص یممکن است در زندگ تلریبعنوان مثال ه. نکند
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نقاش  کی تلریبوده است ه نیهم چن تیبوده باشد، و واقع یهنرمند و دوست داشتن

 یکلمه به معن نیا یدر زبان آلمان) سفولوک نیماش هیماهر بوده است و طرح اول

ممکن است با دوست  تلریه. بوده است تلریمتعلق به ه یقورباغه ا.( مردم است نیماش

، ممکن (نبوده نگونهیکه ا)داشته باشد  یمهربانانه ا اریهمسر خود رفتار بس ایدختر و 

که  یانتیخ لیبزند، ممکن است هزاران نفر را به دل تیو انسان یاست حرف از آزاد

 تیرا بکشد، ماه گناهیانسان ب کیاگر تنها و تنها  تلریاما ه. به او کرده بودند ببخشد

 یاو در زندگ یهایژگیو و صیخصا یخواهد کرد و باق رییآدمکش تغ کیاو به 

 .اش کمرنگ خواهند شد یعموم یو حت یشخص

نقاش هنرمند و  کیندارد که او  یتیابداً اهم گریبه آدمکش، د تیماه رییاز تغ بعد

با او  دیآدمکش با کیآدمکش است و همانند  کینه، او  ایمهربان بوده باشد 

را  نیزم یرو یانسانها ینفر را بکشد و باق ۰تنها  یحال اگر شخص. برخورد کرد

 یداشته باشد، از کشتن آنها خود دار زیکشتن آنها را ن تیموقعکه  ینکشد و در حال

 دیآدمکش بودن او دانست؟  تصور کن هیعل یرا سند یکار و نیا توانیم ایکند آ

 یمن آدم بد دیو بگو ابدیانسان در دادگاه حضور ب کیکشتن  لیبه دل یشخص

ام،  دهیاطرافم را بخش یانسانها ریسا یرا کشته ام و تمام کنفریچون تنها  ستم،ین

 یاستدالل نیقاتل با چن کی دیکنیگمان م ایکه آنها مستحق مرگ بوده اند، آ یدرحال

در  ست؟یکارانه ن بیاستدالل نابخردانه و فر نیا ایآ  ابد؟ی ییبتواند از دادگاه رها

 کی یاسالم حت امبریگونه است، اگر پ نیبه هم قاًیدق هیقض زیاسالم ن امبریمورد پ

عمل او باعث  کی نیآدمکش است و هم کی وکشته باشد، ا زیرا ن گناهیشخص ب
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شمرده شوند، حال آنکه  تیدستکم، کم اهم ایو  تیاهم یاعمالش ب هیبق شود یم

اسالم نه تنها در  امبریپ. نفر است کیاز  شیب اریاسالم بس امبریپ گناهیب انیقربان زانیم

 یسراخود باعث قتل هزاران آدم شده است ، بلکه دستور قتل ا یتهاجم یجنگ ها

دشمنان  انهیدستور ترور و کشتن مخف نیصادر کرده است  و همچن زیرا ن یادیز

 زینفر را ن ۰۱۱۱ یشخص آدمکش نیاش را صادر کرده است ، حال اگر چن یاسیس

 ست؟ین یدیآدمکش و موجود پل گریاو د ایببخشد آ

 کیاست،  یمعن یکامال ب کنند یم انیکه اسالمگرا لیقب نیاز ا ییااستدالله نیا بنابر

. آدمکش است کینفر انسان را ببخشد، بازهم  ونیلیم کیفرد آدمکش اگر برفرض 

 هینفر را توج کیاست اما هرگز کشتن  یو مثبت ینفر کار اخالق ونیلیم کی دنیبخش

 .کند ینم

 یبن لهیقب یماجرا دنیپس از شن انیشده است که اسالمگرا دهیموارد د یدر برخ مثالً

 نیا یروز کرد،یم یشکمبه شتر را خال امبریسر پ یبود که بر رو یزن ند،یگویم ظهیقر

 یخیسند تار چگونهیالبته من تابحال ه. زن رفت نیا ادتیبه ع امبریشد و پ ضیزن مر

ساخته دست توانمند  زین ثیحد نیا کنمیگمان م وام  دهیند هیقض نیدر مورد ا

مضحک  و از  اریراست هم باشد بس یدروغ نیاگر چن یباشد اما حت ینیدکانداران د

 دانندیاو م تیبر ترحم و انسان لیرا دل امبریعمل پ نیا انیاست که اسالمگرا بیعجا

 یو آدمکش یعدالت یشخص را نشان از ب نیتوسط ا گناهینفر انسان ب ۶۱۱اما کشتن 

 .دانندیمرد نم نیا
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را با  «گناهیانسان ب کیکشتن »کار زشت  تواندیم یکس ایاست که آ نیا پرسش

انسان  کی یاگر شخص. نخواهد بود نگونهیخود جبران کند؟ قطعاً ا گرید یکارها

عبور کنند، بازهم او  ابانیکمک کند تا از خ انینایرا بکشد و هزاربار به ناب گناهیب

 یو بد انسانها را به اعداد مثبت و منف وباگر اعمال خ. است یو بد تکاریانسان جنا

 اریبس یدست کم عدد ای تینها یب یانسان قطعاً عدد منف کیکشتن  م،یکن میتقس

 زیزن و به مالقات او رفتن ن ریآن پ دنیدر نکته مقابل بخش. بزرگ خواهد بود اریبس

واحد کار خوب  ۰۱۱مثالً  دیاست و فرض کن یخود عمل خوب و مثبت یدر جا

 کیبا به مالقات  تواندیرا کشته است م گناهیانسان ب کیکه  یشخص ایحال آ. است

 !شود؟ هرگز لیتبد یزن دشمن رفتن به انسان خوب ریپ

مورد  نیدر ا انیکه اسالمگرا یروشن باشد که اساس استدالل دیکامال با نیا بنابر

را کشته باشد و  گناهیانسان ب کیاسالم اگر  امبریکامال اشتباه و غلط است، پ کنند یم

 کیباشد و به مالقات آنها رفته باشد بازهم  دهیدر مقابل تمام دشمنان خود را بخش

 یخیتار قتیمتفاوت با حق اریبس اتیفرض نیحال آنکه ا. و آدمکش است تکاریجنا

 دهیرا کشته است و نه تمام دشمنانش را بخش گناهینفر ب کیاسالم تنها  امبرینه پ. است

 .است

آشکار شود اما بازهم بد  انیسفسطه اسالمگرا نیاست تا ا یکاف ینکته اساس نیهم

تا  م،یکن یو آنچه واقعا اتفاق افتاده را بررس میافکنیب یفتح مکه نظر یبه ماجرا ستین

 .که محمد واقعا کرده است روشن شود یکار تیماه
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نا آگاه با  مسلمانان او به مکه یو لشرگرکش هیبیعهدنامه صلح حد نپا گذاشت ریز

 یکه انگار محمد برا ندیگویفتح مکه سخن م یاز ماجرا یاسالم بگونه ا خیتار

چپ و راست به محمد  شیاست و قر کردهیم یخودش در صلح و آرامش زندگ

 کیدر مورد  دگاهید نیالبته ا. است زدهیم یاست و دست به آدمکش کردهیحمله م

 یانتظار باشد، اما در مورد شخص تبهکار بلو کامالً قا یعیممکن است طب امبریپ

 .کندیصدق نم دگاهید نیهمچون محمد قطعاً ا

بوجود آورد و  شیقر یتجارت یخصومت ها را محمد با حمله به کاروانها نینخست

در دفاع از  شیبود که قر یجنگ زین( یجنگ بدر اول) شیجنگ محمد با قر نینخست

جنگها  یاز باق. انجام داد شدندیاش که توسط محمد تاراج م یتجارت یکاروانها

دست به  شیقر ناًیقیکه  ستدان یرا جنگ( احزاب)بتوان تنها جنگ خندق  دیشا

 رایدفاع بشمار آورد ز ینوع توانیم زیجنگ را ن نیا یجنگ زد، اما حت نیا جادیا

زد و  یادیمحمد خصومت را آغاز کرده بود و تا آن زمان دست به قتل عام مردم ز

حمله کند،  زیداشت که محمد به دنبال کسب قدرت است تا به مکه ن نیقی شیقر

منطقه ظهور  نیدر ا راًیاخ یرحم یآشوبگر و مرد ب نکهیاز ا زین انعربست لیقبا ریسا

فتنه و آشوب را به  نیگرفتند ا میتصم بود که نیکرده است کم کم آگاه شدند، ا

 تیهم در پاسخ به تمام ینینچنیا یجنگ ها یاست که حت نیا. خفه کنند کبارهی

به کشتار و تجاوز  نهیکه در مد یدیخودکامه و خونخوار جد کتاتورید یها یطلب

مورد  نیبحث مفصل تر در ا یبرا. )یگرید لیدل چیآمد نه به ه دیپد زدیدست م
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 یاهلل منتظر تیبخش دوم مناظره آ -غمبریپ یبا فرنام جنگها یبه نوشتار دیمراجعه کن

 (.نایس یبا دکتر عل

آمد، هم  شیمردم عربستان پ ریمحمد و سا انیکه م ییها یریبعد از تمام درگ اما

را امضاء کنند که  یعهدنامه ا گریکدیکه با دندیمکه صالح د نیمحمد و هم مشرک

عهدنامه که معروف به صلح  نیمفاد ا. نجنگند گریکدیبا  یبر اساس آن تا مدت

 :قرار بود نیاست از ا هیبیحد

 نیپسر عمر که مورد توافق طرف لیمحمد پسر عبداهلل و سه نیاست ب یقرارداد نیا ●

 .قرار گرفته است

 .ردیدر گ یجنگ دیتا ده سال نبا نیطرف نیب ●

داشته  تیامن دیمتعلق باشد، با نیطرف( لیقبا)از  یکیکه به  یدوره، هر کس نیدر ا ●

 .را بر او بکشد یریشمش دیاز طرف مقابل نبا یباشد و کس

به  یبرد، او برگردانده خواهد شد، اما اگر مسلمان نهیبه مد انیشیاز قر یاگر کس ●

 .مکه برود، او را باز نخواهند گرداند

 نیاز طرف کیعهدنامه از جانب هر نیعربستان، مجاز هستند که به ا لیقبا یباق ●

 .وارد شوند

باز خواهند گشت، اما سال بعد ( نوشتن عهدنامه آمده اند یکه برا) نباریمسلمانان ا ●

 .از سه روز در مکه بمانند شیخواهند آمد اما حق ندارند که ب( به مکه)دوباره 
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 ریحق ندارند که مسلح بازگردند و تنها حق دارند که با خود شمش( مسلمانان)آنها  ●

 (.شوند یها نگهدار سهیدر ک دیبا امهایباشد و ن امیدر ن شانیرهایشمش دیبا رند،اویب

 

تابحال توجه ما را به خود جلب نکرده باشد، اما محمد در  ادیمسئله ز نیا دیشا

در آن زمان که خانه  رفت؟یچه به حج م یکه هنوز مکه را فتح نکرده بود برا یدوران

به حج رفتن  ایکعبه هنوز بت خانه بود و انواع و اقسام بت ها در آنجا وجود داشتند آ

ندارد،  یچندان تیاهم خدایب کیمن بعنوان  یمسئله برا نیمحمد درست بود؟ ا

 نکهیا لیبه دل یبت پرست دیهردو نابخردانه هستند و تازه شا یو بت پرست یخداپرست

 یبرا دیمسئله با نیباشد، اما ا یبت ها دستکم وجود دارند بخردانه تر از خداپرست

 .محمد را روشن کند ییمسلمانان نفاق و دورو

و بزرگش را  یاز دشمنان اساس یکینبرد با  ش،یقرارداد با قر نیمحمد پس عقد ا اما

وزات خود را کرد که تجا دایپ یفرصت کاف قیطر نیدر آورد، و از ا قیبه حالت تعل

تجاوزات  نیمحدود کند، نخست نهیمد یشمال هیناح ژهیعربستان، بو گرید یبه نواح

محمد پس از دو سال تجاوز و . بود بریقرارداد، تجاوز به خ نیمحمد پس از عقد ا

دوباره به  تواندیکه اکنون م کندیو احساس م ابدی یدست م یشتریجنگ به قدرت ب

داشت که  اریدر حدود ده هزار مرد جنگجو را در اخت نباریفتح مکه فکر کند، او ا

 عدهبودند که محمد و یلیاز آنان مسلمان هم نبودند، تنها از مردم قبا یبرخ یحت
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داشت تا  ازین یبود که محمد به بهانه ا نیا. کسب قناعم و قدرت را به آنها داده بود

 .مل بپوشاندفتح مکه خود جامه ع یایرا فسخ کند و به رو هیبیعهدنامه حد

اش  یالیدست به دامن دوست خ کندیم دایبهانه را پ نیا نکهیبالفاصله بعد از ا محمد

( برائت)امروزه در سوره توبه  ات،یآ نیا کند،یرا از او نقل م یاتیو آ شودیاهلل م

 :وجود دارند

 ۷تا  ۰ اتیتوبه آ سوره

مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِینَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِکِینَ؛ فَسِیحُواْ فِی األَرْضِ أَرْبَعَةَ  بَرَاءةٌ

هِ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُواْ أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ؛ وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِ

وْمَ الْحَجِّ األَکْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِیءٌ مِّنَ الْمُشْرِکِینَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ یَ اسِإِلَى النَّ

ذِینَ وَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللّهِ وَبَشِّرِ الَّذِینَ کَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ؛ إاِلَّ الَّ

م مِّنَ الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ لَمْ یَنقُصُوکُمْ شَیْئًا وَلَمْ یُظَاهِرُواْ عَلَیْکُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَیْهِمْ عَاهَدتُّ

 نَکِیعَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ؛ فَإِذَا انسَلَخَ األَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِ

وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ  حَیْثُ

الصَّالَةَ وَآتَوُاْ الزَّکَاةَ فَخَلُّواْ سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ؛ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِکِینَ 

حَتَّى یَسْمَعَ کَالَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ الَّ یَعْلَمُونَ؛  رْهُاسْتَجَارَکَ فَأَجِ

کَیْفَ یَکُونُ لِلْمُشْرِکِینَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إاِلَّ الَّذِینَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ 

فَاسْتَقِیمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ؛ کَیْفَ وَإِن یَظْهَرُوا  کُمْالْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَ
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سِقُونَ؛  عَلَیْکُمْ الَ یَرْقُبُواْ فِیکُمْ إِالًّ وَالَ ذِمَّةً یُرْضُونَکُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَکْثَرُهُمْ فَا

 .قَلِیالً فَصَدُّواْ عَن سَبِیلِهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ نًااشْتَرَوْاْ بِآیَاتِ اللّهِ ثَمَ

 

بیزارى از سوى خدا و پیامبر او، به کسانى از مشرکان است که با آنها  )این، اعالم)

و )در زمین سیر کنید ( مهلت دارید که آزادانه)؛ با این حال، چهار ماه !اید عهد بسته

توانید خدا را ناتوان سازید،  و بدانید شما نمى(! و بیندیشید خواهید بروید، هر جا مى

؛ و این، اعالمى !خداوند خوارکننده کافران است( و بدانید! کنید رو از قدرت او فرا)

[  روز عید قربان]= مردم در روز حج اکبر ( عموم)است از ناحیه خدا و پیامبرش به 

این حال، اگر توبه کنید، براى شما بهتر  با! خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزارند: که

و از قلمرو )خدا را ناتوان سازید  توانید نمىو اگر سرپیچى نمایید، بدانید شما ! است

؛ مگر کسانى از !و کافران را به مجازات دردناک بشارت ده(! قدرتش خارج شوید

ردند، و مشرکان که با آنها عهد بستید، و چیزى از آن را در حقّ شما فروگذار نک

بشمرید؛  رماحدى را بر ضدّ شما تقویت ننمودند؛ پیمان آنها را تا پایان مدّتشان محت

هاى حرام پایان گرفت،  وقتى ماه( امّا)؛ !زیرا خداوند پرهیزگاران را دوست دارد

مشرکان را هر جا یافتید به قتل برسانید؛ و آنها را اسیر سازید؛ و محاصره کنید؛ و در 

هرگاه توبه کنند، و نماز را برپا دارند، و زکات را ! ر سر راه آنها بنشینیدهر کمینگاه، ب

؛ و اگر یکى از !آنها را رها سازید؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است ازند،بپرد

و در آن )مشرکان از تو پناهندگى بخواهد، به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود 
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؛ چگونه !سان، چرا که آنها گروهى ناآگاهندسپس او را به محل امنش بر(! بیندیشد

در حالى که آنها همواره آماده )براى مشرکان پیمانى نزد خدا و رسول او خواهد بود 

و )مگر کسانى که نزد مسجد الحرام با آنان پیمان بستید؛ ! ؟(شکستن پیمانشان هستند

شند، شما نیز تا زمانى که در برابر شما وفادار با( پیمان خود را محترم شمردند؛

پیمان مشرکان )؛ چگونه ! وفادارى کنید، که خداوند پرهیزگاران را دوست دارد

، در حالى که اگر بر شما غالب شوند، نه مالحظه خویشاوندى با شما را (ارزش دارد

کنند، ولى دلهایشان ابا دارد؛  شما را با زبان خود خشنود مى! کنند، و نه پیمان را؟ مى

( مردم را)؛ آنها آیات خدا را به بهاى کمى فروختند؛ و !مانبردار نیستندو بیشتر آنها فر

 !دادند باز داشتند؛ آنها اعمال بدى انجام مى واز راه ا

 

 نیب یمعاهده ا چیپس ه نیکه ز داردیاعالم م اتیآ نیا دنییبا سرا یبه روشن محمد

حق دارند که تا چهار ماه زنده باشند و  نیمسلمانان و نامسلمانان وجود ندارد و مشرک

 نیمشرک یاز تفاوت ها یکی. پس از آن در صورت مشرک ماندن کشته خواهند شد

ندارند، اهل کتاب در  اتیحق ح نیمشرک کهاست  نیا یبا اهل کتاب در فقه اسالم

 هیجز نیخود ادامه دهند، اما از مشرک یبه زندگ توانندیبدهند م هیکه جز یصورت

بود که محمد به عهدنامه  نیا. رندیبم ایمسلمان شوند  دیبا ایآنها  شود،ینم تافیدر

 راجنگ  یآمادگ عتاًیهم که طب شیقر کند،یم یو به مکه لشگر کش کندیم انتیخ

خود خواسته اسالم دستکم به ععهدش وفادار باشد  امبرینداشت و انتظار داشت که پ
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 یشدن برا میو از آنجا که تسل. شدن در مقابل محمد نداشت میجز تسل یچاره ا

مجبور شدند اسالم  نیبر اساس اسالم تنها مسلمان شدن است، مشرک نیمشرک

 .نامسلمانان را مسلمان کرد ریشمشخدا با زور و  امبریپ گریبار د یعنی. اورندیب

از افسران محمد با ابو  یکیفتح مکه نوشته است،  عیابن هشام در شرح وقا رهیس

خون ها  ختنیبا محمد شد تا از ر داریتماس برقرار کرد و او داوطلب د انیسف

 دهیزمان آن نرس ایآ ان،یابوسف یبر تو ا یوا»که  دیمحمد از او پرس. شود یریجلوگ

 نیدر مورد ا»گفت  انیابوسف« که من رسول اهلل هستم؟ یاست که شهادت بر آن ده

از  شیشو و پ میتسل» دیگویبه او م( ثیحد یراو)، ابن عباس «رمهنوز شک دا هیقض

و محمد رسول او  ستیجز اهلل ن ییشهادت بده که خدا یآنکه سرت را از دست ده

فتح مکه که  یاز ماجرا یاست که بخش نیا. کندیم نیچن زین انیابو سف عتاًیو طب. است

 یرکیز لیبه دل د،یانجام زین شیاز مردم قر یارینشدن خون بس ختهیانجام به ر رس

 دیبا امبریپ کیواقعاً  ایگفت آ دیبا هیدر حاش. ترحم محمد لیبود نه به دل انیابوسف

 ایمسلمان شود  دیبا ایکه  ندیبگو ریددمنشانه رفتار کند، در مقابل او به اس نگونهیا

 یرفتار گردنکشان و قلدران است تا شخص هیشب شتریرفتار ب نیکشته خواهد شد؟ ا

 .آورده است تیبشر یبرا یپروردگار هست یرا از سو یامیکه پ

ارتباط با  یب باًیپا گذاشت تقر ریرا ز هیبیعهدنامه حد یمحمد به چه بهانه ا نکهیا

. شودیم دهید یاسالم خیتوار انیبهانه دو واقعه در م نیبحث ما است، اما در مورد ا

هست مربوط به حمله چند تن از مردان  زیآن دو واقعه ن نیواقعه که مهمتر نینخست
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 مانیهمپ یبودند و دوم شیقر مانیهمپ یکه اول ستخزاعه ا یبنوبکر به بن لهیقب

 نیذکر است که ا انیشا. ماجرا دخالت کند نیدر ا ردیگیم میمحمد، و محمد تصم

و  کردندیحمله م نگونهیا گریکدیخصومت داشتند و به  گریکدیهمواره با  لهیدو قب

 یربوات از اسالمشناسان بزرگ غ یمونت گومر. کردندیرا چپاول م گریکدی ثروت

اما  خواند،یعربستان م یرا ورزش رسم( غزوه)و چپاول آنها  لیبه قبا یحمله ناگهان

بنوبکر  مانیکه به همپ دهدیبه بنوبکر حمله کند به خود اجازه م نکهیا یمحمد بجا

و دخالت آنها انجام  شیقر کیبنوبکر با تحر یبهانه که حمل نیبا ا شیقر یعنی

 یریتا از وقوع جنگ جلوگ رودیم نهیشخصاً به مد انیالبته ابو سف. گرفته حمله کند

کند، اما محمد که  شنهادیپ( هیپرداخت د ایاحتماالً قصاص و )را  یگریکند و راه د

تا سلطه  ندیگزیو جنگ را برم ردیپذیرا نم یشنهادیپ نیفتح مکه بود چن یدر آرزو

کند، و  لترمرکز عربستان بود کام نیخود را بر عربستان با فتح مکه که مهمتر

خزاعه نقش  یدر قائله  بن شیقر نکهیا(. ۳)خود را گسترش دهد  ینوپا یامپراطور

 یعنی شیقر لهیقب سیشرارت دست زده باشد و بعد رئ نیداشته باشد و به ا میمستق

مشکوک است، هرگاه  اریبس دیایب نهیصلح به مد یبرقرار یخودش برا ان،یابوسف

آرامش به  جادیا یبرا لهیقب سیرئ بود،یم یریاختشاش و درگ جادیا شیهدف قر

از آن که مربوط  یبخش ایماجرا  نیکل ا رسدیاست که به نظر م نیافتاد، ا یتکاپو نم

 یمسلمان باشد برا سانینو خیاست ساخته و پرداخته تار شیو دخالت قر کیبه تحر

 .کند هیمحمد به عهدنامه را توج انتیخ نکهیا
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 کند،یفرار م نهیو به مد شودیکه مسلمان م شیبود از قر یمربوط به زن هیقض نیدوم

و  روندیم نهیبرادران آن زن بر اساس بند چهارم عهدنامه به دنبال خواهرشان به مد

زن را به خانواده  نیکه ا شودیاما محمد حاضر نم کنند،یدرخواست بازگشت او را م

 زین یا هیزن آ نیدر مورد ا. کندیرو عهدنامه را باطل اعالم م نیاش بازگرداند، از ا

 :در قرآن آمده است

 ۰۳ هیممتحنه آ سوره

لَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا جَاءکَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَکَ عَلَى أَن لَّا یُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئًا وَلَا یَسْرِقْنَ وَ یَا

یَعْصِینَکَ  ایَزْنِینَ وَلَا یَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا یَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَ

 فِی مَعْرُوفٍ فَبَایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ

هنگامى که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزى را شریک ! پیامبر اى

خدا قرار ندهند، دزدى و زنا نکنند، فرزندان خود را نکشند، تهمت و افترایى پیش 

اى مخالفت فرمان تو نکنند، با آنها  ت و پاى خود نیاورند و در هیچ کار شایستهدس

بیعت کن و براى آنان از درگاه خداوند آمرزش بطلب که خداوند آمرزنده و مهربان 

 !است

 د،یبند از عهدنامه را نپسند نیکه اهلل ا دیگویم یبزرگ اسالم نیاز مفسر ریکث ابن

 نیا پسندد،یو بعد خدا آنرا نم بنددیرا م یخدا عهدنامه ا امبریپ ریاز نظر ابن کث یعنی

بودن محمد را و وفادار نبودن به عهدش را نشان دهد، ابن  شهیپ انتیخ تواندیم زین
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نقل کرده است که خواندن آنها  رشیواقعه را در تفس نیاز ا یشتریب اتیجزئ ریکث

  .نوشتار ندارد نیا یبرا یجالب است اما پرداختن به آنها چندان سود

و در هنگام  زندیآشکار م یانتیکه محمد دست به خ شودیآشکار م حیدو توض نیا با

 نیو ا کندیو در هنگام قدرتش عهد نامه را باطل م بنددیصلح م مانیپ شیضعف با قر

 یانسان عاد کی یحت ایخدا و  امبریاز جانب پ تواندینم ناًیقی یدجال بودن و حقه باز

 .اما اخالقمدار باشد

 

 انیدر مورد ابو سف یاندک

 یرو انیعیاست، مسلمانان و بخصوص ش انیفتح مکه ابوسف یماجرا یدیعناصر کل از

امن قرار داده است  یاست و خانه او را مکان دهیرا بخش انیاسالم ابوسف امبریپ نکهیا

 یاندک تیشخص نیاست تنها در مورد ا ستهیشا نیبنابر ا کنند،یم دیتاک اریبس

 ایچگونه بوده است و آ یمحمد و و بطهداده شود تا معلوم شود که را حاتیتوض

 نه؟ ایداشته است  یکاف یها زهیاو انگ دنیبخش یمحمد برا

 لیو به دل کنند یبرخورد م دهیگز اریاسالم بصورت بس خیمعموالً نسبت به تار انیعیش

را  امبریو پ رندیگیم دهیرا ناد امبریزمان پ یخیتار یهستند ماجراها یطرفدار عل نکهیا

است و  دادهیم یکه با دشمنان خدا و امامت دست همکار کنند ینادان فرض م یفرد

مثال )است  کردهیبا آنها ازدواج م یاست و حت شدهیبا آنها همگام و هم کاسه م
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 دهیر دمعتب یخیتار یمجهول و به شدت متناقض با آنچه در کتابها یخیو تار(. شهیعا

 یو استراتژ انیابو سف. دهند یدوران صدر اسالم ارائه م یها تیاز شخص شود یم

 انیعیش. شود یم تهگرف دهیناد اریموارد است که بس نیاز هم انیمحمد در مقابل ابو سف

که او پس از اسالم آوردن از  یاو را دشمن اسالم نشان دهند، در حال کنندیتالش م

 .شودیم لیمهم محمد تبد ارانیاز  یکیبه 

بن حرب بن الحارث بن عبدالمطلب، سخر بوده است و عضو  انیابوسف یاصل نام

است بوده  شدهیم زین شیهاشم قر یبوده که شامل شاخه بن بونیمط یاسیگروه س

 ینه تنها پسر عمو انیابوسف. ابوحنظله آورده شده است یو گاه انیابوسف هیکن. است

هردو نوه عبدالمطلب بودند و  رود،یم شماربه  زیاو ن یبوده است بلکه برادر ناتن امبریپ

به  انیلذا ابوسف. خورده بودند ریش هیسعد مهیحل یعنی هیدا کیاز پستان  یدر کودک

 لهیمحمد و قب انیاز اطراف یاریکه با محمد داشت  همچون بس یادیز ییآشنا لیدل

 مجنونو  وانهیچنان که قرآن گواه است او را دآن یامبریپ یخود او، بعد از ادعا

با فرنام  یبه نوشتار زندندیاز اعراب به محمد م یاریاتهام که بس نیدر مورد ا)خواند 

 رودیاسالم به شمار م هیاز دشمنان اول انیابوسف.(. دیمراجعه کن «ست؟ین وانهیمحمد د»

 یکه کاروان یبعنوان مثال وقت. کمتر از ابوجهل بوده است اریبس امبریاو با پ یاما دشمن

کاروان از طرف محمد  نیو ا گشتیباز م هیشتر از سور ۰۱۱۱او شامل  یبه رهبر

مرد  ۰۱۱۱کرد و ابوجهل به همراه  یاری یاز مکه تقاضا انیابوسف شد،یم دیتهد

تمام شد اما  نایبه نفع مک انیخوب ابوسف یاو آمد، جنگ با فرماندگ یاریبه  یجنگ

 یبرا) افتیجنگ را ادامه دهند و جنگ بدر از آنجا ادامه  دیابوجهل معتقد بود که با
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بخش دوم مناظره  -غمریپ یبا فرنام جنگها یبه نوشتار دیمراجعه کن شتریاطالعات ب

جنگ شرکت  نیکه در ا انیاز پسران ابو سف(. نایس یبا دکتر عل یاهلل منتظر تیآ

مسلمانان شد اما بعد از جنگ بدون  ریاو امر اس گریداشتند حنظله کشته شد و پسر د

 .آزاد شد هیفد

 هیکه بعدها به معاو یدر نامه ا یکشته شده است، امام عل یبه دست امام عل حنظله

 :اشاره کرده است نگونهیمسئله ا نیبه ا سدینویم

تو  ییهستم که جد تو پدر هند جگرخوار و برادر تو حنظله و دا یهمان ابوالحسن من

در دست من  ریمعط را کشته ام و اکنون هم آن شمش یپسر عتبه و عتبه پسر اب دیول

 .است

 ینهج البالغه برگها. نوشته آله دالفک ،یگر عهینماد ش ،یعل یدر زندگ یپژوهش

 ۹۶تا  ۹۶-۰۹۷-۹۹ ینخست برگها نهیپوش یاالمال قم ی، منته۹۹۲تا  ۹۹۱

در غزوه طائف شرکت  نیو همچن نیبعد از مسلمان شدن در غزوه حن انیسف ابو

 انیابو سف. دهدیجنگ در راه اسالم از دست م نیو چشمان خود را در ا کند یم

 نیاز غنائم بدست آمده از ا امبریو پ کند یبعدها شخصاً بت معروف الت را خرد م

. کند یماجرا اهدا م نیدر ا شیرشادت ها لیبه دل انیرا به ابوسف یا ژهیجنگ سهم و

 تیجنگ وضع نیافتد، در ا یهوازن اتفاق م لهیدر جنگ با قب یبعد یماجرا

 نیاز ا یکیشود،  یدر آمد و محمد با ده نفر تنها م یبحران یمسلمانان ناگهان بصورت

خود  ریبا شمش مبرایرا در دست داشت و از پ امبریبود که لجام االغ پ انیده نفر ابوسف



 
قرآن اتیطبق آ نیمسلم ریغ کشتار یدمحم برا یو دستورها یمقدس اسالم یقتل ها 209  

او گفت برادر تو  ؟یستیتو ک دیپرس امبریکه غبار ها فرو نشستند پ یوقت کرد،یم دفاع

محمد بارها اعالم . که او برادر من است یو محمد گفت پروردگارا براست ان،یابوسف

او با مسلمانان بواسطه خدمات  یدر دشمن انیابوسف راتیکرد که خداوند از سر تقص

اما  رسد،یان بعدا به حکومت نجران و احتماالً حجاز میابوسف. او به اسالم گذشته است

 خیابوبکر، مورد توافق تار ایصورت گرفته است و  امبریانتخاب توسط پ نیا نکهیا

خود شرکت کرد  یرغم سن باال یعل زین رموکیدر غزوه  انیابو سف. ستین سانینو

در سن  انجامسر یو. دیسال سن داشت در کنار مسلمانان جنگ ۶۱ کینزد نکهیا او ب

 ماریمراسم حج به شدت ب یگفته شده است او در موقع اجرا. جان سپرد یسالگ ۹۹

چند از  یقبور تن انیدر م زین انیقبر ابوسف. بازگشت نهیشد و به خانه خود در مد

در کنار امامانشان  انیکه ابوسف انیعیقابل توجه ش)است  عیدر قبرستان بق عهیامامان ش

 ۳۱، گفته شده است که او قبر خود را با دست خود کند و در سال (دفن شده است

 .فوت شد یهجر

 یخانوادگ یوندهایکردن پ جادیبا ا زین گرید یاسالم از طرف امبریپ نهایبر ا افزون

با  امبری. کرده بوده است انیخود با ابوسف یاسیقصد در گسترش و بهبود ارتباطات س

 نیابن جحش از اول داهللیعب بهیشوهر ام حب. ازدواج کرد انیدختر ابوسف بهیام حب

و به حبشه رفته بودند تا پادشاه حبشه را به اسالم  دندبودند که مسلمان شده بو یکسان

 بهیو از ام حبشد و مرتد شد  یحیاهلل ابن جحش در حبشه مس دیاما عب. دعوت کنند

او  یرا به زن بهیاسالم از راه دور از پادشاه حبشه خواست تا ام حب امبریطالق گرفت، پ

 نهیبه مد توانستینم رایز دینیسال بعد نتوانست محمد را بب ۷تا  بهیدر آورد، ام حب



 
قرآن اتیطبق آ نیمسلم ریغ کشتار یدمحم برا یو دستورها یمقدس اسالم یقتل ها 210  

ساله  ۹۴سال سن داشت و محمد  ۳۵در هنگام ازدواج با محمد  بهیام حب. بازگردد

 رییرا نسبت به اسالم تغ انینظر ابوسف بهیبود ازدواجش با ام حب دواریممحمد ا. بود

 نهمچو زین انینشد و همانگونه که در باال آمد ابوسف نیدهد اما بر خالف نقشه او، چن

 .اسالم آورد ریبا زور شمش خیمردمان در طول تار ریاز سا یاریبس

 و ارتباط او با محمد گرفت انیدر مورد ابوسف توانیرا م ریز جینتا نیا بنابر

تر  کینزد نیاز ا یرابطه ا ایبود، آ امبریو پدرزن پ ،یپسر عمو، برادر ناتن ان،یسف ابو

 دو نفر وجود داشته باشد؟ نیب تواندیم

 قیبا محمد از طر شیقر یاصل یوجود ندارد که دشمن هیقض نیا یرو یشک

نبوده  یچندان دشمن بزرگ انیاست و ابوسف گرفتهیصورت م( ابوجهل) میابوحک

 .است

نشان  هیبدون فد انیآزادکردن امر پسر ابوسف نیو همچن بهیمحمد با ام حب ازدواج

 .داشته است انیروابط دوستانه با ابوسف یعالقه به برقرار امبریکه پ دهدیم

اسالم  توانستیکرده بود نم یکه قبالً معرف یطبق اصول امبریاسالم آورد و پ انیابوسف

 نیپا گذاشته بود، بنابر ا ریخود را ز نیصورت قوان نیدر ا رایاو را قبول نکند ز

نبوده است بلکه  امبریترحم پ لیاسالم به دل امبریآدمکشان پ ریاز شمش انیابوسف ییرها

بوده است که قبال توسط او اعالم  یبند بودن به اصول اسالمیپا یاجبار برا یاز رو

 .شده بودند
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اسالم شد،  خیبارز و مهم تار یها تیخدمت کرد و از شخص اریبه اسالم بس انیابوسف

تن به تن باوجود سن  یدر راه اسالم معلول شد و فرزندش کشته شد، در جنگها

 رفتیسزاوار حکومت به شمار م امبریپ کینزد ارانیشرکت کرد و از نظر  ادشیز

باشد، چندان  دهیهم بخش را انیاگر محمد ابوسف یکه حت دهدینشان م نهایا همه

داشته  انیبه مسلمان شدن ابوسف یادیانجام نداده است، محمد عالقه ز یبخشش بزرگ

به نفع خود استفاده کند، کشتن  انیبود از امکانات و نفوذ ابوسف لیاست و ما

را به دنبال  ییامدهایممکن بود پ همدشوار بود و  اریمحمد بس یهم برا انیابوسف

 یها زهیمحمد تماماً با انگ. دهد رییتغ یداشته باشد که سرنوشت اسالم را به کل

ماجرا از طرف  نیگذشته است و در ا انیابوسف راتیاز سر تقص یو اقتصاد یاسیس

 شیکه سزاوار ستا ینوع فداکار چینه ه یتینه انسان شود یم دهید یمحمد نه بخشش

 امبریاجبار بود، پ یو از رو استمدارانهیو س یکامال عادکرد  امبریکه پ یکار ،باشد

و  یو اال با دشمن بودیم بندیبه قول خود پا دیبا یگرید استمداریهمچون هر س

 نجایاما مسئله مهم ا. شدیخودش روبرو م روانیپ انیدر م یحت یشتریمخالفت افراد ب

مسئله  نیا رامونیکار محمد گذاشت، در پ یبر رو توانیرا نم« بخشش»است که نام 

 .خواهد آمد یکاف حاتیتوض ریدر ز
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 است؟ دهیمحمد اهل مکه را بخش ایآ

 

بخشوده شدن توسط  لینه به دل افتندیمسلمان شدند امان  نکهیا لیاهل مکه به دل ریخ

است که  نیبه آن اشاره شود ا دینوشتار با نیکه در ا یمسئله ا نیمهمتر دیشا. محمد

که محمد بالفاصله  یاست، مگر چند نفر دهیرا در مکه نبخش چکسیاساساً محمد ه

آنها را صادر کرد و چند تن از آنها از  یچرا وچون  یپس از فتح مکه دستور قتل ب

 .شدند دهیمحمد درخواست بخشش کردند و بخش

را در  شتریاسناد و اطالعات ب)نفر را صادر کرد  ۰۱پس از فتح مکه دستور قتل  محمد

بودند  یافراد، اشخاص نیا انی، در م(دیابیب یمک یفرنام محمد و ده قربانبا  ینوشتار

بخشوده شدن  نیالبته در هم. آنها گذشت)!(  ریشدند و محمد از سر تقص دهیکه بخش

سرح که  یمثالً به مورد عبد اهلل ابن سعد بن اب ند،ک نیهم محمد مجبور شد که چن

افراد را  نیا توانیتنها م یآر. مجبور شد که او را نکشد یمحمد بگونه ا م،ینگاه کن

مردم مکه هرگز توسط  یگفت باق توانیشده به شمار آورد، به جرات م دهیبخش

 .حق آنان بود افتنیمحمد بخشوده نشدند و کشته نشدن و امان 

 ییآشنا یاست با جهاد اسالم دهیمحمد اهل مکه را بخش کنند یکه گمان م یکسان

. فهمندیبخشش را نم یبدتر از آن، معن ایو  زنندیم یخود را به نادان نکهیا ایندارند 

سه راه را در مقابل کافران  دیباشد مسلمانان با انیجهاد اگر با اهل کتاب و زرتشت
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اما . هیشدن و پرداخت جز میتسل( ۲اسالم  رفتنیپذ( ۳مردن  ای دن،یجنگ( ۰بگذارند، 

 گریامکان د نیاست سوم یکه جهاد در مقابل خداناباوران، بت پرستان و باق یهنگام

مسلمان  نکهیا ایبا مسلمانان بجنگد و کشته شود و  دیبا ایدشمن  یعنی. وجود ندارد

 ایبا فرنام آ ینوشتار هجهاد ب رامونیپ شتریاطالعات ب یبرا) ابدی انیشود و جنگ پا

افتد  یاتفاق م یفرد زمان کیبخشوده شدن (. دیاست؟ مراجعه کن یدفاع یجهاد امر

شده است او را  عیاز او ضا یکه حق یرا مرتکب شده باشد، و کس یکه او جرم

هم مرتکب شده بودند، بر اساس  یببخشد و مکافاتش نکند، اهل مکه اگر جرم

به گردن نداشتند بنابر  یگناه گریشدن و توبه کردن د انجهاد، با مسلم یفقه نیقوان

 .حق آنان بود ستنیبخشوده هم نشدند، ز یحت نیا

داده شد، اهل مکه مجبور شدند اسالم را  حیفتح مکه توض یکه در ماجرا همانطور

 گریحق آنها باشد و محمد د تیاسالم باعث شد که صلح و امن رشیو پذ رندیبپذ

محمد انسانها را به بهانه  رایآنها اسلحه بکشد و آنها را بکشد ز یحق نداشت رو

بودند و محمد بهانه  رفتهیرا پذ« حق» گریو آنها د کشتیم رندیپذیرا نم« حق» نکهیا

بر  شدیاز آنها کشته م ینداشت و اگر کس شانیکشتار آنها و کسب ثروتها یبرا یا

به  بندیپا انیهودیآنقدر که  شیقر لهیقب. شدیقاتل قصاص م دیبا نیاساس قوان

و  دینگذرند، به عقا غیاز دم ت نکهیتا ا اورندیبودند و حاضر نشدند اسالم ب دشانیعقا

در  ظهیقر یهمچون قتل عام بن ینبودند، و اال سرنوشت بندیخود پا ینید یباورها

با فرنام  یبه نوشتار ظهیقر یبن یماجرا رامونیپ شتریاطالعات ب یبرا) بودیانتظار آنان م
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از  یاری، آنان همچون بس(دیافتاد؟ مراجعه کن یواقعا چه اتفاق ظهیقر یبن یدر ماجرا

 .فرود آوردند میزور و خشونت سر تسل ابلمردمان در مق ریسا

از خود نشان نداده است، بلکه تنها  یترحم و بخشش چگونهیاست که محمد ه آشکار

کرده بود رفتار کرده بود و  جادیآنها را ا شتریکه خود پ یو قواعد نیبر اساس قوان

از طرف هواداران خودش  کردینم نیکند چون اگر چن نیالبته مجبور بود که چن

محمد  رایز شدیافزوده م دشمنانش تیو بر جمع گرفتیقرار م شتریتحت فشار ب

البته محمد . سوال ببرد ریحرف خود را ز دینبا امبریپ کیداشت و  یامبریپ یادعا

خود او که  لهیجان انسانها و قب یسوال برده است اما وقت ریا زخود ر یبارها حرفها

و اگر او دستور قتل  کند یخود محمد بودند مسئله فرق م ارانی شاوندانیاکثرشان خو

 نکاریمسلماً ا کردیصادر م زیخودش ن لهیدر مورد قب ظهیقر یبن یعام را همانند ماجرا

کشته شدگان همه پدران و مادران و  رایآورد ز یاو به همراه م یبرا یادیز نهیهز

کار  نیاو و خود او بودند و چه بسا مسلمانان دست به ا ارانیخواهران و برادران 

است که محمد به دو  نیا کشتند،یو خود او را م کردندیاو شورش م هیو بر عل زدندینم

رده است فرو نب امیبه ن شیسالح را در مقابل قر اریاخت یذکر شده در باال از رو لیدل

 .کند یجبر مجبور شده است با آنها سازگار یبلکه از رو

 منابع

 : ۲۲۱برگ  ۲جلد  یابن هشام عرب رهیس
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سوم،  شیرایو ستم،ی، چاپ ب۶۹۶برگ  ،یاهلل جعفر سبحان تیآ ت،یفروغ ابد -2

در حمله بنوبکر  شیبدون ارائه مدرک از دخالت قر دگاهید نیبوستان کتاب قم، به ا

ماجرا را  نیاز ا یگزارش جالب نجایدر ا زیو المختوم ن قیبه خزاعه پرداخته است، الرح

 .ارائه داده است
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 :سخن پایانی

نفر  ۰۱نام  نیاما او همچن دهد،یمشهور است که محمد پس از فتح مکه دستور صلح م

هرکجا آنها  دهدیخود دستور م ارانیکشته شوند، محمد به  دیکه حتما با آورد یرا م

ده تن از  نینام ا. تن را بکشند ۰۱ نیا شتریب شوندیاو موفق م ارانیبکشند و  افتندیرا 

 :قرار است نیا

 بن أبی جهل عکرمة

 بن األسود هبار

 اهلل بن سعد بن أبی سرح عبد

 بن صبابة اللیثی مقیس

 بن نقیذ الحویرث

 اهلل بن هالل بن خطل األدرمی عبد

 بنت عتبة هند

 موالة عمرو بن هشام سارة

 فرتنا

 قریبة


