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محمد و کشتار دشمنان شخصی اش –قرآن   

محمد و دار و دسته اش  ۀ از حمل( ان رسيدوقتی که جنگ احزاب  و ماجرای بنی قريظه به پاي:  ابن اسحق گفت 

 سالم بن آبی الحقيق ۀمسأل)   صحبت خواھيم نمودبعدیھای   شان در بخشۀبه قبايل يھودی نشين و کشتار بير حمان

شد در ارتباط کسانی که قبايل مختلف را عليه پيامبر متحد کرده بودند  از او ياد می) ابو رافع(يھودی که با فر نام 

عب بن اشرف را قبل از احد به دليل دشمنی که با پيامبر داشت کشته ک) يکی از قبايل مدينه( اوس .ان آمدبه اذ ھ

ابن . داده شدھا   و اين اجازه به آنبنا برين خزرج از پيامبر اجازه خواست که سالم را که در خيبر بود بکشد. بودند

يکی از کار ھای که : عبدهللا بن کعب بن مالک گفت: اسحق از محمد بن مسلم بن شھاب الزھری روايت کرده است

با يکديگر ھمچون دو اسپ  دونده رقابت ) اوس و خزرج(خدا برای رسولش کرد اين بود که اين دو قبيله انصار 

آنھا نبايد اين بر تری را از مادر چشم پيامبر و : گفت  کرد خزرج می ھر گاه اوس کاری به نفع پيامبر می. کردند

اگر . دادند و آنھا آرام نمی گرفتند مگر اينکه کاری مشابه را برای پيامبر انجام می.  اسالم داشته باشنددر مقابل

ا داد پنج مرد از محمد اجازه کشتن سالم روقتيکه  و کرد اوس دقيقاً ھمان کار را تکرار می خزرح نيز کاری ميکرد

ابو قناده الحارث بن  -عبدهللا بن انيس  –عود بن سنان مس –يک تعبدهللا بن ع: بنی سليمان خزرج به نزد او رفتند

وقتی که آنھا رفتند پيامبر عبدهللا بن عتيک را به عنوان رھبر . پيمانان اسالم  ھماز  یو خزاعی بن اسود يک -ربعی 

الم در شب سھا به خيبر رفتند و به خانه  وقتی آن. ھا انتخاب کرد و بر آنھا کشتن زنان و کودکان را ممنوع کرد آن
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اش بود که نرد بانی   در طبقه باالئی خانهسالم. ديک شدند ھمه در ھای آن مسکن را بر روی ساکنينش قفل کردندنز

زن او از خانه بيرون . ھا از نرد بان باال رفتند و در مقابل در خانه او ايستادند آن. به ديوار آن تکيه داده شده بود

شوھرش : او گفت. ھا گفتند که اعرابی در جستجوی توشه ای برای راه ھستند آنھا کی ھستند ؟  آمد و پرسيد که آن

وقی وارد شديم در اتاق را بر روی او و بر روی خود مان قفل کرديم . توانند وارد شوند ھا می در خانه است و آن

نه در مورد حضور ما زن او جيغ زد و اينگو. زيرا ھراس داشتيم که ميان ما و يا او و يا شوھرش  اتفاقی بيافتد

خود دويديم تنھا چيزی که در آن شمشير ھای  با  بستر خوابيده بودپس ما به سمت او وقتی که در. ھشدار داد

وقتی که زنش جيع کشيد يکی از . درخشيد تاريکی شب ما را ياری کرد سفيدی او بود که ھمچو بالشی مصری می

مان پيامبر افتاد که حق نداشتيم زنان را بکشيم پس دستش ر آورد اما به ياد فرشمشيرش را برای کشتن او از نيام بما 

بن انيس عبدهللا  ما با شمشيران به او حمله کرديم وقتی که. داديم   زندگی او در آن شب پايان میبهرا کشيد و الی ما 

کافی است (قطنی قطنی   :گفت ی و تا اينکه شمشيرش کامالً داخل بدن او شد و او مشمشير را در شکم او فرو کرد

عبدهللا بن عتيک که ديد ضعيفی داشت از نرد بان افتاد و دستش به سختی زخم بر . انه خارج شديمخاز ) کافی است

مردم چراع . ھا رسيديم و داخل آن شديم ديم تا اينکه به يکی از جوی ھای آب آنداشت پس ما او را حمل کرديم و بر

جوی ما در تمام جھات رفتند تا اينکه از يافتن ما مأيوس شدند و در کنار  و  در جستشن کردند وشانرا روھای 

  مرگ دشمن خداتوانيم از سيديم که چگونه میاز يکديگر پرما . رئيس خود که در حال مرگ بود باز گشتند

ما ه  ھمراه شد بعداً او باو رفت و با مردم. اطمينان داشته باشيم ؟؟ پس يکی از ما داو طلب شد که برود او را ببيند

  :گفت

ديدم که زنش و يھوديان در کنارش بودند زنش چراغی در دست داشت و آنرا در مقابل صورت شوھرش گرفته  

. کنم بعد فکر کردم که اشتباه می.   به خدا من اطمينان دارم که صدای عبدهللا بن عتيک را شنيدم :گفت بود و می

به خدای : کرد گفت منطقه بوده باشد؟ بعد زنش در حاليکه در صورت او نگاه میتواند در ين  بن عتيک چگونه می

بعداً ما نزد پيامبر بر گشتيم و به . تر ازين کلمات نشنيده بودم من ھر گز کلماتی شيرين. يھوديان که او مرده است

  .دشمن خدا را کشته ايم: او گفتيم که 

 پيامبر خواست .کرديم  يرامون اينکه چه کسی او را کشته است ستيز میھر کدام از ما با يکديگر در مقابل پيامبر پ 

 اين شمشير عبدهللا ابن انيس است: ا را ببيند پس ما شمشير ھای خود را از نيام کشيديم پيامبر گفتکه شمشير ھای م

 ءاجرا و حبيب خدا ر محمد پيامبر صلحدستو. توانم آثار غزا را بر روی آن ببينم  زيرا من میکه او را کشته است 
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ھا بدون اينکه ازين   آن از بين رفت و آنۀشد و شخص ديگری در رديف انتقام جوئی ھای محمد  به شکل فجيعان

 .دارند ھا را به عنوان جشن ھای پيروزی اسالم گرامی ھم میداشته باشند و خجالت بکشند آنترور ھا شر مساری 

 يھوديان و حمله به ۀاين داستانھا قتل افراد و کشتار بير حمان.  استترور و جنا يت جز ال ينفک اسالم ناب محمدی

نمايد و  ھای مھم در حمالت بعدی  دوام می قراء و قصبات شان و ترور  اشخاص دشمنان شخصی محمد تو سط آدم

ه م ب از جريان پيشر فت اسالئی طبيعی و عادی جزۀگونه تمام اين اتفاقات بدون ھيچ مشکلی در نظر بن ھشام ب

 رود شمار می

 ادامه دارد
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