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آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA

بر زنده یک تن مــــبادچو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدین بوم و
ھمھ سر بھ سر تن بھ کشتن دھیم        از آن بھ کھ کشور بھ دشمن دھیم
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.آزاد ل

٢٠١١جون ١٨

محمد"غز وات"بررسی 

٤
دشمنان شخصی اش–محمد و کشتار  یھودیان –قرآن 

مود  تا او را بکشند بھ مدینھ ھستند سید بفردر باز گشت  انبعد از جنگ بدر وقتیکھ مسلمان: عقبھ بن ابی معیط 

:عقبھ گفت 

:زندان من بھ کی باز میگذاری ؟؟ سید جواب دادیا محمد عیال و فر

اساس آنچھ عبیده بن محمد بن عمار بن یاسر بھ من ھو عاصم بن ثابت بن اال قلح االنصاری او را بآتش دوزخبھ

مصعب ابن عمیر بر وی بگذشت و ( کعب در جملھ اسیران بود و )٥٨٤ص٢ی  ج سیرت النبی  فارس( گفت کشت 

:مرد انصاری گفت سیر کرده بودند و بعد از آن بداندید کھ وی را ا

د و چون بشنود کھ وی را مادرش بسیار مال داری دست وی سخت ببند نباید از تو بگریزد کھااین مرد کھ گر فتھ 

در خود ) قریش(پس ایشان - ٥٨٥ص٢سیرت فارسی ج -) وی را باز خردوبفرستداسیر کرده اند مال بسیار

٢سیرت فار سی ج -. ستادند و اسیران خود باز خریدند و بفر) آماده کردندفدیھ ھا را(افتادند و فدا ھا راست کردند 

یعنی رگ زندانی دیگری مان مراه مدینھ فرۀتقر یبا در نیم)قتل نضر بن حارثبعد از(دو روز بعد -٥٩٠ص

. ر شد او جسارت کرد و اعتراض کرد کھ چرا باید با او رفتار خصمانھ تر از سایر اسیرا ن انجام بگیردعقبھ صاد

:ادمحمد پاسخ د

چھ کسی از او : تزد گفر حالیکھ زجھ میم؟؟ دکوچگر دختو: عقبھ گفت . ش بخاطر دشمنی ات با هللا و پیامبر

٣١٤تا ٣٠٩ابن ھشام انگلیسی  ص. . آتش جھنم :؟ پیامبر گفت مراقبت خواھد کرد ؟

در ) کردندلیکھ در ازای آن یک اسیر جنگی را ازاد میپو(با توجھ  بھ سیرت النبی  زندانی ھا برای در یافت فدیھ 

فر توسط محمد انتخاب شده بودند و دو ناما. آزاد شدندواسطھ فدیھھ یبا تمام شان بودند و تقرمدینھ نگھداری شده ب

.ن الحارث و ھمچنین عقبھ بن ابی معیطر بنض. ه انددقبل از ورود بھ مدینھ کشتھ ش

ید شکنجھ روانی و جسمی دیده و بعد کشتھ اسارت در مقابل فدیھ آزاد شود بابلی نباید دشمن شخصی محمد بعد از 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com٢

عبدهللا بن ابی بن سلول بود کھ بھ ار تباط داستان عایشھ دیگری کھ از شمشیر محمد بی نصیب نماند شخص. شود

مردم این تھمت را بیان می: عروه گفت . کشتھ شد) البتھ بعدا بھ داستان و ماجرای گم شدن عایشھ خواھیم پرداخت(

عروه . لھ در جمع باز گو شود أئید کرد و در خواست کرد کھ مسأکردند و در حضور عبدهللا مطرح کردند و او نیز ت

مسطلح بن اثاثھ و حمنھ بنت  جحش و . ھیچ کسی در میان تھمت زنندگان نبود غیر از احسان ابن ثابت: سپس گفت

.گروھی بوده اندهللا گفتھ است اما آنھا ھمانطوریکھ. دانمافراد دیگری کھ من نمی

عروه . ن سلول بوده است بی بعبدهللا بن ادامن زدءبیش از ھر کسی بھ این تھمت و افتراکھ شود کسی گفتھ می

:اضافھ نمود

:گفتعایشھ ازینکھ حسان در حضور او تحقیر شود نا راضی بود و عایشھ می

و شرافت من تنھا برای این است کھ شرافت محمد را از شما ھا ) پدر بزرگ من(این حسان بود کھ پدر من و پدرش 

منصرف ) ٢٦تا ١١نزول  سوره نور آ یات (بھ وساطت هللا کھ محمد از طالق دادن عایشھ ینابعد از . حفظ کنم 

چھ کسی من را از شر آنکسی کھ ! ای مسلمانان(شد بھ منبر رفت و از عبدهللا بن ابی بن سلول شکوه کرد و گفت 

دانمگند من ھیچ چیزی از خانواده ام نمی؟؟ بھ هللا سودھدمرا با تھمت زدن بھ خانواده ام آزرده است خالصی می

گز بھ خانھ ای من وارد ام و او ھرو آنھا مردی را محکوم کرده اند کھ من در مورد او ھیچ بدی ندیده . مگر نیکی

:سعد بن معاذ برادر بنی عبدالسھل بر خاست و گفت . نشده است مگر بھ ھمراه من 

سر او را خواھم برید و اگر او ای رسوهللا  من ترا از دست او خالصی خواھم داد اگر او از قبیلھ بنی اوس باشد من 

بعد از آن مردی از . ما دستور بده و ما بھ دستور تو مطیع خواھیم بودھ ب) باشدیعنی از خزرج(از برادران ما باشد 

بنی ۀام حسن کھ دختر عموی او از شاخھ ای از آن قبیلھ بود و او سعد بن عبده رئیس قبیل. قبیلھ خزرج بر خاست

بھ : منی بود اما عالقھ ی او بھ قبیلھ اش باعث شد کھ بھ سعد بن معاذ بگوید ؤما جرا او مرد مرج بود قبل ازین خز

تو تعلق داشت تو ۀ اگر او بھ قبیل. توانی او را بکشی و او را نخواھی کشتهللا سو گند تو دروغ گفتھ ای ؟ تو نمی

بھ سعد بن ادبھ سعد بن معاذ بود بر خاست وبعد از آن اسید بن ھدیر کھ پسر عموی . مایل نبودی کھ او کشتھ شود

:گفت

و تو یک منافقی کھ از منافقان دیگر دفاع می. ی ما حتما او را خواھیم کشتئکھ تو یک دروغ گوبھ هللا سوگند 

٤صحیح بخاری جلد (خزرح و اوس بھ ھیجان آمده و پیامبر آنھا را ساکت کرد ۀ لھ دو قبیلأخاطر ھمین مسبھ . کنی

)٨٢٦ص 

:عبدهللا بن مسعود روایت کرده است .  قتل امیھ بن خلف ابی صفوان

امیھ بن خلف بن صفوان ماند چون امیھ نیز ۀسعد بن معاذ با ھدف بر گزار کردن حج عمره بھ مکھ آمد و در خان

کنی تا آیا صبر می: امیھ بھ سعد گفت. سید در خانھ سعد می ماندرر فت بھ مدینھ کھ میوقتی بھ سفر شام می

پس وقتیتوانی بروی و دور کعبھ طواف کنی ؟روند میوقتی  کھ مردم بھ خانھ ھای شان میسد ونمیروز فرا بر

:کند کیست ؟ سعد پاسخ دادآن کسی کھ طواف می: فت ابو جھل بیرون آمد و پر سیدرکعبھ میکھ سعد بھ سمت 

:ابوجھل گفت. من سعد ھستم

:کنی در حالیکھ بھ محمد و یارانش پناه برده ای ؟ سعد گفتو کعبھ را طواف میآ یا در  امنیت ھستی ؟

:بھ سعد گفتامیھ. و بعد بین آن دو مشاجره در گر فت. آری

:جھل گفتاست سعد بھ ابو) مکھ(زیرا او رئیس این وادی . داد نزن) ابو جھل(حکم بر سر ابو

امیھ . ھ را انجام دھم من تجارت تو با شام را بھ یغما خواھم برد گند اگر تو نگذاری کھ من طواف کعببھ هللا سو
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:گفتھمچنان بھ سعد می

گفت تو را محمد را شنیده ام کھ میاز من دور شو کھ ) بھ امیھ(سعد خشمناک شد کھ گفت . را بلند مکنصدایت

:امیھ گفت!امیھ گفت آ یا او مرا خواھد کشت ؟ سعد گفت آری. شتخواھد ک

یان را گفت ھمسرش نزد زنش رفت جرامیھ . دھد سو گند وقتی محمد چیزی بگوید ھمان عمل را انجام میبھ هللا

:گفت

قر بانیان  شد یکی دیگر ازبن معاذ کشتھ توسط  سعدباالخره امیھ در میدان جنگ ... گویدبھ هللا کھ محمد دروغ نمی

آمده ) ٤٣٨ص١جمھ انگلیسی  جلد بن ھشام ترسیرت الرسول نوشتھ (ت در غضب محمد عمرو بن جحاش اس

:است

:ست رسول هللا بھ یامین گفتھ ایکی از خویشاوندان یامین بھ من گفت

خواست بکند ؟ بنا بر این یامین بھ شخصی پول آیا دیده ای کھ پسر عم تو با من چگونھ رفتار کرد ؟ و چھ کاری می

خواھد او را بکشد فلھذا  میرو محمد وحی در یافت کرد کھ عم.( تد تا عمرو بن جحاش را بکشد و او وی را کشدا

ن بارای  جماو حال می پردازیم بھ  شرخ) دلیلی نداشتھ فقط وحی برایش آمده بود. محمد دستور قتل او را داد

:محیصھ روایت کرده است :سنینھ

یھود پرید یصھ بر روی ثبیبھ یکی از تاجرانشید پس محاگر بر مردان یھود چیره شدید آنھا را بک: رسول هللا گفت 

:سلمھ بن اال کوع روایت کرده است ) ٣٦٩سیرت رسول هللا ابن ھشام ص(سپس او را کشت

در ھنگام سفر یک جاسوس مشترک پیش پیامبر آمد جاسوس پیش اصحاب پیامبر نشست و آغاز بھ سخن کرد و 

پس من او را کشتم پیامبر اموال جاسوس کشتھ . کرده و بکشیددستگیررا او: پیامبر بھ اصحابش گفت .سپس رفت 

صحیح بخاری جلد . ( محمد فقط گمان کرد کھ او جاسوس دشمن است . شده را بر عالوه غنایم بر سھم او بھ من داد

میالدی بھ مدینھ رسید و مردمان بومی مدینھ شروع بھ اظھارات بیزاری و نفرت از ٦٢٢محمد در سال)٢٨٦ص٤

خی ھا بعضی شان یھودی و براین گروهی نمودند و پس از چندی مخالفان محمد یکی پس از دیگری خاموش شدند و

خی ھم از مدینھ اخراج گردیدند از ین مسلمان و برتعدادی . خی ازآنھا کشتھ شدندنیز اعراب مشرک بودند کھ بر

سرود و مردم را علیھ او بھ نا شعاری سال داشت  در مخالفت با محمد ا١٢٠عفک کھ نام ابوھ مردم شخصی ب

محمد کھعفک وقتیابو. بنی عبید بودۀابو عفک از مردم بنی عمر  بن عوف و از شاخ... مانی دعوت میکردفر

از چکامھ ھای وی علیھ محمد (بی میلی و انزجار خود را علیھ محمد اعالم داشت حارث بن سوید بن سمید را کشت

؟؟ در آن زمان سالم ل بر خورد خواھد کردذچھ کسی در حمایت از من با این مرد رپیامبر گفت) . صرف نظر شد

یھ اینگونھ در مورد المزیرامامھ . تاو را کشرفت و) البکائین(بن عمیر برادر عمرو بن عوف یکی از عزا داران 

:این اتفاق گفتھ است 

سالم بن عمیر اقدام ) شر کت نداشتاما خود در آنھادید شد کھ محمد آنرا تدارک میبھ حمالتی گفتھ می(یھ سربعد 

عفک یھودی در ماه شوال و در آغاز بیستمین ماه پس از ھجرت رسول هللا اتفاق افتاد ابو عفک از االمری علیھ ابو

بنی عمرو بن عوف مردی مسن بود کھ صدو بیست سالگی رسیده بود او یک یھودی بود کھ مردم را علیھ پیامبر بر 

لکائین بود کھ در جنگ بدر نیز سالم بن عمیر یکی از ا. یخت و اشعار طنز آمیز علیھ پیامبر می سرودمی انگ

:گفتکت کرده بو دشر

عفک در فرا رسید و ابواو صبر  کرد تا شبی گرم . یرمیا ابو عفک را بکشم یا قبل از او بمخورم کھ من سو گند می

گذاشت و آنرا فشار داد تا سر شمشیر بھ بستر او بر گر او یر روی جسالم بن عمیر پس شمش. فضای بازی خوابید
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اش بردند و دفنش کردند دشمن هللا فر یاد کشید و مردمی کھ اطرافیانش بودند بر او شتافتند او را بھ خانھ. خورد کرد

) ٦٧٥ص ١ق جلد اسیرت الرسول توسط بن اسح) (٣٢از کتاب الطبقات الکبری جلد دوم نوشتھ بن سعد ص (

ھا را لزوماً توسط ی عقیده ھای خود شده و محمد  آنئگواین بود یک تعداد از قر بانیان استبداد محمد کھ قر بانی حق 

. افراد اوباش خود بھ قتل رسانید

بھ استناد ھمین ترور ھای وحشیانھ است کھ مستبدین دینی اعم از خمینی، حکمتیار، ربانی، مسعود و یا مال عمر ھر 

این تذکر را بھ خاطری .اظھار مخالفت علیھ خویش را ناروا دانستھ مخالفت کننده را مستوجب مرگ می دانندنوع

مھربانتر از مادر می خواھند از اسالم محمدی دفاع نموده و پیروان ھای اضافھ نمودم تا آنھائی کھ بھ مانند دایھ 

در حال حاضر ھیچ کسی بیشتر از ند کھ در تطبیق اسالمفعلی آن را از دایرۀ اسالم بیرون نمایند، بھ درستی بدان

.اشخاص نامبرده بھ عالوۀ تروریستھای دیگر کوشا و متعھد بھ دستورات پیامبر نیست

دوام دارد


