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  محمد"غزوات"رسی بر

٦ 
  

 مھاتما گاندی. اسالم در پر تو شمشير به وجود آمد و ھنوز ھم شمشير قانون مقدس اسالم به شمار ميرود

  

  دشمنان شخصی اش– کشتن يھوديھا - محمد- قرآن

 ضد ه دشمنانش توانمند شود و آنھا بر آن شدند تا بۀست رسوائی بار محمد در جنگ احد سبب شد که رو حيکش

 اين .لحيان و طوايف اطراف آن بودۀ يکی ازين افراد سفيان بن خالد رئيس طايف. محمد با يکديگر متحد گردند 

 روزه راه  در شرق مکه واقع بود و سفيان بن خالد مشغول گرد آوری سر بازانی از ناحيه  دوۀمنطقه  به فاصل

و ھنگامی که محمد از فعاليت ھای  سفيان بن خالد بر   ضد محمد بوده محلی بين مکه و طايف ب،اورانا و يا نخله

اين منظور  روی .از بين بر دارد قرار داده و ا نيز مورد حمله تروريستیضد خود آگاھی يافت تصميم گرفت تا او ر

چند قتل ھم داشت تماس گرفت و گفت که سفيان ۀ ی خود که سابقه ئس  يکی از آدمکشان حر فيمحمد با عبدهللا بن ان

  :خواھد که عبدهللا اورا از بين بر دارد عبدهللا گفت  با شد لھذا او می در حالت جمع آوری نيرو عليه او می

بتواند او را شناسائی شناسد اگر جزئيات او را برايش شرح دھد تا  د رو برو نشده و او را نمی چون تا حاال با بن خال

  : را عملی سازد محمد گفت وی کشتن ۀنامو بر

يکی از نشانه ھای واضح او آنست که ھر گاه او را ببينی آنچنان به وحشت خواھی افتاد که گو ئی شيطان را ديده  (

 شمشيرش را بر .مات و آموزش ھای الزم را گرفتدر باره ترور سفيان بن خالد معلو که عبدهللا ين پس از ) ای

يکی از روز ھا بعد از ظھر عبدهللا با سفيان رو برو شد و ديد که سر گرم .  خود شدموريتأداشت و عازم انجام  م

ظيم تع و به احترام به او وی سفيان رفتسه عبدهللا ب. با شد   از زنان در ھودج مییتھيه نمودن محل نشستی گروھ

  :عبدهللا گفت . ی در مورد خودش نمودئال ھاؤسفيان از او س. نمود

 ضد محمد تجھيز کند و به وی حمله نمايد وی هی بئباشد چون شنيده است که وی بر آنست تا نيرو  او يک عرب می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 شاد باش گفت و با او به راه رفتن پرسفيان با گشاده روئی به وی .  گروه سر بازان او بپيونددهداو طلب است تا ب

که مشاھده کرد کسی در  که عبدهللا اعتماد سفيان را به گونه ای کامل به خود جلب کرد در زمانی يناپس از. داخت

 ياد میو در حاليکه زنھا شيون و فر برد و سرش را از بدن جدا نمودو حمله  نا گھان با شمشير به ااطراف او نيست

  .ار گذاشتکردند پا به فر

که عبدهللا جنايتش را به اتمام رسانيد با شتاب راه باز گشت به مدينه را پيش گرفت و برای ديدار محمد  ينا پس از 

موريت خونينی که به او داده شده بود پر أ چگونگی انجام مۀمحمد بعد از خوش آمد گفتن به او در بار. به مسجد رفت

 ۀ سر بريده شدۀ محمد پيامبر خدا  با مشاھد.د انداخت سفيان را جلو پای محمۀ سر بريد اوخعبدهللا در پاس. سش کرد

آنگاه محمد تکه چوبی را برای .  به عبدهللا تکليف کرد تا با او به خانه اش بروددشمن به شور و شادی آمد و

 از خانه محمد بيرون دهللاھنگاميکه عب. آن تکه چوب را نگھداری کند. سپاسگذاری از عبدهللا به او داد و به وی گفت

يان آگاه شدند و از او مورد استعمال آن تکه چوب را پر سش کردند و او گفت تنھا آمد برخی از دو ستانش از جر

 و آنھا به وی تکليف کردند تا نزد محمد بر گردد. چيزی که محمد اظھار داشت اين بود که وی آنرا نگھداری کند

  :عبدهللا اين کار را انجام داده و محمد در برابر پر سش او اظھار داشت . کندسش چگونگی استعمال آنرا از وی پر

يت پاداش رستگاری  که من ترا بشناسم و از هللا برااين يک تکه چوب در روز قيامت بين من و تو نشانه ايست (

 را به شمشيرش بست  عبدهللا بن انيس آن تکه چوب).د نداردبگيرم زيرا در روز قيامت کسی چنين وسيله ای با خو

کرد در ھنگام مرگ وصيت کرد آن تکه چوب را در کفنش بگذارند و  و تا زمانی که زنده بود آنرا با خود حمل می

من با يک شمشير ( ار تکاب اين جنايت ناجوانمردانه گفته است ۀعبدهللا بن انيس  در بار).. با او در گورش دفن کنند 

داشت با وجود آن  می چنان ضر به ای به او زدم که اگر کالھی فوال دين ھم به سرختيار داشتم آندر اتيز ھندی که 

 ھمچنانکه. کند کار ساز افتاد اين ضر به ھمانند جر قه ای که فتيله را شعله ور می . شد مغز او دو نصف می

و افزودم . نه يک اسپ سوار ھرزه گرد انيس ھستمبن کردم به وی گفتم من  می شمشير بران خود را در مغز او فرو

و ھر زمانيکه پيامبر اراده کند تا فرد بی دينی را . بگير اين ضربه را از فردی که به دين محمد پيامبر در آمده است 

 ءگويم و فر مانش را اجرا از روی زمين بر دارد من نخستين کسی ھستم که با دل و جان به ندای او پاسخ مثبت می

 اين ثور را مانند يک شتر جوان و تيز رو ترک کردم  حاليکه بدن بيجان او در خونش شناور شده بودرو د) ميکنم 

 دريدند و خاک بر سر و روی می کشيدند و جامه میی ضجه م جسد غر قه در خون او ۀو زنانی را که با مشاھد

  ..ماليدند با شتاب پشت سر گذاشتم 

 ضد محمد متحد شده بودند متالشی کرد ولی در شناخت و هب) نخله(ر اورانا  ی را که دئ ترورسفيان بن خالد نيرو ھا

ھر صورت ه ب. داده بودند) جانی و آدمکش(ری به وجود نياورد زيرا تازی ھا از پيش به او فر نام يشھرت او تغي

بنی لحيان ۀ د طايفاين جنايت او بدون پاسخ نماند و بعد از اندک مدتی پس از ترور سفيان بن خالد گروھی از افرا

 تاريخ طبری – ٩٧٤بن ھشام ص. ( گروھی از پيروان او را به انتقام خون رھبر خود در الراجی از پای در آوردند 

 بن – ٣٦٦ ص٢ سيرت الر سول بن اسحق ج – ٣٥ بن  سعد ص– ١٥١ الوقيدی ص-  ١٤٣١ و ١٧٥٩ ص ١ج 

 نوشته ٣١٥ نگاھی نو به اسالم ص-٦٣٨و ٧٨ ص ٤سيرت الر سول بن اسحق ج -  ٣٩٦ و ٣٩٥ ص ٣ھشام جلد 

  ) داکتر مسعود انصاری

  م  قبايل متعدد بنی ليحان پس از٦٢٥در سال. (خوانيم  چنين می٥٣١ ص ١ھمچنان اين داستان را در المغازی جلد 

يرامون سفيان بن خالد جمع شدند تا پ شانۀ دند در کنار رئيس قبيلغارت ھای مسلمانان رنج برکه از قتلھا و  ينا

ين اجاسوسان محمد او را از. گو کنند و شد با يکديگر گفت مشکالتی که مدام از طرف مسلمانان بر آنھا وارد می
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عبدهللا به تنھا ئی نزد او . و او عبدهللا بن انيس را دستور داد تا برود و سفيان بن خالد را بکشد قضيه مطلع کردند

که کسی  که به نزديک شد در حالی وقتی) عبدهللا(عرفی کرد او رفت و خود را داوطلبی برای جنگ با محمد م

را بريد و با خود حمل کرد او فرار کرد و توانست خود را سالم به مدينه ) سر سفيان بن خالد(حضور نداشت سرش 

   :سيد کارش پرۀمحمد به او خوش آمد گفت و او را از نتيج. بر ساند و در مسجد مدينه به حضور محمد رسيد

د يروزی شاد شده بود که عصای خود را به او بخشي پمحمد آنقدر ازين. بانی اش پاسخ داددهللا با نشان دادن سر قرعب

 راستی افرادی اندکی ھستند که در آن روزه ب. گيرد ت ميان من و تو قرار میروز آخرو به او گفت اين عصا در 

ر که مستقيما به امر محمد انجام شده است در کتب تاريخی جر يان اين ترو . چيزی خواھند داشت تا بر آن تکيه کنند

سريه عبدهللا بن انيس (نام ه  ب٢ و تاريخ يعقوبی جلد ٤ سيرت النبی ج– در امتاع االسماع – ٢در طبقات ج: اسالم 

يش   بوده فقط با کلمات و جمالت مختلف ھمين داستان با ريزه کاری ھاججامعاء در )انصاری بر سر سفيان بن خالد

  :و در اخير اين تو ضيحات المغازی می افزايد . درج است 

ی يک سر کارريزی بيگناھان منجر شود با تدبير پيامبر و فدا  فت به فساد و خونر بدين ترتيب فتنه ای که می ( 

ی  حديثۀدر حاشي٥٧ ص ٩و چيزی جالبی از صحيح بخاری جلد ) .نطفه خاموش و نابود گرديد باز توانای اسالم در

  :از عکرمه نقل شده است 

ای جمن اگر : او گفت . اين خبر به بن عباس رسيد. به نزد علی آورده شدند علی آنان را  سوزاند) بيخدا( چند زنديق 

تنبيه ) آتش(ھيچ کس را با تنبيه هللا : گفته است  هللا آنرا منع کرده است او او بودم آنھا را نمی سوزاندم چون رسول

) بکشيدش ر داديھر کس که دين اسالمش را تغي(عوض آنھا را به دستور رسول خدا که گفته است من در . نکنيد 

  :گويند که میی دانم آنان نمی) کردم عمل می

 در دين اکراه نيست و آزادی فردی در انتخاب دين دارند درين مورد چه دارند که بگويند ؟؟؟؟ و ھمچنين فھميده نشد  

را عمل ضد اسالمی ) ترور(دانند و در عين حال  يره پيامير محمد بن عبدهللا خود را میکه مدعی پيروی از سی آنان

  کنند در ين باره چه نظر خواھند داشت ؟؟ قلمداد می

                                                           ادامه دارد

 

  


