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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 فرھنگ وحشت و کشتار  سرداران جنگی عرب

٢ 
 

د و چيز ھای را که خداو با کسانی از اھل کتاب که به خدا و روز قيامت ايمان نمی آورن :٢٩ توبه آيتۀسور

 دست خود دره  جنگ کنيد تا آنکاه که بپيامبرش حرام کرده است بر خود حرام نميکنند و دين حق را نمی پذيرند

 عين مذلت جزيه بدھند

باشد که در اکثر جنگھا و حمالت محمد  و دار و دسته اش بر    بن عبدالمطلب و کاکای محمد پيامبر اسالم میحمزه

 در سنگ دلی و سھم مھم داشته ودر سال ھای اول ھجرت به مدينه تجارتی و قصبه ھای يھودی نشين کاروانھای 

خاطر ھمين آدمکشی ھايش ه  و بکشت شمشير  آدم می  با دوحمزه در ميدان جنگ . قساوت کم نظير بوده است

 جنگ احد ۀ را شھيد مثله شداو برادر رضاعی محمد نيز بود ھمچنين حمزه. داده بود) شير محمد(محمد به او لقب 

 ھای مدينه است که در  آن کوه رخ داد يکی از کوهۀن آن در دامناه احد که جنگ مھم اسالم و  مخالفکو( .ميخوانند

  .)رار داردقپنج کيلو متری شمال شرق آن شھر 

از پدر خويش  الحسين از پدرش حسين بن علی و او علی بن: کند که گفت بخاری  از ابن شھاب  زھری نقل می 

روزی ديدم که . ھمسايه می خوابيدندۀمن دو نفر شتر داشتم که در کنار خان: (طالب  برايم نقل کرد بیاعلی بن 

با ديدن اين منظره به . پھلوی شان شکافته شده و جگر ھای شان بيرون ريخته استھا زنده زنده دريده و  کوھان آن

يت عمو: چه کسی اين کار قساوت وار را مرتکب شده است ؟؟ گفتند : سيدم  پر.شدت متأثر شدم و اشکم روان گرديد

 و در حال خوردن شراب اندای  کت کنيزک خوانندهلمطلب و اکنون او با گروھی از دوستانش و با شرحمزه بن عبدا

 گوشت را شتران پرای حمزه ) (اال يا حمزه للشرف النو اء(آن کنيزک  در ترانه اش اين جمله را مترنم بوده  است 

و حمزه با شنيدن اين کلمات از زبان آن کنيزک تشويق شده دست به شمشير برد و شتر ھا را به اين روز ) درياب

  :طالب گفت بیازھری می افزايد علی بن  )سياه انداخت

 ھمسايه در ۀيان شتر ھا و حضور حمزه در خانم حمزه نزد پيامبر خدا رفتم و جرمن به جھت شکايت از عموي
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که من و زيد بن حارثه به دنبالش  پيامبر خدا در حالی. ارش کردمز بزم و ميخواری  را به آن حضرت گسمجل

خ مزه که به شدت مست  و چشمانش  سر ح.م وارد آن خانه شد و حمزه را نکوھش و مذ مت کردديکر حرکت می

 ؟؟ که بر نيستيد دگان پدر منان و برمگر شما ھا غالم: سراپای  پيامبر خدا انداخت و گفتنگاه تندی به . ده بودش

. کنيد ؟؟ پيامبر خدا با شنيدن اين جمله از ترس جانش  عقب عقب بر گشت و خانه را ترک کرد  من اعتراض می

  )٣٧٨١صحيح بخاری  کتاب المغازی حديث شماره(

ودند دو باره  گرفته بسفيان که اھالی مکه مورد تعرض محمد و گروه چپاول گر آن قراردر جنگ بدر به رھبری ابو 

فتند خود را از شر اين ھمه تعارض و تھاجم دزدان و غارت  گران محمدی نجات بخشند چون جمع شده و تصميم گر

ھا  به تيغ جالدی حمزه  آنان در جنگ بدر تعداد زيادی از  قوم و خويشان خود را از دست داده بودند که اکثر يت آن

نگ بدر پنج ھزار نفر ن تصميم در سال سوم ھجرت و يک سال پس از جی ھمي شده بودند  روو علی  سپرده

 ، ھنده ھمسر ابو سفيان که پدريش  به سر پرستیبه ھمراھی پانزده نفر از زنان قرماندھی ابو سفيان جنگجو به فر

ه دار  رد با دو صد اسپ و سه ھزار شتر و ھفتصد نفر زه تيغ حمزه کشته شده بودن ببرادر و  پسرش در جنگ بدر

نه عباس کاکای ديگر محمد به آماده شدن قريش را يک نفر ديگر از گروه آدمکشان مدي .به سوی مدينه حرکت کردند

روز چھار شنبه سيزده شوال نيروی قريش خود را در . برد ه بود و محمد انتظار اين حمله را میارش دادزوی گ

منی برای آنان أتوانست در شرايط سخت م ر دره ای که میکنار احد رسانيدند و در ميان نخلستان مسطحی و در کنا

  . داختند  جنگی پرۀباشد فرود آمدند و به طرح نقش

 شوال در دو ١۶ ز شنبه طرف احد رھسپار شد و جنگ احد روی که در اختيار داشت بهئمحمد ھم با تمام نيرو و قوا

ئيات از جز. حمد و گروه آدمکش و جانی او  بود دوم شکست مۀحلقريش و مر اول شکست ۀمرحله رخ داد که مرحل

  :گو يد طبری می: پردازيم   طبری میۀاين جنگ گذشته فقط به نوشت

بی طالب امطلب و علی بن عبدالدجانه و حمزه بن ھا ابو س آنأای از مسلمانھا و در  ر  در ھنگام جنگ تھاجمی عده

داوند مسلمانان را پيروز و در نتيجه خ ف پيش رفتندوارد صحنه شدند و دشمن را در ھم شکستند و تا آخر صفو

شد زيرا گون  جنگ ديگرۀيش وارد شد صحنپس از شکست سختی که بر قر) ٣٧۶ ص ٢طبری ج . ( گردانيد

ه جمع آوری ھا بود حمله کردند و ب ای که مقر آن يمت دشمن را ديدند به درون درهگروھی از مسلمانان که ھز

ل خوانندگان عزيز توجه دارند که چپاول ما(ول چور و چپاول دارائی ھای قريش شدند  ھمه مشغ. غنيمت پرداختند

ين اان قريش بود از خالد بن وليد که از سوار) داد کرد ھای محمد و عمالش را تشکيل می ديگران اصل اساسی  عمل

 داشت و آنگاه بر چپاول گران  عبدهللا بن جبير را با ياران او از بين بر،صت استفاده نموده و با دور زدن کوهفر

 –سمھودی ( فت  ه نمود و ھمه را به زير شمشير گريشی ھا بودند حملی که مشغول دزدی و غارت اموال قرمحمد

  : نويسد ی میرخان از جمله طبرؤ اين جنگ مۀو  در ادام )٢٨۶ ص ١وفا الوفا ج 

 تعدادی مجروح شده و از –ه گروه تقسيم شدند  کشته شدن محمد بقيه  به سۀمسلمانان با پديد آمدن شکست و شايع

تاريخ (که کشته شدند و گروه سومی فرار نموده و خود را نجات دادند   تعداد محدودی استقامت تا اين–کار افتادند 

نام ه و اين خالصه ای بود از جنک احد که در جر يان اين جنگ يکی از اھالی قريش ب) ٣٧٧ ص ٢طبری ج 

 سنگ ھدف قرار داد که در نتيجه پيشانی و بينی محمد به شدت مجروح شد و ۀبمحمد را با ضر "هعبدهللا بن قم"

دندانش شکست و نظر به گفتار ابن اثير  تعداد زيادی در جنگ تن به تن پرداخته و در شروع جنگ علی با 

و اناء  (ئيل گفتبر جمرحوم صدوقۀ نوشت٧  علل الشرايع ص ۀيش را کشت و نظر به نوشتنفر از قر ٩ذوالفقارش 

  ١۵٢ئيل که او محمد يا علی باشد ؟؟؟؟ و ازين جھت بوده که آيت  اين تمنا و آرزو است از سوی جبرو) منکما
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شديد و از  فتيد و در بيابان پراگنده میر کوه باال میدر به خاطر بياوريد ھنگامی را که (نازل شد   آل عمرانۀسور

ين جنگ يکی از  او در...) …زد  کرديد و پيامبر از پشت سر شما صدا می نمی شدت وحشت به عقب ماندگان نگاه

ساالر شھيدان (کشته شد و محمد گفت ) وحشی(نام ه ستی بدست غالم سياه پوه شمشير زنھای محمد که حمزه بود ب

  )در روز قيامت حمزه است

حمزه کشته شده بود بر جسد او حمله دست ه  برادر و پسرش که ب،به انتقام پدرمادر معاويه سفيان ھنده خانم ابو

اين بود شمه ای از کشتار و سر نوشت . خورد ای از آن را  جگر حمزه را بيرون آورده و با غضب گوشهنموده  و

و در صورتی که مداحان اسالم و دنباله روان عرب مدارکی زياد تری در زمينه خواھان . حمزه شمشير کش اسالم

  . مت شان ارايه گرددبنويسند تا خد باشند لطفاً 

به ھنگام فرار : نويسد ابن واضح يعقوبی می: از اشخاص و جنگجويان ذيل ميتوان نام برد از فراريان جنگ احد

 – ابوبکر نه جنگی نموده و نه فرار ۀدر بار )طلحه و زبی –علی ( – نزد محمد تنھا سه نفر  باقی ماند ،مسلمانان

 – حسان بن ثابت –ايب بود غو در جنگ احد  - عثمان ھم فرار کرده بود –اند عمر را در جمله فراريان ثبت نموده 

  ..… و چند دزد و آدمکش ديگر

  ادامه دارد

  

  :يادداشت

 را می نگاشتند، به نسبت موجوديت مذاھب و ايجاد انشقاق قايعنبايد فراموش نمود که وقتی تاريخ نگاران بعد ھا و

چنانچه يعقوبی که يکی از محدود تاريخ . ا نيز داخل می نمودندی خويش ردر اسالم، در ثبت وقايع تعلقات مذھب

نگاران شيعه مذھب است، در اينجا کوشيده است تا عقدۀ مذھبی خويش را باالی جانشينان محمد به خصوص خليفۀ 

 رفتار شان  چھار خليفه در سلوک وھراز مطالعۀ ساير متون قديم بر می آيد که  ورنه تا جائی  .دوم ارضاء نمايد

  .کامالً با پيامبرشان يک سان بودند

 AA-AA ادارۀ پورتال                            


