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 فرھنگ وحشت و کشتار  سرداران

  جنگی عرب

۵ 
 

 .ھا بسيار بکشيد  و از آن بزنيدھا را  گردن آنپس چون مالقات کنيد آنان را که کافِر شدند ::: ۴ محمد آيت ۀسور

 

ششم و ھفتم ت که تا  سال در تاريخ اسالم اسای   جنايت پيشهخالد بن وليد محزومی سردار معروف و آدمکش

ماندھی چپاول گران اسالمی ستوده العاده و  نبوغ او را در فر  فوقمسلمانان او را  سر باز. ھجری مسلمان نشده بود

ن بگفتند ابوجھل  جھل را میخالد و ابوجھل پسر کاکا بودند ابو. نام وليد مغيره مخزومیه پدر او مردی  بود ب. اند

سانم که بايد به عرض خوانندگان بر(. گفتند خالد بن وليد بن مغيره مخزومی ھشام بن مغيره مخزومی و خالد را می

 صبغت هللا «يکاب و غالم امر نوکر اعرااز ھمان روواقعی است  عرب اين خالد بن وليد جنايت کار و آدمکش 

 با مسمائی برايشواقعاً  اسم که مثل پھلوان جنرال رشيد دوستم داده بودای  اين لقب را به خود فروخته »مجددی

   .)است

 سال قبل از پيغمبری محمد در مکه متولد ٢۶تاريخ تولد خالد بن وليد به طور مشخص معلوم نيست اما گفته شده که 

شد و مادرش عصما دختر حارث بن حرب است   مغيره از اشراف و بزرگان قريش محسوب میوليد بن. ستشده ا

 ضد مسلمانان ه جزو اشراف قريش و از سلحشوران آنان بود او در سال دوم ھجری در جنگ بدر بءخالد ابتدا

ست دھد او و در سال سوم ھجری در جنگ احد سر کرده سپاه قريش بود و توانست مسلمانان را شک. کت کرد شر

خواست از خندق عبور نمايد که   کسانی بود که میءدر سال پنجم در نبرد خندق يا احزاب نيز شر کت کرده و جز

در .  حج محمد  را در کراعالغميم گرفت در سال ششم ھجری با دو صد نفر از سواران خود جلو مناسک.نتوانست

د خالد چنان از اسالم و مسلمان نفرت داشت که شھر را  مکه شۀ روانءسال ھفتم که محمد برای ادای عمره القضا

  .ترک کرد
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 زيادی است و اما تعداد زيادی تاريخ نويسان مسلمان شدن او را سال  مسلمان شدن خالد بن وليد روايات در مورد

د ت کرخالد پس از مسلمان شدن در سال ھشتم ھجری در جنگ موته شر ک.  از فتح مکه دانسته اندسھشتم ھجری پ

ماندھی لشکر را به عھده گرفته و سپاه را به مدينه باز که پس از کشته شدن زياد فرمانده سپاه مسلمانان  او فر

ملقب ) شمشير اسالم(السالم ا  و سيف )اشمشير خد(پس از جنگ موته خالد از طرف محمد به سيف هللا . گرداند

چپاول اموال و غارت  ، تنھا در کشتنشابقه در خشان جنايتکار عرب  سدار سر،که ھمين شمشير خدا و اسالم. گشت

  .باشد  میزنان و مردان

 نفر از مھاجران و انصار به سوی بن حذيمه در اطراف مکه ٣۵٠ در اوايل سال ھشتم محمد خالد بن وليد را با 

تسليم کردند اما خالد  خود را ۀکه بن حذيمه مسلمانی خود را اعالم و اسلح فرستاد تا  آنان را مسلمان سازد با وجودی

 عمويش خاطر انتقام خونه فا بحمن بن عوف اين اقدام خالد را صرعبدالر .  را گردن زدندآ زيادی ازۀدستور داد عد

 مشرک ھوازن از مکه راھی غزوه حنين نمود خالد با ۀمحمد او را به جنگ با قبيل. فاکح بن مغيره دانسته است

در رجب سال نھم محمد ھنگام اقامت . کرد اما در جنگ جز فراريان بود یسواران بن سليم در  صف پيش حرکت م

ستاد که الملک حاکم مسيحی دومه الجندل فرسوی اکيدر بن عبده  سوار ب۴٢٠س گروھی با أدر تبوک خالد را در ر

  .اھی وی را اسير و با او صلح نمودپس از نبرد کوت

 را به اسالم دعوت نمايد او شش ماه در يمن به دعوت پرداخت ولی ين سال محمد خالد را به يمن فرستاد تا مردما در

بکر قرار گرفت و به ھمين سبب نزد وت محمد خالد در شمار حاميان ابوبعد از ف. کسی به دعوت او پاسخ مثبت نداد

پس به  طی در اکناف سۀسوی قبيله ھای رده ب بکر در جنگ به دستور ابوءخالد بعداً بنا. او جايگاه خاصی داشت

اين شمشير خدا در مسلمان . سوی مالک بن نويره در بطاح رفته سوی طليحه بن خويليد اسدی در بزاخه و بعداً ب

) مرک محمد از اسالم بر گشته بودندتوده ھای عربی که پس از  (»اھل رده «سازی قبايل اعراب و در سر کوب 

ھا و بلندی   باالی بام خانه از مردم را ازی بسيار،تردهعام گسھای  سرکوب ھا و قتل ۀادام(نقش فراوان داشت او در

وحشتی در ميان قبايل عرب بر  د و آنچنان ترس و آتش سو زانيخی را نيز در و برنداخت و کشتير اھا به ز کوه

  .)ه ھمه به قبول اسالم گردن نھادندقرار ساخت ک

  :توان ديد ماجرا چنين است  جنايت بيش از حد خالد را در جنگ بزاخه می

 مالک بن نويره بود که ھمه مسلمان شده بودند و محمد او ۀبزرگ و رياست آنان بر عھدۀ  قبيل"ربوعيبنی "قبيله ای 

که مالک   اينۀبکر  به بھانابو. گزيده بود اسالم برۀبيت و دانشش به رھبری قومش منحيث نمايندخاطر محبوه را ب

 خالد و ھمراھانش شبانه .ستادوليد را به جنگ مالک بن نويره فرنکر ذکات شده خالد بن ستاده پس مصدقات را نفر

 ھا نيز اسلحه ھای خود را بر داشتند ھنگام نماز اسلحه ھا را بر زمين  وارد شدند آن"بوعريبنی " ۀبر مالک و قبيل

 دستور داد ره را دستگير کردند وصت را غنيمت شمرده دستور داد مالک بن نوي خالد فر.گذاشته مشغول نماز شدند

ان چند لحظه قبل ما با شما آذ: مالک گفت . ای   مالک گفت چرا ؟؟ خالد گفت تو مرتد شدهسر او را از بدن جدا کنند

 ايم ؟؟ ال اقل مرا به مدينه بفرست تا با خود ابوبکر صحبت نمايم ؟ ولی خالد تد شدهگفته و نماز خوانديم چگونه مر

بنی " ۀ مالک ھمبستر شد و سر مالک و مردان قبيلۀزوج  از بدنش جدا کردند و در ھمان شب بادستور داد سر

 نمايد و عدالت ءو ابوبکر خود خواست در مورد او عدالت را اجرا زير ديگ غذا نھادند ھيزم جایه  را ھم ب"بوعير

 ؟؟؟؟؟ بلی اين  بود دو باره ھمبستر شویزن ن مبادا با آکاری بدی نموده ای : او اين بود که به خالد بن وليد گفت 

 ۵٠٣ ص٢طبری ج ( عدالت ابوبکر در مقابل شمشير خدا 

 خالد عاملين قتل نمايندگان محمد را .کوب نمودن قبايل مرتد از خالد بن وليد و امثال آن استفاده کردابوبکر در سر
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مه را بکشت و موده و دف زده بودند ھمرگ محمد دست رنک نکه در ی يد و آنانرا به آتش کش  اجساد شانکشت و

ھمه را   ديگ کنند و آتش در تن ھای شان زد وۀرا گرد کنند و پاي ھای شاندر آتش بسوخت و بفرمود تا سر

 .بسوخت

نام عقرباء مسلمه که ادعای پيغمبری داشت و ھمراھانش را به ه  خالد راھی يمامه شد و در محلی ب١١در آخر سال 

خالد بعد از فريب خوردن مجاعه بن ) شود و سلمی در بخش ديگر تشريح مین کشتن مسلمه داستا( .قتل رسانيد

 ۀمان ابوبکر برای فتح پارس روانخالد به فر ١١در آخر سال . مراره با او صلح نمود و با دخترش ازدواج کرد

،  از عراق مثل مذاریئخالد فتوحات خود را از بصره کنار دجله شروع نمود و با سپاه خود در جاھا. عراق شد

.  شھر بصری ساکنين آن وادار به صلح شدندۀو امغيشيا با کشتن مردم فتوحاتی کرد و بعداً با محاصر اليس، ولجه 

 جراح داده ۀعبيدھجری خالد بن وليد از فرماندھی کل سپاه معزول و فرماندھی به ابو ١٣در آغاز خالفت عمر سال 

ی دور و ھا يده به سمت ھای مختلف غرض فتح سرزمينعبو از طرف ابوشت شد و خالد سمت معاونی او را دا

عمر به شام رفت و از خالد دلجوئی نمود و او  ھجری ١٧شد در سال  نزديک و کشتار مردم آنجا ھا فرستاده می

ين زمان حمالت متعددی در مناطق اتلموزن و آمد امير مقرر کرد و خالد در، زقه، حران، رادر شھر ھای رھا

دست آورد و چون عمر از بخشش ھای خالد از ه ھای مردم غنايم بسياری ب یئای صغير کرد و با چپاول دارايآس

عبيده به ابو  شد مطلع و خشمگين،دست آمده مخصوصاً مبلغ بزرگی که به اشعث بن قيس داده بوده غنيمت ھای ب

 . از دارائی ھای خالد را ضبط نمودینصفدستورداد تا او را  از وظيفه خلع و باز خواست نمايد و بعد آن عمر 

اگر معروف گرديد گفته بود که ) رود خون(خالد در حمله به اليس در کنار رودی که به سبب ھمين جنگ بعد ھا به 

دستور خالد گروه ه  چون پيروز شدند بھا بکشم که خون ھای شان در رود شان روان سازم پيروز شود چندان از آن

بر رود آسياب ھا :  که گويد زدند مغيره فته بودند می آوردند و در رود گردن میت گر به اسارگروه از مردم را که

ھزار کس يا بيشتر بودند آرد کردند کشتگان در آليس  ه دج آب خون آلود قوت سپاه را که ھبود و سه روز پياپی با

 .ھفتاد ھزار تن بود

نزوا قرار داشته و در ھمانجا  اۀه سپس در شھر حمص به گوشبنا بر روايتی خالد بعد از معزول شدن به مدينه رفت

پس از مرگ خالد زنان  بن مخزوم برايش گريستند و برای سوگواری گيسوان خود را بريدند و روی قبرش . مرد

   خالد در شام فرزندان زياد داشته است که ھمه چھل تن از فرزندانش به اثر مرض طاعون مردند.گذاشتند

 ادامه دارد

 

 

 

 

 

  


