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  .آزادل

 ٢٠١١ اکتوبر ٣٠

  

 فرھنگ وحشت و کشتار سرداران

  جنگی عرب

۶ 
 

د پيکار کنيد آنان بايد در شما نزديکترنه ای کسانی که ايمان آورده ايد با کافرانی که ب: ١٢٣ توبه آيت ۀسور

 . احساس کنند و بدانيد خداوند با پرھيزگاران استشدت و خشونتشما 

 

  ":خالد بن وليد"  شمشير خدادسته کشتار ديگر انديشان ب

او مردی .  در سال دھم ھجرت دعوی نبوت نمود مسلمه بن کثير بن حبيب الحنفی که شاعر توانا وزيبا فکر بود

 ۀاو ادعا نمود که او در يافت کنند.  ابو تمامه ملقب به رحمن اليمامهحنيفه اھل يمامه مشھور به بنی ۀبود از قبيل

فدار زندگی خوب با مخالف ماليات و طر. داشت ی را دوست میئاو پاکيزگی و پاک خو. وحی از طرف خدا است

  )٢١۴ تا٢١٠-  سال جلد اول ص ١۴٠٠شجاع الدين شفا بعد از(ھمسايه ھا است  

. گزينی پاکيزه است آنچه بر می. ای قور باغه فرزند دو قورباغه(يخ طبری از آيات او يادھانی نموده  است  تار

 ۴تاريخ طبری ج ) .خوره شوی و نه آب را گل آلود کنینه مانع آب. گل استبااليت در آب است و پائين ات در 

 و آسيا گران گندم نرم  وجاران گندم باددهو درو گران درو کار و ب ای بذر پاشان کشتکار(  آيت ديگر ١۴١۵ص 

ر چادر نشينان برتری شما را ب. و لقمه گيران لقمه از پيه آب شده و روغن . و سازندگان تريد. کن و نانوايان نان 

فته اند از رو ستای خود دفاع کنيد و مستمند را پناه دھيد و با ستمگر ند و شھر نشينان از شما پيشی نگره اداد

   ١۴١۵ ص۴تاريخ طبری ج) .نيددشمنی ک

مه بن ابو رکواست و ميل نداشت با ديگر انديشان صحبت و جرو بحث نمايد عخ بکر مثل محمد پيامبر نمیابو

و طر فداران او مسلمه . فدارانش را سر بزنندرا وظيفه داد تا مسلمه و طر) خالد بن وليد(جھل و سپس شمشير خدا 

بنی حنيفه و ساير ياران مسلمه  قتل عام ند و ليکن سر انجام شکست خوردند وبکر مقاومت نمودعليه سپاھيان ابو
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جنبش مسلمه را سر کوب نمود ھفت ھزار نفر ١۴٠٠٠خالد با کشتن . دامان اسالم و ابوبکره  بزرگی است بشرم

 - ١۴٣١ ص۴تاريخ طبری ج - .نام دشت مرگه با و ھفت ھزار نفر را در محلی بنام دشت عقره نفر در محلی ب

.  و قاتل حمزه کاکای محمد کشته شدنخواران مسلمان شده خوۀدست وحشی بن حرب يکی از جمله خود مسلمه ب

دند که به  به گروھی که خفته بودند ھجوم برگاه مسلمه رسيد آنھا چون به يک منزلی اردوسرداران کثيف اسالم

  - ۴١٨ص – . ھمه را بکشندخالد گفت تا....  نفر بودند ۶٠ و به قول ۴٠قولی 

ته و ف اسير گردور نماندند چون بعد  از فتح مردم راه الد ب شمشير خناه نيز ازگ مردم بي، کشتارين ھمهابعد از

  :گفت

  :گوئيد ؟ گفتند ای مردم بنی حنيفه شما چه می

 -١۴٢١ ص- د از تيغ بگذرانن مردم بنی حنيفه راۀخالد دستور داد تا ھم .مبر از شما و يک پيغمبر از ماغيک پي 

 مايل ھر کس از مردم که از دين بر گشته و مخالفت خدا کرده و: ول اسالم به خالد ھدايت داده بود اۀبکر خليفابو

  :نوشته و فرمان دادکه ابوبکر نامه ای ،يان پيکار خالد با مسلمهدر جر -١۴٩٢ص –. باشی انھا را بکش

خالد بن (بانيان شمشير خدا ان حيات محمد يکی ديگر از قرر زمين دا و قبل ازقتل عام کند تمام پسران بالغ آنھا را 

 ه میفرقنام فاطمه ملقب به ام ه  بینام مالک و مادر شجاع و خردمنده سلمی ملقب به ام رمل از پدری ب) وليد

نده ای قبيله غطفان و ساير قبايل در کلمی انجام داد گرد ھم آوردن مغلوبين و افراد پرا کار بزرگی که س. باشد

تاريخ نويسان اسالمی در مورد اين زن شاعر و شجاع .  تشو يق آنان در جنگ با خالد بود و»ظفر«محلی بنام

و از آن پس زنی ( وی يک اشاره داشته است ۀدر بار» مجمل التواريخ والقصص«سکوت نموده و تنھا د ر کتاب 

عرب پيش او جمع شدند و خالد حربی کرد ھرج عظيم و بسياری قتل بود و تا بر خاست نام او سلمی و بسياری 

  »٢۶۶- ٢۶۵ ص – منبع شماره ھفت –مجمل التواريخ « .فگند و نکشتن بر نکشتندسلمی را نيسر 

او را ھمراه با خواھر و مادرش در رمضان سال .  اسالم از دين اسالم بر گشته بود سلمی بعد از آگاھی و فھم در

کنند   محمد اسير میۀ موسوم است توسط زيد بن حارثه پسر خواند»فه ام قرۀيسر  «جری در جنگی که بهششم ھ

 . به يکی از نز ديکان خود می بخشدشود و او پس از چندی جاريه را نام جاريه نصيب محمد میه خواھر سلمی ب

کند به استقبال مرگ فجيع و  يری میر مسلمانان مھاجم موضع گ وصف نا پذير در مقابل لشکام قرفه که با شھامت

را به ھايش  که پيره زنی سالخورده بود پا فه را فيس بن محسر به طرز بدی کشت با اينام قر(رود  رقت بار می

 تاريخ جنگ ھای پيامبر تر جمه داکتر – مغازی –محمد بن عمر واقدی ) کش بستند و از ھم دريده شددو شتر سر

 عايشه ۀشود و مدتھا در خان  طبری سلمی سھم عايشه میۀو نظر به نوشت»  ۴٢٨ ص٢محمود مھدوی دامغانی ج 

. گردد کند ووی پس از مدتی سوی قوم خويش بر می کند سر انجام عايشه او را آزاد می به عنوان کنيز زندگی می

وت شمشير استفاده  ضد مدعيان پيغمبری بلکه با تمام دگر انديشان عصر از قه نه تنھا ب شمشير خدااين خالد يعنی

تاخته بودند ن کسانی را که به مسلمانا «مان ابوبکر پس از شکست دادن مرتديننمود چنانچه به اساس فر می

 ص ۴ طبری ج »افگند و تير باران کرد يد و به آتش سوخت و سنگسار کرد و از کوه بينداخت و به چاه برءاعضا

  ١٣٩۴ و١٣٩٣

 را به کوچ اجباری وادار می کشت و يا آنان ديشان يا تمام اعضای قبيله را می خالد بن وليد پس از غلبه بر دگر ان

فته نوان اسيران جنگی اسير و برده گرکرد سپس يک پنجم غنايم جنگی را ھمراه با زيبا ترين دخترانی که به ع

کرد و چون  میستاد و بقيه را بين سپاھيان اسالم تقسيم فر بودند به عنوان سھم شخص خليفه برای ابوبکر می

مسلمانان در نبرد .  ھم زنده نمود تا بيچاره ثروتی ب ابوبکر پير شده بود  به فروش برده ھا و کنيز ھا اکتفا می
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زند تند و بسيار کس بکشتند و زن و فردنبال فراريان رفه بکشتند و ب »مرتدان عمان«  ده ھزار تن از آنھاعصه 

 ۴طبری ج «پيش ابوبکر فرستادند.... ن تقسيم کردند و خمس غنايم را فتند و اموال را بر مسلمانار گیبه اسير

 بود ا مرد جنگی آنجدند و ھرچهوده شد مسلمانان به درون حمله بردر حضر موت وقتی در گش» «١۴۵١ص 

دو زن آواز خوان به دست . ر و خندق يک ھزار زن به شمار آمد در بخي دست بسته گزدن زدندد ھمه راکشتن

يد و دندان ھای پيشين خوانده بود و دست او را ببرا  آواز ھای خود ناسزای پيمبر خداد که يکی شان درمھاجر افت

  ١۴٧٨ص»  او را کند

ئيد اگر مردم آنجا يد و اقامه نماز گوئ آذان گوی فرود آمديدئوقتی به جا« دستور ھای ابوبکر اين بود که ۀاز جمل

ه اگر نگفتند به آنھا حمله کنيد و بکشيد و به آتش بسوزيد و بداريد ھا دست برنماز گفتند از آنۀ نيز آذان گفتند و اقام

سش کنيد اگر زکات را قبول دارند از آنھا بپذيريد ند از آنھا پرفت و اگر دعوت اسالم را پذيربود کنيدق ديگر نايرط

 ١۴٠٨ و ١۴٠٧ص »کنيد  آنھا حمله گو بهت و کات بودند بی گفزو اگر منکر 
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