
 

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نشر آواي بوف

avayebuf.wordpress.com  

gmail.com@avaye.buf 

  

  

  

  

به كوشش ساسان قره داغي  



  

  

  

  

   

  

  نشر آواي بوف

avayebuf.wordpress.com  

gmail.com@avaye.buf 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

khoshunat dar qoran  

Written by : Sasan Gharehdaghi  

Illustratir: Houriyeh  Gharehdaghi 

  آواي بوف: انتشارات 

Publish: Avaye Buf 

  

 دانمارك: انتشارات آدرس 

ISBN   978-87-93926-05-9 

©2019 Avaye Buf  

www.avayebuf.wordpress.com     -        avaye.buf@gmail.com 

  

به كوشش ساسان قره داغي  

خشونت در قرآن    

BUF
Text Box
https://avayebuf.files.wordpress.com/2019/10/khoshunat-dar-qoraan.pdf

https://avayebuf.files.wordpress.com/2019/10/khoshunat-dar-qoraan.pdf


  

 فهرست

 ٥ ......................................................................................................................  مقدمه 

 ٧ ............................................................................................................... آيات خشونت 

 ١٣ ................................................................................................ محمد و تشويق به جنگ 

 ١٦ ......................................................................................................... آيات دستور قتل 

 ٢٥ ........................................................................................................... دمخوار فاتحان آ

 ٢٦ .......................................................................................................... اسالم دين صلح 

  ٣١ ............................................................................................... اولين كاروان زني مسلمين

 ٣٣ ............................................................................................. آب خوردن از حوض محمد 

 ٣٧ ................................................................................................................ سريه خضره

 ٣٩ .................................................................................................... جنايت اعراب در ايران

 ٥١ ........................................................................................................ ي محمد اجنگ ه

 ٥٨ ......................................................................................................... شكنجه به اعتراف

..................................................................................................... محمد پيامبر رحمت 

 ٧٤ 

 ٨٤ ...........................................................................................نقش علي بعنوان جالد محمد 

 ٣١ .......................................................................................... كشتن كفار و ارضاي مسلمين 

 ٨٩ ................................................................................... در قتل عام يهوديان مسلمين دخالت

  ٩٤ .................................................................................................... محمد و ترور شاعران 

 

 ٦٥ 

دزدي هاي مسلمين ......................................................................................................

 ٦٢ 

حمله به بني قیناع........................................................................................................



  

  

  

  مقدمه 

  

به  ياقياشت يمقدس است محال است كس يكه كتاب دييو به اشخاص نگو ديبگذار يا را در كتابخانه» قرآن«

است كه  يبرگرفته از حاكمان ست،يآن ن يمقدس بودن قرآن برگرفته از محتوا. آن نشان دهد يخواندن محتوا

با مردم  خواهند يهرچه م ينام دستور اله اند تا به خود كرده يامن برا هيبه خط قرمز و حاش ليآن را تبد

خشونت وجود نداشت محال بود امروز و  يكشتار و تجاوز و بردگ يبرا يشمار يب اتياگر در قرآن آ.كنند

 نيآموخت؛ مجموعه قوان يزيكه بشود از آن چ ستيدر اصل قرآن كتاب ن. ميداشته باش ياسالم يها حكومت

  .است شرمانه يب ستيها مقدس ن انسان يآزاد دنيبه بند كش. ها است سركوب انسان يبرا يبدو

  

 ايبار بصورت واضح  ٤٤درمجموع .  است  ٥٠٠از  شتريبشده  اديدر آنها از خشونت در قرآن كه  ياتيشمار آ

 ادياز جهاد  ٦٦، ٦١، ٦٠، ٥٧، ٥٣، ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٣٣، ٢٥، ٢٤، ٢٢، ١٦، ٩، ٨، ٥، ٤، ٣، ٢ يدر سوره ها ياجمال

 ميبار مستق ٤٢ يمدن ةسور ٢٨شده اما در  اديبار از جهاد  ٢صرف  يمك ةسور ٨٦در قرآن جمعاً در .  شده است

كه  يو به زمان يمحدود مدن ةبه چند سور رديگيجهاد مسلحانه ارتباط م اتيهمه آ.  شده است داياز جهاد 

 .قدرتمند شده بودند يمسلمانان از لحاظ نظام

 فيكه مسلمانان در مكه ضع دهند يپاسخ م  ست؟يچ نهيگفتار اهللا مكه و اهللا مد انيهمه تفاوت م نيا ليدل

قدرت و حكم .  محمد ننوشته اند اياما قرآن را كه مسلمانان .  قدرت جنگ و جهاد را داشتند نهيبودند و در مد

حد از اهللا مكه متفاوت  نيتا ا نهيپس چرا احكام اهللا مد.  ستين ريپذ ريياهللا كه ثابت است و سنت او كه تغ

  شد؟ ليتبد نهيچپاولگر مد دزدان مسلح به اسالم، اهللا مهربان مكه به اهللا جنگجو و دنياست؟ چرا با گرو

 .و به دور از هر گونه تعصب بررسي شوندآيات با نگاهي انتقادي  اين  در اين متن سعي شده تا



، نهيك اتيآ بودن با علم و منطق، متناقض ،دكه در كتب مقدس وجود دار خشن و غير انساني و غير بشري  اتيآ

تي اديان به فكر وا مي دارد تا در حقانيت و عدالت گستري و انسان دوسانسان را  ،يخشونت و عذاب اله ،انتقام

 .شك كند و به بي ديني مطلق برسد 

 يكتب از اذهان ناسالم نيكه ا درسيم جهينت نيبه ا ين و هر كتاب مقدسآمتفكر با مطالعه كتاب قر انسان

 .استسرچشمه گرفته 

  .شندياند يكه نم يكسان ياست برا يدام نيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  آیات خشونت در قرآن

  

هایی را که دستور به قتل و آدمکشی را به اسـم خـدا صـادر     راي بررسی خشونت در اسالم اول از همه باید آیهب
  .اند را می اوریم، و در ادامه دروغ روحانیون و اخوندهاي مسلمانان را در این زمینه بررسی میکنی کرده

یت کسانی را که تسلیم اعراب مسلمان نمیشدند وجود دارد کـه در  آیه هاي فراوانی در قران دستور به قتل و جنا
  .تمام این ایات دستور کشتن کسانی را که با مسلمانان اختالف عقیده داشته اند صادر شده است

  .میدر زیر فقط چند نمونه ازین آیات را براي شما مینویس

   123 ۀآی -سورة توبه 

  واْ الَّذینَ یُلونَکُم مّنَ الْکُفَّارِ ولیجِدواْ فیکُم غلْظَۀً واعلَمواْ أَنَّ اللّه مع الْمتَّقینیا أَیّها الَّذینَ آمنُواْ قَاتلُ

  :هترجم

و بدانید کـه  . تا در شما درشتی و شدت را بیابند! اي کسانیکه ایمان آورده اید، کافرانی که نزد شمایند را بکشید
  خداوند با پرهیزکاران است

  4آیۀ  -ورة محمد س

عنًّا بّا مثَاقَ فَإِمّوا الْوفَشُد موهتَّى إِذَا أَثْخَنتُمالرِّقَابِ ح ینَ کَفَرُوا فَضَرْبالَّذ یتُمفإِذا لَق    ـرْبالْح تَّـى تَضَـعاء حدّا فإِمو د
  لّیبلُو بعضَکُم بِبعضٍ والَّذینَ قُتلُوا فی سبِیلِ اللَّه فَلَن یضلَّ أَعمالَهماللَّه لَانتَصرَ منْهم ولَکن  أَوزارها ذَلک ولَو یشَاء

  :هترجم

. و چون آنها را سخت فرو فکندید، اسیرشان کنید و سخت ببندید. چون با کافران روبرو شدید، گردنشان را بزنید
و اگـر خـدا   . و ایـن اسـت حکـم خـدا    . جنگ به پایان آیـد  تا آنگاه که. آنگاه یا به منت آزاد کنید یا به فدیه



و آنان که در راه خدا کشته شده انـد  . میخواست از آنان انتقام میگرفت، ولی خواست تا شمارا به یکدیگر بیازماید
 .اعمالشان را باطل نمیکند

اگـر میخواسـت انتقـام     در ایه میگویـد . این ایه در جواب کسانیست که میگویند اسالم دستور سر بریدن را نداده
  .خواسته که شما مثل حیوانات درنده به جان هم بیفتید میگرفت ولی خدا

  39آیۀ  -سورة انفال 

  بصیرٌ وقَاتلُوهم حتَّى الَ تَکُونَ فتْنَۀٌ ویکُونَ الدّینُ کُلُّه للّه فَإِنِ انتَهواْ فَإِنَّ اللّه بِما یعملُونَ

  :ترجمه

رد کنید تا دیگر فتنه اي نباشد و دین همه دین خدا گردد پس اگر باز ایستادند ، خدا کردارشان را مـی  با آنان نب
  .بیند

  61آیۀ  -سورة احزاب 

  ملْعونینَ أَینَما ثُقفُوا أُخذُوا وقُتّلُوا تَقْتیلًا

  :ترجمه

  .دته شونهرجا یافته شوند باید دستگیر گردند و به سختی کش. اینان لعنت شدگانند

  33آیۀ  -سورة مائده 

م مّـنْ   إنَّما جزَاء الَّذینَ یحارِبونَ اللّه ورسولَه ویسعونَ فی األَرضِ فَسادا أَن یقَتَّلُواْ أَو یصلَّبواْ لُهـجأَرو یهِمدأَی تُقَطَّع أَو 
  .ي فی الدّنْیا ولَهم فی اآلخرَةِ عذَاب عظیمخالف أَو ینفَواْ منَ األَرضِ ذَلک لَهم خزْ

  :ترجمه



 بـر  یـا  شوند کشته که نیست این جز کوشند مى فساد به زمین در و جنگند مى او پیامبر و خدا با که کسانى سزاى
 ایـن  گردنـد  تبعیـد  سـرزمین  آن از یا شود بریده یکدیگر  جهت خالف در پایشان و دست یا گردند آویخته دار

  .داشت خواهند بزرگ عذابى آخرت در و دنیاست در آنان رسوایى

 ادمکشـی  و قتـل  تنها کرده معرفی محمد که خدایی و گردیده صادر انسانها سالخی دستور صراحت به ایه این در
  .میدانسته جامعه اصالح راه را

  38آیۀ  -سورة مائده 

  حکیم عزِیزٌ واللّه اللّه مّنَ نَکَاالً کَسبا بِما جزَاء ماأَیدیه فَاقْطَعواْ والسّارِقَۀُ والسّارِقُ

 و توانـا  خداونـد  و ببریـد  خـدا  جانب از کیفرى عنوان به را دستشان اند کرده آنچه سزاى به را دزد زن و مرد و
  .است حکیم

 28آیۀ  -سورة توبه 

ذَا عامهِم بعد الْحرَام الْمسجِد یقْرَبواْ فَالَ نَجس الْمشْرِکُونَ إِنَّما آمنُواْ الَّذینَ أَیّها یا إِنْ هـو فْتُملَۀً خیع  فو فَسـ  یکُم غْنـی 
ن اللّهم هإِنَّ شَاء إِن فَضْل اللّه یملع یمکح.  

ـ دنز الحـرام  مسـجد  به دینبا بعد سال از و نجسند مشرکان د،یا آورده مانیا که یکسان يا  از اگـر  و شـوند،  کی
  .است میحک و دانا خدا رایز. کرد خواهد ازتانین یب خوش فضل به بخواهد اگر خدا د،یترسیم یینوایب

 از انهـارا  و) عقایـد  بـه  احترامی بی( خوانده نجس را اند نداشته اعتنایی محمد دروغهاي به که کسانی ایه این در
  .ابرجاستپ کماکان قانون این و کرده محروم مکه به رفتن

  29آیه  -سورة توبه 

 أُوتُـواْ  الَّذینَ منَ الْحقِّ دینَ یدینُونَ والَ ورسولُه اللّه حرَّم ما یحرِّمونَ والَ اآلخرِ بِالْیومِ والَ بِاللّه یؤْمنُونَ الَ الَّذینَ قاتلُواْ
تَابتَّى الْکطُواْ حعۀَ ین الْجِزْیع دی ومرُونَ هاغص  



  :ترجمه

 کـرده  حـرام  امبرشیپ و خدا که را ییزهایچ و آورند ینم مانیا امتیق روز و خدا به که کتاب اهل از را یکسان
  .بدهند هیجز مذلت نیع در خود دست به که آنگاه تا د،یبکش رندیپذینم را حق نید و کنندینم حرام خود بر است

 ایـن . شـوي  کشـته  یـا  و باشی مسلمان باید یا کال و کرده صادر هم را دیایهو و مسیحیها قتل دستور یهن آای در
  !!صفا و صلح دین است

 89آیۀ  -سورة نساء 

ـ  فَإِن اللّه سبِیلِ فی یهاجِرُواْ حتَّى أَولیاء منْهم تَتَّخذُواْ فَالَ سواء فَتَکُونُونَ کَفَرُواْ کَما تَکْفُرُونَ لَو ودّواْ  فَخُـذُوهم  واْتَولَّ
ماقْتُلُوهثُ ویح موهدتَّمجالَ وذُواْ وتَتَّخ منْهّا میلالَ ویرًا ونَص  

  :ترجمه

ـ  با پس. دیگرد برابر تا دیشو کافر زین شما روندیم کفر راه به خود که همچنان دارند دوست ـ  چیه  آنـان  از کی
ـ ابیب را آنهـا  کـه  هرجا در زدند باز سر اگر و. نندک مهاجرت خدا راه در که آنگاه تا دیمکن یدوست ـ ریبگ دی  و دی
  .دینیبرمگز ياری و یدوست به را آنها از کی چیه و دیبکش

  12آیۀ  -سورة انفال 

ب  واْکَفَـرُ  الَّـذینَ  قُلُوبِ فی سأُلْقی آمنُواْ الَّذینَ فَثَبِّتُواْ معکُم أَنّی الْمآلئکَۀِ إِلَى ربّک یوحی إذْ واْ  الرَّعـقَ  فَاضْـرِبفَـو 
  بنَانٍ کُلَّ منْهم واضْرِبواْ األَعنَاقِ

  :ترجمه

 يدلها در من. دیوادار يداریپا به را مومنان شما. میشما با من: کرد یوح فرشتگان به پروردگارت که را آنگاه و
  .دیکن قطع را انگشتانشان و دیبزن شانیگردنها بر. افکند خواهم میب کافران

  5آیۀ  -سورة توبه 



 تَـابواْ  فَإِن مرْصد کُلَّ لَهم واقْعدواْ واحصرُوهم وخُذُوهم وجدتُّموهم حیثُ الْمشْرِکینَ فَاقْتُلُواْ الْحرُم األَشْهرُ انسلَخَ فإِذَا
  رّحیم غَفُور اللّه إِنَّ سبِیلَهم فَخَلُّواْ الزَّکَاةَ وآتَواْ الصّالَةَ وأَقَامواْ

  :ترجمه

 محاصـره  و دسـتگیر  را آنهـا  و. رسانید قتل به یافتید جا هر را مشرکان آنگاه  آمد سر به حرام ماههاي چون پس
 دسـت  آنها از پس دادند زکات و داشتند پاي به نماز و کردند توبه چنانچه. باشید آنها کمین در سو هر و.  کنید

  .است مهربان و مرزندهآ خدا که. بدارید

 دستور عام صورت به و شده صادر محمد عمر اواخر در که هست ایاتی جزو و است معروف سیف ایه به یهآ نای
  .میدهند انجام القاعده و طالبان و داعش که همانکاري دقیقا میکند صادر را مسلمانان غیر تمامی عام قتل

  12آیۀ  -سورة توبه 

  ینتَهونَ لَعلَّهم لَهم أَیمانَ الَ إِنَّهم الْکُفْرِ أَئمّۀَ فَقَاتلُواْ دینکُم فی وطَعنُواْ عهدهم بعد مّن همأَیمانَ نَّکَثُواْ وإِن

  :ترجمه

 را شـان یا که دیکن قتال کفر انیشوایپ با زدند، طعن شما نید در و شکستند خود سوگند مان،یپ بستن از پس اگر
  .ستندیا باز خود کردار از که باشد ست،ین داشتن نگه دسوگن رسم

  191آیۀ  -سورة بقره 

مثُ واقْتُلُوهیح موهفْتُمم ثَقوهأَخْرِجّنْ وثُ میح وکُمتْنَۀُ أَخْرَجالْفو ّنَ أَشَدالَ الْقَتْلِ مو ملُوهتُقَات  نـدع  جِد سـرَامِ  الْم الْحـ 
  الْکَافرِینَ جزَاء کَذَلک فَاقْتُلُوهم قَاتَلُوکُم فَإِن فیه میقَاتلُوکُ حتَّى

  :ترجمه

 مسـجد  در و. اسـت  بـدتر  قتل از فتنه که دشان،یبران اند، رانده را شما که آنجا از و دیبکش دیابیب را آنها که هرجا
  .کافران پاداش است نیا  که دشانیبکش دندیجنگ شما با چون و. بجنگند شما با آنکه مگر دیمجنگ آنها با الحرام



 هر با انسانها دیگر عام قتل اجازه مسلمان به که بود قران جنایت و قتل ایات از اي نمونه اینها دیدید که همانطور
  .میدهد را اسالم جز به اي عقیده

  :محمد و تشویق ب جنگ و آدمکشی

  :کند یم قیتشو جنگ به را مردم اهللا قول از محمد

  65آیۀ  -سورة انفال 

 أَلْفًـا  یغْلبواْ مئَۀٌ منکُم یکُن وإِن مئَتَینِ یغْلبواْ صابِرُونَ عشْرُونَ منکُم یکُن إِن الْقتَالِ علَى الْمؤْمنینَ حرِّضِ النَّبِی أَیها یا
 یفْقَهونَ الَّ قَوم بِأَنَّهم کَفَرُواْ الَّذینَ منَ

  : ترجمه

 شـد  خواهند رهیچ نفر دویست بر باشند بایشک نفر بیست شما از اگر  ، کن کیتحر جنگ به را مؤمنان پیامبر، يا
  .فکرند کوته یگروه آنان زیرا شوند؛ یم رهیچ کافران از نفر هزار بر باشند نفر صد شما از اگر و

 را یاضیر من کند دیتأک نکهیا يابر است، اهللا یاضیر کتاب و حساب دارد، وجود باال هیآ در که يگرید ي نکته
 داده یدرسـت  پاسـخ  بـار  دو هر در و 10 در را100 دوم بار و کرده ضرب 10 در را 20 اول بار بلدم، یخوب به

  ! است

  :کند میتقد را بهشت تا خرد یم را شما جان اهللا که دیگو یم و

  111آیۀ  -سورة توبه 

ی  حقا علَیه وعدا ویقْتَلُونَ فَیقْتُلُونَ اللّه سبِیلِ فی یقَاتلُونَ الجنَّۀَ لَهم بِأَنَّ وأَموالَهم سهمأَنفُ الْمؤْمنینَ منَ اشْتَرَى اللّه إنَّ فـ 
  الْعظیم الْفَوز هو وذَلک بِه عتُمبای الَّذي بِبیعکُم فَاستَبشرُواْ اللّه منَ بِعهده أَوفَى ومنْ والْقُرْآنِ واإلِنجِیلِ التَّوراةِ

  :ترجمه



 یـا  بکشـند ) چـه ( پس جنگند، یم اهللا راه در باشد؛ شانیا يبرا بهشت تا خرید، را مالهایشان و جانها مؤمنان از اهللا
 وفـا  خـود  مانیپ به ازاهللا بهتر یکس چه و  است داده قرآن و وانجیل تورات در اهللا که یحق يا وعده شوند کشته

  . است یبزرگ یشادکام که باشید شاد اید کرده که یفروش و خرید نیا به کرد؟ خواهد

  :دارد دوست را بجنگند راهش در محکم یصفوف در که یکسان اهللا

  4آیۀ  -سورة صف 

   مرْصوص بنیانٌ کَأَنَّهم صفا سبِیله فی یقَاتلُونَ الَّذینَ یحب اللَّه إنَّ

  :ترجمه

  .دارد دوست را جنگند یم مانند،  سرب یصف در راهش در که یکسان هللا

  .داناست يشنوا او رایز دهد، بیفر را اهللا تواند ینم یکس که يا فهیوظ است؛ نیمسلم همه ي   فهیوظ راه، نیوا

  244آیۀ  -سورة بقره 

  یمعل سمیع اللّه أَنَّ واعلَمواْ اللّه سبِیلِ فی وقَاتلُواْ

  :ترجمه

  .داناست و شنوا اهللا که بدانید و دیبجنگ اهللا راه در

ـ ا در کـه  بداننـد  دیبا یول باشند؛ داشته نفرت یاسالم واجب نیا از انسانها از یبرخ است ممکن گرچه  تنففـر  نی
  .است يریخ

  216آیۀ  -سورة بقره 

بکت کُملَیتَالُ عالْق وهو کُرْه ى لَّکُمسعواْتَکْ أَن وئًا رَهشَی وهرٌ وخَی ى لَّکُمسعواْ أَن وبئًا تُحشَی وهشَـرٌّ  و  لَّکُـم  اللّـهو 
لَمعی أَنتُمونَ الَ ولَمتَع  



  :ترجمه

 و باشـد  شما خیر آن در دیباش متنفر آن از که يزیچ بسا چه د،یمتنفر آن از که یحال در شد واجب شما بر جنگ
  .دانید ینم شما و داند یم اهللا باشد، شر برایتان آن دیبدار دوست را يچیز بسا چه

ـ  کـه  است یکس از باالتر اریبس یدرجات يدارا بجنگد، اهللا راه در که یمسلمان ـ  و جنگـد  ینم  یتوانـائ  کـه  یکس
  .رساند ياری مجاهدان به شیخو مال با دیبا ندارد، را دنیجنگ

  95آیۀ  -سورة نساء 

دینَ  اللّه فَضَّلَ وأَنفُسهِم بِأَموالهِم اللّه سبِیلِ فی والْمجاهدونَ الضَّرَرِ أُولی غَیرُ الْمؤْمنینَ منَ دونَالْقَاع یستَوِي الَّ اهـجالْم 
هِمالوبِأَم هِمأَنفُسلَى وینَ عدۀً الْقَاعجرد کُـالو دعو نَى اللّهسفَضَّلَ الْحال وینَ لّهداهجلَى الْمینَ عدرًا الْقَاعا أَجیمظع  

  :ترجمه

ـ  جهاد اهللا راه در خویش جان و مال با که یکسان با کنند یم يخودار دنیجنگ از یرنج هیچ بدون که یمؤمنان  یم
 کننـد  یم يدارخود دنیجنگ از که آنان بر کنند یم جهاد خویش جان و مال با که را یکسان اهللا نیستند؛ برابر کنند

 يرو جهـاد  از کـه  آنهـا  بـر  را مجاهـدان  و است داده یخوب يها وعده را همه اهللا و است داده يبرتر یدرجت با
  .است داده يبرتر يادیز مزد با گردانند

ـ  هیسا رایز بهشت: دیگو یم کند گوشزد را اهللا راه در کشتن و دنیجنگ ثواب شدت نکهیا يبرا محمد -1  ریشمش
   است

  :منابع

ـ آ/ المنزل اهللا کتاب ریتفس یف االمثال - 14 صفحه/ 13 جلد/ يبروجرد اهللا تیا/ عهیالش ثیاالحاد جامع(  اهللا تی
  )78 صفحه/ 2 جلد/ يشابورین حاکم/ المستدرك - 784 صفحه/ 2 جلد/ يرازیش مکارم

  .رهاستیشمش ي هیسا ریز بهشت يها دروازه: فرمود اهللا رسول -2



ـ  بارقـه  تحت الجنه باب/ الجهاد کتاب/  يالبخار حیصح - 45 حهصف/  6 جلد/ مسلم حیصح( / 3 جلـد { وفیالس
  )208 صفحه

  میکند؟؟؟؟ تداعی ذهنتان در چیزي چه احادیث و ایات این خواندن با

  میکنند؟؟؟؟؟ اجرا را دستورات این از غیر القاعده و طالبان و داعش مگر یاآ

 و خـاك  به را خود عقیدتی مخالفین وحشیانه، و بشري ضد یاتآ نهمی به توصل با ایران اشغالگر شیعه اخوندهاي
  .است دفاع براي فقط قتال و جنگ میگویند مردم تحمیق براي بعد و میکشند، خون

  كدام آیات دستور قتل و غارت را صادر كرده اند و چرا؟؟

ـ ب را آنهـا  محمـد  هیمدن در که یاتیآ و اند شده انیب مکه در که یاتیآ شوند، یم میتقس دسته دو به قران اتیآ  انی
ـ  فشـار  ریز هنگام آن در اسالم رایز است، تیانسان و ترحم از صحبت همواره یمک اتیآ در. نموده  بسـر  یمردم

 انیب نهیمد در که یاتیآ اما .نبود نظامی قدرت داراي محمد و بود مشکل شانیبرا دیجد ي دهیا شیریپذ که برد یم
 قـدرت  و نظـامی  نیـروي  داراي محمد مدینه در رایز. است مسلمانان ریغ کشتن و جنگ از سخن آنها در اند شده
  .بود شده

  :بفرمایید توجه

ّدمولُ محّسر ینَ اللَّهالَّذو هعّاء مدلَى أَشاء الْکُفَّارِ عمحر منَهیب ما تَرَاهکَّعا رّدجتَغُونَ سبّنَ فَضْلًا یم انً اللَّهرِضْواو ماهیمس 
تَغْلَظَ  فَآزره شَطْأَه أَخْرَج کَزَرعٍ الْإِنجِیلِ فی ومثَلُهم التَّوراةِ فی مثَلُهم ذَلک السّجود أَثَرِ مّنْ وجوههِم فی ى  فَاســتَوفَاس 

رًا  مّغْفـرَةً  مـنْهم  الصّـالحات  وعملُـوا  آمنُـوا  الَّذینَ اللَّه وعد الْکُفَّار بِهِم لیغیظَ الزُّرّاع یعجِب سوقه علَى أَجــا  ویمظع 
  )29/فتح(

  : ترجمه

 و رکـوع  در را آنـان  مهرباننـد  همـدیگر  با,  سختگیر کافران بر اویند با که کسانى و است اهللا ي فرستاده محمد
 صـفت  ایـن  اسـت  هایشـان  چهره در سجود اثر رب آنان عالمت خواستارند را خدا خشنودى و فضل بینى یم سجود



 سـتبر  تا دهد مایه را آن و برآورد خود جوانه که است يا کاشته چون انجیل در آنها مثل و تورات در است ایشان
 کسـانى  به اهللا دراندازد خشم به را کافران آنان از تا آورد شگفت به را دهقانان و بایستد خود هاى ساقه بر و شود

  .است داده وعده بزرگى پاداش و آمرزش اند  کره صالح عمل و آورده ایمان که آنان از

  .رندیسختگ اریبس کفار با و کنند یم رحم گریهمد به مسلمانان که کند یم انیب هیآ نیا در

 رحم "رحماء" يمعنا اگر پس آورده، "رحماء" مقابل در را "اشداء" ي کلمه قرآن شود، یم مالحظه که همانگونه
  .است بودن "رحم یب" اشداء يمعنا شد،با کردن

 بـا  بـدر  جنـگ  در مسـلمانان  نکهیا از پس محمد را جمله نیا کنند، یم عام قتل نخست رند،یگ ینم ریاس امبرانیپ
 او قـول  از و گرفـت  خدمت به را اهللا نبود، یراض آنان کار نیا از او نمود، انیب گرفتند ریاس هیفد افتیدر هدف
  :گفت و داد ارقر نکوهش مورد را خود

یم  عزِیـزٌ  واللّـه  اآلخرَةَ یرِید واللّه الدنْیا عرَض تُرِیدونَ األَرضِ فی یثْخنَ حتَّى أَسرَى لَه یکُونَ أَن لنَبِی کَانَ ما کـح 
  )67/انفال(

  :ترجمه

ـ  عام قتل زمین در نکهیا مگر بگیرد رانىیاس که ستین سزاوار را پیامبرى هیچ ـ دن يکـاال  شـما  کنـد؛  اریبس  را ای
  .است حکیم ناپذیر  شکست اهللا و خواهد یم را آخرت اهللا و دیخواه یم

  :دهد یم قرار نکوهش مورد گرفتن ریاس سبب به را آنان ادامه، در و

  )68/انفال( عظیم عذَاب أَخَذْتُم فیما لَمسکُم سبقَ اللّه منَ کتَاب لوالَ

  :ترجمه

 بـه  بـزرگ   یعـذاب ) رانیاس( بودید گرفته آنچه سبب به ، بود نشده داده يدستور اهللا# جانب از این از پیش راگ
  .رسید یم شما



  :دیکن استفاده میغنائ از تنها پس

  )69/انفال( رحیم غَفُور اللّه إِنَّ اللّه واتَّقُواْ طَیبا حالَالً غَنمتُم مما فکُلُواْ

  :ترجمه

 مهربـان  و آمرزنده اهللا شک بدون دیبترس اهللا  از و بخورید ، پاکیزه و است حالل که اید گرفته غنیمت به آنچه زا
  .است

  :دیگو یم رانیاس به خطاب و بود بدر جنگ یعنی جنگش نیاول در گرفت، ریاس که يبار تنها مسلمانان

رْ  مـنکُم  أُخذَ مما خَیرًا یؤْتکُم خَیرًا قُلُوبِکُم فی اللّه یعلَمِ إِن سرَىاألَ منَ أَیدیکُم فی لِّمن قُل النَّبِی أَیها یا غْفـیو  لَکُـم 
اللّهو غَفُور یمح70/انفال( ر(  

  :ترجمه

 شـما  از آنچـه  از بهتـر  نـد، یبب ایمان نشان شما يدلها در اهللا اگر بگو هستند دستتان در که یاسیران به پیامبر، يا
  .است مهربان و آمرزنده  اهللا و بخشد یم را شما و داد خواهد شما به اند گرفته

ـ  بـالغ  را آنهـا  که ظهیقر یبن مردان تمام کشتن بارزش ي نمونه نشد، گرفته يریاس هرگز باال اتیآ انیب با و  یم
 یـک  در.(اسـت  بوده نوجوانان یتناسل آلت پشت بر مو شیرو  آنها یبلوغ صیتشخ يبرا او مالك است، دانست
  )مینویسم را داستان این جداگانه پست

 گرفـت؛  صـورت  گشـتند،  یم بر شام سفر از که انیمک يتجار کاروان غارت هدف با که محمد جنگ نیاول بدر
  .کشتن و شهادت و جهاد فرهنگ شده باز راه يابتدا

  :دندید یم يقو را خود مسلمانان که است شده گفته یزمان و مکه فتح از شیپ قایدق نیپائ هیآ



ابتَجفاس ملَه مّهبّی رالَ أَن یعلَ أُضملٍ عامّنکُم عّن مذَکَرٍ م ضُکُم أُنثَى أَوعّن بضٍ معینَ برُواْ فَالَّذاجـواْ  هأُخْرِجن  و مـ 
مارِهیأُوذُواْ دی وی فبِیلقَاتَلُواْ سلُواْ وقُتّرَنَّ وألُکَف نْهعم هِمیِّئَاتس ملَنَّهخألُدو نَّاترِي جن تَجا مهتتَح  ار ـا  األَنْهـابّـن  ثَوم 

ندع اللّه اللّهو هندنُ عسابِ ح195/عمران آل( الثَّو(  

  :ترجمه

 کـه  زن یـا  مرد از را) مسلمانان(شما از عملى صاحب هیچ عمل من کرد اجابت را آنان دعاى پروردگارشان پس
 آزار مـن  راه در و شـده  رانـده  خـود  هاى خانه از و کرده هجرت که کسانى پس کنم ینم تباه یکدیگرید از همه
 آن زیر از که باغهایى در را آنان و دایم یم آنان از را بدیهایشان اند شده کشته و) دندیجنگ(کردند کشتار و دیده

  .است اهللا نزد نیکو پاداش و اهللا جانب از است پاداشى آورم یدرم است روان نهرها

 کشـتار  نیا د،یکشت ای و دیشد کشته شما اگر که دینما یم يادآوری مسلمانان به و شده نازل مدینه در باز هیآ نیا
  .میدهد نشان اهللا نزد را جنایت و ادمکشی اهمیت از نشان این و شود یم شما گناهان ریتکف سبب

  :دیبکش هم را گریهمد دیتوان یم یحت شما دهد یم دستور چکونه که دیکن توجه هیآ نیا به خوب

نَا أَنَّا ولَوکَتَب هِملَیاقْتُلُواْ أَنِ ع کُمواْ أَوِ أَنفُسن اخْرُجارِکُم میّا دم لُوهیلٌ إِالَّ فَعقَل مّنْهم لَوو ملُـواْ  أَنَّها  فَع ظُـونَ  مـوعی  بِـه 
  )66/نساء(تَثْبِیتًا دّوأَشَ لَّهم خَیرًا لَکَانَ

  :ترجمه

ـ غ به د،یشو رونیب به خود هاى خانه از یا د،یبکش را گریهمد که) میبود داده دستور(میبود نوشته آنان بر اگر و  ری
 آنـان  بـراي  نـا یقی بستند یم کار به شدند اندرز بدان را آنچه آنان اگر و دادند؛ ینم انجام را آن ایشان از یاندک از

  .بود مؤثرتر گامشان يستوارا  در و بهتر

  .است ادمکشی و شمشیر زبان میفهمد که زبانی تنها اهللا که میبینید

  :است ظالم قتیحق در مشرك و داند یم ظلم را شرك قرآن یگوناگون اتیآ در

  )13/ لقمان( عظیم ظُلْملَ الشّرْك إِنَّ بِاللَّه تُشْرِك لَا بنَیّ یا یعظُه وهو لابنه لُقْمانُ قَالَ وإِذْ



  :ترجمه

  . است بزرگى ظلم شرك که چرا میاور، شرك اهللا به فرزندم گفت داد یم پندش که پسرش به لقمان کهیهنگام و

  .است عبادت در مشرکان طرف از اهللا دادن قرار کیشر همان ظلم از منظور نجایا در پس

  :شده انیب نهیمد در هم هیآ نیا و شوند کشته دیبا قرآن نظر از پس هستند، ظالم چون مشرکان لذا

 تَـابواْ  فَإِن مرْصد کُلَّ لَهم واقْعدواْ واحصرُوهم وخُذُوهم وجدتُّموهم حیثُ الْمشْرِکینَ فَاقْتُلُواْ الْحرُم األَشْهرُ انسلَخَ فإِذَا
  )5/توبه( رّحیم غَفُور اللّه إِنَّ سبِیلَهم لُّواْفَخَ الزَّکَاةَ وآتَواْ الصّالَةَ وأَقَامواْ

  :ترجمه

 محاصـره  و کنیـد  دسـتگیر  را آنـان  و بکشید یافتید کجا هر را مشرکان شد سپرى حرام هاى ماه که یهنگام پس
 و خواندنـد  نمـاز  و کردند توبه اگر پس است کردن نیکم قابل که یمکان هر در بنشینید آنان کمین به  و دیکن

  .است مهربان آمرزنده اهللا زیرا د،یکن رها آنها بر را راه پرداختند زکات

 مکـه  در کـه  بـرادري  و مـدارا  ایات تمام بر است بطالنی خط و است معروف شمشیر یا سیف یهآ نام بهاین آیه 
  .بودند شده سروده

  :داند یم او راه در کشتار و جنگ را اهللا به یکینزد يها راه از یکی قرآن

  )244/بقره علیم سمیع اللّه أَنَّ واعلَمواْ اللّه سبِیلِ فی اتلُواْوقَ

  :ترجمه

  . داناست شنواى اهللا که بدانید و دیبجنگ اهللا راه در

  .است شده نازل نهیمد در باز هیآ نیا ؛)167/عمران آل( در و

  :ندارند را الحرام مسجد هی نشد کینزد حق که شمارد یم نجس را نیمشرک اهللا توبه ةسور 28 ۀیآ در



ا ایّهینَ أَینُواْ الَّذا آمشْرِکُونَ إِنَّمالْم سواْ فَالَ نَجقْرَبی جِدسالْم رَامالْح دعب هِمامذَا عإِنْ هو فْتُملَـۀً  خیع  فو فَسـ  یکُم غْنـی 
ن اللّهم هإِنَّ شَاء إِن فَضْل اللّه یملی عک28/توبه( مح (  

  :ترجمه

 رکـود [ از اگر و شوند، کینزد مسجدالحرام به امسالشان از پس نباید لذا هستند، نجس مشرکان همانا مؤمنان، اى
 داناى اهللا# که گرداند، توانگر خویش فضل از را شما اهللا کینزد ي ندهیآ در پس ترسید، یم تنگدستى] و تجارت
  .است فرزانه

  بخواند؟؟؟؟؟ نجس را کسی است کائنات خالق که خدایی# میکنید باور یاآ

 بـه  نکهیا مگر دیبجنگ را آورند ینم مانیا اهللا نید به کهیکسان تمام با که شود یم انیب سوره نیهم يبعد ي هیآ در
  :بدهند هیجز شما

 أُوتُـواْ  الَّذینَ منَ الْحقِّ دینَ یدینُونَ والَ ورسولُه اللّه حرَّم ما یحرِّمونَ والَ اآلخرِ بِالْیومِ والَ بِاللّه یؤْمنُونَ الَ الَّذینَ قَاتلُواْ
تَابتَّى الْکطُواْ حعۀَ ین الْجِزْیع دی مهرُونَ واغ29/توبه( ص (  

  :ترجمه

ـ  حـرام  و ندارنـد  ایمـان  آخـرت  روز و اهللا بـه  کـه ) انیحیمس و انیهودی(کتاب اهل از یکسان و  و اهللا ي تهداش
 جزیـه  حقارت با و خویش دست به تا دیبجنگ)  آنها با( گروند، ینم حق دین به و گیرند ینم حرام را اش فرستاده
  .بپردازند

 از قـرآن  مگـر  ندارنـد،  قبـول  را اهللا مگـر  انیحیمس و انیهودی گردد؟ یم گروه نیکدام شامل دادن هیجز نیا اما
  شوند؟؟؟؟ کشته دیبا ندادند هیجز اگر چرا پس است نگونهیا گرا کند، ینم ادی یکین با امبرانشانیپ

  :دیگو یم را کار نیا لیدل هیآ ي دنباله در قرآن

قَالَتو ودهرٌ الْیزَینُ عاب اللّه قَالَتى وارالنَّص یحسنُ الْماب اللّه کم ذَللُهقَو هِماهؤُونَ بِأَفْوضَاهلَ یینَ قَون  فَـرُواْ کَ الَّذ مـ 
  )30/توبه( یؤْفَکُونَ أَنَّى اللّه قَاتَلَهم قَبلُ



  :ترجمه

 به و آورند یم زبان به که است سخنى این اهللا، پسر مسیح گویند یم مسیحیان و اهللا پسر عزیر گویند یم یهودیان و
  .روند یم راههیب به چگونه که بکشد را آنها) دیبا( اهللا جویند، یم تشبه پیشین کافران سخن

 ي زمـره  در دانند یم اهللا پسر را یسیع يگرید و را ریعز یکی که لیدل نیا به را انیحیمس و انیهودی هیآ نیا طبق
 کـه  معناسـت  بـدان  نیا و دیریبگ هیجز آنها از و دینکش را آنها دیتوان یم که دیگو یم مسلمانان به یول مشرکانند

  .دیبکش را آنها دیبا ندادند هیجز اگر

  .اند شده انیب نهیمد در اتیآ نیا تمام

  )123/توبه( الْمتَّقینَ مع اللّه أَنَّ واعلَمواْ غلْظَۀً فیکُم ولْیجِدواْ الْکُفَّارِ مّنَ یلُونَکُم الَّذینَ قَاتلُواْ آمنُواْ الَّذینَ أَیّها یا

  :ترجمه

 و بیابنـد  خشـونت  شـما  در باید آنان و دیبجنگ هستند شما رمجاو که کافرانى) با( اید آورده ایمان که کسانى اى
  .است انیمتق با اهللا که بدانید

! انسـانید  و مهربانیـد  بفهمنـد  تا کنید صلح نمیگوید!! هستید خشن شما شوند متوجه تا بجنگید انها با میگوید ببینید
  !!هستید وحشی و خو درنده که دهید نشان میگوید

  !!کرده عجب خدایی را محمد معرفی

  .این آیه باز در مدینه بیان شده

  :به این آیات توجه فرمایید

رْب  تَضَـع  حتَّـى  فداء وإِمّا بعد منًّا فَإِمّا الْوثَاقَ فَشُدّوا أَثْخَنتُموهم إِذَا حتَّى الرِّقَابِ فَضَرْب کَفَرُوا الَّذینَ لَقیتُم فإِذا الْحـ 
لَّ  فَلَـن  اللَّـه  سبِیلِ فی قُتلُوا والَّذینَ بِبعضٍ بعضَکُم لّیبلُو ولَکن منْهم لَانتَصرَ اللَّه یشَاء لَوو ذَلک أَوزارها ضـی  مالَه مـأَع 

  )4/محمد(



  :ترجمه

 درآوردیـد،  پاى از را آنان که یهنگام تا بزنید را گردنها دیکرد برخورد اند ورزیده کفر که کسانى با چون پس
 گذاشـته  زمـین  بر اسلحه جنگ در تا) دیریبگ( فدیه یا و نهید منت یا سپس کشید بند در محکم را) رانیاس( پس

 برخـى  وسـیله  بـه  را شـما  از برخى تا ولى کشید یم انتقام ایشان از خواست یم اهللا اگر و) اهللا امر( است این شود؛
  .کند ینم ضایع را کارهایشان هرگز اند شده کشته اهللا راه در که کسانى و بیازماید

  .است داده سر را کفار بر مرگ ادیفر نیهمچن او

  :دیده شکنجه نحو نیبدتر به را دشمنانتان که دیگو یم اهللا

م  أَیدیهِم تُقَطَّع أَو واْیصلَّب أَو یقَتَّلُواْ أَن فَسادا األَرضِ فی ویسعونَ ورسولَه اللّه یحارِبونَ الَّذینَ جزَاء إِنَّما لُهـجأَرّـنْ  وم 
الفخ اْ أَونفَونَ یضِ ماألَر کذَل ملَه زْيی خا فّنْیالد ملَهی ورَةِ فاآلخ ذَابع یمظ33/مائده( ع(  

  :ترجمه

) است گناه اسالم دید از که یئکارها( فساد به زمین در و کنند یم محاربه اش فرستاده و اهللا) با( که کسانى سزاى
 یکـدیگر   جهـت  خـالف  در پایشان و دست یا گردند آویخته دار بر یا شوند کشته که نیست این جز کوشند یم

  .داشت خواهند بزرگ عذابى آخرت در و دنیاست در آنان رسوایى این گردند تبعید سرزمین آن از یا شود بریده

 بـر  شـد  ثابـت  یکی يبرا که یحکم هر که معناست بدان نیا و است؛ فعط "و" رسوله و اهللا نیب "و" نجایا در
 آنهـا  شغل دانستن به لیما اگر "هستند همکار نیحس و حسن" میبگوئ که است نیا مانند است، زصادقین يگرید

 از قـرآن  منظور یبررس به ابتدا که است اصل نیهم يرو پس. میبشناس را ازآنها یکی شغل که است یکاف میهست
  .است میتعم قابل رسول يبرا هم جهینت و م؛یپرداز یم اهللا با جنگ

. کـرد  مبارزه یکیزیف صورت به توان ینم) یوهم يخدا( اهللا با رایز ست،ین یکیزیف جنگ هیآ نیا در اهللا با حرب
 نوع هر یعنی د؛ینمایم جنگ اعالم او با واقع در کند،یم یچیسرپ اهللا دستورات دادن انجام از که یکس اسالم دید از

 حـرب  پـس  اوست؛ با مخالفت اهللا با حرب چون هیآ نیا در لذا است، اهللا با جنگ اعالم واقع در قرآن با مخالفت
  .است نگونهیهم هم رسول با



  .دارد ینگرش نیچن در شهیر محاربه، و نرم جنگ اصطالح که رسدیم نظر به

 قـرآن  بودنـد  آورده اسـالم  ظاهر به ترس از که)  ضرار مسجد ساخت(  يا عده توسط مسجد ساخت ي هیقض در
  :بودند يفکر کارزار در اسالم با آنها که میدان یم. هستند جنگ در رسولش و اهللا با که نامد یم یکسان را آنها

ن  ورسولَه للّها حارب لّمنْ وإِرصادا الْمؤْمنینَ بینَ وتَفْرِیقًا وکُفْرًا ضرَارا مسجِدا اتَّخَذُواْ والَّذینَ ـلُ  مـفَنَّ  قَبلحلَـیإِنْ و 
  )107/توبه( لَکَاذبونَ إِنَّهم یشْهد واللّه الْحسنَى إِالَّ أَردنَا

  :ترجمه

 بـراى  است کمینگاهى و است مؤمنان میان پراکندگى و کفر و زیان مایه که کردند اختیار مسجدى که آنهایى و
 اهللا و نداشـتیم  قصـدى  نیکى جز که کنند یم یاد سوگند  سخت و بودند کرده محاربه پیامبر و اهللا با قبال که کسى

  .هستند دروغگو قطعا آنان که دهد یم گواهى

  :گرداند یم خنک کفار کشتن با را مؤمنان يدلها اهللا

ملُوهقَات مهذِّبعی اللّه یکُمدبِأَی مخْزِهیو رْکُمنصیو هِملَیع شْفیو وردمٍ صینَ قَونؤْم14/توبه( م(  

  :ترجمه

 دلهـاى  و گرانـد  پیـروزى  آنهـا  بر را شما و کند رسوا و دهد شکنجه شما دست به را آنان اهللا تا بجنگید، آنان با
  .گرداند خنک را مؤمنان گروه

  .دهد یم را نمسلما ریغ) زانیکن به تجاوز با رابطه در قرآن اتیآ( زنان به تجاوز مجوز اهللا

ـ پ قـرآن  در هیآ کی یحت کهیصورت در هستند، یمدن داده مشرکان کشتن به حکم اهللا آنها در که یاتیآ تمام  دای
  .بزند کشتن از حرف هم و باشد یمک هم که شود ینم

 سـعی  کـه  امده مسلمین خود کتب در مورد صدها مجاور کشورهاي و شهرها به حمله در مسلمین جنایات درباره
  .بپردازم انها از بعضی به وار خالصه میکنم



  .بگذارم مدرك بعنوان هم را نظر مورد کتب صفحه از تصویري میکنم سعی

 سـیاه  انروي و میکند رد را میدانند صفا و صلح دین را اسالم شیادي و دروغ به که را روحانیون ادعاي مطالب این
  .میکند افشا را اسالم تاریک و

  :خوار فاتحان آدم

 و مصـر  فتـوح « نـام  بـه  دارد کتـابی  اسـت،  مصر بزرگ علماي از که قرشی، نام به سنت، أهل بزرگان از یکی
  .است نوشته را آن خبرهاي و گرفته صورت کشورها در که فتوحاتی.  »اخبارها

  :گوید می که آندلس فتح قضیه در ایشان

 بعهـده  را انگـور  هـاي  بوته ينگهدار که کرامیین نام به اي دسته که شدند اي جزیره وارد شدند، آندلس وارد وقتی
 قطعـه  قطعه را بدنش و بریدند را سر آنها مسیحی سرکرده داد دستور اسالمی لشکر فرمانده. بودند آنجا در داشتند
 بـه  کردند، پهن سفره اسالم لشکریان وقتی ولی انداختند؛ دیگر جایی و پختند را بدنش انداختند دیگ داخل کرده
 و شـدند  پخش شهر مختلف نقاط در مردم. خوردند و گذاشته سفره داخل را بدنها آن که کردند االق اینگونه مردم

ـ عج رعبـی  و وحشـت . هستند خوار آدم  همه اند، کرده حمله شهر به که یکسان گفتند  ایجـاد  مـردم  بـین  در بی
  )میکند داعش که همانکاري.(کردند

  346 و 345ص اخبارها، و مصر فتوح: منبع

  :یونالع جنگ ذات

 بـه  فقط داد دستور ماهر تیراندازان به خالد گرفت صورت درگیري شد، عراق انبار شهر وارد وقتی ولید، بن خالد
  .نامیدند »العیون ذات« را جنگ این لذا کردند کور را نفر هزار بزنند تیر دشمن چشمان

  386ص ،6ج کثیر، ابن النهایۀ و  البدایۀ: منبع

  :جنگ گرگان



 وارد بعـد  و کرد مصالحه آنها با دینار هزار 200 گرفتن با و شد گرگان وارد خلفا ارتش اندهفرم عاص بن سعید
 می اسالم# ما بدهید امان اگر گفتند و کردند امان درخواست آنها و داشت قرار دریا کنار در که شد طمیسه شهر

 گشـودن  از بعـد . کشـیم  نمی را شما زا هم نفر یک ما که داد وعده اسالم ارتش فرمانده دادن، امان از بعد. آوریم
 جـز  و گذراندنـد  شمشـیر  دم از را کوچک و بزرگ و زن و مرد تمام داد دستور عاص بن سعید شهر، قلعه درب
 از چقـدر  ببینید.(ایران در فاتحان از یکی عملکرد است این. کشیم نمی را نفر یک جز بودند گفته چون. نفر یک

  )قوم این بودند تهی مردانگی

  116 ص ،3ج اثیر، ابن الکامل: منبع

  :جنگ فلسطین

 و دسـت  دادنـد  دسـتور  شـدند،  تسلیم بعد و بودند کرده مقاومت که افرادي از تعدادي شدند، فلسطین وارد وقتی
 بـاالي  فرسـتاده  بـود  امیـه  بنی حکومت مرکز که دمشق به را بریده پاهاي و دست  و اعضا و بریدند را پاهایشان

  )میبینید؟؟ اینها با داعش کارهاي بین تفاوتی( .ندکرد آویزان مسجد درب

  .مسجدها باب على فأقیموا مقطعین فرأیتهم دمشق إلى حملوا ثم أرجلهم و أیدیهم فقطعت

  609ص ،5ج طبري، تاریخ: منبع

  :جنگ با اهل حیزان

 بـا  و نپذیرفتند را صلح مسلمانان و کردند صلح درخواست آنها با و شدند حیزان منطقه وارد وقتی: نویسد می ذهبی
  .آدم یک و سگ یک از غیر بریدند سر را ها طفل حتی را، مردم تمام و پرداختند قتال به آنها

  هجري113 سال حوادث ،308ص  ،7ج ذهبی، اسالم تاریخ: منبع

  آیا اسالم دین صلح است؟

  .ندارند اسالم به یربط یستیترور يها گروه نیا و است صلح نید اسالم ندیگو یم که دیدیشن ادیز هم شما حتما

  دارد؟؟ وجود ادعا نیا اثبات يبرا یمدرک نیکوچکتر ایآ اما



ـ کن مالحظه. کند یم آغاز را خود جنگ نیاول نهیمد به مهاجرت از بعد سال دو اسالم امبریپ  سـال، 7 مـدت  در دی
  .داشت حضور جنگ چند در محمد

  .داشت حضور آنها در اسالم امبریپ خود که ییها جنگ :غزوه

  :سال7 در فقط اسالم امبریپ غزوات

 »أبواء« غزوه. 1

 :»بواط« غزوه. 2

 »رهیعشَ« غزوه. 3

 )سفوان( »أولى بدر« غزوه. 4

 :»کبرى بدر« غزوه. 5

 .دوم سال شوال: »میسل بنى« غزوه. 6

 .دوم سال شوال: »قینقاع بنى« غزوه. 7

 .دوم سال حجه يذ: »قیسو« غزوه. 8

 : نجد نیسرزم در) غطفان( »امر يذ« غزوه. 9

 :»أحد« غزوه. 10

 »األسد حمراء« غزوه. 11

 .سوم سال اآلخر ربیع) »فرع« ناحیه در حجاز، در است معدنى: (»بحران« غزوه. 12

 : »احزاب« ای »خندق« غزوه. 13

 .يهجر چهارم سال األول عیرب: »رینض بنى« غزوه. 14



 .چهارم سال اآلخر عیرب ماه ای األولى جمادى ماه و ،»نخل« سرزمین در: »الرقاع ذات« غزوه. 15

 چهارم سال شعبان ماه: »الموعد بدر« غزوه. 16

 .پنجم سال األول ربیع: »الجندل دومۀ« غزوه. 17

 .پنجم سال حجه يذ و قعده يذ: »قریظه بنى« غزوه. 18

 .ششم سال األولى يجماد: »لحیان بنى« غزوه. 19

 »قرد ذى« غزوه. 20

 المصطلق بنى« زوهغ. 21

 »حدیبیه« غزوه. 22

 :»خیبر« غزوه. 23

 .هشتم سال رمضان: »مکّه فتح« غزوه. 24

 .هشتم سال شوال: »حنین« غزوه. 25

 .هشتم سال شوال: »طائف« غزوه. 26

  موت غزوه. 27

  نهم سال رجب: »تبوك« غزوه. 28

 نیـی تع انیسپاه یسرکردگ به را اصحاب از یکی و نداشته شرکت آنها در شخصاً محمد که ییها جنگ به: هیسر
  .کرده یم

  :اسالم امبریپ يها هیسر

 .فرستاد »المروه ذى هیثن« جنوبى قسمت به را او خدا رسول که حارث بن دهیعب هیسر -1



ـ  را حمـزه  هیسر برخى و احمر، اىیدر ساحلى نواحى از »صیع« هیناح در المطلب عبد بن حمزه هیسر -2  از شیپ
 .کردهاند ذکر دهیعب هیسر

 .خرار در -وقاص ابى بن سعد هیسر -3

 .نخله در جحش بن اللّه عبد هیسر -4

 .قرده در حارثه بن دیز هیسر -5

 .اشرف بن کعب کشتن براى مسلمه بن محمد هیسر -6

 .عیرج در مرثد ابى بن مرثد هیسر -7

 .معونه بئر در عمرو بن منذر هیسر -8

 .عراق راه سر »القصه ىذ« در جرّاح دهیعب ابى هیسر -9

 .عامر بنى بالد از تربه در خطاب بن عمر هیسر -10

 .منی در طالب ابى بن على هیسر -11

 .ملوح بنى در ثىیل اهللا عبد بن غالب هیسر -12

 .فدك اهل از سعد بن اللّه عبد بنى با جنگ و  طالب ابى بن على هیسر -13

 .شدند کشته میسل بنى دست به همگى همراهانش و او خود که میسل بنى نیسرزم در سلمى العوجاء ابى هیسر -14

 .غمره در محصن بن عکاشه هیسر -15

 جنگ آن در است، نجد هیناح در و اسد بنى هاى آب از آبى نام که »قطن« در االسد عبد بن سلمه ابى هیسر -16
 .شد کشته عروه بن مسعود

 .»هوازن قرطاء« رد -حارثه بنى طائفه از -مسلمه بن محمد هیسر -17



 .فدك در مره بنى با او -جنگ و سعد بن ریبش هیسر -18

 .بریخ نواحى از کىی در سعد بن ریبش هیسر -19

 .میسل بنى اراضى از »جموم« در حارثه بن دیز هیسر -20

 حارثه بن دیز هیسر -21

 .عراق راه سر در نخل نواحى از »طرف« در حارثه بن دیز هیسر -22

 القرى وادى در حارثه بن دیز هیسر -23

 بریخ در رواحه بن اللّه عبد هیسر -24

 .شد کشته هیسر نیهم در قیحق بن رافع ابو که بریخ در کیعت بن اللّه عبد هیسر -25

 سیان بن اللّه عبد هیسر -26

 بـا  جنـگ  براى را رواحه بن اللّه عبد و طالب ابى بن جعفر و حارثه بن دیز خدا رسول فرستادن و موته هیسر -27
 .شدند کشته جنگ آن در آنها سه هر که انیروم

 قتـل  بـه  جـا  آن در همگى همراهانش و او که شام اراضى از »اطالح ذات« در غفارى ریعم بن کعب هیسر -28
 .دندیرس

 حصن بن نهییع هیسر -29

ـ نه بن مرداس جنگ آن در که مره بنى اراضى در اللّه عبد بن غالب هیسر -30  اسـالم  انیلشـگر  دسـت  بـه  کی
 .بود انصار از مردى و دیز بن اسامه قاتلش و شد، کشته

 السالسل ذات هیسر -31

  مکه فتح از شیپ إضم لهیقب با او تیمأمور و حدرد أبى بن اللّه عبد هیسر -32



 .جشمى سیق بن رفاعه کشتن براى او تیمأمور و حدرد أبى بن اللّه عبد هیسر -33

 .الجندل دومه در عوف بن الرحمن عبد هیسر -34

 :البحر فیس سوى به جرّاح دهیعب ابو هیسر -35

 .ضمرى هیام بن عمرو هیسر -36

 .مروان دختر عصماء کشتن براى او رفتن و خطمى عدى بن ریعم هیسر -37

  مجرز بن علقمه هیسر -38

  :منابع

 مرکـز  ،5 ص متن، د،محمو دامغانى، مهدوى ترجمه، ،)ص(امبریپ هاى جنگ خیتار مغازى عمر، بن محمد واقدى،
  .ش1369 دوم، چاپ تهران، دانشگاهى، نشر

 و فرهنـگ  انتشـارات  ،1،ص2 ج محمود، دامغانى، مهدوى ترجمه، الکبرى، الطبقات سعد، بن محمد واقدى، کاتب
  .ش1374 تهران، شه،یاند

 کتابچى، تشاراتان ،387- 406 ص ،2،ج هاشم، دیس رسولى، ترجمه، اسالم، امبریپ) ص( محمد زندگانى هشام، ابن
  .ش1375 ، پنجم چاپ تهران،

 ایـن  کـه  میشـویم  متوجـه  تاریخ به نگاهی با ولی!! داشته دفاعی جنبه همه جنگها این میگویند مسلمان روحانیون
 کـه  بـوده  مخالفین ترور یا و کاروانها غارت و غنیمت اوردن بدست براي جنگها این اکثر و نیست بیش دروغی

  .پردازممی بدان اتی روزهاي در

  :اولین كاروان زني مسلمین، بدر االولي نامیده مي شود

  :بطور خالصه



 اطـالع  قـریش  هايآمـد  و رفـت  از تا فرستاد نخله ي منطقه به جحش بن عبداهللا بسرکردگی را نفر هشت محمد
 و دنـد کر حملـه  کاروان به نآنا. شد می رد انآن نزدیک از قریش از کاروانی.کنند اهآگ را محمد و کنند حاصل

  .بازگشتند مدینه به و دزدیدند را کاروان اموال و گرفتند اسیر را تن دو و کشتند را کاروانیان از یکی

 حـرام  اسـالم  در هـم  و اعـراب  بین هم ماهها این در جنگ که شد واقع)  رجب(  حرام ماه در زنی کاروان این
  .است

 ابتـدا  در محمـد . شد مسلمانان غیر توسط مانانمسل شماتت موجب و شد می محسوب بزرگی جرم اینکار بنابراین
  :کرد نازل را هآی این یآیات روزهاي در ولی کنید جنگ حرام ماه در که نگفتم من که شد معترض ایشان به

ه والْمسجِد الْحرَامِ وإِخْـرَاج أَهلـه   یسأَلُونَک عنِ الشَّهرِ الْحرَامِ قتَالٍ فیه قُلْ قتَالٌ فیه کَبِیرٌ وصد عن سبِیلِ اللّه وکُفْرٌ بِ
  )217بقره ( منْه أَکْبرُ عند اللّه والْفتْنَۀُ أَکْبرُ منَ الْقَتْلِ

  :ترجمه

 راه از داشـتن  باز و بزرگ گناهى آنان در کارزار بگو سندمیپر است حرام آنها در کارزار که ماهى باره در تو از
 بزرگتـر ) گناهى( خدا نزد آنجا ازآنان  اهل راندن بیرون و مسجدالحرام از داشتن باز و او به ورزیدن کفر و خدا

  .است بزرگتر کشتار از فتنه و

 کـاروان  بـین  را بقیـه  و برداشت خود براي محمد را دزدي اموال پنجم یک و شدند شاد مسلمانان ه،آی این بدنبال
)  پردازنـد  مـی  اسیر کردن ادآز براي که کاال یا پول( فدیه گرفتن با و داشت نگه نیز را اسیران. کرد تقسیم زنان
  .کرد ادآز را نآنا

  !کنید دقت هآی و واقعه این در

 کـاروان  و گیرند می اسیر را افرادي کشند، می مآد دلیل بدون جنگند، می دلیل بدون حرام ماه در محمد مأموران
  .برد بهره دزدي این از هم خودش محمد و شد بولمق و توجیه فوق ي هآی با اینها ي همه. دزدند می را

  .است مسلمانان کارهاي از بزرگتر گناه نظر از مسلمانان اخراج و قریش کفر که بهانه این با



  ؟محمد اصحاب کارهاي یا بود بدتر قریش کارهاي کنید قضاوت شما

 خـدا  طرف از من نمیگویی شما گرم کرد؟ جنایت جنایت، مقابل در باید اآی بود بدتر قریش کار که بفرض ثانیا
  ؟ام امده هدایت براي

 مقابـل  در. است بوده نادرست مسلمانان کار و است حرام حرام، ماه در جنگ که است پذیرفته هآی این حتی ثالثا
  ؟کرد باید چه نادرست اینکار

ـ . برگرداند احبانشانص به را دزدي اموال و کرد ادآز را اسیران کرد، پرداخت را شده کشته فرد خونبهاي باید  اآی
  ؟ یا خود شریک این جنایت شد؟کرد چنین محمد

  .ستآن رد فوق ي هآی و است زنی کاروان تأیید محمد عمل یعنی

  .کرد عمل فوق ي یه◌ٓ ا ضد بر صد در صد محمد دیگر بعبارت

 جـزو  زنـی  انکـارو  پس، آن از که بنحوي کرد تیز را محمد طمع دندان زنی، کاروان این که بدانید است جالب
  .داد می تشکیل دزدي اموال را مسلمانان و محمد زیاد اموال اعظم بخش و شد محمد معمول ي رویه

  .است مکشانآد و دزدان ي سردسته خدا یعنی. داد نسبت خدا به را زشت کارهاي این ي همه محمد

  ؟میزند ادمکشی و غارت و دزدي به دست اینچنین است کائنات کل خالق که خدایی یاآ

  ؟کرده معرفی انرا محمد که است خدایی چه ینآ

  ؟امده خدا طرف از و بوده پیامبر ایشان که کرد باور باید هم هنوز یاآ

  )1/601(-)2/209( هشام ابن نوشته الرسول سیرة کتاب در االولی بدر داستان از اى چکیده: منبع

ن عبداالسد ریش و اسود اب نجم، غزو  ماجراى كشتن ناجوانمردانھ جماعتى از ق در غزو پ
  !!بدر كبرا، كھ مى خواستند از حوض محمد آب بخورند

  :توضیح مختصر



  )جنگیدن مردانگی اوج(بمانند تشنه قریشیان تا گرفتند را بدر چاههاى مسلمانان که افتاد زمانى اتفاق این

 و ببیننـد  آب بـاال  از ناندشـم  و .....باشد ما باالى از همه چاهها و فروگیریم دست به همه بدر هاى چاه چنانکه"
 و نمانـد  قـوتى  خود را ایشان نبود، را ایشان و خوریم و بود آب را ما چون و. نباشد آب خود زیر از و آمد نتواند
  "شوند منهزم زود

  )کتاب نوشته عین( :عبداالسد ابن اسود شدن کشته ماجراى اما و

 از جمـاعتى . خورند آب )محمد( سید حوض از هک کردند آن قصد و آمدند فرود قریش از جماعتى حال، این در
 و. بـود  ایشان میان در که حزام ابن حکیم اال بکشتند، و بگرفتند را همه و بردند حمله و رفتند ایشان پیش صحابه

 صلب غایت به مسلمانى، در و. شد مسلمان و بیاورد ایمان وى آوردند،) محمد( سید نزدیک و بگرفتند را او چون
  .رآمدب مجتهد و شد

 جنـگ  بـه  ایشـان  از کسى اول و. بیستادند اسالم لشگر برابر در و برکشیدند قلب و بیامدند جمله قریش لشگر و
 کـه  خـورد  عـزا  و الت بـه  سوگند و بود خبیث مردى و بود عبداالسد ابن اسود وى نام مردانه، بود مردى درآمد

 اگرنـه،  و کـنم  پاره پاره را محمد گرنه، و خورمباز محمد حوض آب از و بروم یا، بکنم یکى کار سه از امروز"
 قـوم  میـان  از و بگفـت  ایـن  ".نخورد آب آن از هیچکس که چنان ریزم، حوض در خود خون تا کنم مى جنگ
  .رسید حوض نزدیک به تا رفت مى و بنهاد سر و شد بیرون

 سـالح  خود پاى تا سر از یثخب آن و. پیوست در جنگ وى با و آمد باز وى پیش حمزه بود، رسیده آنجا به چون
. بـود  نپوشـیده  ساق که بگرفت اندازه پس،. کرد نمى کار زخم هیچ زدى، مى وى به هرچند حمزه و بود پوشیده

  .افتاد باز قفا از و درافگند سرنگون را ملعون آن و زد وى ساق دو هر بر و برکشید تیغ و آمد فرود

 باشـد  تا رفت، حوض ى کناره به تا کرد مى حرکت و غلتید مى همچنان ملعون آن بود، افگنده را وى چون پس
 فـرو  حـوض  سر به چون. گرداند راست بود کرده که دعوى و بود خورده که سوگند و خورد حوض آب از که

  .افتاد حوض در سرش و زد وى سر بر تیغ حمزه خورد، آب که داشت

  278-283-282فحاتص همدانى، محمد ابن اسحاق الدین رفیع اهللا، رسول سیرت: منبع



 جنگیـدن  مردانه مورد در اخوندها خزعبالت که درمیابیم مسلمین خود کتب از اسالم صدر تاریخ خواندن با خوب
 انهـا  حسـین  سپاه به اب بستن ماجراي در واقع در و شیادیست و دروغ همه و و دشمن بر اب نبستن و اسالم سپاه

  .نداشتن امر ینا در تخطی هیچ و میکردند استفاده محمد سنت از

 کـرات  به بودند کرده انصارش و اعوان و محمد اینکه کما میکرد را همینکار هم حسین میبود برعکس اگر یعنی
  .مرات و

 حامیـانش  و دیـن  این واقعی ماهیت و میکند افشا را اینمورد در را مسلمان اخوندهاي  دروغ داستانها این بازگویی
  .است نبوي سنت و قران نماي تمام ایینه شداع اینکه اثبات و.  میدهد نشان را

  :اخوندها دروغ و امبریپ يجنگها آغاز یچگونگ ذکر

  :اسالم امبریپ اول جنگ ده آغاز علل یبررس

  :عبدالمطلب بن حمزه هیسر) 1

  ماه هفتم هجرت

  گشت یم بر مکه به شام از که شیقر کاروان به تعرض: هدف

  :رابع در حارثه بن دهیعب هیسر) 2

  تم هجرتماه هش

  نشده انیب کتاب در علت

  :خرار در وقاص یاب بن سعد هیسر) 3

  ماه نهم هجرت

  شیقر کاروان غارت: هدف



  :ابوا غزوه) 4

  ماه یازدهم هجرت

  شیقر کاروان گرفتن: هدف

  :غزوه بواط) 5

  شیقر کاروان به حمله:هدف

  :غزوه بدر اولی) 6

  .داشت زیادي يها گله و کرد یم يدامدار که يفهر جابر بن کرز يجستجو و بیتعق: هدف

  :رهیالعش يذ غزوه) 7

  .بود شام عازم که شیقر کاروان به حمله: هدف

  :جحش بن عبداهللا یفرمانده به نخله هیسر) 8

  .کردند غارت را آن حرام ماه در که شیقر کاروان به حمله:هدف

  :)بدر مشهور جنگ( القتال بدر) 9

  شیقر کاروان غارت: هدف

  :مروان خترد عصما کشتن) 10

  .کرد یم کیتحر امبریپ هیعل را مردم و گرفت یم رادیا اسالم از و داد یم آزار را امبریپ يو

  :منبع

 )ص(امبریپ يجنگها خیتار يمغاز



 يواقد عمر بن محمد: فیتال

 یدامغان يمهدو محمود دکتر: ترجمه

 1361تهران، ، اول جلد

  ینسانا علوم و اتیادب یدانشگاه انتشارات و دیتول مرکز

  :بھ فرماندھی ابوقتاده در سال ھشتم) khazera(سریھ خضره

ـ  و گرفتم يهمسر به يدختر من: گفت یم یاسلم حدرد یاب بن عبداهللا که است شده نقل دیگو يواقد ـ چ چیه  زی
  .کنم هیهد او به که نداشتم هم يزیچ چیه و کردم او مهر درهم ستیدو.نبود او از بهتر نظرم در ایدن در

ـ  تو به بتوانم که ستین ما شیپ يزیچ اکنون: فرمود ، آمدم خدا رسول حضور به ـ  کـنم  یکمک  دارم میتصـم  یول
  ؟يبرو شانیا همراه هم تو خواهد یم دلت.بفرستم يا هیسر به گرید نفر 14 همراه را ابوقتاده

ـ ببر غارت و دینک نیکم روزها و حرکت شبها که داد دستور و فرمود اعزام نجد هیناح و غطفان به را ما امبریپ  دی
 و میبـرد  هجـوم  شـان یاز یبزرگ ياردو به شبانگاه و میدیرس غطفان هیناح به: دیگو.دینکش را کودکان و زنان و

  .میکرد محاصره را اردوگاه

ـ  حرکـت  عقـب  يسـو  به و بود دهیکش را خود ریشمش کهیحال در یبلندقامت مرد و پرداختند جنگ به یمردان  یم
 مـا  به و! بهشت!بهشت دیگو یم شهیهم که کارهاست آن از او کار و است مکار شما امبریپ نیا: گفت یم کرد

 مسـلمان  يا: گفت یم همچنان و خورد او سر پس به که کردم رها يریت و میپرداخت بشیتعق به.زند یم شخندیر
  .برداشتم دمخو يبرا را او ریشمش و شد کشته تا زدم ریت را او همچنان من.شو کینزد بهشت به خود عمل نیا با

ـ  شـترم  يرو بـر  دمید من شد صبح چون.میکرد سوار را ریاس زنان و میانداخت جلو را دامها و شتران وقت آن  یزن
ـ ا مکرر و کرد خود سر پشت به نگاه به شروع زن آن.است نشسته آهو، چون پوش هیس ـ  و کـرد  را کـار  نی  یم

 از را مـا  بـود  یم زنده اگر که هستم يمرد هرا به چشم خدا به: ؟گفتينگر یم يزیچ چه به: گفتم من.ستیگر
  .داد یم نجات شما دست



 یم راست.يآر: گفت و کرد ینگاه او.اوست ریشمش نیا و کشتم را او خودم من سوگند خدا به: گفتم او به پس
 خـدا  رسـول  حضـور  بـه  را دامها و شتران تمام: دیگو حدرد یاب ابن .کرد هیگر به شروع يدینوم در او و ییگو
ـ ز رانیاس و بز 1000 و شتر 200 آنها: دیگو جعفر بن عبداهللا. میدآور  کنـار  را آن خمـس  کـه  آوردنـد  يادی

ـ  شـان یا انیم در ، میگرفت ریاس زن چهار سفر نیا در است شده شده نقل حدرد یاب بن عبداهللا از .گذاشتند  زهیدوش
 بچـه  پسر يتعداد.بود یبیعج زیچ ییبایز و سال و سن یکم لحاظ از و دیرس یم نظر به غزال مانند که بود یجوان

 قـرار  ابوقتاده سهم در بایز اریبس دخترك آن کردند میتقس را رانیاس چون.میبود گرفته يریاس به هم بچه دختر و
  .گرفت

ـ ا در: گفت و آمد) ص(خدا رسول# حضور به يدیزب جزء بن هیمحم ـ  دختـرك  سـفر  نی ـ  ییبـا یز اریبس  بینص
ـ  دیفرما تیعنا ءیف شما به خداوند که مورد نیاول در که دیبود فرموده وعده من به شما و است شده ابوقتاده  یزن

  .دیبده من به

ـ جار: گفت است؟ چگونه است شده تو سهم که یزکیکن: فرمودند و فرستادند ابوقتاده شیپ کس امبریپ ـ  هی  اریبس
ـ پ#.کـرد  خـواهم  نیچن: گفت. ببخش من به را آن: فرمود .است ییبایز ـ محم بـه  و گرفتنـد  را او) ص( امبری  هی

  .دندیبخش

  :منبع

 )ص(امبریپ يجنگها خیتار يمغاز

 يواقد عمر بن محمد: فیتال

 یدامغان يمهدو محمود:مترجم

 595-593 دوم،صفحه جلد

 یانسان علوم و اتیادب یدانشگاه انتشارات و دیتول مرکز

  "صیتلخ یاندک با"



 روحـانیون  دروغ بـاز  اینجـا  در و بـوده  زن و غنیمت نگرفت و راهزنى براي محمد جنگهاى میبینید که همانطور
 افشـا  مسلمانان همین خود تاریخ توسط و نیست بیش دروغى بوده تدافعى همه محمد جنگهاى میگویند که مسلمان
 چپـاول  و غـارت  و راهزنـی  براي و اسالم اسم به که بوده ایشان جنگهاي ازین کوچکى بسیار گوشه این .میشود
  .است میشده انجام

  :جنایت اعراب مسلمان در حق پدران و مادران ما و جاري كردن رودخانھ اي از خون انان

ـ  عنوان با اجدادش قاتالن از و کند یم هیگر اش یخیتار دشمنان حال به که یملت م،یهست یملت عجب  سـاالر  و دیس
ـ  در کربال ي واقعه از شیپ سال چند که یدان یم تو هنم،یم هم د،ینما یم ادی شیخو  کـه  داد رخ یتیجنـا  نتیرزمس
  !است سخت هم شما يبرا باورش که دانم یم؟ دارد شرم انشیب از خیتار

ـ  تـو  بودنـد،  مسلمانان# درست ریاس کهیکسان م،یگو یم را اکانمانین از نفر 70000 از شیب کشتار ـ  یم  کـه  یدان
  .کردند نیرنگ آنان خون با را يرود

 ارانشی که يا دهیعق همان رهبر نوادگان بر همواره و بپرستد را شا یخیتار دشمنان يخدا یملت که است دردناك
 از بسـازد،  گنبـدها  آنان يگورها بر بفرستد، درود اند داشته روا پدرانش بر را یخیتار اتیجنا نیتر زشت از یکی

  !دینما یبیغ استمداد آنان

 اکـانش ین قـاتالن  يبرا یملت که است خیتار طنز ماست، خیتار يها يتراژد از یکی رانیا به مسلمان اعراب تجاوز
  .بنامد شیخو ساالر و دیس را کنندگانش ریتحق ي دسته سر نوادگان و بشکند دست و سر

  آوردند؟ را یبالئ چه ما اکانین و ما مادران ما، پدران سر بر مسلمان اعراب که دیدان یم ایآ

  د؟یدار خبر دیول ابن خالد جنگ داستان از

 یجـوئ  که خورد سوگند اهللا، ش،یخدا به دیگرد مواجه انیرانیا يسو از جانانه مقاومت با او کهیهنگام دیدان یم ایآ
ـ  مسلمان اعراب ردیگ قرار اهللا قبول مورد خالد سوگند نکهیا يبرا و اندازد راه به خون از را بزرگ  را يرود ریمس

  ؟گردد روان و شده ختهیآم آب با  رانیاس خون تا دادند رییتغ



 بـا  بـود  جنگ در فرماندهانشان و انیراهنما از یکی هم طالب یاب ابن یعل که یاعراب نیهم نوادگان دیدان یم ایآ
 و آوردنـد  در حرکـت  بـه  را یابیآس بود شده ختهیآم انیرانیا خون با که یآب همان با مسلمانان :ندیگو یم افتخار

  ؟نمود نیتأم ار اهللا انیلشکر روز شبانه سه خوراك آمد دست به کار نیا از که يآرد

 از اسـت  آنـان  منابع نیمعروفتر از که شیخو مرجع کتب چند در اعراب که دیبدان یول د،یایب افسانه نظر به دیشا
 نیمعروفتـر  از "خیالتـار  یف الکامل" و "هیالنها و هیالبدا" کتاب دو نیقی به قطع ند،ینما یم ادی افتخار با مسئله نیا

  .هستند اعراب یخیتار منابع

 نـد یآ خود به یاندک یرانیا پرستان عرب دیشا تا آوردم تصرف و دخل بدون را نوشته نیا یعرب متن نجایا در من
  .آوردند هنشیم سر بر یبالئ چه پرست  اهللا متوحش مسلمان که بدانند و

  :238 صفحه/ عشره یاثنت سنه دخلت ثم. خیالتار  یف الکامل

 فـارس  فانهزمـت  .نهرهم دمائهم من ياجر یحت اقدرعلیه من منهم یستبقالا ان یفعل هزمتهم إن اللهم: خالد فقال... 
 اعناقهم یضرب من بهم وکل و اسراء، المسلمون بهم فاقبل. فاقتلوه امتنع من إال األسراء، األسراء: خالد يمناد فنادى
  .لهیل و یوما

 الـدم،  نهر یوسم ؛ ففعل نک،ییم تبر ءالما علیها فارسل دماؤهم، تجر لم األرض أهل قتلت لو :وغیره القعقاع له فقال
 هـذه  مـا  :یقول الرقاق، یر لم من وجعل المسلمون، به فتعشى نفلتکموه، قد :للمسلمین وقال الطعام على خالد وقف و

  .صفر فی الوقع وکانت الفا، سبعین القتلى عدد وبلغ !البیض الرقاق

  :ترجمه

 يجـار  ينهر خونشان از نکهیا تا گذاشت نخواهم یباق را مشانچکدایه شوم رهیچ آنان بر اگر بارالها،: گفت خالد
ـ کن ریاس که گفت خالد يمناد خوردند، شکست انیرانیا پس! شود ـ  د،ی ـ کن ریاس  اسـارت  از کـه  آنـان  مگـر  دی

 يجـار  خـون  تـا  زدنـد  گردن کامل روز شبانه کی را آنان و گرفتند ریاس نیمسلم پس د؛یبکش ندینما يخوددار
  .شود



 را رودخانـه  آب پـس  شد، نخواهد يجار یخون یبکش را نیزم اهل یتمام اگر: گفتند او به گرید يدتعدا و قعقاع
 عجـب  :گفـت  شـام  خـوردن  هنگام خالد دند؛ینام خون رود را آن و کرد چنان سپس کن، يجار آنان سمت به

ـ رانیا خـون  رود اش محرکه روین که بود آمده بدست یآب ابیآس چرخش از که( نازك نان نیا است یپاداش  انی
  )!بود

  .افتاد اتفاق) يهجر 12 سال(صفر ماه در واقعه نیا بود، نفر 70000 بر بالغ شدگان کشته تعداد

 بـه  از یروشـن  بـه  نجـا یا در کـه  تفاوت نیا با مینمائ یم مشاهده هم "هیالنها و هیالبدا" کتاب در در باال مضمون
  :است آمده انیم به سخن یآب ابیآس آوردن در حرکت

  :521 صفحه/  يالنبو الهجره  من عشره یثنت سنه/ هیالنها و هیبداال

 اهللا ان ثـم . بدمائهم نهرهم ياجر حتى علیه اقدر احدا منهم یاستبق ال ان اکتافهم منحتنا ان یعل لک اللهم :خالد قال
 الخیـول  فاقبلـت  االسـر؛  من امتنع من اال تقتلوا ال االسر، االسر، :خالد يمناد فنادى اکتافهم، المسلمین منح وجل عز
 یطلبهم و ولیله، یوما خالد بهم ذلک ففعل النهر، فی أعناقهم یضربون رجاال بهم وکل وقد سوقا، یساقون أفواجا بهم

 فقـال  آخـر،  موضع الى النهر ماء صرف قد و النهر، یف عنقه ضربت احد منهم حضر کلما و الغد، بعد ومن الغد یف
 النهـر  فسال فارسله یمینک؛ فتبر معه، يفیجر الدم، على الماء ترسل حتى بدمائهم يیجر ال النهر ان: األمراء بعض له

 العسـکر  کفـى  مـا  العبـیط  بالدم المختلط الماء بذلک الطواحین فدارت الیوم، الى الدم، نهر یسم فلذلک عبیطا، دما
  .ایام ثالثه بکماله

 قـد  کـانوا  يالذ الطعام الى خالد عدل الناس، من رجع من رجع و الجیش خالد هزم ولما الفا، سبعین القتلى عدد وبلغ
 طعـامهم  علـى  االعـاجم  جعل قد و عشاء؛ فاکلوا الناس فنزل. فکلوا فانزلوا نفل هذا :للمسلمین فقال لیاکلوه، وضعوه
 مـن  لهـم  فیقـول . ثیاب؛ یحسبونها الرقع؟ هذه ما: یقولون األعراب من البادیه أهل من یراه من فجعل کثیرا، جردقا
  العیش؟ برقیق سمعتم اما: والمدن االریاف أهل من ذلک یعرف

  .القرن تسمیه العرب کانت وإنما رقاقا، یومئذ فسموه. العیش رقیق فهذا: قالوا بلى،: قالوا



 از ينفـر  70،000 از نجـا یا در نکـه یا بجـز  اسـت  "خیالتار یف الکامل" ي ترجمه معادل بایتقر هم باال ي ترجمه
 از و شده ادی خون رود ي لهیبوس ابیآس درآمدن حرکت به از نیهمچن و شدند کشته نگونهیا که هشد ادی انیرانیا

 ینـان  دنـد، ینام"رقاق " نان را آن و خوردند روز آن در انیتاز که شده ادی يدیسف اریبس ي خوشمزه و نازك ینان
  .است یباق یعرب فرهنگ در زین کنون تا هیتسم نیا است؛ نازك لباس مانند گفتند یم که

ـ ا ما سزاست ایآ که است نیا ماند یم یباق همچنان که یپرسش اما  مـورد  خداگونـه  را خانـدانش  و تکـار یجنا نی
  ؟میبزن نهیس و سر بر آنان خاطر به و میده قرار احترام

  :آدم سوزی ابوبکر

  :گفت که شده نقل رهیابوهر از يبخار صحیح کتاب در

ۀَ،  بنِ اللَّه عبد بنُ اللَّه عبید أَخْبرَنی شهابٍ، ابنِ عنِ عقَیلٍ، عنْ اللَّیثُ، حدثَنَا کَیرٍ،ب بنُ یحیى حدثَنَا  - 6924 تْبـأَنَّ ع 
رُ  قَالَ العرَبِ، منَ کَفَرَ منْ وکَفَرَ بکْرٍ، أَبو واستُخْلف وسلَّم علَیه اهللاُ صلَّى النَّبِی تُوفِّی لَما: قَالَ هرَیرَةَ، أَبا مــا : عـا  یأَب 

ا  إِلَـه  الَ: یقُولُـوا  حتَّى النَّاس أُقَاتلَ أَنْ أُمرْت ": وسلَّم علَیه اهللاُ صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ وقَد النَّاس، تُقَاتلُ کَیف بکْرٍ،  إِلـَّ
،نْ اللَّهالَ: قَالَ فَم لَّاإِ إِلَه ،اللَّه فَقَد مصنِّی عم الَهم هنَفْسإِلَّا و ،قِّهبِح هابسحلَى وع اللَّه "  

 کَـانُوا  عنَاقًـا  منَعونی لَو واللَّه المالِ، حقُّ الزَّکَاةَ فَإِنَّ والزَّکَاةِ، الصالَةِ بینَ فَرَّقَ منْ لَأُقَاتلَنَّ واللَّه: بکْرٍ أَبو قَالَ - 6925
  ...منْعها علَى لَقَاتَلْتُهم وسلَّم علَیه اهللاُ صلَّى اللَّه رسولِ إِلَى یؤَدونَها

  : ترجمه

 خواهی می چگونه: گفتند و کردند اعتراض ایشان بر دوم خلیفه بجنگد، ردة اصحاب با گرفت تصمیم ابوبکر وقتی
 کـس  هـر  و بگویند اهللا إال الإله اینها اینکه تا بجنگم کفار با مأمورم من: فرمود غمبرپی اینکه با کنی قتال مردم با
 بیـرون  توحیـد  حد و اسالم حد از اینکه مگر است امان در کامالً او جان و مال شود مسلمان و بگوید اهللا اال اله ال

 اگـر  حتـی  جنگید خواهم بگذارد رقف زکات و نماز بین که کس هر با خدا به قسم: گفت ابوبکر ولی باشد؛ رفته
  .جنگید خواهم او با ندهند من به و دادند می پیغمبر به که اي بزغاله یک

  :منبع



 ناصر بن زهیر محمد: الجعفی،المحقق البخاري عبداهللا أبو إسماعیل بن محمد: ،المؤلف15 ص9 ج البخاري صحیح(
 األولـى، : ،الطبعـۀ )البـاقی  عبـد  فؤاد محمد ترقیم ترقیم افۀبإض السلطانیۀ عن مصورة( النجاة طوق دار: الناصر،الناشر

  )هـ 1422

  :فجائه به مشهور یالیلَ عبد بنِ اللَّه عبد بنُ إِیاس سوزاندن زنده

  :دیگو یم خود خیتار در يطبر

ـ عم ابن لیالی عبد بن اهللا عبد بن اسیأ او. آمد بکر ابو نزد شد یم گفته فجاءة او به که میسل یبن از يمرد  بـن  رةی
 بکـر  ابـو . کـن  کمک را من ، کنم جهاد نیمرتد با خواهم یم و مسلمانم من:  گفت بکر ابو به. داشت نام خفاف

 و مسـلمانان  امـوال  ثاءیالم أبی بن نجبۀ نام به دیالشر یبن از يمرد همراه به زین فجاءة.داد سالح و مرکب او به زین
  .کشتند کردند مخالفت که آنان و گرفتند را نیمرتد

ـ  گمان آمد من نزد فجاءة خدا# دشمن همانا: نوشت حاجز بن فۀیطر به رسد، بکر ابو به خبر که یزمان  کـرد  یم
 خبـر  امـا  دادم سالح و مرکب او به زین من ، کنم تیتقو مرتدین مقابل در را او تا خواست من از و است مسلمان

ـ  کنـد  مخالفـت  که کس آن و ردیگ یم را آنان اموال شده متعرّض مرتد و مسلم به او که دهیرس من به یقطع  یم
  .اوریب من نزد ای بکش را او ، برو او يسو به هستند تو نزد که یمسلمانان با. کشد

 أبـی  بن نجبۀ جهینت در که شد يانداز ریت طرف دو نیب ، دیرس او به که یزمان و رفت او يسو به حاجز بن فۀیطر
 تـو  یستین من از یاول تو قسم خدا به: گفت فهیطر به مسلمانان تالش دنید با زین جاءةف. شد کشته يریت به ثاءیالم
 نـزد  من با و بگذار نیزم را سالحت ییگو یم راست اگر: داد جواب فۀیطر. هستم او ریام زین من و يبکر ابو ریام

  .ایب بکر ابو

: گفـت  و کـرد  امر حاجز بن فۀیطر به بکر ابو ،دندیرس بکر ابو به که یزمان. آمد بکر ابو نزد طریفۀ با زین فجاءة
  )ببینید را شرافت و مردانگی اوج( .بسوزان آتش با و ببر عیبق به را فجاءة

  :منبع



 الطبـري  جعفر أبو اآلملی، غالب بن کثیر بن یزید بن جریر بن محمد: المؤلف 265 و 264ص 3ج الطبري تاریخ
  .11: األجزاء عدد هـ، 1387 - الثانیۀ: الطبعۀ وت،بیر - التراث دار: الناشر ،)هـ310: المتوفى(

 هـاي  گـروه  و بـوده  اسـالم  دیـن  از ناپـذیر  جدا جزیی اول روز از انسانها کشتن و سوزاندن دیدید که همانطور
  .میدهند انجام را اعمال این قران و اسالم دستورات با اتکا با داعش مثل تروریستی

 ارائـه  شـما  بـه  و میکشـیم  بیـرون  تاریخ دل از را جنایتکارشان انصار و ناعوا و علی و محمد جنایتهاي ادامه در
  .میکنیم

  

  



  
  

  
  



  :العیون ذات جنگ

 چشـمان  کـه  داد دسـتور  خـود  اندازان تیر به الخطاب بن عمر فرماندهان از ، ولید بن خالد ، االنبار فتح جنگ در
 »العیون ذات« جنگ به جنگ این که حدي تا ؛ کردند کور را نفر هزار روز آن در آنان و بگیرند هدف را مردم

  .گشت معروف

  :نویسد می الکامل در اثیر ابن

 وعلـى  ، أنـابیر  بهـا  کانت الطعام أهراء ألن األنبار سمی وأنما ، األنبار إلى تعبیته على خالد سار ثم األنبار فتح ذکر
 یقصـدوا  أن رماله إلى وتقدم عنه الصبر قلیل نوکا ، القتال وأنشب ، بها أطاف بلغها فلما.  حابس بن األقرع مقدمته
  .العیون ذات الوقعۀ تلک فسمیت ، عین ألف فأصابوا تابعوا ثم ، واحدا رشقا فرموا عیونهم

  :ترجمه

 نامیـده  انبـار  جهـت  آن از شـهر  این(  شد شهر آن به دادن سامان و سر مأمور خالد ، شد فتح انبار شهر که وقتی
 مجـرد  که جابس بن اقرع نام به بود شخصی ولی لشکریان پیشاپیش ولی)  بود غذائی مواد ذخیره محل که شد می

 انـدازان  تیر ، بود صبر کم مردي او .ساخت ور شعله را جنگ آتش و کرد محاصره را آن اطراف ، شهر به رسیدن
 و کـرد  رهـا  را تیـر  اولـین  نیز او خود و بگیرند هدف را مردم هاي چشم تا داد دستور و گذاشت لشکر جلوي را

 ایـن  ، رو ایـن  از.  گرفت قرار تیر هدف چشم هزار حدود که دادند قرار هدف مورد را ها چشم او دنبال به آنان
  .گرفت نام»  العیون ذات« هواقع

  ) 394 ص ، 2 ج ، األثیر ابن ، التاریخ فی الکامل(: منبع



  
  

  :گوید می النهایۀ و البدایۀ در کثیر ابن

 رجـل  وعلیها األنبار إلى انتهى حتى فسار جیوشه فی خالد رکب العیون ذات الغزوات هذه وتسمى ، لألنبار خالد فتح
 قـومهم  مـن  أعـراب  وحوله خندق وعلیها خالد بها فأحاط ، شیرزاذ له یقال ، أنفسهم فی وأسودهم الفرس أعقل من

ـ  الخنـدق  إلى یصل أن خالدا فمانعوا ، أرضهم أهل معهم واجتمع ، دینهم على  تواجـه  ولمـا  ، رأسـا  معهـم  ربفض
 ، األنبـار  أهـل  عیون ذهبت ، الناس فتصایح ، عین ألف منهم فقأوا حتى بالنبال فرشقوهم أصحابه خالد أمر الفریقان
  .العیون ذات الغزوة هذه وسمیت

  :ترجمه

ـ  خود مرکب بر سوار خالد.  شد نامیده »العیون ذات« ها جنگ این و کرد فتح را انبار شهر ، خالد  شـهر  انتهـاي  هب
 اطراف در مردم ولی ؛ کرد محاصره را شهر خالد.  بود او همراه »شیرزاد« نام به فارس هاي عاقل از مردي و رفت
 مانع ها زمین صاحبان همراه به که بودند شده جمع خندق اطراف زبانی عرب مردان .بودند کرده ایجاد خندق شهر

 تیـر  با که داد دستور خالد سپس.  کنند جدا را آنان از نفر یک سر داد دستور ، شدند شهر داخل به لشکر نفوذ از



 فـرا  را جـا  آن سراسـر  مـردم  ۀنال و فریاد. شود کور آنان از نفر هزاران چشم که این تا دهند قرار هدف را مردم
  .نامیدند »العیون ذات« را جنگ این لذا و شد کور مردمان هاي چشم که گرفت

  ) 384 ص ، 6 ج ، کثیر ابن ، والنهایۀ البدایۀ(: منبع

  
  

  :جنگ طالقان

 و چنگیـز  حتـی  ؛ اسـت  نداشـته  سابقه تاریخ طول در که شدند مرتکب را جنایتی چنان مسلمانان ، جنگ این در
  .اند نشده مرتکب را جنایاتی چنین هم اسکندر

  :نویسد می الکامل در اثیر ابن

 خلـع  قـد  ملکهـا  وکان الطالقان نحو أوانهم قبل فقدموا الجنود هعلی لیقدم البالد من وغیرها نیسابور إلى قتیبۀ کتب
 أربعـۀ  سـماطین  مـنهم  وصـلب  عظیمۀ مقتلۀ أهلها من فقتل الطالقان باهل فأوقع قتیبۀ فأتاه الخلع على نیزك وطابق
  .واحد نظام فی فراسخ



  :ترجمه

 او رسـیدن  از قبل آنان و بپیوندند او کرلش به که نوشت نامه دیگر هاي شهر و نیشابور به نظامی فرماندهان از قتیبه
 کـه  وقتی. دبو کرده حاکم قدرت خلع به اقدام)  طالقان حاکم هاي غالم زا یک(  نیزك.  پیوستند او به طالقان به

 از صـفی  و رسـاند  قتل به را مردم از انبوهی و انداخت راه به خون حمام و شد درگیر مردم با رسید جا آن به قتیبه
  .آویخت دار به فرسخ چهار طول به را مردم

  )545 ص ، 4 ج ، األثیر ابن ، التاریخ فی الکامل(: منبع

 خودتـان  حاال!!  جنایتی عجب!  الخالق جل!!!  کردند اعدام را ها آن ۀهم و کردند صف به را را مردم فرسخ چهل
  است؟ شده کشته روز این در نفر چند که کنید حساب و بگیرید دست به حساب ماشین

 کشـته  نفـر  چنـد  ، باشند ایستاده نفر دو متر هر در اگر.  متر هزار ، کیلومتري هر ، کیلومتر 6 تقریبا فرسخی ره
  ؟است شده

  
  



  :جنگ گرگان

 را شهر درهاي ما که کردند درخواست مسلمانان  از ، مسلمانان غیر.  افتاد اتفاق عظیمی جنایت هم جنگ این در
 همـه ، بلی کردند؟ چه خلیفه لشکریان اما ؛ نشود کشته ما از نفر یک حتی که شرطی به ، گشاییم می شما روي بر
  !!!!کشیم نمی را شما از نفر یک که بودیم گفته ما که گفتند و نفر یک جز کشتند را

  :گوید می الکامل در اثیر ابن

ـ  جرجـان  متاخمۀ طبرستان من کلها وهی طمیسۀ أتی ثم ألف مائتی على فصالحوه جرجان فأتی  علـى  مدینـۀ  یوه
 بالسـیف  رجال یومئذ سعید وضرب یقتتلون وهم کیفیتها حذیفۀ أعلمه الخوف صالة فصلی أهلها فقاتله البحر ساحل

 واحـدا  رجال منهم یقتل ال أن على فأعطاهم األمان فسألوا وحاصرهم مرفقه تحت من السیف فخرج عاتقه حبل على
  .الحصن فی ما وحوي الحصن حواففت واحدا رجال إال أجمعین فقتلوا الحصن ففتحوا

  :ترجمه

  در شـهري  که طمیسه اطرافه به سپس.  کردند مصالحه آنان با دینار هزار 200 گرفتن با و شدند وارد گرگان به
 کـه  خوف نماز.  کردند جنگ جا آن مردم با.  رفتند ، بود مازندران جزو و واقع گرگان از بعد و دریا ساحل کنار

 سـر  بـر  شمشیر با سعید و برخواستند مقابله به نیز آنان با و شد خوانده دانست می را آن دنخوان کیفیت که حذیفه
  .کردند محاصره را آنان و درآمد او بغل زیر از که کوبید مردیم

 ولـی  ؛ کردند باز را قلعه لذا و نکشند را آنان از کسی تا شد دده امان این آنان به که کردند امان درخواست آنان
  .کردند تصرف بود قلعه در که چهآن سپس.  مرد یک جز به کشتند را همه آنان

  ) 110 ص ، 3 ج ، األثیر ابن ، التاریخ فی الکامل(: منبع



  
  

  .بھ من دستور داده شده با مردم غیر مسلمان بجنگم تا مسلمان شوند: محمد

  :بررسی جنگ بدر

 قصـد  به محمد. بودند ساکن زین رینض یبن و نقاعیق یبن ظه،یقر یبن يهودی ي لهیقب سه) مدینه( ثربی در زمان آن در
 کـه  آنـان  ماننـد  و نمود قران از فراوانی ایات در هودی نید از فیتعر به اقدام ،يهودی ي لهیقب سه نیا توجه جلب
 بـه  بـرد  تـورات  از را بهره نیشتریب او .انگاشت امبریپ زین را آنان دانستند، یم امبریپ را خود خوب پادشاهان تمام
؛ آورد مـان یا او بـه  يهودی کمتر حال نیا با یول است؛ تورات از شده اقتباس قرآن، يداستانها اکثر که يا گونه
 در تحـول  آغـاز  ي نقطه نیقی به قطع شدند؛ یم تر دست تنگ و رتریفق روز به روز ثربی شهر در ارانشی و محمد
 از کـه  انیمک يتجار يها کاروان به  گرفت میتصم يریدرگ نیا از شیپ او بود؛ بدر جنگ محمد، افکار و اسالم

 کـاروان  از دفـاع  در و شیخـو  ي التجـاره  مـال  از دفـاع  يبـرا  انیمک. کند حمله گشتند، یم بر شام با ستد و داد
 نیا در محمد ارانی .شدند ریدرگ هم با) بود یروستائ نام(بدر نام به یمکان در گروه دو نیا شدند؛ جیبس شانیتجار



 البته نمودند؛ يادیز ي هیفد درخواست رانیاس یرهائ يبرا کاروان، اموال به یابیدست بر عالوه و شدند روزیپ جنگ
  .زد گردن را رانیاس از نفر دو کم دست او

  :دیگو یم اهللا، ش،یخدا قول از را هیآ نیا ،يروزیپ نیا از سرمست اسالم رهبر

 بِکَلماته الحقَّ یحقَّ أَن اللّه ویرِید لَکُم تَکُونُ الشَّوکَۀِ ذَات غَیرَ أَنَّ وتَودّونَ لَکُم نَّهاأَ الطَّائفَتینِ إِحدى اللّه یعدکُم وإِذْ
قْطَعیابِرَ ورِینَ د7/انفال( الْکَاف(  

  :ترجمه

 لشـکر  یا قریش تجاري کاروان( گروه دو از یکی که داد وعده شما به خداوند که را هنگامی) بیاورید یاد به( و
 ولـی ) شـوید  پیـروز  آن بـر  و( باشد شما براي کاروان که داشتید می دوست شما اما بود خواهد شما براي) آنها

 درگیـر  قـریش  لشـگر  با را شما لذا( کند قطع را کافران ریشه و تقویت خود کلمات با را حق خواهد می خداوند
  ).ساخت

 شتریب چه هر جنگ به را مسلمانان نیبنابرا د،یگرد بود نهفته شیبرا گجن در که یفروان سود و تیاهم متوجه او
  :نمود قیتشو

 أَلْفًـا  یغْلبواْ مّئَۀٌ مّنکُم یکُن وإِن مئَتَینِ یغْلبواْ صابِرُونَ عشْرُونَ مّنکُم یکُن إِن الْقتَالِ علَى الْمؤْمنینَ حرِّضِ النَّبِیّ أَیّها ای
  )65/انفال(  یفْقَهونَ الَّ قَوم بِأَنَّهم کَفَرُواْ الَّذینَ مّنَ

 خواهنـد  غلبـه  نفر دویست بر باشند، شکیبا نفر بیست شما انیم از اگر کن، قیتشو جنگ به را مؤمنان پیامبر، اى
ـ چ( که هستند یگروه نانیا که رایز کنند، مى غلبه کافران از نفر هزار بر باشند نفر صد شما از اگر و کرد ) يزی

  .دانند ینم

ـ عق مخالفان با شیخو ارانی يریدرگ او و شدند جنگ تیاهم متوجه که بود نیا از پس او ارانی و محمد  را یدتی
  .دیگرد نید نیا ارکان از و شد اسالم فرهنگ وارد پس نیا از جهاد ي واژه نمود؛ اعالم جهاد

  )10/صف( أَلیمٍ عذَابٍ مّنْ تُنجِیکُم تجارةٍ علَى مأَدلُّکُ هلْ آَمنُوا الَّذینَ أَیّها یا



  :ترجمه

  د؟ینما یم تان یرهائ یدردناک عذاب از که کنم یراهنمائ یتجارت به را شما آیا اید آورده ایمان که یکسان يا

  )11/صف( تَعلَمونَ کُنتُم إِن لَّکُم خَیرٌ ذَلکُم نفُسکُموأَ بِأَموالکُم اللَّه سبِیلِ فی وتُجاهدونَ ورسوله بِاللَّه تؤْمنُونَ

  :ترجمه

 چیـز  هـر  از شما يبرا این کنید، جهاد تان يجانها و تان يمالها با اهللا راه در و بیاورید، ایمان او ي فرستاده و اهللا به
  .بدانید اگر) البته( است بهتر

ـ  و ماه کی هر بایتقر او داد، نشان را شا يگر یوحش يخو محمد که است دوره نیا از پس  در را عمـرش  از مین
 بردگـان  را زنان نیا و نمود ادی) کنیز( نیمی ملک عنوان با شده گرفته اسارت به زنان از يو برد؛ یم بسر جنگ
 پسـران  و دختـران  زنان، میتقس از پس داشتند يهودی لیقبا از یکی با که یجنگ در یحت شانیا دانست، یم یجنس

 نیا از پس محمد که یراثیم د؛یخر اسلحه و فروخت نجد ساکنان به را آنان از يادیز ش؛یخو ارانی انیم در انآن
  :نبود زنان شدن گرفته اسارت به و مردان کشتن جز يزیچ گذاشت يجا بر دوره

ـ  فی وقَذَف صیاصیهِم من الْکتَابِ أَهلِ مّنْ ظَاهرُوهم الَّذینَ وأَنزَلَ رُونَ  تَقْتُلُـونَ  فَرِیقًـا  الرُّعـب  وبِهِمقُلُ تَأْسـفَرِیقًـا  و 
  )26/احزاب(

  :ترجمه

 پـائین  محکمشـان  يهـا  قلعـه  از کردنـد  حمایت) مسلمان ریغ يعربها آنها از که را(  کتاب اهل از یگروه اهللا
  .کردید یم اسیر را گروهی و دیکشت یم را یگروه افکند، دلهره شانیدلها در و کشید،

 شـدند  گرفتـه  اسارت به يا عده نکهیا از منظور و بود ظهیقر یبن يهودیی  لهیقب مردان تمام کشتار مورد در هیآ نیا
  .ستین لهیقب نیا نوجوان پسران و دختران زنان جز یکسان



 اسـت  مسـتدل  و مستند يقدر به ثیاحاد نیا ست،ین تسامح از یبوئ شده نقل يو از دوران نیا در که یثیاحاد در
ـ ا نیمعروفتر از یکی سنت، اهل نه و ندینما رد را آنان تواند یم عهیش نه که ـ احاد نی  در کـه  اسـت  یثیحـد  ث،ی
  :است آمده مسلم و يبخار حیصح

 فعلـوا  فإذا ، الزکاة ویؤتوا الصالة ویقیموا ، اهللا رسول محمدا وأن اهللا إال إله أال یشهدوا حتى الناس أقاتل أن أمرت"
  ."اهللا على وحسابهم اإلسالم بحق إال وأموالهم دماءهم منی عصموا ذلک

  :ترجمه

ـ غ کـه  دهنـد  یگـواه   تا بجنگم مردم با شده داده دستور) اهللا يسو از( من به  محمـد  و سـت ین یخـدائ  اهللا از ری
 مـال  و خـون  دادنـد،  انجام را نیا اگر پس کنند؛ پرداخت را زکات  و بخوانند نماز) ما مانند( و اوست ي  فرستاده

  .است اهللا با آنها حساب و اسالم حق به مگر است محترم من جانب از اینها

  ) 2786 شماره ثیحد ریالس و الجهاد کتاب يبخار حیصح: (منبع

  .است آمده زین مانیاال کتاب مسلم حیصح در ثیحد نیا

  :عهیش مختلف منابع در نیهمچن

  .اموالهم و دمائهم یمن عصموا لوهاقا فاذا اهللا اال اله ال قولوای یحت الناس اقاتل ان امرت فانما

  :ترجمه

 اگـر  و "سـت ین یخدائ اهللا از ریغ" ندیبگو نکهیا تا بجنگم مردم با شده داده دستور من به: فرمود) ص( اهللا رسول
  .است اهللا با حسابشان و حقش پرداخت مگر است امان در اموالشان و خونشان گفتند نیچن

ـ  نوشـته  الرضـاء  اخبـار  ونیع/  242 ص ،65 ج بحاراالنوار، :منابع ـ /   70 صـفحه  1 جلـد  صـدوق  خیش  ریتفس
  276 صفحه/ 20 جلد/زانیالم



 إال وأمـوالهم  دماءهم یمن عصموا قالوها فاذا "اهللا إال إله ال" یقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت) ص( اهللا رسول قال
  .اهللا على وحسابهم بحقها

  .دارد وجود باره نیا در قرآن از یمختلف اتیآ البته

  :دینمائ قطع زین را انگشتانشان سر یحت و دیبزن گردن را کافران تمام که دهد یم دستور مسلمانان به قرآن

ب  کَفَـرُواْ  الَّـذینَ  قُلُوبِ فی سأُلْقی آمنُواْ الَّذینَ فَثَبِّتُواْ معکُم أَنّی الْمآلئکَۀِ إِلَى ربّک یوحی إذْ واْ  الرَّعـقَ  فَاضْـرِبفَـو 
  )12/انفال( بنَانٍ کُلَّ منْهم واضْرِبواْ األَعنَاقِ

  :ترجمه

 در زودى به که دیبدار محکم را مؤمنان هستم، شما با من که فرستاد وحى فرشتگان به پروردگارت که کهیهنگام
  .کنید قطع را شان انگشتان و ها گردن پس افکنم، مى هراس کافران دل

 تَـابواْ  فَإِن مرْصد کُلَّ لَهم واقْعدواْ واحصرُوهم وخُذُوهم وجدتُّموهم حیثُ الْمشْرِکینَ فَاقْتُلُواْ الْحرُم شْهرُاألَ انسلَخَ فإِذَا
  )5/توبه(  رّحیم غَفُور اللّه إِنَّ سبِیلَهم فَخَلُّواْ الزَّکَاةَ وآتَواْ الصّالَةَ وأَقَامواْ

  :مهترج

 بـه ( را آنـان  و بکشـید  یافتیـد  که هرجا را مشرکان هنگام آن در پس د،یرس انیپا به حرام ماههاى کهیهنگام و
 داشـتند  برپا نماز و کردند توبه  اگر پس د،ینیبنش آنان کمین در جا همه و کنید شان ي  محاصره و دیریبگ) اسارت

  .مهربان است يآمرزشگر اهللا که بگذارید آزاد را آنان کردند، پرداخت زکات و

 بـه   مسـلمانان  مشوق بزرگترین اسیر زنان و جنگی غنایم به رسیدن براي ادمکشی و جنگ خواندید که همانطور
  .میزدند محمد سرکردگی به جنایات بدین دست که بوده اسالم ترویج اسم



 علَـى  واللَّـه  یشَـاء  من علَى رسلَه یسلّطُ اللَّه ولَکنَّ رِکَابٍ ولَا خَیلٍ منْ علَیه أَوجفْتُم فَما منْهم رسوله علَى اللَّه أَفَاء وما
  )6/حشر(  قَدیرٌ یءشَ کُلِّ

  :ترجمه

 آن بـر  شـترى  یـا  اسـب ] آن تصاحب براى شما[ گردانید خود پیامبر عاید غنیمت رسم به آنان از اهللا را آنچه و
 فقـط  اینجا در اهللا. (تواناست کارى هر بر خدا و گرداند مى چیره بخواهد که هر بر را فرستادگانش اهللا ولى نتاختید

  )بس و بوده غارتگري فکر به

 کـه  عـبس  ورده بن عروه اریو عمر ام و زدند یم مزمار و دف رفتند یم مال و فرزند و زن با انیرینض یوقت: دیگو
 کس که رفتند یم يفراز گردن و فخر با چنان و بود همراهشان بودند دهیخر عروه از را او و بود غفار یبن زنان از

  .بود دهیند آن نظر

 بـر  آنـرا  غمبـر یپ و برسـاند  خواهـد  یم که مصرف هر به تا بود يو خاص که ماند بجا غمبریپ يبرا اموالشان هیبق
 بـه  غمبـر یپ و کردند يندار اظهار که ابودجاجه و فیحن بن سهل مگر نداد يزیچ انصار به و کرد میتقس مهاجران

ـ  مسـلمان  کـه  وهـب  بـن  وسعدیا و ریعم بن نیامی مگر نشد، مسلمان کس رینض یبن از و داد سهم آنها  و دندش
  .ماند محفوظ اموالشان

 یکُـونَ  لَـا  کَـی  السّبِیلِ وابنِ والْمساکینِ والْیتَامى الْقُرْبى ولذي وللرَّسولِ فَللَّه الْقُرَى أَهلِ منْ رسوله علَى اللَّه أَفَاء ما
  )7/حشر( الْعقَابِ شَدید اللَّه إِنَّ اللَّه واتَّقُوا فَانتَهوا عنْه نَهاکُم وما خُذُوهفَ الرَّسولُ آتَاکُم وما منکُم الْأَغْنیاء بینَ دولَۀً

  :ترجمه

 خویشـاوندان  بـه  متعلق و پیامبر آن از و اهللا آن از گردانید پیامبرش عاید ها قریه آن ساکنان] دارایى[ از اهللا آنچه
 را آنچـه  و نگـردد  دسـت  به دست شما توانگران میان تا است ماندگان درراه و بینوایان و یتیمان و] وى[ نزدیک
 سـخت  اهللا کـه  بداریـد  پروا اهللا از و بازایستید داشت باز را شما آنچه از و بگیرید را آن داد شما به] او[ فرستاده

  .است کیفر 

 غارت بني نضیر و ...   



 آمـد  یانیهودی همان سراغ به دوباره بعد سال سه حدود ظهیقر یبن ينابود و نقاعیق یبن ي لهیقب غارت از پس محمد
ـ هودی جالدش انیسپاه و او .بودند ساکن نهیمد اطراف در و بودند کرده فرار جنگ ان از  منبـع  چشـم  بـه  را انی

ـ  یبن از یانیهودی غارت به شروع نه،یمد در موجود يهودی لیقبا تمام غارت از پس او کردند یم نگاه درآمد  رینض
 رفـت  بریخ يسو محرم ي ماندهیباق در غمبریپ و آمد در هفتم سال آنگاه. بودند گرفته پناه خبر ي قلعه در که نمود

 کـه  آمـد  فرود عیرج ي دره به تا برفت خود سپاه با و کرد شیخو نیجانش نهیمد در را يغفار عرفطه بن سباع و
  .بود غطفان و بریخ انیم

 غمبـر یپ ضد بر را انیبریخ انیغطفان که شود لیحا عطفان قوم و بریخ اهل انیم تا امد فرود آنجا: دیگو اسحاق ابن
 روان چـون  و شـتابند  انیهودی کمک به تا آمدند فراهم افتندی خبر غمبریپ آمدن از انیغطفان چون و ندهند کمک
 شیخـو  يجا در و بازگشتند و برند حمله آنجا به مسلمانان که پنداشتند و شدند نگران خود کسان و کار از شدند

  .واگذاشتند انیبریخ با را غمبریپ و بماندند

 دختـر  دو و قیالحق یاب بن عیرب بن کنانه زن اخطب بن ییح دختر هیصف که گرفت اریبس ریاس انیبریخ از غمبریپ
  )وحشیگري و جنایت اوج( .دیبرگز شیخو يبرا را هیصف غمبریپ و بودند جمله آن از او يعمو

 هیصـف  يعمو دختر دیبرگز شتنیخو يبرا را او چون و بود هخواست غمبریپ از را هیصف ،یکلب هیدح که بود چنان و
  .بگرفت را ها قلعه غمبریپ آنگاه .داد هیدح به را

 لـه یقب سیرئ زن کرد یم فتح را ملل گرید به متعلق یمکان هرگاه که است زخانیچنگ مانند درست محمد رفتار نیا
  .بود او به متعلق) کشور ای(

ـ  يخـدا ( اهللا کـه  يا سـفره  نیا از هم مانانشیپ هم به یحت) محمد( تکاریجنا نیا  را بـود  کـرده  شینصـب ) یوهم
  .نکرد بینص یب

  ؟!باشد مردم هدایت براي خدا طرف از و پیامبر میتواند شخصی همچین ایا که کنید قضاوت خودتان

  ؟!باشد رحمت پیامبر میتواند جنایتکاري شخص همچنین یاآ

  !!بوده اینها از وحشتناکتر بسیار جنایت اال و امده سلمانانم خود کتب در مطالب این بدانید است جالب



 غمبـر یپ. میندار يزیچ و میا افتاده محنت به خدا به: گفتند و آمدند غمبریپ شیپ بودند اسلم از يا فهیطا که سهم یبن
ـ چ و نـدارم  را آنهـا  کمـک  توان من و یدان یم را آنها حال ایخدا: گفت دعا و دهد بدانها که نداشت يزیچ  يزی
 روز .يبگشـا  آنها يبرا دارد شتریب همه از روغن و یخوردن که را بریخ ي قلعه نیبزرگتر دهم، آنها به که ستین

 را هـا  قلعـه  گونه نیهم به و.نداشت شتریب آن از روغن و یخوردن ها قلعه از کی چیه شد گشوده صعب ي قلعه بعد
  ....گرفت) ماسال جالد( یعل را قلعه نیبزرگتر که گرفتند یکی یکی

ـ  بـا  را اخطـب  بن ییح دختر هیصف بگشود، بود قیالحق یاب ابن ي قلعه که را قموص خدا غمبریپ یوقت  گـر ید یزن
 صـورت  به و زد ادیفر بود هیصف همراه که زن آن و داد گذر هودی کشتگان بر را آنها بالل آوردند، غمبریپ شیپ

 هیصـف  تـا  بگفت و دیکن دور من از را طانیش نیا: گفت ،دیبد را او غمبریپ چون و ختیر سر بر خاك و زد خود
 يبـرا  را او يخـدا  غمبـر یپ کـه  بدانسـتند  مسلمانان و افکندند سرش بر را يو يردا و دادند يجا او سر پشت را

  .است دهیبرگز شیخو

  :نکند نیچن که خواست بالل از و نمود فراموش را نشیشیپ ي جمله د،یگرد هیصف ي دلباخته نکهیا از پس حمدم

 بـر  را زن دو کـه  ينـدار  رحم مگر": گفت بالل به بود دهید را) هیصف همراه( يهودی زن رفتار که غمبریپ آنگاه
  "؟يداد عبور کشتگانشان

  :دستور محمد بھ شکنجھ، بھ قصد اعتراف گیری

ـ  او از را جگن محل و آوردند غمبریپ نزد به بود او شیپ رینض یبن گنج که را قیالحق یاب بن عیرب بن کنانه  دندیپرس
 فـالن  اطـراف  کـه  دمید را کنانه امروز" :گفت که آوردند شیپ را انیهودی از یکی آنگاه و کرد انکار کنانه و

  ".گشت یم خرابه

  بکشم؟ را تو کردم دایپ تو شیپ را گنج اگر: گفت کنانه به غمبریپ

 آن ي مانـده یباق از غمبـر یپ افتنـد، ی آنجـا  را گـنج  از یقسمت و بکندند را خرابه تا بگفت غمبریپ. يآر گفت کنانه
 تـا  کـن ) اش شکنجه( عذابش: گفت و سپرد عوام بن ریزب به را او غمبریپ کرد، غیدر آن میتسل از کنانه و دیپرس



 او غمبـر یپ انگاه. بدهد بودجان کینزد که کوفت او ي نهیس به مشت با چنان ریزب و "يریبگ اوست شیپ را آنچه
  )1145 صفحه يطبر خیتار(  ...بزند را گردنش مسلمه بن محمد خود برادر انتقام به که داد همسلم بن محمد به را

  .است آمده زین 830 ي صفحه 2 جلد هشام ابن ي رهیس در موضوعاین 

 آنها که یشرط به بدهند محمد به را شیخو اموال کل که گرفتند میتصم ماجرا نیا از اطالع با زین فدك انیهودی
  :پذیرفت هم محمد زد،ینر را خونشان و کند) دیتبع( بلد ینف را

  :یدآ می پیش االتیؤس اینجا در

  شد؟؟ انجام ایشان طرف از هدایتی چه جنایات این انجام در بود؟ نیامده بشر هدایت براي محمد مگر) 1

ـ  از بـدتر  حتی یا و بودن کرده احترامی بی او به یا و بودند کرده خیانت یهودیان که گیرم) 2  قصـد  اینهـا  ههم
 جنایـت  ایـن  بـا  باید که بودند شده مرتکب گناهی چه انها اموال و مال و کودکان و زنان بودند، کرده را جانش

  میشدند؟ روبرو بشري ضد

 و رحمـت  سـوزنی  سـر  شـما  خـوب  بوده؟ رحمت پیامبر ایشان نمیگویند بیسواد و دروغگو خوندهايآ مگر) 3
  ؟میبینید داستان این در شخص این وجود در جوانمردي و مروت

  



  



  

  

  



  :محمد پیامبر رحمت است

 دروغ ایـن  افشـاي  بـراي  ایـد،  شـنیده  زیـاد  بیسـواد  و دروغگو اخوندهاي دهان از و منابر روي از را حرف این
  .ببینید مردم حق در را ایشان بیکران رحمت این و بزنید مسلمانان تاریخی کتب به سري کافیست

  .را عنوان میکنم محمد شنیع جنایتهاي از دیگر یکیحال 

 االشـرف  بـن  کعـب  قتل حکم محمد نمونه يبرا کرد یم صادر را نیمخالف قتل دستور مایمستق اسالم امبریپ محمد
 قـرار  نقـد  مورد را محمد تفکرات و يزیخونر و جنگ سخنانش و اشعار در يو .داد را عرب سرشناس شاعر نیا
 االشـرف  بن کعب ترور خبر که یزمان .باخت جان و گشت رو به رو محمد قتل يفتوا با لیدل نیهم به و داد یم

ـ افتی دست هودی بزرگان از کی هر به یعنی .فاقتلون هودی رجال من به ظفرتم من: گفت او دیرس محمد به  را او دی
  .دیبکش

  :منابع

  ق 1385 ، روتیب صادر دار چاپ144-143ص 2ج خیالتار یف الکامل ، محمد بن یعل ، ریاث ابن

  ق 1418 دوم چاپ  روتیب هیالعلم دارالکتب 25-24ص 2 ج ، يالکبر الطبقات ، سعد بن محمد ،يواقد اتبک

 التـراث  دار 491-490 ص 2ج میابـراه  ابوالفضـل  محمد: قیتحق ، الملوك و االمم خیتار ،ریجر بن محمد ، يطبر
  ق 1387 دوم چاپ روتیب

ـ زه محمد: محقق ، يبخار حیصح ،لیاسماع بن محمد ، يبخار:  در تفاوت یکم با  ص 5ج الناصـر  ناصـر  بـن  ری
  ق 1422 ، اول چاپ النجاه طوق دار 90-91

  



  



  

  



 تحمل عدم و يگر یوحش يخو يها نشانه از گرید یکی محمد، يسو از نقاعیق یبن ي لهیقب غارت و محاصره داستان
 دنبـال  همـواره  و کـرد  آغاز) یوهم یخدائ( اهللا از يریگ کمک با را جنگ نیا او باشد، یم يو يسو از مخالف

 ي لـه یقب از کـه  يهـود ی شـاعران  از تـن  دو ترور دستور ابتدا در نیبنابرا بود؛ انیهودی بردن نیب از يبرا يا بهانه
  .نمود را شاعر دو نیا کشتن درخواست پرستان اهللا از و کرد صادر را بودند نقاعیق یبن

 آن از یاسـالم  کتـب  در کـه  انچـه  جنگ، شروع يبرا او یاصل ي بهانه اما دادند، انجام را تیمسئول نیا زین آنان
  .باشد یم بود، کرده عرضه را یکاالئ انیهودی بازار در که مسلمان یزن به یحرمت یب بعنوان

  .مناکمیب نقاعیق یبن از من ه،یآ نیا طبق که نمود ادعا و خواند را يا هیآ ابتدا، در

 يگـر ید لیدل بود، آنان اموال دنبال به محمد طمع چشم لذا نداشتند، یچندان نیزم و بود يزرگر کارشان لهیقب نیا
  )دیگر قبیله  دو مثل( .است انیهودی يسو از اسالم قبول عدم داد، ارائه جنگ نیا يبرا توان یم که

شهیر با  خزرج و اوس( بود لهیقب نجپ يدارا که نهیمد به ورود يابتدا در محمد
  .خواند نماز میاورشل يسو به و شناخت تیرسم به را انیهودی ي 

ـ پ بعنوان را آنها دانستند، یم غمبریپ را خود خوب پادشاهان تمام که انیهودی مانند هم او  تیرسـم  بـه  اخـد  امبری
 نـد ینما قیتصد تا داشت انتظار آنها از مقابل در نمود، قیتصد زین را تورات نمود، آنان شیستا که اقدام و شناخت

  .رفتندینپذ را نیا انیهودی اما اوست، آمده، تورات در که یمنج آن

اضافه به نهیمد در او ارانی و محمد فقر نیبنابرا

  ابتـدا  در محمـد  .شـدند  میتسل محمد مقابل در دن،یکش ریشمش بدون ،یطوالن ي محاصره از پس نقاعیق یبن
ـ  با که خزرج ي   مـان یپ هـم  نقـاع یق یبن

 بـود  کار در خدا دستور واقعا اگر( .دینما رها را آنان که رفتیپذ اکراه يرو از محمد و شد نکاریا از مانع ودند،ب
  )افتاد؟ تعویق به شخص یک بواسطه خدا فرمان چطور و نداد؟ انجام انرا چرا

حملھ بھ قبیلھ بنی قینقاع، سندي دیگر

قصـد 
داشت تمام افراد این قبیله را بکشد، اما فردي بنام "ابن ابی سلول" از قبیله

 ي ثروتمند بودن این قبیله، حمله به بن یقینقاع را براي محمد هدف 
لذ تبخشی جلوه م ینمود.  

 ي عرب) که سه تاي آنان یهودي 
بودند (بن ینضیر، بن یقریظه و بن یقیناع)، قبله



 انـدك  بـدون  را آنـان  و) بـود  همـین  اصـلیش  هدف( برداشت ارانشی و خود يبرا را آنان يها یدارائ تمام او
 و شـدند  کشـته  لـه یقب نیا مسن افراد و کودکان و زنان از ياریبس راه نیا در که نمود ها ابانیب ي روانه ،يا توشه

 اذرعـات  نـام  بـه  شـام  در يا منطقـه  به را خود آنان که شود یم گفته البته(نماند يجا بر لهیقب نیا از ياثر گرید
  .شد آغاز جا نیمه از هم محمد يسو از خمس گرفتن). رساندند

  :يطبر خیتار در عینا داستان نیا تیروا اما

 کـه  دیبترس خدا از هود،ی گروه يا :گفت و آورد گرد بازارشان در را آنها غمبریپ که بود چنان نقاعیق یبن ي  قصه
ـ ا و مرسلم غمبریپ من که دیدان یم شما د؛یشو مسلمان دیائیب دهد، انیشیقر چون يا هیبل زین را شما  کتـاب  در ار نی
 مشـو  مغـرور  م،یهسـت  تو قوم زین ما که يپندار محمد، يا :گفتند نقاعیق یبن انیهودی .دینیب یم خدا مانیپ و شیخو
ـ  جنـگ  مـا  بـا  اگر خدا به ،يآورد دست به یفرصت و دانستند ینم جنگ که يشد رو به رو یکسان با که  ،یکن

  .میکسان چگونه که دید یخواه

 نمودنـد،  یخـوان  رجـز  نیچن آنان اگر رالیز است، شک نه ای باشد انیهودی از واقعا که جمله نیا صحت در البته
  !نکردند که کنند، دفاع خودشان از داد، خواهد نشان يبعد حوادث که آنگونه ستیبا یم

 کـه نیا امـا  .کردند یشکن مانیپ اُحد و بدر نیماب که بودند انیهودی گروه نینخست نقاعیق یبن انیهودی :دیگو قتاده
  .امدهین انیم به يذکر بود دو نیا نیب یمانیپ چه

  .کن اعالم آنها به منصفانه ،یبدانست یانتیخ یگروه از اگر) 58/انفال(

ـ  حکـم  بـه  و مناکمیب نقاعیق یبن از من :گفت غمبریپ خواند، غمبریپ بر را هیآ نیا لیجبرئ چون و ـ آ نیهم  بـه  ، هی
  .رفت شانیا جنگ

 سپس آورد، یم زبان به را يا جمله ش،یخدا قول از خودش او ،یشاک هم و است یقاض هم خودش محمد نجایا در
  .کند یم یمعرف نقاعیق یبن انیهودی هم را جمله نیا مصداق

  



  



  

  



  ):هشام ابن ي رهیس از نقل( است داستان نیا نقاعیق  یبن با جنگ شروع يبرا محمد یاصل ي بهانه

ـ پ بـا  خـود  تعهـدات  شکسـتن  فکر به نقاعیق یبن ان،یهودی به اهللا لرسو هشدار و بدر در مسلمانان يروزیپ با  امبری
 بـازار  بـه  فروش جهت یکاالئ که مسلمان، و يبدو یزن با يروز نکهیا تا فرصت؛ در ورشی صدد در و برآمدند

  .نمودند یحرمت یب بود، نمود عرضه نقاعیق

 بودنـد  آنجـا  هـود، ی ادانیش از نفر چند. بود هنشست بود، فروش جواهر که هودی از يفرد ي مغازه کنار در زن آن
 دیکشـ  را او لباس ي گوشه فروش، جواهر آن شود، بلند خواست او یوقت کردند؛ یم مزاحمت جادیا زن يبرا و
  .پرداختند زن آن تمسخر به انیهودی و دیگرد ظاهر زن آن بدن از یقسمت و

 کـه  یانیـ هودی .کشـت  را او و بـرد  ورشی فروش اهرجو آن بر گذشت، یم آنجا از که یمسلمان مرد اثناء آن در
 و مسـلمانان  صـورت  نیبـد  و رسـاندند  شـهادت  بـه  را او و کردنـد  حملـه  مسـلمان  ان بـر  بودند، ماجرا نیا شاهد

 در بـود،  يهجـر  دوم سـال  در کـه  مـاجرا  نیـ ا از یاگاه از پس هم اهللا رسول .شدند نبرد واد نقاعیق یبن انیهودی
  .دیگرد انیهودی با نبرد وارد انصار و نیاجرمه از مرکب یسپاه رأس

 مـرگ  هـم  آن! اسـت  مـرگ  جـرمش  زن کیـ  يبـرا  مزاحمـت  جادیا ایآ باشد، داشته صحت هم داستان نیا اگر
  همه؟؟

 تمـام  کـه  شـود  داده پاسخ نینچنیا دیبا بود، گرفته صورت یادانیش هشام ابن بقول يسو از که یمزاحمت نیا ایآ
  گردند؟؟ آواره)  جوان و ریپ مرد، و زن اه،گن یب و گنهکار( قوم نیا

  بود؟؟ نیهم مانیپ نقض ایآ

 شـاعر  دو نیـ ا از شیپـ  او بـود؛  گرفتـه  را مشیتصـم  قـبال  محمـد  رایز نبوده، شیب يا بهانه که است مشخص البته
  .بود کرده ترور را گفتند یم شعر او هیعل بر که يهودی



 تمـام  را شـرف  ابـن  کار یکس چه: گفت ارانشی به محمد که بود اشرف نیا کعب شدگان، ترور دو نیا از یکی
 کعـب  قتـل  بـاب  يالمغاز در يبخار).... (است گفته شعر آنان ضد بر( است رنجانده را رسولش و اهللا او کند؟ یم

  )اشرف ابن

  .بود عفک یاب نام به يشاعر شده، ترور گرید

  :داود یاب سنن از نقل

  :گفت اهللا رسول گفت؛ یم شعر اهللا رسول هیعل که بود عوف بن و عمر یبن ي لهیقب از يرمردیپ عفک ابو

 یابـ  و گفـت  کیـ لب را اهللا رسـول  دعـوت  ریـ عم بـن  سـالم  د؟ینما راحت ثیخب نیا دست از مرا که هست یکس
  .دیرسان هالکت به را ثیخب عفک

 يصـدا  دنیشـن  حمـل ت او دارد؛ محمـد  بـودن  ستیترور از نشان و دارد نهیس در سخن یکل یتنهائ به داستان نیا
  .نداشت کرد، یم قدرت احساس نکهیا از پس را مخالف

  :دیگو یم يواقد

 خـدا  حکـم  بـه  آنگاه امدند،ین جنگ به آنها از چکسیه که کرد محاصره را نقاعیق یبن انیهودی روز پانزده غمبریپ
 بزرگـان  از( سـلول  یابـ  بـن  عبـداهللا  یولـ  بکشـد،  را آنهـا  خواست یم غمبریپ ببستند، را شانیدستها و شدند میتسل

  .کرد سخن آنها ي درباره )خزرج ي لهیقب

  :دیگو یم اسحاق ابن

 مـن  وابسـتگان  بـا ! محمد يا :گفت و آمد شیپ "یاب بن عبداهللا" شدند، میتسل خدا غمبریپ حکم به انیهودی یوقت
  .بودند انیخزرج مانیپ هم نقاعیق یبن انیهودی که گفت جهت آن از سخن نیا کن؛ یکین

 .دیبگردان او از يرو غمبریپ و کن یکین من وابستگان با! محمد يا :گفت عبداهللا باز و نداد پاسخ مبرغیپ



 محمـد  که اخوندها دروغ( شد نیخشمگ و کن رها مرا: فرمود که کرد غمبریپ بانیگر در دست عبداهللا و: دیگو
  .کن رها مرا گفت باز و د،یگرد رهیت يو ي چهره چنانکه ،)نمیشد عصبانی اصال

 پـوش  زره صـد یس و زره یبـ  چهارصد یخواه یم ،یکن یکین من وابستگان به تا نکنم تیرها خدا به :گفت عبداهللا
 از و سـتم ین امـان  در حـوادث  از مـن  کـه ! یبکشـ  روز کیـ  در انـد،  کرده حفظ مرا سرخ و اهیس مقابل در که را
  .دارم میب ندهیآ

 را انیـ هودی پـس  .کنـد  لعنت آنها با زین را او و کند لعنتشان خدا هک دیکن رها را آنها: فرمود غمبریپ: دیگو قتاده
 ایـن  تمـام  اصـلی  هـدف ( کـرد  مسلمانان متیغن را اموالشان خدا و بروند شیخو ارید از تا بفرمود و کردند رها

 و گرفـت  آنهـا  از يزرگـر  لـوازم  بـا  اریبسـ  سـالح  غمبریپ و بود يزرگر کارشان که نداشتند نیزم ،)جوییها بهانه
  .بهتر دورتر چه هر: گفت یم و دیرسان ذباب به تا ببرد نهیمد از فرزند و زن با را آنها صامت بن عباده

 و فقـط  یـارانش  و محمـد  هـدف  اند نوشته انهارا تاب و اب با مسلمانان خود که تاریخی داستانهاي این خواندن با
 و نبودنـد  موافـق  او حرفهـاي  و افکار با که) نیست بیش دروغی ناموس و وطن از دفاع( بوده کسانی غارت فقط

 بـین  در هـم  اموالشـان  و میشـدند  بلـد  تـرك  یا کشتن به محکوم ولی بمانند خود اجدادي و ابا دین بر میخواستند
  .میشد تقسیم مسلمانان

  باشد؟؟؟ رحمت اور پیام میتواند شخص این ایا که پرسید باید هم باز -

  اورده؟؟؟ همراه به صفا و صلح کسی براي دین این یاآ -

 نپذیرفتـه  را اسـالم  اینکـه   جـرم  به فقط کردکان و زنان کردن خانمان بی و زور به هم ان مردم مال غصب یاآ -
  باشد؟؟؟ خدا فرمان میتواند اند

  



  



  



  :ھاى مسلمانان بھ فرمان محمد و با حضور على بن ابیطالب دزدي

  :منه سال اآلخر ربیع در فلس به طالبیاب بن یعل سریه

 بـا  کـه  منّـاح  بـن  عمـران  بن یموس به حزم بن بکر یاب بن عبداهللا که شنیدم: گفتیم العزیز عبد بن الرحمن عبد
 سـریه  این نام اصال من: گفت عمران بن یموس ؟یدانیم را فلس سریه آیا: گفتیم بودند نشسته کناربقیع یکدیگر

 و شـتر  یکصد که مرد، پنجاه و یکصد با را على ،پیامبر: گفت و خندید حزم بکربن یاب بن عبداهللا. ام نشنیده هم را
  .فرمود اعزام خزرج و اوس هاى قبیله وسران نبودند، أنصار جز هیچکس گروه آن در و داشتند اسب پنجاه

 حـاتم  خانـدان  سکونت منطقه از. بردند غارت یقبائل بر و گرفتند کار به را شتران و نکردند استفاده اسبها از آنها
 مدینـه  بـه  وگوسـپند  شتر و ازاسیر پر، يدستها با و کردند حمله آنها بر یسحرگاه و آمدند آنجافرود و دپرسیدن

  .ساختند ویران بود یط قبیله بتکده و بت مهمترین که نیز را فلس بتخانه. برگشتند

 ابـن  اینکـه  مثـل : گفـت  او و گفتم یعل بن عمر بن محمد يبرا را موضوع این: گوید العزیز عبد بن الرحمن عبد
 ویـران  يبرا را ابیطالب بن على, پیامبر :گفت او و! کن توبیان گفتم او به: گوید. است نگفته کامل و درست حزم

 همـراه  مهـاجران  از هـم  نفـر  یک یحت فرمود، روانه انصار از نفر پنجاه و یکصد همراه فلس بتکده و بت کردن
 بـردن  کـار  به از و کرده استفاده شترها از اما. داشتند همراه نیز يدیگر مرکوبهاى و اسب پنجاه آنها. نبود ایشان
  .کردند يخوددار اسبها

 .رفـت  بیـرون  خـود  اصـحاب  با على) جنگها این اصلی هدف( .برند غارت مسلمان غیر قبائل به که فرمود پیامبر
  .کردندیم حمل اسلحه آشکارا و دیگربودند سالحهاى و نیزه به مسلح و داشتند سپید رایتى و سیاه پرچمى

 نـامش  کـه  را اسـد  یبن از یراهنمای و داد یسلم صخر بن جبار به را پرچم و حنیف بن سهل رابه خود رایت یعل
 يقبیلها و شما میان: فرمود رسید دشمن سرزمین نزدیک چون و گرفت، فید راه و ساخت خود همراه بود، حریث

 دیـدبانهاى  و هـا  چوپان به است ممکن کنیم حرکت روز در اگر است، راه کامل روز یک دارید آن آهنگ که
 برسـید،  خود) غارت( خواسته به نتوانید و شوند متفرق نتیجه در و برسانند خبر قبیله به آنها و کنیم برخورد ایشان



 و برسـیم  آنهـا  بـه  دم سـپیده  تـا  پیماییمیم راه اسب با شبانه بشود شب چون مانیم،یم جا همین را امروز این بنابر
  .آوردیم بدست غنیمتى نیمبتوا

  
 چنـد  تنـى  سـپس . کردنـد  رها چرا يرابرا شتران و زدند موقت ياردو همانجا و و است درستى رأي این: گفتند
  .نائله ابو و منذر بن حباب و قتاده ابو جمله از فرستادند، اطراف به خبر کسب و یسرکش يرابرا

 و یکیسـت  پرسیدند، او از و برخوردند یسیاه غالم به که زدندیم گشت اردوگاه اطراف و شده سوار اسب بر آنها
 ؟يدار کـار  چـه  و یکیسـت : فرمـود   علـى  .آوردند  على حضور به را او. هستم خود کار یپ: گفت ؟یکنیم چه

 قبیلـه  از نبهان یبن ازخاندان يمرد غالم من: گفت غالم. کنید دربند را او: فرمود .بودم چیزى يجستجو در: گفت
 مـن . بیـاور  خبر و بیا ما پیش سرعت به يدید را محمد سواران اگر گفتند و باشم اینجا اند داده توردس هستم، یط



 دوسـتان  بلکـه  نکـنم  عجلـه  گفتم بعد بروم، آنها پیش خواستم دیدم را شما همینکه و بودم برنخورده یگروه به
  .باشند آورده بدست ار پیادگانتان و سواران و اسبان و شما شمار و بیاورند يروشنتر خبر دیگرم

. گرفتنـد  مـرا  شـما  پیشاهنگان اینکه تا بودم مقید و اسیر واقع در و ندارم یترس است آمده بسرم ازآنچه هم حاال
 شـما  سواران دارند، فاصله شما با بلند شب یک سیر فاصله به قبیله: گفت ؟يدار خبر چه بگو راست: فرمود  یعل
 شـما  يرأ: گفـت  خـود  یـاران  بـه  على .برید غارت آنها بر توانیدیم صبح رداف و برسند آنها به زود صبح توانندیم

 آنهـا  که زود صبح و بتازیم خود اسبان بر صبح تا را امشب که است این من عقیده: گفت صخر جباربن چیست؟
 پیـاده  که ییک و شدندیم سوار ینوبت را اسبها و بردند خود با را سیاه غالم .بریم غارت ایشان به استراحتند حال در
: گفت دروغ به سیاه غالم رسید نیمه به شب همینکه. بود بسته هایش شانه هم سیاه غالم شد،یم سوار يدیگر شدیم

  .ایم گذشته ازآن اینکه مثل و ام کرده گم را راه من

 هم باز: گفت و برگشت بیشتر یا میل یک اندازه به غالم! کردى اشتباه آن از که همانجایی به برگرد: فرمود یعل
 و کشـیدند  شمشیر و آوردند پیش را او: گوید! زنیمیم را گردنت یا یبگوی راست باید یا: فرمود  یعل. دراشتباهم

 بگـویم  اگرراسـت  حـاال : گفت) است متقیان موالي منطق این( شد خطر متوجه همینکه او. ایستادند سرش يباال
 خـود  با و بود حیا و شرم واسطه به دیدید و کردم من آنچه: گفت. يآر گفتند، داشت؟ خواهد ىا فایده من يبرا

 کـه  ترسـم یم و بیـنم یم را حـال  ایـن  شما از که حاال ببرم، قبیله سراغ به را شما چرا هستم امان در که حاال گفتم
 او. کـن  رفتـار  مـا  با یراست با حال هر به گفتند، .برد خواهم اصلى راه از را شما وحتما است مقبول عذرم بکشیدم

 وحرکـت  سگها يعوعو يصدا که يطور به برد منطقه نزدیکترین به را آنها شماست، ینزدیک همین قبیله: تگف
 فاصـله  فرسـخ  یـک  حـداکثر  که جاست همین هم مردم جماعات: گفت .شدیم دیده و شنیده وشتران گوسپندان

  .دارند

. هسـتند  جمعیـت  وسـط  در هم هاآن: گفت کجایند؟ حاتم خاندان پس گفتند، و نگریستند دیگر یک به مسلمانان
 یتـاریک  در و کننـد  بیداد و داد است ممکن بیندازیم وحشت به را ایشان و کنیم حمله اآلن اگر گفتند، مسلمانان

 خـواهیم  کمـین  در و اسـت  نزدیک آن طلوع بدمد سپیده تا کنیمیم صبر این بنابر بگریزند، عمده يگروهها شب



 آنهـا  یوانگه نماند، پنهان ما دید از فرارشان محل گریختند هم یبرخ اگر هک کنیمیم حمله دم سپیده از پس و بود
  .پسندیدند را يرأ این. سواریم براسب یهمگ ما آنکه حال و بگریزند و شوند سوار که ندارند اسب

 هـا  بچـه  و زنان و کردند اسیر را یگروه و کشتند را یگروه و بردند حمله قبیله آن بر دمید فجر همینکه: گوید
 او يجـا  اینکـه  مگـر  نگریخت کس هیچ و کردند جمع هم را میشها و بز و شتران و کردند جمع طرف یک را

  )حمله این اصلی هدف( .آوردند بدست فراوان غنایم و نماند، پوشیده برایشان

 را شـیاد  ایـن : گفت بودند، بسته را او و  -بود اسلم غالم نام و  -دید را سیاه غالم همینکه قبیله از یدخترک: گوید
 بود همو ندارد، سالمت را او خدا است، اسلم شما فرستاده همین کار این: گفت قبیله مردم به خطاب و! شودیم چه
 مـن  بزرگـان  دختـر  يا: گفت سیاه غالم: گوید. آورد شما زنان سراغ به را آنها و کشاند شما پیش را دشمن که

  .بزنند را گردنم تا دندبر پیش مرا که موقعى تا نکردم راهنمایی را آنها

 چند و يعد خواهر حاتم خاندان از و کردند، جمع دیگر طرف را ها بچه و زنان و طرف یک را مردان مسلمانان،
 چـه  منتظـر  مـن  سـاختن  آزاد بـراى : گفت  یعل به اسلم .نگهداشتند جداگانه را آنها و کردند اسیر را بچه دختر
 اخونـدها  دروغ( .خداست فرستاده محمد و نیست یگانه پروردگار جز یخدای که یده یگواه باید: فرمود ؟یهست
 اقـوام  واقع در که هستم یاسیران همین برآیین من: گفت )باز اغوش با و دلخواه به عربستان مردم اوردن اسالم در

 نـاب ط بـا  هـم  تـرا  هستند، بند در آنها که بینى نمى مگر: گفت یعل. کرد خواهم هم من بکنند آنها چه منند،هر
 هرحـال  به و باشم آزاد دیگران با که دارمیم خوشتر باشم دربند اینان با من ،يآر: گفت دهیم؟ قرار ایشان همراه
  .بکنید خواهیدیم که کار هر تا هستم آنها همراه

 نهـا آ از ببینیـد  تـا  هستم آنها با من: گفتیم او و بردند أسرا کنار و بسته را او و خندیدند او کار این به مسلمانان
: گفـت یم يدیگـر  و ،يآورد مـا  سـراغ  به را اینها تو که تو بر نفرین: گفتیم ازاسیران ییک. دیدید که را آنچه
 تـو  سـر  بـر  آنچه هم ما سر اگربر! نبود ات عهده بر اى داده انجام که آنچه جز يچیز که توباد بر سالم و درود
  .یکنیم يمابرابر با جان يتاپا هرحال به و دترب بلکه يکرد تو که کردیمیم رفتار همینطور آمدیم است آمده



  



 هـر . کردنـد  عرضه آنها به را اسالم و آوردند پیش را اسیران و شدند جمع و فرارسیدند هم مسلمان سپاهیان بقیه
  )الدین فی اکراه ال در اخوندها دروغ( زدند را گردنش نپذیرفت کس هر و ساختند آزادش شد مسلمان کس

 شمشـیر  از تـرس  خدا به سوگند: گفت داشتند، عرضه او بر را اسالم و آوردند پیش را) اسلم( هسیا غالم اینکه تا
 اسـت،  تعجـب  جـاى  خیلى: گفت بود شده مسلمان که ازقبیله يمرد: گوید! نیست جاودان یزندگ و است، یپست
ـ  و اسـیر  یهگرو و کشته ما از یگروه که اکنون! نبود مطرح مسأله این گرفتند را تو که یوقت آن مگر  یگروه
! کـن  پیـروى  را محمـد  آیـین  و شو مسلمان دیگر حاال تو، بر يوا ؟یگوییم چنین اند شده مسلمان رغبت به هم

 بود سرکش همواره یول کردند، آزادش و شد مسلمان پس.نهم مى گردن را محمد دین و شوم مى مسلمان: گفت
 عاقبـت  خوش و کشته و کوشید سخت و رفت یمامه به لیدو بن خالد همراه رده واقعه در اینکه تا شدینم تسلیم و

  .شد

 یمانى و مخذم رسوب، نام به یافت شمشیر سه آنجا خزانه در. کرد ویران را آن و رفت فلس بتخانه به یعل: گوید
 یشـان ا از مراقبـت  به را قتاده ابو و کردند جمع هم را اسیران .پوشاندندیم او به کهیلباسهای و ها پارچه و زره سه و

 رسـیدند  رکـک  بـه  چـون . کردند حرکت و شد، اثاثیه و دامها مأمور یسلم عتیک بن ااهللا عبد و کردند منصوب
 سـر ( دادنـد  اختصـاص  خـدا  رسول رابه ومخذم رسوب شمشیر دو. کردند تقسیم را اسیران و غنائم و آمدند فرود
 جـدا  قـبال  هم را غنائم خمس گرفت، رقرا) علی( حضرت آن سهم در بعد هم دیگر شمشیر و) مدینه دزدان دسته
  .آوردند مدینه را آنها و نکردند راتقسیم حاتم خاندان اسیران همچنین. بودند کرده

 يعد خواهر که کرد نقل برایم عون یاب ابن: گفت او گفتم، زهرى جعفر بن عبداهللا رابه جریان این: گوید يواقد
  .شدیم ينگهدار دخترحارث رمله درخانه و ندنکرد تقسیم را او که بود اسیران جزء هم حاتم بن

 و بـود  داده خبـر  او به که بود جاسوسى مدینه در را او چون گریخت على حرکت بر اطالع از پس حاتم بن عدى
  .رفت شام به او

  597- 594. صص, یدامغان يمهدو محمودۀترجم )207 م( يواقد عمر بن محمد تألیف, مغازي کتاب: منبع

  :گیري نتیجه



 مسـلمانان  و بـوده  مسلمانان از دفاع براي جنگها این میگویند محمد جنایات و جنگها مورد در مسلمان خوندهايآ
  .نمیکردند حمله کسی به اول هیچگاه

 انهـا  دومـا ! داشـته  زیادي فاصله مدینه با مقابل طرف اوال امده مسلمانان تاریخی معتبر کتب در که باال داستان در
 تجـاوز  و قوم این کردن غارت براي حمله این اینکه مهمتر همه از و !اند نداشته مسلمانان به تعرضی یا حمله هیچ

  .بوده انها اعتقادات و زندگی محدوده به

  :میشود افشا متعصب مسلمانان و بیسواد اخوندهاي دروغهاي از بزرگ دروغ چند اینجا در

  .بوده کاروانها و اقوام بقیه غارت براي مسلمانان حمله -1

  .بوده دیگران عقاید به احترامی بی و تحقیر و تجاوز براي مسلمانان حمله -2

  .میشده زده گردنشان شدن مسلمان عدم صورت در افتادند می مسلمانان بدست که اسیرانی -3

  
 اثبـات  بـراي  اینجـا . میکنـیم  بـازخوانی  دوباره را قران ضدبشري ایات که میشود افشا زمانی اقایان این دروغ اما

 متحجرشـان  اسـاتید  مردم محکم مشت با گذشته هفته که حکومتی مزدبگیران و خوندهاآ دروغ افشاي و ادعایمان
 نگاهی قران غارت و قتل و ادمکشی ایات به شدند رهنمود دانی زباله به اش افتاده عقب دسته و دار و مصباح مثل
  .اندازیم می



 الحـرب  تضـع  یحت فداء اما بعدوا منا فاما الوثاق فشدوا اثخنتموهم اذا یحت الرقاب فضرب کفروا نیالذ تمیلق فاذا"
 "اعمـالهم  ضـل ی فلن اهللا لیسب یف قتلوا نیالذ و ببعض بعضکم بلوایل ولکن نتصرمنهم ال اهللا شاءی ولو ذلک اوزارها

  )4هیآ -سورة محمد (

  :ترجمه

 در يپـا  از و دیبکشـت  سخت را آنها که ،آنگاه تا دیبزن را شانیها گردن دیبا دیکرد برخورد کافران با چون پس
  .دیآورد

 قتـل  دسـتور  یعنی این ،)یافتید( کردید برخورد انها با اگر گفته! کردند حمله شما به اگر نگفته ایه این در ببینید
 کـه  کـاري  همـان  دقیقـا  بزنید را گردنشان یافتید را) کفار( اعتقادي مخالفین که مکانی هر و جایی هر در عام

  .میکند داعش

 از البتـه  .ایه این شامل و میشود محسوب کافر باشد داشته اي عقیده مسلمانان از غیر که شخصی هر نشود فراموش
  .شدن کشته  شامل و است کافر نیز نیست شیعه هرکه شیعیان دید

 صـلح  ایات تمام به بطالنی خط ایه این و است معروف) شمشیر( سیف ایه نام به که هست ایه یک توبه سوره در
  .میکند صادر را مسلمانان غیر عام قتل کلی دستور و است شده سروده مکه در که قران دوستی و

 تَابواْ فَإِن مرْصد کُلَّ لَهم واقْعدواْ واحصرُوهم وخُذُوهم وجدتُّموهم حیثُ الْمشْرِکینَ فَاقْتُلُواْ الْحرُم األَشْهرُ انسلَخَ فَإِذَا"
  )5هیآ -سورة توبه ( "رّحیم غَفُور اللّه إِنَّ سبِیلَهم فَخَلُّواْ الزَّکَاةَ وآتَواْ الصّالَةَ وأَقَامواْ

  :ترجمه

ـ کن محاصره و کنید دستگیر را آنان و بکشید یافتید کجا هر را مشرکان شد سپرى حرام هاى ماه کهیهنگام پس  دی
 زکـات  و خواندنـد  نماز و کردند توبه اگر پس است کردن نیکم قابل که یمکان هر در بنشینید آنان کمین به و

  .است مهربان آمرزنده اهللا زیرا د،یکن رها آنها بر را راه پرداختند



 اخونـدها  .انصارش و اعوان و محمد جنگهاي مورد در اخوندها دروغ ادعاي بر است بطالنی خط تنهایی به ایه این
  .مشرکین تعرض مقابل در بوده مسلمانان ناموس و جان از دفاع براي محمد جنگهاي میگویند

 و خانـه  بـه  کسـی  وقتـی  شـما  نظر به خوب شد، سپري حرام هاي ماه که وقتی که شده گفته ایه این ابتداي در
  ؟حالل یا است حرام ماه ببینید میکنید نگاه اول میکند حمله ناموستان

  ؟میکنید نگاه تقویمتان به یا میکنید دفاع وطنتان و ناموس از دل و جان با ایا

  .محمد جنگهاي مورد در خوندهاآ دروغین ادعاي این رد براي کافیست ایه همین پس

 أُوتُواْ الَّذینَ منَ الْحقِّ دینَ یدینُونَ والَ ورسولُه اللّه حرَّم ما والَیحرِّمونَ اآلخر بِالْیومِ والَ بِاللّه یؤْمنُونَ الَ الَّذینَ قَاتلُواْ"
تَابتَّى الْکطُواْ حعۀَ ین الْجِزْیع دی مهرُونَ واغ29هیآ -سورة توبه ( "ص(  

  :ترجمه

 و اهللا ي داشـته  حـرام  و ندارنـد  ایمـان  آخـرت  روز و اهللا به که) انیحیمس و انیهودی( کتابى اهل از کهیکسان و
 حقـارت  بـا  و خـویش  دست به تا دیبجنگ) آنها با( ورزند، نمى) اسالم( حق دین و گیرند نمى حرام را اش فرستاده

  .بپردازند جزیه

 افکـار  و محمـد  بـه  فقـط  و نیسـتند  مشرك که کسانی حتی و میکند صادر را عمومی عام قتل دستور هم ایه این
 فـی  اکـراه  ال ایـه  بر است بطالنی خط دقیقا و میدهد قرار تجاوز و قتل لیست در نیز را ندارند اعتقادي متحجرش

  .برمیایند مردم فریب صدد در ان بوسیله و میدهند مانور خیلی ان روي بر اخوندها که الدین

  )71هیآ -سورة نساء ( "عایجم اوانفروا اثبات فانفروا حذرکم خذوا آمنوا نیالذ هایا ای"

  :ترجمه

  .دیکن اقدام جهاد يبرا هم با همه ای و دسته دسته آنگاه و دیریبرگ جنگ سالح مانیا اهل يا



 خـالف  بـر  نیامـده  دفاع از حرفی هیچ و زده حرف محمد موهوم خداي راه در ادمکشی و جهاد از هم ایه این در
  .اخوندها ادعاي

  )29هیآ -سورة توبه ( "...رسوله و اهللا حرم ما حرمونی ال و االخر ومیبال ال و باهللا ومنونی ال نیالذ قاتلوا"

  : ترجمه

 حـرام  ، انـد  کـرده  حرام رسول و خدا که را آنچه و آورند ینم مانیا نیواپس روز و خدا به که را یکسان دیبکش
  .کنند ینم یتلق

 هـیچ  هم باز و کرده صادر را میکنند فکر محمد تفکرات خالف که را کسانی تمام عام قتل دستور نیز ایه این در
  .میکند اعتبار بی اخوندهارا پوچ ادعاي این و نیامده ناموس و خانه از دفاع از نامی

ـ  مـتن  دیورآ یم که یمطالب ثیحد کتب در اوال  بگویم دیبا که بودند داشته انیب یمطلب هم شیقر مورد در  یعرب
ـ  محمـد  از را یثیحـد  الجنـۀ  کتـاب  در ينوو امام دوما و میکن دایپ را ثیحد میبتوان که دیبذار هم  کـه  آورد یم

  .بسوزانم را شیقر تا بود داده دستور من به خداوند یعنی. شایقر احرق ان یامرن اهللا ان: گفت یم

ـ  بها عرفی یالت الصفه باب.  الحجۀ ،کتاب ينوو شرح:  منبع  195 ص 17ج النـار  اهـل  و الجنـه  اهـل  ایالـدن  یف
  .المعرفهدار

 اخونـدها  هاي یاوه هم هنوز باید یاآ ناپذیر، خدشه و مستند هاي ادله این تمام وجود با و تفاصیل این تمام با خوب
  پذیرفت؟؟ را صفاست و صلح دین اسالم که رو

 مصـلح  یـک  امـده  تاریخی کتب تمامی در هم و کرده اشاره انها به قران در هم که جنایات این تمام با محمد یاآ
  ؟؟؟ بوده رحمت پیامبر و بشري

  پذیرفت؟؟ را خوندهاآ این کودکانه و مضحک ادعاها این باید ایا دارد وجود که دالیلی تمام وجود با

  

  :محمد جالد بعنوان علي نقش



 بابـت  از کـه  کـرد  ادعا و آمد امبریپ نزد يابانگردیب عرب: کندیم نقل محمد بن جعفر صادق از علقمه، پسر عقبه
 تـو  بـه  را آن من: گفت! نه: گفت ؟ینگرفت من از را آن ایآ: گفت او به امبریپ. دارد طلب او از درهم هفتاد شتر،
  .آمد انیشیقر از یکی نزد به او با امریپ. کند کمح شما و ما انیم یشخص که هستم یراض من: گفت عرب. دادم

. ام فروختـه  او بـه  کـه  شـتر  کی پول درهم هفتاد: گفت ؟يدار يادعا چه خدا امبریپ به: گفت عرب به یشیقر
 طلـب  بر شما! خدا رسول يا: گفت یشیقر. ام کرده پرداخت را آن: گفت ؟یگوئیم چه تو خدا امبریپ يا: گفت
ـ ا پرداخته که شود اثبات تا د،یاوریب شاهد عنوان به را نفر دو دیبا نیا بنابر د،ینمود اقرار او داشتن ـ  د،ی  نکـه یا ای
 نـزد  قسـم،  خـدا  بـه : گفت د،یکشیم را شیعبا که یحال در و برخاست خشمناك امبریپ .دیبده او به درهم هفتاد

 :دیپرس عرب از یعل و آمد یعل نزد عرب مرد همراه و. دینما حکم ما انیم خداوند حکم با که رفت خواهم یکس
  .دارم طلب درهم هفتاد ،يشتر فروختن بابت از: گفت ؟يدار خدا رسول درباره ییادعا چه

ـ گویم خـدا  رسـول ! عرب يا: گفت. ام پرداخته را پولش گفت د؟یگوئیم چه شما خدا، امبریپ يا: گفت  را آن دی
ـ . اسـت  نکرده پرداخت من به نه،: گفت د؟یگویم راست ایآ است، کرده پرداخت ـ  دم در ،یعل ـ  ریشمش  و دیکش

 شـما  که هرکس و. نمود بیتکذ را شما نکهیا خاطر به: گفت ؟یکشت چرا را عرب: گفت امبریپ زد را او گردن
  .واجب قتلش و است حالل او خون کند، بیتکذ را

ـ  گرید یول ،يننمود خطا خدا حکم از تو نموده مبعوث حق به مرا که یخدائ به سوگند! یعلای: گفت امبریپ  نیچن
  !نکن

  :منابع

  3425 حدیث 1 ج هیالفق حضری ال من: اول منبع

  )دوم ثیحد دوم و ستیب مجلس( 164 برگ صدوق حیش یامال: دوم منبع

  200 ص ، 18 ج ق ه 1401 ،یعامل حر: سوم منبع

  209 ص ، ق ه 1403 ،يشوشتر یتق محمد: چهارم منبع



  



  :ابیطالب بن على توسط مرتدین سوزاندن

 اى عـده  عنـه  اهللا رضـی  ابیطالب بن على که دادند اطالع ایشان، به که است روایت عنهما اهللا رضى عباس ابن از"
. سـوزاندم  نمـى  را آنهـا  بـودم،  مى او بجاى من اگر: گفت عنهما اهللا رضی عباس ابن است، سوزانده را) مرتدین(

 کـه  همـانطور  کشـتم  مى را آنها بلکه".ندهید عذاب) آتش( خدا عذاب با را مردم": فرمود) ص( اکرم نبى زیرا
  ".بکشید را او داد تغییر را دینش هرکس": فرمود) ص( اکرم رسول

  )3017( بخارى ،649 ص نسوزانید، آتش یعنى خدا عذاب با را مردم): 70( باب بخارى، صحیح مختصر: منبع

  ؟؟میسوزاند را ادم مسلمان مگر. نیست مسلمان داعش میگویند و میگیرند جانب به حق ژست مسلمانان بعد

  .میسوزانده را انسانها چگونه شیعیان اول امام و مسلمین چهارم خلیفه و محمد داماد على دیدیم که همانطور ولی

  :میگردد مسلمین دل خنكي و لذت موجب كفار كشتن

 و خواهـد  مـی  مؤمنـان  بـراي  را گیري انتقام هم و است انتقام اهل خود هم که است کرده معرفی را خدائی محمد
  :کنید دقت. کند می توصیه

ملُوهقات مهذِّبعی اللَّه یکُمدبِأَی مخْزِهیو رْکُمنصیو هِملَیع شْفیو  ورد مٍ  صـینَ  قَـونـؤْم14( م( بذْه یـظَ  وغَـی  قُلُـوبِهِم  
تُوبیو لَى اللَّهن عم شَاءی اللَّهو یملع یمکتوبه سوره() 15( ح(  

  :ترجمه

 پیـروزى  ایشـان  بـر  را شما و کند می ذلیل و عذاب شما دست به را نانآ خدا بجنگید) مشرکین و کفار( نانآ با
 و بـرد  مـی  را دلهایشـان ) غیظ( خشم و) 14(  )دهد می شفا( میگرداند خنک را مؤمنان گروه دلهاى و بخشد می
  )15( است حکیم داناى خدا و میپذیرد بخواهد را که هر توبه خدا

 دو هـر  بـه  نسـبت  حداقل و کرده خلق را کافر هم و مؤمن هم کسیکه( خدا کنید تفکر یاتآ این در لحظه یک
 ایـن  از کـه  خواهد می نهاآ از و انگیزد می بر کفار ي رحمانه بی کشتار به را مؤمنان) دارد را مربی و پدر نقش

  .بیاید حال دلشان و ببرند لذت کشتارها



 گمراهی از نباید یاآ بپردازند، کفار ارشاد به دلسوزي روي از نباید مسلمانان یاآ باشد حق دین اسالم که فرض به
 جـالد  خـداي  چه این. باشد دفاع حد در فقط نانآ با برخوردشان نباید یا◌ٓ ا و باشند ناراحت نانآ اخروي عذاب و

 را مسـلمانان  هم و برد می لذت سوزاندن و کشتار از خودش هم که است کرده معرفی محمد که است جنایتکاري
   .انگیزد می بر عذاب و کشتار از لذت و عذاب و کشتار به

 نسـبت  خـدا  بـه  محمد توسط که است پیش سال 1400 عربستان محیط گري وحشی خوي این نیست خدا این !نه
  .شود می داده

  :توجه کنید. هستش قران در خدا براي خشم انسانی صفت اوردن همه از جالبتر

 زارآ بـه  شدید تمایل و انتقام به شدید تمایل شدید، هیجان شدید، تنفر با که است افراطی عاطفی حالت یک خشم
 درسـت  خـدا  بـه  نامناسـب  و حقیرانـه  رفتار این انتساب طبعا. همراهست رفتار بر عقالنی کنترل افت و رساندن
 مطـرح  خـدا  توسط بندگان عذاب و شکنجه نآ دنباله ب و خدا شدن خشمگین ن،آقر در متعددي موارد در. نیست

  .است شده

  :مثال

  )162آیۀ  - سورة آل عمران( الْمصیرُ وبِئْس جهنَّم ومأْواه اللَّه منَ بِسخَط باء کَمن اللَّه رِضْوانَ اتَّبع أفَمنِ

  :ترجمه

 جهـنم  جایگـاهش  و گردیده دچار خدا خشم به که است کسى چون میکند پیروى را خدا خشنودى که کسى آیا
  .است بازگشتگاهى بد چه و است

  :کنید توجه ایه این به یا و

ذَابِ  وفـی  علَـیهِم  اللَّه سخطَ أَن أَنفُسهم لَهم قَدمت ما لَبِئْس کَفَرُوا الَّذینَ یتَولَّونَ منْهم کَثیرًا ترَى الْعـ  م ونَ  هـد خَالـ 
  )80آیۀ  -سورة مائده (

  :ترجمه



 خـود  براى نچهآ است زشت چه راستى میکنند دوستى ورزیدهاند کفر که کسانى با که میبینى را نانآ از بسیارى
  .میمانند عذاب در پیوسته و گرفت خشم ایشان بر خدا که فرستادند پیش

 طرف از تواند نمی و است داشته خدا از محمد که است اي گونه انسان تصور نشانگر نیز خدا به خشم دادن نسبت
 بـودن  شـرکاء  و محمد ذهن زاییده و قران بودن اسمانی غیر براي دلیل بهترین فاحش خطاهاي همین و .باشد خدا

  . است نآ

  :دمكشيآ و ترور در اسالم جالد علي، نقش

  :“ذینق بن رثیحو “بنام يشاعر ترور -1

ـ  انیجر در یعل توسط و محمد حضرت فرمان به بود داده رم را “کلثوم ام” و “فاطمه” محمد دختران شتر يو  کی
  .دیرس قتل به طئه تو

  )273 صفحه 2٫ جلد. هشام ابن رهیس(: منبع

  : “رهیمغ “دنیبر سر -2

  .شد دهیبر سر و ریدستگ یعل لهیبوس بود ختهیگر محمد ترس از مکه فتح از پس که “رهیمغ” بنام يمرد ریپ

  )316 صفحه.  غمبریپ زنان(: منبع

  .رندیبم شکنجه با تا کرد رها ابانیب در را آنان بسمل مین مرغان بمانند و دیبر را یمردان شاهرگ یعل -3

  )27 صفحه 5٫ جلد.  عبدالفتاح.  یعل امام(: منبع

  : “عتبه” و “نضر” دنیبر سر -4

 گـر ید يا منطقه در نطوریهم .ببرد سر را “حارث “پسر “نضر” که داد دستور یعل به محمد “لیائ “شکست از پس
  .شد دهیبر سر یعل بدست و محمد بدستور“  ظیمع یاب “پسر “عتبه” اسرا انیم از “هیالظ” بنام

  )57 صفحه1٫ جلد.  االمال یمنته(: منبع



  : “عتبه” دنیبر سر -5

ـ  بـود  کرده تف محمد صورت به اسالم انیلشکر نیب میغنا يمساو پخش عدم بخاطر که “عتبه” بنام يمرد  لهیبوس
  .شد دهیبر سر یعل

  )1103 صفحه. 5 جلد.  يطبر خیتار(: منبع

  :اسیر کی به تجاوز -6

  :که است کرده نقل ده،یبر بن عبداهللا از منجوف، بن دیسو بن یعل از عباده، بن روح از بشار، بن محمد

ـ  دسـت  از مـن  و ردیبگ) را میغنا از امبریپ سهم( خمس تا فرستاد خالد يسو به را یعل ،خدا رسول  ناراحـت  یعل
) بـود  میغنـا  از يجزو که یبردگان از یکی با یجنس تماس يبرقرار از بعد( گرفت غسل یعل نکهیا از بعد شدم،

ـ  امبریپ به یوقت). را رهیبر با یعل تجاوز( »؟ینیبینم را نیا ایآ« گفتم، خالد به من ـ جر مـن  م،یدیرس  يبـرا  را انی
ـ پ ،»يآر« گفـتم   »؟يمتنفر یعل از ایآ دهیبر يا« گفت، امبریپ. کردم فیتعر امبریپ  متنفـر  او از« گفـت  امبری

  .»است نیا از شیب خمس از او سهم رایز نباش،

  :دیگویم ثیحد نیهم مورد در است آمده 447 برگ در که یحیتوض

 بـود  کرده برقرار یجنس تماس او با و بود دهیکش رونیب غنائم انیم از را يدختر یعل رایز بود متنفر یعل از رهیبر
  .بود ناپسند او کار نیا هریبر نظر در و

ـ  نیا که یوقت. میکند تجاوز او به و کرده انتخاب اسرا انیم از را يدختر یعل نجایا در ـ م در محمـد  بـا  هیقض  انی
 از و رفتنـد یم شمار به ها متیغن همچون اسرا که دیباش داشته توجه. کند یم دییتا را مسئله نیا او شود یم گذاشته

  .کنند تجاوز آنها به گرید عبارت به ای کنند استفاده سکس يبرا خود زیکن از توانندیم مسلمانان و مسلمانان اموال

  :نازیھا با مسلمانانرھبر تنگاتنگ ارتباطوھیتلر توسط یھودیان عام قتلدر مسلمانان دخالت

 هیتلـر  بـا  خود گفتگوى در دوم جهانى جنگ آغاز زمان در فلسطینى عرب ناسیونالیست رهبر الحسینى محمد چرا
  ؟!اآنه کشتن نه و بود یهودیان کردن بیرون هیتلر اصلى انگیزه صورتیکه در شد، یهودیان بردن بین از خواستار



 نیفلسـط  در ینیفلسـط  یمذهب و عرب ستیونالیناس رهبر کی) الحسینی أمین محمد: یعرب به( ینیالحس نیمحمدام
  .بود ایتانیبر تیومیق تحت

 هیسـور  یعرب یپادشاه از تیحما به اول، یجهان جنگ انیپا در و بود عرب طلب جاه ستیونالیناس کی ینیالحس
ـ متما نیفلسـط  بـه  او سـم یونالیناس اول، صلیف شکست از پس. شد مستقر دمشق در ـ ب بـه  و شـد  لی  المقـدس  تی

ـ  کشور کی عنوان به نیفلسط استقالل يبرا تالش نیح در ،1920 از او. بازگشت  مخالفـت  سـم یونیصه بـا  یعرب
ـ ب اعظـم  یمفت 1937 تا 1921 از او. بود لیاسرائ سیتاس هیعل مقاوم رهبر و دیورز یم ـ ا از و بـود  المقـدس  تی  نی

ـ غ یعرب سمیونالیناس کی شبردیپ حال نیع در و اسالم جیترو يبرا گاهیجا ـ عل ياقـرار  ری  اسـتفاده  سـم یونیصه هی
  .کرد یم

 و خـت یگر ينـاز  آلمان به 1936 سال در نیفلسط بر ایتانیبر تیومیق زمان در اعراب شورش شکست از پس يو
 در. کـرد  دارید يناز حزب هیپا بلند مقامات گرید و نیگور,تلریه شخص با او.درآمد يناز حزب در تیعضو به

ـ و گانی در تیعضو يبرا نیهرزگو و یبوسن اهل مسلمانان بخصوص مسلمانان، يریعضوگ به آنجا  لشـکر  و ژهی
  .پرداخت حنضر اس اس وافن زدهمیس یکوهستان

ـ هودی مسـاله  حـل  دربـاره  تلـر یه آدولـف  با دوم یجهان جنگ آغاز در 1941 سال در نیبرل به سفر در يو  انی
ـ ب خواسـتار  تلریه کهیحال در. کرد گفتگو انیهودی یزندگ به دادن خاتمه و سمیونیصه با مقابله و انهیخاورم  رونی
ـ تهد آنرا ینیالحس بود، نیفلسط نیسرزم به اروپا از انیهودی راندن ـ امن يبـرا  يدی  نیفلسـط  در خـود  حضـور  تی

  .دینما متقاعد آنها راندن رونیب يجا به انیهودی ينابود يبرا را تلریه توانست و دانست یم

ـ  يصـربها  او نظـر  تحـت . شـد  یبوسـن  بـه  هـا یناز حمله یاصل طراح ینیالحس سال، همان لیآور 25 در  یحیمس
 زرد بازوبنـد  از استفاده به مجبور يهودی يصربها و یآب بازوبند از استفاده به مجبور شدن، زیمتما يبرا ارتدوکس

 مسـلمان  يها ییایبوسن از نفر هزار صد حدود خواند، »اسالم محافظ « را خود ینیالحس یوقت حال، نیهم در. شدند
ـ  هزار ستیدو او فرمان تحت. وستندیپ يناز يها دسته به ـ هودی از نفـر  22،000 صـرب،  ارتـدوکس  یحیمس  انی

 جنـگ  در صـربها  و هـا  ییایبوسـن  نیب نفرت مهم عامل بعدها که دندیرس قتل به یکول 40،000 از شیب و یبوسن
  .شد شناخته 1990 دهه در صربستان و نیهرزگوو و یبوسن



  
  تصاویر الحسینی همراه هیتلر در تأیید مطلب باال

  
  نیروهایش از دیدن سان هنگام در الحسینی تصویر



  
  هیتلر نیروهاي از دیدن سان از مسلمان روحانی الحسینی تصویر

  :بخوانید مورد این در بیشتري مطالب زیردر لینک 

h ps://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D
9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D

B%8C  

 جنگهـاي  در انسـان  میلیـون  270 حدود عثمانی، حکومت پایان تا پیامبر زمان از که میشود زده تخمین امار طبق
  :شامل اند شده کشته سازي مسلمان

  .ملیون آفریقایی 120 -1

  .مسیحی میلیون 60 -2

  .ملیون هندو 80 -3

  .ملیون بودایی 10 -4



 انسـان  میلیـون  صدها. است نشده محاسبه ایران بزرگ امپراطوري در زرتشتیان عظیم تارکش میلیون، 270 این در
 در فروشـی  بـرده  و داري برده و گیري برده سیستم بزرگترین بنحویکه اند شده تبدیل کنیز و برده به زور با هم

  .است مسلمانان به مربوط بشریت، تاریخ

 مسـلمان  جنگهاي تاریخی ۀدنبال همگی فریقاآ و پاکستان و هند کروزنی، بوسنی، فلسطین، در معاصر درگیریهاي
  .است سازي

 روي) اورشـلیم ( المقـدس  بیـت  در و شـد  خارج نجاآ ساکن یهودیان دست از و شد اشغال فلسطین عمر بدستور
 بیسـتم  قـرن  در و. شـد  برافرخته مذهب دو بین جنگ تشآ و. شد ساخته مسجد یهودیان بزرگ معبد بناي سنگ

  .بازگشتند خود مقدس و موعود سرزمین به و گرفتند قدرت باز یهودیان

 و هسـتند  پیوسـته  ویهودیت اسالم چون. نمیپذیرد پایان هیچگاه جنگ این. شد غازآ گذشته سال 70 جنگهاي و
  .بروند بهشت به مقابل طرف کشتن با بخواهند که دارند جود و افرادي گروه هر در

 و مسـلمانان  بـین  درگیریهاي و .دارد عثمانی دولت سازي مسلمان جنگهاي در ریشه هم گروزنی و بوسنی مسائل
 غزنـوي  محمـود  سـلطان  جنگهـاي  مخصوصا سازي مسلمان جنگهاي در ریشه نیز هند ةقار شبه در مسلمانان غیر
  .است نشده تمدنها نابودي موجب اسالمی، تهاجمهاي ي اندازه به بشریت تاریخ در تهاجمی هیچ. دارد

 ثـار آ. شـدند  نـابود  مصري و بابلی چون دیگري تمدنهاي ثارآ و روم و ایران عظیم تمدن دو عمر، زمان در فقط
. شـد  کشـیده  تـش آ به نانآ هاي کتابخانه و رفت بین از تمدنها این هنر و فرهنگ شد، نابود تمدنها این ظاهري

 فعلـی،  عـراق  زبـان  مثال براي. شد نانآ جایگزین عربی خط و زبان و رفتند بین از دائمی بطور خط و زبان دهها
 بـا . شـدند  نـابود  همگـی  فریقائیآ متعدد زبانهاي و مصري خط و زبان و میخی خط و ایران در دري فارسی زبان
 کجـا  هـر  در اسـالم  دارد، قانون و حل راه مشکلی هر براي و دارد چیز همه که است مدعی اسالم اینکه به توجه
 بـرده  بـین  از ها زمینه تمام در را گذشته ثارآ ي همه تقریبا یعنی .است کرده تمدنی پاکسازي را نجاآ شده وارد
  .است کرده نآ جایگزین را عربی فرهنگ و است



 دوبـاره ) قـرن  جنایتکار( خمینی" اینکه تا شد متوقف سازي مسلمان جنگهاي عثمانی، دولت شدن متالشی از بعد
 و طالبـان  چـون  گروههائی پیدایش به منجر اسالم، جهان ي بقیه در خمینی تاثیر. کرد بیدار را خفته اژدهاي این

  .شد... و بوکوحرام و داعش

  :منابع
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  :شاعران ترور و محمد

 البته. مینویسم برایتان اینجا در را بوده جنایاتش با مخالفت بخاطر تنها که محمد ترورهاي از لیستی جااین در
  .اند کرده ثبت انهارا از تعدادي افتخار با سلمانم مورخین ولی بوده نیز ازین بیش بار صدها

 محمد حضرت فرمان به بود داده رم را“  کلثوم ام“  و“  فاطمه“  محمد حضرت دختران شتر وي: نقیذ بن حویرث
  .رسید قتل به در علی حضرت توسط و

  )  273 صفحه 2٫ جلد.  هشام ابن سیره( : منبع

 حضرت بوسیله بود گریخته محمد حضرت ترس از مکه فتح از پس که“  مغیره”  بنام شاعري مرد پیر:  مغیره
  .شد بریده سر و دستگیر) اسالم جالد( علی

  )  316 صفحه.  پیغمبر زنان( :منبع



 را“  حارث“  پسر“  نضر“  که داد دستور علی حضرت به محمد حضرت“  ائیل“  شکست از پس:  عتبه و نضر
 محمد حضرت بدستور“  معیظ ابی“  پسر“  عتبه” اسرا میان از“  الظیه“  بنام دیگر اي منطقه در همینطور. ببرد سر
  .شد سربریده علی حضرت بدست و

  )  57 صفحه 1٫ جلد.  االمال منتهی( : منبع

 تف محمد حضرت به صورت اسالم لشکریان بین غنایم مساوي پخش عدم بخاطر که“ عتبه” بنام مردي همچنین
  .شد بریده سر علی حضرت بوسیله بود کرده

  ) 1103 صفحه.  5 جلد.  طبري تاریخ( : منبع

 بفرمان که یهود سرشناس شعراي از و بود“ اوس“  قبیله دوستان از ،الحقیق ابی بن سالم: الحقیق ابی بن سالم
 نیز آنان.  شد ترور این انجام مامور عتیک بن عبدالله و شد صادر او ترور دستور اسالم صدر در محمد حضرت

 به و برگشتند که هنگامی.  کشتند را“  الحقیق ابی بن سالم“  و رساندند انجام به دلخواه بنحو را خود ماموریت
  “. اکبر الله”  زد فریاد خوشحالی از ایشان دادند خبر محمد حضرت

  )  186 صفحه.  2 جلد.  هشام ابن سیره(: منبع

 مذمت در شعري او. داشت سن سال بیست و یکصد که اسالم صدر در ،بود یهودي شاعر“ عفک ابو”: عفک ابو
  .شد“ عفک ابو” قتل مورما“ عمیر بن سالم” محمد حضرت بدستور. بود سروده محمد حضرت

  )  411صفحه 2٫ جلد.  هشام ابن سیره(: منبع

 به فرمود امر محمد حضرت. انگیخت می بر محمد حضرت ضد بر را مردم اسالم صدر در: هذلی سفیان بن خالد
 عبدالله” به عصایی خدمت این پاس به محمد حضرت. کرد چنین نیز او و بسازد را او کار که“ انیس بن عبدالله”

 و است قیامت روز در تو و من میان نشانه عصا این: گوید می و دهد می“ هذلی سفیان بن خالد” قاتل“ انیس
  .اند زده تکیه عصا به که هستند کسانی انروز در مردم کمترین همانا

  ) 395 صفحه.  2 جلد.  هشام ابن سیره(: منبع



 مذمت در که انتقادي اشعار بدلیل وي اسالم درصدر بود دلیر و آزاده شاعري مروان دختر: مروان دختر ءعصما
 کشتن مامور“ عدي بن عمیر“  محمد حضرت بدستور. بود سروده“ عفک ابو”  ترور همچنین و یهودیان عام قتل

 نیزه عمیر که بوده کودکش به دادن شیر حال در عصماء ،رود می“ ءعصما” خانه به شبانه“ عمیر”.  شد“ ءعصما”
. دهد می محمد حضرت به را“ ءعصما” شدن کشته خبر زود صبح و کشد می را او و میکند فرو اش سینه در را

  .کردي یاري را رسولش و خدا“ عمیر” اي : گوید می محمد حضرت

 ) 412 صفحه 2٫ جلد هشام ابن سیره( : منبع




