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  فرياد جهان عليه سر بريدن غير مسلمانان در خاور مييانه
  

 يك نفرت جاي تعجب نيست چرا كه اين                                                  
    طبيعي انساني عليه چنين عمل شنيع و                                                          

  بسياري از مسلمانان نيز . وحشيانه است                                                          

       نمايش عمومي اين جنايت فجيع را                                                          

 .محكوم كرده اند                                                          

  
  :توجيه

درواقع بعيد بنظر ميرسد كه كسي درباره مجاز بودن سربريدن يك فرد بيگناه   
بديهي . رد يك فرد منطقي چنين مجادله اي را يك جنون اخالقي مي انگا. مجادله كند 

است كه يك فرد بيگناه هرگز بطور مشروع مجازات نميشود چه رسد به اينكه سر بريده 
حتي مبارزان مسلمان باور نميكردند كه فرد بيگناه سزاوار مجازات باشد پس چرا . شود 

بنيادگراياني كه  (1آنان اين افراد بيگناه را سربريدند؟ جواب ساده است ، مسلمانان سلفي
معتقدند اسير آنها يك شهروند بيگناه )  بازگشت به متون اصلي اسالم هستند حواستار
در نظر آنان اوال ً هركه به اهللا تسليم نشود كافر است در ثاني اين كافران . نيست 

                                                 
1 "Salafi" in Arabic means fundamentalist in the sense of going back to the original texts of Islam. 
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دشمنان در حال جنگ با اسالم محسوب ميشوند ، درواقع شهروندان كشورهائي هستند كه 
سوما ً محمد بر سر بريدن .  جنگ با اسالم است آنها معتقدند كه اكثر جهان در حال

بعنوان شكلي از تنبيه تاكيد كرد تا به كسانيكه ممكن بود عليه قران و اقتدار او اقدام كنند 
چهارماً محمد توصيه كرد كه تنها هواداران اسالم ميتوانند مقيم شبه جزيره . هشدار دهد 

 اطاعت ميشود و فقط مسلمانان قانوناً حتي امروزه نيز فرمان محمد.( 1عربستان باشند 
فقط مسلمانان ميتوانند در عربستان سعودي . ميتوانند مقيم شبه جزيره عربستان باشند

عبادت كنند و غير مسلماناني كه در هرنوع فعاليت مذهبي عمومي يا خصوصي شركت 
  . نمايند بوسيله پليس مذهبي دستگير شده و اخراج ميشود 

دو مذهب در شبه جزيره  نگذاريد ": پيامبر داد چنين بود آخرين فرماني كه   
  2".عربستان باقي بماند 

 –  عبيداهللا - الظهوري – صالح بن كيشان – ابن اسحق - سالمه-ابن هوميد  
 همگي نقل كرده اند كه آخرين فرمان محمد اين بود  كه نگذاريد دو دين –غطبه –عبداهللا 

بنابر اين مسلمانان سلفي مجوز ديني براي قبوالندن  . در شبه جزيره عربستان باقي بماند
  .فرمان پيامبر اسالم و استفاده از اين روش مشخص تنبيه دارند

  محمد خيالي
عجيب است كه بعضي از مسلمانان انكار ميكنند كه سر بريدن در قران و سنت   

و او را . مينهند بسياري از مسلمانان پيامبر آرمانگراي اسالم را ارج . پيامبر مجاز است 
مصلحي ميپندارند و ميانديشند كه او با تعاليم عقالني مستدل غالب آمد و با شفقت و 

بنابر اين براي بسياري از مسلمانان غير ممكن است كه . ترحم در قلب مردم نفوذ كرد 
آنان . تصور كنند محمد كسي را سر بريده يا به روش شريرانه اي با كسي رفتار كرده باشد 

آنان بر اين گمانند كه . ميمانه بر اين باورند كه چنين چيزي در محدوده امكان نميگنجد ص
                                                 
1 Ibn Ishaq, The Life of Muhammad: A Translation of Ishaq's Sirat Rasul Allah, Translated by A. 
Guillaume, Oxford University Press, Oxford, England, (Re-issued in Karachi, Pakistan, 1967, 13th 
impression, 1998) 1955, pp. 689. 
2 Tabari (838? – 923), Vol. IX, The Last Years of the Prophet, In series: The History of al- Tabari (Ta’rikh 
al-rusul wa’l-muluk), Translated by I.K. Poonawala, SUNY series in Near  Eastern Studies, Bibliotheca 
Persica, State University of New York Press, Albany, New York,   1990, p. 206. 
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زيبائي فوق العاده و تحمل ژرف او آنچنان بود كه مردم با سجده خود را به اهللا تسليم 
  .ميكردند 
كسي كه . از ميان خودشان براي عرب و غير عرب پيامبري فرستاد ) اهللا (او   

پاكترين در ذات و تربيت ، بزرگترين در زكاوت و گذشت عالم ترين . بود شريفترين آنان 
اهللا جسم و روح او را پاك گردانيد و او . در دانش و فهم و قوي ترين در قاطعيت و اراده 

اهللا توسط  . 1را از هر اشتباه و خدشه اي مصئون داشت و كمال و داوري به او ارزاني نمود
د باز كرد و قلبهائي را كه پوشانيده شده بودند و گوشهائي را او چشماني را كه كور بودن

اين طرز نگرش آرماني و ايده آليستي .كه كر بودند شفا داد و او مردم را به اهللا معتقد نمود
چشمها را روي چهره واقعي و تاريخي محمد كور كرده است زيرا از او تصويري ميسازد 

  . تاريخ بوده است كه آرزودارند باشد نه آنكه واقعا ً در
  )محمد واقعي( محمد تاريخي 

عربهاي پيش از اسالم رسمي داشتند مبني بر اينكه خويشاوندان قبيله اي : قران   
فديه اي كه پيروزمندان در . ميتوانستند براي كساني كه در جنگ اسير ميشوند فديه دهند 

يك مبارز مرده ارزش . ت ازاي آزادي زنداني دريافت ميكردند منبع مهم ثروت بشمار ميرف
بنابر اين دور نماي يك فديه انگيزه اي قوي براي زنده نگه داشتن زنداني . زيادي نداشت 

بطور صلح آميز اين رسم جنگجويان را مطمئن ميساخت كه اگر . جنگي بشمار ميرفت 
تسليم شوند زندگي خود را از دست نخواهند داد و ميتوانستند چشم براه خويشاوندان 

  .د باشند تا با پرداخت فديه آنان را رها سازندخو
با اينحال محمد به پيروان خود گفت كه وقتي با غير مومنين ميجنگند به گردن آنان   

در طول ضربه بزنند به اين معني كه بسياري از دشمنان ميبايست قبل از توقف جنگ 
توان اسير پس از خونريزي فراوان و مغلوب شدن دشمن آنوقت مي. مضروب گردند 

                                                 
1 ‘Iyad ibn Musa al-Yahsubi, Muhammad: Messenger of Allah (Ash-Shifa of Qadi ‘Iyad), Translated by 
Aisha A. Bewley, Madinah Press, Inverness, Scotland, ISBN: 1 874216 26 2, 1991 (third reprint, 1999), p. 
v. 
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و اسيري . (گرفت و انان را محكم بست و فقط در آنزمان امكان نشان دادن سخاوت بود
  .و يا فديه پذيرفته ميشد) كه اسالم مياورد آزاد ميشد

به مسلمانان توصيه ميشد كه جهاد را مداوما ً ادامه دهند تا اينكه غير مومنين اسالم   
  .غلوب گردند را بپذيرند و يا بوسيله لشگر مسلمانان م

با غير مومنين برخورد ميكنيد به گردنهاي ) جهاد( پس وقتي در جنگ بخاطر خداوند "
آنان ضربه بزنيد تا وقتي كه بسياري از آنان را بكشيد و زخمي كنيد سپس محكم انان را 

يا )بدون فديه آزادشان نمائيد(سپس ميتوانيد با سخاوت  رفتار كنيد )اسيرشان كنيد(بگيريد 
تا زمانيكه جنگ بار خود را بر ) بستگي دارد كه كدام به نفع اسالم باشد(ه بگيريد فدي

كه به جهاد عليه كافران ادامه دهيد تا اسالم بنابر اين اهللا به شما فرمان ميدهد . زمين گذارد 
را بپذيرند و از آتش جهنم نجات پيدا كنند ولي اگر اهللا ميخواست ميتوانست بدون شما 

بيه نمايد ولي او اجازه داد تا شما بجنگيد تا شما را امتحان كند ولي كسانيكه در آنان را تن
سوره محمد  (". راه اهللا كشته شوند او هرگز نخواهد گذاشت كه اعمالشان گم شود 

4:47(1  
بسياري از مسلمانان قران را در سياق تاريخي آن نميخوانند و مطالعه نميكنند   

سر بريدن را محكوم مينمايند ما در صداقت آنان ترديدي بنابراين وقتي عمل سهمگين 
در واقع . نميكنيم ظاهرا ً به نظر ميرسد كه آنان از تعاليم قران در اين مورد بي اطالعند 

  .وقتي آنان عمل ظالمانه سر بريدن را محكوم ميكنند تعاليم قران را نيز محكوم مينمايند
  :ترور

گردن و قطع انگشتان ، وارد كردن وحشت به دليل و توجيه ضربه زدن به باالي   
قلبهاي غير مسلمين بود ، به نظر ميرسد كه اين يك تفسير به راي قران باشد و بسياري از 

مسلما ً اگر معني آشكار آن درست ميبود تاثير . تفاسير برخورد ماليمتري با اين آيه دارند 

                                                 
1 Al-Hilali, Muhammad and Muhammad M. Khan, Interpretation of the Meanings of The Noble Qur'an: A 
summarized Version of Al-Tabari, Al-Qurtubi, and Ibn Kathir with comments from Sahih Al-Bukhari, 
Summarized in One Volume, Darussalam Publishers, Riyadh, Saudi Arabia, 1996, pp. 726. 
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مسلمان براي  بوسيله مبلغين آيا ترجمه پيشرفته. آن رسوخ وحشت در قلب كافران بود 
  تماشاچيان غربيشان آنچنان تاثير تروري را كه اين آيه ميطلبد دارد؟

 به خاطر داشته باش كه خداي تو به فرشتگان الهام كرد كه من با تو هستم به مومنان "
استواري بده من وحشت به قلبهاي كافران وارد ميكنم ، به باالي گردنهايشان ضربه بزنيد و 

  112-8    سوره انفال آيه ". م سر انگشتانشان را با ضربه قطع نمائيد تما
دوشتان مسلمان ما از ما ميخواهند كه قران را مطالعه كنيم و ببينيم كه خداوند بطور   

روشن چنين اعمالي را رد ميكند و افرادي را كه نميتوانند رحم و بخشش نشان دهند 
به نظر ميرسد كه توصيه ميشود به باالي گردنهاي در حاليكه در اين آيه . محكوم ميكند 

آيا از اين آيه ميتوان رحم و بخشش . كافران ضربه وارد آيد و سر انگشتان آنان قطع شود 
را استنتاج كرد ؟ ايا اين آيه قساوت و اعمال عمدي وحشيگري غير قابل تصور را به نام 

  !ي را مطالعه نمائيم؟اسالم توجيه نميكند ؟ و يا اينكه ما بايد قران ديگر
در حاليكه هر روز مردم زيادي زير لواي اين عقيده جان خود را در خاورميانه از "  

ميخواهيم كه نما . درنده خوئي خالص چنين اعمالي غير قابل تصور است . دست ميدهند 
ك ن را بوسيله اين اعمال ددمنشاته قضاوت كنيد ولي لطفا ً مدتي با يشما اسالم يا مسلمانا

ميخواهيم كه توقف كنيد و در . مسلمان مطلع وقت بگذرانيد و دريابيد كه اسالم چيست 
اسالم مطالعه نمائيد و خواهيد ديد كه خداوند بطور روشن چنين اعمالي را مردود دانسته 

قران                  (" و مردمي را كه نميتوانند رحم و بخشايش داشته باشند محكوم ميكند
  )2004 جون 24 –تايمز 

  بني قريظه: و ضعف) اكراه(بيزاري 
بسياري از مسلمانان متعادل از تضور گردن زدن فردي به نام اسالم بر آشفته و   

برعكس برخي از . اين برآشفتگي اخالقي در آنان بخوبي قابل درك است . مشمئز ميشوند 
اريخي ضبط شده مسلمانان محقق متعجب نميشوند زيرا آنان آشنائي بيشتري با زندگي ت

                                                 
1 Ali, Abdullah Yusuf, The Qur'an: Text, Translation and Commentary, Tahrike Tarsile Qur'an, Inc, 
Elmhurst, New York, U.S. Edition 1987, pp. 417-418. 
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. آنان ميدانند كه مردان يهودي قبيله بني قريظه در يك روز سربريده شدند . محمد دارند 
  . نفر بوده اند900 تا 600طبق تخمينهاي مورخين مسلمان اين عده بين 

روزي جبرائيل فرشته درحاليكه عمامه زيبائي به سر داشت با شكوه و جالل   
با پاالني از پارچه زربفت كه روي االغ افتاده رد شهر شد فراوان سوار بر االغي سفيد وا

خداوند به تو ميفرمايد كه به : االغ به سوي محمد يورتمه رفت و جبرئيل اعالم كرد . بود
جبرئيل گفت كه اهللا نقشه دارد كه بني قريظه ي بيخبر از همه جا را .سوي بني قريظه برو

  . در رعب و وحشت بياندازد 
الزوهري به من گفت در وقت نماز جبرئيل به سوي پيامبر رفت طبق آنچه كه   

از . درحاليكه دستار زريني بر سر داشت و سوار بر قاطري كه مزين به پارچه زرلفت بود 
پيامبر پرسيد كه آيا از جنگ صرفنظر كرده است و وقتي او پاسخ مثبت داد گفت كه 

ند به تو فرمان ميدهد كه بسوي بني فرشتگان هنوز سالحشان را كنار نگذاشته اند و خداو
  .قريظه بروي و من ميروم تا استحكامات ايشان را بلرزانم

پيامبر از ميان همراهانش در السورين گذشت و پيش از آنكه بسوي بني قريظه   
آنان پاسخ دادند كه رهياب خليفه . برود پرسيد كه آيا كسي از ميان آنان عبور كرد يا نه 

او جبرئيل : او گفت .  سفيدي با زين مزين به پارچه زربفت رد شد المجلسي روي استر
بود كه بسوي بنو قريظه فرستاده شد تا قلعه آنان را بلرزاند و وحشت در قلبهاي آنان 

   . 1بياورد
و بر بني قريظه از محمد ميترسيدند و هرگز نميخواستند با او وارد جنگ شوند   

جا بمانند حياي بسوي آنان رفت و آنقدر پافشاري محكوميت خود نيز نميتوانستند پا بر
كرد تا توانست با آنان قرار داد امنيتي ببندد كه عليه لشگر محمد با هم همدست شوند 
هرچند آنان كال ً فاقد كينه توزي نسبت به محمد بودند ولي با بيزاري و اكراه تصميم 

الطبري در تاريخ خود جزئيات . مرگباري گرفتند و با ساير قبايل عليه محمد متحد شدند 
  :اكراه آنان را شرح ميدهد 

                                                 
1 op. cit., Ibn Ishaq, p. 461. 
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ابن خطب بسوي كعب ابن اسد القريظي رفت كه مالك مقاوله نامه و پيمان   
كعب با رسول اهللا بخاطر مردم خود اتش بس كرده بود و قرار داد بسته . بنوقريظه بود 

اخطب اجازه . د  وقتي كعب صداي اخطب را شنيد از درون قلعه بر او فرياد ز1بود
 واي بر تو ": اخطب گفت . خواست وارد شود ولي كعب از باز كردن در خودداري نمود 

واي بر تو اخطب ، تو كسي هستي كه بدبختي ":  كعب پاسخ داد "در را بروي من باز كن 
من از . به بار مياوري ، من با محمد آتش بس امضا كرده ام و معاهده را نخواهم شكست 

بخدا قسم تو بخاطر اينكه به من گندم و  اخطب گفت "يمان و حقيقت ديده ام سوي او ا
اين حرف او را  . 2جو و خوراك ندهي مرا ميراني ولي من با تو چيزي نخواهم خورد

اخطب گفت واي بر تو كعب من براي تو قدرت . عصباني كرد پس در را بروي او گشود 
 تو قريش را آورده ام با رهبرانش كه در محل جاوداني و دريائي لبريز آورده ام من براي

آنها با من عهد نامه امضا كرده اند كه . تالقي بستر رودخانه  بارام و قتافن اردو زده اند 
كعب ابن اسد به او . كنار نكشند تا وقتي كه محمد و كساني را كه با اويند ريشه كن كنند 

ابر بي باراني كه فقط مي غرد و . به خدا قسم كه تو براي من خفت ابدي آوردي "گفت 
رعد و برق ميزند و ديگر هيچ چيز ندارد مرا ترك كن تا با محمد به قرار دادمان ادامه دهم 

ولي اخطب آنقدر او را . چرا كه من بجز حقيقت و ايمان از محمد چيزي نديده ام 
گ اجتناب كنند بني قريظه ميخواستند از جن . 4 تا اينكه كعب به او تسليم شد3وسوسه كرد

از او خواستند . ، پس در جستجوي راه مسالمت آميزي براي تسليم شدن به محمد بودند 

                                                 
1 The Banu Qurayzah were one of the three main Jewish tribes of Medina, with lands toward the southeast 
of the oasis; see EI2, s.v, Kurayza. On this treaty, cf. W, 454-56, which implies that it was a document 
written by Muhammad and that Huyayy, having persuaded Ka'b to go over to his side, tore it up. 
2 Jashishah was a gruel of coarsely ground wheat or barley, sometimes with the addition of dates and meat. 
See Lane, Lexicon, II, 425. 
3 3 Literally, "kept twisting [the fur of] the upper part and the fore part of the hump"; the metaphor is of a 
refractory camel that must be massaged and coaxed before it will allow the nose rein to be attached. See 
Lane, Lexicon, VI, s.v. gharib 
4 Al-Tabari, The History of al-Tabari (Ta’rikh al-rusul wa’l-muluk), Vol. VIII, The Victory of Islam, 
Translated by M. Fishbein, State University of New York Press, Albany, New York, 1997, p. 14-15. 
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ابولبابا براي آنان متاسف بود . تا ابو لبابا را بفرستد تا با او مشورت كنند كه چه بايد بكنند 
  .رد ميدانست كه محمد قصد دارد آنان را قرباني كرده و سرهايشان را گوش تا گوش بب. 

به پيامبر پيغام دادند كه ابو لبابا بن عبدل ماندهير برادر بن ) قريظه (سپس آنان   
را بسوي ما بفرست تا با او مشورت كنيم ) متحد بحوس بودندچرا كه انان (عمروبن عوف 

وقتي او را ديدند بسويش شتافتند زنان و كودكان را . پس پيامبر او را بسوي آنان فرستاد . 
 آه ابو لبابا آيا فكر ميكني كه بايد به ": آنان گفتند . ي كنان برايشان متاسف بود ديد و زار

با  . 1او گفت بله و به گلويش اشاره كرد به معني گلو بريدن! داوري محمد تسليم شويم 
اين حال حتي پس از آنكه به آنان هشدار داده شد كه سر بريده خواهند شد تصميم 

اميدوار بودند كه برخورد ماليمي با آنان . م محمد تسليم شوند گرفتند كه به شفقت و  رح
با تظاهر به . دوستان آنان در مدينه از محمد تقاضا كردند كه مهرآميز داوري كند . بشود 

به نظر . منطقي بودن محمد خواستار آن شد كه يكي از ميان خودشان به قضاوت بپردازد 
كر ميكردند يكي از آنان كه پيش اوست انتخاب منطقي ميامد پس انان موافقت كردند و ف

آنان فكر نميكردند كه محمد سعد ابن مع را بخواند كه از قريظه متنفر بود كه . خواهد شد 
  .محمد با زيركي آنها را با سخن خودشان به تله انداخت. بيايد و قضاوت كند 

 پيامبر آنها  اوه": تسليم داوري محمد شدند و العوس گفت ) قريظه (صبح آنها   
متحد ما هستند نه متحد خزرج و ميداني كه اخيرا ً چگونه با متحدان برادرانمان رفتار 
كردي اكنون پيامبر ابن قينوق را كه متحد خزرج بود به محاصره در آورده بود و وقتي آنها 

 برا ين بنا. ابن سلول از او خواسته بود كه آنان را به او بدهدتسليم شدند عبداهللا ابن عبيد 
وقتي العوص سخن گفت پيامبر گفت عوس اگر يكي از افراد شما در مورد آنان قضاوت 

 . 2كند تو راضي خواهي شد ؟ وقتي انان موافقت كردند گفت سعد ابن موعه آن فرد است
سعد ابن موعه وارد صحنه شد و باز تاكيد كرد كه آيا قضاوت او مانند  محمد مورد قبول 

افقت كرده گفتند بلي اميد آنان به مدارا فورا از بين رفت وقتي كه آنان هست ؟ همه مو

                                                 
1 op. cit., Ibn Ishaq, p. 462 
2 op. cit., Ibn Ishaq, p. 463. 
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 پس حكم من اين است كه مردان بايد كشته شوند دارائي ها تقسيم شود و "سعد گفت 
 محمد از اين حكم به وجد آمده گفت تو حكم اهللا را در " 1زنان و كودكان اسير شوند

 آن رخ داد به خوبي در كتاب ابن اسحق آنچه كه پس از. باالي آسمان هفتم قرار دادي 
پيامبر آنها را در مدينه در . محاصره شدند ) قريظه (  سپس آنان ": شرح داده شده است 

و ) كه امروز هنوز هم بازار آنجاست (منزلي حبس كرد سپس پيامبر به بازار مدينه رفت 
 آن شيار ها با ضربت سپس به دنبال آنان فرستاد و سرهايشان را در. شيار در آنجا كند 

بطوريكه دسته دسته به نزد  او آورده ميشدند در ميان انان دشمنان اهللا ابن اخطب قطع كرد 
 تن تخمين زده ميشدند هرچند بعضي 700 يا 600و رهبرشان كعب ابن اسد بودند تماما ً 

ده همانطور كه به گودالها و به سمت پيامبر بر.  نفر هم تخمين زده اند900 الي 800
هرگز : او پاسخ داد . ميشدند از كعب پرسيدند كه به نظر او بر سر آنان چه حواهد آمد 

نميبينيد كه احضار كنندگان متوقف نميشوند و كسانيكه بيرون آورده ميشوند . نميفهميد 
اين ادامه يافت تا پيامبر كار آنان را به پايان . هرگز باز نميگردند ؟ حكم اهللا مرگ است

  .رسانيد
چرا محمد سعد را انتخاب كرد تا يهوديان قريظه را قضاوت كند؟ او دو دليل   
محمد ميدانست كه كعب سوگند خورده بود كه قبل از مرگ بنو قريظه را نابود . داشت 

صورتت در جهنم عرق : سعد گفته بود . نمايد چراكه عميقا ً از اين يهوديان متنفر بود 
به درازا ميكشد مرا معاف كن چون بيش از هرچيز خداوندا اگر جنگ با قريش  . 2كند

و او را دروغگو ميخوانند و رد ميخواهم با كساني بجنگم كه به پيامبر توهين كرده اند 
خداوندا وقتي جنگ بين ما و آنان را بر ميگزيني به من طهارت عطا كن و نگذار . ميكنند 

  .ينم بميرم تا وقتي كه اين آرزويم را در مورد بني قريظه بب
دوما ً وقتي سعد به سختي زخمي شده بود محمد براي او مراقب و پرستاري فراهم آورد 

سعد مديون محمد بود و . در دوران نقاهت به عيادت او ميرفت و او را محبت مينمود 

                                                 
1 op. cit., Ibn Ishaq, p. 464 
2 op. cit., Ibn Ishaq, p. 457. 
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نفرت او از قريظه و آرزوي او براي خوشنودي محمد سرنوشت بدي را . مرهون لطف او 
  .قم زد براي اين قبيله يهودي ر

پيامبر سعد را در خيمه اي متعلق به اصالم و در داخل مسجد خود جا داد آن زن   
از زخميان پرستاري ميكرد و از مسلماناني كه نياز به مراقبت داشتند ديدن ميكرد وقتي در 
جنگ خندق سعد با تير زخمي شد پيامبر به افرادش گفته بود كه سعد را به خيمه آن زن 

هنگاميكه محمد سعد را برگزيد كه بر بني قريظه داوري . ً از او مالقات كند ببرند تا بعدا 
كند افرادش به سمت او آمدند و او را سوار بر االغي كردند كه كوسن چرمي بر ان نهاده 

همانطور كه او را به سمت پيامبر ميبردند گفتند با دوستانت . بودند و او مردي تنومند بود 
پيامبر يهوديان را حبس كرد تا . 1امبر ترا ميانجي قرار داده استمهربان باش چرا كه پي

وقتي كه در محل بازار شهر گودال كندند محمد آنها را دسته دسته به آنجا آورد و آنان را 
اين سر بريدن عمومي در ميان جمعيت ايجاد رعب و وحشت نمود كه هركه . سر بريد 

واهد بود ، بسياري خواهان نشان دادن محمد را به چالش بكشد سزاوار چنين مرگي خ
چرا . رافت و ترحم نسبت به بني قريظه بودند ولي صداي آنان به گوش محمد نميرسيد 

محمد به اندازه ديگران در مدينه نميتوانست ترحم داشته باشد ؟ آيا او با كشتن يهوديان 
  قريظه ، انگيزه جمع آوري كاال ها و اموال ايشان را داشت ؟ 

 سر بريده شدن شهروندان – بزرگترين قدرت مذهبي سني – از طلبه هاي االزهر بسياري
امريكائي را بوسيله افراد ناشناس در عراق محكوم ميكنند و ميگويند چنين اعمالي خالف 

 اسالم به انسان ارج ميگذارد زنده يا مرده و بريدن سر امريكائي ها ، عمل "اسالم است 
ولي اگر محمد مسلمان بود چرا خالف . الم ممنوع ميباشد قطع عضو و مثله كردن در اس

  اين امر را تعليم داد ؟ آيا ماليان االزهر با زندگي محمد آشنا نيستند ؟ 
  :يهودي 400

قديميترين سندي كه از تاريخ اسالم موجود است نمونه ي ديگر است كه نشان ميدهد 
بطور خالصه شرح ماوقع  يهودي را از بدن جدا كردند ، 400محمد فرمان داد كه سر 

                                                 
1 op. cit., Ibn Ishaq, p. 463 
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 يهودي را قطع نمايد در حاليكه 400چنين است كه محمد به خزرج فرمان ميدهد كه سر 
اوس مسئول چنين كاري بود ، اين امر اوس را ناراحت ميكند چون تمام اين تفريح 
نصيب خزرج شده بودومانند بچه هاي لوس اخم كرده بود ، پس محمد اجازه داد كه 

از آنجا كه فقط دوازده بهودي باقي مانده بود محمد به . خر را سرببرند  يهودي آ12اوس 
دو اوس گفت كه يك يهودي را بين خود تقسيم كنند چرا كه براي هر اوس به اندازه 

حكمت محمد اوس را آرام . كافي يهودي باقي نمانده بود تا هر كدام يكنفر را سرببرند 
: ريدن قرار گرفت كه فورا ً اسالم آورد و گفت حويه آنچنان تحت تاثير عمل سر ب! كرد 

وقتي پيامبر : ابو عبيده در اقتدار ابو عمر مديني ميگويد . بخدا قسم اين دين حقيقي است 
 مرد يهودي را كه متحد اوس و عليه 400به بهترين صورت كار بنو قريظه را ساخت ، 

خزرج با رضايت تمام شروع . خزرج بودند دستگير كرد و دستور داد كه سر بريده شوند 
به بريدن سر آنان كرد پيامبر ديد كه چهره خزرج حاكي از خوشحالي و لذت آنان است 

ايد اين بخاطر اتحادي ولي چنين عالمتي در سمت اوس ديده نميشد و مظنون شد كه ش
است كه بين آنان و بنو قريظه وجود داشت و وقتي فقط دوازه يهودي باقي مانده بود آنان 
را به اوس واگذار كرد و هر نفر را بين دو اوس تقسيم نمود و گفت با هم ضربه بزنيد و 

يهودا كسي كه بسيار با آنان دست درازي كرده بود كعب ابن . با هم كارش را تمام كنيد 
اين ابو بردا . او به فحيصه و ابو بردا داده شده بود . بود كه مردي مهم در ميان آنان بود 

پس . كسي بود كه پيامبر به او اجازه داده بود كه در عيد بردا بزغاله اي را قرباني نمايد 
پس او يك ضربه زد بگذار فحيصه به او ضربه بزند و ابو بردا كارش را تمام كند : گفت 

ولي سرش را كامال ً قطع نكرد و ابو بردا كار او را تمام ساخت حويسه كه هنوز ايمان 
آيا تو كعب بن يهودا را كشتي ؟ وقتي جواب داد كه اين كار را : نداشت به برادرش گفت 

و او جواب ! كرده است ، گفت بخدا قسم بيشتر گوشت شكم تو از ثروت او آمده است 
تور داد كه او را بكشم دستور ميداد كه تو را هم بكشم ، چنين داد اگر كسي كه به من دس
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او از اين پاسخ تعجب كرد و شب را تا صبح بيدار ماند تا اينكه صبح گفت . كرده بودم
   ...1بخدا قسم اين دين حقيقي است پس به سوي پيامبر آمد و ايمان آورد
دن اسالم نيست ، اينها اين توضيحات تاريخي سخنان مسيونرهاي مسيحي براي بدنام كر

توضيحات يكي از معتبر ترين مورخان اسالم يعني ابن اسحق ميباشد كه عشقي عميق و 
ما توضيحات او را عرضه كرديم زيرا اكثر . احترامي وصف ناشدني براي محمد قائل بود 

 همچنين شك نداريم كه محمد .رسول اهللا اسحق را مطالعه نكرده اندمسلمانان سيرت 
ن زيادي دارد كه اين سر بريدن ها را توجيه ميكنند و اين نيز ما را متعجب نميسازد مدافعا

بلكه از اين متعجبيم كه چرا برخي مسلمانان تمايل دارند كه براي سر بريدنهاي محمد 
بهانه بياورند در حاليكه براحتي مسلميني را كه امروز جنايت كمتري را ارائه ميدهند 

ين بدين خاطر نيست كه امروزه ، سربريدن ، اسالم را بد جلوه آيا ا. محكوم ميكنند  
ميدهد ؟ آيا براي يك مسلمان غلط است كه نمونه محمد را پيش بگيرد ؟ آيا ما به اين 

  نتيجه نميرسيم كه محمد و اين نظاميان مسلمان هر دو اعمال غير انساني انجام ميدادند ؟
عمال غير انساني را تحت نام دين و فرهنك ما اين تروريستها اين اما بسيار متاسفيم كه 

  "وزير اطالعات امارات متحده عربي شيخ عبداهللا بن زايد آل نحيان".    م ميدهند انجا
محمد قبيله يهودي الندير را از شهر مدينه عقب راند و انان به منطقه يهودي نشين خيبر 

ترانشان ميتوانند حمل كنند را با گريختند به آنها اجازه داده شد تنها آنچه را كه برپشت ش
بدون شك آنان طال . خود بر دارند و مابقي دارائيشان بايد در مدينه براي مسلمانان ميماند 

. و نقره شان را با خود بردند چون هم ارزش مادي داشت و هم به آساني حمل ميشد 
انت گذاشته ميشد ، كينانا خزانه دار جامعه الندير بود و كاال هاي با ارزش نزد او به ام

محمد و همراهانش كه در جستجوي غنيمت بودند به روستا هاي خيبر كه ميدانستند بايد 
كينانا به حضور پيامبر آورده شد و در مورد محل . در آنجا طال و نقره باشد هجوم بردند 

و  پس يك يهودي را به نزد پيامبر آوردند خزانه مورد سوال قرار گرفت ولي او انكار كرد
پيامبر به . او گفت كه كينانا را ديده است كه هر روز صبح زود به يك خرابه معيني ميرود 

                                                 
1 op. cit., Ibn Ishaq, p.  752. 
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كينانا گفت ميداني كه اگر بفهميم كه نزد توست ، كشته خواهي شد ؟ و او گفت بله  
پيامبر فرمان داد كه خرابه حفاري شود و قسمتي از گنج پيدا شد و وقتي دوباره از كينانا 

نكار كرد پس پيامبر به الزبير بن العوام دستور داد شكنجه اش كن تا وقتي كه سوال شد او ا
پس او با سنگ چخماق و فوالد بر سينه اش آتش افروخت تا وقتي كه . بداني چه دارد 

به حال مرگ افتاد سپس پيامبر او را تحويل محمد ابن مسلم داد تا سر از تنش جدا كند و 
محمود كسي بود كه در )(515ابن اسحق صفحه  . (1و بگيردانتقام برادرش محمود را از ا

  )حين حمله به قبيله الندير كشته شده بود
  طمع  

اولين چيزي كه متوجه ميشويم اين است كه محمد براي خزاين قبيله يهودي الندير 
محمد راضي نبود كه آنها را از خانه و . حريص بود كه تحت حفاظت كيانا قرار داشت 

او آنها را تعقيب كرد چون طال و نقره شان را هم ميخواست . ينه بيرون كند سرزمينشان مد
  تهديد  .

بعد محمد كيانا را به مرگ تهديد نمود مگر آنكه خيانت ميكرد و محل گنج مخفي را لو 
ميداد اما كيانا محافظ وفاداري بود و بوسيله تهديد شوم محمد تكان نخورد و اين در 

  . بزدل براي حفظ جان خود در امانت خيانت ميكنندحاليست كه افراد ترسو و
  شكنجه  

 . "شكنجه اش كن تا در آوري چه دارد ".محمد دستور داد كه كيانا را شكنجه نمايند 
الزوبير روي سينه كيانا آتش افروخت و او را تا سرحد مرگ سوزاند و كيانا تا حد مرگ 

  . ليم شودشكنجه را تحمل كرد بدون آنكه به طرح پليد محمد تس
  سربريدن

او . ، محمد او را تحويل داد تا سر بريده شود و در آخر قبل از آنكه كيانا كامال بميرد 
بدترين ستمي را كه ميتوان تصور كرد عليه كيانا انجام داد و او قيمت نهائي را براي 
                                                 
1 op. cit., Ibn Ishaq, p. 515. As a side note, it should not be imagined that Kinana himself was responsible 
for Mahmud’s death who was killed by millstone cast over the wall in self-defense against the unprovoked 
attack by Muhammad and his followers. It was an Arabic revenge killing against the al-Nadir tribe 
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يب، روا كيانا زنده نماند تا ستمي را كه بر زنداني ديگر محمد ، ابوغر. وفاداريش پرداخت 
  .شد ببيند 

  شهوت  
حرص ، تهديد و شكنجه و سربريدن قصه مرگ كيانا را كامل نميكند محمد مرگ كيانا را 

از اينرو اين انگيزه . او چشم طمع به زن كيانا صفيا داشت. به دليل ديگري هم ميخواست 
ي بود را محمد در ميان اسرا صفيا كه زن كيانا بن الرب. مهم ديگري بود براي قتل كيانا 

وقتي رسول ، قلعه القاموس ابن ابوال هوجيك را تسخير كرد ، . 1براي خودش برگزيد
بالل كه آنها را مياورد از طرف ديگري كه . صفيا به همراه زني ديگر نزد او آورده شدند 

يهوديان كشته شده افتاده بودند انها را مياورد ، وقتي زني كه همراه صفيا بود كشته ها را 
اين : يغ زد و خود را زد و خاك بر سر خود ريخت وقتي كه رسول او را ديد گفت ديد ج

زن پليد را از من دور كنيد و دستور داد كه صفيا پشت او گذاشته شود و رداي خود را بر 
  ... 2او انداخت پس مسلمين دانستند كه او را براي خودش برگزيده است

ر مرد ديگر ي و حرص گنج ، محمد را بنابر اين انگيزه ناشي از شهوت تصاحب همس
اين تهديد . واداشت تا كيانا را وادار كند كه طال و نقره تحت حفاظت خود را تسليم كند 
  .در كيانا موثر واقع نشد پس محمد او را شكنجه نمود و سر از تنش جدا كرد

د ، ما از در حاليكه مسلمين آزادي فكري ندارند كه در باره رفتار علني محمد سوال نماين
آنان ميپرسيم حداقل براي ارزشيابي اعمال محمد از خودشان بپرسند كه آيا واقعا اين رفتار 
يك پيامبر خداست؟ آيا رفتار محمد مطابقت دارد با رفتار سالم محمدي كه بوسيله 
اسالمگرايان ادعا ميشود ؟ اگر عمل وحشتناك سر بريدن با اسالم نا سازگار است آيا 

  خالف تعاليم اسالم است ؟ اعمال محمد 

                                                 
1 op. cit., Ibn Ishaq, p. 511 
2 op. cit., Ibn Ishaq, p. 514-515. 
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 "سر بريدن وحشيانه نيكوالس برگ ، پل جانسون و كيم سول ايل به اشتباه به عنوان 
 توضيح داده شده ، البته اين اعمال ، تروريستي و مخاصمه آميز "اعمال مبارزان اسالمي

  2004 جون 25فلوريدا تايمز يونيون ...    نيستند هستند ولي اعمال اسالمي
   خونكانال  

او يكي از اولين )  ميالدي634-632(ابوبكر اولين خليفه دولت در حال ظهور اسالم بود 
 ، اولين دختر ابوبكر عايشه ، وقتي نه ساله بود با محمد 1مرداني بود كه به محمد گرويد

فرمانده لشگر ابوبكر . ازدواج كرد و در سالهاي آخر عمر همسر محبوبش محسوب گرديد 
قبل از آنكه .  المخزومي بود كه تحت فرماندهي محمد هم جنگيده بود خليد ابن وليد

داستان را ادامه بدهيم بايد دودستگي در اسالم را آنطور كه مسلمانان ميانه رو گسترش 
  .داده اند و تاريخ ضبط شده بوسيله مسلمانان را مورد بررسي قرار دهيم

لح آميزي گسترش يافت و مردم طبق نظر امروزي دعوت به اسالم از مركز خود بطور ص
آنها ادعا ميكنند كه روشني حقيقت اسالم ، . را دعوت كرد كه تسليم اهللا و پيامبر او شوند 

طبيعت انساني را از جاهليت بسوي نور حقيقي اسالم كشانيد و با اطمينان اعالم ميدارند 
بسيار مهمتر از با اينحال چون حقيقت . كه جهاد هرگز تهاجمي نيست بلكه تدافعي است 

  .تخيل است ما بايد تاريخ حقيقي اسالم را مطالعه كنيم 
ابوبكر به خليدابن وليد دستور داد كه لشگر را رهبري كند تا اسالم را تا نواحي عربستان 

او توسط ابوبكر انتخاب شد زيرا چنان تحت رهبري  )1طبري جلد  ( 2گسترش دهد
) . 71 صفحه 8طبري جلد (3 بدست آورده بودمحمد جنگيده بود كه لقب شمشير اهللا را

 تسليم شوند و -2 اسالم را بپذيرند و در امان باشند -1دعوت به اسالم سه گزينه داشت 
  . براي مرگ آماده شوند -3جزيه بپردازند 

                                                 
1 Tabari (838? – 923), Vol. VI, Muhammad at Mecca, In series: The History of al-Tabari (Ta’rikh al-rusul 
wa’l-muluk), Translated and annotated by W.M. Watt and M.V. McDonald, SUNY series in Near Eastern 
Studies, Bibliotheca Persica, State University of New York Press, Albany, New York, 1988, pp. 84. 
2 Tabari (838? – 923), Vol. XI, The Challenge to the Empires, In series: The History of al-Tabari (Ta’rikh 
al-rusul wa’l-muluk), Translated by K.Y. Blankkinship, SUNY series in Near Eastern Studies, Bibliotheca 
Persica, State University of New York Press, Albany, New York, 1993,  p. 1-2. 
3 op. cit., al-Tabari, VIII, p. 71 
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اسالم را با ميل بپذيريد تا در : بسم اهللا ارحمن الرحيم از خليد ابن وليد به حاكمان پرسيا 
در غير اين صورت پيمان محافظت با ما ببنديد و جزيه بپردازيد و گرنه مرداني امان باشيد 

) 8طبري جلد  (1را به نزدتان مياورم كه دوستدار مرگند همانطور كه شما دوستدار شرابيد
اگر مردم دعوت . همانطور كه روشن است دعوت به اسالم مساوي با تحديد به جنگ بود 

دوستان مسلمان ما . ا جزيه نميپرداختند ، جنگ در پيش بود به پذيرش را قبول نميكردند ي
عالقه دارند به ما بگويند كه اسالم با دعوت مردم به اسالم گسترش يافت در حاليكه از 

درست است كه يك . اشاره به اينكه دعوت شامل تحديد به جنگ بود ، اجتناب ميكنند 
در عالم واقع اين . ن جنگ بود روي سكه دعوت به اسالم بود ولي روي ديگر سكه اعال

  .تحديد به جنگ بود كه بيشتر مردم را ترغيب به پذيرش دعوت اسالم ميكرد
 هجري، ابوبكر ، خليد را به عراق فرستاد تا آنها را به اسالم دعوت نمايد در 12در سال 

دند ، كنار رود فرات خليد با برخي مسيحيان و ايرانيان جنگيد كه دعوت او را نپذيرفته بو
خليد به اهللا قسم خورد كه اگر بر آنان پيروز شود جوي خون راه بياندازد و براي براوردن 

تعداد اسرا آنقدر زياد بود . سوگندش دستور داد كه ايرانيان و مسيحيان زنده دستگير شوند 
سرهاشان را از بدنشان جدا نمايند و خون در كانال كه يك روز و نيم طول كشيد كه 

  . شودخشك جاري
خون در مجاورت هوا منعقد ميشد و جريان نميافت بنابر . خليد يك مشكل جدي داشت 

اين نميتوانست سوگندش را بجا آورد ، الكواكا به خليد گفت كه بگذارد آب دوباره در 
خليد گفت . كانال جريان پيدا كند و آب سرخ موجب گردد كه تعهد او به اهللا انجام پذيرد 

ربازانشان را به ما تحويل دهي خود را نسبت به تو متعهد ميكنم كه يكي خدايا اگر تو س: 
پس . از آنان را كه بر ايشان چيره شده ايم وا نگذارم تا انكه خونشان در كانال جاري گردد

سپس خليد به قاصد خود فرمان داد كه به آنان اعالم كند . خداوند آنان را شكست  داد 
مگر آنكه به مقاومت ادامه دهند ، در نتيجه زندانيان را دستگير كنيد و كسي را نكشيد 

او مردان خاصي را برگزيد تا سرهاي آنان را در كانال جدا كنند و . دسته كرد و پيش اورد 
                                                 
1 op. cit., al-Tabari, XI, p. 44-45 
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روز بعد و روزبعد از آنهم آنان را تعقيب كرد تا . اينكار يك روز و يك شب طول كشيد 
سير هاي اوليز و در فواصل آن سرهاي آنان را وقتي كه به بين النهرين رسيدند و در تمام م

الكاكا و ديگران به خليفه گفتند اگر تمامي ساكنان زمين را هم بكشي  . 1قطع نمود
خون منعقد ميشود و روي زمين ميخشكد و هرگز جاري خونشان جاري نخواهد شد 

ا باز خليد كانال ر. نخواهد شد ، پس آب روي آن بفرست تا سوگندت را براورده كني 
. كرد و خونهاي ريخته شده جريان يافت و تا امروز آن محل كانال خون ناميده ميشود 

به ما رسيده است كه زمين وقتي خون پسر آدم را خشك كرد ، : شبيرابن الخصاصيه گفت 
از خشكاندن خون باز داشته شد و خون از جريان يافتن بازداشته شد و منعقد 

  .3)6طبري جلد (2گرديد
ابوبكر اولين خليفه و خليد رهبر نظامي او و .  و خليد هردو از صحابه محمد بودند ابوبكر

ملقب به شمشير اهللا بود پس شكي نيست كه آنان مسلمانان حقيقي و مومن بودند گخ بر 
چرا مسلمانان به رفتار قهر آميز كه . طبق نمونه و اصول محمد و اسالم حركت ميكردند 

 اشاره نميكنند ؟ چرا مسلمانان ميانه رو عمل سربريدن را همراه با دعوت اسالم است
  تقبيح ميكنند در حاليكه قهرمانان اسالمي آنان دست به اينكار ميزدند ؟

گناه ِ استحاله اسالم به دوش كيست ؟ آيا ابوبكر و ديگر خلفا اينكار را كرده اند يا 
نيع و وحشيانه ؟ به مسلمين ميانه رو بوسيله محكوم كردن سربريدن بعنوان عملي ش

 عبارت ديگر سربريدن اگر عملي است وحشيانه چرا بايد از محمد پيروي كرد؟

  پرتاب از روي پل  
در عين التمر خليد قلعه را محاصره كرد و اجازه نميداد كه ساكنان با امنيت عبور كنند پس 

ظار داشتند كه او ظاهرا ً آنان انت. آنان تصميم گرفتند به شرايط محاصره كننده تسليم شوند
انان را به اسالم دعوت نمايد و زندگيشان را به آنان ببخشد ولي آن اميد خوشباورانه به 

                                                 
1 A subdistrict on the lower Nahr Sura in Bihqubadh, east of the Euphrates. It disappears after the conquest. 
See Morony, Iraq, 149. But see note 234, below. 
2 He is Zahm b. Ma'bad b. Sharahil b. Sab'b. Dubari al-Sadusi. See Ibn al-Kalbi, Gamharat, II, 225; Ibn 
Sa'd, Tabaqat, VI, 50; VII, 55; Ibn Hajar, Isabah, I, 159. 
3op. cit., al-Tabari, XI, p. 24.  
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او اخاه را سر بريد و بدن بيجان او را از روي پل پرتاب كرد تا . رحم ، تحقق نيافت 
او رهبر ديگري را هم سر بريد و اين توضيحات نشان ميدهد كه  . 1سايرين را بترساند

  .مل سر بريدن و اسالم كامال ً با هم سازگارند ع
او با خود اخاه و عمر بن السعيخ . خليد با لشگر اسالم نزديك شد تا قلعه را محاصره كند 

دشمن اميدوار بود كه خليد مانند اعرابي باشد كه حمله ميكنند و . را بعنوان زنداني داشت 
ولي  . 2نان را بگيرد تثاضاي امان كردنددور ميشوند ولي وقتي ديدند كه خليد قصد دارد آ

خليد وازه را گشودند وقتي در. خودشان و آنان پذيرفتندخليد خودداري كرد مگر به روش 
خليد دستور داد كه اخاه كه محافظ آنان بود . آنان را به مسلمانان سپرد تا دسنگيرشان كنند 

عمرابن سعيخ را هم سر بريد و سر بريده شوند تا عبرتي باشد براي زندانيان ، سپس خليد 
تمام مردان قلعه را نيز و تمام دارائي انان كه در قلعه بود را مصادره كرد و قلعه را از بين 

  .3برد
  نتيجه گيري  

  .چه فاصله اخالقي بيكراني است بين عيسي مسيح و محمد 
هنده محمد در تاريخ جنايتكاري بوده كه با انگيزه شهوت و طمع و عيسي مسيح نجات د

او آنقدر آنان را دوست داشت كه براي آنان قرباني شد . اي با انگيزه عشق براي گنهكاران 
عيسي مسيح براي . نجات دهنده گناهكاران را دوست داشته باشيد تا نجات ابدي يابيد . 

شما نميتوانيد در . شما مرد تا شما حيات ابدي و رفاقت با خداي جهان داشته باشيد 
شما به پارسائي رباني . وس بايستيد با پارسائي خود و تشريفات ديني مردهپيشگاه آن قد

درست در . نياز داريد كه تنها از سوي خدا بوسيله ايمان به عيسي مسيح به دست ميايد 
بندرت پيش ميايد كه كسي براي . زماني كه ضعيف بوديم عيسي براي منكران خدا مرد 

رچند كه براي يك انسان حوب ممكن است يك انسان درستكار حاضر به مرگ شود ه

                                                 
1 op. cit., al-Tabari, XI, p. 58, 59. 
2 Apparently 'Am b. Khuwaylid al-Sa'iq al-Kilabi. See Ibn al-Kalbi, Gamharat, I, 96; II, 176; Ibn Durayd, 
Ishtiqaq, 297; Yaqut, Mu' jam, I, 166. His death does not seem to be reported except in this place. 
3op. cit., al-Tabari, XI, p. 54-55.  



 19 

وقتي كه : كسي حاضر شود كه بميزد ولي خداوند عضق خود را به ما اينگونه نشان داد 
  .هنوز گناهكار بوديم ، مسيح به خاطر ما مرد تا ما بخاطر خون او داوري نشويم 

   )6- 10 :5به روميان كتاب مقدس، رساله               (                                      
 

  




