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دِّقَالمةم 
اإلرهابيون . ةوفرع في كافة أنحاء العالم مالناشطة اإلرهابية اإلسالميِة موعات المجأعماُل

 السنَوات خاللإضافة إلى ذلك، . عرباتال وطائراتال، سالميون قَصفوا وحطّموا البناياتاإل
 بما فيهم آالف الرجاِل والِنساِء، ميون وقَتلوا عشراتسالاإلرهابيون اإلإستهدف  األخيرة، ٢٠الـ

في جميع أنحاء العالم، في كينيا، الجزائر، أندونيسيا، مصر، إيران، فرنسا، نيجيريا، . األطفال
 كلَّ منوقَتلوا سالميون اإلرهابيون اإلهاجم ، . جنوبية الخالشمالية والتين يمريكاألالسودان، 

 . هؤالء الناِس الغادريِن أعمال أحد ِمنم يستثنل. غرِضهم لاً َأو عائقاًديد تهأنَّه يشكُِّلشَعروا 

 ، أن تُظِهر هذه المواِقعتعامُل مع اإلرهاِبتَي ت الاإلنترنتمواقِع إذا ما تفحصنا ، نستغِربال 
٣.ةإسالمي طبيعٍة  هي ذاتلبية الجماعات اإلرهابية في العالِما غأن 

نْل هناك يدين اإلسالِمال  ِعالقةُ؟ ما اإلسالميةالجماعاتُ هذه  هيمصلة من باإلرهاِب؟ ه 
 يسمحلى الِقيِم اإلسالميِة؟ هْل إ باإلستناِدمدنيين القَتْل  الجماعاتُهذه تُبّرر ن؟ كَيفَ يبين اإلثن
 اإلرهاب والقتل؟  بأعماِلاإلسالم

 محمد مع بدايةً. سالِماإل  دين ضمنةدوجوالمإلرهاِب اإلسالمِي ا ُأصوَل تَفْحص هذه المقالةت
اإلرهاِب سوف ندقِّقُ في ُأسِس  مسلمين آخرين، إمتداداً إلى تعاليِمه، ه وأعمالليما تعةراجعمو

 .ونتدارسهاإلسالمِي 
  

  مالحظات
  
 في كُّل مجتمع، لكن  موجودةٌالجريمةُ.  اإلرهابيةالدوافع واألعمال هذه المقالةتتناوُل . ١

 التي يقوم بها ِفنهنا فقط على أعماِل العالتركيز   يجري. اإلرهاِب عنأمثلةً هاكُلّ الجرائم تيسلَ
 إمرأةً قَتَل رجل مسلم,  سنوات في مصر ةعلى سبيل المثال، قبل بضع. بإسم اإلسالِمن ومسلم

 اً إرهابي يدعى عمالًا الهذ. اإلسالِمطمع ولَيس تعزيز الدافعه كَان . هاقَتلَها ثّم سرقَ. أمريكيةً
________________________ 

3 National Memorial Institute for the  Prevention of Terrorism, Significant Terrorist Incidents, 1961-2003: A 

Brief Chronology, Patterns of Global Terrorism,  Terrorist Attacks (within the United States or against 
Americans abroad), US admits rise in terror attacks, U.S. raises figures for 2003 terrorist attacks, Tracking 
The Threat 

 

http://db.mipt.org/Category.jsp?catID=324
http://www.state.gov/r/pa/ho/pubs/fs/5902.htm
http://www.state.gov/r/pa/ho/pubs/fs/5902.htm
http://www.state.gov/s/ct/rls/pgtrpt/2003/31569.htm
http://www.infoplease.com/ipa/A0001454.html
http://www.infoplease.com/ipa/A0001454.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3830909.stm
http://www.cnn.com/2004/ALLPOLITICS/06/22/powell.terror/
http://www.trackingthethreat.com/content/
http://www.trackingthethreat.com/content/
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 - في كينيا، تانزانيا، نيويورك، الخ المسلمون الذين نفّذوا التفجيراتمن ناحية أخرى، . اًإسالمي
 يشْعرون بأنّهم يهاجمون همهذه األعماِل المرعبِة ألنب إنما يقومون،  ِمئات األبرياِءافيهقُِتَل ي تالو

 . اإلرهاِب اإلسالمِي على أمثلةٌألعماُلهذه ا.  اِهللابِرضىأعداء اإلسالِم 

هناك .  العنِفيماِرسون أعماَل نيذإضافة إلى ذلك، هناك العديد ِمن أنواِع اإلرهابيين ال
رهابيون الذين يقْتلون األطباء الذين اإل في أمريكا الجنوبية؛ هناك العاِملونسياسيون الرهابيون اإل

ك إرهابيون شيوعيون، إرهابيون رأسماليون، إرهابيون يمينيون، هنا.  اإلجهاِضيقومون بعملياِت
غير أن . اإلرهابيين في الشوارِعك تعمُلفي أمريكا، هناك عصابات . إرهابيون يساريون، الخ

 هو حول المسلمين. وتعاليمه محمدأعماِل لى إ ِدمستِنال على اإلرهاِب المقالة هو في هذه التركيز
أّن هناك  كما أنَّه من المعروف تماماً .عنيفةَالرهابية اإلعمال األ ونرتكب ألجل اهللا، ي،الذين
 اإلرهابيين يجارونبعض هؤالء اإلرهابيين و ،ن في العالِم أيضاًينشطون غير مسلمين يإرهابي

 .اإلسالميين شراً

" اإلرهاب"عرفُ وي".  األعمال اإلرهابيةيتعاطى الذي الفرد" بأنَّه" إرهابي "يعرفُ الـ. ٢
 القوة َأو العنف ِمن ِقبل شخص َأو مجموعة التهديد باستعماِلقانوني َأو الاإلستعمال غير "بأنَّه 

 المجتمعاِت َأو الحكوماِت، في أغلب تطويِع َأو الملكيِة بهدف إخافة َأو ألشخاِصامنظَّمة ضّد 
  ."سياسيٍة َأو أيديولوجيٍة ألسباٍباألحيان 
 

 محمد ليما وتعأعماُل
 -أفكاِره الدينيِة ب تبشيرهلد ِهإضطُ.  اإلسالِمديِنب ربشِّيعندما بدَأ   إلى العنِفمحمدلم يلجأ 

سيئة جداً األمور كَانتْ .  عذّبوامحمدبعض أتباِع .  الوثنية المكِّيينأديان ِةمعه سيشوت و-سالم اإل
هو  تَحّركفي النهاية، .  للمأوى طلباً)إثيوبيا( إلى الحبشة يد ِمنْهم أرسَل العدلدرجة أنَّهتباعه أللَه و

 محمد يكُون أن قبيلتين عربيتيِن ، حيث أراد أعضاء)ةالمدين (يثِربوأتباعه شماالً إلى مدينة 
هم ونبيهمزعيم. 
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  محمدنِف  ع أعماِلِبداية
  

أدرك . المكِّيينمحاربة ب له مح س"وحي "تنزَل عليه ،ةإلى المدين محمد قبل تَوجُّه مباشرة
  كان محمدعالوة على ذلك،. الرجال المسلَّحين تَدعمهمن  مجموعة كانت لديه ة، في المدينأنَّه،

سيرة رسول "  كتاِب ِمنما يلي مقتبٌس.  َأو قَتْلههضِطهادا ومحاوالتهم عن المكِّيينداً يع بةفي المدين
 . القديمم المسِلالمؤرِّخُ ها هذا كَتبمحمدلهو سيرة ذاتية و ،بن إسحاقإل "اهللا

 

  نزول األمر لرسول اهللا في القتال

  
كان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قبل بيعة العقبة لم يْؤذَن له في الحرب 

والصفح عن ولم تُحلل له الدماء، إنما يؤمر بالدعاء إلى اللّه والصبر على األذى، 
الجاهل ، وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم 

ن في دينه ، ومن بين معذَّب في أيديهم ، ومن فْتو من بالدهم ، فهم من بين مفَوهمونَ
بين هارب في البالد فرارا منهم ، منهم من بأرض الحبشة، ومنهم من بالمدينة، وفي 

 قريش على اللّه عز وجل ، ورّدوا عليه ما أرادهم به من عتَتْكل وجه ، فلما 
بوا ونَفَوا من عبده ووحده وصدق عذَّه صلى اهللا عليه وسلم ، ويبوا نبالكرامة، وكذّ

نبيه ، واعتصم بدينه ، أذن اللّه عز وجل لرسوله صلى اهللا عليه وسلم في القتال 
  . واالنتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم

 وإحالله الدماء والقتال ، لمن كانت أوُل آية أنزلت في إذنه له في الحرب ،ف
 اهللا تبارك ُلبير وغيره من العلماء، قوّزروة بن العى عليهم ، فيما بلغنى عن بغ

الَِّذين )٣٩(ُأِذن ِللَِّذين يقَاتَلُون ِبَأنَّهم ظُِلموا وِإن اللَّه علَى نَصِرِهم لَقَِديٌر  :وتعالى
  دفْع اللَِّه النَّاس بعضهمولُوا ربُّنَا اللَّه ولَوالَ َأن يقُياِرِهم ِبغَيِر حقٍّ ِإالَُّأخِْرجوا ِمن ِد

 نرنصلَياللَِّه كَِثيًرا و ما اسِفيه ذْكَري اِجدسماتٌ ولَوصٌع وِبيو اِمعوتْ صدِّمٍض لَهعِبب
الَِّذين ِإن مكَّنَّاهم ِفي الَْأرِض َأقَاموا الصلَاةَ )٤٠(للَّه من ينصره ِإن اللَّه لَقَِويٌّ عِزيٌزا

 سورة [ : وآتَوا الزكَاةَ وَأمروا ِبالْمعروِف ونَهوا عن الْمنْكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الُْأموِر
 فيما ذَنْبال ألنهم ظُلموا، ولم يكن لهم للت لهم القتحإنما أي نّأي أ] ٤١ـ٣٩: الحج

بينهم وبين الناس ، إال أن يعبدوا اهللا، وأنهم إذا ظهروا أقاموا الصالة، وآتوا الزكاة، 
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وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر، يعني النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه 
 وقَاِتلُوهم حتَّى الَ : ليه  تبارك وتعالى عرضي اللّه عنهِم أجمعين ، ثم أنزل اللّه

: البقرة سورة [  ويكُون الدِّين ِللَِّه  مؤمن عن دينه يفْتَنأي حتى ال : ةٌ تَكُون ِفتْنَ
  4. أي حتى يعبد اللّه ، ال يعبد معه غيره]: ١٩٣

  
  : هناهامتاننقطتان 

  
. المكِّيينهان دين أه ودينب بشَّرفقط . اًأحد مدمح هاجملم ي، اً، حيث كان ضعيففي مكة) ١

َل عليِهلَكنتنز جُّه مباشرة  الوحية  إلى المدينهقبل تَو الرجال  محدوٌدعدٌد لديِه، حيث كَان ِمن 
 قوِة مونُ أن  اإلسالميريخُا التيظِهر.  رغباِتهلتحقيِقسِتعمال العنِف االمسلَّحين لدعمه، وبدَأ ب

 .ةتامال حرِبال ِمن اإلرهاِب اإلجرامِي إلى  لديهم العنِف شكِلافقَ مع تغيِررتَن يمسلمال

 عند.  المسلمين َأن يحاربوا أولئك الذين ال يعبدون اَهللاه على أنّجاءفي نهايِة اإلقتباِس، ) ٢
 عن اًدفاع تلاقي وهو  طويالًنىعا وكأنه محمد  يظهر إبن إسحاق، كتاِب ِمنه الفقرة هذقراءة
 ه، لكنمحتمالً  المكِّيينإضطهاد، كَان مباشرةً محمدقبل مغادرة أنَّه حتى ، و في المقام األولِّالنّفِس

 .لمقَاومةبا أخيراً محمدل سِمح جداً ِبحيث اًئأصبح سيِّ

 واعانن قَد والمسلمكان  وتلك الفترةبشدة قبل د ِهضطُا كَان قَد اًمحمد أّن في ما سبقَالمشكلةَ 
ج قبل الكثيرفقرة أخرى، الاتبكلم. رِتهمههٌدةقتبس الممن طرف إبن إسحاقإعتذارٌي تبريريٌّ  ج  .

 الطائف مدينةأنّه ذَهب إلى لدرجة سيئة جداً  محمدُأمور في وقت سابق، قبل معاهدِة العقبة، كَانتْ 
 صعبةاألمور كَانتْ و. أساؤوا إليه ووه رفضغير أن أهل الطائف. ٥ةحمايال وةمساعدال طاِلباً
 ٦.هميتحما  طالباًأن يستجدى ثالثة رجاٍلعليه  في مكة أيضاً، وكان محمد لبالنسبة

 دأعلنمحلدرجة كبِهضطُاو في مكة اًبّيننفسه  م في ذَِلك ِقتاِللل" وحي" أّي ستلميم لهو . ةريد 
إلى   إصراره أوصله وكما في حالِة أدولف هتلر،محمدسعيد الحظّ حالفَ الفي النهاية، . لوقتا

في هم  يساعدوا أنأِمل. اً ونبياً في المدينه زعيمنيصماخت الم العرِب منمجموعةه  بلتْقَِب. مبتغاه
 أنّهاآلن  محمد  أدرك.٧قريشرِب ضّد  في الحمحمد دعِمب تَعّهدوا ،في النهاية.  على السالِمالِحفاِظ

________________________ 
   سيرة رسول اهللا إلبن إسحاق 4
   سيرة رسول اهللا إلبن إسحاق 5
   سيرة رسول اهللا إلبن إسحاق 6
   سيرة رسول اهللا إلبن إسحاق 7
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أصبح صبةً من األتباِع يملكسلَّحةً قادرةًعد أتباٌع قاِدرون على الِدفاِعفقط عندما .  وممحلم أصبح 
" اَهللا "أنزَل هو على وشك مغادرة مكَّةَ، وكَان ة إلى المدين شماالًونهاجركان أتباعه يعن أنفسهم و

  مجرِد ِمنمحمدتَغّير . ا معهمحمد إلهتَغّير ف محمد ظروفُتَغّيرتْ . بالِقتاِل" لوحيا"فجأة  عليه
 ."معتٍد "مقاِتٍل إلى "منِذٍر"

 

   اإلرهابية المبكّرةمحمد أعماُل
  

عدِم  رغم . مع اليهود والوثنيين في المنطقِةمحمد نزاعاتُ ت، بدَأةبعد اإلنِتقال إلى المدين
في ما يلي  ترتيب زمني، اتباِعها أي نذكُر إرهاب دِعّدة حوادث تُصّورمحالحادثةُ . م نتَتضم

 . )سيطرِتكم أي يهودي يِقع تحت قْتل( ـ بتباِعه أل محمد أمراإلرهابيةُ األولى 
 

بن  صةحيِّملوه، فوثب رتم به من رجال يهود فاقتُفظَ من: قال رسول اهللا
بايعهم فقتله،  ويالبسهم وكان ي،-ار يهود تج من رجٍل - ابن سنَينة على مسعود
جعل لما قتله، ف  محيِّصة، منوكان أسن سلم، ذاك لم يإذعود س بن مصةحويِّوكان 

!  في بطنك من ماله شحٍمرّبه أما واهللا ل أقتلتَ، اهللا عدّو أي:حويِّصة يضربه، ويقول
قال م٨.و أمرني بقَتْلك لضربتُ عنقك من لبقتْلهواهللا لقد أمرني : يِّصة، فقلتح   

  
  :الحاِدثة أيضاً في سنن أبي داوودهذه ذُِكرت 

  
ِبنْتُ محّيصةَ عن أِبيها محّيصةَ أّن رسوَل اهللا صلى اهللا عليه وسلم حّدثَتِْني 

 فَوثَب محّيصةُ علَى شَِبيبةَ رجٍل ِمن ؛"هود فَاقْتُلُوهمن ظَِفرتُم ِبِه ِمن ِرجاِل ي": قاَل
فَقَتَلَه مهالَِبسي كَان ودهتُّجاِر ي،ِلمسي لَم ةُ إذْ ذَاكّيصوح كَانةَ ، وّيصحّن ِمن مأس كَانو 

ةُ يصيوَل حعج قُوُلفَلَّما قَتَلَهيو هِربض: "دع اهللا أّو أيا وم ِمن طِْنكٍم في بّب شَحاهللا لَر
  9."ماِلِه

 

________________________ 
   سيرة رسول اهللا إلبن إسحاق 8
  ١٣ كتاب – ٢ مجلّد –اوود  سنن أبي د 9
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 أّي فرد من يقْتلل  كانالحظْ َأن هذا القاتل المسلم. محمد بأمٍر من ت هذه الجريمةبِكإرتُ
ه ، يْأمر رجالَ وحشيعصابة مجرٍم أفضل ِمن رئيس محمدلم يكن . محمدنزوِة ل تلبيةالعائلة أفراد 

مسلمي ب أيضاًالصرب  ما فعله وهذا. ذلكعَل فَهتلر .  الشعب اليهودي بشكل طائشقَتِْلب
ن الذين ي، هتلر، واآلخرلميلوزوفيتشعه في الّصنف نفسه  اليهود يضقَتِْلب محمد أمر. والكوسوف

  : الذي كَتب،"وينزينك"،  إسالمٍيٍمقتباس ِمن عاِلا ما يلي هو. ريخاتال خاللضطهدوا اليهود ا
  

 خاصةً، ألواِمر ألهيٍة األكثر قَسوةً محمد َأفْعاَل  األحاديثُبنْستَ أن من البارِز
 اِهللا مطاط أكثر ِمن  ضمير أنيبدو. ريظةقالب، والهجوم على ع، قتل كقينقاعحصار 
 .١٠ مخلوقاِتهضميِر

 

ذْكرأّن النبي قاَل صبواقدي إسحاق والابن  كلٌّ مني ب أشرفعك( قتل  اليوم الذي تالاح(: 
"فَاقْتُلُوه ودهاِل يِرج ِبِه ِمن تُمظَِفر نم". 

  أمر  محمد أّن يظِهر ذلك. ١١طبريريِخ الا ِمن ت٧ المجلَِّدهذه الحادثِة أيضاً في تم توثيقُ 
ع المسلميل ت كَانَناسُأقتَل عمداً أن يعالقاتُ جيدةُ حتى م ملم يكن. يهودال  من ألنهم كَانوا فقطن،ه 
 هذه األعماُلجرت . محمد  أتباع مننواوكيم لهم أنَّ سوى لقَتْل هؤالء اليهود مبرٍِّر  منهناك

  .المباشرة محمد ألوامر اعةًطإ اإلجرامّية
 اً يهوديرجالً أتباِعِه أحدَل أراد َأن يقْت: محمد ِمن  اإلرهابيةُ الثانيةُ طلباً آخرتَتضّمن الحادثةُ

السنِّكبير ّم سعمرو كعف أبو ي ثَّ  قدك هذا كان أبو عف. سنة١٢٠ً ه يناهزكَانلى المدنيين ع ح
 :إبن إسحاق ىرو. محمد مساءلة

 

  سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفَك
  

 ِنفاقُه، ١٢أبي عفَك ، أحد بني عمرو بن عوف ثم من بني عبيدة، وكان قد نجم
  : بن سويد بن صامت فقال الحارثَ:  صلى اهللا عليه وسلم حين قَتل رسوُل اهللا

  

________________________ 
  "محمد ويهود المدينة" وينزينك في كتابه  10
  "محمد في المدينة" – ٧ المجلد – تاريخ الطبري  11
  .ظهر:  نجم 12
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أر من النَّ   ىلقد عشتُ دهراً وما ِإناِس داراً وال ماجمع  
أب ـرهفَى ِل وداً عوأوـَن   اـا دعـإذا م يعاقد فيهم    م

  يخْضعا ولم  باَل الج يهدُّ    مـقَيلَة في جمِعه والِد أمن 
  اـمع  لشَتَّى  حالٌل حراٌم   هماءـ جراكٌب م ـفصدعه

  اـَتُبع  تابعتم   أِو الملِك    مـصدقت زِّ ـبالع  أن وـفل
        

حاضر الوقت ال ما يعرف في اغَزوقد  ِمن اليمن اً كَان تُبعا حاكم:مالحظة (
  ).العربية السعوديةب

من لي بهذا الخبيث ، فخرج سالم بن : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ر 
 المزيرية ةُائين فقتله ؟ فقالت أمامعمير، أخو بني عمرو بن عوف ، وهو أحد البكَّ

  : في ذلك
  

  الذي أمناك أن بئس ما يمِنىلعمر    أحمدامرء تُكذِّب دين اهللا وال
ح ِنيفٌباكالآ ح ِللَِّخرفٍَك    طعنةًي١٣نا على ِكبِر السِّـ خُذْهأبا ع  

    
 رى"عن هذه الحادثة في كتاب معلومات إضافية نِجدقات الكُبإلبن سعد" الطَّب: 

 

ال على رأس  في شّو اليهودّيعفَكمري إلى أبي مير العة سالم بن عسرّي
بو عفك من بني  وكان أ،ر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمهاج من معشرين شهراً

ض  وكان يحّر،اً وكان يهودّي، قد بلغ عشرين ومائة سنة كبيراًعمرو بن عوف شيخاً
وهو ـ مير  فقال سالم بن ع؛ ويقول الشعر، صلى اهللا عليه وسلم،على رسول اهللا

 يطلب َل فأمه؛" دونه أو أموتَ أبا عفٍك أقتَل أنذٌْر نَعلّي" :ائين وقد شهد بدراًأحد البكّ
 فأقبل ،ميرناء وعلم به سالم بن عف فنام أبو عفك بال، صائفةٌى كانت ليلةٌة حتّّرِغله 

 فثاب ، اهللا في الفراش وصاح عدّوى خشّ اعتمد عليه حتّفوضع السيف على كبده ثّم
   ١٤ على قوله فأدخلوه منزله وقبروهم ممن هإليه ناٌس

  
________________________ 

   سيرة رسول اهللا إلبن إسحاق 13
  إلبن سعد" الطَّبقات الكُبرى" كتاب  14
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عاصر، علي ال اإلسالمّيم عاِل الكتبدراسة :  سنة٢٣" في كتاِبه، الحادثةعن تلك ، دشتيم
 :، قال"النبويِة  محمد سيرةفي 

 سالم قتله. اًمحمد هجا ه ألن،) سنة١٢٠كما يعتَقَد  ( المسنُّرجلال، عفكأبو قُِتَل 
 هذا تُلقَ "مع هذا النذِل ؟لي من يتعامُل " بناًء على رغبِة النبي، الذي سأَل، بن عمير

 عديم اإلحتراِم اً شعرفنظمت مروان، بنتماء عصاعرة، شِز حّرك الرجل العجو
 .١٥هي أيضاًلتْ يغتفانبي، لل

  
 :دشتيعلي كَتب ،  محمد  أمر بها كُّل اإلغتياالِت التيتعدادقبل 

 

 روحية تماماً إلى منظمة فدائية رسالةسالم بشكل تدريجي ِمن اإلحّوَل ت ،هكذا
 .١٦الزكاِة وضريبِة غنائم الغزواِتى تقّدمها علعتمد اتأديبية 
 

  ما سبقلإستعراض 
  

 جسدّي  تهديدولم يكن ليشكَِّل أّي  سنة١٢٠ً هكَان عمر. محمد بأمر منرجل آخر قُِتَل 
 مع  مناقشةلم تجِر أّيةُ. ني َأو المسلممحمد ضّد  عنيفٍةرِتكاب َأفْعاٍلعلى ا الناس ثّلَم يح و،محمدل

 نقّاِد  آخر منحٍدلوا  غير مبّرٍركَان قتالً؛ عفك مع أبو  حواٍر أيُّ هناكلم يكنما كعماِء اليهوِد، الز
 أبو عفك وجدلقد . هوتَرك محمدبلشَّك على ا ة الناس الذين عاشوا في المدينأبو عفك  حثَّ.محمد
د أقواَل أنمحوّبخَ الع.  كَانتْ غريبة ودكتاتوريةمضعوا إيمانَهم في ربد الذين ومحم . معدسمحم 

لم يذكَر أبداً أن أبا . مصداقيِته بل لهليس لحيات اًتهديد سنةً ١٢٠ الـ  ذات الرجِلورأى فيهذا 
 عن رأيه بصراحة، لمنفعِة وألنَّه عبر ،رغم ذلك. محمد مهاجمة َأو إيذاء  علىعربال حثَّ عفك

 .محمد ِمن ِقبل هذا الرجُلقُِتَل ، أصدقاِئه

 :أمراً آخر أمامة المزيرية  شعِر البيت األخير منيكْشفُ

  
 ). َأقُول لنأنا(ك في أعماِق الليِل أرداالذي    َأو جّنإن هو أنس عرفتُ رغم أنّي

________________________ 
  "دراسة في سيرة محمد النبوية:  سنة٢٣" كتاب علي دشتي  15
  "دراسة في سيرة محمد النبوية:  سنة٢٣"لي دشتي كتاب ع 16
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ظِهرتُ هذا البيي رفالمسلمين  أنرفوا أنّ. لونفاِع ما هم تماماً واعوا  كَانمهع رتكبونقتالً ي
ن عامِة ع؛ أرادوا إخْفاء عمِلهم الشرّيِر اً ِسّرإبقاء األمِرأرادوا . محمدطلِب ل بناًء  بدٍم بارٍدوحشياً
 .أبا عفككْشفَ من قَتَل تَ ن لا أنّهت أمامةِلهذا قالَ. الناس

فكّرعندما يه الشخِص بنوِع  اإلنسانأتباع ْأمريتراءى لهِتكاب جريمة قتل، ربا الذي ي رئيس 
كَيفَ . يبرزون للذاِكرة نحد الذيأصدام حسين .  فاِسدةشخصية سياسية َأو ة جريمة منظَّمِعصابة
 ١٥٠٠الدوليةَ أّن أكثر من صدام؟ ذَكرتْ منظمة العفو ل ما تعرض بالكالِمعراقي إذا يعامُل ال
 نظامه  قتَل.خمينيال آية اهللا  أيضاًلنتناول.  واحدةموا في العراق في سنَِة ُأعِد سياسيٍّسجيٍن

 تلكر تُصوِّ.  في جميع أنحاء العالملعديد ِمن اإليرانيين المعارضيناإلسالمي األصولي ا
  أولئك الذينأقتل: محمد منهج لقد اتبعت. محمد ية شخصة القاتلة الفاسدالشخصيات السياسية

 .ِتك وقوِتكمصداقيل أّي تهديد يشكّلون

  
الحادثةُ الثالثةُ طلب د تَتضّمنمحمروانبنت عصماء تدعىمرأة ا قَتْل من أتباِعِه م . 

 

غزوة عطْ الخَمير بن عديلقتل عصماء بنت مروانمي   
  

 بن زيد، فلما قُتل أبو عفك نافقت، ُأميةعصماء بنت مروان ، وهى من بني 
وكانت تحت رجل من بني : ضيل عن أبيه، قال لفُبن ا اهللا بن الحارث فذكر عبد

  : هله يزيد بن زيد، فقالت تعيب اإلسالم وأهلَ خَطْمة، يقال
  
  ِجخَزر وباسِت بني الوٍفوع   والنَِّبيِتت بني مالك ـسبا

  ١٨ِحج وال مذْراٍدـُ منِم الفَ    غيِركمنِم١٧يِو أتاتمعأطَ
   المنْضجرقمتَجى ا يرـكم   ِسرُّءو بعد قتِل الرجُّونهتُ

  رتَِجيـُِل المـَ أمن ِمقْطَعفي   رةًـِغ  يبتغي  أال أِنفٌ  
                

  : ان بن ثابت ، فقالفأجابها حس: قال 

________________________ 
  .الغريب:  األتاوي 17
  .قبيلتان يمنّيتان:  مراد، ومذحج 18
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  وخَطْمةُ دون بني الخزرِج   واقٍف وـُنبو و وائٍل ـُبن

  تَِجى ا ـمنايا والـولَِتهبع    دعتْ سفَهاً ويحهامتى ما
  خْرِجوالم داخِل ـكريم الم   داً ِعرقُهـِجفهزتْ فتى ما

  م يحرِجـفل ١٩الهدوِّ بعدِء    مادـفضرجها من نجيِع ال
  

 لى من ابنة مروان ؟ فسمع ذٌأال آِخ: فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  حين بلغه ذلك 
نده ؟ فلما أمسى من  الخطْمى، وهو ع وسلم عمير بن عدّيذلك من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه

تلك الليلة سيا :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال يها في بيتها فقتلها، ثم أصبح معى علر
هل علي شىء من شأنها : نَصرت اهللا ورسولَه يا عمير، فقال : فقال . رسول اهللا ، إني قد قتلتها

  ٢٠. ال ينْتطح فيها عنزان: ل يا رسول اهللا ؟ فقا
 في شأن بنت مروان ، ولها ٢١ موجهمفرجع عمير إلى قومه ، وبنو خَطْمة يومئذ كثيٌر
 من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يومئذ بنون خمسة رجال ، فلما جاءهم عمير بن عدّي

  ما عّزُلفذلك اليوم أّو. تُنِْظروِن يا بني خَطْمة، أنا قتلت ابنة مروان ، فكيدونى جميعا ثم ال : قال 
 من أسلم من بني َلاإلسالم في دار بني خَطْمة، وكان يستخفى بإسالمهم فيهم من أسلم ، وكان أّو

اللّه بن أوس ، وخُزيمة بن ثابت ، وأسلم   ، وهو الذي يدعى القارئ ، وعبدخَطْمة عمير بن عدّي
  .٢٢ خطمة، لما رأوا من عز اإلسالميوم قُتلت ابنة مروان ، رجال من بني

 
ذْكررى" سعد في كتابه ابن يقات الكُبما يلي" الطَّب:  

 

صماء بنت مروان من بني طمي إلى عة الخَ بن خرشَمير بن عدّيية ع سّرثّم 
 من ة بن زيد لخمس ليال بقين من شهر رمضان على رأس تسعة عشر شهراًأمّي

صن ِحوكانت عصماء عند يزيد بن زيد بن  ، وسلم صلى اهللا عليه،مهاجر رسول اهللا
 عليه وتقول الشعر فجاءها حرض وتُؤذي النبّيتُالخطمي وكانت تعيب اإلسالم و

________________________ 
  .أي بعد ساعة من الليل:  الهّدو 19
  .يعني هنا، ال يكون فيه طلب ثأر وال اختالف:  ال ينتطح فيها عنزان 20
  .اختالط كالمهم:  موجهم 21
   سيرة رسول اهللا إلبن إسحاق 22
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  ِنيام من ولدها وحولها نفٌر،ى دخل عليها بيتهايل حتّ في جوف اللّعمير بن عدّي
 عنها بّيى الّصّح ونَ، البصرها بيده وكان ضرير فجّس، في صدرهاتُرِضعهمنهم من 

 صلى ،بح مع النبيى أنفذه من ظهرها ثم صلى الّصووضع سيفه على صدرها حتّ
 ؟ ابنة مروانقتلتََأ : صلى اهللا عليه وسلم،  بالمدينة فقال له رسول اهللا،اهللا عليه وسلم

 فكانت هذه الكلمة ! ال ينتطح فيها عنزاِن: فقال؟ في ذلك من شيء فهل علّي، نعم:قال
ل ما أوصلى اهللا ،اه رسول اهللا وسّم، صلى اهللا عليه وسلم،معت من رسول اهللاس 

 .٢٣ميرا البصير ع،عليه وسلم
 

  المناقشة
هذا أثار . الحارث ابن سويد بن صامت  بقتِلمحمدأمر . ِنصابهضعه في نَ وما سبقَ نَجمعل

 بنتماء ثارت عص. عفك ي أببقتِلنمط، ، على نفس المحمد  أمرلذا. تَكلّم ضّدهف عفك ينزعاج أبا
. محمد ضّد  ماإجراءتِّخاذ ا  على قبيلتهارجالشّجعتْ . تَكلّمتْ ضّد ذلك العمِل الشرّيِرفمروان 
اً للوهلة ماء مبّررعصقَتْل بالطلب  بدويقَد .  أيضاً هي ما قالتْ، َأمر بقتلهامحمدسمع عندما 
  .ذلكمن  محمد ، ومن المقبوِل أن يتضايقَمحمدعو لقَتْل ماء تَدعصكَانتْ . األولى

  
  .قبيلِتهابماء عص عالقة حصفنتَ في الحدِث وقُعمنتلكن دعنا 

  
لم تكن ، اًثاني. قاتلالبالطبع تَكلّمتْ ضّد . اً وحشيعرفتْه قاتالًو اًمحمد ماءعصرأتْ أوالً، ) ١

،  حالةعلى أّي. لم تكن ربما  أو،محمد مع  ماهم معاهدةل ت كَانَربما. محمد سلطِةقبيلتها تحت 
 بأنّها محمدعتقد ا، وإذا ما معاهدة لو كانت هناك. ر عن رأيها بصراحةعبِّحّرةَ لتُ هذه المرأةكَانتْ 

 تحّمِل َأو صمتال علىها نبروج إلى زعماِء قبيلِتها، وهم يهاأن يشتكي هكان بإمكان، تخطَّت المقبوَل
 .العواِقِب

ال ينتطح فيها  "محمدقال ،  عصماء بنت مروان قُِتلتْأن بعد هبارز حول هذا الحدِث أنّال) ٢
أن بعض  أيضاً الحظنُ). ها وعائلِتهابناِئماعدا أ. (موِتهال يهتمُّ اً ال أحدأن أي ما معناه، "عنزان
المقصود هو .  إليهاايستمعولهؤالء الناِس ما كَان بالتأكيد . ين قبيلِتها كَانوا قَد َأصبحوا مسلمأفراِد

________________________ 
  ."الطَّبقات الكُبرى" إبن سعد في كتابه  23
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 أّن أفراد قبيلتها عرفَ  كما.لوقتما بهتم لي أحد إذاً لم يكن، هاقَتللهتم لي أحد لم يكنإذا : التالي
 ِل الجدِّ على محمأحد  يْأخذن، ل كل ذلكضوِءعلى لذا، . قتِلهللَم يهتّموا  أمر بقتل أبي عفك ومحمد
 اً راغبلم يكن أحد من أفراِد عشيرتها. قوِم، الذي كَان زعيم مجموعة قوية ِمن المحمد لقَتْل دعوتها
اً تهديد لم تُشكِّل مروان بنتماء النتيجة إذاً هي أن عص.  كلماِتهاِر من أجِللخَطل حياِته بتعريض
 لم تكن أكثر من.  تأثيرلم يكن لها أّي قبيلتها، وة زعيمولم تكنهي لَم تُخفْه، . محمدل شرعّياً

 محمد دائماً لسهل من األكَاننفسه؟ ب محمد لماذا لَم يقْتلْها يعجب المرءلذلك، . مصدر إزعاج له
 ه بدالً عنقتلال بعملياتشخص آخر يقوم أن. 

  كما دعا. األكبرفي كافة أنحاء الشرق األوسِط مسلمون يدعون أمريكا الشيطانهناك 
 َأو "مريكاألموت ال " بـهتفوت  عظيمةٌتَجّمع حشوٌدت  وغاِلباً ما.ن إلى دماِر أمريكاوهؤالء المسلم
  أحد أمريكا َأو استعملتاآلن، إذا. نيي أمريكمواطنينأحياناً هؤالء قَتَل وقد . اأحد رؤساِئه

مالييِن المسلمين، على أساس تِل  في حال قَكان الكلُّ مبررين األخالقية، محمد معايير ؤسائهار
معالَجة أولئك الذين في  محمدطريقِة ب باإلستعانةَأن تُبّرر عملَها مريكا أليمِكن . نتقدوا أمريكاا مأنّه
هناك طرق أفضل . ستعماَل العنِف ضّدها ال يستلزم مهووسحشد لَكنَّنا نَعرفُ أّن هتاف . نتقدوها

امال بفعل أو قول أموٍر،  الهائِجاِببعاطفِة الش ب، ما يقوم أشخاٌص مااًغاِلب. ل مع النقّاِد والنقِدللتَع 
 َأن  لهؤالء األشخاِص، يمِكنمع مرور الزمن. هاعلى تَنفيذ هم غير قادرين ، َأونفيذهاينْوون تَ

 في مبررة أمريكا  كانت،محمدط  نم ما اتبع أحدهملكن إذا.  سبيالًسلميالحوار البعوا غّيروا ويتّتي
 .إبادة مئاِت آالف المسلمين العرب في مبررةإسرائيل وطهران؛ ل هاقصف

، عفك ي مثل أب مثلها.فابتغى إسكاتها اًمحمد سيدة أزعجتْ أن، نَِجد إذا أردنا أن نستنِتج
 ! ينَامون؟ المجرموننأي نوع من الناس يقْتلون أولئك الذي. في نومها قُِتلتْ ليالً
 

 مالحظات إضافية

. رادِة اهللاإل اًستعماِل العنِف معيارا العنِف واستعداده لتقبُِّل اإلسالِم في يقلقُني ماأكثر ) ١
 محمدف بناء على طلِب تَصري، محمدلا رجل مسلم، صديق ذه.  على ذلك مثاٍلعمير أفضُل
 وينِفذُسريِرها مع طفِلها، يقْتلُها  في يأتي المرأة وهي نائمة. لليِل تحت غطاِء امرأٍةاويدخُل بيت 

 .من ظهِرهاالسيف 
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 خبردبعد ذلك، يمحالقاِتَل م اهللا و" بِإنَّه ساعدرسوله ."ّددأنَّه م  ِفعالً اُهللالو شعرِمن ِقبل ه 
 في الليِل لقتِل ينسلّون رجاٍلل ِبحاجٍة نفسه، أليس كذلك؟ هْل اهللاب َأن يقْتلَها همكنألهذه المرأِة، 

 ؟ النياِمالِنساِء

إلى عائلِتها عمير ، ذَهب مباشرة ماءعص قَتَل أنسالم؟ بعد اإل ات هوناَأّي نَوٍع ِمن الدي) ٢
وغير قادرين على فعل أيِ شيء  قَتَل أمهم وأنّهم ضعفاء أمامهم متباِهياً أنَّه حكض! وهزَأ بهم

  : اإلقتباس ثانيةًنعود إلى !حياله
  

لها يومئذ بنون خمسة رجال ، فلما جاءهم عمير بن عدي من عند رسول اهللا صلى اهللا 
  .يا بني خَطْمة، أنا قتلت ابنة مروان ، فكيدونى جميعا ثم ال تُنِْظروِن :عليه وسلم  قال 

  
 :هنا اإلقتباس. الحظُ قوةَ اإلسالِمنُلمالحظِة األولى، ا وكما فيأخيراً، ) ٣
 

 اإلسالم في دار بني خَطْمة، وكان يستخفى بإسالمهم  ما عّزُلفذلك اليوم أّو
 ، وهو الذي يدعى  من أسلم من بني خَطْمة عمير بن عدّيَلفيهم من أسلم ، وكان أّو

اللّه بن أوس ، وخُزيمة بن ثابت ، وأسلم يوم قُتلت ابنة مروان ،  القارئ ، وعبد
  .بني خطمة، لما رأوا من عز اإلسالمرجال من 

  
 القوة مبدأ ؟ هْل َأنالقاِتُل بِفعلتهفلتُ ي و، نائمات في الليِل وهنِنساءالقْتَل  قوة اإلسالِم َأن تُإذاً

 ؟قد حصل على موافقة اهللا" هو الذي ِعنْده السيفُ األكبر"هْل  مبدأ اإلسالِم؟ هو دائماً على حق
الواألشخاص  حترمونِة الخاِم  النوعهذاحيدون الذين يالقو خْرجنن الذيومجرمهم ال ِمنفي ون ي 
ي كُّل األدياِن، لكن هذه ن فيئن وسّييصالح اًناسُأ هناك  أننَعرفُ. وهم ِنياٌم الناس ونالليِل ويقْتل

 اإلسالم على كلماِت ِني ب: اإلسالمأّسسوا ن الذينوع األشخاِص يعكس هذا الحدث. الحالة مختلفة
مجّرد لم تَكُن أكثر من غم أنّها  ر.مرأة بقسوةا أمر ِبقتِل اًمحمدهنا نَرى أن .  وأفعاِلِهمحمد

 .محمد تَكلّمتْ ضّد هامصدر إزعاج، قُِتلتْ ألن

  
 :داووديِث أبو  في مجموعِة أحاد نقرأ. قَتَل عبده الخاصاً مسلمالحادثة الرابعة رجالًتتناوُل 
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, أّن أعمى كَانَتْ لَه ُأّم ولٍَد تَشِْتم النّبّي صلى اهللا عليه وسلم وتَقَع ِفيِه: ابن عّباٍس
 فَلَّما كَانَتْ ذَاتَ لَيلٍَة جعلَتْ تَقَع ِفي النّبّي :فَينْهاها فَال تَنْتَِهي ويزجرها فَالَ تَنْزِجر قاَل

 ،فََأخَذَ الِمغْوَل فَوضعه ِفي بطِْنها واتّكََأ علَيها فَقَتَلَها, وتَشِْتمه, وسلمصلى اهللا عليه 
 فَلَّما أصبح ذُِكر ذَِلك ِللنّبّي صلى اهللا ،فَوقَع بين ِرجلَيها ِطفٌْل فَلَطَخَتْ ما هنَاك ِبالّدِم

 ،" ِلي علَيِه حقّ إالّ قام،د اهللا رجالَ فَعل ما فَعَلأنْشُ": عليه وسلم فَجمع النّاس فَقَاَل
 فَقَام األعمى يتَخَطّى النّاس وهو يتَزلْزُل حتّى قَعد بين يدِي النّبّي صلى اهللا عليه :قاَل
, فََأنْهاها فَالَ تَنْتَِهي يا رسوَل اهللا أنَا صاِحبها كَانَتْ تَشِْتمك وتَقَع ِفيك :فَقَاَل, وسلم

ِجرا فَالَ تَنْزهرجَأزِن،ونَاِن ِمثَْل اللّْؤلَُؤتَيا ابِلي ِمنْهِفيقَةً,  وكَانَتْ ِبي رو , فَلَّما كَان
ِفيك تَقَعو كلَتْ تَشِْتمعةَ جاِرحا, الْبطِْنهِفي ب تُهعضَل فَواتّكَْأ،فََأخَذْتُ الِمغْوا  وهلَيتُ ع

  .٢٤"أالَ اشْهدوا إّن دمها هدٌر":  النّبّي صلى اهللا عليه وسلم:فَقَاَل, حتّى قَتَلْتُها
  

 ت أمةٌدفع ،ِةِدثفي هذه الحا. لمجرِد أنَّهم أهانوهقَتْل اآلخرين ب سمح للناِس محمدنَرى هنا أّن 
ن ِمن يقَتَل أم إثنقد  سيِّد َأن هذا ال أيضاًالحظُن. محمد  لنقِدها ثمناً، حياتهامسلمسيد ل محظية انتك

لك ت شكَّلتهْل . محمد وناَل هذا العمُل مباركةة حشّيقُِتلتْ بوف محمد ِمن َأمةٌسخرتْ ! هوأطفاِله 
لم ! ؟ بالطبع الألمةهذه اسالم بسبب نقد اإل ايتْركولالمسلمون  كَان؟ هْل  ألّي كان تهديداألمةُ أّي

 مصداقيتَه، لذا سمح ألتباِعه  أن يتحّدى أحد؛ لَم يردبعد اآلن  ليتحّمَل أّي نقد شخصّيمحمديكن 
 اً مهماًالحظُ هامشنُ،  إلى أمر آخرنِتقالاإلقبل وبالمناسبة، .  نظر مختلفة أبدى وجهاتكّل منقَتْل ب

 : جاء فيه ما معناهسنن أبو داوودفي 
 

 نقلههذا . ليقتَ) عليه السالم(لنبي لغير مسلم أي فرٍد  يهودي َأو أساء إذا ه أنّيظِهر ذلك
. ِردة) عليه السالم(لنبي ل اإلساءة واألوزاعي أنمالك كما يقول . ، الشافعي، أحمد، وإسحاقليثال

 .٢٥ يِجب َأن يقْتََلفضإذا رف. ندميمسلم َأن يسَأُل ال

  
، ليتبعوه، حتى حياتهم الخاصة عائالتهم أتباعه أن يكْرهوا  أن علىالسيد المسيحعندما قاَل 

 آباِئهم باحتراِمالناس َأمر  السيد المسيح كما أن. هحبِّهم لب  مقارنةًاه كان عن ماأّن  الجميععرفَ
  !راِد عائالتهمأف قَتِْلعلى  شّجع أتباعه حتى اًمحمدلكن . همء أعداأن يِحّبواوأمهاِتهم و

________________________ 
   سنن أبي داوود 24
  - ٣٨٠٠ مالحظة رقم – سنن أبي داوود  25
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 لقَتْل محمد بِهثَ ع، بُأمّية و بنمريدعى عكان   آخراً مسلم الحادثةُ الخامسةُ رجالًتتناوُل
في طريق عودته، إلتقى . ت فَشلَ هذهغتيالاإل محاولة غير أن. ٢٦]بن حرب  [ سفيانأبو  هعدو
 قبل.  نفس العشيرِة العربيِةمن أعضاءعلى أنهما  الراعي والمسلم ، وتعارفَ أعوراً راعيوعمر

 :... و مينا الراعي لعمرإنتظر . اً أبداً مسلمح يصِبن له قاَل الراعي بأنَّالنوم اللجوِء إلى
 

 الرجل ؟ ِنم:  إذ دخل علي شيخ من بني الدِّيل أعور، في غُنَيمة له ، فقال ...
اً، فاضطجع ، ثم رحبم : فقلت. من بني بكر:  ؟ قال كر، فمن أنتمن بني ب: فقلت 

   :ل فقا،رفع عقيرته
  
وتُلَسبم سـِلميناوال داٍن  اًـ حّيمتُلٍم ما دسِلـديِن الم   
  

  ٢٧ قوسي، فجعلت ِسيتَهاى إذا نام أخذتُستعلم ، فأمهلته ، حتّ: فقلت في نفسي 
في عينه الص٢٨لت عليه حتى بلغت العظمحيحة، ثم تحام.   

  
ع  عمرو بن أميةعادم د وتَكلّممحم:  

  
 .٢٩ حدثَ باركَنيبما أخباري وعندما أخبرتُه ني عنسألَ

 

تّباع اشخص آخر لَم يرد . مئ نَاوهو أعور  أحد رجاِله الذين قَتلوا راٍعمحمد بارك ذاًإ
  .مونل االدامي محمد أثر  ويواصل.اسِم اإلسالِمب قتيالً آخركَان ف محمد

 

هزم . فَزارة  بني قبيلِةلمهاجمة محمد همرسل َأنيذ المسلمين ال الحادثةُ السادسةُ أعماَلتتناوُل
خَرج عافيته، ستعاد ابعد َأن و ٣٠.ثأربالح يأقسم الزعيم المسلم الجر. في البدءن ي المسلمبنو فَزارة

 :...و إمرأة عجوز ُأِسرتْ .  ثانيةًهموهاجمإليهم 

________________________ 
   سيرة رسول اهللا إلبن إسحاق 26
  .طرفها:  سية القوس 27
   سيرة رسول اهللا إلبن إسحاق 28
   سيرة رسول اهللا إلبن إسحاق 29
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 كبيرة عند مالك بيعة بن بدر كانت عجوزاً فاطمة بنت ر،أّم ِقرفة ُأِسرتْ... 
  بنيس حارثة قَ بناللّه بن مسعدة، فأمر زيد بن حذيفة بن بدر، وبنتٌ لها، وعبد

ر أنقْتُلالمسحفة  يثم ركضا بها. حين قتلها ربطها بفرسين  ( عنيفاً، فقتلها قتالًأّم ِقر 
   ...٣١)حتى ماتت ، وذلك لسبها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  
هنا هاجمد  أتباعمحض األواقبيلةً عربيةً، َأخذ معوحشية  أعماالًوارتكبا وبعد ذلك سرى ب 

بربطها بفرسين  اًمّزقوا إمرأة عجوز الِقيِم اإلنسانيِة األساسيِة، ي معدمهؤالء الرجال كَان. همضّد
ُل ءلَكنِّي َأتسا. نشعر باإلشمئزاز المرّوعِةالصرب عن أعمال قْرُأ نَعندما ! )يضاً بجملينوورد أ(

 . النازيينةوحشيبالفعِل ب محمدكَان . الحقيرِة محمد  أنصاِرَأفْعاِلمن  يشمئّزون المسلمين منكم 

  
 في وقت هأتْ هّزها كانت قد ألن،محمد بأمٍر من أخرى قُِتلتْ َأمةً  تتناوُلالحادثةُ السابعةُ

  .سابق
  

 اً،إنما أمر بقتله أنه كان مسلم: ، رجل من بني تَيم بن غالب خَطَلعبد اللّه بن 
 من األنصار، وكان  رجالًه رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم مصدِّقا، وبعث معهفبعث

يذبح له تَيساً، ، وأمر المولى أن  معه مولى له يخدمه ، وكان مسلماً، فنزل منزالً
 عليه فقتله ، ثم ارتد فيصنع له طعاما، فنام ، فاستيقظ ولم يصنع له شيئا، فعدا

  .مشركا
فَرتَنى وصاحبتُها، وكانتا تغنيان بهجاء رسول اللّه صلى : وكانت له قَينتان 

  .٣٢قتلهما معهبرسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم   فأمر ،اهللا عليه وسلم
  

األمتين (مع القينتين رتد ارجل الذي ال بقتِل محمد  أمر.ص هذه الفقرِةفّْحتنا ونَدعنا نَتوقّفُ ه
 بقتِل ة اإلسالميشريعةالسمح تَال . رتدا ه ألن بلالذَكَر عبده  قتَله ألن إبن خطل يقْتَللم. )المغنِّيتين

هما .  عنه األغاني الهجائيةات غنمتين ألنهمابقتِل اَألأيضاً  محمدَأمر . اً عبدإذا ما هو قتَل مسلِمال
                                                                                                                                                 

  . قائد الغزوة زيد بن حارثة كان 30
  بن إسحاق سيرة رسول اهللا إل 31
   سيرة رسول اهللا إلبن إسحاق 32
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آن ،  مكةمحمداآلن، بعد َأن فَتح . سابقالفي أكثر سنَة َأو ل محمد عنهجائيةَ الغاني األ  هذهاتغَنَّ
إلنِتقاما أوان .تان أيسوى لم تكونا . لدولة اإلسالميِة الجديدِةلإلسالِم َأو ل  تهديٍدلم تُشكِِّل اَألم
 .هعنا أغنية سخيفة ت غَنّهما فقط ألناهمقِتل بمحمد  أمر.َأمتين

 .طلبت العفو فعفا عنها النبّيو ىخراأل  وهربتن،ي المغنيتأمتي إبن خَطَل ة من واحدتقُِتلَ
 مشَعرتكَيفَ .  أيضاًأمر بقتِلها هي محمد لو لم تطلُِب العفو لكان  الثانيةأن اَألمةَال حاجة للقول 

الجريمِة  على نفِس محمد لقد أقدمكوسوفو؟ و بوسنياِنساء  الصرب الذين قَتلوا أخبار م سمعتعندما
 ، يِجبلَألمة محمد قتَل ونمسلمالّرر بإذا . رن ِمنْهِخسنهن  فقط أل الِنساِءأمر بقتِل –بالضبط 
 . الصرب في كوسوفووا أفعال َأن يبّررعليهم

  

  لخالصةا
 محمدتسبب  ضمناً، مِر أوبالطلِب، باأل. األشخاِص العديد ِمن أمر بقتِل اًمحمدنَرى أّن 

 إذا ؛ال حوارو، ال أحكامو، ن هناك محاكماتكتما ل. وهم نيام، حتى األشخاِص العديد ِمن بمقتِل
 همكبار، كُلّالصغار والالرجال والِنساء،  .، إذا شَككتَ في مصداقيِته وإذا تَكلّمتَ، قُِتلتَاًمحمدأهنتَ 

 لطلباِت َأو بناءاًبتْ ِكرتُا  التيجرائِم القتل اإلرهابيِة السبعل خالصة ذهه. محمد بسبب كراهيِة واقُِتل
  :محمدجهوِد 

  
 اً رجل يهودي قُِتَل ألنه كَان ببساطة يهودي،سنينةإبن ) ١

 مئنَاوهو   سنةً، قتَل١٢٠ ه رجل عمرعفك،أبو ) ٢

 ةمئ نَاوهي ت، قتلَ أطفال٥ لـ مروان، أّم  بنتماءعص) ٣

  ةمئ نَاوهي ت أّم لطفلين، قتلََأمةٌ،) ٤
 مئ نَاوهو أعور، قتَل راٍع) ٥

 خالل إحدى الغزوات ِمن ِقبل المسلمين الذين َأسروها ِنصفينإمرأة عجوز مّزقتْ ) ٦

  محمد سخرتْ من ها قُِتلتْ ألنَأمةٌ) ٧
  

في هذه درجهم هنا نُ ن للكننا نفسه،مصير ال الذين عانوا األشخاِص كان هناك المزيد ِمن
مثل . أعماله  يتبعوننوإرهابيو اليوِم المسلم. اً إرهابيمحمدكَان : شك فيهال األمر الذي . المقالة
  .محمد  قام بهلى ماإ ينهم مستند اليوم َأفْعالالمحمديون نرهابيواإلمثل األتباِع؛ يرتكب ك النبّي
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 أسئلة

 سنةً، أّم  ١٢٠ هرجل عمر, لميناسم  يهوٍدليأمر بقتِل محمدِل كَان ا الرج من نوعأيُّ) ١
 نتقدوه؟ا َأو هلفوا خهم ألنفقط. ، الخَأمة أطفال، ٥لـ

لم ؟ لماذا هم سِخروا منكألنَّ، َأو ك الرأيلفونَاخ يهمتُل اآلخرين ببساطة ألنهْل هو حقّ قَ) ٢
 أن مع اآلخرين  بالرأي الذين يختلفونهل يستحقُّ األشخاص بعض النقِد؟ تحمُُّل محمدبإمكاِن يكن 

 َأو المجرمون المنظَّمون  الفاِسدون السياسيونيتصرفُال أ؟ وهم ِنياماً، عمداً، في الليِل، سّريقْتَلوا، 
 ؟بهذه الطريقة

 اًناسألون سراً، يقْتلون عم أعمال اإلرهابيين المسلميِن اليوم؟ ياألفعاِل طبيعةُ هذه ِبهأال تُش) ٣
 َأو هم الرأيلفونَاخيقْتلون أولئك الذين ي.  َأو عدالٍةدون قانوٍن، يقْتلون ال ناقة لهم وال جمل
 .يعارضونَهم حتى شفهياً

ن يي األمريك على؟ هْلاإلستقامِة الِفكريةِقيِم العدالِة ومع  "اإلسالميِة "ِقيمال هذه  تتوافقُهْل) ٤
ْل يِجب َأن ، َأو هتهديد حرِّيتهم في التعبيِر واتوقّعي  أنمحمد ينتقدون جرائم نن الذيييواألورب

أجل من ن ييبقَتْل األمريك ؤواَبد نيمسلمال  أنتذكّرلنم الحقيقة؟ قوِله لمن القتِل يِعيشوا في خوٍف
 .سالماإل

ه، كَيفَ و وينتقدوهلفُاخ ين الذياألشخاِص قَتْل أي هذا النظاِم، ضعاَوهو  محمد  كانإذا) ٥
ؤثّرفي المجتمعاِت اإلسالميِة مثل ما ِعالقة ذلك باألفعال التي رأيناسالمِي؟ اإلمجتمِع ال على  ذلكي 

كَانتْ النتيجة النهائية نرى أن كستان، والسودان؟ الجزائر، إيران، العراق، أفغانستان، مصر، با
 ماليين المواطنين المسلمين يعانون ألن إخوانهم المسلمين .تعذيب، الخومذابح وحشيةَ، جرائم قتل 

أصحاب األهداف السياسّية يتّبعون ِمثال محمد الذي لم يترّدد في اللجوء إلى العنف والقتِل لتحقيق 
 .سياسية دون مناِزعوتثبيت سلطته ال

 أن ال نُريدأقُوُل؟ نَ مختلفين، ماذا أشخاصاً أنّه قَتَل نا اليوم، وعرفاً حّيمحمد لو كان) ٦
 حياتَه  يخْسر أن في السجِن مدى الحياة، َأوأن يزججرائِمه، بسبب العدالة كهذا مجرم  يواجه
 أسود ب رجالً سح ألنَّه بالموت عليهمِك ح عنصري أبيضيتعاطفُ مع جرائمه الكبرى؟ من بسبب

ون ودعمالمسلمون . ِهبعد ذلك فقط للحصول على ماِلقَتلَه و  رجالًمحمد عذّب لقد؟ فقتلَه تهسيارب
 ذلك األسلوِب  مناسِم اِهللا، جزٌءبقَتْل اآلخرين، . ة اإلسالميشريعة والمحمد أسلوِب حياة باعتّإل

  .والنظاِم
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المحتَرمِة؟ إّدعى  األخالقيِة ئالمباد طبقاً لمعاييِر محمدتَقييم أعماِل في   الحقُّلنا أليس) ٧
  منأّيوحسب لذا .  نظامه كَان إيحاء اهللا النهائي لكُّل البشر أنإّدعى. محمد أنَّه آخر أنبياء اهللا

 ئ المبادمعايير بما أن؟ ةشرّيرأعماالً  دمحم ت أعماُل، أما كَانَالمعروفةخالقية األمعايير ال
 لهذه النبّوةخالقية ئ األمبادتُصنِّفُ ال، كَيفَ اً بغيض عمالًقتَلال تَِجد  المعروفةاألخالقيِة اإلنسانيِة

 المزعوم؟التي ادعاها خاِتم أنبياء اهللا ك تلمعاييرنا األخالقية تَكْسفُ ؟ لماذا انفسه

 الصرب؟ رأينَا الصرب يرتكبون البعض ِمن األعمال  كالذي قام بهأال يبدو هذا تماماً) ٨
 لم ألنهم أهل كوسوفوقَتَل الصرب . هانفس عَل األشياِءفَ اًمحمد غير أن. ريِخااألكثر وحشية في الت

ا الصرب رأينَ.  اليهودقَتِْلعلى  هم حثَّأتباعه عندما محمد أمر به ماهذا بالضبط . اًنوا صربوكي
. هاهاجمالتي القبائِل ب محمد  فعلههذا بالضبط ما. هل كوسوفو أل األمالك الماديةيستولون على
لو .  السبايا من النساءإغِتصاِبب لجنوده محمدسمح . يغتصبون الِنساء الكوسوفياترأينَا الصرب 

 !اً َأو نازياً نَدعوه صربيلكنّا اليوم، اً حّيمحمد كان

  جعل قَتْل شخص ما، فيهاديري كان كُلَّ مرٍة لماذا بنفسه؟ هضحايا محمد  يقْتل لملماذا) ٩
 ه الشرّيرة؟ِلأعماب يقوم آخر اًشخص محمد

  يأمرعندما. محمد  مارسه اإلسالم الذي هوهذا. نْظر إلى الجانِب المظلِم لإلسالِملن) ١٠
يف يِجب َأن نَِصفَ ذلك معارضته، كمجرِد  في الليِل ل ضعيفات ِنساءتُقتَل َأن مامؤسس دين 

 ؟الدين

، تعبيرال  فياآلخرين حرية أنكر  قدمحمدكان سان اآلن في اإلسالِم؟ إذا أين حقوق اإلن) ١١
  في العالِم اإلسالمِي اليوم؟ثُحدي على اإلسالِم وما  ذلكنَعكسيكَيفَ 

١٢ (؟ كلما أصبحت أكثر ُأصولّية حقوق اإلنسانل قمعاً األمم اإلسالمّية أكثر لماذا تُصبح
 قمِعوا بؤ بد حتى الحكمما إن تسلّموالكن . أشداء نيكَانوا مقاتل.  على سبيل المثالْأخذ الطالبانلنَ

ازدادت  األمور ، لَكن مؤقتإجراء أنّه  في البدايةقالوا. فغانياتاألِنساء ال  خاصةعامِة الناس،
 لَها موقع )RAWA(الجمعية الثورية لِنساِء أفغانستان . اتلِنساِء األفغانيسوءاً ولم تتحّسن بالنسبة ل

 . ظلم ما تعّرضوا له منعرضي على اإلنترنت
 

http://www.rawa.org/
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 اإلرهاب في القرآِن
 دعلّممحعموماً،. و قَتْل غير المسلميِنضِطهاد َأا أتباعه مِمحِشبان يمسيحياليهود ولل  سيلع 

لمسلمين ل يتعطُأ دخٍل ضريبةَكَانتْ  هذه  الجزيةضريبة. دفعوا ضريبة خاّصةي بأمان شرط أن
اليهود   وكان على.النشاطاِت الوثنيِةبتوقّفهم عن تعاطي  ها فَقدو التي عن العائداِتتَعويٍضك

  علىكانو. يقتلواحّولوا إلى اإلسالِم َأو يتَأن  ،هذه ضريبِة اإلبتزاِز  دفْعوا رفضإذا ،والمسيحيين
 لديهمكن ي لمعموماً . يقتلوا إلى اإلسالِم َأو واحّوليت، أن مثالً الوثنيينكين، يهود والمسيحغير الي

 :د اليهود والمسيحيينضِطهاعلى ا المسلمين تحثُّي ت الذه هي اآليةه. الجزيةخيار دفْع ضريبِة 

  
 قَاِتلُواْ الَِّذين مرا حم ونرِّمحالَ يِم اآلِخِر ووالَ ِبالْيِباللِّه و ْؤِمنُونالَ ي  اللّه

 ِمن )وهو اإلسالم الذي يلغي كل الديانات األخرى (ورسولُه والَ يِدينُون ِدين الْحقِّ
الضريبة المفروضة (حتَّى يعطُواْ الِْجزيةَ ) أي اليهود والنصارى( الِْكتَاب الَِّذين ُأوتُواْ

 }٢٩:٩سورة التوبة {  )ذُالً وطاعة لحكومة اإلسالم (عن يٍد وهم صاِغرون) عليهم
  *)لقرآِنتفسير الجاللين لتعليق بين قوسسن ِمن ال(*

  
 َأمر اًمحمدمن الواضح أّن .  السابقةيةاآل  تضمنتهإخْضاع َأو قَتْل المسيحيين واليهودباألمر 

 لكن. الجزية َأو يجعلوهم يدفعون ضريبةَ  عن دينهممحاربة المسيحيين واليهود ِليحّولوهمبأتباعه 
؟ فيذهبوا بسالمهم وتركي لهخبر أتباعأحّولوا إلى اإلسالِم َأو يدفُعوا الضريبةَ، هْل تَعتقد أنّه تإذا لَم ي

في كل ذلك الخلفيةَ لنِجد . موتال، َأو والطاعةدفْع ال،  إلى اإلسالمالتحول:  جداً واضٌحلجوابا
  :بن إسحاقإل "سيرة رسول اهللا"كتاِب 

  
 ...طُواعتَّى ياليهود والنصارى (ح( وناِغرص مهٍد وي نةَ عيالِْجز   أي ففي

ضهم اللّه بما قطع عنهم بأمر الشرك، تخوفتم من قطع األسواق ، فعو هذا عوض مما
   .٣٣الكتاب ، من الجزية ما أعطاهم من أعناق أهل

  

________________________ 
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ذعنوا للمسلمين أ وما أعلنوا الطاعةإذا ف. مهاجمة اليهود والمسيحيينب أتباعه محمدر مأ
، ُأخرى  مرةً.لمسلمينل الجزيِةدفعوا ضريبةَ ي  أنكان عليهمن َأو يهود، ي َأن يبقوا مسيحياختارواو

 أيضاً أّن الضريبةَ الحِظمن الم. مبتزاًاآلن  محمدأصبح . اهللاتَغّير  ، محمدظروف تَغّيرتْ حينما 
 ِضيعولت ت كَانَبل،  العامةشؤوِنال  فيلِةالدوكَن لدعم ت لم على المسيحيين واليهود المفروضة
  أما هنا،"حماية،"ـلل  الخوةن يدفعونيخراآلُل عج ي،بالضبط مافيالل زعيٍمك محمدكَان . المسلمين

علّم تُي ت القرآِن الآيةَهنا نذكر ! حتاج الحمايةَ ِمن المسلمينا هم منن واليهود ومسيحيالكَان ف
 :مهاجمة وقَتْل الوثنيين على المسلمين
 

 لَخَ فَِإذَاانس راَألشْه مرالْح  
 واحصروهم وخُذُوهم وجدتُّموهم حيثُ ِرِكينالْمشْ فَاقْتُلُواْ

 الصالَةَ وَأقَامواْ تَابواْ فَِإن مرصٍد كُلَّ لَهم واقْعدواْ

  }٥:٩سورة التوبة  { رِحيٌم غَفُوٌر اللّه ِإن سِبيلَهم فَخَلُّواْ الزكَاةَ وآتَواْ
 

 د ِةسير في اآلية هخلفيةَ هذنِجدمحفقط جزءاً منها، طويلة جداً كامِلبال  الفقرة.م لذا نقتبس. 

  
في نَقِْض ما بين رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وبين ) براءةُ ( ونزلت 

 عن البيت أحٌد أن ال يصد: المشركين من العهد، الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم 
الناس من   بينه وبيناًوكان ذلك عهداً عام. جاءه ، وال يخاف أحد في الشهر الحرام 

أهل الشرك، وكانت بين ذلك عهود بين رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وبين قبائل 
ف من المنافقين عنه في العرب خصائص، إلى آجال مسماة، فنزلت فيه وفيمن تخلَّ

  وَأن،نَّكُم غَير معِجِزي اللَِّه واعلَموا َأ.فَِسيحوا ِفي األرض َأربعةَ َأشْهٍر  ...تبوك، 
خِْزي الْكَاِفِرينم وِلِه ِإلَ.اللَّهسراللَِّه و َأذَاٌن ِمنجِّ اَأل والْح موى النَّاِس ي اللَّه ِر َأنكْب

 وِإن ، لَكُمفَِإن تُبتُم فَهو خَيٌر  .الحجة  أي بعد هذه: بِريٌء ِمن الْمشِْرِكين ورسولُه
 الَِّذين  ِإالَّ.فَروا ِبعذَاٍب َأِليٍم وبشِّر الَِّذين كَ،تَولَّيتُم فَاعلَموا َأنَّكُم غَير معِجِزي اللَِّه

شِْرِكينالْم ِمن دتُّماهع  ...  ٌد ِمنَأح ِإنو شِْرِكينالْم : أي من هؤالء الذين أمرتك 
   .٣٤ م اللَِّه ثُم َأبِلغْه مْأمنَهفََأِجره حتَّى يسمع كَالَتَجارك اس  ،بقتلهم

  
________________________ 
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  بينما كرههين معه،ملاسمالبعض  كَان.  ِمن القبائِل العربيِةعدٍدمع  تفاقيةٌا محمدل تكَانَ
أن مع العرب الوثنييِن و" تّفاقاإل" كلمِته، فَسِخب يسمح له "وحياً "محمدعلى " اُهللا "أنزَل. آخرون
هاجمتَكإمرةً أخرى، . الشهوِر المقّدسِة األربعةانقضاء هم بعد ي دسبمحمرتْ ف ةً قواألمورتَغي .

ِمس دلحمحفْسخَأي أنلكَِذب، با ما  ي شْنالوثنيينالتّفاقَه، وي رتْ . حرب ضددظروف تَغيمحم ، 
 . أيضاً هوريتَغَف دمحم وخَدم اُهللا

 بعض كان. لخُروج وقَتْل الناِسبا المسلمين يأمر اهللا  أنِةساِبقالحظ في الفقرِة المقتبسِة النُ
 .تهم مهاجمكان من الواِجِب، محمدوا يتبع ألنهم لَم ،لكن.  بسالم مع المسلمينيعيشونهؤالء الناِس 

  

اإلسالميُّاإلرهاب مينسِل على الم 
  اإلسالمون يتْركنالذي

نصت تعاليم .  شفهياًحتى أولئك الذين عارضوه تِلقَب، َأو  السالحةلفَتْح ِبقوبا محمدلم يكتِف 
 في ما يلي.  أيضاًيِجب أن يقتلوا هم المسلمين الذين يتْركون الدين اإلسالمي على أن أيضاً محمد

 اتكتابال، بعد القرآِن، أكثر هو البخاريحديث مع العلم أن  بخاري، البعض اإلقتباساِت ِمن حديِث
 .أهميةً في اإلسالِم

ال يحّل دم امرىٍء  (:قال رسوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  قالعن عبِد اهللا
أن شهدبالنفس: ي رسوُل اهللا إال بإحدى ثالث وأنّ،  ال إله إال اهللاي النفس، والثيب 

  .٣٥) التارك للجماعة،فارقُ لِدينهوالم, انيالّز
  

لو :  فقال،فبلَغَ ابن عّباٍس,  علياً رضي اهللا عنه حّرقَ قوماًأّن: عن عكرمةَ
, )ال تعذّبوا بعذاب اهللا(: ألّن النبّي صلى اهللا عليه وسلم قال, كنتُ أنا لم ُأحّرقْهم

  .٣٦)ينَه فاقتلوهمن بّدَل ِد( كما قال النبّي صلى اهللا عليه وسلم ،ولَقتَلْتُهم
  

________________________ 
   صحيح البخاري 35
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 فألن ،إذا حّدثتُكم عن رسوِل اهللا صلى اهللا عليه وسلم: علّي رضي اهللا عنهقال 
 فإّن ،وإذا حّدثتكم فيما بيني وبينكم, أخّر من السماِء أحّب إلّي من أن أكذب عليه

يأتي في آخر الزمان (: سمعتُ رسوَل اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول. الحرب خدعة
يمرقون من اإلسالم , يقولون من خير قوِل البرّية, سفهاء األحالم,  حدثاء األسنانقوٌم

فإن ,  فأينما لقيتموهم فاقتلوهم،كما يمرقُ السهم من الرمية ال يجاوز إيمانهم حناجرهم
  .٣٧)في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة

  
بل ،  فحسب"هموحيثما تَِجد" اإلسالم ونركتي ن الذيالمسلمين َأن يقْتلوا أولئكمحمد  يعلّملم 

مسلم الذي ال أن هم كذلكعلّمقدِّمبهذا العمِل إنما هو ي كافوف  هللا وسخدمةً يقوميوم الِقيامِة ُأَي! 
  

 ن عالحديثةالكتابات اإلسالمية 
 اإلسالم واإلرهاب

  
 .حربالشَّن ب تسمح لهم التين عن األسباِب يِعّدة مسلمكَتب 

 

 ِجحجال  كلُّخفقتُعندما إال   سيادِة اِهللاثبيِتلتَحرِب ال تُشْنُّ ، اللكن في اإلسالِم
 .٣٨ ضّد الغرِض ِمن خَلِْق البشريِةواملُوعإرادتِه  واضفي إِقناع أولئك الذين رف

  
 ليكونوا  القرآِنمن أعاله اآليات بعض إلىاإلتِّهام أصابِع بأشار العديد ِمن العلماِء الغربييِن 

 ذاه.  ضّد غير المسلمين الدائِم في حالة ِمن الكفاِحي هو اإلسالِم العالمأنتَأكيد ال على ينقادر
 إلى خطِر  العبدهذاعّرض تُه  عبِدمن ِقبِل سلطِة اهللا تحّدي  ...بالنسبة إليهم لجعلجواب كاف 

في  النمو السرطانِي من اُ نوععتَبري، ة اإلسالميشريعِة، في نظِر الالمتّهِم ا ومثل هذ، بالخيانِةاتهاِمِه
  منهكذا يصبح.  للقسمةة واحد، نفس غير قابلأي،   "نفٍس واحدٍة"كـ ، الذي خُِلقَ البشرّي الكائن

________________________ 
   صحيح البخاري 37
   ١٩٧٩ الطبعة األولى، الهور، باكستان، ،"مفهوم الحرب في القرآن"مالك، . ك. س 38



 25 

 اِتلمعالجل ستِجبيلم إذا ( بالوسائِل الجراحيِة ولوضروري إزالة التشّوِه السرطانِي حتى ال
 .٣٩رية الباقيةتَخلَص البش، لكي )األخرى

يجب أن  كنمو سرطاني ينظَر إليهمسالم اإل ونضرفييذْكر الكاتب المسلم أّن أولئك الذين 
 أّن ون يقُولُنالذي" نيغربيالعلماء ال"أساساً يوافقُ  الكاتب المسلم أنالحظ نُو. يزاَل عنوةً، أي بالقتِل

 الذي حدث في نا إلى نَظرإذا. ع غير المسلمينم" الحرب الدائمةفي حالة ِمن "هو اإلسالِم 
،  العكس هو الصحيح أنيظْهر. الجزائر، باكستان، أفغانستان، إيران، نيجيريا، السودان، الخ

رهاب في اإلموت وال  منكثيرالفي الحقيقة النمو السرطاني الذي سّبب هو سالم اإل أن بمعنى
 .العالِم

 

  اليوماإلرهاب اإلسالمي في العالِم
 المجعلى اإلنترنتمواقِع الهناك عدد ِمن اإلرهابية موعاِت تُوثّقُ أعماَل ونوايا العديد ِمن 

عنفَ ال األشخاصهؤالء  يستعمُلن، ين حقيقييكمسلم.  في كافة أنحاء العالمالعاِملِة حالياًاإلسالميِة 
عدد ِمن مواقِع ل جزئي  ما يلي عرضفي.  يعيقُ أهدافَهم َأو يهين معتقداتهم الدينيةفرٍدضّد أي 
 :اإلنترنِت

Institute for Counter-Terrorism 
U. S. State Department, Office of Counter-terrorism 
The Terrorism Research Center 
Patterns of Global Terrorism, 1999 
Jane’s IntelWeb, Terrorism Watch Report and Intelligence Watch Report 
South Asia Terrorism Portal 
Emergency Net, Counter-Terrorism 

 أسامة بن الدن
Declaration of War Against the Americans Occupying the Land of the Two Holy 
Places.   

 مراجعة
عظمالمسلمين لَيسوا إرهابيينم  . العديد ِمنْهمفضرحول العالِممسلمين الاِنهمأعماَل إخو وني . 

ن ون المعتدلويرفع هؤالء المسلم  مانادراً، عالميةَال هيمنةَال يعلّمسالم  أن اإلبما لسوء الحظ، لكن
________________________ 

  ١٩٧٩ الطبعة األولى، الهور، باكستان، ،"نمفهوم الحرب في القرآ"مالك، . ك. س 39

http://www.meij.or.jp/new/Osama%20bin%20Laden/jihad1.htm
http://www.ict.org.il/
http://www.state.gov/s/ct/
http://www.terrorism.com/
http://www.state.gov/www/global/terrorism/1999report/1999index.html
http://intelweb.janes.com/
http://www.satp.org/default.asp
http://www.emergency.com/cntrterr.htm
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ون في البلداِن مسلمال ظّمنَحزب اِهللا في لبنان، ل اًن معسكرو اإلسرائيليصفَإذا قَ. اًحتجاجاأصواتهم 
  صدام حسين، لكن فعَلقدر مابن يمسلمال منإسرائيل لم تقتل . اإلحتجاج الغربيِة مظاهرات

كانت موّجهة من المسلمين ضد يغّْضون النظر عن اَألفْعاِل العنيفِة متى عموماً المسلمين 
أولئك في السودان، مصر، كهم، اِن إدانة األعماِل اإلرهابيِة ِمن إخو على المسلمينُلمح. المسلمين

إسرائيل  حول العالم نوبينما يدين المسلم. أمٌر شديد الصعوبةالجزائر، أفغانستان، َأو العراق 
  التي شنَّهااإلبادة على حرِب اًحتجاجا اه أصواتنمسلميال  سوى ِقلَّةٌ منرفعت  لمبشكل مستمر،

تقارير ال  تُشيرمساعدة األكراد؟ بدالً ِمن ذلك،لبن الدن ا لم يهبلماذا . صدام حسين على األكراد
، إيران والعراق  كلٌّ منعارضى ذلك، لماذا عالوة عل. مَل مع صدام حسيناَعتبن الدن ا  أنلىإ

 ؟الكوسوفو يمسلِمل اإلبادة الجماعيِة  حرِبعسكري إليقاْفالغرب ال عمل الدولتان المسلمتان،

مم  أّن األا نسوهملكن.  العراق التي فُرضت علىغربيةَال  اإلقتصاديةعقوباتالدان المسلمون أ
دتْ ناش.  نحو العربية السعودية التهديداتأطلقَراق الكويت و العاحتلَّ كَانتْ منقذَهم عندما الغربية

الغزو اإلسالمِي وإليقاْف اإل لتَحرير الكويت  غير مسلمٍةاً أمم اإلسالميةُهذه البلدان سالمية ِمن
لماذا  شرّيرة، غربيةال بلدانالكَانتْ إذا . ة مكة والمدين أرضباتجاِه تقّدِمالَ  من ومنعهجيِش العراق

 ما ِمن إخوِتهما الغرب لِحمايتهاَأن تُناشد، محمد الكويت والعربية السعودية، أرض لىكان ع
ِحماية يقوموا ب ومسلمين بين اإلخوِة الالِقتاَل غير المسلمين َأن يوقفوا لماذا كان على؟ مسلمينال

أن هذه  ايتهم؟ رغم على ِحماً؟ أما كَان اهللا قادرالمسلمطاغية ال, أرِض مكة ِمن صدام حسين 
 .غربي في الشرق األوسِطالتدخَّل المسلمون وينتقدون ال  ينسى،ريخيةا تاألحداث حقائق

 درستُ  لقد.رهاباإل، أكيد المستقبل لإلسالِم في البلداِن الغربيِة؟ شيء واحد يخبِّئماذا 
 أمريكا  إلىغلبيةُ المسلمينتَنْظر أ.  العالِم الغربِي، خصوصاً أمريكان ع إسالميٍة نظٍروجهات

وقفُ اإلسالمحسب. اليوم كالحائط العظيم األخير الذي ي تُحطّم َأو تُسقَطَ، أمريكا  رأيهم، يجب أن
 يحفّز ماهذا و. حمن لتَفجير أبراِج نيويوركّرعبد ال حفّز الشّيخَ ما هذا .ضروريةالبكل الوسائل 

ليكن األمر .  اإلسالِمسلطِةأمريكا إلى   فيهتَسقطُعن يوم المسلمين في كافة أنحاء أمريكا للكَالم 
 إنما هو، "إذا"سؤال اللَيس .  ذلكونن في أمريكا، وسيواصلُيين األمريكومسلمال، قَتَل واِضحاً

 ."متى"

لكن . طّيبون ناٌسُأالعديد ِمنْهم .  أكثر المسلمين في أمريكا لَيسوا إرهابيين،مرةً أخرى َأقُوُل
 ِرعتْ عمبذورإذا ما حصلت على الحرّية، الشريعةُ ههذ.  وروِح اإلسالِمفي شريعِة اًقَياإلرهاِب ز 

 في ُأثِبتَوكما . محمدن لمثاِل يمخلصال في أعماِل المسلمين  تُظِهر نفسهاتَفَتُّح، سوفَتنمو وتل
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لم إلى المبادِئ اسوم تحررم مسلم معتدل  من يدري متى يعود أي"لَيس بدون بنِتي،"لِم يالف
  عنفَ اإلسالِم؟عتنقفياألساسيِة لإلسالِم 

. غربيةال الدوِلبعض المسلمين الذين يريدون الهجرة إلى لل غريب  تحّوغاِلباً ما يحصُل
،  الفرصتنقُصه وطنهم األصلي أنن إلى مسؤولي الهجرِة و األمر، يشتكي هؤالء المسلمئباد

غربية ال تلك الدولة في ان يستقّروَإ ما، لكن. الِفكرّيةحرية الدينية، واليات حرالنسان، اإلحقوق 
يبدون . سالميِةاإلدولة ال بمدح مزايا نوؤ، ينقلبون على بلدهم المضيِف ويبدا بحرياِتهاويتمتّعو

 -ثر استقامةً لكان األمر أك. معامالتهم مسؤولي الهجرِة لقُبول إلى التماساِتهم نَسوا همأنوك
لحقوِق اإلنسانيِة والدينيِة لألقلّياِت غير المسلمِة ا ا في سبيِل هم كافحولو -وبالتأكيد أكثر صدقاً 

  هوأّن اإلسالم مؤمنين حقاً  كانوا، وإذا.  اإلسالميِةتحت سلطِة الدوِل والحكوماِتالتي تَعاني 
 ،لماذاالجواب العراق، إيران، َأو باكستان؟ أفغانستان، السودانوا إلىراجهي لَم ، 
  

 الخاتمة
 بما. ديني وأيديولوجٍي إرهاٍبأعماله كَانتْ أعماَل .  عقيدِتهلنشِروقَتَل الناس  محمدأخافَ 
 للنشاِط تأييداًن ومسلماللسلوِك، يِجد ل إللهاِم ونموذٍجل  كمصدٍرمحمدإلى  ونينْظرأن المسلمين 

 التبرير لمهاجمة هذااليوم ن ومسلماليستعمُل . محمدهم ليِم نبّياحياِة وتعاإلرهابِي اإلسالمِي في 
 يسيرون هم  إنما،ذلكمسلمون الرهابيون اإل  يفعُلعندما. وقَتْل أولئك الذين يختلفون عنهم

  إلى هذا ينتميمحمد، وونقتليدان السيد المسيح أولئك الذين أ. محمد ىط خُعلىبإخالص 
  .الصنِف

َألن خَاِرجاً الِْكالَب والسحرةَ والزُّنَاةَ والْقَتَلَةَ وعبدةَ اَألوثَاِن، وكُلَّ من يِحبُّ 
 .}١٥:٢٢ِسفر الرؤيا {. ويصنَع كَِذباً

  
ن  الِبداية، وبأّن أولئك الذيذُن م كَان قاتالً أّن الشيطانيوحناالسيد المسيح في إنجيِل قاَل 

 . الشيطاِنبناء أواأرادوا قَتْله كَان

ذَاك كَان قَتَّاالً ِللنَّاِس . َأنْتُم ِمن َأٍب هو ِإبِليس وشَهواِت َأِبيكُم تُِريدون َأن تَعملُوا
فَِإنَّما يتَكَلَّم ِمما لَه متَى تَكَلَّم ِبالْكَِذِب . ِمن الْبدِء ولَم يثْبتْ ِفي الْحقِّ َألنَّه لَيس ِفيِه حقٌّ

  }٤٤:٨إنِْجيُل يوحنَّا  {.َألنَّه كَذَّاٌب وَأبو الْكَذَّاِب
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نفس األعماِل ب يقومون محمد بناءاليوم، أ.  اآلخرينقَتلب محمدسلطة، بدَأ اللى ع تربعحالما 
 يقدِّمونن أنّهم يعتقدم المسيحيين بعضهمه، يوماً ما، سوف يقتُُل  السيد المسيح بأنَّقاَل. الشرّيرِة
 .إلى اهللاخدمةَ 

  }٢:١٦إنِْجيُل يوحنَّا  {تَْأِتي ساعةٌ ِفيها يظُنُّ كُلُّ من يقْتُلُكُم َأنَّه يقَدِّم ِخدمةً ِللَِّه
  

قين ن مسلمين سابومسلمالإيران على سبيل المثال، يقْتُل كاليوم، في البلداِن اإلسالميِة، 
علّم السيد المسيح أتباعه محبة .  أخرى، يهاجمون ويهّددون اآلخرينبلداٍنوفي . َأصبحوا مسيحيين

 لقَتْل الناِس في الرسَلالسيد المسيح لَم يرسْل . لصالة من أجل أولئك الذين يضطهدونَهمواأعدائهم 
 .له السيد المسيح ومعارضة السامرّيين مثالال  على سبيلخُذْلنأ.  ذلكعَلفَ محمد:  الليِلعتمِة

 

وِحين تَمِت اَأليام ِالرِتفَاِعِه ثَبتَ وجهه ِلينْطَِلقَ ِإلَى ُأورشَِليم وَأرسَل َأمام وجِهِه 
ِعدُّوا لَهتَّى يح اِمِريِّينةً ِللسيخَلُوا قَردوا وبالً فَذَهسر .قْبي تَِّجهاً فَلَمم كَان ههجو َألن لُوه

شَِليمُأور ونَّا قَاالَ. نَحوحيو قُوبعي ِتلِْميذَاه َأى ذَِلكا رفَلَم :» نَقُوَل َأن َأن بُّ َأتُِريدا ري
لَستُما «: وانْتَهرهما وقَاَلفَالْتَفَتَ » تَنِْزَل نَاٌر ِمن السماِء فَتُفِْنيهم كَما فَعَل ِإيِليا َأيضاً؟

. »َألن ابن اِإلنْساِن لَم يْأِت ِليهِلك َأنْفُس النَّاِس بْل ِليخَلِّص! تَعلَماِن ِمن َأيِّ روٍح َأنْتُما
  }٥٦- ٥١:٩إنِْجيُل لوقا {. فَمضوا ِإلَى قَريٍة ُأخْرى

 

 دكَانمحْأمرل مب رجالَه يهممستعبداجقْتل َأو يكّانها ة القريِة السامريِة، ثّم يسكُّل نهب، وي 
 جلب الذي  هو إذاًمن. مهاجمة غير المسلمينب جيوشَه أمر، وةقال محمدسب تَكابعد َأن . هماتمتلكم

بدالً ِمن ذلك، . كن ِمن اهللاي لم دمحمرجل ال؟ بالتأكيد، هذا سالمال للبشريِة؟ من علّم  اهللا حبِّرسالةَ
 :تَّىفي إنجيِل ممنهم  رسله أحد األنبياء المزّيفين الذين حذّر السيد المسيح  هومحمد

 

كَِثيِرين ِضلُّونيو ونةٌ كَِثيركَذَب اءَأنِْبي قُوميتَّى  {.و١١:٢٤إنِْجيُل م{ 
 
 

  




