
 علی دزخيم محمد

  برگ6 از ١برگ

تواند بی بريدن سر او انجام گيرد پس از خواندِن  ميهنم با درنگريستِن اين نکته که کشتن يک نفر می هم
 :ها را برای خود و ديگران بشکافيد های زير، پاسِخ اين پرسش نوشته
 تواند سرببرد؟  آيا يک شخصيت الهی و آسمانی می •
 لهی و آسمانی باشد؟ تواند يک شخصيت ا برد می آيا کسی که سر يک انسان را می •
 چه خطايی از يک نفر ممکن است سربزند که بريدِن سرش را به دسِت يک انساِن ديگر جايز کند؟ •
تواند خدا  گردد، می ای که باشد، خشنود می آيا موجودی که از بريده شدن سر آفريدگانش به هر انگيزه •

 باشد؟
» آسمانی بودن و انسان بودن«يا » ی و توحشددمنش«ی   يک از دو دسته از نگرش شما سر بريدن در کدام

 گيرد؟ جای می

 يــــلـع
 

آماری کوتاه از نام های بدست آمده کسانيکه بدست علی کشته يا سربريده شده اند ميتواند در شناخت او نقش 
، مرد مردان، جوانمرد، رئوف و »معصوم« اساسی داشته باشد که آيا بدرستی ميتوان چنين آدمی را بيگناه 

  دانست؟دوستار انسانها، فرشته منتخب خدا
 

پسر   ، با شمشير بدونيم کرد نيمی را براست و نيمی را به چپ انداخت بنام عروه را« علی مردی  .١
اموی عروه را هم به سرنوشت او گرفتار کرد و بصورت گوشت و استخوان بی حرکتی بر روی آن 

  ١».سفره خون فام در کنار آن کشته افکند
 

 .٢ن عبدود را با نيرنگ سربريده استعمرو ب .٢
 

«  مرحب ميانجی را کشته است و سپس دِر ،در تاخت و تاز به خيبر با مردميکه سر جنگ نداشته اند .٣
را که ساکنين آن از ترس بسته و کليد کرده بودند از جای درآورده و دست به کشتار » قلعه قموص
 ٣.زده است

 
 از سران خيبر که به ميانجيگری آمده بودند همه را –اسر  ي– مره – عنتر –ربيع بن ابی الحقيق  .٤

 ٤.کشته است
 

بدست آمده آب دهان ) غنيمت(= عتبه مرديکه از روی خشم بر بيدادگری محمد در پخش پروه های .٥
 ٥. بريده است خود را بر گونه او انداخته بود علی بيدرنگ سرش را

                                                 
 . پوشينه پنجم دفتر االمام علی نوشته عبدالفتاح برگردان زير نگر آيت اهللا سيد محمد طالقانی٣۵ برگ   -١
  
 دفتر معصوم دوم پوشينه – برگردان جواد فاضل ۶۴ دفتر معصوم دوم پوشينه يکم برگ – ٧١ منتهی االمال قمی پوشينه يکم برگ -٢

علی عاجزانه به پيغمبر ميگفت که او را از نشئه سکرآور معرکه خونين نبرد محروم نسازد و اين ننگ  « - ۵٨ – ۵٧دوم برگهای 
 .٣۶١دفتر اسالمشناسی علی شريعتی برگ :  بر خشکی ننگين آرامش و امنيت نيفکند اچاالک دريای خونين نبرد ر

 
قلعه قموص « :  دفتر معصوم دوم پوشينه يکم چنين آمده است– بياری شيطان   کشتن مرحب بدست علی٧٨ – ٧١منتهی االمال قمی برگهای  ٤ -٣

مرحب خيبری مردی بود که عالوه بر چند .... م می گشودند و شامگاهان می بستند در بزرگی داشت که گفته ميشود چهل مرد زورمند آن را سپيده د
کله «عمامه که بسر می بست و عالوه بر خودی فوالدی که بر سر ميگذاشت سنگ بزرگی را هم که مثل سنگ آسيا در ميان آن سوراخ بود بر ميله 

و آنرا از پاشنه کند بصورت پلی بر ... علی پيش رفت تا پشت در قلعه قموص ... .ميگذاست تا شمشيری که بر سرش فرود می آيد کارگر نشود » خود
   ضربه ذوالفقار خود جمجمه مرحب را با خود فوالدی و سنگ آسيا با همه تشريفات و تکلفاتش از ميان خندق دور قلعه انداخت و سرانجام با

 . دفتر ياد شده۶٨ تا ۶۶برگهای . »شکافت
 

 .خوانندگان با بهره گيری از خرد داوری خواهند کرد  ، اسالم دروغ هرچه بيشتر بهتربيخود نگفته اند در
 
 . بريدن سر عتبه١١٠٣ تاريخ تبری پوشينه پنجم برگ -٥
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 .٦ استهفت سد تن مرد و يک زن از بنی قريظه را سر بريده .٦

 
در رويداد نهروان ياران علی از او خواستار شدند در برابر پيشنهاد معاويه در گزينش رهبری اسالم  .٧

وی پاسخ ميدهد که قران بيش از چند برگ کاغذ سياه نيست و قرآن گويا . به داوری قرآن ارج نهد
رآن سر باز ميزنند علی ون دستور علی از تازش بر قيوارهزمانيکه پيشنهاد کنندگان .  تازش کنيد،منم

که خمينی خونخوار در اين باره گفته   ٧  ميکشد بر آنان تازش ميبرد و بيش از چهار هزار تن را
روز خوارج روزی است که اميرالمومنين علی سالم اهللا عليه شمشيرش را کشيد و اين فاسد « : است
 بود يعنی زور خوشی و ٨ اهللا آن روز يوم .  مثل غده سرطانی درو کرد و تمامشان را کشت ها را

 !»اهللا«شادمانی 
 

 !شادمانی اهللا از کشتار دلخراش پيروان قرانش
 

 و برادر  علی در نامه خود به معاويه نوشت من همان ابوالحسنی هستم که جد تو پدر هند جگرخوار .٨
مشير در دست  آن ش تو حنظله و دايی تو وليد پسر عتبه و عتبه پسر ابی معط را کشته ام و اکنون هم

 ٩.من است
 

همسر عبداهللا با ديدن او بپا خاست و . پس از رويداد جمل علی به نزد عايشه در خانه عبداهللا رفت .٩
 بگونه ايکه فرزندان شوهرم را بی ، خدا فرزندانت را بی پدر کند،پرخاش کنان گفت ای کشنده دوستان

ر عبداهللا پسر خلف ميباشد گفت آری علی نام آن زن را پرسيد زمانيکه دانست او همس. پدر کردی
اگر آنانرا نکشته بودم بگناه دروغگويی . من نيای تو و شوهر تو و اموی ترا کشته ام. چنين است

ديگر زنان با شنيدن اين سخنان علی يک سدا گريه کنان از کنار او دور . همين دم سرت را ميبريدم
 ١٠.ميشوند که آمده است دشنام هم داده اند

 

                                                                                                                                               
 
 ٣٢ نفاس العيون شمس الدين محمد آملی برگ – ١١٠٣ تفسير تبری پوشينه پنجم برگ – ٧٨ – ٧٣ – ٧٢منتهی االمال قمی پوشينه يکم برگهای  -٦
 ١٠٨٨ تاريخ تبری پوشينه سوم برگهای  – ٩٩٧پرتو اسالم احمد امينی پوشينه نخست برگ - - ۵۴ منتخب التواريخ حاج محمد هاشم خراسانی برگ –
- ١٠٩١ 
  
نوجوانان بنياد  تاريخ ايران برای -  ٣۵٢ برگ   تاريخ ادبی ايران -  ١١٨دفتر تشيع و سياست در ايران نوشته بهرام چوبينه پوشينه نخست برگ  -٧

 دفتر – ١۶٧ دفتر جنبشهای ناسيوناليستی در ايران نوشته استاد خانک عشقی صنعتی پوشينه يکم زيرنويس برگ  - ۶٢مطالعات ايران واشينگتن برگ 
 ميگويد قرآن منم نه که علی « ٢٢۵ بنقل از دينوری اخباراالطوال برگ – ١۶٧زندگانی حسين پوشينه دوم چاپ نهم نوشته زين العابدين رهنما برگ 

از انتشارات حسينيه ارشاد نوشته آيت اهللا مطهری نيز آمده است » دافعه و جاذبه علی« که همين گفتار در دفتر » . حمله کنيد،آن ورق های سياه شده
ايران راوندی نوشته مرتضی پوشينه  تاريخ اجتماعی  - ۴۵٢ عايشه بعد از پيغمبر برگ – ١٠ تاريخ ادبيات ايران ذبيح اهللا صفا پوشينه نخست برگ –

 ٧٠دوم برگ 
 
 تاريخ اجتماعی ايران راوندی  - قم ۵٧ شهريور ١٧ گفته های سيد خونخوار خمينی در روز   از٨٣٧توضيح المسائل شجاع الدين شفا برگ  -٨

 کفر خود اقرار و توبه بکنی ما به تو کمک ميکنيم خوارج به علی گفتند در دستور حمله بر قرآن کافر شده ای اگر به « ٧٢ تا ۶٩پوشينه دوم برگهای 
. علی نپذيرفت و به آنان حمله برد و جمعی را کشت. در غير اينسورت تو و هواخواهانت را تسليم معاويه می کنيم تا به سرنوشت عثمان گرفتار آيی

 ميگويد علی ناچار شد خوارج را با ٩٠صدر زيرنويس برگ  دفتر مرد نامتناهی نوشته حسن  -  .سرانجام کا خالفت به حکميت و خلع علی انجاميد
يکی از کسانيکه بدست علی شالق خورد وليد عتبه .  شالق ميزد  علی در زمان رهبری عثمان گناهکاران را -  .زبان تيغ اندرز دهد و خاموش سازد

  -  ٣٣ و بالذری پوشينه پنجم برگ ۶۴ تاريخ نوشته جعفری برگ از دفتر تشيع در مسير. برادر عثمان به گناه ميخوارگی بود که در مزگت باال آورد
  . ۴۴٠ عايشه بعد از پيغمبر برگ  -  ٢٢۵و مروج الذهب پوشينه سوم برگ 

 
  منتهی االمال قمی پوشينه -  ٨۵٣ تا ٨۵٠ نهج البالغه برگهای  -  ١١۵ دفتر تشيع و سياست در ايران نوشته بهرام چوبينه پوشينه نخست برگ -٩

 .٨۵٣ نهج البالغه فيض االسالم برگ  -  ١١٠٣ تفسير تبری پوشينه پنجم برگ  -  ۵٧ تا ۵۵ – ١۵۶ – ۵٧نخست برگهای 
 

 .٣٢ دفتر مرد نامتناهی نوشته حسن صدر برگ  -  ٩٨ – ٨٨دفتر زندگانی حسين پوشينه دوم نوشته زين العابدين رهنما برگهای  -١٠
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 و هفتاد   نضر پسر حارث پسر خلف– ابوجهل – نوفل پسر خويلد – ابو جردل –  ١١سر عدی طعمه پ .١٠
نفر ديگر از سرشناشان قريش را ببهانه های گوناگون کشت تا راه پيشرفت خود را بر رهبری مردم 

 ١٢ .هموار کند
 

 بدستور علی آن دژ عبداهللا خزرمی با هفتاد تن از همراهانش را که از بيم جان بر دژی پناه بده بودند .١١
به آتش کشيده شد و همه را زنده زنده سوزاندند که يک تن رهايی نيافت و زمانی دراز بوی گوشت 

 ١٣ .بدنهای سوخته شده در هوا پخش بود و مردم را آزار ميداد
 

داد تو پدر مرا کشته ای چگونه  وليد پاسخ. روزی علی از وليد پسر عتبه خواست تا پيرو او گردد .١٢
 ١٤ .علی خاموش ماند و سخنی نگفت  ،م با کشنده پدرم دست ياری بدهمميتوان

 
ای کاش روشنفکرنمايان ما به اندازه وليد تازی خرد ميداشتند و بر خونهای نياکان خود ارج می نهادند و 

 سال با همه نيرو در زمينه بزرگداشت دشمنان ديرينه خود کوشش نمی نمودند و ١۴٠٠ ،بدينگونه خفت بار
 . نياکان خود را نمی آزردندروان

 
در رويداد جمل برای دستيابی برهبری با عايشه همسر محمد جنگيد و به اندازه ای آدم کشت که  .١٣

 ١٥ .دفترهای اسالمی ستاينده او ميگويند از کشته ها پشته ساخت و سه بار شمشير او خم شد
 

کشته   ، هيجده روز بدرازا کشيددر رويداد خونين صفين برای دستيابی بر پيشوايی که چهارده ماه و .١٤
 که آمده است خانواده ای در  ،شدگان بدست او و يارانش را سی و شش تا چهل هزار تن دانسته اند

 ١٦. بصره بر جای نماند تا از شمشير علی داغدارا نباشد
 

و در راهزنی کاروانيان قريش در گردنه ها و دره های بدر و احد که کاروانيان پسر اموهای خود ا .١٥
 که آمده است در يکی از اين راهزنيها ١٧بودند بسياری را کشت و کاال و چهارپايان آنها را ربود 

 نام گروهی از کشته ١٨ .هشتاد زخم برداشت که برای درمان در سوراخ زخم ها فتيله کار ميگذاشتند
و  ١٩  را بريدوليد مغيره اموی ابوجهل که علی با شمشير خود بينی او: شدگان اين رويداد چنين است

 به چاهی افکندند و محمد بر سر چاه رفت و عتبه و شبيه  پيکر کاروانيان کشته شده و نيمه جان را

                                                 
اسداهللا الغالب چون شير حمله ميکرد مرد و مرکب می «  ميگويد ۵٧ در برگ  - ١۵۶ – ١۴۵ – ۵٧ست برگهای  منتهی االمال قمی پوشينه نخ-١١

 از کاسه بدرآورد و چون سر ابوجهل   سربريد و بيک ضرب شمشير هر دو چشم حنظله پسر ابی سفيان را  بيجان کرد و  تن از رجال را٣۶افکند و 
 .۵٢ دفتر زندگانی حسين نوشته زين العابدين رهنما پوشينه دوم برگ  -  ای آورد برای پيغمبر بردند سجده شکر بج را
 
  -  ٣٠برگ » شير خدا بدستور محمد با يکضرب شمشير نوفل را به قتل رساند«  تحفته المجالس نوشته تاج الدين حسن سلطانمحمد که ميگويد -١٢

 .۵٧ تا ۵۵منتهی االمال قمی پوشينه نخست برگهای 
 .١٩٩ر علی مرد نامتناهی نوشته حسن صدر برگ دفت -١٣
 .۶٧دفتر زندگانی حسين پوشينه دوم نوشته زين العابدين رهنما چاپ نهم برگ   -١٤

 
در يکی از جنگهای صفين با معاويه بگفته « :  ميگويد١۶٣منتخب التواريخ در زندگانی چهادره معصوم نوشته حاج محمد هاشم خراسانی برگ  -١٥

 . شمار مقتولين بدست علی از پانصد نفر عالوه بود و چند مرتبه ذوالفقار او خم شدعالمه مجلسی
 

 در يکی از ، ٢٢ دفتر علی مرد نامتناهی نوشته حسن صدر برگ  -  ١٢٩دفتر زندگانی حسين پوشينه دوم نوشته زين العابدين رهنما برگ  -١٦
ت در آن حد که چندين شمشير عوض کرد از کتاب زندگانی علی ابن ابی طالب تاليف  شمشير کش جنگهای صفين علی پانسد کس را با دست خود و با

 .عمر ابوالنصر
 

 .١٨ تا ٧سوره هشتم آيه  -١٧
  

 .۶۴منتهی االمال قمی پوشينه نخست برگ  -١٨
 ١۶١ – ١۶٠ دفتر اسالم شناسی علی شريعتی برگهای  -  ١۶  - ١۵سوره شست نهم آيه های  -١٩
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 بنام سدا کرد و سرزنش نمود و پس از آن با بردگان  پسران ربيعه و اميه پسر خلف و ديگران را
 ٢٠ .و پروه های بدست آمده راهی شد) اسيران(

 
شدگان را بازديد کرد و به علی دستور داد تا گردن نضر پسر حارث را بريد در جايی بنام ائيل دستگير .١٦

 ٢١.و بر پای وی افکند
 

  او. در جای ديگر بنام الظبيه دوباره همان کار را کرد و به علی گفت سر عتبه پسر ابی معيط را ببرد .١٧
و فرزندانت با دستهای بسته داد کشيد و گفت سرنوشت زن و فرزندانم چه ميشود؟ محمد گفت زن 

 ٢٢ . بريد و برپای محمد افکند بجهنم و علی بيدرنگ سرش را
 

 بهمان هال در بيابان رها کرد تا با شکنجه هر چه بيشتر  علی شاهرگ گلوی مردانی را بريد و آنها را .١٨
 ٢٣ .بميرند

 
ی  علی ويرا دستگير نمود و چون گوسفند ،مغيره پيرمردی که از بيم جان از دست محمد گريخته بود .١٩

 ٢٤ .سرش را بريد
 

 ٢٥ . بنام پروه ربود دو هزار شتر و پنجهزار گوسفندانش را.  پسرش را کشت علی مالک و .٢٠
 

 به پروه گرفت که آمده است در اين   همه را در دستبرد بر تيره هوازن چهل تن را کشت و دارايی .٢١
 ٢٦ .تازش با هر شمشير مردان را از ميان سر تا پا به دو نيم کرده بود

 
بيش از پانسد تن و بگفته ای ) به چم شبی که باد زوزه می کشيد(» ليله الحرير« بردی زير نام در ن .٢٢

 ٢٧ . شمشير کشت  با ديگر نه سد کس را
 

مردی بنام نوفل که در جنگ خندق در آن افتاده پس از بيرون کشيدن از آب موهايش را بدست گرفت  .٢٣
 ٢٨.و سرش را بريد

 
صواب برده حبشی و گروهی ديگر از مردان خاندان بنی   ، طلحه مصعب برادر،طلحه پسر ابی طلحه .٢٤

 ٢٩ . شمشير از کمر به دو نيم کرد عبدالدار پسر اموهای پدرش را با
 

                                                 
 .٨٧ تبری برگ  لرحمان از تاريخقضاوت عبدا  -٢٠
 .۵٧منتهی االمال قمی پوشينه نخست برگ  -٢١
 
 تاريخ تبری پوشينه پنجم برگ  -  ١٠٢ قضاوت عبدالرحمان برگ  -  ٩٧۶ تاريخ تبری برگ  -  ۵٧منتهی االمال قمی پوشينه نخست برگ  -٢٢

 .١۶٣سی علی شريعتی برگ  دفتر اسالم شنا -  ٣۵۵ بازشناسی قرآن دکتر روشنگر برگ  -  ١١٠٣
 
 .٢٧دفتر االمام علی نوشته عبدالفتاح برگردان زير نگر طالقانی پوشينه پنجم برگ  -٢٣
 
 .٣١٧ – ٣١۶زنان پيغمبر نوشته عمادزاده برگهای  دفتر -٢٤
 

 .۶٨منتهی االمال قمی پوشينه نخست برگ  -٢٥
 
 .٨٩ تا ٨٧منتهی االمال قمی پوشينه نخست برگ  -٢٦
 .١۵٣هی االمال قمی پوشينه نخست برگ برگ منت -٢٧
 
 . ٧٢ و ٧١منتهی االمال قمی پوشينه نخست برگ  -٢٨
 
 .۶١ و ۶٠منتهی االمال قمی پوشينه نخست برگ  -٢٩



 علی دزخيم محمد

  برگ6 از ٥برگ

 کشتار و پروه گيری زنان و دختران و خردساالن و تناب پيچ کردن  شبيخون زدن علی همراه با .٢٥
 ٣٠ترين شکنجه ها و کشتار او است که از سهمناک »ذات السالسل«دستگيرشدگان با زنجير بنام 

 
در يکی ديگر از گردنه بنديها که برای پيدا کردن چشمه آبی بود در نيمه راه برده سياهی را ديد که با  .٢٦

 به علی نشان داد وی نپذيرفت و آن برده را با زور  دو خيک آب ميرود با اينکه او جای چشمه آب را
 با مشت  و سپس خيکهای آبش را سوراخ کردند و او رابه نزد محمد برد نخست آبهايش را نوشيدند 

 ٣١ .و لگد زدند و زخمی و گريان در بيابان رهايش کردند
 

 ٣٢ .کتانه بن ربيع گنجينه دار بلند آواز يهودی را کشت .٢٧
 

 او گروهی را آتش زد و ديگران را با دود در  ،يعقوبی مينويسد شيعی درباره کشتار علی نويسد .٢٨
 کرد و گروهی را انگشتان دست و پا بريد و ديواری بر سر دو تن فروريخت و اتاغهای دربسته خفه

 ٣٣. آنانرا کشت
 

 سربريدند بگونه ايکه کسی زنده   را  ازد علی و يارانش در يک روز دو هزار و پانسد تن از خاندان .٢٩
 ٣٤. دلداری دهد نماند تا ديگری را

 
 وپای خود حنا بسته بودند بدستور ابوبکر همه مردميکه پس از مرگ محمد شادمانی کرده و بر دست .٣٠

 علی بود که تن های آنان را در آتش سوزاند و خاکستر  و عمر با دست علی سربريده شدند و اين
 ٣٥ .نمود

 
مغيس پسر سيابه بدست علی و به پيگرد درآوردن – هويرس پسر يغتل –بريدن سر عبداهللا پسر اختل  .٣١

 که دو تن آخری گيرختند و دو تن نخست   فرتنا-۴   قريبه-٣   سارا-٢   هند-١چهار زن بنامهای 
 ٣٦. هند و سارا را دستگير نمود و سربريد

 
چه بگويم؟ مگر با کلمات ميتوان از علی سخن « : علی شريعتی در دفتر سيمای محمد خود می نويسد .٣٢

 .».وان ديد نمايان تر ميت  شگفت اينکه در سيمای علی محمد را ، علی خود محمد ديگری است ،گفت
٣٧ 

 
 در سربريدن اسيران بنی  علی سنگدلی خود را«  سال و تبری چنين آمده است ٢٣در هاشيه بر  .٣٣

 ٣٨.».قريظه و خيبر و چهار سال رهبری و جنگ و برادرکشی بدرستی نشان داد
 

                                                 
   ٨٣ -٨٢ – ٨١منتهی االمال قمی پوشينه نخست برگ  -٣٠
 .١٨ برگ  تحفته المجالس نوشته تاج الدين حسن سلطانمحمد  -٣١
 
 .١٣٨دالرحمان برگ قضاوت عب -٣٢
 
 .١٣٨ – ١٣٧ يعقوبی پوشينه دوم برگهای -٣٣
 
 .٧٢٩ مروج الذهب پوشينه يکم برگ -٣٤
 
- ٢۶١ التنبيه و االشراف مسعودی برگ  -  ۶١۴ – ۶٠٣ روضه الصفا پوشينه دوم برگهای  -  ٨٨ – ٨٣ – ٣٧کامل ابن اثير پوشينه دوم برگ  -٣٥

 – ١۴١٠ – ١۴٠٧ – ١٣٩۴ – ١٣٨٠ – ١٣٧٩ – ١٣۵۴ تاريخ تبری پوشينه چهارم برگهای  -  ۴۵۶ – ۴۵۵ قصص االنبيای نيشابوری برگهای  
 .٢۶۶۵ – ٢۴٢٠ و پوشينه ششم برگهای ١۴۶۴

 
 . پوشينه هفتم١٨۵٨ و ١٨٣٨تفسير تبری تلخيص از سوره المتحنه از برگهای   -٣٦
 .۵٨٢دفتر سيمای محمد نوشته علی شريعتی برگ  -٣٧
 .١٣٧٣ تاريخ تبری برگ  ٢۴٢ سال برگ ٢٣ هاشيه بر  -٣٨
 



 علی دزخيم محمد

  برگ6 از ٦برگ

 پس از کوبيدن شمشير زهرآلودش بر سر علی پيش او بردند و پرسيد  زمانيکه عبداهللا بن مجلم را .٣٤
 ٣٩ . کردی وی پاسخداد بس که تو خونهای مردمان ريختی اين کار راچرا 

 
به چم اينست که من » انانبی السيف«   :يمای محمد خود چنين آورده استعلی شريعتی در دفتر س .٣٥

 ٤٠ . زبان ساده می شود پيغمبر غداره کشان و آدم کشان پيغمبر شمشيرکشان هستم که با
 

 فرود آوردن يک شمشير چنان بر  علی با« تهی االمال قمی آمده که در دفتر پيامبر نوشته رهنما و من .٣٦
 ٤١ .»سر طلحه نواخت که مغزش بر زمين افتاد

 
 آيا در جايی   ٤٢ .»بخدا از کودکی شمشير ميزدم تا امروز که پير شده ام« : در نهج البالغه ميگويد .٣٧

 شناسايی خدای توانا نياز به راهنمايی داشت  پيدا می کنيد که دانشگاه و بيمارستانی ساخته است؟ آيا
 يا کشتار و تاراج و بردگی؟

 
 که   دو مرد و يک شترسوار را ،در يکی از گردنه ها علی و زبير در کنار چشمه آبی کمين کردند .٣٨

بنزد محمد بردند چون آنان ايستگاه کاروانيان را نشان نميدادند برای آب آمده بودند دستگير کردن و 
 ٤٣ .به اندازه ای در دست علی و زبير شکنجه شدند تا ناگريز به اعتراف گرديدند

 
 ٤٤ .علی بدستور محمد مردی بنام مقداد را سربريد .٣٩

 
 سنگدل دانسته و نمونه  ، کينه جو،همه نويسندگانی که درباره زندگی محمد و علی بررسی کرده اند آنانرا خشن

 .زير را دست آوردی از ديدگاه خود آورده اند
 
 کشته بودند پس از دستگيری بدستور محمد نخست  چند تن از مردم خاندان بحيره که يک شتربان محمد را«

دست و پای همه را در برابر چشمان او بريدند و سپس چشمان يکايک را کور کردند و پس از آن همه را 
 ٤٥ .کشتند

 
 دانست؟» معصوم« بيگناه  آيا به پيروی از خرد و انديشه نيک ميتوان چنين کشتارگرانی را

  بشناسيم؟ررا بايد گناهکا اگر آنها را بيگناه بدانيم پس چگونه کسانی
 آيا باورپذير است که خدای دادگر به چنين کسانی پروانه نمايندگی دهد؟

وزتر نداشت؟ اين باورپذير است که آفريدگار جهان جز از راه کشتن و آيا در ميان آفريدگانش خردمند تر و دلس
 تاراج نتواند آفريندگان را راهنمايی کند؟

 
  .از کسی که اين مطالب را جمع کرده است سپاسگزاری ميکند

                                                 
 .١٣۴٨  - ١٣۴۴تفسير تبری برگهای  -٣٩
 
 . دفتر سيمای محمد علی شريعتی٨٠ سال برداشت از برگ ٢٣ از دفتر هاشيه بر ٢۵٠برگ  -٤٠
 
 . پوشينه يکم منتهی االمال قمی۶٠ دفتر رهنما و برگ ٧١۶برگ  -٤١
 

 .١٠٢نهج البالغه برگ   -٤٢
 
 .۶٨٠ – ۶٧٩پيامبر نوشته رهنما برگهای دفتر  -٤٣
 
 .١۶٣دفتر اسالم شناسی علی شريعتی برگ  -٤٤
 
 . هجری٣۶۵   از ابو محمد عبدالمللک پسر هشام و دفتر سيرت الرسول اهللا چهار پوشينه قاهره٣۵٢بازشناسی قرآن نوشته روشنگر برگ  -٤٥
 


