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  .آزاد ل

 ٢٠١٢ می ٢۴

  

 روند که به بھشت میی آنان
 

شمار رفته و محمد ه  اصحاب  خاص محمد بۀدر زمان زندگانی محمد يک تعداد اشخاصی بودند که درجمل -١

ضمين شده خواستند از ھا ھم با قبول رفتن به بھشت محمدی ت ھا قول رفتن به بھشت را داده بود و آن نشخصاً به آ

در . جمع آوری مال ھای غنيمتی اين دنيا ھم بی بھره نمانده و يک چيزکی برای خود و فاميل شان داشته باشند 

 ياد " مبشرهۀعشر"نام ه د  ده نفر بوده و به بھشت بايد برونی که به انتخاب محمدبئھای اسالمی تعداد آنھا کتاب

 سعيد ، طلحه بن عبدهللا، زبير بن عوام، ابو عبيده بن جراح ، علی، عثمان، عمر،ز ابوبکر که عبارت بودند ا.اند  شده

   . سعد بن آبی وقاص،حمن بن عوف عبدالر،بن زيد

اقل ھفت نفر شان بعد از مرگ خود و ھمچنان  اقتصادی و زندگی  قرار داشتند حد ھا که در  موقف ھای مختلف  آن 

اراج ھستی ھای ملل ديگر بوده است  چپاول گری و تۀھای به جا ماند که خود نشان دھند از اوالده ھای شان ثروت

 ،اقدی سعد کاتب و طبقات  ابن،توان در تواريخ اسالمی مثل کل اسالمی آن می شکه شرح اين تاراج ھا را البته به

 البته . تاريخ يعقوبی به وضاحت خواند،سعودی الذھب م مروج،ابه ابن اثير انساب االشراف بالذری اسدالغ،طبری

مثل طرز . ( اند اريخ نويسان روی عقايد شان آن ھمه ثروت را داد خدا قلم داد نموده که  اين تناگفته نبايد گذاشت

  سوم مسلمانھاۀھا عثمان خليف ی از آنورت يکھر صه ب) "سراب صالح" من ۀھداشته شدگتفکر ھموطن نا آگاه ن

 ھم می) ذوالنورين(عثمان داماد محمد بوده و با دو ختر محمد رقيه و ام کلثوم ازدواج نموده بود که او را .. است 

 امالک و اراضی ،ليون دينار طاليز مرگ معادل ده معثمان بعد ا . بودنددر زمان جاھليت او و ابوبکر تاجر. گفتند

ليون درھم در ي مردن يک محنين و چندين ھزار اسپ و شتر از خود به جای گذاشت و در موقع و قریدر وادی ال

از بخشش ھای )٨٨۶تاريخ تمدن اسالمی ص(  خدمتش بود درھزار غالم نزد خزانه دار مخصوص خود داشت  و 

  :استآمده موال بيت المال چنين عثمان از ا

سفيان پدر معاويه و ليون در ھم به ابوي م٩۶ ديگرۀ در وھلو ، تن ديگرليون دينار به مروان حکم و پنجي چھار م

طه حسين در مرآت  :٢٨٢ ص٨الغدير ج( ليون درھم برای خودش ي و چندين م ھشت نفر ديگر زبير و طلحه و

بن ھای عثمان در مورد دوستانش چنين بود که برادر شيری خود    فعاليت) المعارفةاالسالم و فريد وجدی در داير
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بی السرح را که از طرف محمد محکوم به مرگ شده  و از کفر او در قرآن نيز ياد شده است در سال اعبدهللا بن 

فتبارک هللا ( ھجری برای فتح تونس و الجزاير فرستاد بن عبدهللا کاتب وحی محمد در مدينه بود ولی بر سر آيت ٢٧

را در   نموده و محمد آنءعا داشت که  اين را او انشا نمود و ادمنون با محمد اختالف پيداؤ المۀسور) احسن الخالقين 

را من  يان آن که البته جر بکشند ،اشد کعبه بۀ و مرتد شد و محمد دستور داد تا او را ولو در خانقرآن گذاشته است

قدرت خود ظلم و  توان و ۀزمان واليت خود در افر يقا به انداز بن عبدهللا در. . ام  در غزوات محمد تشريح نموده

 با آنھم او مورد عفو و لطف) ٢٨٧١ ص۵تاريخ طبری ج(يدند ه مردم از ستم او عليه عثمان شور نمود کبيداد

عثمان ھم خمس  که.  اسالم تقديم داشتۀگی از تاراج اموال مردم خدمت خليف بزرعثمان قرار گرفت چونکه او غنايم

تاريخ ( مروان بن حکم بخشيد و دختر خود را نيز به او داد گرفت به را که بايد به بيت المال مسلمانان تعلق می آن

ارتگرانه چندان بود که به ھر ح در آن جنگھای غ عبدهللا بن السرچپاول ھای) ٢٢۴ فارسی صۀجمتر. تمدن اسالمی

  ).٢٩۵ ص٢اسدالغابه ج(علق گرفت  ت مثقال زر ناب٣٠٠٠سوار از سواران او

نمود تا بسياری از امالک  سوم اسالم مردم را موظف می ۀ عثمان خليفت در زمان قدرت مندی جناب حضر

ن را خدمت آمايه حاصله ازسر داده و شناختند اجاره  که خود مییصاحب  را در مقابل مال اجاره به اشخاص بی

  .نمودند  اسالم پيشکش میۀخليف

ه وی ھنکام مرګ يکی از ده نفر ثروتمند  امين است کۀرود ابو عبيد  که به بھشت مییکسی ديکر از ثروتمند شدکان

  .بستان بودرع

که تاريخ ما با اسم .  استوقاص بیا سعد بن ين اصحاب مکرمه که شھسوار اسالم لقب گرفته بوداشخص ديگری از

 اصحاب پيامبر اسالم بود با پيروزی در ۀجناب سعد وقاص چون از جمل. اين جانی و آدمکش اسالم آشنا است

ليون درھم نقره يشده بودند صد ھزار دينار طال و يک می که فتح اسالمی ئال غارت شده از شھر ھاقادسيه از امو

ه برای خود قصری ساخت که  آمده در کوفدسته  غنيمتی بۀمايين سراداشت و با قسمتی ازبرای شخص خودش بر

  .)١٣٠اخبارالطوال ص(موده اند  تعريف نرا بھتر از قصر مداين راويان عربی آن

 مسلمانان گويد که وی در جنگ احد در ھنگام بر گشت جنگ به ضرر قاص می و ھمين سعدبن ابیۀبری در بارط 

بی وقاص پس از تصرف تيسفون اتاق ا سعد بن )١٢٧٧ ص١تاريخ طبری ج(ی امری پيامبر را نمود و فرار کرد ب

ه کشته شده بزرگان را کھای  خانه ص شاھنشاھان ساسانی را برای خود بر گزيد و قصر ھا وکار و خوابگاه مخصو

اوج و :  خالفت اسالمی–ويليام موير . ( خويش اختصاص دادۀجست يخته بودند به محل اقامت ھمراھان برو يا گر

  ) و سقوط آنانحطاط

 ۀگفت از جمل ی پسر عم محمد و صحابی بسيار نزديک او که محمد اورا حواری خاص می زبير بن عوام قريش

ھم بر   در»مليون ۵٠ تا ٣۵ « کرور١٠٠ و ٧٠برند و ثروت او بين  يف می بھشت محمدی تشرکسانی است که به

 ۀ خديجه ھمسر اول محمد و از جانب مادری نواسۀاو برادر زاد. شمردند قارون دوم  چنانچه او را.آورد شد

طلحه با جانشينی خواست عمر برای انتخاب جانشين او تشکيل شد زبير و ه ی که بئعبدالمطلب بود و در شورا

ستند و از  بعداً ھم خالف علی با عايشه پيو با علی رفتند وءھا بعد از کشته شدن عثمان ابتدا خالفت نمودند آن معثمان

زبير به ھنگام مرگ اضافه . ين جنگ کشته شدنداھردو در بودند که دھندگان جنگ جمل عليه خالفت علی تر تيب

مالک  مستغالت و ا ده خانه در مدينه و نزديک به يک صد پارچه»زم ھزار کنيھزار غال« درھم ليونيتر از پنجاه م

  .)١۵٢،١۶١ ص٣ سعد جطبقات بن. ( فسطاط و اسکندريه داشت، کوفه،در بصره

 که در فرار از مکه به مدينه  در جنگ احد خودش را ی بھشتيانۀ يکی از ھمراھان محمد و از جمل طلحه بن عبيدهللا
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زانه ھزار دينار از  در ھم بود که رو»ليونيسی م«رور  ک۶٠ قرار داده بود مستغالتی به بھای در مقابل محمد سپر

سی ھزار دينار «ام شامل  سه قنطار زرناب ھر کد( سر بسته ۀاضافه صد کيسه رسيد ب  برايش میھا عوايد آن

  )»طال

 است که اسالم آورده و تا آخر او ھشتمين کسی.  عبدالرحمن بن عوف استھا ھم ين ليست بھشتیا ازيکی ديگر 

سی ھزار مود  ن سالگی فوت٧۵ھجری در سن ٣١که در حدود سال  او ھنگامی. . قرار داشتوجه محمد مورد ت

 اسپ و گوسفند و بيش از سی کرور پول نقد بود و به نمود و آنچه بر جا گذاشت ده ھزار شتر وخود را آزاد ۀ برد

 ٣الثيرجلد ابن. اسدالغابه  ، ٨٧،٩٧ ص٣طبقات بن سعد ج(ينار به ارث رسيد  د٨٠٠٠٠ھر يک از چھار زن او

  )٣١٣،٣١٧ص 

 ۀيعنی بند) عبدالشمس(ور است که در وقت تولد اسمش را شھ مۀ ھريرمند و بھشتی ھمان ابو  شخص ديگر ثروت

 ابو ھريره محمد اورا. ست مشھور اذاشتند و بعد از اسالم آوردن اسمش شد عبدهللا يعنی بنده هللا و پشک اوشمس گ

 او را  ۀ ده ھزار بردست که نظر به خواست خود او بيش از ثروت او آمده ادر باره. زد صدا می) پدر پشک(يعنی 

 ثروتمندان اعراب ھمانوقت  ھم شخصی از جملهیو ديگر) ۵٣ ص١عيون االخبار ج. ( زاد کردندآ)  مرگشبعد از(

اسدالغابه ج (جای گذاشت ه از خود ب)  مليون٢٠( کرور ۴٠به روايت بن اثير نام محمد بن سيرين عابد  که ه است ب

  )٢٩۵ص  ٢

کند که پس از مرگ يکی از  ياد میۀ  از چند ھزار برد ھجری۶٨  طبری از جانب خود در شرح وقايع سال

گ ده ھزار غالم و  دوم در ھنگام مرۀ عمر خليفگويد که فرزند مانده بود  و ابن خلکان می اصحاب کرام از وی باقی

يله  طو عبدالرحمن زھری صد اسپ و ھزار شتر و ده ھزار گوسفند در،مسعودی ۀنظر به نوشت . .  کنيز داشت

ھا را با تبر  اقی گذاشت که آن خود بنقدر طال و نقره ازآ سعيد بن مسيب زيد بن ثابت بعد از مرگ ۀاشت و به گفتد

جای ه ھزار دينار ب۵٠٠يعلی بن اميه وقتی که مرداز . شت قيمت داارشکستند و ديگر متروکات او صد ھزار دين می

 خود ۀساالن مقرری در کوفه خاندان ھای معروف از سھم غنايم و. . ردم قرضدارش بودند  م آنچهۀماند به اضاف

خود زير رفت ھزار شتر برای بردن کاالی  می  از مردمان کوفه وقتی به جنگیختند تا آنجا که يکومبالغ گزافی اند

ديکان  سران درجه اول و نزۀھای باد آورد  ثروتۀدر بار) ٢٩٢ ص– ترجمه –تاريخ سياسی اسالم ( بار داشت 

 قرن بر رسی ھای در« و »جمھوری کاسبکار« در دو کتاب »ر ال منس پ« محمد از محقق مذھبی بلژيکیۀواسط بی

بھره کشی  برده ۴٠٠٠زارغ و باغھايش در حجاز از معاويه بن ابو سفيان در م(خوانيم   ار قام جالبی می»امويان

 دست می آورده  ھزار کيسه غله ب١٠٠ ھزار بار شتر خرما و ١۵٠ھا  کرد و ساالنه از دسترنج آن می

حضرت  ،کرزی و برادران ،مال عمر ، حقانی،کلبدين ،قانونی  ،خليلی،عبدهللا ، فھيم ،  محقق،اينکه امروز سياف 

ليون دالر دو م( زوی گل آقا شير ،دوستم ،مال عطا ، ياسينی،محسنی )ای. آی .ی مشخص سکرنو( معتصم با ،علی

 احمد ، مجددی،گيالنی ،ر يم خليلی ک، فاروق وردک،رحيم وردک )يکا باخت اتالتيک سيتی امرۀر قمار خانرا د

مثالً اين آقای ، يافت نموده انددر کجا  شرف باخته اين ھمه پول را از وجدان ھا و صد ھا بی ده........ ولی مسعود و  

: يدگو که می)  گلبدينۀدر ويد يو در مصاحبه با نمايند( بنا بر ادعای صبغت هللا مجددی نام عبدالرسول سياف کهه ب

يافت نموده تا صاحب اين ھمه پول را از کجا در) ه استپدر سياف در مقابل ھشتاد خروار غله مزدور فاميل  مابود

 است جواب دھد ؟؟ اين وجدان شود ؟؟؟؟ کسی ر دستکاه جاسوسی و خد متکذاری کرزی بی و قدرت داين ھمه اقتدار

مان خوشباور تاريخ ساز بوده و فرزندان غيور اين سر زمين  مظلو، ھمه پول خون شھيدان صاف دل و با ايمان 

  د ؟؟پيده انت خونه انه جان داده و بگانه در راه نجات وطن از چنکال بياست که صادق
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ھای   نموده و نعمت و جباران آياتی مقدس اصدارانھر صورت فقط اسالم بوده و است که در دفاع از خونخواره ب

از   محمدۀن اسالمی زير نام جھاد مقدس اصدار نموده است ؟ و به اين ار تباط صحاب برای فعاالی رائبھشتی و دنيا 

 .فته و در  افزايش ثروت خود سعی نمودند گر مادیۀ او لين کسانی بودند که از استقرار اسالم بھرۀجمل

رام محمد بنياد کذار  اصحاب کۀ ھمءمند شدن اين تعداد اشخاص مشخص که در ابتدا  ثروتۀر بخواھيم در بارگا

  آن در ۀجو نمود تا دانست که ريش و شدن را  جست ثروتمند باشد مکثی بداريم بايد عوامل اين نام اسالم میه دينی ب

 مند  جنايت پيشه و دزد بوده ثروت،که چرا در صدر اسالم ھر چه آدمکش  ه اين ساخت باهگت؟؟ و خود را آکجاس

لت ذبيچارکی و م از ،  يافتهنام اسالم به مقامات بلند سياسی و احتماعی راهه  بهآنھم ھر کاز  بعد  ؟؟ وه استشد

 ! بسازند  چيزبيرون آمده و در مدتی کمی خود را توانسته اند مالک ھمه

نی که ھمراه او از مکه به  آناۀ اضافهينه  با ھمکاری تعدادی از دزدان و آدمکشان محلی بحمد وقتی که در مدم

عوت اسالمی مسلحانه و شمشيری خود را شروع نمود به  تجارتی دمدينه  فرار نموده بودند با حمله به کاروانھای

ھا را   سپرد و تعھد نمود که اگر دزدی اموال مردم و کشتن آنران آدمکش ھمراه خود وعده جنايت کا دزدان وۀھم

غنايم جنکی بعد از فتح  ادامه دھند و زندکی مردمان را به نابودی بکشانند )و يد گاھی که او میيعنی ر  (در راه خدا

شته شدند ين راه کار ھم در گھا خواھد بود و ا قدس آن مفتکی ملکيتگرشمول زنھای اسير ه  و شھر ھا بيه ھاقر

آن مطابق |ی  محمد در قرحباشد و  اينجاست که بھشت تشري ا بيقراری در انتظار شان می بھشتی ببھشت و حوران

  ...........ی اش پی ريزی شدئ ھای  شريکان جرمی و ھمکاران جناآرزو ھا و خواسته |

شت تا با خوردن  گمیبستان ال سوسماری در  صحرا ھای خشک عرزھا دنب رواھل کهج عرب باديه نشين و 

که ماه ھا در  انتظار بود تا بر ضعيفانی حمله و ھست و بودش را به  گوشت آن شکمی از عزا در بياورد و يا اين

حيثيت نعمتی را داشت که کمتر   محمدۀشد   طرحو خوار خود ادامه دھد چنين شرايطغما بکشد و به زندگی ننکين ي

توانست با قبول طرح  نمود چون او می ر آنچه محمد پيشنھاد میر بود ب باوکرد و نا او در  باره اش فکر می

شتار و  چوکات کرا با ابراز مسلمان شدن در  آن،زانه اش بود يعنی آدم کشتن و چپاولو رۀ  وظيفاسالمی  آنچه

ر صورت در ھ)  کشتار را جھاد ناميده بود چپاول وچون محمد اسم اين(ناھان شکل مقدس داده گريختاندن خون بي

 !! ماندن و ھم در صورت کشته شدن برنده باشد ھم در صورت زنده

س و شد و ساحات کم نفو  افزوده میشان و جانيان آدمکش زير بيرق اسالمن بود که روز تا روز به تعداد اوبااي

ساحات قلمرو  پاولگر اسالم چرفته با زياد شدن لشکر  فته  و رفتر گ تازيان قرار میۀدفاع در اوايل مورد حمل بی

ح  شرمن قبالً .   يشتری پيدا نمود و اين وضعيت ماللت بار تا امروز ھم ادامه دارد  وسعت بآدمکش ھای وحشيان

ر نشر  در خاکه افتام  نوشته  ھمه آدمکشی ھا و جنايات محمد و مسلمين را زير عنوان غزوات محمد به اختصارآن

ه رحله به مرحله اين شقاوت ھای غير انسانی را ب تا مم سعی خواھم نمودرانمايه را يافت و در آينده ھگھمين پورتال 

  . خود رو شن سازمۀرانمايگ ھموطنان يت تاريخ اسالم بهؤر

  

 

 

 

 

 


