
 شاه دزدی که سرور شد 
  

تاريخ را می خواند هرگز در صدد توجيه حجاب تعصب از جلوی ديدگان انسان برداشته شود، آنگاه وقتی  اگر
مسلمان دو آتشه  در را از اين جهت گفتم که اگر يک کسی که محبوبش می پنداشته بر نمی آيد. اين رفتار های 

ی از مسلمانها با خود بگويند تو . شايد با خواندن اين مقاله بعض،  بر آشفته نشودصدد خواندن اين مقاله هست 
اما همينها ه همه مسلمانها می زنند. ش ق نداری به باور مسلمانها کاری داشته باشی. اين حرفی هست که هميح

 است.چندين هزارساله اقوام خويش بپا خفراموش می کنند آنکه به او عشق می ورزند خودش بر عليه اعتقاد 
رفی زدن کاری نا درست است ، بايد به پيامبر خود بگويند چرا بت شکنی کرده بر خالف عقايد عموم مردم حر اگ

 است. من هم امروز می خواهم در جايگاه يک بت شکن ، بتی به نام محمد و هللا را بشکنم .
  
کردن نيز بری نبوده است. در ابتدا بايد برمسلمانان روشن شود که محمد انسانی عادی بوده و از خطا و گناه  

از انديشه معصوم بودن پيامبران نيز يک خام پنداری بيش نيست. در سيره النبی آمده است که روزی پيامبر 
قرآن هم در سوره  عزی ياد کرد و گفت : زمانی که به دين قبيله خويش بودم گوسفندی برای عزی قربانی کردم.

ی آشکار عطا کرديم که به واسطه آن گناهان گذشته و آينده تو را فتح می گويد : به راستی که ما به تو فتح
 بخشوديم.

  
شايد با اين فحش می خواهند بگويند  مردم وقتی می خواهند کسی را تحقير کنند به او می گويند بی پدرو مادر.

سی در کسی که بی پدر و مادر بزرگ شده است ، شخصيتش درست شکل نگرفته است. با خواندن کمی روان شنا
  می يابيم که وجود هر دو والد برای شکل گيری شخصيت انسان دارای اهميت خاصی است.

 
انسانی که دست عطوفت پدر و مادر بر سرش کشيده نشده ، هرگز نمی تواند از قلبی مهربان برخوردار شود و يا 

از نوزادی بی پدر ت. محمد بين خواسته های خود تعادل برقرار کند . اين فقط يک جنبه از بی پدرو مادری اس
پدر نداشت، اما مادرش هم بنا به داليلی که از آن بی اطالع هستم حاضر نشده بود از او  ومادر بزرگ شد.

او را به حليمه می سپارند. اصالً پذيرفته نيست که کودکی را از مادرش جدا کنند تا با خلق و خوی نگهداری کند.
چه چيزی از دنيا می فهمد. اصالً کدام مادر طاقت می تا زبان باز نکرده بيابان بزرگ شود. در حاليکه کودک 

آورد جگر گوشه اش را در همان زمان تولد از او جدا سازند؟ چرا در مورد هيچکدام از بزرگان عرب نشنيديم که 
 در بيابان و به دست دايه بزرگ شده باشد؟

  
پدر می گذراند. هرگز نمی توان باور داشت که حليمه به  خالصه محمد کودکی خود را دربيابان و بی مهر مادر و 

سال پيش عرب بسيار  ١۴٠٠از آنجا که  در  کرد. محمد همانقدر محبت می کرد که به کودک خود محبت می
. حدس من اين است که خال سياهی که محمد در ميان کتف خود داشت باعث شده بود که او را خرافاتی بود 

او را از خودشان دور کنند. اينکه پيش از به دنيا آمدنش دور نگه داشتن قبيله از باليا شيطانی بدانند و برای 
ه به بد يمن است و بنابراين بايد از قبيل پدرش هم مرده بوده است اين باور عرب را قويتر می کرد که او يک بچه

حبوب بوده است که حد اقل من قدر مچه  حليمه  معلوم نيست در قبيله ان باشند.دور باشد تا از شر او در ام
 نشنيده ام. ون چيزی در مورد سرنوشت برادر رضاعی اونتاک
  

پدر بزرگی که  پدر بزرگ خود را هم از دست می دهد. است، محمد که هرگز طعم محبت پدر و مادر را نچشيده 
کسی که حاضر بود پسر خود بتها قربانی کند . پسر خود عبدهللا را نذر بتها کرده بود و می خواست او را به پای 

د ، محبت کردن را از کی محم را به پای بتها گردن بزند ، معلوم نيست چقدر عطوفت به نوه خود نشان می داد.
، او در زمان وحی دچار صرع و غش می شده از طرف ديگر آنگونه که از کتابهای تاريخی بر می آيد  ياد گرفت؟

سالگی پيدا نمی شود. در زمانهای قديم که از علت  ۴٠ اگهان در است. نا گفته پيداست که بيماری صرع ن
واژه  ، آن را به حلول ارواح خبيثه نسبت می دادند.بيماريهايی مثل ديوانگی و غش و صرع چيزی نمی دانستند 

بودن ر قرآن در آيه های مختلفی به باور مردم مبنی بر ديوانه م به معنی انسان جن زده است. ( بار ها دمجنون ه
در سوره القلم خدا برای محمد قسم می خورد که او ديوانه نيست. انگار که محمد خودش  محمد اشاره شده است.

وقتی محمد در کودکی  هم باور داشته ديوانه است. خدا برايش قسم می خورد که واال ، به هللا تو ديوانه نيستی) 
به حلول شيطان نسبت می دادند و باور آنها را مبنی  اطرافيان او اين بيماری را همدچار غش و صرع می شد ، 

 بر اينکه خال بين دو کتف او شيطانی است قويتر می کرد. 
 

از آن آدم مهمی نبوده است که  شاينکه از غش کردنهای او در زمان کودکی چيزی نشنيده ايم اين است که پي
وحی می دانند چرا هيچگاه از غش موسی که  بگيرد. اگر غش را از سنگين بودن کسی رفتارهای او را زير نظر



خدا در قرآن مستقيماً گفته شده که خدا با صوت خود او را مورد خطاب قرار داد چيزی نشنيده ايم . هيبت صدای 
يری بود از قطبيعی بود که ابوطالب که مرد ف  خدا عظيم تر بود يا فرشته ای که دو بالش آسمان را پوشانده بود؟

برايش خيلی گران بود که يک بچه را که به باور او روح شيطان در وجودش بود وبر نمی آمد  پس بچه های خود
اينکه از محمد حمايت کرد و نان دهد. شايد واگذاری چوپانی به او از اين جهت بود که از محيط خانه دور شود.

کمکش می کرد اما هرگز  اما هرگز مسلمان نشد ترس از اين روح شيطانی و باور به شيطانی بودن او بود که
 مسلمان نشد.

  
در دل آرزو می کند که ای کاش قدرتی به دست می آورد تا همه دربرابرش  او با اين حقارتها بزرگ می شود.

کودکی می کشند ، آنها را به انسانهای خطرناکی تبديل می تعظيم می کردند. گاهی حقارتی که انسانها در زمان 
انسان خطرناکی تبديل شد و هولوکاستی به وقوع پيوست اين بود که او به خاطر اينکه کند. اينکه هيتلر به چنين 

مادربزرگش مورد تجاوز يک يهودی قرار گرفته بود و پدرش از پشت يک يهودی متجاوز بود ، احساس حقارت 
رگش نبود او می کرد و کينه شديدی نسبت به يهوديها حس می کرد. اگر ماجرای تجاوز آن مرد يهودی به مادربز

اينکه  هيچ وقت احساس حقارت نمی کرد و در ذهنش اين توهم بوجود نمی آمد که نژاد آريايی برترين نژاد است.
 هيتلر منفور شد اين بود که برای سياست نسل کشی خود ادعای پيامبری نکرد.

  
قتل و کشتار عربها در ند در همان ابتدای پيامبری خود سودای سروری دنيا را داشت. اينکه بعضی می گوي محمد

در  سيرت النبويه آمده است که  در زمان خليفه ها بوده و ربطی به پيامبر ندارد حرفی کامالً بی اساس است. زيرا
 است ما او را پادشاه می گردانيم ،اگر طالب پادشاهی  لب آمدند و گفتند به او بگو زمانی که مردم به پيش ابوطا

يک سخن از من بپذيرند  آنها را به چيزی می خوانم که از دين خودشان بهتراست. رو به عموی خود کرد و گفت:
(پيامبران حس قدرت طلب بيشتر از شاهان  پيرو خود کنند.تا در پرتو آن بر عرب حکوت کنند. و غير عرب را 

باز در  )دارند چون شاهان در يک زمان خاص قدرت دارند و پيامبران بعد مرگ نيز بر دنيا سروری می کنند
جايی ديگر از سيره النبی گفته شده است که اگر مردم به دين من در آيند حکومت مصر و سوريه و ايران از آنان 

در ناحيه ای از خندق سرگرم کندن بودم و  از قول سلمان فارسی آمده است : "در سيره ابن هشام  خواهد شد.
دست من گرفت  و سه بار به سنگ زد که هر بار  ک آمد و کلنگ را ازينزدکار بر من سخت شد. رسول خدا 

برقی جهيد . گفتم ای رسول خدا پدر و مادرم فدای تو باد . اين برقی که در موقع کلنگ زدن شما جهيد چه بود؟ 
م پيامبر خدا بودن قرار گرفته بوده است که  همگر تو آن را ديدی؟ عرض کردم آری(اينقدر غرق در توفرمودند 

فرمودند: خدای  ايرانيها توسط آن آتش را کشف کردند به پيام خدا نسبت می داد)که سالها پيش اين جرقه هايی 
ق سوم مشرق و ايران را برای من مين و با برمتعال با برق نخست کشور يمن و با برق دوم شام و مغرب ز

 و وعيد سروری دنيا را  عدهنها وا را دور خود جمع کند همه جا به آزد ها و غارتگرهاو برای اينکه د "گشود.
بنی قريظه با محمد عهد شکنی می کنند و مسلمانها پريشان می شوند يکی از آنها به نام می داد. در زمانيکه 

، حال آنکه ما برای قضای حاجت جرأت متلب بن قشير می گويد محمد نويد گنجهای کسری و قيصر را می دهد 
 بيهوده و فريبی بيش نيست. بيرون رفتن از خانه را نداريم. نويدهای او

  
کسانی که گرد محمد آمده بودند عده ای حال اگر علت غزوات پيامبر را بخوانيد ، بخوبی متوجه خواهيد شد که 

نها رشادت به خرج می آبيشتر برای غنيمت بود. انگيزه ای که  ددزد و راهزن بيشتر نبودند. هر کجا حمله کردن
نها به اين اميد دليرانه می جنگيدند که با خود می گفتند چه بميرند و چه آ دادند فقط و فقط وعده بهشت بود.

اين انگيزه  بمانند برنده خواهند بود. در صورت زنده ماندن غنيمت نصيبشان می شود و در صورت مردن بهشت.
الحمام وقتی سخن پيامبر را که می گفت سوگند به خدايی عمير ابن در جنگ بدر ،  آنقدر قوی بود که می گويند 

کند و بدانها  امروز با اين مردم برای خدا بجنگد و در جنگ پايداریکس   که جان محمد در درست اوست هر
به زمين ريخت را که در دست داشت  پشت نکند تا کشته شود  خداوند او را وارد بهشت کند، دانه های  خرمايی

باکانه  سپس شمشير به دست گرفت و بی ! فاصله من تا بهشت تنها اين است که اينها مرا بکشند؟و گفت: به به
 به ميدان رفت تا کشته شد.

  
فقط برای غارت کردن دور او بودند. از ابوذر   غفاری اکثر ياران پيامبر يک مشت دزد بی سر و پا بودند که 

ديگران . برای هر گفتاری نياز به برهان است. کافی است با  و گرفته تا خالد ابن وليد که شمشير خدا نام داشت 
 دقت تاريخ جنگهای پيامبر را بخوانيد. اگر تعصب را کنار بگذاريد همه چيز برای شما روشن می شود.

  
يکی از بندهای  پيمان صلح حديبه اين بود که اگر کسی از قريشيان به مدينه پناه آورد او را باز گردانند. 

. پيامبر به او گفت که به خاطر تعهدی که به قريش دارد نمی تواند از قبيله خود گريخت و به مدينه رفت ابوبصير
ابوبصير در ذوالحليفه نزديک مدينه يکی از مدند . آاو را بپذيرد. دو نفر از قريش برای بازگرداندن او به مدينه 



يک دريای سرخ مستقر شد. کم کم فراريان مکه آن دو نفر را کشت و فرار کرد و در محلی به نام عيص در نزد
ورش می بردند و آنها را چپاول می کردند ينفر رسدند و از عيص به کاروانها تجاری قريش  70شدند و به  زياد

رسول خدا نوشتند که ماده دوم سازشنامه لغو شود و به و چنان کار را بر قريش تنگ می کردند که آنه به 
آوازه  به مدينه باز گردند. اين گفته که در سيره النبی آمده است خود بيانگر اين است که  فراريان اجازه دهند که

ول در راه مدينه اغارتها و چپاولها عده ای دزد را به دور محمد جمع می کرده است.آنقدر اينها در شقاوت و چپ
دوم سازشنامه لغو باشند و ماده  که مردم مکه به محمد گفتند بهتر است اين دزدان سر گردنه دور تو پيش رفتند 

 شود.
  

از شقاوتها و جنگهايی که با بنی قينقاع و بنی نظير و بنی قريظه روا داشت به تفصيل سخن نمی گوييم . به 
همين قدر اکتفا می کنيم که نخلستانهای اين يهوديان را يا بريد يا آتش زد. فدک را که سالم بود به دخترش فاطمه 

ن تنها اجازه داد که به اندازه چيزی که قابل حمل است با خود بردارند و تمام ثروت و زمينهای داد. و به يهوديا
تصاحب کرد. عده زيادی از يهوديان را فقط به خاطر کينه های شخصی که با يک يا چند نفر از آنها يهوديان را 

گواه اين گفتار هم اين است که علی داشت آواره کرد.در اين راه حتی از تعرض کردن به زنها هم باکی نداشتند. 
به سوی قريشيان می رود. او را در  که در ميان موهايش گذاشته بود، خبردار شد که زنی از يهوديان با نامه ای

مه را نشان می دهی يا به خدا سوگند که از به زن گفت يا ناميان راه دستگير کردند و چيزی از او نيافتند. علی 
 مل می آوريم!تو بازديد بدنی به ع

  
  می پردازيم. ،می کردند  یدزدچند دليل محکم که مسلمانان فقط به دنبال بهشت بودند و چپاول  به حال

 در حال حرکت به سوی مدينه است. جنگ بدر به دليل اين بود که محمد فهميده بود کاروان تجاری از قريشيان 
  

احب اموال يهوديان بود. از ثروتی که محمد بعد از اين برای تصغزوات بنی قينقاع و بنی نظير و بنی قريظه هم 
 جنگها بدست آورد همه چيز گوياست. 

  
می گفتند خيبر مهمترين جای حجاز از لحاظ خوراک و گوشت واقدی می گويد مسلمانان که به دنبال غنيمت بودند 

 خيبر نيز به خوبی روشن است. و اموال است در واقع انبار خواربار و اموال حجاز است. از اين رو انگيزه جنگ
که خون مردان  ندکنانه ابن ابی الحقيق را خدمت پيامبر آورد و صلح کرد،   پس از محاصره خيبر و فتح آن علی

و تمام و زنان و بچه ها که در حصارند محفوظ بماند و در عوض آنها همراه بچه ها و زنها از خيبر کوچ کنند 
ه و انبارهای جامه خود را به جز برای هر نفر يک دست به پيامبر زمينهای خود و زر و سيم و اسلح

 واگذارند.(واقعاً خيلی با انصاف بوده که از اين همه دزدی يک دست هم به خودشان داده و کامالً لختشان نکرده)
برداشته  رسولش از شماپيامبر گفت اگر چيزی از اموال خود را از من پوشيده بداريد و پنهان کنيد پيمان خدا و 

 خواهد شد.(واقعاً چه خدايی و چه پيامبری . دقيقاً دزدان سرگردنه برای آدم تداعی می شود)
  
  وقتی خيبر فتح شد پيامر از کنانه ابی حقيق در مورد گنج خاندانش که در عروسيهای مکه از ايشان عاريه 
اين مورد سوگند ياد کرد که چيزی باقی  آن گنج را در اين جنگ خرج کرديم. او درکنانه گفت  می گرفتند پرسيد. 

لش با شما باطل خواهد شد. وسعهد و ذمه خدا  و رنمانده . پيامبر فرمود در صورتی که آن گنج پيش شما باشد 
به بن سالم ابی الحطيق به پيامبر گفت هر سپيده دم کنانه را می بينم که پيرامون اين  يکی از يهوديان به نام ثعل

خرابه مذبور را که در کنار کتيبه بود نشان داد. خرابه را کاوش کردند و مقداری زيادی خلخال  خرابه می گردد و
که از ، بازوبند و گردنبند و چند رشته زمرد و گوهر و انگشتری از سنگهای يمنی طالکاری شده و يک گردنبند 

لمه سپرد تا او را به خونخواهی آن دختر کنانه بود ، بدست آوردند. پس از آن محمد کنانه را به محمد بن مس
 برادرش محمود مسلمه بکشد.

  
  حال به غزوه دمه الجندل می پردازيم:

در سال پنج هجری با هزار نفر به راهنمائی محمد  روز با مدينه فاصله دارد.  ١۵محلی است که دمه الجندل 
کاروانهای تجاری را در آنجا غارت  بهانه اين جنگ اين بود که عده ای راهزن. رفتفردی به نام مذکور به آنجا 

 ی چه بوده است و شاه دزد که بوده است.  ن را بخوانيد ببينيد انگيزه واقعداستاخوب می کرده اند. اما 
 
مده است که وقتی کاروان محمد به آنجا رسيد عده ای از چوپانها را کشتند. چه انصافی ! سيره النبی آدر  

گوسفندهای ديگران را می چراند و مزد دريافت می کند. ال خودش نيست و چوپانی که بيگناه است و اموال م
هيچ وقت مرسوم نبوده است که کسی  گله های خودش را چوپانی کند. ابن هشام در ادامه می نويسد وقتی مردم 

ا نجات متواری شدند( همان مردمی که محمد رفته بود آنها را از حمله راهزنهآنجا از حمله پيامبر خبر يافتند 



که غيبشان  زد و  داز اين دزدان می ترسيدنمردم (چقدر دهد!) پيامبر به اردوگاه آنان رفت  وقتی کسی را نيافت 
د يا حداقل به نکه از محمد به خاطر گوشمالی دادن به راهزنها تشکر کن ندهيچ کدام از اين تجار دزد زده نبود

ی جستجو فرستاد کسی را نيافت بدون اينکه با کسی برخورد  . چند روز محمد گروهايی را برا)!!دنياريش بشتاب
و به مدينه بازگشتند. اين جنگ چه انگيزه ای داشته است به جز اينکه به دزدان کند غنايمی به دست آورده 

چرا آنها دان من در غارتگری چه کم دارند؟سرگردنه دمه الجندل رشک می ورزيده و با خود گفته است مگر دز
نشد و چرا مردم  او رفت مردم را از دست دزدها نجات دهد ، پس چرا خبری از دزدهامن می خورم.بخورند . 

غيبشان زد . چرا محمد به جای اينکه داد مردم را بستاند با خود غنيمت زيادی برداشت و هيچ کدام را به مردم 
 دمه الجندل نداد.

  
با تهديد به مرگ مسلمان کردند و گفتند هر قبول نداشت  در فتح مکه نيز ابوسفيان را که هرگز پيامبری محمد را 

ويم. گفت در خانه شکه در خانه ابوسفيان بيايد در امان است. مردم به ابوسفيان گفتند همه ما در خانه تو جا نمی 
خود  هايتان بمانيد و درها را ببنيد. در اين صورت در امان خواهيد بود. يعنی محمد از  چپاول مردم شهر و قبيله

ابايی نداشت. يعنی ای مردم شهر يا مسلمان شويد يا اموالتان در صورت باز بودن در خانه هايتان غارت هم 
  يا دين يکتا پرستی زوری؟ است خواهد د و کشته خواهيد شد. عجب اسالمی! دين چپاول بوده

  
مبر شدن را از همان کودکی رويای پيا، همينقدر کافيست که نشان دهد محمد فقط برای غارت و چپاول و سروری

  در سر خود می پروراند. او يک شاه دزد بود که سرور شد.که تحقير می شد 
  

  :در مقايسه رفتارهای محمد تنها به يک جمله از کورش بزرگ توجه کنيد 
وقتی که ليديه به دست کورش فتح شد، کورش به کزروس پادشاه آنجا گفت: من هرگز به سربازانم اجازه غارت 

با استناد به  زيرا اگر چنين کنم بدترين آنها صاحب بهترين چيزها خواهند شد. رهای کشورت را نمی دهم.شه
ه حرف کورش می توان نتيجه گرفت که علی يکی از بدترين ياران محمد بود چون دزدی و غارت و چپاول ماي

  درهم بود. 20000هارستان نمی خواهد . هر چه بی رحم تر باشی بهتر غارت می کنی. سهم علی از قالی ب
  

  آيا شاه دزدی صفتی نيست که برازنده محمد است؟
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  سيره النبی 
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