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 به درآمدهای فراوانی که به ايشان عرضه ميشد دلبسته بودند و برای گردآوری ٬بيشتر اعرابی که به زير پرچم اسالم گرد آمدند
هی که قراء خوانده ميشدند و بر جز گرو  ٬ و در ميان ايشان کسانی که بتوان آنها را مسلمانان پرهيزکا خواند٬آنها ميکوشيدند

پيامبر نيز بدان آگاه . بی گمان آروزی غنيمت انگيزه پرتوانی در گسترش اسالم بوده است. گناه خويش ميگريستند کسی نبود
بود که سربازان خود را با وعده درآمدهای فراوان از قبيل آنچه در سوره فتح به جنگجويان نويد داده شده است به خروش 

گاهی که ما داستان غزوات پيامبر را ميخوانيم از حصه های کالن اموال غارتی و بردگان اسيری که از اين جنگها . مياورد
  . هر چند که اين قانون طبيعی همه جنگهای مقدس است٬بدست آمده آن در شگفت ميمانيم

  
انديشه فتح و . نه اساسی بکلی ديگرگون شد زمي٬به ويژه به فاصله پس از مرگش  ٬پيش از آنکه پيغمبر ديدگانش را بر هم نهد

 زيرا گنجهای تيسفون و ٬اين پيروزيها مسلما به سوی ايدآل پيامبر پيش نميرفت. غارت جای انديشه پرهيزکاری را گرفت
 ابن سعد آنهم در شرايطی که به نوشته ٬دمشق و اسکندريه طبيعتا جايي برای کششهای پارسايي و تنگزيستی نميگذاشت

 در هنگام فتح ابله در نزديکی بصره آن اندازه غنايم بدست آوردند که به سگهای خود نيز در ظرفهای زرين و سيمين تازيان
از آگاهی بر اندازه ثروتهای هنگفتی که اين جنگجويان وارسته ميان خود   ٬خواننده گزراش اين تاراج ها. غذا ميخورانيدند

اينان امالک وسيع . م نصيب پرهيزکاران درجه اول اين آيين گرديد سرگيجه ميگيردتقسيم کردند و آنچه در دهه سوم تاريخ اسال
 چه در سرزمين خود و چه در کشورهای گشوده شده از برای خويش خانه ٬و روستاهای بزرگ را  به ملکيت خويش درآوردند

پاولهای زمان جنگ و مواجب زمان آنچه از چ. های مجلل ساختند و همه گونه وسيله خوشگذرانی را بدور خود گرد آوردند
 چنانکه به هر سوار از سربازان ٬صلح به جنگجويان و مومنين رسيد بديشان اجازه گردآوری چنين دارايي های بزرگ را ميداد

  .عبدهللا بن ابی السرح در جنگهای افريقای شمالی به روزگار خالفت عثمان سه هزار مثقال زر ناب رسيد
  

خود نشان داده » سالنامه های اسالم«  در لئونه کانتانی چنانکه  ٬تازيان  را به گشودن کشورها برانگيختبرترين انگيزه ای که 
اين درست با وضع . خويش ارائه کرده است» طبقات« نمونه های متعددی از آنرا در ابن سعد آزمندی مادی بود که ٬است

مهاجرت از سرزمين خشکی زده خود و راه يافتن به سرزمينهای اقتصادی عربستان نيز ارتباط داشت که مردمش رابه 
حاصلخيز همسايه فراميخواند و تازيان از آن جهت به دين نوين روی خوش نشان دادند که بتوانند آنرا وسيله پيروزيهايی قرار 

الم به سبب آن رنگ نوينی بخود بدين ترتيب آن تحول ناگهانی که امور اس.... دهند که نياز اقتصادی آنان آنها را ايجاب ميکرد
 موجب شد که دين تازه از همان آغاز انديشه پارسايي و قناعت را که در بدو کار راه و روش خود شناخته بود به دور ٬گرفت

افکند و در عوض رو به اعتبارت دنيايي و آروزهای مادی بياورد که خيلی بهتر ميتوانستند شور همکاری را در پخش آيين 
 تا آنجا که از همان دوره بعد از دمحم گفته شد که در زمان پيامبر ما تنها به فکر آخرت بوديم و چندان به دنيا ٬انگيزاننددمحمی بر

  . اما امروز دنيا نيز به اندازه آخرت ما را به خود کشيده است٬نمی انديشيديم
  

 بلکه ٬اهم نميشد که در راه خدا صرف شودآن گنج ها که از کشورگشايي ها و غارت ها انباشته ميشد ديگر برای آن فر
کشورگشايان در درجه اول دارايي های سرشاری را که به سويشان سرازير شده بود برای خوشگذرانی خود و نه برای آخرت 

 زيرا ٬نادرست است که آدمی زهد را در دوری از زنان بجويد«  صوفی نام آور نقل کرده اند که سهل شوشتریاز . ميخواستند
 مثال آورده عبدالقادر گيالنیو از پارسای بزرگ » شوای نيايشگران پيامبر بود که خودش زنان را بسيار دوست ميداشتپي

 ثواب مجامعت را با نماز خواندن برابر ميدانست و طبقات سبکی دعای آن عبدالوهاب شعرانی.  فرزند بود٩۴ميشد که او را 
خداوند ميخواست به وی توانايي آن دهد که صبح تا شام قرآن بخواند و شام تا صبح پارسائئ را در خانه کعبه نقل ميکرد که از 

  .با زنان مقاربت کند
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