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حنيفه را كه غنيمت كرده بود آورد، و من نزد ابوبكر نشسته بودم كه خالد ابن وليد آمد و زنها و دخترهای بنی

شان را بر تِن دختر بالغی بود.....دخترك سپس نشست و طلحه و زبير رفتند كه عبايدرميانشان يك دخترك تازه
ی بيندازند و اورا برای خودشان بردارند. دخترك سوگند ياد كرد كه فقط كسی حق دارد صاحب من شود كه درباره

دَرم تا شما نتوانيد آنچه مادرم برايم تعريف كرده است آگاهی داشته باشد، و اگر جز اين باشد شكم خودم را می
.. در این گفته دخترک اسير واقعيت آن چه بر عرب بيزار از دین تحميلی مرا بفروشيد و به قيمتم دست يابيد..

محمد رفت به روشنی بيان می شود. . آن ستمی که امروزه در ایران اعمال می شود و از جمله ستمی که بر 
بسياری از مسلمانان می رود ، نتيجه منطقی موفقيت نسبی مال های شيعه به بازگشت به بی اخالقی 

  ازین اسالم است...گوهری آغ
  

  ادامه از بخش پنجم :...
  

  آن چه که علی می دانست :
خوانيم كه اميرالمؤمنين گفت: پيامبر به من خبر داده بود كه پس ازاو مردم از من حمايت از زبان امام صادق می

شد تورا ياری  نخواهند كرد و ديگری را برخواهند گزيد؛ و از من خواسته بود كه وقتی چنين شد «اگر كسی حاضر
كند با آنها جهاد كن، ولی اگر كسی حاضر نشد تو را ياری كند شكيبائی درپيش گير تا وقتی كه مظلومانه به من 
ملحق شوی.» پيامبر كه وفات يافت من مشغول كفن و دفِن او شدم، بعد هم مشغول گردآوری قرآن شدم، بعد 

و برزنهای مدينه گشتم و از مهاجرين و انصار خواستم كه ازاينها دست فاطمه و حسن و حسين را گرفتم در كوی 
كس حاضر نشد كه با من همراهی نمايد، و جز سلمان و َعّمار و ياريم كنند و حقم را برايم بگيرند، ولی هيچ

كس با من همكاری نكرد. عمويم عباس و برادرم عقيل هم دوتا مرِد ضعيِف ذليِل نومسلمان ِمقداد و ابوذر هيچ
و كاری از دستشان ساخته نبود. اگر چهل مرد از من حمايت كرده بودند من برضد ابوبكر به جهاد  بودند
 ]٤٦٨ -٤٦٧و تكرارش  ٤٢٠ -٤١٩/  ٢٩كس مرا ياوری نكرد. [گرفتم؛ ولی هيچخاستم و حقم را میبرمی

  
جمعه و فطر و قريان عيد عبدالرحمان ابن سالم گويد: پدرم از امام صادق پرسيد كه آيا مسلمانها جز عيدهای 

  ديگری هم دارند؟ 
  امام صادق گفت: «آری، عيدی كه حرمتش ازاينها بزرگتر است.» 

  گفتم: «فدايت شوم، كدام عيد؟» 
گفت: «روزی كه اميرالمؤمنين را رسول هللا منصوب كرد و گفت هركس من موالی اويم علی موالی اواست.» 

  روز چه روزی بود؟» گفتم: «آن
روز بايد چه كار به روز داری؟ روزهای سال در گردشند، ولی روز هجدهم ذوالحجه بود.» گفتم: «در آنهگفت: «چ
  بكنيم؟» 

گفت: «با روزه و عبادت ذكر خدا بكنيد و ذكر محمد و آل محمد بكنيد. پيامبر به اميرالمؤمنين سفارش كرد كه 
كردند كه گرفتند و به اوصيايشان نيز سفارش میعيد میروز را ی پيامبرها نيز اين روز را عيد بگيرد، و همهآن

 ] ١٧٢/  ٣٧روز را عيد بگيرند.» [همان، اين 
  

  علی و کرامت هایش :
های مدينه بوديم. گرگی دوان دوان آمد و ايستاده عمار ابن ياسر گويد: همراه اميرالمؤمنين در يكی از كوچه

  گفت: «السالم عليك يا اميرالمؤمنين!»اش را برزمين كشيد و دستش را دراز كرده پوزه
  آئی؟»علی گفت: «و عليك السالم ای گرگ. از كجا می

  گرگ گفت: «از شهر كافراِن فاجر، و قصدم شهر انبياء است.»
  علی گفت: «به چه كاری؟»

  گرگ گفت: «برای تجديد بيعت با تو.»
  ايد.»علی به گرگ گفت: «شما كه با ما بيعت كرده

ئی جمع شديم. ديديم اسرائيل بر تپهز ندائی از آسمان رسيد كه جمع شويد. ما در بيابان بنیروگرگ گفت: يك
كه پرچمهای سرخ و سفيدی افراشته شد و تختی از طالی سرخ نهاده شد و جبرئيل بر تخت نشسته يك 

 ی ما را به گريه افكند. سخنرانی مفصلی ايراد كرد كه همه
تعالی محمد را برگزيده و پسر عمويش علی را به : «ای درندگان! خدایجبرئيل در سخنرانيش به ما گفت

ی درندگان بيعت كردند جانشينی او انتخاب كرده است، و فرمان خدا به شما است كه با علی بيعت كنيد.» همه
  ها باشی؟»جز گرگ. علی به گرگ گفت: «مبادا تو از جن 

م. پدرم به من خبر داده كه من از نسل همان گرگی گرگ گفت: «من يك گرگ شريفم و از شيعيان تو هست
هستم كه فرزندان يعقوب شكارش كردند و به دروغ به يعقوب گفتند كه يوسف را اين گرگ دريده است. من از 

 ]٢٣٩ - ٢٣٨/  ٤١اوالد همان گرگی هستم كه فرزندان يعقوب به ناحق براو تهمت زدند.» [همان، 
  
  



روز درجائی با اصحابش نشسته بود. شماری از مخالفانش نيز آنجا بودند. يك يك امام باقر گويد: اميرالمؤمنين 
خواهم عجايبی نشانتان بدهم. به آن درختِ درختِ خشكيده نيز آنجا بود. اميرالمؤمنين به مردم گفت: «امروز می

ی به شيعيانش گفت: خشكيده بنگريد.» مردم نگريستند و ديدند كه درخت برگ برآورد و تازه شد و ميوه داد. عل
خواهد انار بچينيد و بخوريد.» آنها مقاديری انار چيدند. سپس علی به «دست دراز كنيد و هرچه دلتان می

های درختِ انار از مخالفانش گفت: «شما هم دست دراز كنيد و بچينيد.» آنها دست دراز كردند، ولی شاخه
را ديدند با خودشان گفتند: يد. مخالفان علی چون اين دستهايشان گريختند و دور شدند و دستشان به آن نرس

 ].٢٤٩/  ٤١«اينها جادوگری است.» [همان، 
  

  
ی فرات ايستاد و به فرات ندا زد كه: «من گشت بر كنارهامام صادق گويد: علی وقتی از جنگ صفين برمي

فت: «اشهد ان ال اله اال هللا كيستم؟» فرات موج زد و در هم پيچيد و با صدای خروشانی به زبان عربی فصيح گ
 ]٢٥١/  ٤١اشهد ان محمدا رسول هللا اشهد ان عليا اميرالمؤمنين ولی هللا و حجت هللا.» [همان، 

  
  چگونه علی نبوت می یابد :

خواهيم عجايبی نشانمان بدهی تا يقين روز گروهی از شيعيان به اميرالمؤمنين گفتند: «میامام باقر گويد: يك
 لم نبوت نزد تو است.»بيابيم كه ع

اميرالمؤمنين گفت: «با من بيائيد تا عجايب را نشانتان بدهم.» پس هفتاد تن با او به راه افتادند تا به بيابان  
 رسيدند.

اميرالمؤمنين به آنها گفت: «چشمانتان را ببنديد.» آنها چشمانشان را بستند. اميرالمؤمنين دعائی كرد كه آنها  
 د.معنايش را ندانستن

سپس به آنها گفت: «چشمانتان را بگشائيد.» آنها چون چشم گشودند ديدند كه در طرف راستشان  
باغستانهای خرم و جويبارهای پرآب است، و در طرف چپشان آتش است. چون چنان ديدند در دلشان گفتند: 

تن به كوفه برگشت و وارد شان از دين برگشتند. اميرالمؤمنين با آن دو«اين جادوگر است،» و جز دوتنشان همه
مسجد شد و بر منبر رفت و گفت: «باز هم عجايب به شما نشان خواهم داد، به ريگهای حياط مسجد بنگريد.» 

 اند.ی ريگها تبديل به مرواريد و الماس شدهچون نگريستند ديدند كه همه
يد.» يكی ازآنها آهسته يك دانه مرواريد را با اميرالمؤمنين به آنها گفت: «اگر ايمان داريد نبايد از اينها چيزی بردار 

 خود برداشت. چون به خانه رفت ديد كه گوهری درخشان است.
ی مرواريد را كه برداشتی او گفت: «اگر طالب آخرت هستی بايد آن دانهفردا كه به مسجد رفت اميرالمؤمنين به 

تبديل به همان ريگی شد كه پيش ازآن بود. به جای اولش برگردانی.» آن مرد آن را به حياط مسجد افكند و 
  ]٢٦٠/  ٤١[همان، 

  
  

ام مدينه آمد و به مردم گفت: «شنيدهروز يك حكيم فيلسوف يونانی بهخوانيم كه يكاز زبان امام زين العابدين می
دنيا رفته بينم كه از اش كنم، ولی اكنون میام تا معالجهكه رئيستان (يعنی پيامبر) ديوانه شده است و آمده

او گفت: «تو چه طبابتی است.» او سپس به نزد اميرالمؤمنين رفت و موضوع را به او گفت. اميرالمؤمنين به
كند و دواها را دانی؟» حكيم فيلسوف يونانی شماری از دردها و دواهايشان را (كه مجلسی نوشته) ذكر میمی

كه دوای فالن بيماری است و اگر فالن مقدارش را  دهداو نشان میدهد، از جمله دوائی بهبه علی نشان می
كشد گيرد و بيش از آن مقداری كه طبيب گفته آدم را ميرا از دستش میميرد. علی آنكسی بخورد درجا می

افتد كه علی هم اكنون خواهد مرد و كشيد. طبيب فيلسوف يونانی به لرزه میجرعه سرميريزد و يكدرآب مي
گويد: «ای حكيم او میبيند كه علی صحيح و سالم ايستاده و بهاعدام خواهند كرد. ليكن می مرا به جرم قتل او

زند و سقف را از روی ستون برداشته به هوا بلند يونانی! چه ديدی؟» علی سپس دستش را به زير سقف می
ف به اين بزرگی شود كه اين چه نيروئی است كه سقكند. حكيم فيلسوف يونانی از شگفتی برجا خشك میمی

دوان به نزد كند، نخل از جايش كنده شده دوانكند؟! علی سپس به يك نخلی اشاره میدستش بلند میرا با يك
گويد: «آنچه ديدی بس است يا باز هم عجايب نشانت آيد. علی به آن حكيم فيلسوف يونانی میعلی می

ها را اش را به جائی بيندازی و سپس تكهنی و هر تكهتوانی آن نخل را تكه تكه كگويد: «میبدهم؟» يونانی می
شود و كند، نخل تكه پاره میبه هم پيوند بدهی و به همان حالت اولش دربياوری؟» علی دستی دراز می

آيد و ماند. حكيم يونانی به لرزه درمیافتد چنانكه هيچ اثری از نخل درآن اطراف نمیاش به طرفی میهرپاره
های نخل از اطراف و اكناف به پارهكند و تكهرا به حالت اولش برگردان.» علی دست دراز میون آنگويد: «اكنمی

خواهم كه از اين گويد: «اكنون از تو میآيند. يونانی میشوند و باز مثل اول به صورت نخل درمیهم جمع می
بعد در يك سينی ريخته شود تا من از نخل ثمر دربياوری كه اولش سبز باشد بعد زرد شود بعد خرما و رطب شود 

شود آورد و ثمرش آهسته آهسته در چند لحظه رسا میكند، نخل ثمر میآن رطب بخورم.» علی دست دراز می
آورد پائين و ميگذارد كنار دستِ يونانی تا يونانی هرقدر كه دلش هايش را میشود و خوشهو تبديل به رطب می

  ].»)٤٩ -٤٦/  ٤٢ها مسلمان شد. [همان، يونانی با ديدن اين معجزهخواست بچيند و بخورد. حكيِم 
  

  
  علی و سهم او از غارت مقدس :

  تصویری که در روایت بعدی می آید به راستی تکان دهنده است و باید با دقت مورد بررسی قرار گيرد :
شناخت چرا در تمام سميت نمی(«كسانی به امام باقر گفتند: «اگر اميرالمؤمنين امامت ابوبكر و عمر را به ر



حنيفه كه خالد ابن وليد آورده بود را پذيرفت و دختری از بنیعمرش ازآنها اطاعت كرد و سهم غنيمت را می
 برداشت و از اين دختر پسرش محمد ابن حنيفه به دنيا آمد؟»

  
ابر را كه كور بود آوردند و موضوع را از رود جابر ابن عبدهللا انصاری را بباوَرد؟» رفتند جامام باقر گفت: «كدامتان می

ترسيدم كه از قدر گريست تا ريشش به آبِ چشمش تر شد، و آنگاه گفت: «من هميشه میاو پرسيدند. جابر آن
ی اين موضوع از من پرسشی نكرده باشد. من نزد ابوبكر نشسته بودم كه خالد ابن وليد دنيا بروم و كسی درباره

بالغی بود. اين دخترك حنيفه را كه غنيمت كرده بود آورد، و درميانشان يك دخترك تازهبنی آمد و زنها و دخترهای
  او گفتند: «محمد درگذشته است.» همينكه آمد بانگ زد كه «محمد رسول هللا كجا است؟» به

رفته به او گفتند: «قبرش اينجا است.» دخترك به سر قبر پيامبر ی درگذشتش چيست؟» بهدخترك گفت: «نشانه
 دهيم.»ايم و مسلمانيم و به يكتائی هللا و پيامبری تو گواهی میپيامبر سالم كرد و گفت: «ما اسير و غارت شده

  
دخترك سپس نشست و طلحه و زبير رفتند كه عبايشان را بر تِن دختر بيندازند و اورا برای خودشان بردارند. 

ی آنچه مادرم برايم تعريف كرده است ن شود كه دربارهدخترك سوگند ياد كرد كه فقط كسی حق دارد صاحب م
دَرم تا شما نتوانيد مرا بفروشيد و به قيمتم دست آگاهی داشته باشد، و اگر جز اين باشد شكم خودم را می

  يابيد.
اند، و سبب را پرسيد، و داستان دخترك را برايش علی بيرون بود و شنيد كه مردم در مسجد پيامبر گرد آمده

ند. او وارد مسجد شد و چيزی به دخترك گفت. دخترك گفت: «تو كيستی كه از ديگران جسورتر به نظر گفت
  رسی؟»می

  طالب هستم.»اميرالمؤمنين گفت: «من علی ابن ابی
  دخترك گفت: «تو همان هستی كه پيامبر در بامداد روز جمعه در غدير خم به جانشينی خودش منصوب كرده؟»

  «آری، من همانم.» »)اميرالمؤمنين گفت: 
در این روایت شيعه تالش می شود که پاره ای از تناقضات منطقی و اصولی در احادیث شيعه توضيح داده شود. 

ما پيشتر دیدم که در بسياری از احادیث ، برای شيعه ، عدم ایمان به امامت علی با کفر برابر است از جمله 
خدا به علی ابن ابيطالب اختصاص داده است، هركس قبل و بعد از او («امام صادق گويد: عنوان اميرالمؤمنين را 

 ]. ») ٣٧٣/  ٥٢اين عنوان را برخودش بگذارد كافر است [همان، 
  
  

  آیا علی و رهبران شيعه الیق تر از دیگر یاران محمد بودند ؟
و زندگی علی و  در راستای چنين روایت هایی است که شيعيان خود ریاکاری و فرصت طلبی که سراسر تاریخ

دیگر امامان شيعه را گرفته است ، نشان می دهند. پرسش در باره این که علی چگونه هم با سه خليفه اول 
بيعت کرد و هم سهم خود از غارت مقدس را از کسانی دریافت نمود که بر پایه روایات شيعه کافر اند ، پرسشی 

سایر رهبران شيعه نيز تکرار کرد . مگر حسن فرزند علی است منطقی. این پرسش را می توان به نحوی در باره 
نبود که امامت خود را به چند ميليون درهم فروخت و حرم سرای بزرگی به پا کرد ؟ مگر بسياری از امامان دیگر 

 شيعه هر کدام به نوعی با خلفای وقت رابطه دوستانه نداشته اند ؟ با اصل روایت بپردازیم.
  

بخش است. بخش اصلی واقعيت غارت گری و تبهکاری بی اندازه متوليان اسالم است و این روایت دارای دو 
 بخش دوم تال ش شرم آور سند سازان شيعه برای توجيه ریا کاری و فرصت طلبی علی .

  
پس از مرگ محمد ، شورش سراسری اعراب به جان آمده از دین تحميلی او چنان با ال می گيرد که ابوبکر به 

يد، سر دار تبهکار اسالم مسئوليت سر کوب شورش ها را می دهد. در یکی از این سرکوب ها ، زنان خالد بن ول
قبيله بنی حنيفه و از جمله دخترکی از قبيله بنی حنيفه با اسارت در می آید. او خود به روشنی می گوید که 

 دهيم.» ).هی میايم و مسلمانيم و به يكتائی هللا و پيامبری تو گوا««ما اسير و غارت شده
  

  
  وافعيت های ناگفته و همواره انکار شده آشکار می شود :

در این گفته دخترک اسير واقعيت آن چه بر عرب بيزار از دین تحميلی محمد رفت به روشنی بيان می شود. این 
که این دخترک اسير خود را برای نجات از کنيزی مسلمان معرفی می کند و یا این که این ادعا بر زبان او گذاشته 

ير و غارت شده از این بيم دارد که به کنيزی شده است در اصل مطلب کوچکترین تغييری نمی دهد ، دخترک اس
و اسارت یکی از سران اسالم در آید. می بينيم که دو تن از وفادار ترین یاران محمد ، طلحه و زبير هر دو می 

خواهند که دخترک برای خودشان بر دارند. « دخترك سپس نشست و طلحه و زبير رفتند كه عبايشان را بر تِن 
ورا برای خودشان بردارند. دخترك سوگند ياد كرد كه فقط كسی حق دارد صاحب من شود كه دختر بيندازند و ا

دَرم تا ی آنچه مادرم برايم تعريف كرده است آگاهی داشته باشد، و اگر جز اين باشد شكم خودم را میدرباره
  شما نتوانيد مرا بفروشيد و به قيمتم دست يابيد.»)

 
  

سهم بردن علی از غارت مقدس که به دون اطاعت از ابو بکر ممکن نبود ، در شيعه برای نشان دادن این که 
رابطه با مشيت هللا و نوعی معجزه است داستان مفصلی به هم می بافد و نشان می دهد که این سهم بری در 

«علی رابطه با امامت علی است و این دخترک تيره بخت و کنيز آینده علی از داستان غدیر خم بی خبر نيست: (
اند، و سبب را پرسيد، و داستان دخترك را برايش گفتند. او بيرون بود و شنيد كه مردم در مسجد پيامبر گرد آمده



رسی؟». وارد مسجد شد و چيزی به دخترك گفت. دخترك گفت: «تو كيستی كه از ديگران جسورتر به نظر می
 طالب هستم.»اميرالمؤمنين گفت: «من علی ابن ابی

  
  ت: «تو همان هستی كه پيامبر در بامداد روز جمعه در غدير خم به جانشينی خودش منصوب كرده؟»دخترك گف

  اميرالمؤمنين گفت: «آری، من همانم.» »)
در ادامه داستان ، دختر و مادرش نيز هر دو توانایی معجزه گری می یابند ، و در حاشيه داستان نا خواسته از 

که غارت کفار و مشرکين (دگر اندیشان) به دست لشکر اسالم است نيز  زبان علی به واقعيت اسالم تاریخی
اعتراف می شود. این داستان شيوه اصلی و نمونه وار توجيه زندگی امام شيعه است که فرصت طلبی و ریا 

 کاری در برابر قدرت را با حق خود به امامت و عواید ناشی از آن مر بوط می کند. 
  

ايم، زيرا بزرگانمان به خالد گفتند ما حاضر نيستيم زكاتمان ر تو بوده كه به غارت رفته(«دخترك گفت: «ما به خاط
  را به كسی بپردازيم كه ازطرف پيامبر منصوب نشده است، و خالد نيز آنها را كشت و ما را به غارت گرفت.»

دهد. تو ملش پاداش میی عشود و خدا به هركس به اندازهاميرالمؤمنين به دخترك گفت: «اجر شما ضايع نمی
همان دختری هستی كه مادرت درزمان خشكسالی ازتو حامله شد، و خشكسالی چنان بود كه در بيابانها هيچ 

شد. مادرت روزی كه تورا زائيد به تو گفت: تو منحوس هستی و در زمانی منحوس علفی برای چارپايان يافت نمی
خيلی هم مبارك هستم و مرا يك سرور بسيار بزرگواری به كنيزی او گفتي: مادر! من ای. و تو بهدنيا آمدهبه

  حنيفه خواهد شد.»خواهد برد و برايش پسری خواهم زائيد كه موجب افتخار بنی
  ی ديگری هم در روز تولدم ميان من و مادرم هست»گوئی. يك نشانهدخترك گفت: «درست می

سخن گفتی او سخنهايت را روی يك لوح مسی نوشت و  ی تولدت با اواميرالمؤمنين گفت: «وقتی تو در لحظه
ی در به زمين كرد، و وقتی تو دوساله شدی آن لوح را به تو نشان داد و تو اقرار كردی كه را زير آِستانهآن

ها ی اين نوشتهرا به تو نشان داد و تو اقرار كردی كه همهساله شدی آنسخنهای خوِد تو است. باز وقتی شش 
ای. بعد ازآن مادرت به تو گفت: «وقتی يك مرد خونريزی به ديارتان حمله كند و مردانتان ی تولدت گفتههرا در لحظ

ی زمان جنينی را بكشد و اموالتان را بگيرد و شما را به غارت ببرد تو بكوش كه فقط كنيز كسی بشوی كه درباره
  ی اين لوح به تو خبر بدهد.»تو و درباره

  گوئی. اكنون بگو آن لوح كجا است؟»یدخترك گفت: «درست م
  اميرالمؤمنين گفت: «در گريبانت است.»

دخترك لوح را از گريبانش بيرون آورده به اميرالمؤمنين نشان داد. پس ازآن اميرالمؤمنين اين دخترك برای همسری 
 ] »)٤٦٠ -٤٥٧/  ٢٩خودش برداشت. [همان، 

  
  

  و تبه کاری آشکار با توجيه دینی : بازگشت به صدر اسالم ، بازگشت به بی اخالقی
در روایت بعدی می بينيم که سکوت فرصت طلبانه علی رابطه فشرده ای به فضای سرکوب عمومی در جامعه 
اسالمی دارد. این فضای سرکوب است که که در دوره پس از مرگ محمد نيز ادامه یافته و آخرین اميد های نو 

مت دین تحميلی محمد نقش بر آب می کند. در این فضاست که روشن مسلمانان عرب را برای خالصی از مزاح
می شد که پيام اخالقی در دعوت دینی محمد تا چه اندازه نا چيز است که در بستر آن کم وبيش هر جنایتی 

عملی و توجيه شدنی است. آن ستمی که امروزه در ایران اعمال می شود و از جمله ستمی که بر بسياری از 
می رود ، نتيجه منطقی موفقيت نسبی مال های شيعه بازگشت به بی اخالقی گوهری آغازین مسلمانان 

اسالم است . باید به خاطر داشت که درست کسانی که زیر عنوان اصالح دینی و شيعه علوی و مهمالتی از این 
احترام به عقاید توده گونه به بزک کردن اسالم و شيعه دست زدند و نيز آن گروه از روشنفکرانی که به بهانه «

ها» در نقد اسالم کوتاهی کردند (و هنوز می کنند)، خواسته و نا خواسته به فریب مردم دست زدند. و در این 
ميان مسئوليت مستقيم کسانی که به توجيه اسالم پر داختند و آن را دین آزادی و برابری و دموکراسی قلمداد 

 کردند را نباید نا دیده گرفت. 
  

پس از شکاف بر داشتن سده های نيرنگ و دروغ در باره اسالم ،فضایی که در روایت پایين تصویر می شود اکنون 
  ، برای ما ایرانيان قابل فهم و آشناست : 

 
  

او بخشيده خوانيم كه وقتی فدك را ابوبكر از فاطمه گرفت و فاطمه ادعا كرد كه پيامبر به(«از زبان امام صادق می
را به تو خواهم داد.» فاطمه گفت: «ام اَيَمن گواه است.» : «اگر كسی گواه اين بخشش باشد آنبوده ابوبكر گفت

او ام ايمن را آورد و گواهی داد ولی ابوبكر نپذيرفت و از بازدادِن فدك به عائشه خودداری كرد. پس ازآن 
 دهی؟»نمیاو ای و بهاميرالمؤمنين به نزد ابوبكر رفته گفت: «چرا حق فاطمه را گرفته

ی مسلمانان است.« اميرالمؤمنين گفت: «ولی ابوبكر گفت: «اين جزو امالك عمومی است و متعلق به همه 
 را به فاطمه داده است.»پيامبر آن

 ابوبكر گفت: «من ازاين موضوع خبر ندارم و فاطمه نيز برای اين ادعا گواه ندارد.»  
 ی فاطمه نازل شده است؟»هير دربارهی تطدانی كه آيهاميرالمؤمنين گفت: «تو می

 ابوبكر گفت: «آری.» 
 اميرالمؤمنين گفت: «اگر به فاطمه تهمت زنا بزنند با او چه خواهی كرد؟» 
 زنم مثل هر زن مسلمانی.»او حد میابوبكر گفت: «به 



هی داده ولی تو ای، زيرا كه خدا به پاكی فاطمه گوااميرالمؤمنين گفت: «دراين صورت با خدا مخالفت كرده 
 ای.»ای و كافر شدهگواهی خدا را نپذيرفته

  
اصحاب پيامبر كه در مسجد نشسته بودند با شنيدن اينها به گريه افتادند. ابوبكربرخاسته به نزد عمر رفت و 

 ی شادی بچينيم.»گذارد كه ازاين مقامی كه داريم ميوهكند و نمیگفت: «اين علی كار را برما زار می
  تواند با او طرف باشد.»فت: «غير از خالد ابن وليد كسی نمیعمر گ 

طلبم، همينكه آمد خواهم علی را برايم بكشی. من علی را میاو گفت: «میپس خالد را ابوبكر طلبيد و به
 ايستاد و سالم كرد وقتی من به سالمش جواب دادم شمشيرت را بَكش و اورا بُكش.»

اند كه ی فاطمه فرستاد و گفت: «برو به علی بگو توطئه كردهكنيزی را به خانه را شنيد واسماء بنت عميس اين  
 تورا بكشند؛ ازشهر بيرون برو.»

شان را به سرانجام گذارد كه آنها توطئهاو گفت: «به اسماء سالم برسان و بگو خدا نمیاميرالمؤمنين به 
يستاد. خالد هم رفت كنارش ايستاد و منتظر برسانند.» اميرالمؤمنين سپس به مسجد رفت و سالم نكرد و ا

 دستور ابوبكر شد.
 لحظاتی بعد ابوبكر به خالد گفت: «كاری با او نداشته اش.» 
اميرالمؤمنين به خالد گفت: «قضيه چيست؟» خالد گفت: «من دستور داشتم كه تورا بكشم ولی اكنون گفت كه  

كشيد؟» و خالد را گرفته به ديوار چسپاند، و به شما مرا می هاشدهتورا نكشم.» اميرالمؤمنين گفت: «فالن فالن
دانستم با شما چه كار كنم و آنگاه ی خدا بود میی پيامبر و نوشتهخاطر توصيهعمر گفت: «وهللا و با¡ اگر نه به

  ») ]١٢٧ -١٢٤/  ٢٩يك از ما سپاهمان كمتر است!» [همان، شد كه كداممعلوم می
 

  
يم که یک پایه اصلی نزاع شيعه با سنی ، بر سر سهم بردن خانواده محمد از غارت مقدس در این جا می بين

است. در ایران نيز افشاگری ها و پرونده سازی های باند های مختلف اسالم گرا ، از محافظه کار و مکتبی تا 
  ست. اصالح طلب و امروزی بر سر سهم بردن از غارت و داشتن بيشترین امتيازات امری عادی ا

 سهم بری از قدرت و ثروت :
  

در روایت بعدی یک باره دیگر انگيزه اصلی علی و یاران او در ادعای قدرت و دليل اصلی مخالفت رقبا با این ادعا 
 آشکار تر می آید :

  
نام اشجع را مسئول سرپرستی امالك فدك و ديگر امالكی كرد كه جابر حعفی گويد: ابوبكر مردی از ثقفيف به («
اميرالمؤمنين غصب كرده بود. اين مرد يك زنديق منافقِ دلير و ازدشمنان اميرالمؤمنين بود زيرا كه اميرالمؤمنين  از

برادرش را در جنگ هوازن كشته بود. اشجع زمينهای يك روستائی به نام بانقيا و چند پاره ملك كه مال علی بود 
ی سياهرنگش را زد اميرالمؤمنين بردند. اميرالمؤمين عمامهرا به زور برای ابوبكر گرفت. مردم روستا شكايت به ن

او هديه يزن بهبرسر نهاده دوشمشر برميان بسته بر اسبی كه اسمش سايح بود و پسرعموی سيف ابن ذی
داده بود سوار شد و حسن و حسين و عبدهللا ابن جعفر و فضل ابن عباس و عمار ياسر را برداشته به آن روستا 

روستا اورا در مسجدی به نام مسجد قضاء نشاند. اميرالمؤمنين پسرش حسن را فرستاد كه به  رفت. كالنتر
 اشجع بگويد در مسجد حاضر شود. اشجع گفت: «من اميرم و مردم بايد به نزدم بيايند.» حسن گفت: 

 
انم و پدرِ تو يكی ددهد.» اشجع گفت: «من كسی جز ابوبكر را اميرالمؤمنين نمی«اميرالمؤمنين به تو دستور می

از رعايا است.» حسن برگشته خبر به پدرش داد. اميرالمؤمنين به عمار گفت: «برو با زبان خوش ازاو بخواه كه به 
ايم و مردم بايد به نزِد ما بيايند نه اينكه ما به نزد كسی برويم كه اهل ضاللت نزد ما بيايد، زيرا كه ما مثل كعبه

اصلی نزاع بردن سهم از غارت اسالمی است. امالک فدک و دیگر امالک علی که از او است.» ») تا این جا زمينه 
غصب شده بوده اند را علی از پدرش به ارث نبرده بود. دارایی محمد که فدک پاره ای از آن بود نيز همواره با 

و قدرت ، از سوی سهم قابل مالحظه او از غارت «کفار و مشرکين» انباشته شده بود. این نزاع بر سر ثروت 
شيعه تقدس می یابد . از زبان علی گفته می شود که («اميرالمؤمنين به عمار گفت: «برو با زبان خوش ازاو 

ايم و مردم بايد به نزِد ما بيايند نه اينكه ما به نزد كسی برويم كه بخواه كه به نزد ما بيايد، زيرا كه ما مثل كعبه
تان ، از زبان اشجع «حرف دل» نو مسلمانان ریایی در باره علی و دلليل رد اهل ضاللت است.»). در دنباله داس

 جانشينی او از سوی آنان به روشنی می آید:
  
او دشنام داد و عمار درخشم شده حمايل عمار به نزد اشجع رفت و با زبان خوش با او حرف زد، ولی اشجع به («

ورا بزند. مردم به اميرالمؤمنين گفتند: «بشتاب كه شمشيرش را درگردن اشجع نهاد و خواست با شمشيرش ا
پاره خواهند كرد.» اميرالمؤمين گروهی را فرستاد و گفت: «آن مرد را به زور به نزدم بياوريد.» هم اينك عمار را پاره

سوار همراه داشت خواست استقامت كنند، ولی يارانش ترسيدند و فرستادگان آنها رفتند، و آن مرد كه سی
او گفت: «چرا مال اهل المؤمنين اورا بند برنهاده برزمين كشانده به نزد اميرالمؤمنين بردند. اميرالمؤمنين بهامير

 ای؟»همه مردم كشتهای؟» او گفت: «تو چرا اين بيت را به زور غصب كرده
  

  
گفتند. و فضل ابن سخن ميان اميرالمؤمنين و او به درازا كشيد و دوطرف به يكديگر پرخاشها كردند و ناسزاها 

گفت درخشم شده شمشيرش را كشيده سرِ اورا ازتن جدا عباس از ناسزاهائی كه او به پسرعمويش علی می



كرده برزمين افكند. مرداِن اشجع سالح بركشيده به جنگ اميرالمؤمين شتافتند. اميرالمؤمنين ذوالفقار بركشيد، و 
  يدند سالحهايشان را افكنده گفتند: «ما تسليميم.»»)آنها تا برق ذوالفقار را دردست اميرالمؤمنين د

 
  

علی از اشجع می پرسد که او چرا حاضر به پذیرش پيشوایی او نيست و چرا «مال اهل بيت» را غصب کرده 
است و اشجع پاسخی را می دهد که امروزه توده به جان آمده ایرانيان در برابر هر یک از مدعيان حکومت 

سخن ميان اميرالمؤمنين و او به درازا   ای؟»همه مردم كشتهورند («او گفت: «تو چرا اين اسالمی به زبان می آ
  كشيد و دوطرف به يكديگر پرخاشها كردند و ناسزاها گفتند »).

  
و البته همان گونه که ما می دانيم اسالم دین «گفتگو» و «منطق کوبنده» است و سرنوشت اشجع در برابر 

ان او چيزی به جز مرگ نيست. در پایان این صحنه اسالم آوردن اجباری (که عمل منطق شمشيری علی و یار
روزانه مسلمانان ظاهری در جامعه اسالم زده است) یاران اشجع با تسليم به علی نشان می دهند که به 

قار راستی چه منطق خرد کننده ای در شمشير علی و همه رزمندگان اسالم عمل می کند («اميرالمؤمنين ذوالف
  بركشيد، و آنها تا برق ذوالفقار را دردست اميرالمؤمنين ديدند سالحهايشان را افكنده گفتند: «ما تسليميم.»»)

 ادامه داستان باز گو کننده نکات جالب دیگری است .
  

 ادامه دارد ....
  

  2003/01/17، جمعهتاریخ نگارش : 
  arjemandrad@yahoo.comآدرس پست الکترونيکی نگارنده : 

  درج این نوشته در نشریات وتارنما های اینترنتی بدون تغيير آزاد است.
  نویسنده از دریافت دیدگاه های خوانندگان شاد می شود.

  ایرج ارجمند راد
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