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مـردي بـود    ) لعنـه اهللا علیـه    (     در ایام دولت و خالفت هـارون الرشـید          
صـلی  (بازرگان و از مشاهیر بغداد که به محبت و دوستی اهل بیت پیغمبر             

  .شهرت داشت) اهللا علیه و آله و سلم
و پیوســته در مالزمــت حــضرت امــام جعفــر صــادق ؛ شــرایط بنــدگی و  

  .خدمتکاري را بجا می آورد و از هر خدمتی بحضرت دریغ نمی نمود
     پس از شهادت امام صادق علیه السالم بواسطه ظلـم دشـمنان دیـن ،      

و فقـر و درویـشی بـه او روي          ( همه اموال و اسباب وي از دستش رفـت          
  ).آورد

جز یک کنیز که او در سن پنج سالگی خریـده ، و بـه مکتـب داده بـود و                   
پس از آن بمدت ده سال در حرم محترم امام صادق علیه السالم  رفـت و               
آمد داشت و نزدیک به بیست سال هم بـه مطالعـه علـوم و معـارف حقـۀ             

نـام  » حـسنیه «این کنیز که از نظر هوشی کم نظیر بود          . اسالمی پرداخت 
  .داشت
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ن رنج و سختی فقر به خواجه فشار آورد؛ روزي زبان به درد دل گـشود    چو
  :و با کنیز خود اظهار شکایت کرد که 

.   اي حسنیه تو همانند فرزند من هستی و من غیر از تـو کـسی را نـدارم                   
من براي تو زحمت بسیار کشیده ام تا  به این رتبۀ علمی رسیده اي و بـه                   

  .انواع کماالت آراسته  شده اي
شایسته است که از روي فراست و زیرکی ، چارة کار من کنـی تـا از ایـن                

  .فقر نجات یابم 
صالح در این است که مرا نزد هارون الرشید       ! اي خواجه   « : حسنیه گفت   

من کنیزي دارم و می فروشم ، اگر از تـو در بـارة قیمـت           . ببري و بگوئی    
ون پرسید که این کنیـز      اگر هار . سئوال کرد بگو صدهزار دینار زر خلیفتی        

تو چه هنري دارد که وي را بدین قیمت گران می فروشی ، بگو اگر تمـام         
علماء حاضر شوند و در علوم دین و مسائل شرعی با او بحث کنند ، او بـر              

:      خواجه چـون سـخنان حـسنیه را شـیند ، گفـت           » همه فایق خواهد آمد     
ون ظالم تو را از من بگیرد     من هرگز چنین کاري نمی کنم مبادا که هار        « 

و اگر چنین کند  من در مقارقت و دوري از تـو صـبر نمـی تـوانم بکـنم ،           
  ».چراکه تو مایۀ خرسندي و شادي من  هستی

ــت   ــسنیه گف ــه « : ح ــت                ! اي خواج ــل بی ــت اه ــه برک ــه ب ــرس ک مت
تـا مـن زنـده هـستم کـسی              ) صـلوات اهللا علـیهم اجمعـین      (رسول اکـرم    

برخیز و توکل بر خـدا کـن هـر چـه خـدا              . واند مرا از تو جدا نماید       نمی ت 
  ». بخواهد همان خواهد شد 
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خواجه چون اصرار حسنیه را بر این امر دید و بر او اعتماد کامـل داشـت ،               
پیشنهاد او را پذیرفت و نزد یحیی بن خالد برمکی که وزیر هـارون بـود ،                  

گونه که حـسنیه بـوي گفتـه     رفت و کیفیت احوال خود و کنیزش را بدان          
  .بود ، بیان داشت

  .برو و کنیزت را بیاور ، خواجه هم چنان کرد : یحیی وزیر هارون گفت 
چـون صـورت ، سـیرت و بالغـت      ) که خود مردي دانـشمند بـود      ( یحیی  

حسنیه را مشاهده کرد ، متحیر شد و بسرعت نزد هـارون الرشـید رفتـه و                
  . داد تا حسنیه را حاضر کردندهارون هم دستور . قضیه را شرح داد

چون حسنیه به مجلس هارون در آمد ، در مدح وي چند بیتی شعر خوانـد                
  1.و او را دعا نمود

. هارون را بسیار خوش آمد ، دسـتور داد تـا روبنـد از چهـرة وي برداشـتند         
بهـاي کنیـز    « : چون صورت وي بدید صاحب کنیز را طلب کرد و گفـت             

  »چند است و نامش چیست ؟
خواجه نام او راگفت و برایش صـد هـزار دینـار خلیفتـی پیـشنهاد نمـود ،                 

به چه دلیلی او را این چنین گران ، بهاء دادي ؟           : هارون بر آشفت و گفت      

                                                        
ي تقيه باشد چرا كه بعضي اوقات ائمه ما هم چنني        اين عمل حسنيه مي توانسته از رو       ١

كشف الغمه  (مأمون را دعا فرمودند     ) ع(كاري مي كردند مثالً آجنا كه حضرت رضا         
 ٤٩ نقل از مسند االمام الرضا و حبار جلد       ١٧٩ – ١٧٢ ص   ٣جلد  / علي ابن عيسي    / 

   ١٤٨ – ١٥٣صفحه 
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اگر تمـام علمـاي زمـان را حاضـر     : مگر فضیلت او چیست ؟ خواجه گفت        
کنی تا در مسائل دینی و شرعی با وي بحث کنند ، کنیز من همه آنهـا را               

  .مجاب و قانع می گرداند
اگر چنین که می گوئی نباشـد ، تـو را گـردن خـواهم زد و             : هارون گفت   

کنیزت را براي خودم بر می دارم ، اما اگر چنین که می گوئی باشد ، تو را                   
  .صد هزار دینار می دهم و کنیزت را هم به خودت می بخشم

. زم مشورت کـنم  اجازه دهید با کنی: خواجه لحظه اي اندیشه کرد و گفت       
چـه کنـیم ؟ کنیـز    : خواجه رو به کنیز کرده و گفت . هارون او را اجازه داد   

اندوه به دل راه مده که به برکت رسول اکرم و اهل بیتش ما امـروز     :گفت  
سپس خواجه رو بـه هـارون کـرد و          . غالب و پیروز این میدان خواهیم بود      

  . باشیم ما آماده و بر حرف خود ثابت و استوار می: گفت 
بعد از گفتار خواجه ، هـارون رو بـه حـسنیه کـرد و از مـذهب او پرسـید ،          

و اهل بیـت   ) ص(حسنیه جواب داد بر طریقت دین مبین ، حضرت محمد           
وصـی و جانـشین     : هارون که جـواب حـسنیه را شـنید گفـت            . او هستم   

اي خلیفه  : بعد از وفاتش کیست ؟ حسنیه گفت        ) ص(حضرت رسول اکرم    
ه علماء را حاضر کنند تا هـر آنچـه کـه شایـسته گفـتن باشـد ،           فرصت بد 

  .بگویم 
هارون از این جواب یافت که حسنیه بر طریق اهل بیت است ، فوراً وزیـر              

این کنیز بر طریق و مذهب ما نیـست ، او را  : خود را طلبید و به وي گفت  
 اي خلیفـه او ادعـاي  : یحیی بن خالد که فرد زیرکی بـود ، گفـت      . بکشید



  ٥

اگر علماء زمان توانستند که او را ملزم کنند که بر دیـن  .بزرگی کرده است  
و اگر او بر علماء پیروز شد ، چون تـو  . و طریق حقیقت نبوده ؛ او را بکش     

خلیفه اي باید رعایت حال وي را بکنی ، چرا که کشتن کنیزي ، خلیفـه را     
  .الیق نباشد

تور داد علمـاي بغـداد را   هارون از سخنان وزیر بـسیار خرسـند شـد و دسـ           
  .حاضر کنند

را کـه در رأس ایـشان ابویوسـف بـود،           ) در بغداد (علما و فقهاي آن زمان      
  .همچنین شافعی را دستور دادند که بیاید. حاضر کردند

  . حسنیه پوشینه بر روي کشید و در برابر ایشان نشست
یت علما از مذهب وي سئوال کردند ، حسنیه اظهار مذهب و محبت اهل ب             

نمود و در بیان مذهب هیچگونه ترسی به خود راه نـداد و اصـالً مالحظـه      
با علماء بگونـه اي صـحبت و    . نکرد که در محضر هارون سخن می گوید       

آنچنـان در  . مباحثه می کرد که هیچکدام از ایشان را جرأت خطابی  نبـود       
بیان تفسیر آیات قرآن و تأویل احادیث صحیح مهارت داشت کـه تمـامی               

  .اریان و هارون را متغیر و متحیر کرده بوددرب
هارون که این منظره و عجز علما را دید فوراً پیکی را خواسـت و او را بـه              

  1. بصره فرستاد تا ابراهیم بن خالد عونی را به بغداد بیاورد

                                                        
ت اعلم دانشمندان بصره بود كه در       ابراهيم بن خالد عوين كه به ابوحنيفه شهرت داش         ١

  .داراالماره تدريس مي كرد و شاگردان فراواين داشت
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ابراهیم بن خالد به محض دریافت پیام خلیفه به همراه پیک ، بصره را بـه        
اعاتی چنـد گذشـت تـا ابـراهیم بـن خالـد در       سـ . مقصد بغداد ترك گفت  

  .مجلس هارون الرشید حاضر شد
پس از مدح و ثناي هارون ، بنزد خلیفه رفته و نـسبت بـه او اداي احتـرام               

  .نمود
  .خلیفه او را دستور داد تا با حسنیه مباحثه کند

اي ابراهیم آیا توئی کـه صـد جلـد     : حسنیه مقابل ابراهیم نشست و گفت       
نیف تو در میان علما مشهور و معروف است و تفاخر می کنـی   کتاب از تصا  

  به عداوت علی علیه السالم؟
؛ سـپس روي بـه اهـل        ! مرا مسخره می کنـی؟    : ابراهیم برآشفت و گفت     

مرا با کنیزي مباحثـه کـردن چـه سـود دارد ؟  ایـن      : مجلس کرد و گفت    
  .موجب خوار شدن و اهانت به علما می باشد

این سـخن   : دانشمندي بود خطاب به ابراهیم گفت       یحیی برمکی که مرد     
رالی من قالَُ»فیلسوفان است  که می گویند  رإلی ماقالَ والتَنظُ ببـین  (» انظُ

  .)چه می گوید ، مبین که می گوید
  .اي ابراهیم این سخن از تو که اهل علم و فضل هستی بعید است 

ثه نمود و حسنیه   بعد از این صحبت وزیر ، ابراهیم با حسنیه شروع به مباح           
در هر مسأله اي از مسائل ، بـر     . بیش از هشتاد سئوال ابراهیم را پاسخ داد       

وجه معقول سخن می گفت و اشکاالت و اعتراضات وي را رفع می کرد ،               
  .چنانکه هارون و اطرافیان حیران مانده بودند



  ٧

سپس بعد از مدتی حسنیه به ابراهیم گفـت اي ابـراهیم منـاظره بـه درازا                 
پـس  . د می ترسم که سبب ناراحتی و مالمت خاطر خلیفه شده باشد             کشی

مـن سـه   : ابـراهیم گفـت   . اگر رخصت دهی من هم سئوالی کرده باشـم        
مسئله دیگر می پرسم، اگر جواب من را بدهی در این مـسئله دیگـر هـیچ         

بپـرس، از هـر چـه          : حسنیه گفـت    . نمی گویم و سخنان را قطع می کنم       
  .می خواهی بپرس

) صلی اهللا و علیـه و آلـه و سـلم   (بعد از رسول خدا : براهیم بن خالد گفت   ا
  !خلیفه و قائم مقام که بود؟

  .آنکه سابق در اسالم بود: حسنیه گفت 
آنکس کـه دامـاد ،   : سابق در اسالم که بود ؟ حسنیه گفت      : ابراهیم گفت   

یار تا حسنیه سخن را بدینجا رسانید هـارون بـس         . پسر عمو و برادرش بود      
ابراهیم هم که این منظره را دید دلیر شـد   متغیر شد و چهره در هم گشود ،  

تو میگوئی علی سابق االسالم است اما من می گـویم  ! و گفت اي حسنیه   
 ساله  40چرا که ابابکر در هنگام دعوت پیامبر        . ابابکر سابق االسالم است     

ر ، معـصیت و  و کودك را در ایمان ، کف. و مردي عاقل بود و علی کودك    
  . اطاعت اعتباري نیست

اگر ثابت کنم که او سابق      : چون سخن ابراهیم بدینجا رسید حسنیه گفت        
االسالم است و ایمانش را هم اعتباري مـی باشـد ، اگـر ثابـت کـنم کـه                   
کودك هم مستحق ثواب و عقاب هست ؛ آیا به وصـایت امیـر المـؤمنین                

اگـر از روي ادلـه    :  گفـت    علی بن ابی طالب اعتراف می کنـی ؟ ابـراهیم          
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در این هنگام حسنیه شروع به صـحبت        . صحبت کنی بلی قبول می کنم       
  :کرد و گفت 
در باره نص صریح قرآن در مورد داستان موسی و خـضر کـه   ! اي ابراهیم   

فانطلقـا حتـی اذالقیـا غالمافقتلتـه قـال أقتلـت            : خضر کودکی را بکشت     
  1 …نفسازکیا 

بـدو اعتـراض نمـود،    ) نبینـا و علیـه الـسالم   علـی  (و بعد از آنکـه موسـی    
و اما الغـالم فکـان ابـواه مـؤمنین          : گفت  ) علی نبینا و علیه السالم      (خضر

   چه می گویی ؟… 2فخشینا ان یرهقهما طغیاناًء وکفراً 
اي ابراهیم خضر چرا آن کودك را کشت ؟ آیـا خـضر او را بـه اسـتحقاق                 

  ) .العیاد بااهللا(ر ظالم بود کشت یا اینکه او را به استحقاق نکشت و خض
یعنی اینکه آیا کودك را چون مستحق مـرگ بـود کـشت ؟ آیـا کـودك                  (

) گناهی کرده بود ؟ در صورتیکه در سئوال موسی نفساً زکیـاً را مـی بیـنم     
باطل است دلیل دوم هم که بگوئی خضر        ) استحقاق(حال چون دلیل اول     

و .  او را مدح کرده اسـت ظالم است شایسته نیست چرا که خداوند در قرآن   

                                                        
اشاره دارد به داستان مهراهي حضرت موسي با خضر به جممع            : ٧٤ سوره كهف آيه     ١

  البحرين
پدر و مادر مـؤمين داشـت،         اما آن پسر كه كشتم ،     : ( ترمجه   ٨٠ سوره كهف آيه     ٢

  ) به خوي كفر درآوردترسيدم كه پدر و مادرش را



  ٩

ابـراهیم مانـد     . 1سخن تو ضد سخن خداست اگر بگوئی خضر ظالم است         
ابراهیم چرا سر بزیـر  : حسنیه گفت . که چه بگوید و سر را به زیر انداخت          

  .افکنده اي و هیچ نمی گوئی و جواب نمی دهی 
 همانطور که ابراهیم سر به زیر افکنده و توان سخن گفتن نداشت؛ حسنیه            

  :گفت 
تو را به آن خدائی که خالق االشیاء است قسمت می دهم کـه   ! اي ابراهیم 

راست بگوئی که این روایت به تو رسیده اسـت و آیـا در نـزد تـو صـحیح                  
اي حسنیه بگو تا بشنوم و تو را جواب گـویم   : است یا خیر ؟ ابراهیم گفت       

  .که این روایت را دیده ام یا خیر
ومجاعد از ابوعمران و او از ابوسعید خدري کـه   روایت کند اب  : حسنیه گفت   

گفتند ما نزد رسول خدا نشسته بودیم که سلمان فارسی ، ابـوذر غفـاري و       
مقداد بن اسود ، عماربن یاسر ، خدیفۀ یمانی ، ابولهیثم التیهانی و چند تن               

مـا  ! گفتندیا رسول اهللا  . دیگر نزد رسول خدا آمدند در حالیکه ناراحت بودند        
می شـنویم   )  و پسر عمویت  (ایات از جمعی حسود در حق برادر        بعضی حک 

یـا  . که بسیار غمناك شده ایم و از شـدت حـزن نزدیکـست کـه بمیـریم        
رسول اهللا به ما می گویند علی چه فضلی دارد در سـبقت بـه اسـالم ، در                   

                                                        
 آجنا كه قرآن حضرت موسي را به شاگردي خضر فرا مي خواند و خطـاب بـه او                      ١

مي گويد كه نزد خضر برود و نزد او بياموزد ، موسي كه به مقام تكلم با خدا رسيده                   
  .بود
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  ١٠

همان حـرف ابـراهیم بـن خالـد     ( حالیکه  او در آن زمان طفلی بیش نبود    
  .)عونی را می زدند

مـن بـا شـما      : فرمودند  )صلی اهللا علیه و آله و سلم        ( حضرت رسول اکرم    
حکایتی می گویم که خدا مرا به آن خبـر داده اسـت کـه چـون حـضرت                   

نمرود که  (از مادر متولد شد او را از ترس         ) علی نبینا وعلیه السالم   (ابراهیم  
ت پنهان کردند و مادر و فرزنـد از آن مملکـ  ) طفالن کوچک را می کشت  

  .گریختند ) بابل (
مادر ابراهیم طفل شیرخواره اش را در کنار نهـر آب ، میـان شـنها نهـاد و       

در همـین  . منتظر شد آب فرو بنشیند تا فرزند را بردارد و از رود عبور کنـد              
برخاسـت ،  ) ابـراهیم علیـه الـسالم    (هنگام بود که طفـل شـیرخواره اش        

کاند، سپس کلمـه توحیـد را   دستی بر سروصورت مالید و لباسهاي خود را ت 
  .بر زبان جاري ساخت 

. مادر که این احوال فرزند را مشاهده می کرد بسیار وحشت کرد و ترسـید    
در حالیکـه او  . اما خداوند اینچنین ملکوت آسمان و زمین را به او نشان داد   

طفلی بیش نبـود و کـذلک نـري ابـراهیم ملکـوت الـسموات و االرض و                  
   1…لیکون من الموقنین 

اي یاران من بدانید وقتی مادر موسی فرزند خود را بدنیا آورد مشاهده کرد              
اي مادر مرا در تابوت قـرار بـده و   : که فرزند با او تکلم می کند ومی گوید       
                                                        

و اينچنني به ابراهيم باطن آمساا و زمني را نـشان           :  سوره مكي انعام ترمجه      ٧٥ آيه   ١
  .دمي تا به مقام يقني برسددا



  ١١

ان اقذفیه فـی التـابوت      ) تا از شر فرعونیان در امان باشیم        ( در دریا بینداز    
  1…فاقذ فیه فی الیم فلیلقه الیم بالساحل 

از اي یاران من بدانید که خداوند جل و عال در حق عیـسی بـن مـریم             و ب 
عیسی با مادر خویش سخن گفت و وقتی مریم بـسوي قـوم آمـد          : فرمود  

مردم به او تهمت زدند و او را مالمت نمودند پس مریم به فرمان خـدا بـه         
  : مردم گفتند .  طفل اشاره کرد

ین هنگـام و در حـین   در همـ  » 2کیف نکلم من کان فـی المهـد صـبیاً           « 
  :صحبت مردم با مریم عیسی به سخن آمد و گفت 

 و این اسـت شـهادت قـرآن در         3»انی عبداهللا اتانی الکتاب و جعلنی نبیاً        «
 سوره مـریم بـر     34و باز خداوند در آیه      ( باره تکلم عیسی در مهد با مردم        

ن اي یـارا ) این داستان که مربوط به عیسی بن مریم است تأکید می کنـد         
مــن عیــسی در هنگــام والدت ســخن گفــت و در همــان روز اول والدت 

  ) :…اي مسلمان و ابوذر و مقداد و( شما نیز بدانید . اعالم نبوت نمود 

                                                        
مادر موسي او را در يك تابوت قـرارداد سـپس در   :  سوره مكي طه ترمجه      ٣٩ آيه   ١

  .دريا قرارداد و دريا او را به سوي ساحل آورد
   سوره مكي مرمي     چگونه با طفل در گهواره سخن بگوئيم ٢٩ آيه ٢
تاب عطامي كرد و مـرا نـيب    سوره مكي مرمي      مهانا من بنده خدا هستم ك٣٠ آيه   ٣

  .قرار داد

www.SoftGozar.Com



  ١٢

خداوند عزوجل من و علی را از یک نور واحد در صلب آدم بیافریـد و نـور                  
در ) من و علی( و ما  1. ما  را چهارده هزار سال قبل از آدم خلقت کرده بود           

  تا آنکه مـا را از  2صلب آدم بودیم و خداي را تسبیح و تقدیس می کردیم         
تـا  . اصالب طاهره به ارحام زاکیه نقل داد، چنانکه تسبیح ما را می شنیدند        

اینکه ما به عبدالمطلب رسیدیم نور ما در پـشت پـدرانمان ظـاهر بـود تـا                  
م و نیمی دیگـر بـه   اینکه نیمی از این نور بعد از عبدالمطلب به عبداهللا پدر          

او (  هنگامی که علی از مادر متولـد شـد   …عموي من ابوطالب منتقل شد  
جبرئیل آمد و گفت یا حبیب اهللا خدا تـو را سـالم      ) را در دامان من نهادند      

علیـه  (می رساند و تهنیت می گوید به والیت برادرت علی بن ابی طالـب               
وت توسـت کـه مـا تـو را     هم اکنون وقت نب: خداوند می فرماید    ) . السالم

مؤید گردانیدیم به برادر، وزیر و خلیفه ات که ذکر و نـسل تـو بوسـیله آن         
وحضرت رسول صلی اهللا علیه و آله بارهـا ایـن مطلـب را            ( باقی می ماند    
   3).بیان نمودند

او را در دامان من نهـاد ، علـی   ) فاطمه بنت اسد(و پس از اینکه مادر علی      
 نبوت من شهادت داد و از کتب موسی و عیسی و         شروع به تکلم کرد و به     

آنچه شیث بدان قیام کرده بود و کتاب داود همه را خوانـد بطوریکـه اگـر               

                                                        
 احاديث مربوط به اين قسمت در كتاب علي بن ايب طالب نوشته امحد رمحاين مهداين                ١

  .آمده است 
   ١٩ برگرفته از كتاب منك سفره اجياد علي ص ٢٥٦ ينابيع املوده صحفه ٢
  ٢٥٢ ينابيع املوده ص ٣



  ١٣

آنها حاضر بودند شهادت می دادند که علی کتابهایشان را بهتر می خوانـد              
قـد افلـح   (و آنرا حاضرتر است و سپس از قرآن شـروع کـرد بـه خوانـدن              

و همچنان قـرآن را در روز       )1…تهم خاشعون   المؤمنون الذین هم فی صال    
  …اول تولد می خواند که من اآلن آنرا حفظ دارم و 

شما به سبب گفتار دشمنان چـرا انـدوهگین مـی شـوید و              ! اي یاران من    
اقوال اهل شرك چه اعتباري دارد ؟ بدانید که من فاضلترین انبیاء هـستم              

  .ء است فاضلترین اوصیا) علی بن ابی طالب ( و وصی من 
صلی اهللا علیـه و آلـه و   (در این هنگام پس از سخنان حضرت رسول اکرم     

ـن        ) سلم   ح الفـائزون      ‘ اصحاب بسیار خوشدل و خوشحال شدند و گفتنـد نَ
  ).چرا که علی را دوست داریم ( 

و َاهللاِ شـیعه  «: رسول خدا که این سخنان را از اصحاب شنیدند ، فرمودند          َ 
  » 2 الفائزونعلی یوم القیامۀ هم

                                                        
   سوره مؤمنون از ابتداي سوره ١
  
  
  
  
  
  
  ٥٥وده ص  ينابيع امل٢



  ١٤

چون سخنان حسنیه بدینجا رسید ، صداي هق هق گریـه هـارون و اکثـر       
علماء بلند شد و ابراهیم بن خالد هم کـه قـدرت نطـق نداشـت ، سـربزیر        

  . افکنده بود
اي شافعی و اي ابویوسـف      : سپس حسنیه رو به علماي بغداد کرد و گفت          

نچـه مـن روایـت کـردم     شما را بخدا که به من دروغ نگوئید و بگوئید آیا آ 
  صحیح بود یا خیر ؟

  . این حدیثی نیست که کسی بتواند آنرانکار نماید :  اکثر علما گفتند 
آیـا معتـرف   : سپس حسنیه رو به علماي حاضر در مجلـس کـرد و گفـت            

  .هستیدکه پیامبر ما با فضیلت ترین انبیاء بود ؟ علما گفتند بله معترفیم 
اي ابراهیم آیا این آیۀ :  به ابراهیم کرد و گفت  بعد از این اقرار ، حسنیه رو      

قرآن را قبول داري که خداوند در روز مباهله در آن از علی به نفس رسول          
قل تعالوا ندع ابناء نا و ابنـائکم و نـسائنا ونـسائکم و            « اهللا یاد کرده است     

  . »1 …انفسنا و انفسکم 
.  تفاسـیر ملـزم کـنم    اگر در این مورد سخنی داري بگو تا تـو را بـا انـواع           

  .2ابراهیم گفت حاشا که من انکار نمایم و مخالفتی داشته باشم

                                                        
سران (و مشا ) منظور پيامرب مي باشد   (بيائيد ما   :  سوره مدين آل عمران  ترمجه        ٦١آيه  ١

  .  زنامنان ونفس يكديگر را فرا خبوانيم سپس با يكديگر مباهله كنيم فرزندامنان ،)مسيحي 
  :  در اينجا ذكر داستان روز مباهله را الزم مي دامن ٢

نوشت و ايشان را از آئـني       » جنران«اي به سران خبش     در سال دهم هجرت پيامرب نامه       
مسيحيت به آئني اسالم دعوت منود و در نامه تصريح كرد كه اگر دعوت به اسـالم را   



  ١٥

                                                                                                           
بدهند و در غري اينصورت به آا اعالم        ) جزيه(نپذيرند بايد به حكومت اسالمي ماليات       

  . خطر مي شود
گفتگوهاي مشا ما : رب و حبث با وي گفتند     منايندگان خبش جنران پس از بررسي نامه پيام       

و بر دروغگو  راه اين است كه در وقت معيين با يكديگر مباهله كنيم ،        . را قانع مني كند   
  .نفرين بفرستيم و از خداوند خبواهيم دروغگو را هالك و نابود سازد

 پيـامرب و سـران  (پيك وحي نازل گرديد و آية مباهله را آورد و قرار شد كه طـرفني      
  .براي فيصله دادن مسأله ؛ فردا آماده مباهله شوند) مسيحي جنران 

از ميان فرزندان خود امام حـسني و امـام    پيامرب طبق آية قرآن ،. وقت مباهله فرا رسيد 
دختر و جگر گوشـة خـود         حسن را كه در آن زمان طفل بودند ؛ و از ميان زنان ،             

  .حضرت زهرا را به مهراه برد
 پيامرب مي بايست يك نفر ديگر را به عنوان نفس خود مهراه بربد و آن                اما طبق آية قرآن   

پيامرب به مهراه اين چهار نفر بـه خـارج از   . شخص كسي نبود جز علي بن ايب طالب    
رسول اكرم در حاليكه حضرت حسني را درآغوش و  . شهر براي مباهله حركت كردند    

ضرت و علي نيز پشت     دست حضرت حسن را در دست داشت و فاطمه بدنبال آن ح           
  .سر زهرا؛ حركت مي كردند

اگر حممد با : سران جنران كه از قبل در حمل مباهله حاضر بودند ، با يكديگر مي گفتند            
سرداران و افسران خود به ميدان مباهله آمد ، و شكوه مادي و قدرت ظاهري خود را                 

.  نبوت خود ندارد   نشان ما داد در اينصورت او يك فرد غري صادق است و اعتمادي به             
اما اگر با فرزندان و جگر گوشه هاي خود به ميدان مباهله بيايد ؛ پيداسـت كـه وي     
پيامربي راستگوست و به قدري به خود اميان و اعتقاد دارد كه نه تنها حاضـر اسـت            

حاضـر اسـت      بلكه با جرأت هر چه متـامتر ،         خود را در معرض نابودي قرار دهد ،       
  .ن افراد خود را در معرض فنا و نابودي واقع سازدعزيزترين و گرامي تري

سران مسيحي در اين گفتگو بودند كه ناگهان قيافه نوراين پيامرب با چهار تن از اعضاي              
  .خانواده اش ، منايان گرديد



  ١٦

پـس اي بـی انـصاف ، اي دشـمن دیـن و معانـد خانـدان               : حسنیه گفت   
  !طیبین

ـسِ           فْ بعد از آنکه قایل به قرآن شدي و حدیث را پذیرفتی و با آنکه علـی نَ
سـالم اسـت و   رسول خداست، پس چرا اعتراف نمیکنی که علی سـابق اال   

  چرا اسالم او را اعتباري نیست ؟
  !پس چرا اعتراف نمی کنی که او افضل اوصیاء است ؟

که جد وي بود و موسـی و عیـسی در حـال والدت        ) ع(حال آنکه ابراهیم    
منظـور حـضرت   ( تکلم نمودند و ایمان آوردند و خداوند به آنها نبـوت داد          

                                                                                                           
آنان دريافتند . سران مسيحي ت زده و متعجب به چهره هاي يكديگر نگاه مي كردند      

عزيزان خـود   ود اعتقاد راسخ دارد و اال يك فرد مردد ،كه پيامرب به دعوت و ادعاي خ     
  .را در معرض بالي آمساين و عذاب اهلي قرار مني دهد

من چهره هائي را مي بينم كه هر گاه دست به دعا            : در مهني حني اسقف جنران گفت       
فوراً كنـده   بلند كنند و از درگاه اهلي خبواهند كه بزرگترين كوهها را از جاي بركند ،            

بنابراين هرگز صحيح نيست كه ما با اين چهره هاي نوراين وارد مباهلـه و               . ي شود م
لعن كردن بشومي كه اگر چنني كنيم ، مسلماً زيانكار خواهيم بود و ممكن است دامنـة         

  .عذاب گسترش پيدا كند و حيت يك مسيحي هم روي زمني باقي مناند
 تصويب كرد كـه هرگـز وارد        هيئت رؤساي جنران وارد شور شدند و به اتفاق آراء         

بپردازند و در برابر آن ،      ) ماليات ساالنه   (مباهله نشوند و ساليانه مبلغي به عنوان جزيه         
  .حكومت اسالمي از جان و مال آنان دفاع منايد

 ٢٨٢ ص ١نوشته زخمشري ، ج    تفسري كشاف ،   / ٣٢ ، ج    ٢١نقل از حباراالنوار ، ج      
  ٤٧٢ و ٤٧١ص ٢شته فخر رازي ، ج تفسري مفاتيح الغيب ، نو / ٢٨٣و 



  ١٧

همچنـین نبـوت داد بـه       و  ) عیسی است که در کودکی اعالم نبوت کـرد          
  .یحیی در حالیکه صفلی بیش نبود

پس چرا اسالم علی را قبول نداري که برادر و پسرعموي رسول خـدا بـود      
و خـود شـما آیـاتی از    . و دین اسالم بوسیله او قائم شد و کمر راست کـرد   

قرآن می دانید که همگی در حق امیر المؤمنین ، علـی بـن ابـی طالـب ،                  
  . 1دانش نازل شده است علیه السالم و خان

خداوند علی را ولی خود خوانده و رسول اکرم ضـربت  ! اي ابراهیم بن خالد  
 و ناقل حـدیث  2علی را در غزوه خندق برتر از عبادت جن و انس می داند      

  :تشبیه شمائید که رسول خدا فرمودند 
من ارادان ینظر الی ادم فی علمه و الی نوح فی تقواه و الی ابـراهیم فـی       «

حلمه و الی موسی فی هیبته و الی عیسی فی عبادته فلینظر الی علـی بـن     
صفت چنـدین پیـامبر     ) صلی اهللا علیه و آله و سلم        ( و پیامبر    3»ابی طالب   

اولوالعزم را در او جمع کرد و علی را داراي همۀ این صفات دانست و علـی      
ـ     ق اسـت  افضل است بعد از رسول اکرم از همه انبیاء ، و محبـوبترین خالئ

                                                        
 و ٩ و ٨آيه هاي /  سوره مدين احزاب ٣٣آيه /  سوره مدين مائده    ٥٥ و   ٣ آيه هاي    ١

  . و  از سوره دهر و بسيار ديگر آيات كه جمال ذكر آا نيست ١٠
  ٩٣ كتاب الطريف ، ص٢
له  اين حديث با كمي تفاوت بصورت كاملتر از حضرت رسول اكرم صلي اهللا عليه آ               ٣

 مي باشد و كامـل      ٥٦نقل شده است كه سند آن كتاب ، ينابيع املوده جلد دوم باب              
  .آن انشاء اهللا ذكر خواهد شد



  ١٨

چـه خـوش   ( نزد خداوند بعد از رسول اکرم صلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم             
  :گفته است شاعر خوش ذوق که 
  هم صالـــح پیغمبــــر و داود ، علــی بود  هم آدم و هم شیث و هم ادریس و هم الیاس
  هم یوسف و هم یونس و هم هود ، علی بود  هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم ایوب

  )در مصــــر به فرعــون که بنمود علی بود  ـی و عـــصا و یــد بیـــضاء و نبــوتموســ

چرا مضایقه می کنی در آنکه ایمـان علـی در           ! اي ابراهیم بن خالد عونی      
طفولیت معتبر است و اي ابراهیم چـرا معتـرف نمـی شـوي بدانکـه امیـر              

وصی ، وزیـر  المؤمنین در حال طفولیت امامت یافت و همان موقع بود که          
  !و خلیفه رسول خدا شد ؟

جمیع مسلمانان همگی در این قول متحدنـد کـه علـی یـک      ! اي ابراهیم   
لحظه هم به خدا شرك نورزید و از همان کودکی و اوان طفولیـت موحـد               

بود ، در حالیکه ابوبکر بعد از چهل سال بـه سـر بـردن در آئـین جاهلیـت          
  .  مسلمان شد

 از پیامبر در مورد علی برایـت گفـتم بـاز علـی را     با این حال و اوصافی که 
  سابق االسالم نمی دانی و ابوبکر را سابق می دانی ؟ 

مگـر قـول قـرآن را در مـورد عـصمت اهـل بیـت پیـامبر                     ! واي به حالت  
 1انما یریداهللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیـت      : نشنیده اي که می فرماید    

                                                        
مهانا خدا هرگونه پليدي را از مشا اهل بيـت  :       ترمجه     ٣٣ سوره مدين احزاب آيه      ١

  .دور كرده است 
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فت که اهل پیامبر همـان خـانواده او        وام السلمه همسر پیامبر بارها می گ      (
  ).یعنی علی ، همسرش و فرزندانشان حسن و حسین می باشند

ابراهیم بن خالد که دچار مرض قولنج شـده بـود ، سـاکت نشـسته بـود و         
سرافکنده به سخنان حسنیه گوش می داد وقتی سخنان حسنیه تمام شـد             

ی جهت این ناصـبی  شما را به خدا عناد ب(از این مسئله در گذشتیم      : گفت  
  .)ها را ببندید

  :ابراهیم گفت مسئله دوم من این است 
چه گوئی در حق عباس و علی که بر سر میـراث پیـامبر دعـوي کردنـد و        

  هریک ادعاي میراث می کرد؟ 
عباس می گفت من عموي پیامبرم و علی مـی گفـت مـن دامـاد و پـسر                   

یان آنهـا کنـد و اي       عموي پیامبرم، و دعوي نزد ابوبکر بردند تا قضاوت م         
حسنیه چون دو خصم به نزد حاکم روند البته یکی بر حق است و دیگـري      

غرض ابراهیم از طرح این سئوال این بود کـه اگـر حـسنیه              .بر باطل باشد  
می گفت عباس بر باطل بـود ، چـون هـارون از خلفـاي عباسـی بـوده و               

شت کـه  عباس را جد خود   می دانست ؛ بیم جانش می رفت و احتمال دا            
کشته شود و اگر می گفت علی بر باطل می باشد ادعاي حسنیه مبنی بـر                 

  .اینکه شیعه علی است رد می شد
  :اما بشنوید جواب حسنیه را 

بدان کـه   . تو را از قرآن می دهم     ) احمقانه(جواب این سئوال    ! اي ابراهیم   
  :حق تعالی به رسول خود خطاب فرمود 
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   1»…حراب اذ دخلواعلی داودوهل اتئک نبوالخصم اذتسورواالم«
آیا این تفسیر را شنیده اي که این دو خصم که قرآن از آنها نام مـی بـرد،           

؟حـال بگـو    2یکی مکائیل و دیگري جبرائیل بودند و حاکم نیـز داود بـود              
بدانم مکائیل بر حق بود و جبرئیل بر باطـل یـا جبرائیـل بـر حـق بـود و               

  !مکائیل بر باطل ؟
  و بر حق بودند و خدا خواست که داود را امتحان کند هر د: ابراهیم گفت 
  )که یک حرف راست و درست زدي(اهللا اکبر : حسنیه گفت 

پس عباس و علی هم هر دو بر حق بودند و خواسـتند کـه ابـابکر را آگـاه      
عباس ادعاي میراث کـرد     . با یک دعوي ساختگی نزد ابوبکر رفتند      . سازند

ي میـراث کـرد چـون دامـاد ، بـرادر و             چون عموي پیامبر بود و علی ادعا      
فاطمـه الزهـرا و   (وصی پیامبر بود و سید زنان عالم و جوانان اهل بهـشت   

 سـوره آل عمـران نفـس    61در خانه او بودند و علی طبـق آیـه           ) حسنین  
  .رسول خدا بود

واهللا کـه مـن از پیغمبـر    : ابابکر چون ادعاي طرفین دعوي را شنید گفـت    
   3» وصی من ، وارث من و قاضی دین من استعلی «:شنیدم که فرمود 

                                                        
دمشن ، هنگامي كـه  آيا داستان آن دو :  سوره مكي صاد     ترمجه ٢٤ تا ١٩ آيه  ١

  !داود در حال عبادت بود ؛ بر او وارد شده اند را شنيده اي ؟
خداوند چون مي خواست داود را امتحان كند        :  در تفسري اين آيه شريفه آمده است         ٢

عالقمندان . نزد داود فرستاد ) به اصطالح امروز زرگري  (آن دو ملك را با يك دعوي        
  .  سوره صاد مراجعه منايند٢٦ تا ٢١نه ذيل آيات براي آگاهي بيشتر به تفسري منو

علـي وارث مـن   :  توجه داشته باشيد ابوبكر در اينجا گفته است كه پيامرب فرمودند    ٣
است حال در صفحات بعدي وقيت سخن از ارث و مرياث پيامرب به ميان مي آيد ابوبكر          
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چگونه این سخن را از پیـامبر  : تا سخن ابی بکر بدینجا رسید عباس گفت     
  !!شنیدي و حقوق علی را براي خود اختصاص دادي ؟

ابوبکر که تازه فهمیده بود جریان چیست و ادعاي میـراث بهانـه ایـست ،              
  :گفت 

سـپس از مجلـس   . ه مـی کنیـد  شما مرا به جنگ می طلبید و با من منازع       
از ایـن   : ابراهیم چون ایـن سـخنان را شـنید گفـت            . قضاوت بیرون رفت  

  :مسئله هم در گذشتیم واما سئوال سوم 
  !اي حسنیه بگو علی فاضلتر بود یا عباس ؟

حسنیه جواب این سئوال ابراهیم را با سئوال دیگري پاسـخ داد و آن ایـن                
  : بود که 

صلی اهللا علیـه و آلـه و   (حمزه فاضلتر بود یا محمد بگو بدانم ! اي ابراهیم   
حال چه مشکلی است که میان عباس و علی سـردرگم مانـده اي و    ) سلم  

  ! پی در پی از عباس و علی سئوال می کنی؟
اگر عباس فاضلتر بود که این فضل ، مایـه فخـر و مباهـات               !  اي ابراهیم 

ر مـی بـود، عبـاس      علی بود چرا که چنان عمویی داشت و اگر علی فاضلت          
  .افتخار می کرد که چون علی ، برادر زاده اي دارد

در این هنگام هارون الرشید چون اینهمه بالغـت و فـصاحت را از حـسنیه     
همـان ابراهیمـی کـه    (دید و عجز ابراهیم بن خالد عونی را مشاهده کـرد       

                                                                                                           
دروغگـوي كـم    عجب  . پيامرب گفته است ما هيچ ارثي باقي مني گذارمي        : مي گويد   
  ٥٧-٦٥رجوع شود به مهني كتاب صفحات. حافظه اي 
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متحیر و شـگفت زده مانـد و خطـاب بـه ابـراهیم              ) اعلم علماي بصره بود   
  !ف از آنهمه علومی که در نزد توست ؟حی: گفت

  :پس از صحبت هارون و سرافکندگی بیشتر ابراهیم ؛ حسنیه گفت 
اگـر راضـی   . هشتاد و سه سـئوال او را پاسـخ دادم   ! اي حضار و اي خلیفه  

  .باشید من هم از او یک سئوال بکنم 
  .هر چه می خواهی بپرس : هارون صدا بلند کرد و گفت 

راهیم آیا پیامبر که از دنیا رفت وصـی تعیـین کـرد یـا     اي اب: حسنیه گفت   
  خیر ؟

   .1پیامبر بعد از خود جانشین تعیین نکرد : ابراهیم گفت 
اي ابراهیم پیامبر کـار صـوابی انجـام داد یـا کـار سـقیم و           : حسنیه گفت   
  نادرست؟

  .کار پیامبر صحیح و درست بود: ابراهیم گفت 
وئی در مورد تعیین جانشین بـراي  پس اي ابراهیم چه می گ: حسنیه گفت  

پیامبر در سقیفه بنی ساعده که خلفاء هـم آنجـا بودنـد و جانـشین تعیـین           
آیا کار پیامبر غلط بود که جانشین تعیین نکـرد یـا کـار ابـوبکر و                ! کردند؟

   که جانشین تعیین کردند ؟…عمر و خالدبن ولید و 

                                                        
 پيامرب براي خود وصي تعيني نكرد بلكه حضرت الوهيـت ، خداونـدگار جهـان ،       ١

چرا كه رسول اهللا خامت انبيـا بـود و   . امرياملؤمنني را وصي و خليفه بعد از رسول كرد   
  تعيني جانشني مي بايست بوسيله خدا باشد 
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اگـر         . چـه کنـد     ابراهیم بیچاره آنچنان در مانـده بـود کـه نمـی دانـست               
کـه پیـامبر کـار      ( می گفت کار پیامبر  اشتباه بود ؛ نقض دین و شرع بود              

و اگـر   ) اشتباه کند حال آنکه پیامبر از مقام شامخ عصمت برخوردار اسـت             
می گفت کار خلفاء سقیم بود، می ماند که چه کند چـون عقیـدة خـودش                

 جهت ماند که چـه بگویـد   از این. باطل می شد) که بر مذهب تسنن بود    ( 
  .اینبار هم مثل دفعات قبل سر بزیر افکند و هیچ نگفت . و چه کند

یعنـی ابـراهیم    » اعلم علماء «حاضرین در مجلس که عجز و بیچارگی آن         
هـر کـس زبـان    . بن خالد عونی را دیده بودند همه به یکباره آن خندیدند     
  . ه استحالی داشت که چگونه ابراهیم در جواب کنیزي درماند

پس از این سئوال حسنیه و عدم پاسخگویی  ابراهیم بن خالـد ، سـئواالت     
  .دیگري مطرح شد که حسنیه همه را با ادله ي محکم جواب گفت 

علماء بغداد که همگی عاجز از جواب شده بودند، بهمراه ابراهیم یکباره بـه    
 برآورد حسنیه حمله کرده و قصد جان او را کردند، یک مرتبه هارون فریاد          

  :که 
آیا از خدا شرم ندارید ، کنیزي شما را با ادله و براهین ، تکفیر مـی کنـد و             

گرچه هارون  . (شما که نمی توانید جواب او را بدهید به او حمله می کنید              
چون هارون این سـخنان را گفـت ، علمـاء سـر     ) از مخالفین با حسنیه بود 

  .تندبزیر افکندند و دست از حمله به حسنیه برداش
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: ادامـه سـخن داد و گفـت     حسنیه چون دید که هارون از وي دفاع کـرد ،       
بدانید که بنی امیه و اتباع ایشان و حتی آنهائیکه قبل از بنی امیه متصدي               
امور خالفت شدند همگی ظالم و تجاوزگر بودند و هیچ اسـتحقاقی بـراي              

 از  امر خالفت نداشتند و همگی ایشان مشهور بـه فـسق و ظلـم بودنـد و                
بیان احکام شـرعی عـاجز و همـواره در علـوم اسـالمی و احکـام اشـتباه                        

  .می کردند
 و بـا  1گاهی اوقات آلوده و ناپاك نماز می خواندنـد و گـاهی هـم مـست              

  .اینهمه قبایح ادعاي امامت بر خالیق هم می کردند
و احادیـث جعلـی   2تمام احادیث مربوط به پیامبر را جمع کردند و سوزاندند     

ا میــان مــردم رواج دادنــد  و بنــابراین احادیــث جعلــی قــرآن را تفــسیر         ر
مردم بیچاره  زمـان ایـشان هـم کـه قـدرت و مهـارت دفـع                  . (می کردند 

شبهات را نداشتند ، در همان جهل مرکب ماندند و عنادشان با اهـل بیـت         
  ).روز بروز بیشتر شد

ق و شریعتهاي مختلف درست کردنـد و میـان مـردم         رُ در 3 رواج دادنـد ،  ف 
  .صورتیکه مذهب حق و حقیقت فقط یک مذهب است 

                                                        
  ابن ايب معيط وليدبن عقبه ١
 ، مسندالصديق و تذكره ٢٨٥ص/١٠ ابوبكر و عمر به تصديق عايشه؛ كرتالعمال ج ٢

 – و خطيب بغدادي در تقييدالعلم ١٨٨ص/٥احلفاظ ، الطبقات الكربي ابن سعد ج
   چاپ بريوت دارالكتب العلميه٦٥ص/ ١جامع بيان العلم ابن عبد الرب ج

  . آمد فرقه هائي كه بعد از رسول اكرم بوجود٣
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را ) صلی اهللا علیه و آله و سـلم  (آیا سخن خاتم االنبیاء ، محمد بن عبداهللا    
ستفرق أمتی علی ثالث و سبعین فرقه ، و واحـده           « نشنیده اي که فرمود     

نـد کـه    اصحاب از رسول خـدا سـئوال نمود  1»منها ناجیه و الباقی فی النار     
  :حضرت فرمودند . فرقه ناجیه کدام است 

  .آنچه من و اهل بیت من بر آن هستند 
مثل اهل بیتی کمثل سفینه نـوح  «: و در همین اثنا بود که حضرت حدیث  

  . را بیان نمودند2» من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق 
شیعه و سنی بر صـحت ایـن دو حـدیث متفقنـد و راه همـۀ                 ! اي ابراهیم   

اب رسول خدا همان راه رسول خدا و اهل بیتش بـود و هیچکـدام از              اصح
اهل بیت رسول خدا نه حنفی بود ، نه مالکی ، نـه شـافعی و نـه معتزلـی                    
بلکه همگی آنان به حبل اهللا معتقـد بودنـد و اهـل بیـت پیـامبر بودنـد و                  

  .خداوند آنان را بر مردم امام کرد
عقلـی و بـه مقتـضاي آیـۀ     بدالئل . و یکی از شروط امامت عصمت است        

 انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتـی         …اذابتلی ابراهیم ربه بکلمات     «
   3)قال الینال عهدي الظالمین 

                                                        
 بزودي امت من بر هفتاد و سه فرقه متفرق خواهند شد كه يكي از آا جنـات پيـدا         ١

  .مي كند و بقيه در آتش خواهند بود
 مثال اهل بيت من مهانند كشيت نوح مي باشد كه هر كس برآن سوار شـود جنـات                  ٢

لد مستدرك حاكم ج  . مي يابد و هر كس از آن ختلف منايد ، غرق و هالك خواهد شد              
  ١٨٤، صواعق ابن حجر عسقالين ص ١٥١ص / ٣
 مهانا من مي خواهم تو را بر مـردم          …اي ابراهيم   :  سوره مدين بقره               ١٢٤ آيه   ٣

: آيا از ذريه من هم امام قرار مي دهي خداوند فرمودند      : ابراهيم گفت   . امام قرار دهم    
  .عهد من كه مهان امامت باشد به ظاملني مني رسد
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  ) ! ابوحنیفه کنیه ابراهیم بن خالد عونی بود(اي ابوحنیفه 
و ) از نفس(یکی ظلم به نفس و دیگري ظلم به غیر      . ظلم بردو قسم است   

اشته باشد البته که معصوم اسـت و مـشرك توبـه    هر کس که این دو را ند  
الیق و شایسته امامت نیست چرا که فرمایش قـرآن        ) اسالم آورنده (کننده  

 1» ان الشرك لظلم عظـیم «است که می فرماید شرك ظلمی بزرگ است   
یعنی خلفائی که عمري به آئین جاهلیت بودند و بعد از آن اسالم آوردنـد                (

ا ندارند که اگر چنین باشد  خالف فرمـایش   شایستگی امامت بر مسلمین ر    
و امیر المؤمنین علی بن ابیطالـب طبـق همـان کـه گذشـت          ) قرآن است   

لحظــه اي و کمتــر از لحظــه اي ، شــرك و کفــر نداشــت واوســت کــه  
  .شایستگی امامت بر مردم بعد از رسول خدا را دارد

 2فـضی اگر کسی چنین عقیـده اي داشـته باشـد شـما او را را    ! اي ابراهیم  
و بدان که این سنت معاویه لعنـه اهللا  . ( نامیده و قتل او را واجب می دانید   

و در حالیکه شما خود را به سنت پیغمبر نسبت می دهید ولی با              ) علیه بود   
  .گفتارتان جمیع انبیاء را فاسق می دانید 

                                                        
  مهانا شرك ظلمي عظيم است :     ره مكي لقمان  سو١٣ آيه ١
اصل ايـن كلمـه از رفـض    .  رافضي صفيت است كه اهل سنت به شيعيان مي دهند          ٢

گرفته شده كه معاين خمتلفي دارد اما اين معنا كه اهل سنت مد نظر دارند يعين از ديـن             
بينـد بـه چـه    دست برداشته ، ترك دين كرده ، دين را دور انداخته ، مشا را به خدا ب         

  . رافضي مي گويند) كه پيامرب آا را رستگار خواند ( كساين     
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مگر اختیار از دست داده اي که صحابه و تابعین          : گفت  ) ابراهیم(ابوحنیفه  
محبت و مودت اهـل بیـت رسـول اکـرم بـر      !  طعن و تکفیر می کنی ؟    را

  .همۀ ما الزم است و در این مورد هیچکس با تو تراعی ندارد
اما مودت و محبت اصحاب کبار و خلفاي عالیمقدار نیز که جانـشین سـید              
مختار بودند بر همه کس واجب اسـت و در خالفـت ایـشان اجمـاع امـت          

خصوصاً ابی بکر که آیۀ     .  آنها را قبول دارند      یعنی همه امت خالفت   . است
 اذ یقول لصاحبه ال تحـزن ان  …االتنصروه فقد نصره اهللا اذ آخرجه الذین      

 در شـأن وي     1) اهللا معنا فانزل اهللا سکینته علیه و ایده بجنـود لـم تروهـا             
  .نازل شده است و از براي ابوبکر در این آیه فضائلی چند است 

م آن فـضائل را  حسنیه گفت اي ابراهی   
 .كه مي گوئي بیان كن تا بدانیم 

  !بشنو اي حسنیه : ابوحنیفه گفت 
اول آنکه او همراه رسول بود و این نشان دهندة آن است که رسول اکـرم              

  .او را بیشتر از همه دوست می داشت تا همراه و انیس و همدمش باشد
  .دوم آنکه حق تعالی وي را مصاحب رسول خواند

 و رسول او ، نتوانستند او را غمگین ببیننـد و از بـراي رفـع                 سوم آنکه خدا  
  . حزن و ترس او گفتند التحزن 

                                                        
كه اگر او را ياري نكنيد مهانا خدا ) خداوند خطاب كفار : ( سوره مدين توبه     ٤٠ آيه   ١

 هنگامي كه پيامرب با ابوبكر در غار بودند ، پيامرب به مهراه             …. او را ياري خواهد منود    
به دل راه مده كه خداوند با ماست پس خداوند هم آرامش          نترس و حزن    : خود گفت   

  .ياري منود و اميان را بر قلب پيامرب نازل كرد و او را با لشگري كه ديده مني شدند ،
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ان اهللا معنا و ضمیر متکلم مع الغیر بکار برد          : چهارم آنکه رسول اهللا گفت      
یعنی خدا با محمد صلی اهللا علیه و آله و ابوبکر بـود و اینهـا           ) ضمیر جمع (

  .همگی فضائل ابوبکر می باشد
به لطف خدا همین فضائلی کـه شـما از آن     : ه پوز خندي زد و گفت       حسنی

و کسانی که بواسطۀ این آیه شـریفۀ          . دم می زنید نشانۀ عدم ایمان است        
  . را بر خاندان عصمت مقدم می دارند اشتباه کرده اند…ابوبکر و 

  .مگر اینکه با این فضائل بتوانید عوام فریبی کنید 
 رسـول خـدا او را بیـشتر از همـه دوسـت                     اما آن جهت کـه گفتـی چـون        
  . می داشت واهللا که اشتباه گفتی 

  : بدان که در آن شب هجرت ، جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت 
کفار امشب قصد قتل تـو کـرده انـد ، بایـد امـر کنـی کـه               : یا رسول اهللا    

 بـن  هیچیک از صحابۀ تو از خانه بیرون نیاید و امر الهی چنانست که علی  
ابی طالب را که برادر توست بر جاي خود بخوابانی و آن کـسی کـه جـان     

  .برو ) ثور(خود را فداي تو می کند هم اوست و خودت هم بسوي غار 
شب که فرا رسید رسول خدا اصحاب را طلبیده بدانها امـر کـرد کـه هـیچ        
یک از اصحاب و دوستان من نباید بهیچ وجهی از خانه خـارج شـوند کـه                 

چون سخنان رسول به پایان رسید همـۀ  .  در این کار مصلحتی دارد خداوند
بعـد از آن پیـامبر بـرادرزاده خـود را     . اصحاب متوجه خانه هایشان شـدند       

امیـر المـؤمنین هـم کـه آن     . طلبیدند و فرمان حق را بر وي ابالغ کردند     
موقع جوانی بیش نبودند با آغوش باز این پیشنهاد را پذیرفتند و در جـواب         

. جان من فداي تو و دستور خـدایت یـا رسـول اهللا              : رسول اکرم فرمودند    
اي : حضرت رسول هم او را در آغوش گرفت و گریه بسیار کرده و فرمود               
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علی جان تو را به خدا سپردم ، سپس با او خداحافظی کرد و وي را بجـاي   
  .خود خواباند

یکتـر آمـد     هنگام خروج از شهر مکه دید که شخصی می آید ، چـون نزد             
  . دید که ابوبکر است

مگر من همین لحظاتی پیش شـما را نطلبیـدم و نگفـتم    : پیامبر بدو گفت    
  که از خانه هایتان بیرون نیایید ؟ چرا مخالفت امر خداي تعالی نمودي ؟

  .از براي جان شما هراسان بودم: ابوبکر گفت 
. ود نبـرد پیامبر ماند که چه کند، چون دستور داشت که کسی را همـراه خـ    

همان لحظه جبرئیل نازل شـد و عرضـه داشـت یـا رسـول اهللا اگـر او را                    
بازگذاري ، کفار او را گرفته و عقب تو خواهند آمد و تـو را بقتـل خواهنـد                

   .1به ضرورت و از روي ناچاري باید او را همراه ببري . رسانید 
  .مت استو اینکه گفتم پیامبر به ناچار ابوبکر را بهمراه برد ، اجماع ا

  :و نفاق تنی چند از اصحاب در قرآن آمده است 
   و همچنین آیات دیگر 2یقولون بافواههم مالیس فی قلوبهم 

                                                        
 كفار در آن شب قصد قتل قطعي پيامرب را داشتند و چون علي را در بـستر ديدنـد                   ١

است  اما اگر اطراف خانـه       شكر كردند ، فكر كردند كه پيامرب كه در بستر خوابيده            
سپس (پيامرب يكي از اصحاب او را مي ديدند  با توجه به اينكه نقشه قطعي قتل داشتند                  

او را مي گرفتند و شكنجه مي دادند تا جاي پيامرب را اعالم كنـد           ) پيامرب را مني يافتند     
 جمبور شـد  چرا كه اصحاب پيامرب از نقشه هاي پيامرب يب خرب نبودند مني خاطر پيامرب        

  ) . وگرنه ال اسالم با قتل نانگام پيامرب مي خشكيد( وي را مهراه بربد 
:  سوره مدين آل عمران مفسرين در مورد اين آيه صحبتها كرده اند ترمجـه     ١٦٧ آيه   ٢

  .آنچه با زبان مي گويند به دل به آن عقيده ندارند
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بدان که رسول خدا از جلیس و انیس بـی نیـاز بـود و انـس                 ! اي ابوحنیفه 
حضرتش با خدا بود و جبرئیل و دیگر مالئکه جلیس و همنـشین حـضرت      

  »و ایده بجنود لم تروها « : بودند و این است که خدا فرمود 
رسـول خـدا    ) هم گفتگـو   (1تو میگوئی خداوند او را صاحب       ! اي ابوحنیفه   

  خواند ، بدان که بخاطر صحبت ابوبکر با پیامبر هیچ فضل و شرفی بر وي
و او ) چرا که کفار دیگر هم بارها با پیامبر صحبت می کردنـد    ( نمی باشد   

ي از رسول خدا نکرد ، و بدان که    در آن صحبت و همراهی هیچ رفع ضرر       
به قول قرآن کافر هم ، می تواند هم صحبت بـا مـسلمان باشـد چنانکـه               

قـال لـه   « : آنجا که می فرماید . قرآن کافر را صاحب مؤمن خوانده است      
   » …صاحبه و هو یحاوره أکفرت بالذي خلقک من تراب 

ود و همچنـین زن  زن نوح صاحبه نوح بود و حال آنکه کافر ب: اي ابراهیم  
و ایـن  . 2لوط ؛  و سگ اصحاب کهـف هـم صـاحب ایـشان در غـار بـود                  

صحبت ابوبکر با پیامبر هیچ فـضل و شـرفی بـراي وي نیـست چـرا کـه            
  .همواره با دودلی  همراه رسول خدا بود

                                                        
كه رشـته آن صـحب    در كتب لغت كه در معناي صاحب جستجو كنيم مي بينيم             ١

است و صاحب ، اسم فاعل آن به معناهاي مالزم ، مهراه ، هم صـحبت و معاشـرت     
  .كننده مي باشد

  
 سگ اصحاب كهف از حيوانات برتر نسبت به ساير حيوانات بوده و بر آا فضيلت ٢

  .دارد
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بدان که پیامبر   : فضیلت سوم که برشمردي و گفتی التحزن        ! اي ابراهیم   
که سراسر وجودش را گرفته بود به ابـوبکر     به خاطر آن مهربانی و شفقتی       

و اگـر رسـول خـدا کـس         ) ناراحت مبـاش و متـرس       (» التحزن«: گفت  
  .دیگري را در چنان شدت ترس می دید مسلماً او را دلداري می داد

یـا بخـاطر    . بدانید که ترس ، خوف و حزن بـر دو نـوع اسـت             ! اي حضار   
دو علت ناراحـت مـی      یعنی انسان فقط به     (طاعت است یا بخاطر معصیت      

یـا اینکـه انـسان بخـاطر     . شود و ریشه همه حزن ها همین دو امر اسـت     
اینکه اعمالش کم و عباداتش ناچیز است ، ناراحت و خوفنـاك اسـت کـه                
این ترسی پسندیده است و در روایت به آن سفارش شده است ؛ یـا اینکـه          

  ). حزن انسان بخاطر گناهانی است که انجام می دهد 
اگر مـی گوئیـد     . وبکر هم یا به دلیل طاعت بود یا بخاطر معصیت           حزن اب 

گفته شد که این نـوع حـزن پـسندیده      (که حزن او بخاطر طاعت خدا بود        
پس چرا پیامبر او را از این حزن منع فرموده اند و فرمـوده انـد کـه                  ) است

پیامبر که معصوم است سخت عبث و بیهوده بـه          ) العیاذ باهللا   (آیا  . التحزن
یعنی اینکه چون این خوف و حزن بخاطر طاعت است و     (ان    می آورد       زب

پسندیده می باشد، هیچ دلیلی براي منع این کار پسندیده از طـرف پیـامبر           
بـدا بـه   ) العیـاذ بـاهللا   (و اگر کسی بگوید کار پیامبر عبث بود   ). وجود ندارد 

   .1حال او 
                                                        

  » وماينطق عن اهلوي إن هو اال وحي يوحي« در آيات قرآن آمده است كه ١
  .ز هوي و هوس اطاعت مني كند و متام سخنان وي از منبع وحي مي باشدپيامرب ا
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 هـیچ کـس را بـدین        پیامبر طالب اطاعت و فرمانبرداري از خداوند است و        
پس راه گریزي نمی ماند که ترس ابوبکر بـه دلیـل            . خاطر منع نمی کند     

  .دوم باشد
ـــم  ــه   ! اي ابراهیـ ــني آی ــدان مه ب

قـــرآن كـه گفـيت شاهـــد اسـت بـر         
اینكه  وي شخصــي بود بـســیار كـم      

و ) صــرب را پیـشــه منــي كــرد (طاقـت  
چرا . ناراضــي به قضا و قدر الــهي   

 هنــگامیكه نــزدیك غار   كه پیــامرب 
مـن حبكـم خـدا    : شد به ابــوبكر گفت   

ــار                                                       ــن غـــــ ــه ایـــــ متوجـــــ
( شدم و حمفوظ و حمروس خـواهیم مانـد      

حروف معصوم از ادلـه اسـت و كـالم و       
امـا  ) تقریر معصوم براي ماكايف است    

ابوبكر در درون دل معتقـد بـه حـرف       
 خدا نبود و این ترس و حـزن او     رسول

هم این مطلب را مي رساند كه ابوبكر    
 .به سخن خدا و رسولش اعتماد نداشت

بهمین خاطر هم وقتی ابوبکر کفار را دید که براي جـستجو آمـده انـد تـا              
  .پیامبر را پیدا کنند ، داد و بیداد براه انداخت تا آنها را آگاه نماید
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ر تمام و کمال به پیامبر ایمـان داشـت ، داد و             اگر ابوبکر بطو  ! اي ابراهیم   
   1.بیداد راه نمی انداخت و مار بر پاي او نمی زد تا ساکت شود

فضیلت چهارم که بر شمردي و گفتی که رسول خـدا فرمـود        ! اي ابراهیم   
منظور رسول اکرم این بود که خدا ، حـافظ       ) خدا با ماست  (» ان اهللا معنا  « 

  ا از این آیه چه حاصل ؟و ناصرمن است و ابی بکر ر
مایکون من نجـوي ثالثـه االهـو      (مگر نشنیده اي که در قرآن آمده است        

نباشد از راز گوینده سه نفـر، مگـر آنکـه نفـر     » «  االهومعهم   …رابعهم و   
این آیه جمیع انـسانها را  »  و خدا با ایشان است …چهارم آنها خدا باشد و      

  …ا و یهودي ، مسلمان و کافر و غیر کافر ، ترس. شامل می شود
  .و اینکه گفته خدا با ایشان است آنها را فضل و شرفی حاصل نمی شود

اگـر كـسـي مركبــي     ! اي ابراهیــم   
داشته باشد و از تـرس حــرامیان در      
صـحرا بــه خـــانه اي پنــاه بــربد و   
بگویـد در ایــن منـــزل خــــدا بــا   
مـاسـت   و ما را نگه خواهد داشت ؛    

يب كه با من اسـت را ،  یعين مرا و مرك   
آیا آن مركب را فضلي حاصل مي شود ؟    

                                                        
 چون ابوبكر سروصدا راه انداخت ماري به فرمان خدا بر پاي او زد تا او را ساكت                   ١

  منايد



  ٣٤

پس ابي بكر هـم در ایـن    . مسلمًا نه   
 . آیه فضلي ندارد

این سخنان خنده هارون و اطرافیان را باعـث شـد و ابـراهیم  کـه دچـار                    
  .قولنج شده بود ، سر بزیر افکنده و هیچ یاراي سخن گفتن نداشت 

مش خود را بازیافت ، حـسنیه ادامـۀ         پس از مدتی که مجلس سکوت و آرا       
  : سخنان خود را اینگونه بیان نمود 

  :علما و دانشمندان بدانید آنجا که در آیۀ شریفه می فرماید
به پیامبر رجـوع مـی   » علیه « در ) هاء(ضمیر »  و انزل اهللا سکینته علیه   «

ن و این تأکید بر آن دارد که سکینه و آرامش و اطمینـا         ) باز می گردد  (کند  
  . قلبی بر پیامبر نازل شد نه بر ابوبکر و او از این بهره بی نصب ماند

چرا که حضرت باریتعالی در مورد انزال سکینه بر پیامبر در دو موضع ، داد                
امـا  . اولین موضع همین آیۀ مورد بحث اسـت  . سخن به میان آورده است   

د نـازل   آیه دوم در غزوه حنین هنگامیکه لشگر اسالم در حال شکست بـو            
همان هنگام که ابوبکر ، عمر ، عثمان و بسیاري در حال فرار بودند و           . شد

و هفتاد    پیامبر را میان کفار رها کردند و فقط امیر مؤمنان ، حضرت علی ،               
و نه نفر از صحابه و انصار پاي همت و مردانگی در میـدان جهـاد محکـم       



  ٣٥

لقد نـصرکم اهللا فـی   «: و از سرجان گذشته بودند؛ خدایتعالی فرمود  1کرده  
مواطن کثیره و یوم حنین اذ اعجـتکم کثـرتکم فلـم تغـن عـنکم شـیئاً و                
ضاقت علیکم االرض بمارحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اهللا سکینته علی            

   2»رسوله و علی المؤمنین
اي ابراهیم انزال سکینه بر رسول و مؤمنان شد و در غار نیز کسی غیـر از               

و حـضرت  ) به غیر از راهنماي راه ( اه و مصاحب نبود     ابوبکر با پیامبر همر   
باریتعالی در غار فرمود فانزل اهللا سکینته علیه و ابوبکر را ذکر نفرمود اگـر             
ابوبکر به خـدا و رسـول ایمـانی داشـت مـی بایـد ضـمیر بـصورت تثنیـه           

پس خداوند نازل فرمود سـکینه را    « می آمد یعنی گفته می شد       » علیهما«
خداوند سکینه و آرامـش را بـر قلـب          «  اما قرآن می فرماید      »بر قلب آندو  

      1-3»پیامبر نازل کرد
                                                        

نفر بود جالب اينجاست كه     ) ١٢( تعداد لشگر مسلمانان در آن روز و دوازده هزار           ١
واقـدي  .  نفر به جنگ ادامه داده اند     ٨٠ فقط   حسنيه مي گويد از اين دوازده هزار نفر       

  .  گوشه اي جانبازيهاي امري مؤمنان را آورده است ٦٠٢ص  /٣در مغازي ج 
  ٢٥ سوره مدين توبه آيه ٢

خداوند مشا مسلمني را در مواقع بسياري ياري كرد و نيز در جنگ حـنني            : ترمجه آيه   
 تـا   …ياد بكار مشا نيامد و      پس آن لشگر ز   . كه مغرور شديد به زيادي لشگر اسالم        

  .سپس خداوند آرامش را بر رسولش و مؤمنان نازل كرد. آنكه رو به فرار اديد 
 نكته سنجان و ظريفان با توجه و دقت در دو آيه فوق تأكيد قرآن بر عـدم انـزال                    ٣

سكينه بر قلب ابوبكر را در خواهند يافت و خواهند فهميد كه آيه بطور غري مستقيم به                 
بـاد غـرور در   ( كر اشاره دارد چرا كه گفتيم ابوبكر به زيادي لشگر مي باليد و           ابوب



  ٣٦

  :اي ابراهیم با توجه به آنکه گفتیم 
  .تزلزل و خوف ابوبکر بخاطر طاعت وي از خدا نبوده است -1
  .انزال سکینه بر قلب وي نبوده است -2

پس با این آیه که بیان نمودي عدم ایمان وي ثابـت اسـت و ایـن اسـت                    
  .فضیلتی که از آن کفر وي ثابت می شود

در این فراز از داستان ، حسنیه جمالت بسیار جالبی نسبت به خلفاء بکار              [ 
. می برد که جهـت پـاره اي از مـسائل از ذکـر آن خـودداري مـی کنـیم                     

  . ]عالقمندان می توانند به کتاب مکالمات حسنیه رجوع نمایند
   :سپس حسنیه اینگونه ادامه سخن می دهد 

  
شما با این فضائل می خواهید برتري عـده اي  را بـر خانـدان عـصمت و              

  .ثابت کنید ) صلوات اهللا علیهم اجمعین (طهارت 
  !!مگر کسی می تواند فضائل علی را منکر شود ؟

                                                                                                           
 طبق نقل تاريخ    .و هنگام شكست اوليه هم فرار كرده بود       ) سرش او را غافل كرده بود     

ابوبكر از كساين بود كه به تعداد نفرات لشگر اسالم مغـرور بـود و مـي باليـد و                       
رات شكست خنواهيم خورد زيرا نفرات ما چند برابر  ما هرگز از كمي نف    « : مي گفت   

  ١٥٠ص/٢نقل از طبقات كربي ج» افراد دمشن است 
 و مهچنني طبق نقل تاريخ ابوبكر از كساين بود كه در هنگام شكست اوليه به پيامرب                  ١

پشت منوده و فرار كرد و جزو آن مؤمنني كه سكينه بر آا نـازل شـد ، حمـسوب                          
  .مني شد

  



  ٣٧

او که در شب هجرت بجاي حضرت ختمی مرتبت خوابیده و جان خـود را            
و و خودش صیغۀ اخـوت     قبل از آنکه پیامبر میان ا     (فداي موالي خود کرد     

او که خداي باریتعالی به وجودش نزد مالئک مباهات کرد و بـه             ). بخواند  
من هر دو نفـر  از شـما را بـا یکـدیگر بـرادر                !! اي مالئک   «: آنها فرمود   

ساختم کدامیک از شما حاضر است جان خود را فداي برادرش کند ؟ هیچ               
امر فرمـود   ) ر شب هجرت    د( خداي تعالی   . کدام از مالئکه جواب نگفتند      

که بروید و علی علیه السالم را ببینیـد کـه جـان خـود را فـداي حبیـب و           
  » رسول من کرده است 

و من النـاس مـن یـشري نفـسه ابتغـاء      . و این آیه در شأن علی نازل شد       
   1 …مرضات اهللا 

برخی از مردم با خدا معامله نموده و جان خـود را بـراي رضـاي خـدا از                    «
این فضیلت در جمیـع کتـب شـما مـسطور          ! اي ابراهیم » ند  دست می ده  

چــرا ایــن فــضائل را بیــان و عیــان           . 2اســت و در تفاســیر شــما مکتــوب
  !نمی کنید؟
در جریان همین سفر علی قائم مقام بر اهل و عیال پیامبر بود       ! اي ابراهیم 

رم  جمع کثیري از حرم رسول اک     ) ع(و پس از هجرت پیامبر به مدینه علی         

                                                        
بعضي از مردمند كه از جان خود در راه رضاي خـدا    : ، ترمجه   ٢٠٧وره بقره آيه     س ١

  .در گذرند
اكثر قريب به اتفاق آا شأن نزول آيـة فـوق را               اكثر دانشمندان و يا تر بگوئيم ،       ٢

مسند امحـد بـن   . مربوط به شب هجرت پيامرب و حضرت علي عليه السالم مي دانند           
  ٤٠٧ص/٦مال ، ج  كرتالع– ٨٧ص /١حنبل ، ج 



  ٣٨

و اسباب ایشان را تنها از مکه بیرون آورده و بـه مدینـه رسـانید و در ایـن           
  1.مسیر حافظ حریم نبوت بود 

علی همان کسیست که سورة برائت را بحکم الهـی بـه کفـار         ! اي ابراهیم 
  2.رسانید 

                                                        
  ٧٣ص/٢ كامل ابن اثري ج ١
  : در اينجا ذكر داستان ابالغ سورة برائت را الزم مي دامن ٢

نازل شد، جربئيل پيـامرب  ) برائت (در  اواخر سال م هجرت وقيت آيايت از سورة توبه         
را مأمور كرد كه شخصي را روانه مكه منايد و در مراسم حج آيات سورة برائـت و                  

در اين آيات يك اولتيماتوم چهار ماهـه بـه سـران        . هار ماده اي را خبواند    قطعنامه چ 
مشرك و پريوان آا داده شد كه هر چه سريعتر تكليف خود را با حكومـت اسـالمي    

پيامرب ابوبكر را به    . روشن سازند ، در غري اين صورت از آا سلب مصونيت مي شود            
 بوي تعليم كردند و او را مهراه چهل نفر          حضور طلبيدند و آيايت چند از آغاز سوره را        

ابـوبكر  . روانه مكه منودند تا در روز عيد قربان ، اين قطعنامه و آيات ، تالوت شـود     
چيزي نگذشت كه پيك وحي نازل شد       . آماده سفر شد و راه مكه را در پيش گرفت           

خودت سورة برائت بايد توسط شخصي از   ! اي پيامرب   « : و پيامي از طرف خدا آورد       
را به حـضور    ) ع(از اين نظر پيامرب حضرت علي       . »و اهل بيتت به مردم ابالغ شود        

ابـوبكر را در راه     : طلبيدند ، مركب خمصوص خود را در اختيارش ادند و فرمودند            
حـضرت  . مالقات كن و آيات را از او باز گري و در روز عيد قربان به مردم ابالغ منا                 

در نزديكي مسجد شجره با ابوبكر مالقات       . پيش گرفتند   هم راه مكه را در      ) ع(علي  
را به وي ابالغ كردند ، ابوبكر هم آيـات را           ) ص(منوده و پيام حضرت رسول اكرم       

  . قرار داد) ع(در اختيار حضرت علي ) بااكراه(
اين داستان كه بيانگر يكي از فضائل مهم امري مؤمنان است در كتب اهل سـنت مثـل     

 ،  ٢٨ ، خصائص نـسائي ص       ١٥٠ص/١ و جلد    ٢١٢ص  / ٣لد  مسند امحد حنبل ج   



  ٣٩

و او همان کسیست که در همین جریان طبق روایات خود شـما در کتـب                 
در بـاره او از    )  گذشت 2ه در پاورقی شماره     رجوع شود به کتبی ک    (خودتان  

آنکس که سورة برائت را ابالغ می کند بایـد از    «قول پیامبر آمده است که      
  ».خود من باشد و من هم از او باشم

هارون وزیر خود یحیـی برمکـی را          همینگونه که حسنیه سخن می گفت ،      
د، هر آئینه او اگر این کنیز بر طریق و آئین ما بو       ! یحیی: طلبید و بدو گفت   

سپس هارون سئواالتی چند از حسنیه نمود و        . را به عقد خود در می آوردم      
  .حسنیه بطور کامل و جامع جواب ویرا داد

حسنیه بعد از آنکه از جواب به سئواالت هارون الرشید فارغ شد ، سخن را                
نـوح نبـی بـا طـول عمـرش و آنهمـه       : ادامه داد و خطاب به حضار گفت      

اهیم خلیل با آن یقین ، موسی کلیم با آن عظمـت و هیبـت و            عبادت ، ابر  
ذوالقرنین و سلیمان و داود و عیسی و همه و همه با رفعت و منزلت خود ،            

اللهـم اجعلنـی مـن    «نهاده و تمناي ) ص(سر بر آستانه دولت پیغمبر خاتم   
انمایریـداهللا  «کردند و اهل بیت او که در شأن آنان آیه هـاي             » امه محمد 
و یطعمـون    » « 1 عنکم الرجس اهل البیـت و یطهـر کـم تطهیـراً            لیذهب

                                                                                                           
 ، ذخائر العقـيب     ٤٧٥ص/٩ ، جامع االصول ابن اثري ج        ٣٢٢ص/٢تفسري ابن كثري ج     

روايات متعدد ديگر در كتب اهل سـنت       . بطور مفصل آمده است     . حمي الدين طربي    
 ايـن   عالقمندان مي توانند جهت حتليل    . آمده است كه از ذكر آن خودداري مي كنيم        

 تـا   ٤٨٠داستان بطور كامل و جامع به كتاب تاريخ زندگاين پيامرب اسالم صـفحات              
  . و تفسري منونه ج هفتم ذيل آيات سورة برائت رجوع منايند٤٨٨

  
   ٣٣ سوره مدين احزاب آيه ١



  ٤٠

ان اهللا اشتري من المـؤمنین  «و  » 1الطعام علی حبه مسکیناً و یتیماً و اسیراً       
یا ایهاالذین امنـوا اطیعـوا اهللا و   «و » …2انفسهم و اموالهم  بأن لهم الجنه   
  . است و بسیاري آیۀ دیگر نازل شده3»اطیعواالرسول و اولی االمرمنکم

  :و در رأس ایشان علی است که پیامبر در حق او فرموده است 
 فلینظر الی علی بن     …من اراد أن ینظر الی آدم فی علمه و الی نوح فی             «

  4» ابی طالب
  .5و او را بجمیع انبیاء اولوالعزم برابر کرده است

                                                        
  ٨ سوره مدين دهر آية ١
  ١١١ سوره مدين توبه آيه ٢
  ٥٩ سوره مدين نساء آيه ٣
   زين الفيت يف شرح سوره هل ايت -٥٦باب . ١٠٠ص/٢ ينابيع املوده ج ٤
معروف مي باشـد و در   » تشبيه« مهانگونه كه قبالً گفته شد اين حديث ، به حديث            ٥

كامل اين حديث در كتاب ينـابيع       . كتب اهل سنت هم بطور متواتر مذكور مي باشد        
 أيت  املوده نوشته حافظ القندوزي حنفي و مهچنني كتاب زين الفيت يف شرح سوره هـل              

  . كه مؤلف آن نيز از برادران اهل تسنن مي باشد ذكر شده است
  . كتاب اخري از منابع عالمه اميين در تأليف كتاب الغدير مي باشد

  :قال رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله و سلم 
من ارادان ينظر ايل اسرافيل يف هيبته و ايل ميكائيل يف رتبته و ايل جربئيل يف جاللته و ايل                   

م يف علمه و ايل نوح يف خشيه و ايل ابراهيم يف خلته و ايل يعقـوب يف حزنـه و ايل                      اد
يوسف يف مجاله و ايل موسي يف مناجاته و ايل ايوب يف صربه و ايل حييي يف زهـده و ايل      

. فلينظر ايل علـي       عيسي يف عبادته و ايل يونس يف ورعه و ايل حممد يف حسبه و خلقه ،               
.                            ن خصال االنبياء مجعها اهللا فيه و مل جيمعهـا يف احـد غـريه                فأن فيه تسعني خصلة م    

  )٥٦ ، باب ٢ينابيع املوده جلد (
هر كس اراده كند ، اسرافيل را در هيبتش و ميكائيـل را در       : فرمود  ) ص(رسول خدا   

شيتش و  رتبه اش و جربئيل را در جاللتش و حضرت آدم را در علمش و نوح را در خ                 



  ٤١

  .پس عده اي او را باز گذاشته، دست به سوي ابوبکر و عمر دراز کردند
  وگرد کسانی جمع شـدند ،       1ا آنهمه عظمت و فضائل را رها کردند         علی ب 

. را نداشــتند)  ســوره بقــره124طبـق آیــه  (شایـستیگی امامــت بــر مــردم  
کلکـم افقـه منـی حتـی        : ((درمنبرازخواب زنی عاجزمی ماند و مـی گفـت        

) همه شما از من داناترید حتی زنـان درخانـه هـا          )) (المخدرات فی البیوت    
ت همراه پدرش برسرسفره عبداهللا بن جذعان مگس پرانی         ودرزمان جاهلی 

می کرد وآنکس که به پیامبر تهمت هذیان می زد وبارها وبارهـا درطـول               
ر هالك شده بود  عمر خود گفته بود که اگرعلی نبود ،  م2. ع  

آیا کسی که خود را از همه پائین تر می داند ویا آن دیگري که می گویـد               
؛ به امامت و وصایت سزاوار است یا آنکـس کـه        علی مانع هالکت من شد    

پیامبر فضیلت  یک ضربۀ وي را از عبـادت جـن وانـس بیـشتر مـی دانـد        
  وهرگز گوشت وپوستش به حرام آلوده نشد؟

                                                                                                           
ابراهيم را در دوستيش و يعقوب را در حزنش و يوسف را در مجالش و موسـي را در                
مناجاتش و ايوب را در صربش و حييي را در زهدش و عيسي را در عبادتش و يونس را                   

را در حسب و خلقش متاشا كند به علي بن ابيطالب           ) ص(در ورعش و حضرت حممد      
 نود خصلت از صفات انبياء را مجع كرده اسـت  نگاه كند ، براسيت خداوند در او  ) ع(

  .كه در غري او مجع نفرموده است 
 در اين هنگام حسنيه فضائل بيشمار ديگري را بازگو كرد كه منابع اين احاديـث در          ١

  .كتب معترب اهل سنت يافت مي شود
 اين مطلب را كه عمر در حلظات آخر زندگاين رسول اكرم به آن بزرگوار نـسبت                  ٢

  .داد ؛ متامي علماي اهل تسنن بطور واضح قبول دارند ، اما آنرا توجيه مي كنندهذيان 
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  ٤٢

ما منکر فضائل علـی     : درهمین حین یکی از علماء صدا بلند کرده و گفت           
  .نیستیم وعقل بشر نمی تواند آن فضائل را درك نماید 

 پس ازاینکه خلفاء را درنزد حضار وهارون بطور کلی مفتـضح کـرد؛    حسنیه
  :سپس حسنیه به جریان وفات پیامبر اشاره کرد وگفت

درآن هنگام که رسول اکرم به سراي باقی ونزد پروردگارش شتافت، علی،          
فضل بن عباس وجمعی از بنی هاشم واصـحاب کباربـه مقـدمات مراسـم          

  . مبر را غسل دادوسپس کفن کرد خاکسپاري مشغول بودند وعلی پیا
. عده اي ازصحابه، درسقیفه بنی ساعده نشستند وپیامبرخود را رهـا کردنـد     

پس از منازعات درسقیفه، عمربا ابوبکر بعنوان خلیفه بیعت نمـود ، سـپس              
ابوعبیده جراح وبعد ازآندو، دیگران با ابوبکر بعنوان خلیفه بیعت کردند کـه         

بعد ازآن عمرشمشیر کشید وبرسـریک یـک        . یدتعداد آنان به بیست نفررس    
  1.اصحاب می رفت وبزور و اجبار ازآنان بیعت می گرفت 

تا سه روز اوضاع بهمین منوال گذشـت تـا اینکـه بعـد از سـه روز متوجـه             
گفتند به مسجد می رویم وپیکر پیامبر را از قبربیـرون آورده،            . پیامبر شدند 

کـه  . ن کـاري را انجـام دهنـد         برآن نماز می خوانیم، وخواستند کـه چنـی        
حضرت علی را با چهره اي افروخته ، گـرزي بردسـت ودسـتمال سـرخی                

                                                        
سنت پيامرب را رها كرده انـد و هنـوز   !! ببينيد    كساين را كه دم از سنت مي زنند ،         ١

خود . جاي تعجب دارد . ايشان را به خاك نسپرده اند به تعيني خليفه مشغول مي شوند      
ويل در مهان ساعات اوليه رحلت پيامرب اكرم ، سـنت وي  را اهل سنت پيامرب مي دانند  

  .را زير پا ادند



  ٤٣

بخـدا سـوگند کـه نگـذارم     : برسربسته، برقبرپیامبر دیدند کـه مـی گویـد         
پیکرمطهر پیامبررا از قبربیرون آورید تا آنکـه کـشته شـوم وشـما را بقتـل        

  . برسانم 
او را رهـاکن کــه از  : رگفـت  معاویـه چـون ایــن صـحنه را دیـد بــه ابوبک    

روزیکه برادرم علی عمامـه سـرخ برسربـسته         « : پیامبرشنیدم که می گفت   
باشد و گرزي بردست وي باشد، اگراز مغرب ومشرق زمـین بـروي حملـه               

. »به اذن خداوند او همگی ایـشان رابقتـل مـی رسـاند     . کنند، غالب نشوند  
  .ا کرد ابوبکر چون این سخن شنید ، علی را به حال خود ره

سپس علی با جمعی از بنی هاشم وصحابه به مـسجد آمدنـد ودریکـسوي            
سپس علی علیه السالم آنهـا      . مسجد نشستند وفاسقین هم درسوي دیگر       

تدفین وتجهیز پیامبر آماده نشدند وبـراو   را مالمت ها نمود که به تغسیل ،         
  .نماز نخواندند، درعوض به سقیفه آمدند ومخالفت امرالهی کردند 

عثمان بن عفان،   ) هنگامیکه امیرمؤمنان درحال صحبت بودند    (دراین حال   
عبدالرحمن بن عوف وابوعبیده جراح برخاستند و درمـسجد شـروع کردنـد         

  :به فریاد زدن که 
  » بیائید با ابوبکر بیعت کنید 1اي بنی امیه واي بنی زهره«

:  دند وگفتند سپس آمدند و جلوي بنی هاشم ایستا      . آنان آمدند بیعت کردند     
  .بیائید با ابوبکر بیعت کنید که اکثرمردم با او بیعت کردند 

و رسـول  ) ع( بين اميه و بين زهره از طوايفي هستند كه دمشين ايشان با حضرت علي  ١                                                        
  .آشكار بود حيت در زمان حيات رسول اكرم، ) ص(اكرم 
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  ٤٤

اي عمـر   :شمشیرازنیام بیرون آورد وخطاب بـه عمـر گفـت       برخاست ، 1زبیر
واي به حالت ، علی که برادروپسرعموي رسـول اسـت وعبـاس وعبـداهللا               

    داللـت وراهنمــائی        2ورؤسـاي بنـی هاشــم رابـه بیعــت ابـن ابـی قحافــه     
  ! می کنی؟

ــاط ؟ درحالیکــه کــسانیکه بــه امامــت ووصــایت       ! تــورا بااینکــار چــه ارتب
سپس شمشیر را باال آورد     ). منظورش امیرمؤمنان بود  (سزاوار ترند حاضرند    

  . تا برسرعمربکوبد که ناگهان کسی شمشیررا ازعقب ربود وبه عمرداد
 آوردند وآمدند به    بنی هاشم بادیدن این منظره شمشیرها را ازغالف بیرون        

  :عمرحمله کنند وزبیر را نجات دهند که ناگهان امیرمؤمنان فریاد برآوردکه         
حکم الهی برآن نیست که شما شمشیربکشید ، مارا بغیراز صبرصـالحی           (( 

  )) نیست 
پس ازآن حضرت چندي دیگر مردمان را به حق خود درامامـت وخالفـت              

اي علی  : ((، برخاست وگفت  عمرسخنان حضرت راقطع کرده     . یادآور شدند 
اگر همه ما کشته شویم متابعت تـو نکنـیم وتـا بیعـت نکنـی دسـت ازتـو            

  )) برنخواهیم داشت 
اگرنبود امرالهی وعهدیکه با رسول خـدا بـستم کـه           «  :امیرمؤمنان فرمودند 

فقط درسه موضع شمشیراز نیام بیرون نیاورم ، احدي ازاعداي رسول خـدا             

فه شـديداً    زبري پسر عمه امري مؤمنان است و از كساين است كه در جريانات سـقي               ١                                                        
  . پشتيبان امري مؤمنان بود 

  . منظور از عبداهللا بن يب قحافه ، ابوبكر مي باشد٢



  ٤٥

دا باك ندارم نه ازتو که تورا چون مگـس مـرده            را باقی نمی گذاشتم ، بخ     
بخدا اگربه من اجازه داده می شد درباره آنچه بدان          .می پندارم ونه ازمردم     

علم ندارید ، سرهاي شما را با شمشیرهاي برندة آهنین ماننـد دانـه چیـده        
ازتنتان جدا می کردم وجمجمه هاي شجاعانتان راآنطور ازجـا مـی کنـدم                

اما اکنـون کـه چنـین    . ن را از شدت گریه مجروح کنم     که گوشۀ چشمانتا  
» .اجازه اي ندارم به خدا گله می کنم وانـدوهم را  بـه سـوي او مـی بـرم        

درهمین حین ابوعبیده جراح که دید سخنان علی رعب ووحـشت عجیبـی          
اي علــی مــا خویــشاوندي  :دردل شــیخین ایجــادکرده، برخاســت وگفــت 

ی کنـیم وهمچنـین فـضائل تـورا منکـر           ونزدیکی تورا با پیامبر انکـار نمـ       
نیستیم، اما تو االن جوانی، وسی وسه سال بیشترنداري مردم ازابوبکر کـه             

ر دهد، ایـن     خدا بتو   . پیرتراست بهتر فرمان می برند واطاعت می کنند          مع
  .فتنۀ خاموش را واگذار وآنرادوباره روشن مکن 

  :حضرت دوباره به نصیحت مردم پرداختند و فرمودند 
  !!نمی دانم با چه حجتی درروزقیامت جواب رسول خدا راخواهید داد

من کنـت  ((شما را بخدا سوگند می دهم، کسانیکه درروز غدیر این حدیث          
  .را ازپیامبر شنیده اند برخیزند وگواهی دهند..)) …مواله فهذاعلی مواله

  :زیدبن أرقم که ازدشمنان حضرت بود می گوید



  ٤٦

یعت کرده بودند دوازده نفربرخاستند وبه این مطلـب         ازکسانیکه باابوبکر ب  ((
  1))گواهی دادند

 ترسید که مجلس برعلیه آنـان شـودو مـردم از        عمرکه این منظره را دید ،       
  . بیعت با ابوبکر برگردند با سروصدا مجلس رابهم ریخت

درروز بعدعده اي از اصحاب کبار وبزرگوار رسول اکرم بـا یکـدیگر جلـسه         
د وقرار گذاشتند، روز جمعـه درمـسجد هنگامیکـه ابـوبکر            اي تشکیل دادن  

پس ازاین قرار تـصمیم خـودرا بـه    .برمنبر سخنرانی می کند اورا بزیرکشند     
  :این دوازده نفر عبارت بودند از. اطالع حضرت علی رسانیدند

مقـداد  -4ابوذرغفـاري   -3خالد بن سعیدبن العـاص      -2سلمان فارسی   -1«
سـهل  -8ابـوهیثم التیهـان   -7ار بن یاسر  عم-6بریده اسلمی  -5بن اسود   

ابـی بـن کعـب    -11خریمه بـن ثابـت   -10عثمان بن حنیف  -9بن حنیف   
  »ابوایوب انصاري -12

اگرچنین کنید جملگی شـما را بقتـل مـی رسـانند            : حضرت علی فرمودند    
واگر چنین شود بنی هاشم هم با شما همداستان می شوندوپیامبر مـرا بـه               

ساخت وفرمود که این آشوب وفتنه بوسیله تودفـع     این وقایع وقضایا مطلع     
  : می شود وفرمود 

                                                        
بـه  (اما از مهني بيـست نفـر     گفته شد كه بيست نفر با ابوبكر بيعت كرده بودند ،       ١

  .دوازده نفر به حديث روز غدير شهادت دادند) گواهي زيدبن ارقم 



  ٤٧

اي علی نسبت تو به من، همانند نسبت هارون به موسی اسـت چنانگـه               ((
بنی اسرائیل هارون رابگذاشتند وگوساله را اختیار کردند بـا تـو نیـز چنـین         

  .رفتار می کنند 
صورت گرفته اسـت    امرالهی اینگونه   ! علی جان ؛ زنهار که باآنها جهادکنی      

  1))که تو مظلوم بمن برسی
روزجمعه فرارسید و دوازده نفراز اصحاب که اسامی آنها گذشت درمـسجد             

  .بودند
: هریک ازصحابه منقبتی از علی را براي ابوبکر بیان کردند، ابـوبکر گفـت             

مرارهاکنید من بهترازشما نبودم ، شما مرا والی کردید حال هم مرا اقالـه             ((
  ))کنید 
اي خبیث توکـه نمـی تـوانی جـواب اینهـا           «: ، خطاب به ابوبکر گفت    عمر

ابوبکر از منبرپائین آمد وتا سه روز ازمنزل بیـرون          » رابدهی ازمنبرپائین بیا  
  .نیامد 

                                                        
ر باره حديث فوق كه به حديث مرتلت  مدارك و مأخذ اهل سنت بطور خمتصر د١

رجوع كرده » املراجعات«عالقمندان مي توانند به كتاب . معروف است ذكر مي گردد
  .و كليه مدارك آن را مورد بررسي قرار دهند

 ٦ ، صحيح خباري يف كتاب املغازي جلد ٢٤٠٤ح  / ١٨٧٣ص /٤صحيح مسلم ، ج 
 ٢١ ، حبار االنوار جلد ٥٢٠ص  / ٢  يف باب غروه التبوك ، سريه ابن هشام جلد٣ص/

  ٢٠٧ص 



  ٤٨

روزچهارم ،خالد بن ولید با عده اي فراوان، لشکرعظیمی فراهم کردند وبه             
اب امیرمؤمنـان بـا خـواص اصـح    . سرکردگی عمـر روانـه مـسجد شـدند        

  :درمسجد نشسته بودند که عمر به جلوي آن بزرگواران ایستاد وگفت 
خالـد  . اگر امروز کسی از شما سخنی بگوید شمشیر کشیده وسراو را میبرم          

  :بن سعید بن العاص برخاست وگفت
واهللا کـه  ! مارا به شمشیرهاي خـود مـی ترسـانی؟        ! اي پسرصهاك حبشی  

  .شمشیرهاي ماتیزتراست 
طر اطاعت ازحجت خداست که شمـشیرهامان درنیـام         بخدا قسم فقط بخا   

است واگرعلی بما اجازه می داد ، جهـاد مـی کـردیم وقـدرخود را آشـکار                     
  .می ساختیم

مقام تـو نـزد     . بنشین! ابن سعید   : دراین هنگام موال امیرالمؤمنین فرمودند    
او بنشست کـه ناگـاه سـلمان دیگـر     . ما شناخته شده وسعی تومشکوراست  

اهللا اکبـر، اهللا اکبـر، بخداقـسم       : برخاسـت وگفـت     ) ع(ب علی   شاگرد مکت 
  :باهمین دوگوش خود از رسول اکرم شنیدم که می فرمود 

بینما اخی و ابن عمی جالس فـی مـسجدي مـع نفـرمن اصـحابه، یـنج             ((
  1))کالب النار

  .من هیچ شک ندارم که سگان جهنم که رسول خدا فرمودند ، شمائید 

                                                        
 هنگامي خواهد رسيد كه برادر و پسر عمومي بـا تعـدادي اصـحابش در مـسجد                ١

  .نشسته اند كه سگان جهنم به ايشان محله ور خواهند شد



  ٤٩

نان کنتـرل ازکـف داده بـود ، شمشیرکـشیده بـه             ناگاه عمرکه ازخشم ، ع    
سلمان حمله ورشد وقصد جان وي کرد کـه ناگـاه حـضرت علـی ازجـاي          

شمــشیر  . برخاســتند ، گریبــان عمربگرفتنــد واورا بــسوي خــود کــشیدند 
  . رها شد وعمامه نیز از سرش افتاد وبزمین خورد )دست عمر(ازدستش 

بـسیار  ) که درمیان همگی اصحاب بزمین خورده بود    ( عمرکه ازاین واقعه    
خجل شده بود بکمک برخی از دوستانش برخاست ودرگوشه اي از مسجد           

  . ساکت نشست 
  :حضرت ، خطاب به عمرفرمودند 

 لوال کتاب اهللا سبق وعهد من رسول اهللا تقـدم           1یا ابن الصهاك الحبشیه   «
اگـر کتـاب   ! اي پسر صهاك حبـشی  » قل عددالرأیتم ایما اضعف ناصرا وا 

خدا و عهدیکه با رسول اکرم بستم نبود ؛ هر آینه می دیدیـد کـه ضـعیف               
کیست سپس حضرت بابیان این جمالت بهمراه اصـحاب کبـاراز مـسجد             

  .خارج شدند 
عمربا لشگر بسیار درمدینه می گشت وتک تک کسانی را کـه ازبیعـت بـا              

به بیعت وادارمی کرد وکـسانی را کـه ازبیعـت           ابوبکر سرباز زده بودند بزور    
  .سرپیچی می کردند بقتل می رساند

                                                        
 صهاك حبشي كنيز عبداملطلب بود كه جد عمر يعين نفيل با او به شيوة جاهليت ١

او را به مادر نسبت مي ) ع( و اين كه حضرت علي مهبستر شد و خطاب متولد شد
عالقمندان براي اطالع كايف و وايف از حسب . دهند حاكي از مهني مطلب است 

شريف و نسب منيف جناب عمر به كتب سليم بن قيس هاليل ، انتشارات اهلادي و 
  . مراجعه منايند٢٩٥ص / ٨كتاب حباراالنوار ج 
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هزاران تن از پیـروان آنهـا ، ازکـسانی     . …مالک بن نویره، سوربن عباده و     
بودند که از بیعت با خلیفه سرباز زدندونتیجه این عدم بیعت درتاریخ معلوم             

  . است 
س ازبقتل رسـانیدن مالـک بـن       پ) لعنه اهللا علیه  (بعنوان مثال خالدبن ولید     

  .با همسروي همبستر شد نویره وغارت منزل او ، 
مدت سه ماه بهمین منوال غوغاي خالفت برپا بود تا پایه هـاي حکومـت           

  .غاصبین شکل بگیرد ومحکم شود 
هارون که این سخنان را می شـنید وعـدم جوابگـوئی علمـاء را مـی دیـد          

  :برآشفت وگفت 
اهراً تا امروز به دین رسول خدا نبـوده ایـد؟ آیـا            چرا جواب نمی گوئید؟  ظ     

  !!جملگی شما نتواند کنیزیرا الزام نماید وجواب ویرا بدهد ؟
  .همه علماء ساکت بودند وخشم هارون هم آنان را بیشتر ترسانیده بود 

سپس هارون روي به حسنیه کرد وخود چند سؤال دیگر نمود وحسنیه هم           
  . رون را می داد وویرا مجاب می کرد با کمال متانت جواب سؤاالت ها

سپس هارون که از جوابهاي حسنیه خسته شده بود و ازاین شـاخه بـه آن           
سـخنان حـسنیه را    شاخه می پرید وجواب هرسؤالی راناتمام می گذاشـت ،       

  : قطع کرد وازاو پرسید 
) علیهماالـسالم   (موالي تو جعفربن محمد       چگونه وبچه دلیل ،     ! اي حسنیه 

  1به متعه کردن ترغیب می کرد ؟ مردم را 
                                                        

.  است كه به صيغه مشهور شده و رواج يافته اسـت       منظور از متعه مهان عقد موقت      ١
عقد موقت در صدر اسالم امر حاليل بود و آيه شريفة قرآن هم بر آن داللت مي كـرد   
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فمااسـتمتعتم بـه   «: حسنیه گفت بنابرنص صریح قـرآن کـه مـی فرمایـد      
برخلیفه وجمیع مفسرین واضح است کـه   »1منهن فاتوهن اجورهن فریضه     

                                                                                                           
توسط خليفه دوم نسخ شد و او حالل خدا را كه           ) آيه صريح قرآن  (اما اين عقد موقت     

  .در قرآن هم آمده حرام اعالم كرد
وقت در اسالم جتويز شده است يعين به آن اجازه داده          البته الزم به ذكر است كه عقد م       

  )دقت شود. (شده است اما هيچگاه به آن توصيه نشده است 
و زناين را كه متعه مي كنيد واجب است كه مهر        : ترمجه  :  سوره مدين نساء     ٢٤ آيه   ١

  .ايشان را بپردازيد
ز مقدس مـأبني  چون مسئله ازدواج موقت ، يك مسئله جنجال برانگيز است و برخي ا        

بـا ايـن    . بر آن ايراد گرفته اند ؛ بر آن شدم تا توضيحي كوتاه در اين باره بيان منامي                  
» اسالم ازدواج موقت را جتويز كرده است و آنرا توصيه نكـرده اسـت       «: فرض كه   

جتويز ازدواج موقت در اسالم ، نشان مي دهد كه اين امر يـك ضـرورت اجتمـاعي         
ه جنسي انسان كه نريومند ترين غريزه مي باشد ؛ در شرايطي چون             اگر غريز . مي باشد 

  .عدم امكانات ازدواج دائم اشباع نشود ممكن است به احنراف كشيده شود
را جتويز  » ازدواج موقت   «و اسالم براي جلوگريي از اين احنراف راهكار مناسيب چون           

  .مي منايد
فقط براي موارد خاصي جتويز شـده  و اين حقري اينگونه تصور مي كنم كه اين ازدواج         

  .است
به عنوان مثال يكي از     . به اين حكم اهلي ، مقدس مأبني ايراد و اشكااليت چند گرفته اند            

  :ايرادات اين مي باشد 
چه تفاويت ميان ازدواج موقت و فحشاء وجود دارد ؟ هر دو ، نوعي خود فروشي   -

زدواج راه فرار و نقابيست بر   در برابر پرداخنت مبلغي مي باشد و در حقيقت اين ا          
  .آلودگي هاي جنسي ، تنها تفاوت آن دو در گفنت چند مجله       مي باشد
  .كه اين اشكال از يك نگاه بسيار سطحي به ازدواج موقت ، ناشي مي گردد
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منظور از نکاح درآیه شریفه همان عقد موقت است، درهمین حین ابـراهیم     
  :که ساکت بود ناگهان گفت 

 سنت وجماعت خالف ومنسوخ اسـت و درمـورد آن       این حکم درمیان اهل   
  . دونظریه وجود دارد 

اول آنکه درابتداء اسالم مدتی حالل بودوسـپس حـرام شـد ودیگـر آنکـه              
  . حرام شد  بعضی گفته اند متعه پس از فتح مکه ،

این سخن ازکمال تعصب است ، چرا که درایـن  ! اي ابراهیم: حسنیه گفت  
  . تفاوت وگوناگونی آمده است مورد از علماي شما اخبار م

                                                                                                           
  :در پاسخ به اين ايراد بايد گفت 

اننـد ازدواج   ازدواج موقت تنها با گفنت دو مجله متام مني شود ، بلكه مقررايت مه             
يعين چنان زين در ايام ازدواج موقت مي بايست ، منحصراً در اختيار آن مرد    . دائم دارد 

يعين حداقل مـي  . مشخص بوده و هنگامي كه مدت پايان يافت ، حتماً عده نگه دارد     
بايست چهل و پنج روز از اقدام به هر گونه ازدواجي جلوگريي بعمل آورد تا وضعيت             

  .كه از اين مرد آيا بچه دار شده است يا خري محلش مشخص شود 
رعايت مدت    حيت اگر با وسايل خمصوص ، جلوگريي از انعقاد نطفه كرده باشد ،            

  .فوق ضروري است 
مهاننـد فرزنـد ازدواج دائـم              ) ازدواج موقـت    (مهچنني فرزند حاصل از متعه      

م ارث نيز بر او جـاري  مي بايست از طرف پدر مورد محايت قرار گرفته و متامي احكا   
  .مي شود 

پس اگر از اين حكم اهلي سوء استفاده مي شود به خاطر نقص حكم اهلي نيست،              
بلكه هرگونه سوء استفاده را مي توان با استفاده صحيح از قانون عريف جامعه ، برطرف       

  .ساخت 
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  ! اما اي ابراهیم آیا قبول داري که هرآیه منسوخ یک آیه ناسخ دارد ؟ 
  آري : ابراهیم گفت 
  بگو بدانیم ناسخ آیه متعه درقرآن کجاست ؟ : حسنیه پرسید

منـع عمـر مـا را       : ابراهیم عاجزازجواب سربزیرافکند وبعـد ازتفکـر گفـت          
  . برحرام بودن متعه کافیست 

اما دلیل روشن وبرهان متین برحلیت متعه همان منـع عمـر            : حسنیه گفت 
  . شما را مجاب می کنم  است که گفتی ومن با دلیل خودتان، 

ازجانب خدا یا رسولش حرام شـد پـس     ) بقول شما   (اگر متعه   ! اي ابراهیم   
چرا عمروقتی متعه را حرام اعالم کرد بـه سـخن خـدا و رسـولش اسـتناد               

: بلکـه اینگونـه گفـت   !ي حرفش سـند معتبـري ارائـه نکـرد ؟       وبرا. نکرد    
دومتعـه جـح   (»…متعتان کانتافی عهد رسـول اهللا حـالال وأنـا احرمهمـا       ((

حالل بودند ومن آندو را حـرام       ) ص(ومتعه نساء درزمان وعهدرسول اکرم      
  )اعالم می کنم واگرکسی آندو را مرتکب شود ویرا عقوبت خواهم کرد

د وگواه براین مطلب است که متعه درزمان رسـول  واین منع عمر خود شاه    
اکرم بوده است ورسول اکرم نیزآنرا منـع نکـرده اسـت وحتـی درمـواردي             

ودرحالل بودن متعه آنچـه درروایـات واحادیـث اهـل           . تجویز کرده است    
علیـه  ) ع( ونمونه آن جمله امیرمؤمنـان       1بیت وغیرآن آمده است زیاد است     

لوالعمر نهی عـن المتعـه مـا زنـی اال شـقی            : ((السالم است که فرمودند     

                                                        
   روايت عمربن حصني و عبداهللا بن مسعود ١
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 نهی نمـی کـرد هـیچ کـس زنـانمی کـرد               اگر عمراز متعه نساء   )) (اوشقیه
  )مگرافراد شقی

فرزنـد  (نمونه دیگر برحلیت متعه روایتی است کـه درآن عبـداهللا بـن عمـر       
اگرپدرم ازمتعه نهـی   :متعه را حالل اعالم می نماید ومی گوید     ) خلیفه دوم   

پـس مـن قـول و سـنت رسـول خـدا را تـرك                 . دا امر کرد  کرد ، رسول خ   
  . 1نمی کنم که متابعت پدرنمایم 

درمنع عمر برمسئله  متعه نساء هیچ دلیل عقلی ونقلی وجـود        ! اي ابراهیم   
اجتهاد است وچنین اجتهادي درمقابل نص الهـی  ) بقول شما(ندارد وکار او    
  . با طل می باشد

 متعه  چنـان کـه ازخـود وي منقـول اسـت              دلیل نهی عمر از   ! اي ابراهیم 
آیـا تـرس از فـساد     . 2بیـان گردیـد  )) استفاده از متعه    ترس از فساد وسوء   ((

ازکـدام  . وسوء استفاده دلیل می شود که آن قانون وحکم الهی نسخ شود              
اسـتفاده   حکم الهی سوء استفاده نشده که این دومی باشد پس احتمال سوء   

                                                        
  رمذي نقل از تفسري منونه و صحيح ت٧٦٢ص/٢ تفسري قرطيب ج ١
 البته به حمققني و نكته سنجان پوشيده نيست كه اين دليل ، يك دليل سوري و ظاهري         ٢

مي باشد و دليل غائي و اصلي آن چيز ديگري است و آن دمشين با شـخص پيـامرب و            
چنانكه در نامه خود عمر به معاويه، كفر وي به پيامرب و دمشين او با               . امت ايشان است  

ت ختمي مرتبت آشكار و واضح است براي حتقيق بيشتر در اين زمينـه رجـوع       حضر
كنيد به كتاب فاطمه الزهرا جه قلب املصطفي نوشته دانشمند گرامي حجت الـسالم              

  رمحاين مهداين 
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که حالل خدا را حرام وحرام خـدا را حـالل   وترس از فساد دلیل نمی شود    
  . ))کاري که عمر درتاریخ اسالم انجام داد((کرد 

اي ابراهیم حال اگرکسی با قول خدا ورسولش موافقت کرده وباقول عمـر        
نام می دهید واورا لعـن کـرده و دشـنام    )) رافضی((مخالفت نماید شما اورا   

   .1می دهید
 بحث به درازا کـشیده اسـت ومـن       :سپس حسنیه خطاب به ابراهیم گفت       

ناراحتم که خلیفه وفرمانداران ازاین مباحثه خسته شده باشـند ، پـس مـن             
  .یک سؤال دیگر از تومی کنم وبحث را خاتمه می دهم 

قسمت می دهم که راست بگو که ایـن حـدیث درنـزد شـما              ! اي ابراهیم   
  :ثابت است یا نه که پیامبر فرمود 

  ))ها فقد اذانی ومن اذانی فقد اذي اهللا فاطمه بضعه منی من اذا((
فاطمه پاره تن من است هرکس اورا اذیت کند مرا آزار داده وهرکس مـرا        (

  )آزاردهد خداوند را آزار داده است 
 وجمیع امت برصحت    2این حدیث جزو احادیث صحیح است     : ابراهیم گفت 
ر درهنگـام  آیا ابوبکر وعمر فدك را که پیـامب : حسنیه گفت  . آن اقرار دارند  

  !!حیات خود به فاطمه بخشیده بود؛ بزور از وي بازنستاندند ؟

                                                        
 احاديث بسيار فراواين وجود دارد كه بر حليت متعه و عدم صحت اجتـهاد عمـر                 ١

 سـوره نـساء   ٢٤ تفسري منونه ذيل آيه ٣د به جلد عالقمندان مي توانن. داللت مي كند 
  .مراجعه منايند

  . روايت بسيار معتربي كه باالتر از آن چيزي نباشد به حديث صحيح معروف است ٢
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  : ابراهیم گفت 
البته اینکه ابوبکر و عمرفدك را از فاطمه پس گرفتند به خاطر حدیثی بود              

  :که پیامبر بیان کرده بود ، چون ابی بکر می گفت که از پیامبر شنیده ام 
   ))ه فهو صدقه نحن معاشراالنبیاء ال نورث، وماترکنا((
   ما گروه انبیاء ارث ازخود باقی نمی گذاریم وآنچه ازمال ما باقی ماند پس             (

  1 ).آن صدقه است 
اي ابراهیم ابوسعید خدري کـه از راویـان مـورد اعتمـاد واز          : حسنیه گفت   

  :اصحاب حدیث درنزد شماست می گوید 
 را طلبیـد    نـازل شـد پیـامبر فاطمـه       ”  .…وآت ذالقربی حقه    “ وقتی آیه   ((

بنقـل  (وفدك را بدو بخشید تا زمان حیات رسول اکرم بمـدت سـه سـال                
                                                        

  در مورد سند اين حديث كه شايد اولني جعل حديث پس از پيامرب بشمار مـي رود               ١
ز ابوبكر و دخترش و     حرف و حديث بسيار است و هيچ يك از صحابه رسول اكرم جب            

عمر و دخترش و يك عرب بيابان گردي كه مهواره به خود بول مي كرد و ادرارش را                  
از طريف اين حديث بر فرض حمال هم كه از جانـب      . نگه مني داشت آنرا تأييد مني كند      

پيامرب صادر شده باشد با آيات ديگر قرآن كه مي فرمايد فهب يل من لدنك ولياً يرثين و            
و : آل يعقوب تناقض دارد از طريف هم قرآن در باره رسول اكرم مي فرمايـد     يرث من   

پيامرب حريف جز وحي مني زند پس مني شـود          . ما ينطق عن اهلوي ان هواالوحي يوحي        
  .كه سخن پيامرب كه از جانب خداست با قرآن كه سخن خداست متناقض باشد

و اكاذيب ابوبكر بود شكي نيست در مورد اينكه اين حديث مسلماً و حمققاً از جعليات        
و با توجه به توضيحي كه داده شد و مهچنني در ادامه منت خواهد آمد بر هر شـخص                   

  .روشنفكري حقيقت امر آشكار خواهد شد
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دردست حضرت فاطمه بود وعمال آن حضرت درآنجـا     )  سال 5دیگر مدت   
  1))مشغول به کار بودند 

سـالم اهللا   (بعداز وفات رسول اکرم ، ابـوبکر فـدك را از حـضرت فاطمـه                
حـق مـن اسـت،       بازگرفت وچون آنحضرت دعوي کرد که فـدك         ) علیها  

ابوبکراز حضرت گواه طلبیـد وحـضرت فاطمـه شـاهدانی مثـل علـی کـه           
پیامبردرمورد وي فرموده بود علی مع الحق والحق مع علی ونزد شما ایـن           

که سرور جوانـان    (حدیث ازاحادیث معتبره است و امام حسن وامام حسین          
فـی  وام ایمن وقنبر را بـه آن محکمـه ناعادالنـه معر   ) اهل بهشت هستند    

  : بااین حال شهادت این افراد پذیرفته نشد و گفتند . کردند
علی همسرتوست او بنفع خود شهادت می دهد پـس مـا بـه شـهادت او            ((

  2))حکم نمی کنیم 
وگواهی ام ایمن راهـم نـشنیدند وگفتنـد اوعربـی بطـور صـریح صـحبت               

  .نمی کند و شهادتش پذیرفته نیست 

                                                        
  در مورد اين حديث و داستان فدك و اثبات كفر شيخني با توجه به مهني حـديث و             ١

ند به كتاب هاي متعدد در ايـن        داستان حرف و حديث بسيار است عالقمندان مي توا        
  :زمينه رجوع منايند 

  ٤٨ و ٢٩ حباراالنوارج – فاطمه الزهرا جه قلب املصطفي امحد رمحاين مهداين -الف 
   اسرار فدك و كتب بسيار ديگري كه در اين زمينه برشته حترير در آمده اند -ب 
  
  هذابعلك جيره ايل نفسك فال حنكم بشهادته٢



  ٥٨

طبـق ایـن    .  بربنی هاشـم حـرام اسـت         مگر نه اینکه صدقه   ! اي ابراهیم   
حضرت فاطمـه زهـرا طلـب صـدقه        حدیث جعلی که ابوبکرآنرا جعل کرد ،   

می کرد ، صدقه اي که بربنی هاشم حـرام اسـت پـس شـما مـی گوئیـد                 
طلب مال حرام مـی کنـد و سـخن شـما ایـن           ) العیاذباهللا  (حضرت فاطمه   

دا نکرده باشد همـان  مطلب را الزم  می آید که پیامبر حق رسالت خود را ا        
پیامبریکه از همان روزهاي اول مأمور دعوت خویشاوندان وخـانواده خـود             

آیا پیامبر به دختر خود ، داماد ونوه هـایش          ) وانذرعشیرتک االقربین   ( بود  
این مطالب را که صدقه بربنی هاشم حرام است یادآوري نکرده بـود و آیـا       

  !!!ب مال حرام می کردند ؟خاندان وحی از این مطلب بی خبربودند وطل
قرآن به عصمت خاندان وحـی واهـل پیـامبر گـواهی داده و                ! اي ابراهیم   
  :می فرماید 

  ))انما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا((
 فاطمـه ، همـسروفرزندانش ازهرگونـه پلیـدي پـاك             طبق این آیه قرآن ،    

آنها همـان خانـدانی   . نخواهند آورد هستند وهیچگاه ادعاي باطلی برزبان      
سـاقی کـوثر درمیـان آنهاسـت      هستند که قسمت کننده بهشت وجهنمند ،      

  . وسرور جوانان اهل بهشت دربین ایشان می باشد 
  ! اي ابراهیم 
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  ٥٩

پیامبرفـدك را درطـول حیـاتش       : ((فاطمه دارنده ومالک فدك بود وگفـت      
ل ابـوبکر گـواه طلبیـد و        با این حـا    )) 1بمن بخشید وسند آنرا نیز بمن داد      

  .شاهد خواست 
البینـه     «: کـه فرمـود  ) ص (به موجـب حکـم شـارع مقـدس      ! اي ابراهیم   

فاطمه صاحب مال بود وابوبکر ادعـا      » 2علی المدعی والیمین علی من انکر     
می کرد که فدك مال مسلمین است دراین حال بگو بدانم آیا ابوبکر طبق            

هد می خواست یا می بایست  خودش شـاهد  حدیث پیامبرباید از فاطمه شا    
  بیاورد ؟

اگرمی گفت کـه بایـد   . ابراهیم سربزیرانداخته ویاراي سخن گفتن نداشت       
از فاطمه شاهد می خواست انکارسخن پیامبر کرده بود واگرهم می گفـت             

بهمـین خـاطر او   . خود ابوبکر باید شاهد می آورد برخالف عقیده اش بود         
یار کرده بودند ، مگر اینکه کالمی بگویند وفـضا          وتمامی علماء سکوت اخت   
  . حتی عظیم تر ببار آورند 

  :دگربارحسنیه خطاب به ابراهیم گفت 
                                                        

ك ؛ وقيت پيامرب فدك را به حضرت زهرا  خبشيد ، ورقه اي خواست                در مورد سند فد    ١
سند فدك را بعنوان خبـشوده و هديـه اي از         « : و حضرت علي را طلبيده و فرمودند        

  ٢٣ص  / ٢١حبار االنوار جلد » پيامرب به دخترش بنويس و ثبت كن 
كه انكار مي بياورد و آنكس ) و يا شاهد (آنكس كه مدعي است بايد دليل :  ترمجه ٢

طبق اين حديث ، ابوبكر مدعي است مي بايست شاهد آورده اما . كد بايد قسم خبورد 
مي بينيد كه برخالف حكم رسول خدا اقدام كرده و از حضرت زهرا شاهد           

  مي خواهد



  ٦٠

مبنـی براینکـه از حـضرت     (برکار ابوبکر   ) ع(درآنروز که علی    ! اي ابراهیم   
  :ایراد می گرفت؛ خطاب به وي فرمود) زهرا گواه طلبیده بود 

آیند یکی از آنها بگوید من درفالن محدوده        اي ابابکر اگر دوکس نزد تو       ((
زمینی دارم اما االن زمین دردست آن شخص است واو زمـین مـرا غـصب       

  کرده است ؛ اي ابابکرتو از کدام آندو شاهد می طلبی؟ 
البنیه علـی المـدعی والیمـین       ((از پیامبرشنیدم که می فرمود      : ابوبکرگفت  
  ))علی من انکر

ی طلبم کـه ادعـا دارد ومـی گویـد درفـالن        دلیل وگواه وشاهد از کسی م     
پـس چـرا بـا فرزنـد ، پـاره تـن            : امیرمؤمنان فرمودند . محدوده زمین دارم  

  !!ونوردیده رسول خدا بخالف قول خدا ورسولش عمل نمودي ؟
  !!چطور ؟: ابوبکر گفت 

اول آنکه فاطمه مـدعی علیـه اسـت وصـاحب مـال        : امیرمؤمنان فرمودند   
ث نحـن معاشـراالنبیاء بایـد بـا دلیـل روشـن             است دوم آنکه مدعی حـدی     

  : وواضح ثابت نماید که پیامبر فدك را به حضرت زهرا نبخشیده است سوم
  

   .1باید از گروهی شاهد بیاورد که درفدك حقی نداشته باشند

هر چه از ما گروه انبياء :  طبق گفته خود جاعلني حديث و دروغگويان پيامرب فرموده           ١                                                        
ند صدقه است و صدقه هم بر بين هاشم حرام است و متعلق به متـام مـسلمني                 باقي مبا 
با توجه به اين    . پس طبق گفته خود غاصبني ، فدك متعلق به متام مسلمني است             . است  
هستند بايـد  » النيب اليورث «حضرت علي مي فرمايد كسانيكه مدعي حديث    : مقدمه  

د يعين هر شاهدي غري از متامي مسلمانان        شاهداين بياورند كه در فدك حقي نداشته باشن       
و تنها كساين كه در صدقه حقي ندارد بين هاشم مي باشند يعين هر شـاهدي غـري از               

  .متامي مسلمانان 



  ٦١

فاطمـه  : فاطمه معصومه است وهم اوست کـه پیامبرفرمودنـد   ! اي ابوبکر   
ن زنی که معصوم است وقرآن بـه  اي ابوبکر چنی . سرورزنهاي جهان است    

  . عصمت وي گواهی داده است هیچگاه طلب صدقه ومال حرام نمی کند
درآن هنگـام ابـوبکر سـربزیر افکنـده بـود وسـخنان مـوال را              !اي ابراهیم   

  . می شنید ودلیلی نداشت همچنان که تودلیلی نداري وسربزیرافکنده اي 
آن به مسئله ارث بردن بطورعـام    بدان که آیات متعددي درقر    ! اي ابراهیم   

 1یوصیکم اهللا فی اوالدکم للذکر مثل حـظ االنثیـین         (( اشاره دارد مثل آیه     
  . ودراین خطاب عام ، اولین مخاطب هم رسول خداست )) 

  . پس اوال که مخاطب رسول خداست 
  . ثانیا خطاب عام است یعنی هم شامل پیامبران می شود وهم غیرایشان 

وانی خفت الموالی من ورائی وکانـت امرأتـی        : ((ی فرماید   وآیه دیگریکه م  
عاقرا فهب لی من لدنک ولیا یرثنـی ویـرث مـن آل یعقـوب واجعلـه رب                  

  ))2رضیا

                                                                                                           
پس بين هاشم بايد در مورد فدك گواهي بدهد و گواهي بقيه چون در صدقه شريكند                «

ه برهان خلف مي باشد با اين طريقه و شيوه حضرت كه به شيو       . »غري قابل قبول است     
  .ديگر نيازي به استناد به آيات قرآن در مورد عصمت ائمه هم ندارمي 

خداوند به مشا در مورد ارث بـردن فرزنـدانتان   :  سوره مدين نساء ،  ترمجه  ١١ آيه   ١
  .سفارش مي كند كه پسران دو برابر دختران ارث بربند

ودت به من فرزندي عطا فرما كه    پس از نزد خ   . …:  سوره مكي مرمي ، ترمجه       ٥ آيه   ٢
  . ارث بربد…از من و 
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  ٦٢

که موجب همین آیه انبیاء را میراث می باشد وحدیث نحن معاشـراالنبیاء ،    
تکذیب قرآن می کنـد پـس معلـوم مـی شـود کـه واضـع حـدیث نحـن                     

  . ازقرآن اطالعی نداشته است ……ثمعاشراالنبیا ال نور
یکی از شاگردان ابراهیم که سکوت استاد خود را مشاهده کـرد ودیـد کـه          

  : وي هیچ نمی گوید خطاب به حسنیه گفت 
مراد از ارث دراین آیات میـراث نبـوت وعلـم اسـت نـه مـال            ! اي حسنیه   

  وغیرآن 
ه انـد  این سخنی است که قبل از توگمراهان دیگـر نیزگفتـ         : حسنیه گفت   

زیرا که سـلیمان  . واین دلیلی ندارد جز قلت عقل وکثرت جهل وعناد شما           
بن داوود درحال حیات پدرعالم بود وپیغمبر گشت وشاهد نص قرآن اسـت       

  : که می فرماید 
وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحـرث اذنفـشت فیـه غـنم القـوم کنـا                 (( 

و آیـه          )) 1علمـا لحکمهم شـاهدین ففهمناهـا سـلیمان وکالاتینـا حکمـا و           
  ))2ولقد آتینا داود و سلیمان علماً(( 

بدانکه میراث را برچیزي اطالق می کنند که بعـد از میـت میـان ورثـه او                
تقسیم می شود ونبوت قابل قسمت نیست واگر اینگونه بـود مـی بایـست             

  تمامی اوالد پیامبران نبی می شدند بلکه نبوت وحی الهی است 

                                                        
  ٧٨ سوره مكي انبياء آيه ١
   ١٥ سوره مكي منل آيه ٢



  ٦٣

ردعاي خود وارث نبـوت ازخـدا درخواسـت کـرده باشـد      پس اینکه زکریا د  
یعنی اینکه برضاي خداوند قانع نباشد واین با مقام عصمت زکریـا منافـات     

  1. دارد 
  .…بدانید که اجماع اهل تفسیر برآنست که درآیه وانی خفت الموالی

مراد از موالی پسران عمویند واگرمطلب دراین آیـه درمـورد وراثـت نبـوت            
می آید که زکریا ازخدا جانشین نبوت درخواسـت کـرده باشـد        باشد ، الزم    

تا پسرعموهایش نبی نباشـند یعنـی زکریـا بقـضاي الهـی راضـی نباشـد                 
وبرپسران عموحسد ورزیده است واین همانگونه که گفتیم بامقام عـصمت           

  .  انبیاء سازگار نیست 
لی پس مراد از وراثت درآیات مذکور ، وارث نبوت بودن نیست بلکـه مـسائ     

غیــراز نبــوت مطــرح اســت وآنهــم ارث بــردن از پیــامبران اســت توســط 
  .فرزندانشان 
نحـن معاشـراالنبیاء   ((یـا  )  )النبـی الیـورث   ((بدانکـه حـدیث     ! اي ابراهیم   
  ))النورث

وقتی آیه ! اي ابراهیم  . بانص صریح قرآن طبق آنچه گفتیم مخالفت دارد         
  :بر رفت واینگونه فرمود نازل شد پیامبر برمن)) انک میت وانهم میتون((

                                                        
 وقيت نبوت به ارث مني رسد و حكمي اهلي است پس اگر زكريا جهت اينكه فرزندش         ١

بعد از وي نبوت به ارث بربد از خداوند تقاضاي فرزند كند او به حكم اهلـي راضـي      
  .چرا انبياء معصومند و زكريا هم جزء انبياست.اين خمالف عصمت استنبوده است و 



  ٦٤

اي یاران من بدانید برخی اصـحاب بعـداز مـن بـرمن دروغ مـی بندنـد                  ((
بدانید هرحدیثی که ازمن    . وبرحسب مدعاي خود حدیث وضع خواهند کرد      

   1)) .نقل شود وموافق قرآن نباشد برآن هیچ اعتباري نیست
  داشت ؟آیا پیغمبر فدك را به ارث گذاشت ومیراث دیگري ن! اي ابراهیم

عمامـه ودیگـر     چون حضرت رسول از داردنیا رحلت نمـود شمـشیر، ناقـه ،     
وسائل آن حضرت را امیرمؤمنان متصرف شـد وهـیچکس بـاوي منازعـه              

  . نکرد 
اي ابراهیم واي علماء که حاضرید ، بدانید که درجمیع کتب شـما مـسطور     
است واتفاق امت است که چون ابوبکر شهادت گواهـان حـضرت زهـرا را             

آیـا درکتـاب خـدا آمـده اسـت کـه        ((  ؛ حضرت فاطمه فرمودند      2نپذیرفت
از پـدرش ارث   همچون توئی از پدرش ارث ببرد وفاطمه دختررسول خـدا،        

  )) نبرد
 حـضرت   پس بعد از سخنان زیادیکه بین حضرت وابـوبکر ردوبـدل شـد ،               

 رضـاي خـدا دررضـاي  فاطمـه         زهرا فرمودند پدرم رسول اکرم فرمودنـد،      

 جعل حديث خمصوص به زمان پيامرب نيست بلكه ائمه ما هم مهواره به اين مطلب تكيه            ١                                                        
هر حديثي كه به مشا مي رسد آنرا بقرآن عرضه كنيد اگر موافق قرآن بود               « داشتند كه   

شهادت حضرت علـي و  (!!!) توجه داشته باشيد كه خليفه اول !  دلسوختگان عزيز    ٢  ».بپذيريد و در غري اين صورت آنرا رها كنيد
امام حسن و امام حسني را مبين بر اينكه از خانواده حضرت زهرا سالم اهللا عليها هستند        

شـهادت  ) …النيب اليورث يا حنن معاشر النبياء   (نپذيرفت در عوض براي حديث جعلي       
در صوريت كه خود ابوبكر     !!!! را پذيرفت   ) و حفصه   عايشه  (دختر خود و دختر عمر      

 مي بايست شاهد بياورد و حق شـاهد خواسـنت از            ٥٨ صفحه   ٢طبق پاورقي مشاره    
حضرت زهرا را نداشت اما او به سخن پيامرب عمل نكرده و عالوه بر اينكه از حضرت                 

  .رفت را نپذي…شهادت افرادي مثل حضرت علي ، امام حسن و  زهرا شاهد خواست ،
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  ٦٥

ان اهللا یغـضب لغـضب فاطمـه    (خشم خـدا درخـشم فاطمـه اسـت       است و 
وابوبکر هم ایـن سـخنان را تـصدیق کـرد کـه پیـامبر            ) 1ویرضی لرضاها   

بخـدا قـسم مـن از       : ((سپس حضرت زهرا فرمودنـد      . اینگونه فرموده بود    
وتمام علمـاي شـما ایـن         ))خشمگین هستم   ) ابوبکروعمر(دست شما دونفر  

فاطمه از دنیا رفت وبرابـوبکر وعمـر خـشمگین          ((مطلب را قبول دارند که      
  ))2بود

صـلوه اهللا وسـالمه     (همچنین درکتب شیعه آمده است که حـضرت زهـرا           
  :فرمودند ) علیها 

   )3نزد پروردگار جهانیان شکایت شما را به پدرم خواهم کرد بخداقسم ،(

                                                        
  ١٧٨ درر السمطني ص ١
   خرجت فاطمه من دنيا و هي غاضبه عليهما٢

كه معتربترين كتاب از كتـب صـحاح سـته               (  صحيح خباري    -١: منابع اهل سنت    
ص  / ٩ صحيح خبـاري ، ج  -٢، چاپ داراجلليل بريوت       ٤٧ص   / ٧ج  ) مي باشد   

 االمامـه و   -٤    ١٩٠ص   / ٣ فضائل اخلمسه من الصحاح الـسته ، ج          -٣    ١٨٥
   ، چاپ مصر ١٤السياسه ، ص 
  ١٨٧ص  / ١٤٨علل الشرايع ، باب : منبع شيعيان 

هنگامي كه شيخني به مالقات ايشان آمده بودنـد ،       ) س( اين سخن را حضرت زهرا       ٣
بر بالني حضرت اشك متساح مي رخيتند ،        (!!!) در آن هنگام كه آندو خليفه       . فرمودند

تا رسول خدا را نبينم با مشا كالمي صحبت خنـواهم    : و فرمودند رو از آندو برگردانده     
  .كرد كه من بر مشا خشمگني هستم 



  ٦٦

هنگامیکه حضرت زهـرا دارفنـا را وداع گفتـه بـه سـراي ابـدي شـتافتند،            
منان طبق وصـیت همـسر مظلومـه اش ، ایـشان را شـبانه بخـاك             امیرمؤ

  . سپردند و قبرش را مخفی ساختند 
اي ابراهیم بدان که بدالئلی لعنت خدا دردنیا وآخرت شامل حال آنان کـه              
زهرا را آزار داده و او را به خشم آوردند ؛ می شود ، چرا که خداوند درقرآن             

)) 1وله لعنهم اهللا فی الـدنیا واآلخـره       ان الذین یؤذون اهللا ورس    ((می فرماید   
وطبق این آیه خداوند براذیت کنندگان خود ورسولش دردنیا وآخرت لعنـت      

ان اهللا یعـضب لغـضب   ((می فرستند وازطرفی پیامبربارهـا فرمـوده بودنـد        
  ))فاطمه ویرضی لرضاها

شـما مـرا اذیـت      : ((وخود حضرت زهرا سالم اهللا علیها هم فرمودنـد کـه            
وبـازنیز پیـامبر هـم فرمـوده      )) از دست شما خشمگین هـستم     کردید ومن   

هرکس فاطمه را بیازارد مرا آزار داده است وهرکس مـرا آزار دهـد    : ((بودند
  )) . خدا را آزار داده است

 آزار رسـول اکـرم       پس ایشان حضرت زهرا را آزاردادند وآزارحضرت زهـرا،        
ده و شـامل لعنـت   است و کسی که رسول خـدا را آزار دهـد خـدا را آزار دا       

  .ابدي دردنیا وآخرت خواهد بود آنهم از جانب خداوند تبارك وتعالی 

                                                        
خدا   كساين كه خدا و رسولش را اذيت كنند ،        :  سوره مدين احزاب ، ترمجه       ٥٧ آيه   ١

  .ايشان را در دنيا و آخرت لعنت مي كند
  



  ٦٧

حضار وتواي ابراهیم بن خالد عونی بدانید که این لعن فقط مربوط بدینجا             
  :نبود بلکه پیامبر قبال هم فرموده بود

لعن اهللا من تخلف عن جیش اسامه بـن زیـد اال علـی بـن ابـی طالـب         « 
  »وفضل بن عباس 

خدا لعنت کند کسانی را که از لشگر اسامه ودستورات وي سرپیچی کننـد         (
  1) مگرعلی وفضل بن عباس

                                                        
ف كردند گـواهي مـي   تاريخ بر اين مطلب كه ابوبكر و عمر از دستور پيامرب ختل         ١

بعنوان مثال يكي از گواهي هاي تاريخ عبارتست از اينكه پيـامرب در حلاظـات               . دهد
آخرين وقيت كاغذ و دوات خواست  تا نوشته اي بنويسد، عمر كه آجنا حاضر بـود و                

مشـا را  » او را رها كنيد او هذيان مي گويد     « :  در لشگر اسامه حضور نداشت گفت     
از دستور پيامرب سرپيچي مي كند ، به اردوگاه لشگر اسامه       (!!!!) م  خبدا ببيند خليفه دو   

. بن زيد مني رود و جسارت را به جائي مي رساند كه به پيامرب مي گويد هذيان گـو                 
. اين مطلب را علماي اهل سنت بطور وضوح قبول دارند كه عمر به پيامرب فحش داد                 

سبت به پيامرب خمتصراً در ذيل آورده       تعدادي از مدارك آا در باب اهانت و سب عمر ن          
  :مي شود 

   ، چاپ بريوت  ٣٤٦ص/٣مسند امحدبن حنبل ج  -١
، باب كتاب العلم    ٣٩ص/١از معتربترين صحاح ستة اهل سنت ج      (صحيح خباري    -٢

 ، چاپ حممد علي صبيح و باب امكان وساطت و در خواست             ٨٥ص   / ٤، ج   
 از جزيره العـرب ، ج        ، باب اخراج يهود    ١٢١ص   / ٤شفاعت از اهل ذمه ج      

 ، ١٥٦ص / ٧ج  باب نوشنت نامه توسط پيامرب به كسري و قيـصر ،      ، ١١ص  /٦
     ١٣٧ص / ٩باب قول مريض ، ج 

  . ، چاپ دارالفكر بريوت باب ترك وصيت ٧٥ص  / ٥صحيح مسلم ، ج  -٣
  



  ٦٨

چون سخن حسنیه بدینجا رسید، علما دیگر نتوانستند طاقـت بیاورنـد، بـه          
هارون پسرعموئی داشت بنام خالد     . یکباره به سمت حسنیه حمله ورشدند       

ی درنـزد هـارون     بن عیسی که درمحبت ورزي وعشق به اهـل بیـت حتـ            
  .معروف ومشهور بود

اوهم که درمجلس حضور داشت شمشیرکشید و بـه سـمت علمـاء حملـه               
ورشد ودرمقام دفاع از حسنیه برآمد مجلس برهم ریخت که ناگـاه هـارون     

  : فریاد برآورد که 
جمیع شما که حاضرید خود را اعلم وافـضل زمـان خـود     . ازخدا شرم کنید    

 شما نمی تواند از عقیده خـود در مقابـل کنیـزي     می دانید اما هیچ کدام از     
  . دفاع کند

سپس حسنیه که از حمله حاضرین ناراحت شده بود وهمچنین دفاع خالـد             
بن عیسی و هارون را نسبت به خود دید ، سخنانی درباره مصائب حضرت              
سیدالشهدا بیان نمود بطوریکه حـضار وهـارون الرشـید صـدا بگریـه بلنـد        

  . کردند
 از علم حسنیه سؤال کرد کـه اینهمـه علـم را ازکجـا آوردي       سپس هارون 

حسنیه گفت که من از پنج سالگی درحـرم محتـرم امـام صـادق مـشغول                
خدمتگذاري بودم ومراحل کمال وعلم ودانش را نزد آن بزرگوار ازسن پنج            

  .سالگی آموختم 
هارون دستور داد خلعتهاي فاخربه حسنیه دادند وهزار دینارهم بـوي عطـا          

علماي بغداد  . همچنین صدهزار دینار هم به موالي حسنیه پرداخت         . د  کر
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  ٦٩

هـم همگــی سرشکـسته و ناراحــت و شکـست خــورده از مجلـس خــارج            
هـارون  . می شدند در حالی که مورد تمسخر عامه مردم قرار گرفته بودنـد            

به حسنیه دستور داد که از مرکز خالفت بیـرون رفتـه و بـه هرکجـا کـه                        
  . هد برودمی خوا

حسنیه هم با مشایعت حاضرین همراه با خواجه خود از قصر خارج شدند و             
مراتـب  ) ع(مخفیانه بـه مدینـه رفتـه و آنجـا هـم در خـدمت امـام رضـا                   

  .خدمتگذاري را انجام می داد
  وبدینسان جریان این مباحثه به پایان رسید 

  
  علی بن ابی طالب الحمد هللا الذي جعلنا من المتمسکین بوالیه امیرالمؤمنین 
                        واللعن علی اعدائهم ومنکري فضائلهم 

                                      الی یوم الدین  
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  ٧٠

  
  تقدیم به دوستداران وعاشقان حریم قدس والیت

حـضرت علـی و حـسنین    . زهرا آمدنـد  روزي پیامبر اکرم به خانه حضرت     
  .هم در خانه حضور داشتند ) صلوه اهللا علیهم اجمعین(

  :پیامبر خطاب به اهل بیت خود فرمودند 
چه میوه اي از میوه هاي بهشتی میل دارید بمن بگوئید تا بـه جبرائیـل            « 

  .بگویم از بهشت برایتان بیاورد
ند از بقیۀ اهـل خـانواده   امام حسین که در آن روزگار در سنین کودکی بود         

  : رفتند در دامن رسول خدا نشستند و عرضه داشتند . سبقت گرفتند
  . پدر جان به جبرائیل بگوئید از خرماهاي بهشتی براي ما بیاورد 

و حضرت رسول اکرم هم به خواستۀ حسین خود جامه عمل پوشـانیدند و               
هـل بیـت   به جبرئیل دستور دادند یک طبق از خرماهـاي بهـشتی بـراي ا       

  .بیاورد
مدتی نگذشت که جبرائیل یک طبق خرماي بهشتی را آورده و در حجـرة              

  .گذاشت) س(حضرت زهرا 
فاطمـه جـان یـک طبـق خرمـاي          : پیامبر خطاب به دختر خود فرمودنـد        

  .بهشتی در حجره تو نهاده شده است ، آنرا نزد من بیاور 
بر خرمـاي اول از     پیـام . حضرت زهرا آن طبق را آوردند و نزد پدر گذاشتند         

درون ظرف برداشتند و در دهان سرور جوانان اهـل بهـشت امـام حـسین           



  ٧١

سـپس  » 1حسین جان نوش جانت ، گواراي وجـودت         « نهادند و فرمودند    
خرماي دوم را از درون ظرف برداشتند و در دهان دیگر سرور جوانان اهل               

اراي حسن جان نوش جانت ، گـو «بهشت امام حسن نهادند و باز فرمودند      
خرماي سوم را در دهان جگر گوشۀ خود حضرت زهـرا نهادنـد    . »وجودت  

خرماي چهـارم را  . و همان جمله را هم خطاب به حضرت زهرا بیان کردند 
،  علـی جـان نـوش جانـت    « هم در دهان حضرت علی نهادند و فرمودنـد     

خرماي پنجم را از درون ظرف برداشتند و باز دوبـاره در    » گواراي وجودت   
  .  حضرت علی نهادند و همان جمله را تکرار نمودند دهان

خرماي ششم را برداشتند، ایستادند و در دهان حضرت علی گذاشتند و بـاز       
  .همان جمله را تکرار کردند

پدر جان بهر کدام از مـا یـک خرمـا    : در این هنگام حضرت زهرا فرمودند    
 خرمـا در دهـان   دادید اما به علی سه خرما و در مرتبه سوم هم ایستادید و        

  چرا بین ما اینگونه رفتار کردید ؟. علی گذاشتید 
  :رسول اکرم خطاب به دختر خود فرمودند 

فاطمه جان وقتی خرما در دهان حسین نهادم ، دیدم و شنیدم که جبرائیل            
حسین جان نـوش جانـت ،   «: و مکائیل از روي عرش ندا بر آورده اند که        

ها این جمله را تکرار کردم وقتی خرمـا  من هم به تبع آن   » گواراي وجودت   
در دهان حسن نهادم باز جبرائیل و مکائیل همان جمله را تکرار کردنـد و                

  .»حسن جان نوش جانت « من هم  به تبع آنها آن جمله را گفتم که 
                                                        

    هنيئاً مريئاً لك يا حسني١



  ٧٢

فاطمه جان وقتی خرما در دهان تو نهادم دیدم حوري هاي بهشتی سـر از      
فاطمه جان نـوش جانـت ، گـواراي    « ند  و می گوی  . غرفه ها در آورده اند      

  .من هم به پیروي از آنها این جمله را تکرار کردم » وجودت 
اما وقتی خرما در دهان علی نهادم شنیدم که خداوند از روي عـرش صـدا             

به اشـتیاق شـنیدن     . » علی جان نوش جانت ، گواراي وجودت        « می زند   
داوند از روي عـرش     صوت حق خرماي دوم در دهان علی نهادم باز هم خ          

نوش جانت ، گـواراي وجـودت علـی         » هنیأ مرئیاً لک یا علی      «ندا زد که    
  . جان 

به احترام صوت حق از جا برخاستم و خرماي سوم در دهان علـی نهـادم ،      
  :شنیدم که باز خداوند همان جمله را تکرار کرد و سپس به من فرمود 

قیامت خرما در دهان علی  یا رسول اهللا بعزت و جاللم قسم اگر تا صبح           « 
  .»1بگذاري من خدا هم می گویم علی جانم نوش جانت ، گواراي وجودت

  
  . ان شاء اهللا از شیعیان واقعی آن حضرت باشیم 

  1381 اردیبهشت 24 ، مصادف با 1423سه شنبه ، اول ربیع االول 
  
  

                                                        
   جالالعيون عالمة جملسي ١
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