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بسم اهلل الرحمن الرحيم
فغان بلبلي كز عشق مينالد اثر دارد
نه هر مرغي كه فريادي كشد شوري بسر دارد

فدك نمايشگر حكومت الهي
ن

در طول چهارده قرن فدك كلمه اي است كه بر زبان مسلمانان پيوسته جرياان داتاته ن نويسااد ان در اطارا

بحث ن فتگو مينمودهاند ن در تاريخ اسالم موضوعي حساس ن پرمغز ميباتد كه همه رنتافكران در ايا بااره
بحث نمودهاند ن هر اه خواسته اند مباحث اسالمي به طور دقيق رسيد ي تود موضوع فدك به ميان مده اسات ن
در اطرا

ن از لحاظ اثبات ن نفي صحبت مي كااد ن بزر تري نقطه حساسي كاه هماه نويسااد ان باه ن تكياه

كردهاند اياست كه تاها دختر پيامبر زهراي اطهر رداناده اي موضوع ميباتد ن هماه مطالاد در تيتايت زهارا
دنر ميزند ن همه رنهها اعترا

دارند كه فدك از جابه مادي ارزتي ندارد كه اياگونه محور سي قارار يارد ن

رجال اسالم درباره ن كتابها باويساد ن كتابهاي خود را به ترح ن بسط در اي باره اختتاص دهاد بااابراي باياد
عميقتر فكر نمود تا مبدأ اي فكر را پيدا كرده ن به حقيقت يافت كه چه نظري در اي كار هست ن اخاتال
چه پايه اي پيش مده است ن نجهه نظر هريک از دن طر

رني

را بايد به دست نرد تا ديد اي حقيقت چگوناه باياد

مورد توج ه همه حق طلبان قرار يرد ن در تمام مجاالت ن نقايع ذتته ن ياده دقت نماود كاه باا چاه تردساتي
مطلد را از حق ماحر

سازند ن پاسداران حق ن حقيقت در چاي پيش مادهايي چاه رن هااي ماهراناه را در

پيش مي يرند ن چه خط مشي را جدا ميكااد ن به انسانها حقايق را چگونه نشان ميدهاد ن طرز مباارزه را بياان
ميكااد.
بزر تري مسئلهاي كه در زمان رسول اكرم (ص) در هماه دلهاا جاا داتات ن دربااره ن افكااري ضاد ن نقاي

1

مينمودند مسئله خالفت رسول رامي اسالم بود كه پيوسته مورد بحث ن فتگو قرار مي رفت ن پياامبر اكارم باه
دستور خداي متعال مطلد را به ونههاي ميتلف در اختيار مسلمانان قرار ميداد نلي دستهاي هم نماي توانساتاد
با نچه خدا دستور داده عمل كااد ن تسليم توند نانتظار داتتاد رنزي حكومت را به دست يرناد ن باه ااارا
خود برساد ن براي رسيدن به هد

خود توطئه هايي داتتاد كه در كتابها ثبت ن ضبط است البته در حيات رساول

بزر وار كاري نميتوانستاد از پيش ببرند نلي همياكه پيامبر اسالم دعوت حق را لبيک فت كودتايي به راه انداختاد
ن در مقابل حكومت الهي ايستاد ي نمودند ن در كوتاه تري زمان نچه در دل داتتاد باه زباان نردناد همفكاران
خود را جمع كردند ن در مقابل اميرالموماي (ع) قيام نمودند ن كار را به جايي رساندند كه ا ر اندك افلتاي رني
مي نرد ن علي عليه السالم براي به دست نردن حق خود كوچكتري اقادامي ماينماود ديگار اساالم طرفاداري
نداتت لذا به ابوسفيان كه تقاضاي بيعت با انرا نموده بود با كمال صراحت اعالم كرد ما فرياد نماي خاورم ن
بيعت تو ارزتي ندارد.
حكومت به صورتي تشكيل رديد كه ا ر ادامه مي يافت باراي هميشاه حكاوت حاق تباديل باه حكومات ماادي
مي رديد ن اسالم با نضعي مادي ن از ديدي دنر از حق ن عدالت در جهان تااخته ميتد ن دير ياا زند در كتاد
تاريخ دف مي رديد ن مردم مي فتاد براي رسيدن به قدرت بود كه ن همه تبليغات انجام رفت ن چون به قدرت
رسيدند تا حدي كه مي توانستاد به خويشان ن بستگان باا افكاار قاومي ن سااتي خاود پرداختااد ن ماردم را اساير
دستورات خود به عاوان قانون الهي ساختاد ن طبعاٌ هرچه پيشرفت مينمودند ن زمان نها را به جلو ميبرد حقيقت
كمتر ن خودپرستي ن خويشت خواهي ن مفاسد ديگر بيشتر مي رديد تا جايي كه رجال ن زعماء ثوره ن انقالب به
جان هم افتاده ن هر يک ديگري را رسوا مينمود.
تمام اي دردها با سرعت عجيبي در اجتماع پيشرفت ن اثر مي ذاتت ن تاها درد را يک فرد مذهبي كاه در جهاان
اسالم تيتيتي داتت كه همه نسبت به ان احترام قايل بودند ن قر ن كريم عتمت ان را ثابت نموده ن پيامبر اكرم
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در موارد بي تماري نسبت به عظمت ن بزر واري ان در ساطحي كاه درك ن باراي هماه ساان نيسات وتازد
مينمود تا جايي كه دست ان را ميبوسيد ن چون به سياه ان بوسه ميداد ميفرمود م بوي بهشات مايتااوم ن از
همه مهممتر اياكه مردم مسلمان تقوي ن پاكداماي ن عظمت ن مقام ان را پذيرفته بودند تا سر حديكه خليفه دنم به
خليفه انل مي ويد ما نمي توانيم بدنن رضايت ان كار خود را تمشيت دهيم ن بار را به مازل برساانيم.ايا باانوي
يگانه اسالم نظيفه داتت كه در چاي نضعي قيامي كاد كه نه حكومت سقوط كااد ناه دنلات حكومات قاانوني
اسالمي معرفي تود تا اسالم به سير موفقيت ميز خود ادامه دهد ن از طرفي هم جهان اسالم حقايق را درك كااد ن
نتواند همه مسايل را به حساب بگذارند ن چهره رساي اسالم را به ونهاي ديگر جلوه دهاد.
دختر پيامبر اسالم بهتري راه را بر زيد ن از حريم ناليت بادي صاورت دفااع نماود ان فادك را مطارح كارد ن
موضوعي را كه در سال هفتم هجرت رسول اكرم بايان ن را نهاده ن به امر پرنرد ار پس از خيبر با مردم فدك كه
در چاد كيلومتري مدياه ناقع است متالحه نمود ن به فته نويساده بزرگ متاري توفياق اباوعلم (صافحه )161
نتف ن ملک خالص پيامبر اسالم طبق مقررات رديد ن به نها قرار داد كشانرزي ن بادي ذاتت.
صبحي صالح نويساده بزرگ اسالمي در ترح خود مي ويد فدك قريه اي است از ن رساول اكارم كاه پياامبر باا
صاحبان ن قرار داد بست ن نتف ن را به نها داد ن نتف ديگر به پيغمبر پس از خيبر تعلق رفت ن تيعه هماه
اجماع دارند كه رسول اسالم نتف ملک خود را به فاطمه دختر ناالمقامش عطا نمود نلي اباوبكر ن را رفات ن
در زمره بيت المال قرار دارد(.)1
فاطمه اطهر از پدر از خويش ن را به عاوان نحله ن هديه دريافت داتت ن رسول اكرم اي بيشاش را باه دساتور
خداي متعال پس از نزنل يه ي كريمه ي ن ت ذالقربي حقه (االسراء  )36انجام داد ن همه مسالمانهاا در ظار
سه سال ميديدند كه تاها زهراي بزرگ در فدك مداخله مينمود ن نچه در مد داتت رد مي نرد ن باه متاار
خود ن فقرا ن نشر معار

اسالمي مي رساند ن پس از رحلت رسول اكرم ن انجام توطئه نيستي كااري كاه انجاام
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رفت اتد فدك بود كه با يک صورت فريبائي حق مسلم دختر پيامبر را ربودناد ن ان را از ملاک خاود خاار
ساختاد ن براي مشرنع جلوه دادن كار خود دست به جعل حديث ن تأنيل ن بردند ن همه كار خاود را از لحااظ
قانوني براي توجيه كردند زهراي عزيز با يک دنيا هشياري الهي خواست تيتيت مذهبي ن دياي نهاا را نچااان
كه هست جلوه دهد ا رچه زمان اقتضاي برهم رييت حكومت را ندارد ن مردم رنز نمايتوانااد فعاال حقاايق را
نطور كه هست درك كااد لذا به مسجد مد ن دنلت را استيضاح نمود ن خطبهاي خواند كه صاد
اكرم ن تيتيت فاطمه بزر وار از جمالت ن فرازهاي حكمت اميز

فتاار رساول

نمودار باود ن نچااان تاوري در جمعيات

افتاد ن مسجد ميدان مبارزه حق ن باطل قرار رفت كه ا ر باز حضرتش عاان نميگرفت نضع صورتي ديگر داتت
در چاي موقعي فرياد زد :عباداهلل انتم اماائه في عباده ن بالده يعاي تما بايد حق را بگوييد ن به سائرامم برساانيد
از اي جا معلوم مي تود كه تاها نظر دختر پيامبر همي بود كه چهره رساي اسالم كه از مابع نحي رايش ردياده
به همان صورت در جهان طبيعت بماند تا در عمود زمان عاتقان مكتد الهي بتواناد تسليم دستورات اسالم ردند
ن دي را از لحاظ قانون ن مجري خدائي بشااساد ن انحرافات متتديان امر را در حساب دي خدا نگذارند.
نقش معتومانه بانوي اسالم نچاان در رنحيه مردم ن زمان اثر ذاتت ن خطبه ن نظرخواهي حضرتش از مهاجر
ن انتار به طوري نضع را د ر ون ساخت ن مسلمانان را در وته ن كاار بيدار نمود كه به فته سايدالقزنياي در
(فاطمه الزهراء ص )010اسماء بات عميس به خدمت زهرا ميرسيد ن با ان انس ميكرد ن ابوبكر نمي توانسات از
ان جلو يري كاد ن يا توهر

مانع تود ن عجيد تر اي استكه باه فتاه االماماه ن السياساه

 1ص  14اعاالم

الاساء  1314 3/عمر به ابوبكر فت ما زهرا را به اضد در نرديم ن بيا به خانه زهرا رنيم ن از ان دلجويي كاايم
مدند نلي فاصله به نها اجازه نداد كه از ان عيادت كااد به سراغ علي (ع) رفتاد ن از ان خواستاد كه اجازه زهرا را
بگيرند زهرا در چاي حالي توهر خود را مالقات كرد ( فاور ٌا دريافات باه هاد

رسايده ن از مباارزه سارد خاود

نتيجهاي رم رفته است) اجازه فرمود مدند به عيادت زهرا تا در اجتماع براي خود برنيي كساد كاااد پاس از
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عذرخواهي فاطمه عزيز فرمود م م تما را ياد مي نرم از حديثي كه از پدر بزر وارم تايدم تما ا ر نرا تاايده
ايد انجام ندن فتاد ري سپس دختر پيامبر فرمود م تما را به خدا سو اد ميدهم ندن فتاد ري ساپس دختار
پيامبر فرمود م تما را به خدا سو اد ميدهم يا نشايده ايد از رسول خدا كه ميفرمود رضاي فاطماه رضااي ما
است ن سيط فاطمه س يط م است هركس فاطمه را راضي بدارد مرا راضي نموده است ن هركه ان را باه سايط
در نرد مرا به سيط در نرده است هردن باهم فتاد بلي ما از رسول خدا ايا جماالت را تاايديم دختار پياامبر
فرمود به درستي كه م خدا را تاهد مي يريم ن مالئكه خدا را واه مي يريم كه تما دننفر مارا باه سايط ن باه
اضد در نرديد ن مرا راضي ناموديد ن رنزي كه م پيامبر را ديدار ميكام از تماها تاكايت ماينماايم اباوبكر
فت م پااه ميبرم به خدا از سيط تو ن از بدنش مفارقت كاد دختر رسول خدا فرمود به خدا ساو اد باه دنباال
هر نمازي تو را نفري خواهم كرد.
در هر صورت فدك به طور مفتل ن ميتتر در كتد قوم ياد تده ن بسيار ريزه كااري هاايي دارد كاه اهال ذن
بدان توجه داتته ن دارند تاها مطلبي كه بايد در نظر داتت اياست كه موضوع فادك تاهاا باراي اثباات حكومات
اسالمي ن اجراء انامر الهي به دست حاكم معتوم ميباتد كه از ن در قر ن كريم با انلاواالمر تعبيار تاده ن رناه
مفاسد ن رفتاري هايي براي مسلمان پيش مي يد كه نه تاها مانع پيشرفت اسالم است بلكاه جهااني را نسابت باه
اسالم بدبي مي سازد ن اي حقيقت را زهراي اطهر نشان داده ن به مردم مسلمان موخته است در هر تارائطي كاه
پيش مي يد بايد دفاع از حق كايد ن ا ر هم نتوانستيد حق را به كرسي باشانيد ن را جلوه دهيد ن ماردم را باه ن
تاا سازيد ن از مكتد هاي ديگر ريزان ن چون اسالم به معااي حقيقي خود جلوه كرد خود ميتواناد در اجتمااع
بشري جاي خود را باز كاد ن ميالفي خود را از بي ببرد .رني همي اساس اميرالموماي (ع) در نها البالااه در
نامه اي كه به عثمان ب حايف نماياده ن حضرت در بتره مي نويسد ،از هماه جهاان هساتي فادكي را در دسات
داتتيم كه داتت اي مقدار دارايي موجد نگراني رنهي رديد ن جمعي را عتباني نمود ن ما نها را به حكومت
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الهي سپرديم كم چه نيازي به فدك دارم ...ن در قسمتي ديگر از همي نامه اظهاار مايدارد ياا باراي اميرالماوماي
سزانار است كه اي مقام را دارا باتد ن با بدبيتيها ن محرنميتاي مردم مشاركت نكااد ...باه خادا ساو اد ا ار
عرب پشت به پشت هم دهاد ن رن در رني م بايستاد م از نها فرار نمي كام ن ا ر رنز ار فرصت داد ن زمان
اقتضا پيدا كاد هر ياه به سوي اي مردم كوته فكر حمله مينمايم ن زمي را از اي ناپاكان پليد پااك ماينماايم ن
افكار ضد انساني را از بي ميبرم)3( .
مكتد تشيع همانطور كه حضرت جواد فرمود :ان اهلل عز ن جل جعل في كل م الرسول بقايا م اهل العلم يدعون
م ضل الهدي ن يعتبرنن علما معهم علي االذي خدانند در خاندان انبيا كساني را ميگمارد كه با تواناايي علماي ن
نفوذ معاوي خويش مردم را از ضاللت ن مراهي به هدايت راهامايي كااد ن اياها پاسداراني هساتاد كاه هر وناه
زار را در راه نگهباني دي بر خود رنا ميدارند لذا به دنبال زهراي اطهر از حريم مقادس ناليات دفااع نماوده ن
مينماياد ن پاسداري مكتد توحيد را براي هميشه به عهده رفته است:
ن به فته امام صاد (ع) يبث ذالک الي الااس ن يشدده في قلوب تايعتكم ،حقاايق را نشار مايدهااد ن دنساتي
خاندان عتمت را در دل تيعيان زياد مينماياد.
ن ديگران تا توانسته ن ميتواناد براي خامو

كردن اي تمع هدايت با تمام مسائلي كه در اي خط دنبال ميتوند

ميالفت مي كااد ن موضوعاتي كه موجد تقويت مباني تيعه است انكار ن تيرياد ماينمايااد ن باه طاور نا ااه
دتم اسالم ميخواهد در طول زمان مردم ساده لوح خو

بانر ن را دنبال ميكااد...

خدانند به بركت بانوي با عظمت اسالم كشور ايران را كه مهد تشييع ن مركز حكومات اهال بيات اسات در پاااه
عاايت نلي عتر (ع) از هر ونه خطري حفظ فرمايد ن موفقيت را نتيد ملت ايران بگرداناد ن دتاماان اياران ن
تيعه را سركوب ن ميذنل فرمايد.
تهادت زهراي اطهر جمادي االنلي 1401
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حس سعيد
( )1فدك بالتحريك قرية لرسول اهلل و كان صالح اهلها علي النصف من نخيلها بعد خيبر و اجماع الشيعة علي انه كاان
اعطاها فاطمه رضي اهلل عنها اال ان ابابكر رض اثر ردها لبيت المال (صبحي الصالح شرح النهج).
( )2در اياجا براي دانشماداني كه اهل تحقيق هستاد نام كتابهايي كه مستقالً درباره فدك بحث نمودهاند با مدارك
ياد ميتود ن از ذكر كتبي كه ضم تاريخ اسالم بدي موضوع پرداختهاند خودداري ميتود.
فهرست الشيخ37 :

 -1اخبار فاطمه
احمد ب محمد ب جعفر المولي البتري
 -2اليطبه للزهراء – ع –

فهرست الشيخ261 :

لوط ب يحيي ب سعيد ابومحاف االزدي الغامدي
 -3فدك
ابراهيم ب محمد ب سعيد ب هالل ب عاصم ب سعد ب مسعود

فهرست الشيخ17:

الثقفي صاحد كتاب الغارات
 -4فدك

ابوالفر علي ب الحسي االصفهاني صاحد االااني له كتاب فيه كالم فاطمه (ع) في فدك .معالم العلماء121 :
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معالم العلما
 -7مولد فاطمه

7

ابوجعفر محمد ب علي ب بابويه التدن المتوفي 311
معلم العلماء
 -1فدك:
طاهر از متكلمي بوده ن تيخ ابوعبداهلل مفيد در مبداء امر خود بر ان قرائت فرموده ن از براي انست كتبي از جملاه
كتابي در فدك
امل االمل137 :
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ابومحمد الحس ب علي ب الحمس ب عمر ب علي ب الحسي ب علي ب ابي طالد االطارن

لاه كتاد ماهاا
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الفوائد الرصويه241 :
 -11فدك
ابوالجيش المظفري محمد اليراساني البليي المتوفي 367
م تيوخ الشيخ المفيد نيرني عاه في االرتاد له فدك
رجال الاجاتي211:
( )3نسائل الشيعه

 11حديث 3

باب  20باب نجوب الحكم بملكيه صاحد اليد حتي يثبت خالفها
عن ابي عبداهلل (ع) في حديث فدك عن اميرالمؤمنين(ع) قال البيبكر اتحكم فينا بخالف حكم اهلل في المسلمين قاال ال
قال فان كان في يدالمسلمين شئ يملكونه ادعيت انا فيه من تسئل البينّه قال اياك كنت تسئل البينة علي ماتدعيه علاي
المسلمين قال فاذا كان في يدي بشئ فادعي فيه المسلمون تسئلني البينة علي ما في دي و قد ملكته في حياة رسول اهلل
قال رسول اهلل...
االحتجاج ج  1ص 121
 ....قال علي(ع) فما بال الفاطمه تسالها البينة علي ما في يديها و قد ملكتها في حياه رسول اهلل(ص)
( )4االستغاثة ص  ،............12ثم أنه عمد الي الطامة الكبري و المصيبة العظمي في ظلم فاطمة بن رسول اهلل صالي اهلل
عليه و آله و سلم فقبض دونها تركات أيها مما خلفه عليها من الضياع و البساتين و غيرها و جعال ذلاك كلاه بهعماه
صدقة للمسلمين و أخرج أرض فدك من يدها فهعم هذه االرض كانت لرسول اهلل (ص) إنما هي في يادك طمعاة مناه
لك ،و زعم ان رسول اهلل(ص) إنما هي في يدك طعمة منه لك ،و زعم ان رساول اهلل(ص) قاال نحان معاشار االنبياا
النورث و تركناه فهو صدقة فذكرت فاطمة عليها السالم برواية جميع اوليائه أن رسول اهلل(ص) قد جعل لي ارض فدك
هبة و هدية فقال لها هات بينة تشهد لك بذلك فجامت أم أيمن فشهدت لها فقال امرأة المحكم بشاهادة امارأة ،و هام
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رووا جميعا ان النبي(ص) قال أم أيمن من اهل الجنة فجاه أميرالمؤمنين عليه السالم شهد لها فقال هذا بعلك و انما بحر
الي نفسه ،و هم قدرووا جميعاً ان رسول اهلل(ص) قال علي مع الحق و الحق مع علي يدور 1معه حياث دار و لان يفترقاا
حتي يردا.

 1أخرج هذا الحديث عن النبي(ص) جمع من الحفاظ واالعالم معهم الخطيب البغادادي فاي التااري (ج  4ص )121
بطرقه عن أم سلمه و الحافظ الهيثمي في مجمع الهوائد (ج  7ص  )212و قال رواه البهاز و الحافظ ابن مردوديه في
للناقب و المسعاتي في فضائل الصحابة أخرجاه عن عائشة و ابن مردوديه ايضا في المناقب والديامي فاي الفاردو
عن عائشة ايضا بلفظ ( الحق لن يهال علي و علي مع الحق ان يختلفا و لن يفترقا)
11

فدك درس فراموش نشدني
رنيدادهاي جهان هستي كه با زند ي مادي ن حيات معاوي بشر بستگي داتاته ن رنتااگر حقاايقي باراي انساان
مي باتد مورد توجه قرار رفته ن به ميزان اهمتي كه در رن

انساني در طول زمان دارد در انرا زناد ي ثبات ن

ضبط مي ردد ن اهي رني تأثيري كه در رنح ن مغز انساني مي ذارد ارباب تحقيق نه تاها خود سر ذتت را ياد
ميكااد ن پيوسته ن را تكرار مي نماياد بلكه ترح ن بسط كليه ختوصيات ن ريازه كااري هاايي كاه در پيادايش
حادثه نقشي داتته اند پرداخته ن انسانها را به حقايقي كه در طول تاريخ مورد استفاده قرار مي يرد تاا ميساازند،
در ميان حوادثي كه پس از رحلت پيامبر اسالم (ص) نقوع پيدا كرده حادثه فدك است كه بايد فت مهمتري نقش
را در حيات اسالم داتته ن نه تاها حكومت نقت سرزمياي را كه رسول اكرم (ص) به تاها دختار عزياز
نموده اتد كرده اند بلكه با پيدايش صحاه اي دليرا

مسير اسالم را عو

نا اذار

نماوده اناد ن باا تردساتي عجيباي

خالفت ن رهبري پيشوايان معتوم را محكوم نموده ن براي هميشه راه را براي فرمانرناياني ستمگر ن اير معتاوم
بازنموده اند ن با اي كار براي خويشت مجالي در خالفت ن رياست به دست نرده ن در طول تاريخ انسانها را از
رهبري مرداني سماني كه از مكتد نحي الهي مي رفته اند محرنم نموده اند ن نچاان امر را ناژ ونه جلاوه داناد
كه نزديک تري افراد دچار اتتباه رديده ن به دنبال تحقيق امي برنمي داتت بانوي اساالم باراي رنتا تادن
نضع به مبارزه پرداخت ن به طور مثبت مافي حقايق را تكار كرد تا جايي كه حكومت نقت را در خاناه خادا در
حضور مسلمي استيضاح نمود ن نچاان با سياان تشي خود مردم را رنت نمود كه ناچار باه نيرناو ن فرياد
متوسل تدند ،ن با احترام زياد مجلس را ماحل ساختاد ،سپس دختر پيامبر(ص) هد
مر

را تعقيد نمود تاادر بساتر

رميد ن چون زنان را مورد خشم ن اضد قرار داد ن بايک جمله كوتاه حقيقتي بزرگ را براي جهان اساالم

بيان كرد ن فت:
باد ان خدا تما مسئوليتي بزرگ داريد ،امانتي كه دي خدا باتد بايد باكمال درستي در حفظ ن اجراي ن بكوتيد
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ن به ساير ملل نسلهاي ياده برسانيد.
عجيد اياجا است كه نها با تكيه زدن بر مساد حكومت اكتفا نامود.
نقشه اي طرح كردند كه تا خري رنز حكومت به دست ستمگران ن نا اهالن بيافتد ،لذا از هر ونه تغيير ن تباديلي
در اصول حكمراني اسالم ن احكام الهي مضايقه نداتته ن با ناژ ونه نمودن مقررات اسالمي سالم را تغيير دادند.
نلي خدا نيواست« ،يُريدونَ لِيَطْفِئوا نَوْرَ اهللِ بِاَفْواهِهِمْ وَاهللُ مُتِمَّ نورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ» دست تواناي حق هميشاه
راه را براي طرفداران حق بازمي ذارد ن نچاان جلوه ري ميكاد كه جاي هيچگونه تبهه ن ترديدي نمي ماند ،تا
نكس كه نظري جز رسيدن به ناقع ندارد بتواند به هد

خود برسد ن دچار اتتباه نگاردد ،راساتي عجياد اسات

پرنرد ار متعال در هر عتر ن زماني مرداني را بسي ميكاد كه حقاايق را باا صاورتي رنتا ن ماطقاي وياا در
اختيار انسانها بگذارند ن به نسل ياده ناقعيات را تحويل دهاد ن چه بسا افرادي كه خاود در جبهاه مياالف اام
برمي دارند ناخود اه خود حامل حقايقي ميتوند كه هر بياادهاي را دچار تعجد ماينمايااد ،ايا خاود معاااي
سياست سماني است كه فريااده جهان هستي براي نظم فرياش ن رهاماايي انساانهاي زاد ن ميتاار پايش بيااي
نموده ن هر ز نمي توان اي ضابطه اساسي عالم خلقت را عو

نمود ن با اي سات الهي مبارزه كرد ،لَنْ يَجعَلَ اهللُ

لِسْنَّةِ اهللِ تَبْديالً.
خوتبيتانه علما اسالم ن ارباب تحقيق از صد اسالم تاكاون در همي زمياه تحقيقاتي عالي داتته ن در كتد فريقي
به تااسد در موارد عديده ن در مااسبات زيادي مطالبي را نرده اند ن دانشمادان ميتواناد در نوتتههاي نها كه به
زبانهاي ميتلف نوتته تده مراجعه نماياد ن حقيقت را درياباد ،در موارد ميتلف به هد

خود برساد.

عالمي بزر وار ن محققي عالي مقام كه خود از بيت رسول اكرم (ص) ميباتاد (مرحوم يت اهلل قزنيااي) باا قلام
تواناي خود اي رنيداد را تحقيق نموده ن با زبان عربي در اختيار ذارده اند ن پس از ان هم ماردان اهال فضال ن
تحقيق درباره ن تحقيقاتي نموده ن در نتيجه زحمات نها به نسيله فاضل رامي جاااب قااي مقدساي كاه حقااٌ
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زحمتي به سزا كشيده اند به نسيله عالمي دلسوخته كه خود از نسل رسول اكرم (ص) اسات (جاااب قااي سايد
مرتضي رضوي) به دست اياجاند رسيد ،خدا خواست كوچكتري خدمتكاري مورد عاايت قرار يرد ن خدمتي به
ان محول ردد ن به محمد اهلل ن الماه با كمک دنستان ميتوصاٌ دنست را نمايه فقيدم مرحوم يه اهلل حا

قا با

قرقمي تغمده اهلل به افرانه به طبع رسيد ن چون مورد استقبال قرار رفت مكرر انتشار يافت ،دنستان اصرار داتتاد
اي اثر نفيس به فارسي ترجمه ردد تا جوانان هشيار ن بيداري كه پيوسته به دنبال تحقيق ام به سر ميدارند از ن
استفاده نماياد ن حقايقي را درك كااد ،در اياجا حجه االسالم قاي حا سيد احماد علام الهادي كاه باه راساتي
دانشمادي دلسوز ن عالقمادي با اخالص ميباتد ،مت كتاب را با قلم تيواي خود به فارسي ترجمه نمودناد ن در
اختيار ذاردند ،خوتبيتانه مقارن رسيدن كتاب دنست عزيز جااب قاي حاا

قاا رضاا عماادزاده باياان اذار

حسيايه عماد زاده ،در اصفهان كه راستي بر اخالص ان ابطه مي خاورم درخواسات نمودناد كاه ايا كتااب را باا
مقدمه اي چاپ كام ن در اختيار فارسي زبانان قرار دهم تا با عاايت پرنرد ار موجد تود حسايايه در طاول زماان
مركز پيش معار

اسالمي قرار يرد.

خدا را تكر كه مشمول عاايات پيشوايان دي قرار رفته ن حضرت نلي عتر ارناحاا فداه خدمتي پي از خادمت
ارجاع ميفرماياد ن خود نسايل نها را به نحو احس فراهم ميكااد «ما مِنْ نِعْمَةٍ فَمنْكَ» پرنرد اارا هماانطور كاه
عاايتي ميفرمايي كه كاري به نفع دي ن مسلمي انجام تود ،توفيقي لطف فرما كه خلوص در كار حاصل ردد تاا
فر نرده هاي زحمات تبانه رنزي ذخيره رنزباز پسي

ردد ن به مردمي كه با ياک دنياا اخاالص در برناماههااي

مؤسسه كمک مادي ن معاوي مي نماياد ن دانشماداني كه با تقدير ن ارجاع كار ن طرح سازنده ما را ياري مايكاااد
خود پادا

در خورد مقم ربوبيت عاايت فرما.

براي كتاب فدك مقدمه اي تحت عاوان الرسول ن الشيعه نگاتته ن اخباري كه از رسول اكرم (ص) نسبت به تايعه
رسيده ن بزر ان سات ن جماعت نها را نقل نموده به ضميمه افكار ن اقاوال نهاا در نجاا نردهام ن خوتابياانه
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بسيار مورد توجه قرار رفته نلي چون در اياجا كتاب مفتل ميتد چياي صالح ديدند كه مساتقالٌ چااپ تاود،
نلي دن يادداتتي كه در سفر اخير متر از دن عالم بزرگ كه سمت تييوخيت از هر را داتته اند رفته تده عياااٌ
در مي ردد.
تهادت موال ابي الحس الرضا عليه السالم
 1311قمري
حس -سعيد
كتابيانه ن مدرسه چهل ستون مسجد جامع طهران
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بسماهللالرّحمنالرّحيم
پيشگفتار مترجم
بر انسانهاي حق و ن حقيقت جو.
بر افكار رنت ن نور افك بر حقايق تاريک تاريخ.
بر قلمهاي رسا ن ارزندهاي كه عوامل باياني ن تارييي انحطاط را بر صفحات خالص ن رنت ظاهر ميسازند.
اي پرسش در تمام جوامع ن ملل اسالمي در همه افكار پير ن جوان مايباتاد ،ن بادنن پاساخ مغزهاا را باه اور
ميسپارد:
در رنز ار پيشي بر عموم قدرتهاي مادي ن نيرنهاي قلدران ||كپي نشده|| طوري حكومت داتتيم.
در رنز ار كه تر را به ارب متتل نموديم ،ارب را در تحت ||كپي نشده|| تر قرار داديم.
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پيشگفتار
ما در زمانهاي قبل علم ن صاعت را در مغرب زمي كاتتيم.
ما درد دنرانهاي توحش ن جاهليت ساير قبايل ن ملل سازنده تمدن جهان بوديم.
ما در كرسي تدريس جهان ادب ن اخال به د ران مي موختيم.
ما در ذتته ردنكشان ن جاايت ران نسل بشر را در هم كوفتيم.
اما امرنز:
در چاگال حوادث ذلت بار اسيريم.
دستيو

اموا فساد ن ك رنيهاي اخالقي شته ايم.

بازيچه استعمار ن قلدران ن زنر ويان جهان قرار رفتيم.
لقمهاي هستيم كه هر حلقوم جاايت ما را فرنمي برد.
قرباني سيادتها ن قاييهاي بيگانگان ناقع تده ايم.
چرا
بعضي در مقام پاسخ به اي پرسشها كتاب مينويساد :ن قلم فرسايي ميكاد :جاواب مايدهااد :علات هماه ايا
سقوطها اختال

ملل مسلمان ن عدم نحدت ن بيگانگي نها است.

اي خود يک درد از دردهاي ما هست ،كه در رديف ساير عااصر انحطاط ما در مي يد ،ن علت نيست.
برخي ديگر در مقام پاسخ مي وياد :چون تهورت پرستيها ن ماده دنستيها در بي ما زياد تده ن از معاويت دي
چشم پوتيده ايم ن انسانيت ن اخال اسالمي را زير پا ذارده ايم لذا بيچاره ن پريشان به سر ميبريم.
اي هم مثل پاسخ انل بيان علت نيست ،بلكه تهوت پرستي ملال مسالمان خاود دردي از دردهاسات ،ن يكاي از
اعضاء تشكيل دهاده پيكر انحطاط ن سقوط مسلمي به حساب مي يد ،ن خود ن هم معلول علتي است.
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بايد علت انحطاط ن سقوط مسلمانان را در ما راهاي ريشه دار تارييي بررسي كرد،
نچه مسلم است ،اياست كه  :هر ملتي سازنده سرنوتت اجتماع بعد از خود اسات ،ن سرنوتات ان سااخته تاده
جامعه پيش از انست ،به عبارت ديگر بايد فت:

11

ما مخلوق سلف و خالق خلفيم
پس بايد ريشه ن عامل سرنوتت امرنز خود را در حوادث ن پيش مدهاي ذتته تاريخ بررسي كايم ،ن با تجزياه
ن تحليل سابقه تاريخ عوامل نكبت امرنز را تشييص دهيم.
ا ر دنبال اي جوي رنان فساد ن ذلت مسلمانان را بگيريم نب ه عقد بر رديم ،عوامال خاواري ن نكبات در هار
زماني را معلول عواملي در زمان ذتته متتل به ن زمان مي يابيم ،تا نجا كه باه ارقاام سااگي تجاانز ن تعادي
حكومتهاي عباسي ن اموي ماتهي ميتويم ،ن در نتيجه ديشه ذلت ن پريشاني را از انحرا

رهبري اسالم از مسير

مقدس تئوكراسي (حكومت خدا بر مردم) خواهيم يافت.
ذلت مسلمي معلول تجانزات ن تعديات جاايتگران ن ااصبي است.سلسله تجانز ن اتد ن چپانل ن حق كشاي
را ا ر از امرنز ترنع كايم ن به عقد بر رديم انلي تجانز ن حق كشي كه در تاريخ اسالم بعاد از رحلات پياامبر
عزيز (ص) اتفا افتاد ،اتد ن چپانل فدك به نسيله دستگاه حكومتي ابي بكر بود ،اي انلاي تجاانز ن چپاانل
مد ن تا اياكه در امرنز بهزاران رقم تجانز ن جاايت نسبت به ملت مسلمان ماجر تد.
پس اتد فدك را بايد عامل همه تجانزات ن جاايات ن چپانل ري ها كاه در اجتمااع مسالمانان رخ ميدهاد ن
ملتهاي اسالمي را در ماجالب ذلت ن خواري قرار داده ،دانست.
برخي از اتياص كوتاه فكر چياي ميپادارند :كه بحث ن فتگو در پيرامون اي قبيل موضوعات بي نتيجه اسات،
ن قضانت در مورد يک حادثهاي كه در هزار ن چهارصد سال ذتته اتفا افتاده باه درد ملات باي ساامان امارنز
مسلمان نمي خورد.
بعضي ديگر در اي مورد لهجه تادتر ن ماطق خش تري دارند مدعي هستاد :اياگونه مباحث عاالنه بار اياكاه در
اجتماع امرنز مسلمان دردي دنا نمي كاد ،ضربه هم ميزند ،ن نحدت ن بيگاانگي مسالمي را (كاه از ن اثاري ن
حتي پرهيبي هم نيست) برهم ميزناد.
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نجود اي افراد قشري سطحي هم در اجتماعات مسلمي يكي از تئون انحطاط ن بدبيتي ملتهاي اسالمي است،
مردمي كه تاها به لفظ ن كلمه اتحاد ميچسباد ن درياي اي كلمه فقط بدنن توجاه باه حقيقات ن تماام مقدساات
اعتقادي خود را به باد مي دهاد ،درست ماناد كودك بازيگوتي هستاد كه ان را با ياک اساباب باازي سااده ن باي
ارز

ميفريباد ،با ناژههاي مقدس ن فريبايي كه استعمار به دهان ن بر سر زبان نها مياندازد فريد ميخورناد ،ن

ابزار اجراي ماويات توم استعمار مي ردند.
در تحت عاوان ناژه مقدس (نحدت ،اتحاد) نها را ميفريباد ن خود نان را سمبل اخاتال

ن نفاا ن دنئيات در

بي اجتماع كوچک تيعه قرار ميدهاد كه حتي نحدت در اي اجتماع كوچک را به نسايله ناان از باي ببرناد ،ن
خود تيعه را به دسته جات ميتلف ن احزاب ونا ون متفر كااد.
بايد به اي عده فت :انال بحث از حوادث ذتته تارييي صرفا به عاوان قضانت در يک ماجراي ساابق نيسات،
بلكه اي بحث ن هم به صورت تجزيه ن تحليل بزر تري نتيجه ن فايده ا

تشييص ريشه فساد ن ذلت ن نكبت

اجتماعات اسالمي امرنز است ،ن خود تشييص درد نيمي از معالجه ن درمان محسوب ميتود.
ثانياٌ :اي مطلد ضربهاي به نحدت اسالمي نمي زند بلكه نحدت ن بيگانگي ملل متفر مسلمان است ،زيرا ا ر باا
باتد رنزي عموم ملتهاي مسلمان بيواهاد اختالفات خود را كااار بگذارناد ن دسات يگاانگي ن نحادت را باا
يكديگر بفشرند .يا بايد در ن رزن حق را تشييص داده باتاد ن همه پيرامون كلمه حق اطرا

هم اجتماع كاااد

ن با هم متحد توند يا خير
اياگونه مباحث حق را بارز ميكااد ن مميزات فو ن طايف ميتلف مسلمان را از بي ميبرد.
خوتبيتانه امرنز رنزي نيست كه افراد مسلمان بيواهاد در پيرامون مسئله فردپرستي از يكديگر فاصله بگيرناد .ن
صرفا به عاوان تعتد نرزي درباره افراد مجهولي كه جز نامي از نها در وته تاريخ اثر د ر در جهان ندارناد باا
برادران مسلمان خود بجاگاد ن مبارزه كااد ،بلكه ا ر يک قلم توانا ن يک فكر برازنده با حفظ اصول انتا
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ن حق

ويي بتواند از صورتهاي ماسک زده عدهاي كه در ديد برخي مغزها با چهره معتوم جلوه كرده اند ،در حاالي كاه
در حقيقت ديو پديد رنده جاايت ديرنز بوده اند پرده بردارد ن ماهيت نها را با اساتدالل ن تحليال كامال معرفاي
كااد :نگاه است كه حق رنت مي تود ن عموم مذاهد ميتلف اسالمي به عاوان حق رايي اطرا

مشعل مقدس

حق مجتمع مي ردند ن دست نحدت ن برادري يكديگر را ميفرنتاد.
هم اكاون در وته ن كاار اجتماعات ونا ون اسالمي بعضي چهرههاي درخشاده همچون « استاد عبد الفتاح عباد
المقتود» تاباد ي داردكه در مقام اظهار حق ن سي از حقيقت از طريق تجزيه ن تحليل ذتته تارييي از هر نوع
مجاهده دريغ نمي كااد ،ن در اي مسير مقدس در برابر همه تماايالت ن طعا هاا ن تاكاجههااي افاراد مغار
مقانمت مينرزند.
نجود اي سيماهاي درخشان نور اميدي در دلها ميدهد :كه مجاهدات پيگير اي مردان حاق پرسات مايرند تاا
رنزي حقيقت را از نظر تمام ديدهاي ميتلف اسالم رنت كااد ،ن هماه مسالمانان از هام دنر افتااده را اطارا
يكديگر مجتمع سازند.
ذتته از تمام اي مطالد امرنز ما در دنيايي زند ي مي كايم كه همه اجتماعات ميتلف ن نژادهاي ونا ون با هم
مرتبط ن به يكديگر متتل اند ،ن ما به حكم نظيفه نجدان ن دي موظفيم عموم افراد را از طبقات ميتلف به ديا
مقدس اسالم ن پيرني قر ن كريم دعوت كايم.
هاگامي كه يک فرد رنت فكر ن دانشماد اربي را به يي اسالم دعوت كايم :در پاسخ به ما مي ويد :م حاضار
نيستم مثل مردم صد سال ذتته لباس بپوتم ن خانه بسازم ،تو مي ويي بر رد از مكتد هزار ن چهار صاد ساال
پييش پيرني ك  ،مگر اي مكتد براي زند ي بشر چه دارد كه مكتدهاي علمي ن فلسفي امارنز دارا نيسات ،ن
مگر اي مكتد چگونه رهبر ن استادي دارا است كه در دانشگاهها ن كادميهاي علمي ن مكتدهاي سياسي دنيااي
امرنز هماناد ان را نمي توانيم بياييم
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ما در لحظه انل نمي توانيم عموم حقايق ن برنامه هاي ارزنده قر ن را براي ان مشرنحا عااوان كاايم ،پاس باياد از
اسالم موز ار ن رهبري به رخ ان بكشيم كه دنيا هماناد نرا به خود نديده ن ندارد ،امّا تيص انل اساالم پيغمبار
اكرم(ص) درست مورد قبول اي فرد رنتافكر است ،مي ئيم به تيص دنم ن سوم ،ماي وياد تايص دنم ايا
مكتد به تهادت تاريخ يک عرب بي سواد بوده كه كوچكتري اثر علمي از ان در جهان نجود ندارد م ياک فارد
دانشماد چگونه خود را تسليم دستورات ن فرامي چاي موجود بي سوادي كام ،اياجا براي رنت تادن حقيقات
اسالم مجبور هستيم ثابت كايم ن عرب بي سواد كه تو ان را تيص دنم اسالم ميداني ان تيص دنم نبوده است
بلكه فرد قلدري بوده كه بر اساس زنر ن تيطات براريكه قدرت اجتماع اسالمي تكيه زده بود ،ن پاس از ني هام
دن نفر دستياران ان حكومت را به چاو رفته اند ،تيص دنم اسالم ن دنمي رهبر نليد ن مكتد قاران علاي با
ابي طالد (ع) است كه پيشگوييهاي علمي ني را دنيا پس از هزارسال با چشم ديده است.
پس براي اياكه اسالم اذاي مااسد خوراك افكار برازنده ن دانشمادان امرنز قارار ماي يارد :ماا مجباوريم ايا
چهره هاي تاريک كه در صدر اسالم با استعداد از زنر ن تيطات رني كار مده اند با نيرني تحليل ن تجزيه تاريخ
نها را كاار بزنيم ،ن جبهههاي مقدس ن پاك درخشان اهل بيت پيغمبر(ص) را به رخ جهانيان بكشيم.
در خاتمه خوتوقتم كه اي توفيق از دربار ناليتمدار نليّ اهلل االعظم حجة ب الحس العسگري ارناحاا فاداه باه
اي حقير عاايت رديد فرمان دنست دانشمادم (جااب سيد مرتضي رضوي مدير محترم مكتبه الاجاح) را امتثاال
نمودم با قلم نارساي خود اي كتاب پرارجي كه چكيده بزرگ مغزب برازنده اساالمي (عالماه فقياد سايد محماد
حس قزنياي) است ترجمه ميكايم ،ن حضرت حجه االسالم نالمسلمي جااب قاي سعيد موسس محترم مدرسه
ن كتابيانه چهل ستون كه در نشر معار

اهل البيت همواره موفق اند به نشر ن اقدام خواهاد فرمود.
تهران –سيد احمد علم الهدي

ع 1317-2ه،
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مقدمه
نويسنده بزرگ اسالمي
استاد عبدالفتاح عبد المقصود
به نام خداوند بخشنده مهربان
برادر راميام ( قاي سيد مرتضي رضوي) از م خواست كه با تال

در تاظيم كالس چاد به عاوان مقدمه باراي

اي كتاب :ترافتي را جهت خود حيازت كام ،هر چاد ،اي كتاب را نيازماد به تقديم مقدمهاي نمي بيام كه اهميت
ن عظمت ن را معرفي كاد.
در اياجا اقدام به اي مطلد را به كلمه «اُكابِدُ» (تال

به سيتي) تعبير كردهام ن جداٌ هم همي معاا با تمام جهات

در اي مورد صاد است ،زيرا بررسي موضوع فدك از دنر ن نزديک حقاٌ مطلد مشكلي است ن تجزياه ن تحليال
ن فو العاده مشقت دارد.
چگونه ميتوان فت بررسي اياگونه امور مشكل نيست ،در حالي كه انسااني كاه بيواهاد ايا چااي مساائلي از
امهات تاريخ را كه ماالمال از مبادي اعتقادي است ن مورد در يريهاي تديد تده است مورد تحليال قارار دهاد:
همچون فردي است كه بر فراز دره عميق برتته اي نيزان شته كه از موي بارياک تار از لباه تمشاير برناده تار
است.ا ر ن رتته قطع نشود ن ان به حضي

دره پرتاب نگردد :مسلم از جراحتهاي كشاده ن زخمهاي ساوزنده

سالم نيواهد ماند.
اصوال برنامه م اياست كه هيچگاه در بررسي اياگونه امور الو نمي نرزم ،نلي در بحاث ن فتگاو در ايا سااخ
مطالد تجربه عميقي به دست دارم ،هر اه در ختوص اي قبيل موضوعات حق سرندم ن در اي ساخ ماوارد باه
عاوان تحقيق نارد تدم ن اور نمودم :از حق يابي فارغ نگرديدم ،مگر اياكه مورد طئ ن نقد يک عده افراد قشري
ن ظاهربي قرار رفتم ،خدا از ااه نان بگذرد.
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ن مردمي كه چاي پاداتته اند :اجراي هر ونه برنامه فكري ،بررسي زاد ،ملتزم تدن به ماطق عقل ن رسيد ي باه
مسائل مهمي كه بايان ذار سرنوتت اسالم بوده است ،انحرا

از جاده راست ن طريق صحيح است.

عموم اتهاماتي كه دتماان به م نسبت داده اند ،ن همه طع ها ن طردهايي كه از اجتماع متااظر ن قشاري ديادهام
تمام به خاطر اي بوده :كه در كتاب االمام علي ب ابي طالد (ع) در مقام استقراء نقايع ذتته ن بررسي سرچشمه
حوادث تاريخ به بيان علل ن فلسفه هاي جريانات پرداختم ،ن به سي ن فتار اتاياص اتكاا نماودم كاه در ايا
حوادث ميجوتيدند ،ن در پديد نردن نها سهيم بوده اند.
چون سي ن تحقيق م در ن كتاب به نظريه خاصي درباره بعضي از اصاحاب ن معاصاري پيغمبار(ص) ماتهاي
تد ،كه خود ن افراد پيش از قرنها به اي حقيقت اقرار كرده بودند ،ن عي اي مطلد را اعالن فرماوده بودناد ،در
عي حال از اي جمعيت دنر از فكر عده اي از نويساد ان تازه به دنران رسيده كه قلم نها چهره خشمگي تهاجم
را به خود رفته است ،به م حمله نمودند ،ن با م دتماي نزيدند ،ن نساجيده سي

فتاد ن به م نسبت دادند:

كه در برابر تيتيت جمعي از پيش كسوتان چون ابي بكر ،عمر ،عثمان ،معانيه ،اب عاص ن ايره كاه در اجتمااع
اسالم داراي موقعيت سياسي بوده اند سركشي نموده ام.
انال م نميدانم عتمت اي تيتيتهاي تاريخ مورد واهي چه كس بوده
ثانيا :خدا را تاهد مي يرم كه م در مقام بحث تحليلي از تاريخ باياني اسالم ا ر متعر
اي افراد تده ام ارضم اهانت ن اعمال كياه ن بغ

وته هاايي از زناد ي

نسبت به نان نبوده است ،بلكه چهره تارييي اياگونه افارادي

ك ه در ذتته تاريخ داراي ضايعات بوده اند با يک قلم انتقاد رسم نمودهام نه با ياک قلام حاق كشاي ،ن در مقاام
بررسي سر ذتت نان مقرنن به حق سي

فته ام ،ن ا ر از نها اثري نقل نمودهام جز عي

فتار خود نان نبوده

است ،ن در مقام بيان راء ن عقايد نها تأنيلي ناموده ام ،ن عقايد ايشان را از صريح فتار ن اقرارتاان بار حساد
نچه كه در مدارك معتبر نجود دارد نقل كرده ام.

24

با اي كيفيت :به چه دليل دتماان مرا سرزنش ميكااد ن به م نسبت ااه مايدهااد ما

اااهي در حاق ايا

افرادي كه نان ايشان را معتوم ميداناد مرتكد نشده ام.
ري انكار نمي كام ،ا ر م به بعضي از عيوب ن نارنايي برخي از تترفات اي رجاال اتااره كارده ام :صارفا باه
عاوان نقل تارييچه ن تحليل موضوع از زبان ن فتار ن ها بوده است كه خود اعترا

نموده اناد ،ن تاازه اياگوناه

مطالد را با يک بيان متي ن مودب در مقام استدالل مورد بحث قرار داده ام.
نلي چه بايد كرد دتم مغر

است.

در هر حال ذتته را از ياد مي برم ،ن با تمام رن ن مشقتي كه در اي حق ويي براي خاود پايش بيااي مايكاام
خواسته برادرم (جااب رضوي) را بر مي نرم ،ن از فراز اي دره پرخو

ن خطر به رني اي رتته از موي بارياک

تر از لبه تمشير برنده تر عبور مينمايم تايد بتوانم حقي را با سي ظاهر سازم.
برتري ترافتها براي م اي كتاب عزيزي كه محرنميت زهرا (س) را در مورد حق مسلمش ثابت ميكاد به قلم
تتدير يابد.
كتاب فدك را مورد دقت قرار دادم ن ن را با ماالمال از سادهايي يافتم كه در مقام اثبات مطلبي است كه نيازي باه
اثبات ندارد.
پس چگونه مقدمه اي در ابتداي ن تقديم كام كه تايسته معرفي اي كتاب باتد ،ن خوانااده ن را باه طاوري كاه
سزانار باتد بر مطالد ن اه رداند.
بايد بگويم مقدمه اي كتاب از نظر معرفي :خود كتاب بزر ي الزم دارد پس چاد سطر اندك از نظر تقديم كفايات
نمي كاد ،ن نمي تواند اي يكي دن صفحه اي كتاب از نچاان كه تايسته است تعريف كاد.
ري .اي چاد جمله كوتاه توانايي ندارد كه :رنتاگر مطالد كتاب باتد ،ن تعاع فكري خواناده را با ماليمات باه
درك حقايق ن نزديک رداند ،ن با چاد جمله كوتاه نمي توان مطلد را در چهارچوب فتار عقلي ساادهاي قارار
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داد كه ميالف ن موافق از ن بهره برداري كاد سي ما اياست:
«زمي فدك (چه نرا اعطايي پيغمبر(ص) يا ميراث رسول اهلل بدانيم) در هر حال ن حق مسلم ن خالص زهرا(س)
بوده است ن به هيچ نجه اي مطلد قابل ترديد نيست».
ا ر در مااقشه ابي بكر ب زهرا (س) دقت تود :اي مطلد به دست مي يد كه ابي بكر ادعااي فاطماه (س) را باه
اياكه فدك اعطايي پيغمبر (ص) است :انكار نميكرده ،بلكه از پذير

ادعاي زهرا (س) از اي جهت امتااع نرزيده

است كه بياه فاطمه (س) را ناقص ميدانسته چون عدد تهود كامل نبودند ،ن يا اياكه باه كيفيات تاهود اعتارا
داتت ،بعضي پاداتته اند :كه در اي ختوص اتكالي بر ابي بكر نيست ،زيرا امتااع ني ياا باه جهات نقتاان در
تهادت بود ،چون تهادت يک زن (ام ايم ) ن يک مرد(علي) كفايت نمي كرد ،ن در اياجا تهادت ياک زن ديگار
الزم بوده است.
يا امتااع ني از اي جهت بوده كه به حجيت واهي توهر ن فرزندان اعتاايي نداتت.
اياجا پاداتته اند :كه در هر دن صورت به رني ايرادي نيست ،امّا باا بر مبااي انل :به جهت اياكه اباي بكار ظااهر
قانون اسالم را رعايت مي كرده كه بايد تهود دن مرد ،يا يک مارد ن دن زن ن چهاار زن باتااد هام چاانكاه خادا
ميفرمايد :وَ اَسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَاِنْ لَمْ يكونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَاوْنَ مِانَ الشداهدا ِ» 1طلاد
واهي كايد از دن تاهد از مردانتان ن ا ر نيافتيد پس يک مرد ن دن زن از كساني كه خشاودند از واهان -ن امّا بر
مبااي دنم :با اياكه فاطمه (س) ،علي (ع) ن حساي (ع) خانوادهاي هستاد كه به نص صريح قر ن خدانند پليدي را
از نان دنر فرمود ،ن نها را پاك ن پاكيزه ذاتي قرار داده است ،نلي در عي حال در اياجا ابي بكر با عادم پاذير
تهادت اي بزر وار تئون برابري ن مسانات اسالم را رعايت كرده ن نها را با تماام عازت ن عظمات در ردياف

 1سوره بقره :يه 212
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ساير مسلمانان ديده است كه ممك است در فتار نان خدته ن يا تبهه كرد 1همچاان كه نقتي در خدمت پيغمبر
(ص) نسبت با جراي حد سرقت در مورد يكي از اترا

زاد ان تفاعتي تد ،حضرت سيت بر تافت ن فرماود:

لَوْ سَرَقَتْ فاطِمَةَ لَقَطَعْتُ يَدَها»  -ا ر فاطمه (س) دختر محمد (ص) دزدي كاد دست ان را قطع ميكام.
در هر حال قدر مسلم اي است كه فدك ابتدا ملک پيغمبر (ص) بود ن از دن حال خار نيست :ياا قبال از نفاات
خود نرا به فاطمه (س) بيشيده است ،در اي صورت ملكيت فدك به زهرا (س) تعلق داتته ن با اياكه تاا هاگاام
مرگ در ملک حضرتش باقي بوده ،در اي صورت هم بايد زهرا (س) ن را ارث ببرد.
ا ر در اياجا فته تود فدك ميراث زهرا (س) نبود ،زيرا مترنكه پيغمبر (ص) صدقه است.
سزانار است سئوال كايم :ا ر فدك صدقه بود ،چرا خود پيغمبر (ص) قبل از مرگ ن را به فقراء نداد ياا بار سار
فقراء تقسيم نكرد در حالي كه هاگام مرگ رسول اهلل (ص) چاد درهمي پول سياه از حقو فقراء در نازد پيغمبار
(ص) باقي مانده بود كه حضرت به كسان خود دستور فرموده بود :ن را در راه خدا بر فقراء تقسايم كاااد ،ن ايا
مطلد مورد اهمال ناقع تده بود ،پيغمبر (ص) پرسيد :يا ن پول را به فقرا تقسيم كرديد

فتااد :خيار حضارت

سيت بر تفت ،پول را طلبيد ،ن ن چاد قطعه پول سياه را در كف دست خود مي ردانيد ن ميفرمود :چاه ماان
ميبريد محمد (ص) به خداي خود در صورتي كه پرنرد ار را مالقات كاد در حالي كه اي حاق فقارا در نازد ان
باقي مانده باتد ،سپس دستور فرمود :به زندي ن را تتد كردند.
يا ممك است بگوييم پيغمبري كه از چاد درهم پول سياه صدقه افلت نكارد ن ن را هلاش رساانيد ،از چااي

 - 1البته بر خواناد ان عزيز پوتيده نيست كه جااب استاد در اي بيان خود سهل انكااري فرماوده اناد ن تاايد
خواسته اند حرمت انتساب خود را به طرفداران خلفاء سه انه حفاظ كاااد ،ان تااء اهلل در خاود كتااب ثابات
خواهد تد كه زهرا (س) متتر

فدك بود ن متتر

نبايد اقامه تهود كاد.
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ثرنت كالن ن هاگفتي افلت فرموده ن ن را مستحقي رد نكرده است
ذتته از اي ممك است فته تود :صدقه در اموال ماقوله است ،همچاان كه در قر ن كريم ميفرماياد« :وَالَّاذينَ
يَكْنِهونَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ وَال يُنْفِقُونَها في سَبيلِ اهللِ» 1ن كساني كه طال ن نقره را احتكار ميكاااد ن در راه خادا انفاا
نمي نماياد -در اي

يه افرادي مورد سرزنش اند كه طال ن نقره (ثرنت ماقول) را در راه خدا صدقه نمي دهااد ،ن

افرادي كه مالک اند ن امالك (ثرنت اير ماقول) خود را انفا نمي كااد مورد مذمت قرار نگرفته اند ،پاس معلاوم
ميتود صدقه ماحتر به اموال ماقول است.
پس ا ر ابي بكر را راستگو بدانيم ن حديث ان را صحيح فر
فدك ملک ن حضرت نبوده ،بلكه ملک دختر

كايم :بايد بگاوييم هاگاام مارگ رساول اهلل (ص)

بوده است.

ن در ختوص پس از مرگ پيغمبر (ص) به عاوان ارث ن حضرت هيچ ياک از افاراد نرثاه رساول اهلل (ص) باا
زهرا(س) ماازعه نداتتاد ،هم چاان كه اي مطلد در تاريخ ثبت تده است.2.
سي بيش از اي در اي مقام موجد اطاعه كالم مي تود ن مطلد از حدند مقدمه خار خواهد تد ،امياد اسات
پرنرد ار توفيقي عاايت فرمايد كه مشرنح تر از اي  ،موضوع را با تفتيل مورد فتگو قرار دهيم.
عبدالفتاح عبد المقتود -اسكادريه
دسامبر 1170-م
المضيره چاپ سوم صفحه  161مينويسد:
در مجله الرساله كه در متر ماتشر ميتود در تماره  011سال يازدهم درباره اباي بكار از دياد اه زهارا (س) در

- 1سوره توبه :يه34 :
 - 2مرحوم عالمه محقق تيخ محمود ابوريه در كتاب ابوهريره تيخ
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موضوع فدك مقالهاي نگاتتيم كه قسمتي از ن را در اياجا نقل ميكايم :بر فر

كه در مورد حديث ال ناورث ماا

قائل تديم كه خبر ناحد ممك است ،ميتص حكم كتاب كه قطعي است قرار بگيرد ،ن ايا مطلاد هام ثابات
است :كه پيغمبر (ص) فرمود ما پيامبران ارث نمي ذاريم در عي حال ابوبكر ميتوانست كه فدك را به بعضاي از
اتياص اختتاص بدهد ،همچاان كه خود ابي بكر بعضي از مترنكههاي پيغمبر (ص) را به ختوص زبيرب عوام
ن محمد ب مسلم ه نا ذار نمود ،ن عثمان ب عفان همي فدك را در زمان حكومتش به مرنان حكم نا ذار كرد ،با
اياكه اي فدك طبق نص ابي بكر صدقه بود ن به عموم فقرا تعلق داتت.
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مقدمه
محقق دانشمند
جناب آقاي مقدسي
به نام خدا
پيامبر (ص) از جهات رخت بر بست ن با دستياري حزب كودتاچي ابوبكر بر حكومت اساالمي مسالط تاد ،بااي
هاتم ن پيرنانش از سر فرند نردن در برابر هيئت حاكمه امتااع نرزيدند ،ن در نتيجه دستگاه حكومتي ابي بكر به
اي فكر افتاد كه در برابر ميالفي رژيم تازه تا نجا كه ممك اسات در مقاام نيرنبيشاي خاود ن نااتوان سااخت
دتم فعاليت كاد.
البت ه مسلم است مهمتري عواملي كه در نيرنبيشي افراد موثر است موضاوع اقتتااد ن ثارنت ماادي اسات ،لاذا
دستگاه حكومتي با تمام قدرت به عاوان تقويت خود ن تضعيف دتم پرفرازتري
عبارت از فيئ اسالمي ن سهم پيامبر (ص) ن ذني اقربي بود) مورد تتر

امهاا را برداتات فادك (كاه

ني قرار رفات ،ن البتاه درداناه دختار

رسول اهلل (ص) كه از همه بيشتر در اي مورد سهيم بود به عاوان حق يابي در طي سه ادعاا قياام فرماود( ،ادعااي
اعطائي پيامبر(ص)  ،ادعاي ميراث ،ادعاي ن لذا در اي مورد اخبار بسيار كمي به دست رسيده ،ن تاازه ايا اخباار
جزئي هم دستيو

هوس بازي يک عده قدرتماد ن بازيچه سياستهاي زمان بوده است.

در عي حال با تمام اي مشكالت كوتش ميكايم :با در نظر رفت اصول ترعي اسالمي در اي

ونه محاكماات

ن استااد به اخباري كه در اي مورد به دست داريم بتوانيم از رني حق پرده برداريم ،ن در ايا ماازعااتي كاه باي
يگانه تاه دخت اسالم (زهرا) ن چپانلگران ثرنتش اتفا افتاده صاحد حق را بشااسيم ،هم اكاون برحسد ترتيد
تارييي جريان ادعاهاي سه انه فاطمه (س) را مورد بحث قرار ميدهيم.
سهم ذني القربي) البته حزب كودتاچي ن مقام توقيف حق مسلم فاطمه (س) با كمال قدرت مقانمت نمود.
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ري ،ن جاايت ران كه مقام مقدس خالفت ن حكومت تئوكراسي اسالم را (با ن سفارتات اكياد پياامبر (ص))
اتد كاد ،ديگر چپانل كردن مال ن ثرنت دختر پيغمبر (ص) ن پايمال نمودن بياه ن حق رنت

ن جاااب باراي

ني كار سادهاي است ،ن چادان اهميت ندارد.
نچه مهم است اي است كه ما در اي زمان پس از چهار ده قرن با اي رنتاگري جهان افكار ن مغزهاي بشري به
ساد ي نتوانيم حق را در لفافه تبهات اي ادعاهاي سه انه كه نتيجه عدم دست يابي به اخبار اي محاكمات است،
ببيام.
ن اي دن سبد دارد -1 :به جهت اياكه قاضي در ن هاگام تيص مجرم ن دتم بود كه كامال بر انضااع تسالط
داتت.
 -2تاريخ نگاران ذتته يا بر اثر بغ

ن كياهاي كه نسبت به فرزندان پيامبر (ص) داتته اند ن يا بر اثر نحشتي كه

از قدرتهاي حكومتي زمان نها را فرا رفته بود از طرح اياگونه مباحث تارييي خودداري ميكردند
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-1فدك :اعطائي رسول اهلل
اي ادعا در پيرامون اي مطلد ميچرخد كه زهرا (س) مدعي تد پيامبر (ص) در زمان حيات خود فدك را به ني
اعطاء كرده است.
فدك :قريه اي بود كه از مدياه به اندازه دن سه رنز راه پيمايي فاصاله داتات .قسامتي از اراضاي ن كشاانرزي ن
حاصل خيز بود ن بقيه به صورت بااستانهاي خرما در مده بود كه در نسط ن چشمه فاوراني نجاود داتات 1.ن
درختان خرماي ن را به اندازه درختان خرماي كوفه در قرن تشم هجري تيمي زده اند 2مجموع عايدات سرتاسر
سري ن در سال از  24هزار تا  70هزار دياار طال نقل تده است 3.ن ممك اسات ايا اخاتال
اختال

نقال بار حساد

در مد ن در سالهاي ميتلف بوده است.

تا سال هفتم هجرت عده اي از يهوديان در فدك ساك بودند ن از ن از در مد ن استفاده ميكردند ،در ساال هفاتم
هجري برحسد پيمانتكاي يهود خيبر با مسلمي  ،پيغمبر(ص) دستور پيكار با يهوديان خيبر را صادر كرد.
سربازان مسلمان هفت حتار قلعه خيبر را محاصره نمودند ن چاد ديوار ن را فتح كردند ،دن حت

ن باقي ماناد

كه ساكاي خيبر امان طلبيدند 4،پيامبر(ص) نان را امان داد ن ها از قلعه خار تدند ن تمامي ثرنت ن خاناههاا ن
امالك مزرنعي خود را به مسلمانان نا ذار كردند ،ن به طر

تام هجرت نمودد.

اي پيرنزي مسلمانان ترس تديدي در يهوديان فدك ايجاد كرد ،از ن طر

- 1معجم البلدان حموي (ماده فدك)
 - 2ترح نه البالاه اب ابي الحديد  16ص 236چاپ حلد
 3كشف المجبه اب طاننس ص14
 4تاريخ طبري حوادث سال هفتم هجرت
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پيامبر(ص) تيتي را به نازد نهاا

فرستاد ن نان را به اسالم دعوت فرمود ،نها از مسلمان تدن امتااع نرزيدند ،نلي با پيغمبر(ص) قرارداد بستاد كه
نتف اراضي ن بااستانهاي فدك را به پيغمبر(ص) نا ذار كااد ،به اي ترط كه كشانرزي ن برداتت محتول در
تمام اي اراضي (چه در نيمه سهم خود نها ن چه در نيمه مربوط به پيغمبر(ص) به مباترت نان باتاد ،ن نهاا
محتول چيده تده نتف ملک فدك ن يا قيمت ن را به پيامبر(ص) بپردازند ،ن هر اه كاه متالحت اساالم بار
حسد صواب ديد رسول اهلل(ص) اقتضا داتت به كلي نها از اي سرزمي جالي نط كااد ن پيامبر(ص) معادل
امالك ن خانههاي نان در هر كجا كه اراده كاد نها باتاد ملک ن خانه بدهد.
هم زمان با تتويد اي قرارداد از طرفي

يه قر ن بر رسول اهلل(ص) نازل تد« :وَ ما اَفا َ اهللُ عَلي رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَماا

اَوْجَفْتُمْ عَلَيهِ مِنْ خَيْلِ و ال رِكابَ ولكنَّ اهللُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلي مَنْ يَشا ُ وَاهللُ عَلي كُلِّ شَيْئْ» - 1نچه خدا بار پياامبر
بهره داده است از نها تما بر ن با لشگريان ن سواران تاخت ن تاز نكردهايد ن لك خدا مسلّط ميكاد پياامبرانش
را بر هر كس بيواهد ،خدا بر همه چيز توانا است – با اي كيفيت فدك باه صاورت ملاک تيتاي پياامبر(ص)
در مد ،ن رسول اهلل(ص) تيتاً در مد فدك را برداتت ميكرد تا ن هاگام كه اي

يه بر حضرتش نازل تاد« :وَ

آتَ ذَا الْقُربي حَقَّهُ» 2حق نزديكان را بپرداز – پيامبر(ص) در اي ماورد از جبرئيال توضايح خواسات :كاه ماراد از
ذالقربي كيست جبرئيل عر
باتد ،به عو

كرد :فدك را به فاطمه(س) نا ذار ك  ،تا نسيله شايشي باراي ني ن فرزنادانش

ن ثرنت كالني كه مادر

خديجه در راه خدا صر

ن خر نمود ،ن به پاس مجاهدات پي يري

ن بانوي بزر وار در مسير پيشرفت اسالم انجام داد.
پيامبر(ص) فاطمه(س) را طلبيد ن فدك را بدن عاايت فرمود ،در اي هاگام مالكيّت پيامبر نسابت باه فادك پاياان

 1سوره حشر يه 6
 2سوره اسراء يه26 :
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پذيرفت ،ن فدك در تتر

تاهدخت اسالم در مد.

هاگامي كه پيامبر(ص) رحلت فرمود ن ابوبكر بر حكومت اسالمي دست يافت فدك را تتاحد نمود ،ن از دسات
فاطمه(س) خار كرد ،در برابر اي تجانز زهرا(س) بر تفت كه اي فدك نحله ن اعطايي پدرم پيغمبر(ص) است،
ابوبكر از ان درخواست بياه كرد ،ن حال اي كه اي مطلد برخال
متتر

بود ن خود تتر

مدعي ن متتر

نشانه ملكيّت كاد يا بر متترّ

اصل مسلّم فقاه اساالم باود ،زيارا زهارا(س)

ادّعاي عدم ملكيّت كاد بايد بياّاه اقاماه كااد ،زيارا ان

مدّعي عليه است.

دليل بر اياكه زهرا(س) متترّ

فدك بود ،لفظ «ايتاء» در يه تريفه «فَآتِ ذَي القُربي حَقَّهُ»

به معاي اعطاء ن اداء است ،در اي

يه خدا به پيغمبر(ص) امر ميكاد كه حاقّ ذي القرباي را ادا كااد .ن برحساد

اخباري كه در اي مورد نارد تده است ،پيغمبر(ص) به عاوان امتثال فرمان حق فدك را فاطمه(س) اعطاء فرماود،
لفظ اعطاء ن اقطاع 1در اخبار 2نيز دليل ديگري بر اياكه فاطمه متتر
عي تسليم است ن در نتيجه تسليم طر

مقابل متتّر

فدك بوده است ،زيرا اعطاء ن تمليک خاود

خواهد بود.

عالنه بر اي ادّعاي فاطمه(س) در حالي كه كاملتري زنان جهان است به اياكه فادك اعطاايي پادر انسات ن نياز
واهي علي (كه دادخواهتري افراد امّت اسالم است) بر اي مطلد بزرگتريادليل است بر اياكه زهرا(س) متتّر
فدك بوده ،ن ا ر زهرا(س) متتّر

نبود ن ادّعا ميكرد كه فدك اعطايي پدر ان است ،ديگار ردّ كاردن ادّعااي ني

احتيا به درخواست بيّاه نداتت كه ابيبكر تاهد مطالبه كاد بلكه خود عدم تتّر

بزرگتري دليل بود كه عطا ن

 1استقطع فالن االمام قطيعة فاقطعه ايّاها :اذا سأله ان يقطعها و يبيّنها ملكاله فاعطاه ايّاها - ،لسان العرب المحيط ج 1
 2رواية ابي سعيد خدري كه ميگويد« :دَعا رَسُولَ اهللِ(ص)» فاطِمَةَ فَاَعْطاها فَدَكاً ،و روايت ابن عبّا  :اَقْطَعَ رَسولَ
اهللِ (ص) فاطِمَةَ فَدَكاً.
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بيششي از پيغمبر(ص) صورت نگرفته است.

1

ذتته از اي ها اصوالً بيّاه ن تاهد يک دليل ظاّي است كه از طر

تارع مقدّس براي اثبات نچه كه ثبوت ن عدم

ن احتمال داده ميتود جعل تده است.
در اي مورد سيّده نساء عالمي كه خدانند ان را به تطهير ذاتي پاك ساخته ن پاره ت سارنر پياامبران قارار
است ادّعا ميكاد كه فدك ملک انست ،با اي ادّعا ن با فر

داده

اياكاه فاطماه(س) صادّيقه اسات ن خادا ن رساول

اهلل(ص) به راستگويي ان واهي دادهاند 2ن هر كس فاطمه(س) را درناگو بداناد مسالمان نيسات ،يقاي حاصال
ميتود كه فدك ملک ان هست ،ن در صورت نجود قطع معاي ندارد براي اثبات مقطوع دليل ظاّي (بيّاه ن تااهد)
مطالبه تود.
خليفه انّل خود ميدانست كه فاطمه(س) راستگو است ،از ني بيّاه ن تاهد مطالباه كارد ن در عاي حاالي كاه ان
متتّر

ن «ذناليد» ن مدّعي عليه بود ان را مدّعي قرار داد.

چه بايد كرد تاكاون حق باز زنر بوده است ،به قول تاعر عرب:
ادّعاي زنرماد همچون ادّعاي درند ان است
كه دليل ن چاگال ن دندان برنده ميباتد

3

 1دالئل التّد تأليف الحجّه الكبري «الشّيخ محمّد رضا مظفّر»

 3ص  61چاپ سوّم (متر)

 2هر كس ادّعا كاد فاطمه(س) درنغ فته نتيجه اي ادّ عا انكار يه قر ن است كاه خادا فرماوده :اِنَّماا يُريادُ اهللُ
لِيُذهِبَ عَنْكُمْ الرِّجسَ اهلَ الْ بَيْتِ و يُطَهّركُمْ تَطْهيراً ن هيچ مسلماني چه ساّي ن چه تيعه ماكر اي مطلد نيست كه
تيص فاطمه(س) جزء اي اهل البيت است كه خدا عموم پليديها را از ني برطر
پليديها بدتر درنغ است پس ا ر كسي مدّعي تد فاطمه(س) درناگو است اي
 3وَ دَعْوَي القَوِيِّ كَدَعْوَي السُّباعِ – مِنَ الظَّفْرِ وَ النّابِ بُرْهانُها
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فرموده اسات ،ن از هماه

يه را ا نكار كرد ن كافر است

در اي هاگام ناچار فاطمه(س) تهودي اقامه كرد بر اياكه :فدك اعطايي رسول اهلل(ص) است ن رناياات متعادّدي
در اي مورد رسيده كه فاطمه(س) در دفعات مكرّر تهود ونا وني نزد ابيبكر برد كه از نظر عادد ن كيفيّات هار
دفعه با مرتبه ديگر فر داتت ،در مرتبه انل علي(ع) ن امّ ايم را به عاوان تااهد نازد ابايبكار بارد ن اباابكر در
جواب فت :يا به نسيله يک مرد ن يک زن مطالبه حقّ خود ميكاي ن در رنايتي رسيده كاه اباوبكر فات« :اي
دختر پيغمبر(ص) تو ميداني كه بايد تاهد يک مرد ن دن زن باتاد»
البتّه زهرا(س) خود ميدانست كه در محاكمههاي معمولي ن عادي بايد تاهد دن مرد ن يا يک مارد ن دن زن ن ياا
چهار زن باتاد نلي اي محاكمه مثل ساير محاكمات عادي نبود ،زيرا محاكمه عادي نست كه طر
در كار باتد ،ن در اي قضيّه براي زهرا(س) ختم ن طر
نقت براساس قدرت خود مالي را كه تيص متتّر

نزاع ن ادّعاي

ادّعايي نبود ،بلكه اي يک موضوع تيتي بود ،حااكم

بوده از ان رفته بود ن مي فت :ا ر راست ماي اويي ايا

مال مال تو هست ديگري هم فتار تو را تتديق كاد ،در اياجا يک تاهد هم كفايت ميكرد ،زيرا فر
خليفه خود قاضي بود ن طر
طر

اياست كه

نزاع نبود ،نلي چه بايد كرد كه خليفه در اياجا خود را هام قاضاي ن هام ختام ن

ادّعا به حساب نرده است.

1

در اي هاگام زهرا(س) ناچار تد كه برنامه تهود را تغيير بدهد ن واه بيشتري در محكمه حاضر كاد.
در اي بار فاطمه(س) علي(ع) ن امّ ايم ن اسماء بات عمايس ن حسا (ع) ن حساي (ع) را باه عااوان اواه نازد
ابيبكر نرد ،در اياجا خليفه ن دستيار ني در برابر يک حقيقت محكم قرار رفته بودند ،با خود انديشيدند چگونه

 1چاي محاكمه اي در هيچ حكومتي از حكومتهاي جهان حتّي حكومتهاا ي ارستكراساي ديكتااتوري (قارنن
نسطائي) هم سابقه ندارد :قضانت ن محاكمه به دست ختم ن طر
مظلومه طرفيّ ت كرده ن مال ان را چپانل نموده است .مترجم
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نزاع قل در ن زنرمادي باتد كه با ياک زن

از اي در يري خالص توند ن از حق فرار كااد تاها راهي كعبه نظرتان رسيد :سفسطه ن مغالطه در تاهود باود،
فتاد :امّا علي(ع) كه همسر زهرا(س) ن حساي (ع) فرزندان ني هستاد ،تهادت نها پذيرفته نيست ،زيرا به نفاع
خود واهي ميدهاد ،ن امّا اسماء بات عميس چون مدّتي همسر جعفر با ابيطالاد باوده اسات رني حسّاسايّت
عاطفي خود نسبت به باي هاتم واهي ميدهد ،ن امّا امّ ايم  :يک زني است كه اصالهً اير عرب است ن نميتواند
با فتاحت سي بگويد ديگران از پيرنان ابيبكر ن مدافعي ني ن عمر كه در زمانهاي بعد ظاهر تدند مطلاد را
رنو علمي ن فقهي زدند:
اب حجر عسقالني در كتاب صوااق المحرقه مي ويد« :در پذير

واهي توهر به نفع زن باي علمااء اخاتال

است ن مي وياد :واهي فرع (زن براي توهر ن توهر براي زن ن فرزندان باراي پادر ن ماادر) ن صاغير پذيرفتاه
نيست ،زيرا نها به نفع خود تهادت ميدهاد»

1

ن البتّه اي علماء چاياي هيچ دليل ن مدركي براي فتار خود جز سيره تييي ندارند ،ن به حمداهلل (باا بار اعتقااد
حضرات) تييي هم در رديف خدا ن رسول اهلل(ص) از جمله مشرّعي ن نرند ان دي هساتاد ن پيارني نهاا
ناجد است.
بر فر

اياكه اي

فتار در مورد همسر ن فرزند صاحيح باتاد (كاه اواهي ناان پذيرفتاه نيسات) ن همسار ن

فرزندي ،واهيشان پذيرفته نه ميتود كه مورد تهمت در اي مطلد قارار يرناد ،كاه باه نفاع تيتاي تاهادت
دادهاند ،نلي علي(ع) ن حساي (ع) با اي كه يه تطهير در مورد نها فرند ماده ن در مباهلاه باه انتااري نجاران
تركت كردند ن تعداد بسياري سوره ن يات قر ني درباره نها نازل تده است ،ن پيغمبار(ص) باه بهشاتي باودن
نها واهي داده است ،با اي همه فضايل بي اندازه نان مورد اي اتّهام (كاه باه نفاع تيتاي اواهي باه درنغ

 1الصّ واعق المحرقه البن حجر.
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بدهاد) قرار نمي يرند ،ن با نجود اي همه يات ن اخبار ا ر كسي نها را متّهم كاد (كاه ايشاان باه پيغمبار(ص)
درنغ بستاد ن تتميم احجا

در حقّ مسلمانان ن فقرا دارند) يقيااً مسلمان نيست.

يا ممك است در ايمان ن پرهيزكاري ن صد

1

فتار تيتي همچون علي(ع) ترديد تود كه مي ويد« :ساو اد

به خدا ا ر سمانها ي هفتگانه با نچه بزير دارد به ما داده تاود كاه در ماورد ارفت پوسات جاوي از دنادان
مورچه اي معتيت خدا را انجام دهم به جا نيواهم نرد ،دنياي تما از برگ سبزي كه در دهان مليي اسات ن ن
را ميجود در نظر م پستتر است ،علي با اي نعمتها ن لذّتهاي از بي رفتاي چه كار دارد»
ري .همگان علي(ع) را به راستي ن درستي ميتااختاد ن هيچ اه فتار ان برخال

كردار

2

نبوده است.

امّا حسياي (ع) :اياكه فته ميتود نها كودك بودند ن واهيتان مورد اطمياان نبوده است» درست نيست ،زيارا
از نظر راستگويي ن پذير

تهادت نها كودكي ن كم ساّي اثر ندارد ،در صورتي كه پيغمبار(ص) بيعات ن دن را

پذيرفت ،در حالي كه بيعت عقادي از عقاود اسات ن تارط ن بلاوغ مايباتاد ،ياا پيغمبار(ص) ايا تارط را
نميدانست يا اي كه به اي ترط توجّه نداتت ن علّت اي كه بيعت نها را پذيرفت چون ماورد ايشاان داراي
حكم نيژهاي بود ،ن بيعت به مراتد از تهادت مهمتر است ،در صورتي كه بيعت نها پذيرفته تده باتد به طريق
انلي تهادت نان پذيرفته است ،ميتوصاً اياكه ايشان در هاگام تهادت از نظر ساّي بازرگتار بودناد تاا هاگاام
بيعت.

3

 1زيرا خدا ن پيغمبر(ص) را درناگو دانسته است( .مترجم)
« 2واهللِ لَوْ اَعْطيتُ الْاَقاليمَ السَّبْعَةَ بِما تَحْتَ اَفْالكِها عَلي اَنْ اَعصِيَ اهللَ في نَمْلَةٍ اُسْلِبُها جَلْبَ شَاعيرَةٍ ماا فَعَلتُاه ،وَ اِنَّ
دَنْياكُمْ عِنْدي اَهْوَنُ مِنْ وَرَ قَةٍ في فَمِ جُرادَةٍ تَقْضِمُها ما لِعَليٍّ و لِنَعيمٍ يَفْني وَلَذَّةٍ اليَبْقي
3

مرحوم تيخ مفيد در كتاب ارتاد القلوب ص  110ضم بيان فضايل ن ختوصيات زند ي امام حسي (ع) باه

اي مطلد اتاره فرموده كه بيعت كردن پيغمبر(ص) با اي دن بزر وار بعد از جريان مباهلاه از كمااالت مسالّم
31

امّا اسماء ب عميس( :كه يكي از واهان بود) تيتي است كه پيغمبر(ص) در مورد ان تهادت داده كاه ني اهال
بهشت است ،اي بانوي پاكدام به عاوان اياكه دنستدار باي هاتم است متّهم تد ن تهادت ني را ردّ نمودند ،يا
دنستدار كسي بودن موجد ميتود كه تهادت ان نسبت به دنساتش پذيرفتاه نباتاد ،ن ياا حتمااً باياد دتاماان
تيص به نفع ني واهي بدهاد تا حقّش ثابت ردد
امّا امّ ايم  :ني دنمي زني است كه پيغمبر(ص) نيز تهادت داده كه از زنان بهشتي است .واهي ني را به عااوان
اياكه ني زني ايرارب است ن فتيح سي نمي ويد ردّ كردند ،يا ترط پذيرفته تادن تاهادت در اساالم ايا
است كه حتماً تاهد عرب باتد ن حتماً فتيح سي بگويد يا ايار از عارب راساتگو نيواهاد باود ن سااير
مسلمانان كه عرب نيستاد تهادت نها در اسالم پذيرفته نيست
در اي مورد تريف مكّه اتعار زيبايي سرنده است:
فاطمه(س) فرمود :فدك اعطائي پدرم
متطفي است نلي ن دن به ني عطا نكردند
واهاني اقامه كرد ،پس فتاد:

نها است ،ن رسول اهلل(ص) با هيچ كودكي كه به ظاهر دنران طفوليّات را ماي ذراناده اسات ايار از ايا دن
تيتيّت بيعت نكرده ،ن ذتته از اي خدانند در قر ن در برابر عمل خير اي دن بزر وار اعالم ميفرمايد كاه
نها به اي عمل خير اجر ن پاداتي بهشتي بردهاند ،با اياكه در ن هاگام اي دن به ظاهر كودك بودناد ن عمال
كودك استحقا پادا

ندارد ،در سوره هل اتي ميفرمايد :وَ جَهاهُمْ بِما صَبَروا جَنَّةً وَ حرياراً – پاادا

نهاا باه

نچه صبر نرزيدند بهشت ن حرير است – ن مراد از اي اتياص علي(ع) ن فاطمه(س) ن حسياي (ع) ميباتاد،
كه سه رنز رنزه رفتاد ن سر افطار اذاي خود را به يتيم ن مسكي ن اسير انفا كردناد ن خاود باه ب افطاار
نمودند.
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توهر ني واه انست ن فرزندانش
نپذيرفتاد واهي دن پسر پيغمبر(ص) را
كه پيشواي مردم بودند ،زيرا ن دن با زهرا(س) دتماي نرزيدند
راستگو نبوده است علي(ع) ن نه فاطمه(س)
در نزد نها ن نه هم فرزندانشان
البتّه افراد نيک از مسلمانان پرهيز ميكردند به خاطر خدا
از قبح زنر ويي ن حسادت 1واهان نااميد به قهقرا بر شتاد ،ن از ايا كاه ن ماردم تاهادت نهاا را نپذيرفتااد
عواطفشان را نچاان جريحهدار ساختاد كه ديگران از افرادي كه ناقع مطلد را ميدانستاد (ماناد ابيسعيد خدري ن
اب عبّاس كه رنايت كردهاند :رسول اهلل(ص) فدك را به زهرا(س) مرحمت فرمود) جرأت نكردند تهادت بدهاد،
زيرا ميدانستاد اي افراد برحسد عدانت تديد با اهل البيت(ع) اواهي نهاا را رد خوهااد كارد ،همچااان كاه
تهادت علي(ع) ن حساي (ع) ن اسماء ن امّ ايم را ردّ نمودند.
امّا زهرا(س) از انقالب خود فرنناشست ،به اميد اياكه رنزي اي مجاهدات اثر ميبيشد ،ن هدفش ايا باود كاه
حجّت را بر ااصبي حقّ خود تمام كاد ،در مرتبه سوم با داليل ن براهي ديگري مراجعه كرد ،در ايا هاگاام كاه
ابوبكر با اصرار تديد زهرا(س) رنبهرن تده بود .تتميم رفت كه ب پاكي به دسات زهارا(س) بريازد ن باراي

 1ثُمَّ قالَتْ فَنِحْلَةٌ لي مِنْ والِدِ

ي الْمصطَفي فَلَمْ يَنْحَالها
بَعْلُها شاهِد لَها وابْناها

فاَقامَتْ بِها شَهوداً فَقالوا

اهللِ هادِي الْاَنامِ اِذْناصَباها

لَمْ يُجيهُوا شَهادَةَ ابْنَيْ رسولِ

اةَ عِندَ هُمْ وَال وُلْداها

لَمْ يَكُنْ صادِقاً عَليِّ وال فاطِماَ

قَبْحَ الْقائِلِ الْمِحالِ وَشاهاً

كانَ اَتْقي لِلّهِ مِنْهُمْ عَتيقُ
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هميشه اميد ان را از اياكه فدك به ان بر ردد قطع كاد ،كه ديگر به مطالبه ن قيام نه فرمايد.
اي دفعه فت :اصالً فدك ماال پيغمبار(ص) نباود ن در اصال جازء اماوال مسالمي باود ،ن چاون پيغمبار(ص)
ناليتمدار ن حاكم مسلمانان بوده ن را به دست رفته بود ،ن هم اكاون كه م حاكم مسلمي هستم بايد به دست
م باتد.

1

باابراي رأي ابيبكر فدك در اصل ملک پيغمبر(ص) نبوده است كه به هر كس بيواهد عطاا كااد ،بلكاه ن از انّل
جزء ثرنتهاي عمومي مسلمي به حساب مي مده ،ن معااي اي حر

اياست كه :ا ر زهرا(س) هفتاد تاهد ديگر

هم اقامه كاد كه پيغمبر(ص) فدك را به ني عطا كرده باز هم ابوبكر فدك را به فاطمه(س) ردّ نميكاد ،زيرا عقيده
ان انيست كه در اصل فدك ملک پيغمبر(ص) نبوده كه زهرا(س) بدهد ن اي بزرگتري طغيان از ابيبكر زيارا بار
حكم خدا بود ،زيرا خدا ميفرمايد :وَ ما اَفَا َ اهللُ عَلي رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما اَوْجَفَتُمْ عَلَيهِ مِنْ خَيْلٍ والركابٍ ولكنَّ اهللُ يُسَلِّطُ
رُسُلَهُ علي مَنْ يَشا ُ وَ اهللُ عَلي كُلِّ شَيْئٍ قَديرُ»  -نچه خدا – براي پيغمبر(ص) از كفّار اايمت قرار داده است پاس
تما مسلمانان بر ن با لشگركشي سواره مسلّط نشديد ن خدانند مسلّط ميكاد پيامبران خود را بر هر كس بيواهد،
ن خدا بر همه چيز توانا است – باصّ صريح اي
امتااع داتته ،ا ر حر

يه خدانند فدك را ملک پيغمبر(ص) قرار داده است ،ن ابيبكار

ابيبكر صحيح بود چرا در همان نحله انّل كه زهرا(س) باه عااوان مطالباه فادك باه ني

مراجعه كرد با همي مطلد ان را ردّ نامود ن چرا از ني بياّه ن تاهد مطالبه كرد ن تهود را متّهم ساخت
هاگامي كه مطلد بدي جا كشيد :زهرا(س) ميدان نبرد را ترك فت ن به نزد همسر مهربانش علي(ع) بر شات ن
با اي سياان جانگداز تكوه خود را به عر

پسرعموي قهرمان رسانيد:

« اياكه پسر ابي قحافه اعطائي پدرم ن نتيد فرزندانم را به زنر چپانل نموده است ،م در مقاام مياصامه باا ني
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كوتش كردم ن در سيام بر ان پيرنز تدم.
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 -2ادعاي ميراث
ادّعاي ميراث در مورد سه چيز مااسبت داتت -1 :فدك -2 ،فيئ ن اايمتي كه خدا ملک پيغمبر(ص) خواناده-3 ،
سهم پيغمبر(ص) از خيبر.

1

امّا فدك :پس از اي كه زهرا(س) نتوانست فدك را به عاوان نحله ن اعطائي پدر به ملاک خاود بر رداناد ،مطالباه
ارث كرد ،زيرا براي هر صاحد حقّي جايز است كه از هر راه مشرنع بتواناد خاود را باه حقّاش برسااند نلاو باا
ادّعاهاي ونا ون باتد ،در صورتي كه فدك فيئ ن اايمتي باتد كه خدا به پيغمبر(ص) اختتاص داده ن به پاادار
ابيبكر در زمان حيات پيغمبر(ص) اي ملک تسليم زهرا(س) نشاده ،پاس زهارا(س) باياد باه عااوان ارث ن را
دريافت كاد ،زيرا به عقيده تيعه فاطمه(س) يگانه نارث پدر

پيغمبر(ص) بود ،ن باا به عقيده ساّيها كه قائل باه

تعتيداند عبّاس هم در ارث پيغمبر(ص) با ني تريک بوده است.
امّا فيئ :نچه مسلّم است اياست كه پيغمبر(ص) در مدياه اموالي اختتاص داتت كه از نها تعبير ميتد بتادقه
الاّبي(ص) ،از قبيل بااستانهاي هفتگانه مييريق يهودي (كه عالم يهوديان باي نضير بود) پس از اسالم نردنش به
پيغمبر(ص) بيشيد.
سمهودي در كتاب نفاء الفواء جلد  2صفحه  103فته است :كه مجد از ناقدي نقال كارده :مييرياق يهاودي باه
پيغمبر(ص) ايمان نرد ن اموال خود را كه عبارت از بااستانهااي هفتگاناه باود باه پيغمبار(ص) بيشايد ،ن نياز
سمهودي فته است :كه اب زباله از محمّد ب كعد رنايت كرده :كه صدقات پيغمبر(ص) عبارت بود از اموالي كه
مييريق يهودي دارا بود ،در يک رنز تابه به يهوديان فت :يا محمد(ص) را ياري نميكايد در حالي كه ميدانياد

1

نبوي در كتاب متابيح باب فيئ از حسان عمر رنايت كرده:

پيغمبر(ص) در سه جا داراي ملک اختتاصي بود -1 :در اراضي باي نضير -2 ،خيبر -3 ،فدك
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ان برحق است  -يهوديان فتاد :امرنز تابه است ،ن هر نوع اقدامي براي ما جايز نيست« .مييريق فت تاابهاي
براي تما باقي نمانده ،خود تمشير را برداتت ن با پيغمبر(ص) به جاو رفت ن در ركاب رسول اهلل(ص) جاگياد
تا اياكه بر اثر كثرت زخم ن جراحت از پاي در مد ،در لحظات خر فت« :اموال م به محمد(ص) تعلّق دارد ،در
هر موردي كه خواست متر

كاد» ن ثرنت زيادي داتت ن صادقات عامّاه پيغمبار(ص) هماان اماوال مييرياق

يهودي بود.
ن ن بااستانها كه مورد نصيّت مييريق قرار رفت ،عبارت بود از :دالل ،برقه ،صافيه ،مثياد ،مشاربه امّ اباراهيم،
اعوا  ،حساي ن پيغمبر(ص) اي بااستانها را به ختوص زهرا(س) نقف كرد كه در مد نها را صر

ن خار

مهمانان ن احتياجات تيتي خود كاد ،ن زهرا(س) هاگام مر ش نها را با اميرالمؤماي (ع) نا ذار نماود ،ن نياز
سمهودي فته است :سه نفر بودند كه از سه ملّت در اسالم پيشي رفتاد .مييريق از ملّت يهاود ،سالمان از ملّات
پارس ،ن بالل از مردم حبشه در مسلمان تدن پيشي رفتاد.
صاحد مجمع البحري در مادّه «حس » نيز فته است« ،حساي» يكي از بااستانهاايي اسات كاه پيغمبار(ص) بار
فاطمه(س) نقف فرمود ،با اي رنايات ثابت تد :كه پيغمبر(ص) حوايط سبعه (بااستانهاي هفتگانه) را نقاف بار
زهرا(س) فرمود ،نلي ابوبكر نها را هماناد فدك تتاحد كرد ،ن هاگامي كه فاطمه(س) نتوانست به عاوان نحلاه
ن اعطائي پيغمبر(ص) نها را از ابيبكر دريافت كاد ،مجبور تد به عاوان مياراث پادر نهاا را نياز مانااد فادك
مطالبه نمايد.
ن امّا باقيمانده از سهم پيغمبر(ص) در خيبر :البتّه نها مسلّم است اياست كاه قار ن باراي پيغمبار(ص) حقّاي در
ختوص ااايم جاگي ثابت ميكاد ،نجايي كه فرموده« :وَ اَعلمواً اَنّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيئ فَاِنَّ لِلّهِ خَمْسهَ و لِلرّسولِ ولِذيِ
الْقُرْبي واَلْيَتامي والْمساكينِ وابْنِ السَّبيلِ» بدانيد نچه بهره برداتتيد از هر چيزيس يک پااجم ن متعلاق باه خادا ن
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پيغمبر(ص) ن بستگان پيغمبر(ص) ن يتيمان ن مساكي ن از راه ماند ان در اربت است 1از جمله ااايم جاگي كاه
نتيد مسلمي تد :ن اموالي بود كه مسلمي از يهوديان خيبر اايمت رفتاد ،پس پيغمبر(ص) سهم خود ن ساهم
خدا ن سهم ذي القربي را از ن امومال رفت .ن بقيّه سهام را بر سر صاحبانش تقسيم فرمود.
تاريخ طبري جلد سوّم صفحه  11نگاتته است :كه نچه از خيبر مورد تقسيم قرار رفت سه حتار بود -1 ،حتار
تيئ -2 ،حتار نطاه -3 ،حتار كتيبه .حتار تقّ ن نطاه در سهم مسلمانان ناقع تد ،ن حتار كتيبه خمس اااايم
بود كه سهم خدا ن پيغمبر(ص) ن ذي القربي ن يتامي ن مساكي ن ابا السّابيل محساوب ردياد .ن پيغمبار(ص)
حتار كتيبه را ميتوص خود ن ذني القربي قرار داد ن ن را از سهام ديگاران جادا كارد ،ن باراي زهارا(س) در
خمس خيبر دن سهم بود -1 ،سهم ذي القربي -2 ،ميراث پيغمبر(ص) ،ن ابوبكر تمام اي ثرنت را تتاحد كرد ،ن
دختر پيغمبر(ص) را از هر دن حق محرنم نمود.
البته سزانار است بگوييم :سهم پيغمبر(ص) در خيبر ميتصّ فاطمه(س) به تاهايي نبود ،بلكه فاطمه(س) با ساير
نرثه پيغمبر(ص) در اي مورد تركت داتت 2ن به همي مااسبت زنان پيغمبار(ص) از اباابكر حاقّ خاود را در
مورد سهم نحضرت در خيبر مطالبه كردند.

 1سوره انفال يه – 41 :البته بايد توجّ ه داتت كه اي

يه ختوص خمس را در ااايم جاگي ثابت نميكاد بلكه

مربوط به اثبات اصل خمس است كه ضمااً خمس ااايم جاگي را هم تامل مي تود ن ا ر چه ياه در موضاوع
جاو ن ااايم جاگي نارد تده نلي مورد ميتّص نارد نيست.
 2اي مطلد مسامحه اي از نويساده محترم است ،ن ن اياكه حضرت زهرا(س) در سهم پيغمبر(ص) در خيبر از
نظر ميراث تريک نداتت ،زيرا به عقيده تعتيد ( ارث بردن عمو ن عمو زاده) با نجود انالد باطل است ،ن نيز
زن هم از ملک ارضي ارث نميبرد ،مگر اياكه فته تود در حتار كتيبه اير از اراضي ساختمانهاا ن اتاجاري
نجود داتته ن زنان نسبت به نها تريک فاطمه(س) محسوب ميتدند.
40

ياقوت حموي از عرنه ب زبير نقل ميكاد :كه زنان پيغمبر(ص) عثمان ب عفّان را نزد ابيبكر فرستادند ن ساهم
خود را از سهم پيغمبر(ص) در خيبر مطالبه كردند ،ابوبكر هم در جواب فت :م از پيغمبر(ص) تايدم فرمود:
«ما جمعيت پيامبران ارث نمي ذاريم ن هر چه به جا ذارديم صدقه است» اي ماال هام اكااون متعلّاق باه ل
محمد(ص) است چه ثرنتماد ن چه تاو دست نها ،پس هر اه م مردم به حاكم پس از م نا ذار ميتود.
ما در اياجا مالحظه ميكايم كه زنان پيغمبر(ص) از فدك ن حوايط سبعه ميراثي مطالبه نكردهاند ،زيرا ميدانستاد
كه نها به فاطمه(س) اختتاص دارد ،ن اياكه زهرا(س) ن دن مورد را از طرياق ارث مطالباه فرماوده از بااب
اياكه اي يک راهي براي رسيدن بحقّش بوده است نالّا فاطمه(س) در زمان خود پيغمبر(ص) مالک نها بود.
ن خالصه ادّعاي ميراث فاطمه(س) از ابي بكر در مورد اي سه چيز بود لذا اهي به تاهايي به ابايبكار مراجعاه
ميكرد ،ن اهي به اتّفا عمو

عبّاس نزد ني ميرفت ،هاگامي تاها فدك را مطالبه ميكرد ،ن در مرتباه ديگار

سهم پيغمبر(ص) را در خيبر مطالبه مي فرمود ن در نحله سوّ م فدك را باه ضاميمه ساوم پيغمبار(ص) در خيبار
طلد ميكرد ،ن در مرحله چهارم فدك ن سهم پيغمبر(ص) ن فيئ رسول اهلل(ص) را در مديااه (باامساتانهااي
هفتگانه) درخواست ميكرد.
ن هر دفعه ابوبكر با يک بيان خاص ن يک فتار ميتوص كه به پيغمبر(ص) نسبت مايداد ن ايار از ان ديگاري
اي مطلد را از ن حضرت نشايده بود زهرا(س) را ردّ ميكرد.
يک مرتبه مي فت :م از پيغمبر(ص) تايدم كه فرمود :پيامبر ارث نمي ذارد 1مرتبه ديگر مي فات :پيغمبار(ص)
فرمود« :ما ارث نمي ذاريم ن هر چه به جاي ذاريم صدقه است ن ل محمد(ص) از اي مال ميخورند ن مالاک
نميتوند» 2ن در نحله سوم مي فت :تايدم از پيغمبر(ص) كه فرمود :اي اموال طعمهاي هست كه خادا خاوراك
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مرا از ن قرار داده پس هر اه مردم بايد بي مسلمانان تقسيم تود 1.يا اي كه مي فت :پيغمبر(ص) فرماوده« :ايا
اموال طعمه اي است كه خوراك م در زنده بودنم از ن است ن پس از مرگ ما باه مسالمي تعلّاق دارد» 2ن در
مرتبه چهارم مي فت :رسول اهلل(ص) فرمود« :خدانند پيامبر خود را با اي اموال اطعام فرماوده ماادامي كاه زناده
است ،پس هر اه كه خدا رنح ان را قب

فرمود اي حق بر طر

ميتود».

3

در دفعه ديگر اظهار داتت :كه م تايدم پيامبر خدا فرمود« :هر اه خدا طعمهاي را به پيامبر خود اطعام فرماود ن
سپس ان را قب

رنح نمود .ن عطاي خدايي به حاكم پس از ني تعلّق دارد» 4ن ما هام اكااون حكومات را باه

دست رفتهام چاي متلحت ميدانم كه نها را در راه متالح مسلمانان صر

ن خر نمايم.

يا مي فت :از پيامبر خدا تايدم كه :پرنرد ار طعمه اي به پيامبر خود اطعام كرد ن پس از ان به حاكم بعادي تعلّاق
دارد».

0

ن در هاگام ديگر چاي چرب زباني ميكرد :كه از پيامبر(ص) تايدم ميفرمود :ما جمعيت پياامبران طاال ن نقاره ن
ملک ن خانه ارث نمي ذاريم ،بلكه مترنكه ما كتاب ن حكمت ن دانش ن پيامبري است ،ن هر چه از ابازار معاا
ما باقي بماند به حاكم پس از ما تعلّق دارد كه هر طور خواست در ن حكم كاد.
ابوبكر با اي بيانات متطوّر ن چاد پهلو رني اي مطلد ايستاده بود كه پيغمبر(ص) از خود ارثي به جاي نگاذارده،

صحيح مسلم باب قول الابي(ص) «النورّث» از كتاب جهاد نقل كردهاند.
 1ترح نه البالاه

 16ص  – 211كاز العمّال

 3ص 120

 2فتوح البلدان بلد ذري ص 31
 3ترح نه البالاه اب ابي الحديد
 4كاز العمال
0

 16ص 233

 3ص 130

سا ابي داند باب صفا يا رسول اهلل(ص) كتاب خرا .
47

ن هر چه از ن حضرت باقي مانده صدقه است .ن نتيجه اي ميتد كه مجموع امالك ن اموالي كه در زمان زند ي
به دست رسول اهلل(ص) بوده است صرفاً براي تأمي معا

خود از نها استفاده ميكرده ن به عاوان اياكه نجااب

حاكم مسلمانان است ن اموال را در اختيار داتته ن نها ملک تيتي ن حضرت نبوده است .ن لاذا پاس از ني
به حاكم بعدي تعلّق دارد .ن به نرثه ن جااب نميرسد ،ن ابوبكر هم به اعتبار اياكه خود را حاكم مسلمي پاس از
پيغمبر(ص) ميپاداتت متلحت حكومت خود را به اي ديد كه ن اموال را به مسلمانان ردّ كاد.
در اي جا بي احاديث ونا وني كه از ابوبكر به تاهايي از پيغمبر(ص) نقل كرده تاااف

اسات :در ياک حاديث

مي ويد« :پيغمبر فرمود :اي اموال طعمه اي است كه خدا مرا بدان اطعاام فرماوده ن پاس از مارگ ما باياد باي
مسلمانان تقسيم تود» در حديث ديگر نقل ميكاد كه پيغمبر(ص) فرمود :اموال م پاس از ما باه حااكم بعادي
متعلّق است ان هر طور متلحت ديد در ن حكم كاد» رأي ابوبكر كه حاكم پس از پيغمبر(ص) بود به ايا تعلّاق
رفت كه ن اموال را به مسلمانان ردّ كاد ،نه اي كه به مسلمي عطا كاد ،از اياكه ابوبكر توزيع فدك يا ماافع ن را
به مسلمانان به نام «ردّ» نامگذاري كرد ،معلوم ميتود عقيده ان اي بود :كه اي اماوال از انّل باه مسالمانان تعلّاق
داتته ن پيغمبر(ص) از نها رفته بود كه هم اكاون ابوبكر به مسلمي ردّ كرد.
ري ،باابراي احاديث پياپي ن متااقضي كه خليفه به پيغمبر(ص) نسبت داد ن حتّي يک حر
از بيان ابي بكر به و

از اي احاديث قبال

انساني ن يا فرتتهاي نرسيده بود ،باا تد :مترنكه پيغمبر(ص) عبارت باتد از اموالي كه ن

حضرت اختيار داتته در زمان زنده بودن معا

خود را از نها تأمي كاد ن پس از مرگ هم حاكم بعدي (هر كس

كه باتد) هر طور كه خواست در مورد نها حكم نمايد ن حاكم پس از پيامبر (ابوبكر) از بس كه دلسوز ملّت بوده
مردمي را كه پيغمبر(ص) از اي اموال محرنم فرموده بود به نوا برساند ،تتميم رفت نها را به مسلمانان ردّ كاد،
در اي جا زهرا(س) چه كاد احتجاجات مبره ن استدالالت دندان تك فاطمه(س) در مقام اثبات مسئله توارث
بي پيغمبران ن فرزندانشان در اي مورد نتيجهاي نداتت ري .ا ر فاطمه(س) اي بانوي دانشماد باينظيار جهاان

41

هفتاد دليل هم بر اي مطلد اقامه ميكرد :كه پيامبران ارث مي ذارند ن فرزندان انبياء(ع) از نها ارث ميبرند بااز
هم به حقّ خود نميرسيد زيرا تمام قدرت ن همّ خليفه در اي جهت متارن

باود كاه زهارا(س) را از اماوال ن

ثرنتش جدا كاد.
همچاان كه در مورد ادّعاي نحله خليفه حاضر تد (برخال

نجدان) واهان عادل را متّهم ساازد ن ادّعااي نحلاه

زهرا(س) را از بي ببرد نلو با نسبت نارنا به پيغمبر(ص) داد به اياكه« :اي ماال اصاالً از انّل ملاک پيغمبار(ص)
نبوده ن به مسلمانان تعلّق داتته است» در اياجا هم چون زهرا(س) با استدالالت نيرنمااد خاود مادرك خليفاه را
(عدم توارث بي پيامبران ن فرزندانشان) تضعيف فرماود ،اباوبكر را (عادم تاوارث باي پياامبران ن فرزندانشاان)
تضعيف فرمود ،ابوبكر با يک نسبت نارنا به پيغمبر(ص) (كه فت پيغمبر(ص) فرمود اي اموال فقط معا

زناده

بودن م است ن پس از م به حاكم بعدي تعلّق دارد) ادّعاي ميراث زهرا(س) را لگدكوب ساخت.
در اياجا زهرا(س) چه ميكرد چه مي فت يا مي فت اي سي تهمت به پيغمبر(ص) است چاه كساي از ان
ميپذيرفت يا مي فت خليفه بر پيغمبر(ص) درنغ ميبادد چه وتي از ان ميتايد
ناچار زهرا(س) بال تكسته ،اتو ريزان تكايت خود را به نزد بابا برد ن در كاار مزار پدر سرند:
بعد از تو پدر چه ماجراها ن مشكالتي پيش مد
كه ا ر تو نها را ميديدي اياقدر اتّه بزرگ نميتد
ما نچاان تو را م كرديم كه زمي باران نمييابد
عزيزانت بيچاره تدند ببي

نها چقدر ذليلاد

مرداني كياهتوز دتماي پاهاني خود را ظاهر كردند
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چون تو رفتي ن خاك قبر تو را فرا رفت

1

سي سراي بزرگ عرب جااب قااده ب ادريس (تريف مكّه) در مورد مطالبه ميراث به نسيله زهرا(س) ن جواب
حكومت زمان ن احتجاجات ن حضرت اتعار زيبايي سرنده است كه مضمون ن باه فارساي ايا اساتط فاطماه
(س) مد ن ارث خود را مطالبه كرد.
كه از متطفي (ص) ميرسيد ن براي ان به جا ذارده بود اي كا

ميدانستم ن هاگامي كاه ميالفات تاد رن

قر ن در مورد فاطمه (س) ن خدا ن سا را ظاهر كرده بود مردم راضي تدند هاگامي كه زهرا (س) ن ياات را
تالنت فرمود به چيزي كه پيغمبر (ص) در ن هاگام تالنت ني راضي نشده بود يا نسخ يه ارث در ن هاگاام از
قر ن
ن يا اياكه ن دن نفر بعد از تثبيت يه ارث ن را تبديل كردند
يا چاي ميپاداتتاد كه يه دنستي نسبت به نزديكان پيغمبر (ص) در مورد زهرا (س) نارد نشده است
سپس ن دن نفر فتاد :پدرت اي حديث را فته ن اي حجتي بود كه ن دن نفر رني دتماي نتد كردند.
پيغمبر (ص) فته است حكم خدا اي است كه پيامبران ارث نمي ذارند.
در قديم ،ن ان را رد كردند.

 1ترح نه البالاه اب ابي الحديد

 16ص 201
لَوْ كُنتَ شاهِدُ لَمْ يَكْثَرِ الْخَطَبُ

قَد كانَ بَعْدَكَ اَنبا ُ و هنْبَثه

وَ اخَتَلَّ قَوْمَكَ فَاشْهَدْ همْ فَقَدْ نِكبوا

اِنّا فَقَدْناكَ فَقْدَ الْاَرضِ وابِلَها

لَمّا مَضَيْتَ و حالَتُ دونَكَ التدرَبُ

اَبْدي رِجالٌ لَنا نَجْوي صُدُورِهِم
در بعضي از نسيهها تعر خر اي چاي نقل تده است:

لَمّا مَضَيْتَ و حالَتْ دُوْنَكَ التدرَبُ

فَلَيْت بَعْدَكَ كانَ الْمَوْتُ صادَقَنا
00

يا دختر پيغمبر (ص) نميدانست كه پيغمبر هدايت بيش اي مطلد را فرموده است
يا پاره ت پيغمبر (ص) يا فتار پيغمبر(ص) ميالفت مينرزد
مازه است موال ما مازه است.
يا دختر پيغمبر (ص) اي مطلد را تايده ن در عي حال از رني سفاهت ن مراهي مطالبه ارث كرد
ن زهرا (س) در راه خدا پرهيزكارتري افراد بود ن از همه مردم از نظر عفت ن پاكداماي برتر بوده است.
يا پيغمبر(ص) بر خال

يات قر ن سي رانده است

ناي بر اي اخبار چه كسي اياها را رنايت كرده است
براي باطل كردن فتار اي درناگويان از سوره نحل بپرس ن از سوره مريم كه قبل از سوره طه قرار رفته سائول
ك اي دن سوره خبر ميدهاد از ارث يحيي ن سليمان ،اي كسي كاه بياداري را اراده كارده اي زهارا (س) كاااره
رفت ن به سوي خدا تكايت فرمود از اي جاايت از چشمانش اتكها جريان داتت.

1

 1مت اتعار زير از اي قرار است:
وَاَتَتْ فاطِمُ تُطالِبُ بالْاِرثِ

مِنَ الْمُصطفي فما وَرَثا ها

لَيْتَ شِعْري لَما خُوْلِفَتْ سُنَنَ

الْ قُرآنِ فيها واهللِ قَدْ ابْداها

رَضِيَ النَّا ُ اِذْتَلَوْها بِمالَمْ

يَرْضَ فيها النَّبيَ حينَ تَالها

نَسَخَتْ آيَةَ الْمَواريثِ مِنْها

اَمْ هَما بَعْدَ فَرْضِها بَدَّالها

اَمْ تَري آيَةَ الْمودَّةِ لَمْ تأْ

تِ بُوِدِّ الهَّهرا ِ في قُرباها

ثُمَّ قاال اَبَوكَ جا َ بِهذا

حُجَّ ةً مِنْ عِنادِهِم ناصَباها

قالَ :لِلْإنبيا ِ حُكْمَ بِاَنْ اليَوْ

رِثَوافي الْقَديمِ وانْتَهراها
01

-3سهم ذوي القربي (بستگان مخصوص پيامبر)

1

فاطمه(س) ادعاي سومي را در برابر ابي بكر اظهار فرمود :ن ن اي بود كه سهم ذني القربي را از خمس ااايم كاه
به جا مانده بود مطالبه كرد ،زيرا قر ن بر اي مطلد تتريح فرموده« :وَ اَعلمواً اَنّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيئ فَاِنَّ لِلّاهِ خَمْساهَ و
لِلرّسولِ ولِذيِ الْقُرْبي واَلْيَتامي والْمساكينِ وابْنِ السَّبيلِ»  2بدانيد نچه بهره برديد پس پا يک ن مال خدا ن پيامبر ن
ذني القربي ن نزديكان ميتوص پيغمبر(ص) ايتام ن مساكي ن از راه مانده هاست.
در اياجا خدا براي ذني القربي حقي در خمس تعيي فرموده است كه ميتوص نها است ،همچاان كه اي مطلد
را خود پيغمبر(ص) در زمان خود رعايت ميفرموده ن يک قسمت از خمس را به نزديكان خود اختتاص ميداد ن
قسمت ديگر را خود برميداتت ،ن لذا هاگامي كه ااايم خيبر را تقسيم ميكرد ،ن حق مسالمانان را مايپرداخات،
حتار كتيبه را خمس خدا ن پيغمبر ن ذني القربي ن ايتام ن مساكي ن اب السبيل قرار داد .اي مطلد را طباري در
كتاب تاريخ خود جلد  3صفحه  11بيان كرده است.
احمد حابل در كتاب مساد رنايت ميكاد كه :نجده حرني از اب عبااس از ساهم ذني القرباي سائوال كارد ،ابا
عباس فت :ن مال نزديكان پيغمبر(ص) است ،كه رسول اهلل(ص) بي

نها قسمت ميفرمود.

3

مسلم ب حجا در صحيح خود از يزيد ب هرمز نقل ميكاد كه به ان نوتت تو از م از سهم ذني القربي سائول

1

اب ابي الحديد در ترح نه البالاه  16ص  330مي ويد:

مردم مان مي كااد نزاع فاطمه(س) ن ابي بكر در دن چيز بود-1 :ميراث  -2نحلاه،نلي ما در حاديث بدسات
نردم كه نها در مطلد سومي هم نزاع داتتاد كه ابي بكر زهرا(س) را نيز از ن ماع كرده بود ن ن ساهم ذني
القربي بود.
 2سوره انفال يه41 :
 3مساد احمد حابل  1ص320
02

كردي ،كه نها كياندد ن ما ميپاداتتيم كه قرابت پيغمبر(ص) ما را تامل ميتود نلي بستگان ن فاميال ماا امتاااع
داتتاد كه اي مطلد را در مورد ما بپذيرند.

1

احمد حابل در كتاب مساد نقل ميكاد كه پيغمبر(ص) از خمس بر باي عبد تمس(باي اميه) ن بااي نوفال چيازي
تقسيم نفرمود ،نطوري كه بر باي هاتم ن باي الطلد قسمت مي كارد ،ن اباابكر نچااان كاه پيغمبار خماس را باه
نزديكان خود تقسيم ميكرد بر نها قسمت نامود.
زميشري در كتاب تفسير كشا

2

از اب عباس نقل ميكاد :كه خمس بر تش ساهم باود-1 :ساهم خادا -2ساهم

رسول -3سهم ذي القربي تا زماني كه پيغمبر(ص) از دنيا رفت ،پس از ن ابوبكر خمس را فقط بر سه سهم يتامي،
مساكي  ،اب السبيل تقسم كرد .ن عمر ن ساير خلفا بعدي چاي رفتار ميكردند.
ن نيز زميشري فته :رنايت تده ابي بكر باي هاتم را از خمس ماع كرد ن نها را ماناد ساير ايتام ن مسااكي ن از
راه ماند ان مسلمي به حساب مي نرد.

3

اب ابي الحديد از ابي بكر جوهري نقل كرده است :كه ابوبكر فاطمه ن باي هاتم را از سهم ذي القربي ماع كارد ن
سهم ذي القربي را در ترتيد سالح ن لشگر به كار برد.

4

زهرا (س) سهم ذي القربي را از ابي بكر مطالبه كرد ،ن در اياجا فاطمه در خمس دن حق داتت-1 :حاق از جهات
ميراث پدر نسبت به سهم رسول -2حق ذي القربي ن اياكه ان تريک پيغمبر(ص) در خمس بود ،ن اباوبكر هار دن
حق را از رني اتد كرده بود.

 1صحيح مسلم  2ص100
 2مساد احمد حابل  1ص13
 3تفسير كشا

ذيل يه خمس

 4ترح نه ن بالاه اب ابي الحديد  16ص 131ن .230
03

فاطمه(س) در مقام مطالبه حق ذي القربي به يه خمس استدالل فرمود ،ابوبكر در جواب فت :اي

يه را م هام

در قر ن خوانده ام امّا يقي ندارم كه مراد از سهم ذي القربي تيص تو هستي ،كه ن را به تو نا ذار كام.
فاطمه(س) فرمود :پس ذني القربي تو ن خويشانندانت هستيد
ابوبكر فت خير بلكه يک مقداري از ن را به تما انفا ميكام ن بقيه را در متاالح عماومي مسالمانان متار
مينمايم.
فاطمه(س) فرمود اي بر خال

حكم خدا است.

ابوبكر فت :اي عي حكم اهلل است ،ن اي احتجا ادامه پيدا كرد .بعد از اي ادعاهااي ساه اناه ن احتجاجاات
مستدل فاطمه(س) ثابت كرد كه :برنامه ابي بكر ميالفت ن دتماي با ني ن با علي(ع) ن باي هاتم است ،در حالي
كه سيت بر ابي بكر ن دستيار ني در اتد ن چپانل (عمر) خشمگي بود كااره رفت ن در عي خشم بار نهاا
زهرا(س) از دنيا رفت ،به دليل اياكه نصيت فرمود :ان را تبانه دف كااد ن ن دن دتم سرسيت بار جااازه ا
حاضر نشوند ،ن بر ني نماز نگذارند.
اي خالصه اي بود :از نچه بي زهرا(س) ن ابي بكر ذتت ،در ن چاد رنز اندكي كاه فاطماه(س) بعاد از پادر
زند ي كرد ،ن اي نزاع با مرگ زهرا(س) پايان نپذيرفت ،بلكه همچاان در مسير تاريخ بي فرزندان ن يااران زهارا
(س) ن خلف انتار ابي بكر ادامه دارد.
ن براي تاا تدن بيشتر به نچه بي زهرا(س) ن ابي بكر( در مورد نحله ن ارث ن سهم ذني القربي) ذتت باياد
به اي كتاب ارزنده اي كه يكي از دانشمادان بزرگ اسالمي( يت اهلل فقيد سيد محمد حس موساوي قزنيااي ره)
تأليف فرموده اند مراجعه تود.
ن اي كتاب به نام هدي الملله الي ان فدك نحله نامگذاري فرموده است .ن در موضوع خود بهتري كتابي است كه
تاكاون نگاتته تده است ،ن عمده اهميتي كه اي كتاب دارد اي است كه :ابابكر را باه سابک زيباايي بار حساد
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اصول ن قواني اسالمي ن اخبار رنايت تده در كتد اهل سات مورد محاكمه قرار داده است.
ن اي كتاب در سال  1302قمري در چاپيانه حيدريه نجف اتر

به چاپ رسيده ،ن جااب استاد مرتضي مدرسي

چهاردهمي ما را مورد امتاان قرار دادند كه يک جلد تتيح تده از اي كتاب را كه توسط تيص مؤلف فقيد مورد
كاترل قرار رفته بود ن در كتابيانه معظم له موجود بود 1.از باب اقدام به يک خدمت ديااي ن حفاظ ن نشار ثاار
جاندان ذتتگان در اختيار ما ذاردند .ن جااب استاد( سيد مرتضي رضوي) مدير محترم مكتبه الاجاح تحقيق اي
كتاب را به عهده اياجاند نا ذار نمودند تا مورد طبع جديدي قرار يرد ،ن اي خود خدمت ارزناده ن تاازه اي از
جااب ايشان عالنه بر خدمات تايان علمي ن اسالمي ديگر معظم له است.
ن م هم از باب استجابت خواسته دنست راميم (جااب سيد مرتضي رضوي) ن تقادير از ايا كتااب ارزناده ن
صاحد ن در مقام تحقيق مطالد اي كتاب تريف ن به دست نردن مدرك اخبار ن رناياات ن اقادام نماودم .ن
تتميم ن اراده ام در يک كردار نيک تقرب به پرنرد ار به نسيله خوتاودي حبيبه ن دختار حبيابش فاطماه زهارا
عليها السالم بوده است .ن زهرايي كه خدابه خوتاودي ني خوتاود مي رديد.
باقر المقدسي
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جااب سيد مرتضي مدرسي اي نسيه ارزنده اي كه به ما كرامت فرمودند سپس ن را به كتابيانه ستان قدس

رضوي(ع) در مشهد مقدس اهدا نمودند ،طالبي اي نسيه به كتابيانه مزبور مراجعه فرماياد(.ناتر)
00

چهره اي از مولف فقيد
مرحوم يت اهلل سيد محمد حس قزنياي فرزند بزر وار جااب سيد محمدباقر مشهور به حا

قا مير پسر دانشماد

بزرگ مرحوم ميرزا مهدي كه برادر مرجع عاليقدر مرحوم صاحد ظوابط بوده است.
نسبت معظم له از جاند پدر به امام موسي كاظم(ع) ن از طر
عالمه سيد محمد مجاهد پسر مرحوم صاحد ريا

مادر به امام مجتبي(ع) ماتهي مي ردد ،ن مرحوم

جد پدري ن مادري اي بزر وار به حساب مي مده است.

در سال  1216هجري قمري در رنز عرفه در كربالي معلي متولد تد ،ن در خانواده اصيل خود پرنر

يافت.

مقدمات علمي را در كربال نزد اساتيد عالي قدري تحتيل نمود ن تا ندازه اي بر اصطاالحات فقه ن اصول مسلط
رديد ،سپس در س هيجده سالگي (سال  ) 1311به نجف اتر

كه پايگاه علمي تيعه بود جهت نيل به مقام

مقدس اجتهاد مهاجرت فرمود .ن در حوزه هاي تدريس در خدمت اساتيد متيتص ن اسطوانه هاي ف به تحتيل
ن تحقيق پرداخت.
مدت ده سال اي مرحوم مالزم درس مفتي بزرگ تيعه مرحوم خوند محقق خراساني اعلي اهلل مقامه الشريف بود
ن عموم تقريرات اي استاد بزرگ را در فقه ن اصول مينوتت ،ن مدت پا سال در نزد فقيه اعظم مرحوم سيد
محمد كاظم يزدي(صاحد عرنه) تلمذ فرمود ،ن مدت كوتاهي در محضر درس اصول مرحوم تيخ هادي طهراني
كه از اعاظم بوده است تركت ميفرمود ،ن نيز درس مرحوم استاد بزرگ تريعت اصفهاني را كه در سال 1331
نفات يافت درك فرموده بود.
يک سال بعد از رحلت استاد خوند خراساني(ساه  )1321معظم له از نجف به سامرا هجرت فرمود ن اي هجرت
در زمان مرحوم ميرزا محمد تقي تيرازي اعلي اهلل مقامه (رهبر انقالب عرا عليه استعمار بريتانيا) انجام رفت ن
در اي هاگام تهر سامرا مركز علم ندانش به حساب مي مد مدت سه سال در سامرا توقف فرمود ن در خالل اي
مدت تقريرات مرحوم استاد ( خوند خراساني) را جمع نري ن تاظيم فرمود ن ترحي بر لمعه دمشقيه نگاتت كه
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كتاب طهارت ن به چاپ رسيده است.
معظم له فقيد در سامرا محور تدريس ن دانش قرار رفته بود كه پيش مد جاو جهاني دنم انضاع عرا را به هم
زد ن تا اندازه اي حوزه هاي علميه از هم سييت ،مرحوم سيد به نط خود(كربالي معلي) باز شت ن مراجعت
ايشان به نط يک سال بعد از رحلت پدر بزر وار

بوده است ثار قلمي اي دانشماد فقيد به قرار زير است:

-1كتاب هدي المله الي ان فدك نحله (كتاب موجود) كه در سال 1302

در نجف اتر

-2كتاب براهي الجليه في دفع تشكيكات الوهابيه ن اي كتاب نيز در نجف اتر
 -3كتاب المااه الحائريه في نق

به چاپ رسيد.

چاپ تده است.

كتاب الهدايه السايه كه به نام ديگري هم التحفه االماميه في دح

ح

الوهابيه نيز ناميده تده.
-4كتاب االمامه الكبري ن اليالفه العظمي كه هشت جلد است ن جلد انل ن در سال  1377در نجف چاپ تده
است 1ن باقي مجلدات ن خطي موجود است ،ن اي كتاب را مولف فقيد بر حسد اراده ن خواست استاد
بزر وار

( خوند خراساني) بر رد كتاب ماها الساه اب تيميه نگاتته است.

معظم له فقيد در رنز  21رجد سال  1361هجري قمري در كربالي معلي از دنيا رفت ن در حالي كه سيالب
اتک تيعيان ن دند ه پر حسرت دنستان ان را تشييع ميكرد در مدرسه البقعه به خاك سپرده تد.
با مرگ جانگذاز اي عالم جليل اسالم رخاه اي برداتت كه هيچگاه مرمت نميپذيرد ،ري .اي موجود عزيز در
جهان ناپديد تد ،نلي ثار جانيدان ن خدمات ارزنده اسالمي ان در ستانه دفاع از حريم مقدس دي ن اهل البيت
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جلد انل اي كتاب با كوتش فاضل ن خطيد توانا جااب قاي سيد مرتضي قزنياي كه فعال مقيم كويت است

در نجف به چاپ رسيده(ناتر)
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(ع) زنده ن پايدار بر پيشاني ابديت ميدرخشد.

1

1

اي سر ذتت ميتترا از مولف فقيد به نسيله وياده فاضل جااب قاي سيد مرتضي فرزند عالماه بزر اوار
قاي سيد محمد صاد قزنياي تهيه تده است.
01

كتاب
«هُدي الْمِلَّة الي اَنَّ فدَكَ نِحلَةٌ»
ارشاد ملت به اينكه فدك اعطايي!
به قلم آيت اهلل سيد محمد حسن قزويني
بِسْمِهِ وَلَهُ الْحَمدُ
و عَلي نبِيِّهِ وَ آلِهِ الصَّلوةُ والسَّالمُ
برخي از برادران ايماني از م خواستار تدند تحقيقات ارزنده اي در مورد نضع فدك در زمان پيغمبر (ص) رني
داد باويسيم ،ن اي موضوع را بر حسد نچه كه در سيرهها ن تواريخ ن كتابهاي صحاح ن سا عامه بيان تده است
مورد بررسي قرار دهم.
م هم اي خواسته را اجابت نمودم ن با كثرت رفتاري هاي ن كمبود فرصت با توجه به اياكه االد مسلمانان
اتتيا ندارند كه حقيقت مطلد را در اي مورد بداناد در عي حال به اي خدمت خطير اقدام نمودم.
در اياجا از همه مطالبي كه در اي ختوص رانيان نقل كرده اند ،ن كتابها مشرنحا نگاتته اند قلم را نگه ميداريم،
ن از بيان حوادث نا وار ن ناماليماتي كه بر تاهدخت اسالم فاطمه زهرا (س) نارد تده ن اير از ن از نقل مطالبي
كه دل را به درد مي نرد ن عواطف را جريحه دار ميسازد صر

نظر ميكايم ،فقط در اي مورد به نقل نچه كه در

تواريخ معتبر ن در كتاب هاي صحيح مورد اطمياان ذكر تده است ميپردازيم ،تايد افراد بياا به اي نسيله بيدار
ردند.
نچه كه از كتابهاي معتبر استفاده ميتود ،اي است كه :فدك از امالك ن قريه هايي بوده است كه با قدرت اسلحه
ن نيرني نظامي اسالم فتح نشده است .بلكه ن را خود پيغمبر (ص) به تاهايي بدنن دخالت سربازان ن جاگجويان
اسالمي تتاحد فرمود ،پس اي داخل در ااايم مسلمي نبود ،كه همه مسلمانان در ن سهميم باتاد ،اي مطلد

01

مورد اجماع تمام مذاهد ن فو ملت اسالم است ،ناحدي از علما اسالمي در اي موضوع خالفي نقل نكرده
است.
امام تهاب الدي ابوعبداهلل الحموي الرنبي در كتاب معجم البلدان باب الفاء ن الدال مي ويد :فدك (به حركت دال
ن خر ن كا ) دهكده اي در حجاز است كه بي تهر مدياه ن نجا دن رنزه راه ميباتد ن بعضي فته اند سه
رنزه راه است ،در سال هفتم هجرت از طريق صلح ن مسالمت به دست پيغمبر(ص) مد ن خدانند ن را فيئ
(بهره اختتاصي) رسول اهلل(ص) قرار دارد ،ن ترح اي مطلد اي است :پيغمبر (ص) هاگامي كه در خيبر فرند
مد ن برخي از حتارهاي ن را فتح فرمود ،سه ديوار باقي ماند كه تديدا مورد محاصره سربازان اسالم قرار
رفت .ن در نتيجه جهودان در تاگااي سيتي دچار تدند ،ناچار خدمت پيغمبر اكرم(ص) پيامي فرستادند كه
رسول اهلل(ص) ن ها را امان دهد ن نان تمام ثرنت ن هستي خود را به جا ذارده از اي سرزمي جالي نط
اختيار كااد.
سر نوتت يهوديان خيبر به جهودان فدك رسيد ،نان در نتيجه عبرتي كه از حادثه خيبر موخته بودند تيتي به
خدمت رسول اهلل (ص) فرستادند ن از پيغمبر(ص) تقاضاي صلح نمودند ،به اي ترتيد :كه پيغمبر(ص) از جاو با
نان صر

نظر فرمايد ن نها نتفي از دارايي ن محتوالت خود را به رسول اهلل(ص) نا ذار كااد ،پيامبر(ص)

خواسته نان را پذيرفت ،ن اي ثرنت ن امالك بدنن لشگركشي ن جاو به دست پيغمبر(ص) افتاد ن اي دارايي
ملک خاص پيغمبر(ص) قرار رفت.
اب ابي الحديد معتزلي در ترح نه البالاه از ابي بكر جوهري ن ان از زهري رنايت كرده كه فت :پس از نكه
عده اي از خيبريان كشته تدند باقيمانده نان كه در داخل قلعه متحت تده بودند از پيامبر خواستاد كه از خون
نها در ذرد ن نان را از ن ديار رنانه سازد ،پيامبر(ص) خواسته نها را پذيرفت ن همچاان با نان رفتار فرمود،
ساكاي فدك از اي جريان مطلع تدند ،نها هم جاو نكرده ن كشته نداده از پيامبر(ص) چاي مطلبي تقاضا
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كردند .ن رسول اهلل(ص) همي

ونه با نها رفتار نمود ،ن ثرنتي كه از نان به دست مد چون درنن لشگركشي ن

جاو بود ملک خالص پيامبر(ص) قرار رفت 1.ابوبكر جوهر فته ،ن محمد ب اسحا نيز چاي رنايت كرده
هاگامي كه پيامبر(ص) از نبرد خيبر فارغ تد ،خدانند ترس تديدي از قدرت اسالم در دلهاي ساكاي فدك
انداخت ،نها افرادي خدمت پيامبر فرستادند ن با ن حضرت به اي ترتيد صلح كردند .كه نتف فدك را به
پيغمبر(ص) نا ذار كااد ن رسول اهلل(ص) از جاو با نان صر

نظر كاد ،پيامبر(ص) خواسته نان را پذيرفت ن

فدك ملک خالص ن حضرت قرار رفت زيرا بدنن لشگركشي بدست مد.
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 2اب سالم در كتاب االموال ص 1از يحيي ب سعيد رنايت ميكاد كه ني فت :اهل فدك با پيغمبر(ص) به اي
ترتيد متالحه كردند .كه االمان ن كايزان ن نتف اراضي ن بااستانهاي نها متعلق به خودتاان باتاد ن نتاف
ديگر اراضي ن بااستانهايشان را به رسول اهلل (ص) نا ذار كاااد .ن هاگاامي كا ه عمار يهودياان فادك را از ن
سرزمي خار كرد افرادي را در فدك ماتت كه سهم يهوديان را از محتوالت اراضي ن بااات تاظيم ن جمع
نري نموده ن به نها تأديه نماياد.
بالذري در فتوح البلدان فته است :هاگامي كه پيغمبر(ص) خيبار را فاتح نماود ن يهودياان در تاگااا محاصاره
سربا زان اسالم در حت هاي سه انه قرار رفتاد ،تديدا ترسيدند ن با رسول اهلل(ص) باه ايا ترتياد صالح
كردند كه خون نها محفوظ بماند ن نان را از ن سرزمي جأل كااد پيامبر(ص) خواسته نها را پذيرفت.
اي مطلد به اهالي فدك رسيد ،نها رئيس خود يوتع ب نون يهودي را نزد رسول خدا(ص) به عاوان برقراري
ساز

فرستادند ،ن ان از پيغمبر اراضي ن بااات فدك را به رسول اهلل(ص) نا ذار كااد ن نها به عااوان دهقاان

در اراضي مزرنعي ن بااات فدك كار كااد ن نتف محتول به عاوان حق كار ري به نها تعلق داتته باتاد ،ن
نتف محتول به پيامبر(ص) ن تا هر زمان كه رسول اهلل(ص) خواسات نهاا در ن سارزمي بمانااد ن هر ااه
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پيامبر(ص) اراده فرمود از ن ديار جأل اختيار كااد.
پيغمبر(ص) به اي مطلد رضايت داد ن فدك ملک خالص رسول اهلل (ص) قرار رفت ،زيرا ن را خدانند بهره
اختتاص پيغمبر(ص) قرار داد چون بدنن جاو ن لشگركشي به دست مده است.
ابوبكر جوهري مي ويد :مالک ب انس از عبداهلل ب ابي بكر ب عمرن از اي حزم رنايت كرده كه پيغمبار(ص)
با يهوديان فدك به نتف متالحه فرمود .ن مطلد به همي كيفيت بود تا زمان عمر ب خطاب هاگامي كه عمار
يهودان فدك را اخرا كرد در عو

نتف فدك كه طبق متالحه پيغمبر(ص) ملک نها بود به نها تتر ن اموال

ديگر نا ذار كرد جوهري مي وياد :كه اير از مالک ب انس ديگران هم مطالد را همي

ونه نقال كارده اناد.

هاگامي كه عمر يهوديان فدك را خار كرد ابالهيثم ب تيهان ن فرنه ب عمرن حباب ب صيرنزيد ب ثابات را
فرستاد ،نها ار اضي ن بااستانهاي فدك را تقويم نمودند ن عمر قيمت نتف ن اراضي ن بااساتانها را كاه ناان
مالک بودند ن مبلغ پاجاه هزار درهم بود از اموالي كه از عرا به نزد ان نرده بودند به نان پرداخت .ن نها را به
طر

تام رنانه ساخت.

ابوعبيد فته است :كه اهالي خيبر بهره اي در اراضي ن محتوالت خيبر نداتتاد ،زيرا امالك نان را مسلمانان به
زنر قدرت جاو رفته بودند.
ن ن امالك به مسلمانان تعلق داتت ،ن يهود سهمي در ن دارا نبودند نلي بر خاال

فادك :فادك بار حساد

متالحه پيغمبر(ص) با يهوديان به دست مد ن هاگامي كه قيمت بقيه اراضي فدك به يهود پرداخته تاد ،فادك
ملک خالص پيغمبر(ص) قرار رفت ،ن رني همي حساب عباس ن علي(ع) در مورد فدك مدعي بودند.
اب سالم در كتاب االموال از مالک ب انس رنايت كرده كه ني عمريهوديان خيبر را از ن سرزمي اخرا كرد ن
به نها چيزي نداد نلي يهوديان فدك چون بر حسد متالحه پيغمبر(ص) مالک نتف زمي ن نتاف محتاول
بودند ن پيامبر(ص) نچه كه نها از پول ن تتر ن اسباب مازل داتتاد به نان متالحه فرموده بود لذا عمر نتف
زمي ن نتف محتول فدك را تقويم نمود ،نقيمت ن را به يهوديان پرداخت.
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ابوبكر جوهري مي ويد :بعضي رنايت كرده اند كه پيغمبر(ص) به اياكه تمام اراضي فدك را نا ذار كااد صلح
فرمود( ،ترح نه البالاه  16ص )210ن در صورتي كه اي رنايت صحيح باتد بايد فت :عمر دساتور داده
كه قيمت اموال اهل فدك ن حتي كه نها در محتول اراضي داتتاد به نان پرداخات اردد ،ناه قيمات نتاف
اراضي.
يا قوت الحموي در معجم البلدان (ماده فدك) فته است :صحيح تري رناياتي كاه در ايا ماورد از نظار ما
ذتته ن مطلبي است كه احمد ب جابر بال ذري در كتاب فتوح البلدان ص  36ذكر كارده اسات :ن ن اياكاه:
پيغمبر(ص) پس از اياكه از نبرد خيبر فارغ تد محيته ب مسعود را به طر

فدك فرساتاد ن نهاا را باا ساالم

دعوت كرد ،رئيس فدك در ن هاگام يوتع ب نون يهودي بود .محيته با ان به ايا ترتياد صالح كردناد كاه
نتف زمي فدك متعلق به پيغمبر(ص) باتد ن ن حضرت از نهاا دسات برداتات محيتاه باا متاالحه ناان
موافقت كرد ن خواسته نها را پذيرفت .ن پيغمبر(ص) هم قبولي محيته را امضا فرمود ،ن چاون ايا ملاک باه
لشگركشي ن نبرد مسلمي به دست نيامده بود ملک خالص خود پيغمبر(ص) قرار رفت ،ن عايدات ن در اباااء
سبيل( از راه ناماند ان) متر

مي تد ،ن اهل فدك تا زمان عمر در همانجا ساك بودناد .عمار عاده اي را باه

فدك فرستاد ن قيمت عادالنه نتف فدك را به يهوديان پرداخت ن نان را از ن مكان اخرا كارده رناناه تاام
ساخت.
اب ماظور در كتاب لسان العرب مي ويد :زهري فته است :فدك دهكده اي است در خيبر ن بعضي فتاه اناد
قريه اي است در ناحيه اي از حجاز در ن چشمه ن نيلستاني است كه خدا ن را بهره اختتاصي پيغمبار (ص)
قرار داده است.
طبري مي ويد :هاگامي كه پيغمبر(ص) از نبرد خيبر فارغ تد ن سرنوتت جهودان خيبر با هاالي فادك رسايد،
خدانند در دلهاي نها رعد تديدي ايجاد فرمود ،نان از پيامبر (ص) خواستاد كه نتفي از فدك را بگيرد ن از
نان دست بردارد ،پيغمبر(ص) پذيرفت ن فدك ملک اختتاصي رسول اهلل (ص) تد ،زيرا بادنن لشگركشاي ن
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در عبارت ذتته كه از كتابهاي تاريخ نحدت نقل تد ،در مورد فدك اي جمله به چشم ميخورد «انَّهُ لَم بوجَفْ
عَلَيها» 1معااي اي جمله اي است كه پيغمبر(ص) به سوي فدك لشگركشي نكرد ن ن را با نيرني جاو از دتم
نگرفت بلكه فدك به نسيله صلح به دست پيغمبر(ص) مد ن در اخذ اي ثرنت ن دارايي احدي از مسلمانان با
پيغمبر(ص) تركت نداتته است.

نبرد بدست مد.
اي اثير در كامل مي ويد :هاگامي كه پيامبر(ص) از نبرد خيبر فارغ تد تيتي را به نزد اهل فادك فرساتاد ن
نها را با سالم دعوت كرد ،نها با پيغمبر(ص) بدي ترتيد صلح كردند كه نتف اراضي فدك را به ن حضرت
نا ذار كااد ن پيامبر(ص) از نها دست بكشد ،پيغمبر(ص) پذيرفت ،ن نتف فدك ملک اختتاصي پيغمبر(ص)
قرار رفت ،زيرا بدنن لشگركشي بدست مد.
 1الوجيف :در لغت نوعي از سير دادن تتر ن لشگر سواره را وياد.
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فدك و قرآن
خدانند در قر ن كريم فرموده است«وَ ما اَفا َ اهللُ عَلي رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما اَوْجَفْتُمْ عَلَيهِ مِنْ خَيْلِ و ال رِكابَ ولكنَّ اهللُ
يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلي مَنْ يَشا ُ وَاهللُ عَلي كُلِّ شَيْئْ قَديرٌ»

1

نچه بهره داده خدا بر پيامبر

از نان پس مسلط نشديد تما

مسلمانان بر ن به سبد جاو ن لشگركشي سواره بلكه خدا مسلط ميكاد ،پيامبران را بر هركس بيواهد ن خدا بر
همه چيز تواناست ن نيز فرموده است« :و ما اَفا َ اهللُ علي رَسَولِهِ مِن اَهْلِ الْقُري فَلِلّه و للرَّسولِ و لِذِي الْقُربي والْيَتامي
والْمساكينَ وابن السبيل كيال يكون دوّلةً بينَ الْاغنيا ِ مِنكُمْ» 2نچه بهره داده خدا بر پيامبر

از ساكاي قريه پس

ميتوص خدا ن پيامبر ن بستگان ميتوص ني ن يتيمان ن مساكي ن از راه ماند ان است .تا اياكه ن دارايي بي
ثرنتمادان تما دست به دست نگردد.
لغت «فيئ» از مادّه «فايَفئُ» به معاي «رَجَعَ» است ،ن جمله «و ما اَفا َ اهللُ علي رَسَولِهِ» يعاي هرچه كه به پيغمبر(ص)
بر ردد ن براي ن حضرت حاصل تود بدنن جاو ن بدنن تاخت ن تاز لشگر سوار ان پس ن ميتوص پيغمبر
(ص) است ،كه در زمان زند اني ن حضرت ن ثرنت را در نيازهاي تيتي خود متر

كاد ن اي مطلد مورد

اجماع امت اسالم است .ن بعد از نفات ن حضرت اي دارايي طبق صريح يه به ذني القربي(نزديكان ميتوص)
تعلق دارد ،ن نها حق تتر

در اي ثرنت دارند نه اير نها ن اي دارايي داخل در بيت المال نيست ن به

مسلمانان تعلق ندارد ،زيرا حكم خاص ن در قر ن تعيي تده است.

3

 1سوره حشر يه6 :
 2سوره حشر يه7 :
 3فير رازي فته است :اصحاب از پيغمبر(ص) خواستاد هم چاان كه اايمت جااو را باي مسالمانان تقسايم
مي فرمود ،فيئ را نيز بي مسلمي تقسيم كاد ،خدانند اي
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يات را فرستاد كه اي دن با هم فر دارند ،چاون در

مورد تحتيل اايمت تما مسلمي سيتي ن مشقت تحمل كرده ايد ن با نيرني جاو ن لشگركشي بر ن مسالط
تده ايد ،نلي در مورد تحتيل فئي تما مرارتي تحمل ناموده ايد ،پس امر ن به ختوص رسول تفوي

تاده

است ،ن در هر مترفي كه ني متلحت بداند ن را خر ميكاد.
زميشري در ذيل يه دنم در تفسير كشا

ميكاد :حر

عطف بر سر جمله «ما افا اهلل» در اي

يه نارد نشده

كه اي جمله را عطف بر جمله «ما افا اهلل» در يه انل بگيرد ،با اياكه اي دن جمله از هم اجابي نيستاد ،ن علت
ن اي است كه جمله «ما افا اهلل» در يه دنم عطف بيان است براي جمله «ما افا اهلل» در ياه انل ن ايا
دنم يه انل را بيان مي كاد  ،با اياكه كيفيت متر
خمس متر

ياه

ن را تعيي مي نمايد ،ن اياكه پيغمبر(ص) بايد فيئ را مانااد

كاد.

عالمه طباطبايي در تفسير الميزان ذيل ايه دنم ميفرمايد :اي
كه در يه انل ذكر تده ن علت اياكه فيئي در اي

يه ظاهر است در اياكه در مقام بيان متر

فيئاي

يه تعميم داده تده فيئي اهل القري را تامل تود .در اي

يه

ميفرمايد« :فلّله و للرّسول» يعاي يک قسمت از اي فيئ اختتاص به خدا دارد ن مقتود از اي مطلد اي است
كه بايد يک قسمت از اي اموال در راه خدا بر حسد صواب ديد پيغمبر(ص) متر

تاود ن ياک قسام از ن

اختتاص به رسول دارد كه خود پيغمبر(ص) ن را براي تيص خود برداتت ميكااد ساپس فرماوده« :ولِاذيِ
الْقُرْبي واَلْيَتامي والْمساكينِ وابْنِ السَّبيلِ» اماا ماراد باه ذني القرباي نزديكاان پيغمبار(ص) اسات ن ماا در اياجاا
نمي توانيم بگوييم عموم مؤماي از اقرباء پيغمبر(ص) به حساب مي ياد ن مراد نهاا هساتاد ،همچااان كاه ايا
مطلد از خود يه ظاهر است .ن مراد از يتامي فقراء همان ذي القربي است همچاان كه سايا

ياه بادان اتاعار

دارد ،ن علت اياكه ايتام ختوصا در يه ذكر تده اند ن تقسيم خود ذي القربي قرار رفته اند از نظر اهميت نان
است ن از ائمه اهل بيت نقل تده است كه مراد از ذني القربي اهل بيت اند ،ن ماراد از ايتاام ن مسااكي ن ابا
السبيل ايتام ن فقرا ن از راه ماند ان اهل بيت(ع) مي باتاد« ،قالَ علِيَّ بنَ الْحُسَيْنِ(ع) :هُمْ قَربانا و مَساكينِنا و اَبْنا ِ
سَبيلِنا» امام چهارم (ع) فرمود « :ها نزديكان ما ن فقرا از ما ن از راه ماناد ان از ماا اهال بيات اناد ن باه هماي
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فدك :فقط خوراك اختصاصي پيامبر
در كتاب معجم البلدان درد استان فدك از فتوح البلدان بال ذري نقل ميكاد :هاگامي كه زهرا(س) به نزد ابي بكر ن
ميراث پدر را نسبت به سهم پيغمبر(ص) از خيبر ن فدك مطالعه كرد ،ابوبكر فت :اي دختر پيامبر م از رسول
خدا (ص) تايدم كه ميفرمود :اياها خوراك م است كه خدا به م در دنران زند يم اطعام فرموده ن هر اه مردم
اي اموال بايد بي مسلمانان تقسيم ردد.
نچه كه اي
بود پس تتر

فتار را در اياجا مغشو

1

جلوه ميدهد :اي است كه ا ر فدك فقط خوراك ن اذاي پيغمبر (ص)

ديگري براي پيغمبرم در ن جايز نبود .ن حال اياكه رسول اهلل(ص) در امالك باي نضير كه هماناد

فدك فيئ محسوب مي تده تتر

كرده  ،مقداري از ن را به مهاجري بيشيد ن بقيه را نقف فرمود ن صدقه قرار

داد كه بااستانهاي هفتگانه(حوايط سبعه) از ان جمله بود ،ن با جماع تمام مذاهد امت اسالمي نقف چيزي جايز
نيست مگر اياكه قبال ملكيت ن براي ناقف محقق تد ه باتد ن ا ر اي امالك ملک تيتي پيغمبر(ص) نشده
بود چگونه نها را نقف فرمود.
ابو داند در سا خود در كتاب خرا (باب صفايا رسول اهلل(ص)) از ابي طفيل رنايت كرده كه فت :فاطمه(س)
نزد ابي بكر مد ن ميراث پدر را از ني مطالبه فرمود ،ابوبكر فت :م از پيغمبر (ص) تايدم كه فرمود هر اه
خدانند عز ن جل به پيامبر

خوراكي اطعام فرمايد پس ن بعد از ني به كسي تعلق دارد كه حكومت را به دست

مي يرد ن مثل همي رنايت در كتاب كاز العمال جلد 3صفحه  130نقل تده است.
هاگامي كه فاطمه زهرا(س) در مسجد پدر

در مورد استرداد فدك خطبه سرايي فرمود ابوبكر فت :م از رسول

مضمون از امير الموماي (ع) نقل تده است.
 1فتوح البلدان ص-31ترح نه البالاه  16ص211
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اهلل (ص) تايدم كه ميفرمود :ما پيامبران طال ن نقره ن خانه ن ملک ارث نمي ذاريم ن كتاب ن حكمت ن دانش ن
پيامبري به ارث مي نهيم ،ن هرچه به عاوان خوراك ن معا

رنز مره در اختيار داريم پس ن به حاكم ن نلي امر

بعد از ما تعلق دارد هر طور كه خواست در ن حكم كاد ن ما هم اي اموالي را كه مطالبه ميكاي در نظر داريم در
تاظيم ارتش ن ترتيد اسلحه متر

كايم.

تيخ سمهودي در كتاب خالصه الوفاء به اخبار دار المتطفي مي ويد ناقدي فته است 1:پيغمبر(ص) بااستانهاي
هفتگانه (حوايط سبعه) را نقف فرمود 2سپس رنايت كرده از زهريكه ن بااستانهاي هفتگانه از اموال باي نضير

1

كتابي به نام خالصه الوفاء به دست نيامد ،نلي اي حديث در كتاب نفاء الوفاء سمهودي  2ص 160مضبوط

است.
 2بااستانهاي هفتگانه(حوايط سبعه) همچاان كه در مقدمات ك تاب توضيح داده تد به به مييريق يهودي كه يكي
از علماء يهود باي نضير بود تعلق داتت ،ن ان «ها را به پيغمبر(ص) نا اذار كارد ،ن چاون ايا اماوال بادنن
لشگركشي مسلمي به دست مده بود بهره اختتاصي پيغمبر(ص) قرار رفات ،ن رساول اهلل(ص) ن هاا را بار
ختوص فاطمه نقف فرمود .ا ي اموال در سال سوم هجري در ايام جاو احد به دست پيغمبر(ص) رسيد ،ن در
ن هاگام هاوز رسول اهلل(ص) با يهود باي نضير نجاگيده بود .در سال چهارم هجرت جاو با باي نضاير اتفاا
افتاد ،كه لشگريان اسالم نها را محاصره نمودند ،ن اموال نان به نسيله جاو به دست مسلمي افتااد ،ن لاذا ن
اموال اايمت محسوب ميتد .فيئ (بهره اختتاص پيامبر) به حساب نمي يد.
تيخ طبرسي از اب عباس نقل كرده است كه پيغمبر(ص) در رنز جاو باي نضير باه انتاار فرماود ا ار مايال
هستيد اموال ن خانه ها ن سرمايه خود را با برادران مهاجر خود تقسيم كايد ن در اي ااايم هم تريک نها تويد
ن ا ر مايل نيستيد اموال ن خانه ها ن سرمايه هاي تما ميتوص خودتان باتد ن اي ااايم جاگي فقاط در باي
مهاجري تقسيم ردد ،ن تما سهمي از ن نبرديد ،انتار فتاد :ما اموال ن خانه ها ن سارمايه هااي خاود را باا
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بود ،تا نجا كه فته است :ن مي وييم كه اي مطلد را نچه كه در سا ابي داند نارد تده تأييد ميكاد :در نجا
از مردي از اصحاب پيغمبر(ص) نقل تده است كه ني داستان باي نضير را بيان كرد تا رسيد به اياجا كه فت:
نيلستان باي نضير ميتوص پيغمبر(ص) بود كه خدا بوي عطا فرمود ن يه « ما اَفا َ اهللُ عَلي رَسُولِهِ مِنْهُمْ ال » را
تالنت كرد پس پيغمبر(ص) قسمت عمده ن نيلستان را بي مهاجري تقسيم كرد ،ن بقيه ن را در دست بي
فاطمه(س) به عاوان صدقه رسول اهلل(ص) به جاي ماند.

برادران مهاجرمان تقسيم مي كايم ن از اي اايمت سهمي بر نمي داريم ن همه ن بي مهاجري تقسيم تود.
فيررازي در تفسير خود فته است :رنايت تده كه پيغمبر (ص) اموال باي نضير را بي مهاجري تقسيم فرماود
ن به انتار عطا نفرمود جز به سه نفر از نها كه محتا بودند( ابو دجانه ،سهل ب حايف ،حرث ب التامه) امّاا
كس ي كه پاداتته اموال باي نضيرفيئ محسوب –مي تده ن يات فيائ در ماورد نهاا ناازل تاده اسات ،چااي
مي ويد :در جاو باي نضير مسلمانان لشگركشي ن نبرد چاداني انجام ندادند .ن راهي را در اي مقدار راه را هم
پياده پيمودند ،ن در بي

نها سواره فقط تيص رسول اهلل(ص) بود كه بر تتر نري سوار تده باود ،پاس چاون

نبرد خيلي ناچيز بود ن لشگركشي ن تاخت ن تازي به حساب نمي مد ،خدانند اموالي را كه در ن رنز به دست
مد در حكم اموالي قرار داد كه بدنن جاو به دست يد ن لذا ن اموال فيئ ن ملک اختتاصي پيغمبر(ص) قرار
رفت.
ن اياكه پيغمبر(ص) ن امو ال را به مهاجري ن سه نفر از انتار تقسيم فرمود از باب متار
الرسول بود ن متلحت را در اي تقسيم ديد.
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ساهم اهلل ن ساهم

فدك و گواهي عمر
عالنه بر نچه كه در كتابهاي مذكور ثابت كردند كه فدك ملک اختتاصي پيغمبر(ص) بود ن مسلمانان بهره اي از
ن نداتتاد  ،ملطبي را كه اب حجر عسقالني در كتاب صواعق المحرقه صفحه 23ن تيخ سمهودي در كتاب تاريخ
المدياه نقل كرده اند اي حقيقتي را كه ما از تواريخ معتبر استظهار كرديم تأييد ميكااد .ن نيز رنايت مالک ب
انس الحدثان بر همي مطلد داللت دارد .ن مضمون ن اي است كه عمر فت :م تما را از اي امر با خبر سازم
خدانند پيامبر خود را در اي به چيزي اختتاص داد كه با حدي اير از ان عطا نفرموده بود ،پس فرمود :ن چه
بهره داده است خدا رسول خدا را از نها پس تما مسلط نشديد بر ن به سبد لشگركشي ن تيت نتا ليك خدا
مسلط مي كاد پيامبرانش را بر هركس بيواهد ن خدا بر همه چيزها تواناست پس اي اموال ملک خاص رسول
اهلل(ص) قرار رفت .نلي پيغمبر (ص) نها را بدنن تما متر

نفرمود ن تما را از ن اموال محرنم نساخت،

بلكه ن اموال را به تما عطا فرموده ن در بي تما تقسيم كرد تا اياكه اي مقدار خاص از ن اموال 1باقي ماند ن به
اندازه هزياه يک سال زند ي اهل خود از اي اموال به نها انفا ميفرمود ،ن بقيه را در همان موردي كه مال اهلل
را متر

ميكرد صر

همان ترتيد صر

ن خر مينمود ،اي برنامه در زنده بودن خود پيغمبر(ص) ن اموال را متر

ن خر مينمود.

ميكرد به

2

در اياجا مي وييم اي جمله كه عمر فته «فكانَتْ هذِهِ خالِصَةً لِرسولِ اهللِ» اي اموال ملک خالص پيغمبر(ص) بوده

 1بااستانهاي هفتگانه(حوايط سبعه)
 2نفاء الوفاء  2ص ، 101ترح نه البالاه  16ص 222اب ابي الحديد مي ويد :علاي(ع) ن عبااس بار عمار
نارد تدند در حال ي كه ن دن با هم در مورد امالك خالته باي نضير مياصمه داتتاد ،ن عمر اي مطالد را نجا
فت ن نامي از فدك نيست.
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نص است بر اياكه فدك ملک خاص پيغمبر(ص) بوده ن بايد بعد از ن حضرت به نرثه ن جااب برسد .زيرا اصل
در ملک خاص هر ميتي اي است كه بعد از رني به بازماند ان ان تعلق بگيرد ن اي جمله (فما تَرَكهُ الْمَيِّتُ
فَلِوارثِهِ) يک اصل مسلم قانوني اسالم است ،ن اياكه فته تده بعد از پيغمبر(ص) ملک خاص پيغمبر به مسلمانان
برمي يرد اي بر خال

اصل است ن بايد يک دليل محكم ن قاطعي داتته باتد كه بتواند با اصل در قانون معانضه

كاد.
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تصرف فدك به پندار ابي بكر
اي رنايت عمر كامال واهي ميدهد كه تتر

ابي بكر ن فدك بر حسد اي مطلد بود كه ابي بكر خود را نلي

پيغمبر(ص) ميدانست ،ن لذا ن اموال را تتر

كرده ن به طرزي كه پيغمبر(ص) در نها عمل ميفرمود در نها

عمل كرده تا عمل نلي خال

عملي نبي نباتد .تاهد بر اي مطلبي است كه سمهودي در تاريخ خود نقل نموده

است :فت فاطمه سهم خد را از مترنكه پيغمبر(ص) از ابي بكر مطالبه فرمود ،ن ابوبكر از پرداخت سهم ني امتااع
نرزيد ن فت م هيچگاه نچه كه پيغمبر(ص) عمل ميفرموده ترك نميكام زيرا ميترسم ا ر برخال
پيغمبر(ص) عمل كام از مسير ان ماحر
متالح اجتماعي مسلمانان متر

رفتار

توم ،ن پيامبر(ص) محتوالت فدك را در رفع نيازهاي تيتي ن

ميفرمود.

در اياجا ما مي وييم ا ر اي رنايت (كه فيئ خوراك زند ي پيغمبر(ص) بوده ن پس از ني به عامه مسلمي تعلق
دارد ن بايد در متالح نان متر
تتحيح تتر
م

تود) صحيح بوده است ،پس چرا ابي بكر در مقابل مطالبه فاطمه(س) براي

در اي اموال به اي رنايت استدالل نكرد ،كه فت تتر

هماناد پيغمبر(ص) رفتار كام .كه اي

م در اي اموال به جهت اي است كه

يک نوع اجتهاد تيتي از ابي بكر بود كه خود را نلي پيغمبر

ميپاداتت.
پس بر حسد اي رنايات تتر

ابي بكر ن فدك مبتاي بر حديث ن رنايت پيغمبر(ص) نبوده است بلكه مبتاي بر

اجتاهاد تيص ني بوده.
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تناقض بين حديث ابي بكر و اجتهاد عمر
ا ر اي

رنايت كه ابي بكر از پيغمبر(ص) نقل كرده (كه فيئ طعمه پيامبر است ن پس از ني به مسلمانان

برمي ردد) صحيح بوده پس چگونه جايز بود كه عمر از فدك دست بردارد ن ن را به علي(ع) ن عباس تسليم كاد.
در حالي كه بر حسد ن حديث اي فدك ملک مسلمي بود ن همه مسلمانان در ا« حق داتتاد ،ن مسلم است كه
علي(ع) اي مال را از عمر به عاوان اياكه ان يكي از مسلمانان است نگرفت ،بلكه نرا به عاوان ميراث اخذ كرد ،ن
لذا هاگامي كه ن حضرت ن عباس در مورد فدك نارث پيغمبر(ص) با هم مياصمه داتتااد عباس مي فت فدك
ملک پيغمبر(ص) با هم مياصمه داتتاد .عباس مي فت فدك ملک پيغمبر(ص) بوده ن م هم نارث پيغمبرمط ن
علي (ع) اي مطلد را انكار ميكرد ن ميفرمود :پيغمبر فدك را در زمان زند ي خود به فاطمه (س) بيشيد ن لذا
فدك به م ميرسد اي مطلد را اب حجر1از بياري نقل كرده كه ني در طي سادي اي رنايت را ذكر نموده كه
فاطمه(س) ن عباس نزد ابي بكر مدند ن ميراث خود را از فدك ن خيبر مطالبه كردند(تا خر رنايت) عالمه
سمهودي در كتاب تاريخ المدياه ن با قوت افدك الحموي در كتاب معجم البدان نقل كرده اند كه مجد در ترجمه
فدك فته است :فدك ن ملكي بود كه در مورد ن مياصمه ناقع تد ن فاطمه (س) ادعا ميكرد ن را
پيغمبر(ص) به م عطا فرموده است .ابوبكر از ني تاهد طلبيد ن علي(ع) در اي مورد به نفع فاطمه(س) واهي
داد ،ابوبكر واه ديگري مطالبه كرد زهرا ام اليمي را نيز در اي قضيه تاهد رفت ،ابوبكر به فاطمه (س) اظهار
كرد اي دختر پيغمبر(ص) تو خود ميداني كه تهادت در صورتي كامل است كه يک مرد ن دن زن واهي دهاد.
پس از ابي بكر هاگامي كه هاگامي عمر حكومت را به جاو رفت ن فتوحاتي انجام داد اجتهاد ني اقتضا كرد كه
فدك را به علي(ع) ن عباس كار به مياصمه كايد .هر دن به نزد عمر مدند ،ن عمر از حكم كردن بي اي دن امتااع

 1نفاء الوفاء  2ص160
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كرد ن فت به م مربوط نيست ،به م ملک را به تما نا ذار كردم ن تما خود به حق ن مقام يكد ر از م
تااتر هستيد 1.در اياجا مي وييم چرا عمر امتااع كرد كه بي علي(ع) ن عباس حكم كاد در حالي كه اي دن
مدعي ميراث ن نحله بودند .يعاي عباس ادعا ميكرد كه فدك ميراث پيغمبر(ص) است ن علي(ع) ادعا ميكرد كه
فدك اعطايي رسول اهلل(ص) است .ن اي هردن ن ادعا اخال

مبااي ابي بكر ن عمر در اصل تتر

فدك بود.

ثانيا :ا ر فدك جزء اموال مسلمي بوده ( 2نچاان كه خليفه انل پاداتته بود) جايز نبود عمرا از ن دست بر دارد ن
حق مسلمي را تفويت كاد ،يا اياكه اي مال را به تيص معياي اختتاص بدهد بدنن اياكه براي مسلمانان نتيبي
در ن باتد  ،پس اي اجتهاد عمر در برابر ن احاديث ن رناياتي كه از ابي بكر تايده تد اجتهاد بي مدركي است
ن اي اجتهاد موجد تد كه اموال مسلمي در مورد تلف ناقع ردد در اياجا تاها محمل صحيحي كه ميتود براي
عمل عمر تراتيد اي است كه بگوييم عمر ابتدا فدك را تتاحد كرد به عاوان پيرني از ابي بكر ن بس ،يا اياكه
بگوييم رأي عمر ابتدا در مورد فدك همان رأي ابي بكر بود .سپس عمر از رأي خود عدنل كرد ن اجتهاد ثانوي ان

 1التواعق المحرقه ص 23در ملحق فدك(انتهاي كتاب) در طي بيان تاريخ فدك اي مطلد كامال بررساي تاده
است .كه ابابكر ن عمر هيچ كدام فدك را به علي(ع) ن عبااس برنگرداندناد ن ايا مطلاد مرباوط باه حاوايط
سبعه(بااستان هاي هفتگانه) بود كه عمر نها را را به علي(ع) ن عباس رد نمود ن مياصمه نها هام مرباوط باه
همي حوايط سبعه بود.
2

اي مطلد اتاره به فتار ابي بكر كه فت از انل اي مال به پيغمبر(ص) تعلق ند اتت ن ملک مسلمانان بوده

است ن پيغمبر(ص) اي مال را صر

امور نظامي اسالم مي فرموده ن هم اكااون متتادي ايا ماال ما هساتم

همچاان كه پيغمبر(ص) در زند ي خود متتدي اي مال بود
ترح نه البالاه  16ص214
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ماجر به اي تد كه فدك را به نرثه پيغمبر(ص) بر رداند ،ن اير از اي عمل هيچگونه محمل صحيحي ندارد.

1

1

خواناد ان محترم در اياجا توجه دارند كه اي محمل تراتي مرحوم متا ف براي عمل عمر ا ر نگاوييم ياک

نوع طعاه به انست ،بايد بگوييم در مقاممماتات با هواداران خليفه دنم بوده است .ن اال مطلد معلوم است كاه
اي خلفا فقط نقش حكومت خود را مي ديدند ن با باد به هايچ اصال ن مبااايي نبودناد .هاگاامي كاه سياسات
حكومتي نها اقتضا مي كرد دست به اتد ن چپانل بزناد قانون ن حديث قالبي مي ساختاد ن زماني كه سياست
حكومتي نان براي جلد افكار عمومي اقتضا مي كرد حق را به حقدار رد كااد.
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انكار و بهانه جويي ابي بكر
نتوص فو العاده اي از نظر صحاح ن سا ن تواريخ معتبره نارد تده در اياكه فدك ملک خاص ن خالص
پيغمبر(ص) بوده است .ن باابراي انكار ابي بكر نسبت به تعلق اي مال به پيغمبر(ص) ن ادعاي ان به اياكه فدك به
عموم مسلمانها تعلق دارد ،خيلي بيجا ن بي معاي بوده است ن احتجا ني به اياكه پيغمبر(ص) عايدات فدك را
در مورد لشگركشي ن انفا في سبيل اهلل متر
اي ادعايي كه برخال

ميفرموده اي ادعا محتا به بياه ن تاهد است ،ن بايد در برابر

قر ن ن اصل قانون فيئ در اسالم بوده است از ابي بكر تاهد ن بياه مطالبه تود ،نه از

فاطمه كه ادعاي ان بر طبق قر ن ن اصل ماده قانون فيئ در اسالم بوده است ذتته از اي بهانه ن دليل ان در
تتر

فدك به ادعا اياكه از نلي پيغمبر است بسيار الط ن نامربوط بوده ،زيرا نلي حق ندار در مال مولي عليه به

هر طرزي كه دليواه ان باتد تتر

كاد بلكه تتر

ان بايد مبتاي بر اساسي باتد.
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فدك و اولياي امور
نلي امر پس از پيغمبر(ص) حق ندارد كه هرچه به نظر

مد در فدك تتر

كاد ،بلكه چون فدك فيئ است

نظيفه ان اي است كه ن را به ذني القربي پيغمبر(ص) نا ذار نمايد .بر حسد مالك صريحي كه اي مطلد در
قر ن دارد« :و ما اَفا َ اهللُ علي رَسَولِهِ مِن اَهْلِ الْقُري فَلِلّه و للرَّسولِ و لِذِي الْقُربي» هرچه خدا به پيغمبر(ص) از اهالي
قريهها بهره داده است سهم خدا ن پيامبر ن ذي القربي است.
البته چون مال ملک نان است نها هرطور كه خواستاد در ن تتر
بيواهد ميتواند تتر

ميكااد ،زيرا انسان در دارايي خود هر طور

كاد امّا ن كسي كه امور ان را بعد از ان به دست مي يرد نميتواند هرطور كه خواست در

زايد از نصيت تيص نسبت به اموالش رفتار كاد .نچه مسلم است اي است كه پيغمبر(ص) در ختوص فدك
هيچگونه نصيتي نداتته است ن ا ر نصيتي خاص در مورد فدك ميفرمود اي اختال
اياكه تهرستاني در كتاب ملل ن نحل مسئله فدك را از جمله اختال
است .نجا كه مي ويد :اختال

ناقعا نميتد ،ن حال

عمده بعد از نفات رسول اهلل(ص) تمرده

تشم كه بعد از نفات پيغمبر(ص) در بي مسلمي پديدار تد موضوع فدك ن

توارث پيغمبر(ص) بود ،فاطمه(س) در مورد فدك دن تمليک را ادعا ميكرد ،يكي تمليک از نظر نراثت ن ديگر
تمليک از نظر اياكه فدك اعطايي پيغمبر(ص) به ان بوده است.
ن در كتاب معجم البلدان مي ويد :در امر فدك بعد از پيغمبر(ص) اختال

تديدي بي ابي بكر ن ل رسول

اهلل(ص) رخ داد نبعضي از كساني كه اخبار فدك را رنايت كرده اند رنايت نان مبتاي بر هوس بازي ن ناحق
سرايي بوده است.
به اي اختال

زيادي كه در مورد فدك بوده چگونه انسان خود را راضي كاد كه بايد فاطمه(س) از فدك محرنم

تود صرفا به خاطر يک حديث ضد قر ني كه ابي بكر جهت رد زهرا(س) تراتيده است:
(«نحن معاشر االنبيا ال نورّث» ما پيامبران ارث نمي ذاريم) يا چگونه ن به چه دليل انسان در مقابل اصل مسلم
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قانون اساسي اسالم (ما تَرَكهُ الْمَيِّتُ فَلِوارثِهِ  -هرچه ميت به جا ذارد به نارث ان متعلق است) ميتوان يقي كاد
كه مترنكه پيغمبر(ص) صدقه بوده است
اي ادعا كه پيغمبر(ص) محتوالت فدك را در نيازهاي تيتي خود ن هزياه نزديكان ن ذني القربي متر
ميفرموده 1ن زيادي ن را در جاگلها ن لشگركشيها مترن
فر

ميداتته ،انال احتيا به اثبات ن دليل دارد ن ثانيا بر

اي كه مطلد ثابت باتد ،اياكه پيغمبر(ص) زيادي محتول فدك را صر

ن خر جاگلها ميفرموده دليل

نميتود كه فدك فيئ ن بهره مسلمي باتد ،چرا اياكه قسمت عمده محتوالت ن باا بر اي فر

صر

ن خر

ذي القربي ن هزياه زند ي خود پيغمبر(ص) ميتد دليل نباتد كه فدك ملک تيص پيغمبر(ص) بوده ن بعد از
ني بايد به نرثه ا

1

ماتقل ردد.

2

البته اي مطلد بر حسد پادار عمر بوده كه در رنايت مالک ب انس ذتت ن مدرك ن :ترح نه البالااه

 16ص 222ن نفاء الوفاء سمهودي ن صوابق اب حجر است.
2

ممك است در اياجا فته تود علت اياكه پيغمبر(ص) مازاد نيازهاي تيتي ن هزياه زند ي ذني القرباي را

از عايدات فدك صر

ن خر مسلمي مي كرده از باب تبرع ن خيرات باوده كاه از ماال تيتاي خاود انجاام

مي داده نه از اي باب كه مسلمانان در فدك حقي داتتاد.
71

فدك و دادخواهي زهرا
عموم الفاظ ن سطرهاي كتابهاي صحيح بياري ن صحيح مسلم ،سا ابي داند ،كتابهاي مااقد با كمال صراحت
وياي اي حقيقت اند :مادامي كه زهرا(س) زنده بود در مورد فدك ساكت نشد ن مكرربايي بكر مراجعه كرد ن
فدك را مطالبه فرمود ،حتي در مسجد پيغمبر(ص) در برابر عموم مسلمانها ادعاي خود را به اياكه فدك اعطايي
پيغمبر(ص) است اظهار فرمود ن واهاني را در برابر مسلمي اقامه نمود .ن در مرتبه ديگر به عاوان اياكه فدك
ارث پيغمبر(ص) است ن بايد در تتر

ان در يد داعيه خود را اظهار فرمود ن به عبارت ونا ون با ابي بكر

احتجا نمود« :اَنتَ ورِثْتَ رَسولَ اهللِ(ص) اَمْ اهْلَهُ؟» يا تو نارث پيغمبري يا ل ان ابي بكر در جواب ناچار فت:
بل اهله بلكه ل ان (همچاان كه در مساد احمد حابل نقل تده)1در مورد ديگر مقام اثبات حق خود فرمود« :يا
ابابَكَراً في كِتابِ اهللِ اَنْ ترِثَكَ اِبنَتُكَ وَ ال اَرِثَ اَبي» يا كتاب خدا است كه دختر تو از تو ارث ببرد ن م از پدرم
ارث نبرم (سيره حلبي) ن در نحله ديگر در طي عبارت جالد خطبه تيواي خود احتجا تايانش را اياگونه
ادامه داد:
«يَابنَ اَبي قُحافَةٍ اَ في كِتابِ اهللِ اَنْ تَرِثَ اَباكَ وَ ال اَرِثَ اَبي لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً فَرِبّاً» اي پسر ابي قحافه يا در كتاب خدا
است كه تو از پدرت ارث ببري ن م از پدرم ارث نبرم مطلد تازه اي نردي اي سياراني ن خطبه جالد را از
اب ابي الحديد در ترح نه البالاه ضبط فرموده 2ن چون بااي مادر اي كتاب بر اختتار است از ذكر ن
خودداري ميتود ن نيز اب طيفور بغدادي در كتاب بالاات الاساء اي خطبه را نقل نموده است.

1

اب ابي الحديد در ترح نه البالاه  16ص 211بعد از ذكر اي رنايت مي ويد :ا ار ايا حاديث صاحيح

باتد پس ابي بكر در اياجا يک نوع اقرار ضماي نموده به اياكه پيغمبر(ص) مورث است ن اهل ان نارث اند.
2

ترح نه البالاه اب ابي الحديد 16ص 211ن 241
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چهارمي احتجا ن دادخواهي ن حضرت هاگامي بود كه به اتفا موال امير الموماي (ع) به نزد ابي بكر مد ن با
ان به قر ن احتجا فرمود:
« -1وَوَرِثَ سُلَيمانُ داوُدَ» 1سليمان از داند ارث برد.
-2درخواست زكرياي پيغمبر(ص) از خدا« :ربِّ هَبْ لي مِنْ لَدُنكَ وليّاً يَرِثْني و يَرِثَ مِنْ آلِ يَعقوبَ» 2خدايا به م
فرزندي كرامت فرما كه از م ن از ل يعقوب ارث ببرد.
-3فرمان خدا در مورد ارث« :يوصيكُم اهللُ في اَوالدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاَنثَيَيْنِ» 3سفار

ميكاد خدا در انالد تما

كه براي پسر به اندازه سهم دن دختر است (پس دختر به طريق انلي از پدر ارث ميبرد) ن اي حاجه تاهدخت
اسالم در كتاب ميتتر الكاز العمال در حاتيه مساد احمد حابل ذكر تده است.
پاجمي موردي ك هشاهدخت عزيز اسالم در مقام احتجا برابر هيئت حاكمه قيام فرمود همان موردي است كه
اب ابي الحديد از ابي بكر جوهري نقل كرده است :پس از نكه ابي بكر خالفت را به چاو نرد فاطمه بر ان نارد
تد ن ميراث پدر را از ني مطالبه كرد ن ابي بكر از پرداخت ميراث پدر به ني امتااع نرزيد ،فاطمه(س) فرمود:
ا ر در همي امرنز تو بميري نارث تو كيست ابي بكر جواب داد :فرزندان ن اهل م  ،فاطمه(س) فرمود :پس
چگونه نارث پيغمبر(ص) تو باتي ن فرزندان ن اهل ان از ني ارث نبرند ابي بكر پاسخ فت :چاي نيست ،م
ادعا نكردم كه نارث پيغمبرم ،حضرت فرمود :پس چگونه فدك را تتر

نمودي در حالي كه ن ملک تيص

پيغمبر(ص) بود ن ما را از ن محرنم ساختي  4ن البته اير از هم موارد ديگري پيش مد كه فاطمه (س) در مورد

 1سوره نحل يه16 :
 2سوره مريم يه6:
 3سوره نساء يه11 :
4

ترح نه البالاه اب ابي الحديد  16ص232
10

فدك احتجا فرمود.
البته به زندي ترح اي مطلد خواهد مد كه بر حسد نچه كه در تواريخ ن كتد سيره ن صحاح نقل تده است.
پيغمبر(ص) فدك را در زمان حيات خود به فاطمه(س) عطا فرمود ن هاگام رحلت رسول اهلل (ص) فاطمه(س)
متتر

فدك بود ،هاگامي كه ابي بكر رني كار مد افرادي را فرستاد تا فدك را تتر

كردند ن بدي نسيله از

فاطمه(س) رفت ن هاگامي كه از زهرا(س) بياه ن واه بر مالكيت ني نسبت به فدك مطالبه كرد به ابي بكر
رفته تد :زهرا(س) متتر

نبايد براي اثبات ملكيت خود تاهد اقامه كاد ،بلكه ن

ن ذناليد است ن متتر

كسي كه در برابر ني ادعا كرد كه ان مالک نيست بايد بياه بيانرد.
پس رني مبااي محاكمه رسمي الزم نبود فاطمه(س) تاهد بيانرد ،ن اياكه علي(ع) ن ام ايم را به عاوان تاهد بر
مطلد حاضر فرمود نه از باب واهي رسمي ،بلكه از باب استظهار مطلد به واهي نها استدالل فرمود ،ن چون
ابي بكر بر خال

حق ن عدل از رني تاهد طلبيد ن ان را ملزم با تيان بياه كرد ،زهرا(س) براي اثبات سي خود

واهان محكم ن عادلي را حاضر فرمود(ن از طرفي هم براي اياكه زير بار الزام زنر ن اير عادالنه ابي بكر نرفته
باتد واهان را تكميل نفرمود ،زيرا تكميل تهادت از طر

زهرا(س) در اي مورد يک نوع تتويد زنر ويي ابي

بكر بود)
از همه اي سي

ذتته ،سئوال  :چرا ن به چه دليل بايد تهادت ن واهي علي(ع)(كه افضل امت بوده است) به

اياكه فدك اعطايي پيغمبر(ص) به زهرا(س) بوده ن زهرا(س) مالک فدك است پذيرفته نشود امّا واهي ابي بكر(
برخال

قر ن) به اياكه ميراث پيغمبر(ص) به مسلمانان برمي ردد مورد پذير

پذير

واهي در اي دن مورد چرا

11

ناقع تود اي اسقاط تهادت ن

فدك و ادعاي فاطمه
بعضي فته اند :فاطمه(س) در انلي نحله مطالبه فدك ادعاي ميراث داتت .سپس ادعا كرد :كه فدك اعطايي
پيغمبر(ص) بوده ن ان مالک است ،ن اي قول درست نيست ،بلكه مطالد به عكس بوده در سيره حلبي 1نقل تده:
ادعاي ميراث فاطمه(س) در برابر ابي بكر هاگامي اتفا افتاد كه قبال ني ادعا فرموده بود :فدك اعطايي رسول
اهلل(ص) بوده است ن از واه طلبيدند ن علي(كرم اهلل نجهه) به اتفا ام ايم بر اي مطلد واهي دادند ،ن
موضوع از اي قرار بود :كه فاطمه(س) بعد از نفات پيغمبر(ص) به نزد ابي بكر مد .ن فرمود :فدك اعطايي پدر
م است كه در زمان زنده بودن خود به م بيشيده بود ،ابوبكر اي مطلد را انكار كرد ن فت :واهي بر ادعاي
خود اقامه ك  ،پس علي(ع) به نفع زهرا(س) واهي داد ،ابي بكر تاهد ديگري طلبيد ن ام ايم هم نيز بر اي
مطلد تهادت داد.
ابوبكر فت :اي دختر پيغمبر(ص) تو خود ميداني كه تهادت با واهي يک مرد ن زن تكميل ميتود.
ن صاحد معجم البلدان نيز اي مطلد را در ماده فدك به همي كيفيت بيان ميكاد كه انل فاطمه(س) نسبت به
فدك ادعاي نحله فرمود ،ن اب ابي الحديد در ترح نه البالاه  16ص 214نيز اي قضيه را به همي كيفيت از
ابي بكر جوهري نقل نموده است.

 1سيره حلبيه  3ص 31ن همي مطلد نيز رأي مرحوم سيد مرتضي بوده است در نجايي كه مي ويد :فتگاو
در نحله بودن فدك مقدم است ظاهرا ن رنايات تماماا باه هماي ترتياد نارد تاده (تارح نها البالااه 16
ص )277ن رأي خود اب ابي الحديد هم نيز همي است .زيرا مي ويد :نچه كه مرتضاي ره فرماوده (از اياكاه
موقعيت مقتضي بوده كه ابتدا فاطمه(س) نحله بودن فدك را ادعا كاد) اي حر
ص)216
12

صحيح است(.ترح نها

16

هشام ب محمد از پدر

نقل كرده كه فاطمه(س) به ابي بكر فت :اياک ام ايم

واهي ميدهد :كه پدرم فدك را

به م عطا فرمود ،ابي بكر در جواب فت :اي دختر پيامبر(ص) سو اد به خدا پرنرد ار ميلوقي را نيافريده كه از
پدرت رسول اهلل(ص) در نزد م محبوبتر باتد ن ن رنزي كه پدر از دنيا رفت دنست داتتم سمان به زمي فرند
يد.
سو اد به خدا ا ر دخترم عايشه اظهار احتيا كاد از نظر م بهتر است از اياكه تو را در حال اظهار حاجت ببيام،
يا تو مي پاداري كه م حق سرخ ن سفيد ن افراد ونا ون را بپردازم ن نسبت به اداء حق تو به تو ستم كام در
حالي كه تو دختر پيغمبر خدايي ،اي مال اصال مال پيغمبر(ص) نبوده ن جزء اموال مسلمي است1ن پيغمبر(ص)

 1اي

فتار ابي بكر( اي مال ملک پيغمبر نبوده ن متعلق به مسلمي است) يک نوع ساتاخي تاكاري اسات ن

اي مطلد بر خال

حكمي است كه خدا نازل فرموده ،همه مسلمانان جهان مي وياد :فادك ملاک اختتاصاي

پيغمبر(ص) بوده است ،به نص صريح قر ن « :وَ ما اَفا َ اهللُ عَلي رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما اَوْجَفْتُمْ عَلَيهِ مِنْ خَيْلِ و ال رِكابَ
ولكنَّ اهللُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلي مَنْ يَشا ُ وَاهللُ عَلي كُلِّ شَيْئْ قَدير» نچه خدا بهره داده پيامبر خود را از ن مردم پاس
تما مسلمي بر ن به سبد لشگركشي ن تاخت ن تاز مسلط نشديد بلكه خدا مسلط مي كاد پيامبران خود را بار
هركس بيواهد ن خدا بر هم ه چيز تواا است امّا اياكاه ماي وياد :پيغمبار(ص) عايادات ايا فادك را صار
لشگركشي ها ن انفا في سبيل اهلل مي فرمود بر فر

اياكه اي مطلد صحيح باتاد همچااان كاه خاود مولاف

فرمود اي يک نوع خيرات ن تبرع بوده كه پيغمبر(ع) از مال تيتاي خاود انجاام داده اسات ،ن ايا موجاد
نميتو د كه فدك از ملک ن حضرت خار

ردد ن بر فر

اياكه اي ملک در ابتدا به عاماه مسالمانان تعلاق

داتته پيغمبر(ص) ن را به ختوص زهرا(س) بيشيده به جهت فرمان خدا كه فرماود «وَ آتِ ذَي الْقُرباي حَقَّاهُ»
حق ذي القربي را بپرداز – عالنه بر اي پيغمبر(ص) بر جان ن اموال مسلم انان ناليت دارد به طوري كه رساول
اهلل(ص) در تتر

اموال مسلمي از خود نها انلي تر است ،پس طبق اي ناليت پيغمبر(ص) اموال مسلمانان را
13

عايدات اي ملک را در لشگركشيها ن انفا في سبيل اهلل متر

ميفرموده ،پس چون پيامبر(ص) نفات يافت

م جانشي انيم ن بايد اي ملک را همچاان كه پيغمبر(ص) تتدي ميفرمود هم اكاون م تتدي كام.
(در برابر اي جمالت ن كلمات مضطرب ن چاد پهلوي ابي بكر فاطمه(س) سيت بر تفت ).ن فرمود :سو اد به
خدا ديگر با تو صحبت نميكام ابي بكر در جواب فت :به خدا قسم هيچگاه م با تو قطع فاميلي نميكام.
فاطمه(س) فرمود :به خدا قسم بر تو نفري ميكام ابي بكر در جواب فت :سو اد به خدا تو را دعا خواهم كرد.
هاگامي هم كه مرگ فاطمه(س) نزديک تد نصيت كرد كه ابي بكر بر ان نماز نيواند .ن لذا زهرا(س) تبانه دف
تد ،ن عباس ب عبد المطلد بر ني نماز ذارد ن بي نفات پيغمبر(ص) ن نفات زهرا(س) هفتاد ن دنتد فاصله
تد.

1

در اي جا مي وييم نچه از اي رنايت ن رنايات مشابه ن (كه بعد از اي ذكر ميتود) به دست مي يد ،ابوبكر از
نظر فاطمه(س) تبرئه نشد ناال علتي نداتت كه زهرا(س) بر ان تا اي درجه خشمگي باتد.
ري فاطمه(س) ميدانست انگيزه ابي بكر در اتد فدك ن محرنم ساخت ني را از حق خود فقط سياست رنز
است ن بس ن هم ان ني را ناداتته كه ادعاي زهرا (س) را تتديق نكاد.
اب ابي الحديد مي ويد :م از علي ب فارن استاد مدرسه مغربيه بغداد سوال كردم يا فاطمه(س) راستگوبوده

به هركس كه مي خواست مي توانست نا ذار كاد .ن رسول اهلل(ص) متالحت را در ايا دياد كاه فادك را باه
فاطمه(س) نا ذار نمايد .ن اب ابي ال حديد باا بر اي رنايت مي ويد :ممك است كسي به ابي بكر بگوياد :ياا
جايز بود.
 1ترح نه البالاه

 16ص 214مرحوم سيد مرتضي فرموده اهل نقل اختالفي ندارند در اياكه علي(ع) خود بر

جاازه فاطمه(س) نماز خواند مگر رنايت بسيار ضعيف ن خال
نماز خواند( .ترح نه البالاه  16ص)271
14

قاعده اي كه نقل كرده عباس هم بر فاطمه(س)

است

فت :ري  .فتم :پس چرا ابي بكر فدك را به ني نداد با اياكه ميدانست ان راست مي ويد.

استاد با اياكه زير بار حق نميرفت ن اخالقا مرد با ابهت ن كم مزاحي بود در اياجا جواب لطيفي داد ،فت :ا ر
ابابكر به مجرد ادعاي فاطمه(س) فدك را به ان رد كرده بود فرداي ن مي مد ن ادعا ميكرد كه بايد خالفت ن
حكومت توهر

را بر رداند .نگاه ابوبكر نميتوانست عذر بيانرد ن نه هم ميتوانست موافقت كاد چون با رد

فدك به مجرد ادعا تثبيت كرده بود كه فاطمه(س) در هرچه كه ادعا كاد بدنن اياكه احتيا به دليل ن تاهد داتته
باتد راستگو است.
اب ابي الحديد مي ويد :ا رچه اي كالم استاد بر سبيل توخي ن مزاح فت نلي سي بسيار صحيحي است.

1

**************ما مي وييم :عليّ ب فارن مدّرس كالم خوبي فت نلي چه بايد كرد كه اجتهاادات ن
تأنيالت موجد ميتود كه افراد اتتباه كااد ن در خال

حقيقت ناقع توند.

2

 1ترح نه البالاه  16ص217
 2براي پيغمبر(ص) كه دختر خود را يا اير دختر خود را بر حسد فرمان الهي كه به نسيله نحي بر ان نازل تد
يا برحسد صوابديد خود مالک يک قسمت از اموال مسلمي بگرداند ن يک قسمت خاص از امالك مسلمانان را
به ان اختتاص بدهد يا خير ا ر فته تود كه اي مطلد براي رسول اهلل(ص) جايز نبود اي سي خال
ن خال

عقل

عقيده مسلمانان جهان است ،ن ا ر فته تود اي عمل پيغمبر(ص) جايز بوده در اي جاا فاطماه(س)

ادّ عاي خالفي نفرموده بلكه ادّ عا كرده كه اي عمل صحيح ن جايز از پيغمبر(ص) صادر تده ن تاهد ن امّ ايم
است.
ا ر واهي يک زن ن هم امّ ايم در اياجا كفايت نمي كرد بايد به ان جواب بدهاد كه واهي اي يک زن كافي
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امّا مدارك نحله ن عطيّه بودن از فدك از پيغمبر(ص) به زهرا(س):
در كاز العمال تتريح به اي مطلد تده است ،در ميتتر كاز العمال كه در حاتيه مساد احمد حابل چااپ تاده
در مسئله صلح رحم از كتاب اخال از ابي سعيد خدري نقل تده كه ان فت هاگامي كه اي

يه نازل تد« :وَ آتِ

ذَالْقُربي حَقَّهُ»  -اي پيغمبر حقّ نزديكان را تأديه ك  -پيغمبر(ص) فرمود« :اي فاطمه فدك از ن تو است»ن هماي
رنايت را حاكم در كتاب تاريخ خود نقل فرموده است.
در تفسير درّ الماثور 1امّا جاللالدّي سيوطي تافعي ذكر نمودكه بزّارازايي يعلي ن اب ابي حااتم ن ابا مردنياه از
ابي سعيد خدري نقل كرده اند كه ان فات هاگاامي كاه ايا

ياه ناازل تاد« :و آتِ ذَالْقُرباي حَقَاهُ) پيغمبار(ص)

فاطمه(س) را خواند ن فدك را به ني عطا فرمود 2.تيخ سليمان قادنزي نقشبادي حافي از ثعلبي نقل كرده :علاي

نيست ،ن يک زن ديگر واه بيانرد نه اي كه ابوبكر در جواب بگويد :اصالً اي مال به پيغمبر(ص) تعلّق نداتته
ن مال همه مسلمانان بوده است ،اي سي ردّ ادّعاي زهرا(س) نيست ن ايا جاواب ايرصاحيح اسات (تارح
نه البالاه

 16ص )220

 1تفسير درّ الماثور

 4ص  177در اياجا در مت كتاب اتتباهي از مرحوم مولّا ف رخ داده ن ن خلاط باي دن

رنايت بوده است كه ن اتتباه را محقّق در حات يه عربي بي دن رنايت بوده است كه ن اتتباه را محقّق محتارم
در حاتيه عربي متذكّ ر تده بودند ن ما در ترجمه اصالح تده ن را ذكر كرديم لذا ا ر مت حاديث ترجماه باا
مت كتاب تطبيق نمي كاد علتش اي است.
2

در اي تفسير ذيل يه تريفه سه رنايت ذكر تده -1 :رنايت مذكور در مت  -2 .اب مردنيه از اب عباس نقل

كرده كه ان فت «لَمّا نَهَلْت وَ آتِ ذَالْقُربي حَقَّهُ – اَقْطَعَ رَسولُ اهللِ فاطَمَة فدكاً – هاگامي كه يه مزبور نازل تاد،
پيغمبر(ص) فدك را به فاطمه(س) اقطاع ن تمليک فرمود -3 ،اب جرير طبري از امام چهارم (ع) زي العابادي
نقل كرده كه حضرت نقتي نارد تام تدند ن ن مرد تامي نشااخته بااي ستاخي را ذارد ،حضرت فرمود ياا
16

ب الحسي (ع) به مردي از اهل تام فرمود« :ما همان ذي القربي هستيم كه خدا به پيغمبر(ص) امر كارد حقّشاان را
تأديه كاد»

1

اب ابي الحديد رنايت مذكور را از رانيان ديگري اير از ابي سعيد خدري نيز نقل نموده است كه چاون ايا
نازل تد «وَ آتِ ذَالْقُربي حَقَّهُ» پيغمبر(ص) فاطمه(س) را خواند ن فدك را به ان عطا فرمود.

تو قر ن خوانده اي عر
كمال تگفتي عر

كرد :ري .حضرت فرمود :يا اي

ياه

2

يه را خواندي «و آتِ ذَالْقُربي حَقَه» مرد تامي با

كرد «و اِنّكُمْ لِلْقَرابَة الّتي اَمَراهللُ اَنْ يُؤتِ حقّهُ؟ تما همان نزديكان پيغمبريد كه خدا به ان امر

كرد حقّ نها را تأديه كاد  -حضرت فرمود :ري .اي سه لفظ (اعطاء ،اقطاع ،ايتاء) در اي سه رنايت داللات
مي كاد كه فدك در تترّ
1

فاطمه (س) بوده است.

ياابيع الموده

 2اي رنايت ابي سعيد خد ري نقدر مورد تواتر بوده است كه مأمون در زماان حكومات خاود كاه فادك را باه
فاطميّ ردّ كرد به همي رنايت استااد نمود ،مرحوم طبرسي در كتاب مجمع البيان

 3ص  411اي حاديث را

با سلسله ساد از ابي سعيد خدري نقل فرموده سپس ميفرمايد عبدالرّحم ب صالح فت :كه مأمون عبّاسي باه
عبداهلل ب موسي نامه اي نوتت ن از ان در مورد قتّه فدك سؤال كرد ،عبداهلل ب موسي در جواب مأمون هماي
رنايت ابي سعيد خدري را نگاتت ن مأمون فدك را به فرزندان فاطمه(س) نا ذار نمود.
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فدك در تصرّف زهرا(س)
اب حجر در كتاب التّواعق المحرقه باب  2صفحه  32فته است :ابو بكر فدك را از فاطمه(س) رفت در حاالي
كه ان مرد مهرباني بود ،زيرا بر ان نا وار بود كه رن

پيغمبر(ص) را تغيير بدهد ،فاطمه(س) نزد ان مد ادّعاا كارد

كه پيغمبر(ص) فدك را به م بيشيده است ،ابوبكر فت يا تاهدي داري علي(ع) ن امّ ايم به نفاع زهارا(س)
در اي قضيّه واهي دادند ،ابوبكر فت :يا به واهي يک مرد ن يک زن تو ادّعاي استحقا ميكاي
ما مي وييم :پس باابراي انكار اي مطلد :كه زهرا(س) متترّ

فدك بود ن ابوبكر ن را با اعمال زنر ن قدرت از

ان رفت معاا ندارد ،ن هر كس ماكر اي مطلد باتد در برابر كتاب خدا ن سااّت پيغمبار(ص) جاز زنر اويي ن
اجتهاد مستبدّانه دليل ديگري نيواهد داتت.
عالمه سمهودي در كتاب نفاء الوفاء از حافظ ب مشيّه از نميرب حسان نقل كرده كه ان فت :م بزياد با علاي
(برادر امام باقر(ع)) فتم اي عمل ابوبكر در نظر م خيلي پست است كه فدك را به زنر از فاطماه(س) رفات.
رسول اهلل(ص) را تغيير بدهد ،فاطمه (س) نزد ان مد ن

زيد فت :ابوبكر مرد مهرباني بود ،نلي نميخواست رن

فدك را از ني مطالبه كرد ،ن مدّعي تد كه پيغمبر(ص) فدك را به م عطا فرموده ،ابوبكر فت يا واهي بر ايا
ادّعا داري زهرا(س) ابتدا علي (ع) را به عااوان اواه نازد ابايبكار نرد ،ن علاي (ع) در ايا جرياان باه نفاع
فاطمه(س) تهادت داد ،سپس امّ ايم را به عاوان تاهد نرد ن امّ ايم رن كرد به ابيبكر ن عمر ،فت ياا تاما
دن نفر تاهديد كه پيغمبر(ص) فت« :امّ ايم از اهل بهشت است»

فتاد :چرا ،امّ ايما فرماود :پاس ما هام

واهي ميدهم كه رسول اهلل(ص) فدك را به فاطمه(س) بيشيد.
اب ابي الحديد معتزلي در ترح نه البالاه به همي مضمون حديثي از ابيبكر جوهري نقل كرده است.

 1اي حديث در ترح نه البالاه

1

 16ص  161ن  211از ابي بكر جوهري از بيت ري ب حسان نقل تاده ن در
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باابراي حديث ا ر ابوبكر سي فاطمه(س) را قبول ميكرد ن فدك را ردّ مينمود .در ايا صاورت در قضاانت
خود اعتماد بر ادّعاي صر

نكرده بود ن بدنن بيّاه حق را به صاحد حق نپرداخته بود .زير اي

فتار امّ ايم ( ياا

تما دن نفر تهادت ميدهيد كه پيامبر(ص) فرمود امّ ايم از اهل بهشت است) به مازله اقرار ن اعترا

بود كاه امّ

ايم از ابيبكر ن عمر رفت بر اي كه امّ ايم در واهي خود راستگو است به طوري كاه نسابت باه ثباوت هار
حقّي كه ان تهادت بدهد براي حاكم عادل قطع ن يقي حاصل ميتود كه ن حق ثابت اسات .ن بااابراي ردّ ايا
تهادت براي حاكم جايز نيست در سا ابي داند اي مطلد مده كه هر اه در جرياني يک تااهد اواهي داد ،ن
حاكم ميدانست كه اي تاهد راست مي ويد ،در اي صورت براي حاكم جايز است كه طبق همان اواهي حكام
كاد ،سپس براي استدالل به اي مطلد حديث تهادت خزيمه ب ثابت را كه به (به نفع پيغمبر(ص) در معاملاهاي
عليه مرد اعرابي تهادت داد ،ن واهي ان به جاي تهادت دن تاهد عادل پذيرفته تد) نقل ميكاد.

1

خر ن نسبت به حديث ذتته جمله اي اضافه دارد ن ن اياكه ابوبكر به فاطمه(س) فت يک مرد ن با يک زن
تاهد بيانر تا استحقا تو نسبت به فدك ثابت تود.
1

داستان تهادت خزيمه ب ثابت از اي قرار است :پيغمبر(ص) از يک مردم اعرابي اسابي خرياداري فرماود ،ن

چون در ن هاگام به اندازه بهاي اسد پول همراه نداتت ،رفت تا پول بيانرد ،قيمات اساد را بپاردازد ن ن را
بگيرد .در اي بي مشتري ها يي به مرد اعرابي مراجعاه كردناد ن ن را بيشاتر از ن مبلغاي كاه رساول اهلل(ص)
خريداري فرموده بود از ان ميخريدند ،مرد اعرابي به طمع افتاد .هاگامي كه پيغمبر(ص) بر شت اظهار كرد :ا ر
تو اي اسد را به فالن قيمت مي خريد فبها ن اال باه ديگاري بفرنتام ،پيغمبار(ص) فرماود ما قابالً اساد را
خريده ام ن اي اسد ملک م است .مرد اعرابي انكار كرد ن فت تو اصالً از م اسد نيريدهاي ،پيغمبار(ص)
به اطرا

نگ اه كرد ن دنبال تاهدي مي شت كه در قضيّ ه به نفع ن حضرت واهي بدهد ،خزيمه با ثابات در

نجا حاضر بود ،فت م تهادت ميدهكه پيغمبر(ص) اي اسد را قبالً خريده است .رسول اهلل(ص) فرمود تو
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ذتته از اي در اياجا با واهي ابوبكر ن عمر به راستگوي امّ ايم نتاب تهود كامل ميتود زيرا در اي قضيه امّ
ايم از ابيبكر ن عمر اقرار رفت كه راست مي ويد ،پس با اي اقرار ويا ابوبكر ن عمر به نچه امّ ايم تهادت
داده واهي دادند ن باابراي بايد فت زهرا(س) در اياجا چهار واه داتت -1 :علي(ع)  -2امّ ايم  -3ابيبكر -4
عمر .زيرا ابوبكر ن عمردر ضم اقرار به راستگويي امّ ايم تهادت دادند كه هر چه امّ ايم بگويد ثابت ن صحيح
است .بلكه ممك است فته تود در اياجا اصالً احتيا به تهادت تاهد ن واه نبود ،زيرا ابوبكر خود را از طر
امّت ن ملّت اسالم مدّعي زهرا(س) به حساب نرده بود ن يا اياكه ان اقرار كرد كه امّ ايم زن راستگويي اسات ن
با فر

اياكه امّ ايم تهادت داد كه فدك متعلّق به فاطمه(س) است پس ويا ابوبكر كه خود مادّعي باود اقارار

كرده كه فدك متعلّق به فاطمه(س) است ن با اقرار مدّعي به ثبوت حق براي مادّعي علياه جاائي باراي تاهادت ن
واهي تاهد باقي نميماند.
بعضي از طر

خليفه عذر تراتيدهاند كه :ابوبكر برمبااي اعتقاد خود نميتوانست فادك را باه فاطماه(س) تساليم

كاد ،زيرا ان از پيغمبر(ص) رنايت كرده بودكه مترنكه رسول اهلل(ص) صدقه است ،پس با اعتقااد باه اياكاه فادك
صدقه است چگونه ميتوانست ن را به زهرا(س) تسليم كاد نلي باابر نچه ماا در اياجاا ثابات كارديم اعتاذار از
جاند خليفه همان عذر بدتر از ااه است ،زيرا اصالً فدك مترنكه پيغمبار(ص) نباود زيارا باا ايا تاهادتهاا ن
واهيها ثابت تد كه فدك مترنكه پيغمبر(ص) نبود زيرا با اي تهادتهاا ن اواهيهاا ثابات تاد كاه فادك را

كه در هاگام معامله اياجا نبودي چگونه چاي

واهي مي دهي خزيمه عر

كرد :يا رسول اهلل(ص) چه طور ما

به راستگويي تو نسبت به نچه كه از جاند خدا نازل كردهاي تهادت مي دهيم يا اياكاه نازنل ايا

ياات را از

جاند خدا بر تو نديدهايم ،نلي نمي توانيم به راستگويي تما در مورد ابتياع يک اسد كه ناظر نبوده ايام اواهي
بدهيم پيغمبر(ص) ان را تحسي فرمو د ن واهي ان را به جاي واهي دن تاهد عادل در اي جريان پذيرفت ن
از ن رنز خزيمه ب ثابت به لقد (ذنالشهادتي ) – صاحد دن تهادت – ملقّد رديد.
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پيغمبر(ص) در زمان زنده بودن خود به دختر

زهرا(س) بيشيده بود .ن ا ر ابوبكر فدكرا به فاطمه (س) تساليم

ميكرد به عاوان اياكه ن نحله پيغمبر(ص) است ردّ كرده بود ن اي با صدقه باودن مترنكاه پيغمبار(ص) ماافااتي
نداتت.

11

نهجالبالغه و تصرف زهرا(س) در فدك
از جمله مطالبي كه بر تتر

زهرا(س) در فدك داللت دارد ن ثابت كرده كه فدك قبالً در دست فاطمه(س) باوده

ن ن را به زنر از چاو ني خار كردهاند :عبارت نه البالاه در مورد نامه امام اميرالماؤماي (ع) باه عثماان با
حيثف است ،در نجا ميفرمايد:
«بَلي كانَتْ في اَيدينا فَدَك مِنْ كُلِّ ما اَظَلَّلْتُه السَّما ُ فَشُحَّتْ عَلَيْها نُفُو ُ قومٍ وَسَخَت عَنها نُفُاو ُ قاومٍ آخارينً ،وَ نِعْامَ
الْحَكَمُ اهللُ ،و ما اَصْنَعَ بِفَدَكٍ وَ غيرِ فَدَكِ والنَّفسُ مظانَّها في غَدٍ جَدَثَ» ري در دست ما از نچه سمان سايه افكااده
است فقط فدك بود ،كه عدّهاي به ن بيل نرزيدند ن عدّه ديگر از ن چشم پوتيدند ن بهتري حااكم خادا اسات
م فدك ن اير فدك را چه كام درحالي كه مانگاه نفس م فرداي ور است.
اب ابي الحديد در ضم تفسير كلمات ن جمالت موال(ع) در اي عبارت مي ويد :وَ هذَا الكَالمَ كالمُ شاكٍ ماتَظَلّمٍ
– اي سي سي

ستمديده اي است كه از جاايات تكايت ميكاد

1

در هر حال از اي بيان موال(ع) چاي برمي يد كه فدك قبالً در دست فاطمه(س) ن علي(ع) بوده ن به زنر ظلام از
نها رفته تده ن در مقام احقا حقّ در مرز مشاجره ن ادّعا اهل البيت (ع) كوتاهي نكردند.
(ا رچه در مقام اخذ حقّ خود به زنر ن اسلحه متوسّل نشدند) ن چاون حااكم جااايتگر زماان باه تاكايت نهاا
توجّهي نكرد ن حكومتهاي قلدر بعدي هم به دادخواهي نان و

ندادند در نتيجه علي(ع) تكايت را به در اه

خدا برد ن فرمود« :نِعْمَ الْحَكَم اهللُ» بهتري حاكم خادا اسات .بعضاي در اياجاا فتاهاناد ا ار فادك ناقعااً ملاک
فاطمه(س) بود پس چرا علي در زمان حكومت خود در مورد فدك هماناد خلفا ذتته رفتار كرد ن ن را به عاوان
بازمانده زهرا(س) تمليک نفرمود

 1ترح نه البالاه اب ابي الحديد

 16ص 201
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در پاسخ مي وييم :انسان هر طور كه بيواهد اموال خود

را برحسد متالح تيتي ن نوعي ميتواناد تتارّ

كاد ،علي(ع) متلحت خود را در اي ندانست كه فدك را به عاوان يک دارايي تيتي تتاحد كااد ن متالحت
را در اي دانسته كه عايدات ن را بي فقرا تقسيم نمايد ،ذتته از اي جواب اي اتكال را خاود ماوال(ع) دنبالاه
فرمايشش در همي نامه بيان فرموده است ،ميفرمايد :و ما اَصنَعُ بِفدكٍ و غَيْرِ فَدَكٍ و النَّفسُ مظانَّها في غدٍ جَدَت تاا
نجا كه ميفرمايد« :و انّما هيَ نَفْسي اَروْضَها بِالتَّقوي لِتَأْتي آمنةً يَوْمَ الْخَوْفِ الْاكبَِرِ و تَثبَتَ علي جَوانِابِ الْمَهْلَاقِ» باه
درستي كه نفس خود را به سبد تقوي رياضت ميدهم براي اي كه در رنز ترس بزرگ امايّت داتاته باتاد ن بار
فراز پرتگاه لغزنده (صراط) ثابت بماند – در اياجا ويا موال(ع) ميفرمايد با اي كه فدك ملک تيص ما اسات
نلي م

ن را رها ميكام ن از ن صرفاظر مينمايم چون عاقبت م فرداي ور است ن با اعرا

از اموال دنيا چه

فدك ن چه اير فدك نفس خود را رياضت مي دهم كه به عشق دنيا ن ثرنت دنيا لوده نشود ن اي رياضات را باه
اي خاطر انجام ميدهم كه در رنز قيامت متون از ترس ن نحشت باتم.
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ادعاي زهرا(س) و تصديق ابوبكر
اب ابي الحديد در ترح نه البالاه 1اي حديث را باا سلساله سااد از عيساي با عباداهلل با محمّاد با علاي
ابيطالد(ع) از اميرالمؤماي علي(ع) نقل كرده كه ن حضرت فرمود :فاطمه(س) نزد ابيبكر رفات ن فات پادرم
فدك را به م بيشيد ،ن علي (ع) ن امّ ايم بر اي مطلد واهاد ،ابوبكر فات :ايا دختار پيغمبار(ص) تاو باه
پدرت اير از حق نسبتي نيواهي داد ،پاره پوستي طلبيد ن تثبيت مالكيت زهرا(س) را نسبت به فدك در ن نوتت
ن به دست فاطمه(س) داد .فاطمه(س) نامه را رفته از نزد ابيبكر خار تد ،در راه با عمر مالقات كارد ،عمار از
ن حضرت پرسيد :كجا بودي زهرا(س) فرمود :هم اكاون از نزد ابيبكر مي يم ن برحساد اواهي علاي(ع) ن امّ
ايم ابيبكر فدك را به م ردّ كرد ن اي نامه را به عاوان تأييد مالكيت م نسبت به فدك به م داد .عمر ناماه را
از دست زهرا(س) رفت ن نزد ابيبكر مد ،از ان پرسيد تو اي نامه را به فاطماه(س) دادي اباوبكر فات :ري،
عمر فت :علي(ع) به استفاده خود واهي داده ن امّ ايم هم زني بيش نيست ،ب دهان بر نوتته ابيبكر انداخت
ن سپس ن را پاره كرد 2.در اي جا ما مي وييم ا ر اي حديث از اميرالمؤماي (ع) صحيح باتد پس عمار در پااره

 1ترح نه البالاه
2
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در كتاب اخبار سيد حميزي تأليف محمد ب عمران مرزباني در صافحه  60ايا جرياان نقال تاده ،مرزبااني

مي ويد :سيد حميري در زمان هشام ب عبدالملک بح ّ مشر

تد ن با كميت تاعر مالقات كرد به ان فت يا

اي اتعار را تو سرندهاي
اِنّي اُحِبُّ اَميرالمؤمنين وَال

اَرْضي بسبّ ابي بكر و ال عمرا

وال اَقولُ اِذا لَمْ يُعْطيا فدكاً

بِنْتَ النَّبي ص و ال ميراثَه كَفَرا

اهللُ يَعْلَمُ ماذا يَأتيانِ بِهِ

يَوْمَ الْ قيامَةِ مِنْ عُذْرٍ اذَا اعْتَذرا

م دنست دارم اميرالمؤماي علي(ع) را نلي راضي نميتوم كه ابوبكر ن عمر را ناسزا بگويم.
14

م نمي ويم كه اي دن در ن هاگامي كه فدك را به دختر پيغمبر(ص) ندادند ن ميراث رسول اهلل(ص) را به ان
نا ذار نكردند كافر تدند.
خدا ميداند كه با نها در قيامت چه كاد ن نان چه از در اه حق بيانرند.
كميت فت :ري .اي اتعار را م

فته ام ن از حكومت اميّه تقيه نمودهام ،ن ماظورم از اي اتعار اي بوده كاه

ضمااً ثابت كام ابوبكر ن عمر ااصد فدك بودهاند.
سيد حميري فرمود :ا ر بااي اتمام حجت بر تو نبود م ساكت ميتدم اي مردك :در مقام حاق اويي در ايا
اتعار سستي نرزيدهاي ،پيغمبر(ص) فرمود :فاطمه(س) پاره ت م است هر كس ان را زار كاد مرا زجر داده ن
خدانند به خاطر اضد زهرا(س) خشمگي ن به جهت رضايت ني خشاود مي ردد ،تو با پيغمبر(ص) ميالفت
نرزيدي رسول اهلل(ص) خود فدك را به زهرا(س) بيشيد ن اميرالمؤماي ن اماام حسا ن اماام حساي علايهم
السالم ن امّ ايم

واهي دادند :كه پيغمبر(ص) فدك را به فاطمه (س) تمليک فرموده ن در عي حال ن دن نفار

قائل تدند كه فدك به زهرا(س) تعلق دارد ،در حاليكه خدا از قول زكرياي پيغمبر(ص) ميفرمايد« :يرِثُني وَيَرِثُ
مِنْ آلِ يَعْقوبَ» ن در جاي ديگر فرمود« :وَوَرِثَ سُليمانُ داودَ» ،ري ،عجيد است :ابوبكر ن عمر در ايا جاا باا
نجود اي

يات ن بياات فدك را به زهرا(س) ردّ نكردند ،زيرا واهي تاوهر ن فرزناد باه نفاع همسار ن ماادر

پذيرفته نشد ،در حاليكه همي افراد در دسيسه بازيها ي خالفت واهي دختر را به نفع پدر ( واهي عايشه كاه
فت پيغمبر(ص) فته ابوبكر با مردم در مسجد نماز بيواند) پذيرفتاد ،ن ابوبكر را به نماز جااي پيغمبار(ص)
ناداتتاد.
تگفتا ،واهي ن دختر به نفع پدر مورد تتديق قرار مي يرد امّا فتار فاطماه(س) ن علاي ن حسا ن حساي
عليهم السالم ن امّ ايم در مورد فدك تتديق نمي تود ن از مثل فاطماه(س) تيتاي در مقاام ادعااي نسابت
بيشش به پدر بياه مطالبه ميكااد ،ن تو اي ك ميت اياگونه به ناحق ازل ميسرايي.
اي كميت ،ا ر مردي در مورد ادعاي فاطمه(س) اياگونه قسم ميخورد :كه ا ر فاطمه ن علي ن حس ن حساي
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عليهم السالم حق نمي وياد زن م مطلقه باتد .يا در اي صورت طال ناقع مي تد كميت فت خير ،سايد
ره فرمود :ا ر اي تيص قسم ميخورد :ا ر علي ن فاطمه ن حس ن حسي عليهم السالم حق مي وياد زن م
مطلقه باتد .يا در اي صورت طال ناقع مي تد كميت فت ري زيرا اي خانواده جز حقّ ادعاا نمايكاااد،
سيد فرمود :پس هم اكاون با اي تعري كه فته اي چه خواهي كرد
كميت فت به در اه خدا توبه ميكام از نچه سرنده ام ن تو اي ابا هاتم از ما افقه ن اعلم هستي.
مرحوم تيخ بهايي ره مان كرده كه اي اتعار كميت سرنده يک فرد ناصابي اسات .در ردّ ايا اتاعار چااي
سرنده است:
يا اَيُّها الْمدعي حبَّ الْوًصيِ وَلَمْ
كذِبْتَ واهللِ في دَعْوي مَحَبَّتِهِ

تَبَّتْ يداكَ ستُصلي فَي غَدٍ سَقَرا

فكيفْ تَهْوي اَميرالمؤمنينَ وَقَدْ

اراكَ في سَبِّ مَن عاداه مُفتَكرا

فَاِنْ تَكُنْ صادِقاً فيما نَطَقْتَ بِهِ

فَابرأ الَي اهللِ مِمَّن خانَ اَوْ غَدَرا
وَ قالَ اِنَّ رسولَ اهللِ قَد هَجَرا

وَاَنْكَرَا النَّصَ في خُمٍّ وَبَيعتِهِ

اَتَحْسبُ الْ أَمرَ في التَّمويه مستتراً

اَتَيْتَ تَبْغي قيامَ الْعذر في فَدَكٍ

سَيَقبلُ الْ عُذرَ مِمَّنْ جا َ مُعْتذِرا

اِن كان في غَصْبِ حقِّ الطدهْر فاطمَةَ

و كُلٍ ظَلَمِ تَربي في الْحَشْرِ مَغْتَفِرا

فَكُلد ذَنْبٍ لَهُ عَذْرَ غداهَ عَدٍ

عَسي يَكونُ لَهُ عُذر اِذا اعْتَذَرا

بَلْ سامَحَوهُ وَقَولوا النُؤاخذُهُ

و االَمرتضح كالصّبح اِذْ ظَهَرا

فَكَيْف والْعُذرَ قَبلَ الشَّمسِ اِذْ بَهَعَتْ

عُمياً وُصُعاً فَال سَمعاً وال بَصَرا

لكنَّ اِبليسُ اَغواكُمْ وَصَيَّركمْ
اي كسي كه ادعا مي كاي عشق نصي پيغمبر(ص) را
سو اد به خدا در ادعاي دنستي ني درنغ مي ويي
16

خشک باد دن دست تو به زندي فرداي قيامت به دنزخ ناصل خواهي تد
چگونه با اميرالمؤماي (ع) عشق مي رنزي در حالي كه
تو را درد دتاام دادن دتماانش مردد ميبيام
ا ر در فتار خود راستگو هستي
از خائ مكار به خاطر خدا بيزاري بجوي
ن خائ نابكاري كه نصّ حديث را در ادير خم ن بيعت با علي (ع) را انكار كرد.
ن فت پيامبر(ص) هذيان مي ويد
تو اراده كردي در مسئله اتد فدك عذر بتراتري
يا چاي مي پاداري كه اي امر بزرگ در لفافه تزنير پوتيده ميماند
ا ر در چپانل حقّ تاهدخت پاك اسالم زهرا(س)
در مقام پوز

طلبي ااصد عذر پذيرفته تود

پس بايد فت كه هر ااهي در فرداي قيامت قابل اعتذار است
ن هر ستمي در محشر بيشوده خواهد تد
بلكه با ني مسامحه كايد ن بگوييد ما از ان مؤاخذهاي نداريم
تايد بتواند عذري در هاگام پوز

طلبي بيانرد

چه پوزتي چطور
عذر مربو ط به تد تاريک قبل از طلوع خورتيد است
امر فدك همچون صبح درخشاده ظاهر بوده است
بلكه بايد فت تيطان تما را فريفت ن تما را
كور ن كرد قرار داد كه نه چيزي ميبيايد ن نه ميتاويد
17

كردن نامه ابيبكر اجتهاد مستبدانه به كار برده ،ذتته از اياكه اي عمل خرن از طاعت امام ان ابيبكر بوده نسبت
به اميرالمؤماي علي(ع) تجاسر ن ستاخي نرزيده است ،چون ن حضرت طع زده در حالي كه عمر كسي بود كه
در ادير خم اقرار كرد« :عليُّ وَليُّ كلِّ مؤمنٍ و مؤمنَة» علي(ع) بر هر مرد ن زن مؤماه ناليات دارد – ن باه ايا –
مطلد فير رازي در تفسير خود جلد  3صفحه  236ن اب كثير در كتاب البدايه نالاّهايه جلد  7صفحه  341تتريح
كردهاند :كه عمر ب خطاب در رنز ادير دست علي(ع) را رفت ن فت« :هَنيئااً لَاكَ ياابنَ اَباي طالِابٍ اصْابَحْتَ
مَوْاليَ وَمَوال كُلِّ مُومنٍ و مؤمنةٍ»  -مبارك باد بر تو اي پس اي پسر ابي طالد موالي م ن موالي هر مرد مؤم ن
الاّضره في مااقف العتره «جلد  2صفحه  161اي جريان

هر زن با ايمان شتي محد الدي طبري در كتاب الريا
را نقل كرده است.
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مالكيت فدك از نظر عمر بن عبدالعزيز
اب ابي الحديد ن عموم مورخي از هشام ب زياد ل عثمان نقل كردهاندكه ان فت :هاگامي كه عمر ب عبادالعزيز
حكومت را به چاو رفت ،فدك را به فرزندان فاطمه(س) ردّ كرد ن نامهاي به نالي مدياه ابيبكر عمر ن ب حازم
نوتت ،ن ان را مأمور اي جريان ساخت ،نالي مدياه نامهاي به عمار با عبادالعزيز نگاتات ن فات فرزنادان ن
بستگان فاطمه(س) زيادند عدهاي از نها جزء قبيله ل عثماناند ن عده اي جزء فالن قبيله ن فالن قبيلاه ،فادك را
به كداميک نها ردّ كام
عمر ب عبدالعزيز از اي نامه سيت بر تفت در جواب نالي مدياه نوتت عجد مأمور نابيردي ،ا ر به تو نامهاي
باويسم ن بگويم وسفادي را بكش در جواب از م سؤال ميكاي يا تاخدار باتد يا بيتاخ ن ا ر به تو نامهاي
باويسم ن بگويم اني را ذبح ك از م ميپرسي رنگش چه باتد به مجرد اياكاه ناماه ما رسايد فادك را باي
فرزندان فاطمه(س) ن علي(ع) تقسيم ك .

1

 1بالذري در كتاب فتوح البلدان ص  31از عثمان ب ابي تيبه از جرير ب عبدالحميد از مغيره نقل ميكاد :عمار
ب عبدالعزيززز تمام باي اميه را جمع كرد ن به نها فت :فدك ملک پيغمبار(ص) باوده عايادات ن را خار
مي كرد ن به فقراء باي هاتم ميداد – تا خر حديث -ن باز در صفحه  31همان كتاب نقل كرده :هاگامي كه عمر
ب عبدالعزيز به خالفت رسيد خطبه اي خواند ن در ن خطبه اظهاار داتات :فادك از فيئاي ن بهاره اختتااص
پيغمبر(ص) است كه مسلمانان با تاخت ن تاز ن را به دست نيانردهاند.
ياقوت الحموي در كتاب فتوح البلدان فته :هاگامي كه عمر ب عبدالعزيز به خالفت رسيد به عاملش در مديااه
نامه اي نوتت ن ان را فرمان داد كه فدك را به فرزندان فاطمه(س) ردّ كاد .ن در ايام حكومت عمر ب عبدالعزيز
فدك در دست نها بود.
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فدك و مأمون
ياقوت الحموي در كتاب معجم البلدان در ترجمه فدك فته :در ساه  210هجري مأمون فرمان داد كه فادك را باه
فرزندان فاطمه(س) نا ذار كااد ،ن دستور داد ساد مالكيّتي براي نها به ثبت رسيد.
هاگامي كه ساد تاظيم تده براي مأمون قرائت تد ،دعبل تاعر در هاگامي كه ساد تاظيم تده براي مأمون قرائات
تد ،دعبل تاعر در مجلس حاضر بود ،از جا حركت كرد ن اي تعر را انشاء فرمود:
بِرَدَّ مأمونَ انّما شِماً فَدَكاً

اَصْبَحَ وَجْهُ الهَّمانِ قَدْ ضَحِكا

رنز ار خادان تد به اياكه مأمون فدك را به باي هاتم ردّ نمود – ن مثل همي رنايات در كتااب تااريخ المديااه
سمهودي 1نقل تده است ،ن اب الحديد نرا در ترح نه البالاه از ابيبكر جوهري رنايت كرده است.
سمهودي فته :هاگامي كه عمر ب عبدالعزيز حكومت را به چاو رفت به فرماندار مدياه نامه نوتت فدك را به
فرزندان فاطمه(س) نا ذار كاد ،ن در زمان حكومت ني فدك در دست باي فاطمه(س) بود .هاگامي كه يزياد با
عبدالملک بر خالفت مسلط تد فدك را از فرزندان زهرا(س) رفت ن تا انقرا

باي اميّه فدك در دسات اموياان

بود ،انلي حاكم عباسي (ابوالعباس سفاح) فدك را به حس ب الحسا (ع) نا اذار كارد ن ان قايم فادك باود ن
عايدات ن را در فرزندان اميرالمؤماي (ع) تقسيم ميكارد ،بعاد از ني چاون بااي حسا (ع) بار ماتاور دنانيقاي
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رنايت صحيح در اي جا اياست كه عمر ب عبدالعزيز فدك را به حس ب الحس نا ذار كرد ،برحسد نچه

كه در ترح نه البالاه

 16ص  16ذكر تده است ،اب ابي الحديد در اي كتاب نقل ميكاد« :هاگامي كه عمر

ب عبدالعزيز به حكومت رسيد انّ لي حقي را كه به ذي الحق بر رداند اي بود كه فدك را به حس ب الحسا
(ع) ردّ كرد ن بعضي مي وياد كه ني فدك را به علي ب الحسي (ع) ردّ نمود» حس مثّاي زمان سفّاح را درك
نكرده بود ،زيرا سليمان ب عبدالملک ني را در ساه  17مسموم نمود ن سفّ اح فدك را باه عباداهلل محا
حس ردّ كرد.
100

پسار

توريدند ،ماتور فدك را از نها رفت ،پس از ماتور فرزند ان مهدي عبّاسي فدك را به نهاا ردّ كارد ،ساپس
موسي هادي (برادر مهدي) فدك را از باي علي(ع) رفت ن تا زمان مأمون فدك به دست علويي برنگشت.
در زمان مأمون علويون اجتماع كردند ن تيص را به نزد مأمون فرستادند ن فدك را از ني مطالباه كردناد ،ماأمون
دستور داد سادي به عاوان مالكيت فدك جهت فرزندان علي(ع) تاظيم تود ،ساد تاظايم تاده در مجلاس ماأمون
قرائت تد ن در ن مجلس دعبل تعر مذكور را انشاء كرد.
مت سادي كه به عاوان تثبيت مالكيت باي الزهرا(س) نسبت به فدك ماأمون تاظايم كارد از ايا قارار اسات ،كاه
فاطماه(س) بيشايد ن بار

مي وياد مأمون به حاكم مدياه (قئم ب جعفر) نوتت :پيغمبر(ص) فدك را به دختر

ني تتدّ نمود ن اي يک موضوع رنت ن تكاري باود ن در مياان بساتگان ن فرزنادان پيغمبار(ص) تاهرت
داتت ،پس از رسول اهلل(ص) فاطمه(س) تا هاگامي كه زنده بود مرتد نسبت به مالكيت فدك ن اياكه ان انلاي از
ديگران است ادعا داتت ،ن هم اكاون نظر ما بر اي تعلق رفته است كه فدك به نرثه زهرا(س) رد تود ،اياک باه
تو دستور ميدهم كه نرا به محمد ب يحيي ب الحسي ب زيد ب علي ب الحسي (ع) ن محماد با عباداهلل با
علي ب الحسي (ع) نا ذار كاي ،تا خويشان ن بستگان خود را با در مد ن تأمي كاد.

 1اب ابي الحديد در ترح نه البالاه

1

 16ص  217مي ويد.

ابوبكر جوهري فت :حديث كرد مرا محمد ب زكرياا از مهادي با ساابق كاه ان فات :ماأمون رنزي باراي
رسيد ي به مظالم ن دادخواهي از مح رنمي در مساد حكومات نشسات ن پرننادههاا را بررساي مايكارد ،انل
پرننده اي را كه بدست رفت به مجرد ديدن ن ريه به مأمون دست داد ن به مأموري كه نزد ني ايساتاده باود
فرمان داد :صدا بزن ن كيل باي فاطمه(س) كيست مأمور فرمان مأمون را اجابت كرد ،پيرمردي ردا به دن

كاه

عم امه بر سر ن چكمه به پا داتت خود را معرفي كرد ،ان را نزد مأمون بردند ،ن با مأمون در مورد فدك مقاداري
مذاكره ن احتجا كرد عاقبت مأمون دستور داد ساد مالكيت فدك جهت باي الزهرا(س) به ني تسليم ردد ،ساد
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تاظيم تده را جهت امضاء نزد مأمون نردند ن هاگامي كه ماشي ساد را قرائت كرد دعبل از جاا حركات كارده
اتعار مذكور انشاء نمود.
در ضم مطالد ذتته فتيم :مأمون در ردّ فدك به رنايت ابي سعيد خدري (كه نقل كرده پيغمبر(ص) فدك را
به فاطمه(س) بيشيد) استدالل نمود ن دستور داد كه فدك به فرزندان ن جااب نا ذار ردد.
برحسد نچه كه ترح نه البالاه

 16ص  277نقل تاده سايد مرتضاي ره فرماوده كاه ماأمون فادك را ن

هاگامي به فرزندان زهرا(س) ردّ كرد كه جلسه محاكمه اي بي ابيبكر ن فاطمه(س) تشاكيل داد ،دن نفار را كاه
يكي نقش ابي بكر ن ديگري نقش نكيل فاطمه(س) را ايفاء مي كردند به حضور طلبيد ن بعد از محاكماه ن دن ن
ثبوت حق دستور داد فدك به نرثه فاطمه(س) نا ذار ردد.
بالذري در كتاب فتوح البلدان ص  31نگاتته كه در سال  210هجري در طيّ نامه اي كه مأمون باه نالاي مديااه
(قئم ب جعفر) نوتت - :دستور داد كه فدك به فرزندان فاطمه(س) نا ذار ردد ،ن مت ساد تارييي فدك كاه
به تتويد ن امضاء مأمون رسيده از اي كتاب در اصل كتاب فدك پانرقي صفحه  60ن  61نقل تده است ،ن در
انتهاي ن تاريخ ساد مزبور را در رنز چهارتابه سوم ماه ذيعقده الحرام سال  210هجري تعي كرده است.
البته خواناد ان عزيز توجه دارند :برنامه ردّ فدك كه به نسيله ب رخي از حكام اموي ن يا عباسي اجرا مايتاد از
مقام دادخواهي ن مظلوم پرستي نها حكايت نميكاد ،بلكه اي خود يكاوع نقشه سالوسانه سياسي باوده اسات
كه براي جلد توجه عمومي ن ارضاء خاطرههاي عقده دار اجرا مينمودهاند ،چون در هر زماني هر حكاومتي از
باي اميه ن يا باي العباس ن يا اير اي ها رني كار مي مده از نظر عموم ملّا ت مسالمان چهاره خشا ياک دياو
قلدري كه با پاگالها ي خود حلقوم ل محمد عليهم السالم را ميفشرد تا حق نها را از حلقشان بيرنن بكشاد
جلوه ميكرده است ،ن عموم ملت مسلمان نسبت به اي حكومتها بدبياي خاصاي داتاتاد ن نهاا را ااصاد
ميدانستاد ،از طرفي هم چون مسئله فدك يک پرننده بارزي در مورد مظلوميت ل محمد عليهم السالم داتات،
حكومتها به خاطر درمان عقدهها ي ملي نسبت به خود ن براي اياكه خود را مظلوم پرست جلوه دهاد در طاي
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طاهر عبارت اي ساد حاكي است كه فدك در دست زهرا(س) بوده است ن مالكيت زهرا(س) نسبت باه فادك در
نزد اهل البيت (ع) معرن

بوده ن فاطمه(س) با اي كه صديقه بوده است تا دم مرگ مرتد در مقام ادعاي مالكيت

فدك مياصمه داتته است ،ن با اي حساب كه فدك ملک زهرا(س) بود ن در تتر
در مقام محاكمه از ني بياه مطالبه كااد ،ن يا ان را از ارث پدر

ني بوده معاي نداتات كاه

ماع نماياد .اصوالً در مقام اثبات مالكيت متتر

نبايد اقامه بياه كاد ،بلكه مدعي ان بايد بياه ن تاهد براي اثبات مالكيات خاود ن نفاي مالكيات متتار

بياانرد ن

برحسد نچه كه در كتابهاي معتبره ن صحاح ن سا ن تاريخ به دست مده ابوبكر ادعا كرد كه پيغمبر(ص) امار
فدك را بعد از خود به عهده حكومت نقت نا ذار فرموده ،ن نيز ادعا كرد كه پيغمبر(ص) فته محمد(ص) ن ذريه
ان فقط مي تواناد در خوراك ن اذاي خود از اي مال استفاده كاد نلي بر اي ماال ناليتاي ندارناد ،چاون ايا دن
ادعاي ابيبكر در مقام نفي مالكيت متتر

(زهرا(س)) بوده پس ان بايد اقامه بياه كاد نه فاطمه 1ادعاي ابيبكر باه

تشريفات خاصي فدك را به فرزندان فاطمه(س) (سمبل مظلوميت در ملت اسالم) رد ميكردند( .مترجم)
1

دانشماد بزرگ تيعه مرحوم تيخ محمدرضا مظفر در كتاب دالئل التد

از زهرا(س) تاهد طلبيد اي خال

 2ص  31ميفرمايد :اياكه ابيبكر

حق ن عي ستمگري بوده است ،زيرا فاطمه(س) ذناليد ن متتر

ن ابوبكر مدعي نفي مالكيت ني بوده است ،دليل بر اي مطلد كه زهرا(س) متتر

فدك بود

بوده لفظ «ايتاء» در ياه ن

لفظ «اقطاع» ن «تمليک» در اخبار مذكوره ( يعاي رنايت ابي سعيد خدري ن رنايت اب عباس) ميباتد ،ن ايا
الفاظ ظهور در اي مطلد دارد كه فدك به زهرا(س) تسليم تده ،عالنه بر اي خود فاطمه(س) با اياكاه سايده
نساء ن اكمل زنان جهان بوده ادعا داتته كه پيغمبار(ص) فادك را باه ان بيشايد ن اقضاي االماه (اميرالماؤماي
علي(ع)) بر صد ادعاي ان واهي داده است ،ن بيشش بادنن اقباا
زهرا(س) متتر

ن تساليم صااد نيسات ن مسالم ا ار

نبود ادعا نميكرد كه پيغمبر(ص) فدك را به ان بيشايده اسات ،زيارا ماردم ادعااي ان را رد

ميكردند ن به ني مي فتاد :ا ر پيغمبر(ص) فدك را به تو بيشيده پس چرا ن را به تترّ
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تو ناداده اسات ،ن

اياكه فدك به بيتالمال برمي ردد بدنن تاهد ن بياه ادعاي بينجهي است ،زيرا ا ر ابوبكر ادعا ميكارد كاه ماثالً
مال ابيهريره بعد از مر ش صدقه است ،ن هيچگونه تاهد ن دليلي بر اي مطلد نداتت يا اي ادعا مسموع بود
مسلم اياگونه ادعاها در برابر ادعاي نارث كه پس از مورث طبق حكم تارع رب المال است پذيرفته نيست ،پاس
باابراي تاهد طلبيدن ابيبكر از فاطمه(س) چه محمل ن جهت صحيحي ميتواند داتته باتد رني ايا حسااب
ثابت ميتود كه ابيبكر راخذ فدك از زهرا(س) ن ارجاع ن به بيتالمال هيچ ونه دليل نداتته است.
ايراد :در مورد فدك ابوبكر بر طبق علم خود حكم كرد ،زيرا برحسد رنايتي كاه از پيغمبار(ص) نقال كارده باود
چاي تشييص داد كه فدك متعلق به قاطبه مسلمي است ،ن لذا ن را از زهرا(س) رفت.
پاسخ :انالً حاكم حق ندارد بر طبق علم ناقعي خود حكم كاد زيرا پيغمبر(ص) فرماوده اسات :اوالً أَقْضاي بَيْانَكُمْ
بِالبَيِّناتِ والْاَيمانِ»  -م بي تما مسلمانان به مقتضاي بياه (تاهده) ن
حتر ميكاد ،يعاي ختومت ن نزاع هاگامي برطر

ميتود كه از طر

حكم ميكام – در اياجا كلمه «اِنّما» افاده
مدعي بيااه (تااهد) اقاماه اردد ،ن باه

همي جهت ابوبكر از فاطمه(س) بياه مطالبه كرد ،ماتهي مطالبه بياه از زهرا(س) اتاتباه باود ،زيارا ان متتار
فدك بود ن مدعي عليها به حساب مي مد ن خود ابيبكر كه ادعا داتت تتر
محسوب ميتد.

در

فاطمه(س) عادناني اسات مادعي

1

باابراي ردّ ادعاي زهرا(س) احتيا به مطالبه بياه نداتت.
1

از نظر فقها عموم مذاهد اسالمي مدعي تيتي است كه انالً سياش بارخال

اصال باتاد ،ثانيااً ا ار ان از

ادعاي خود دست بردارد اصل نزاع ن محاكمه كه حل ردد ،ن اي دن ختوصيت در مورد ادعاي ابي بكر صاد
بود ن نسبت به زهرا(س) صاد نبود ،زيرا انّالً سي ابي بكر برخال
مالكيت است ،ن زهرا(س) متتر

اصل بود چون اصل در تتر

متتار

فدك بوده ،ثانياً :ا ر ابوبكر از ادعاي خود دست برمي داتت ن فدك همچاان

كه بود توقيف نميكرد ،اصالً نزاع ن مياصمه حل ميتد.
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ثانياً در صورتي كه ابوبكر ميدانست كه تتر

زهرا(س) در فدك نامشرنع است ن قطاع داتات كاه فاطماه(س)

برحسد ن رنايتي كه از پيغمبر(ص) نقل كرده مالک فدك نيست ،پس چرا از زهرا(س) تااهد ن اواه طلبياد در
اياجا تهادت تاهد برخال
تايده بود يقي به خال

يقي ن علم ابيبكر نتيجهاي نداتت زيرا ابوبكر برحساد نچاه كاه از پيغمبار(ص)
ن واهي حاصل كرده بود.

ثالثاً – حاكم از خود ادعاي زهرا(س) علم پيدا ميكاد كه فدك متعلق به ان است ،زيرا فاطمه(س) تيتيتي اسات
كه قر ن به پاكي ان از هر ونه پليدي تهادت داده است 1.به عالنه علي ب ابيطالاد(ع) باا ن فضايلت اخالقاي ن
صد ن صفا ن امّ ايم بزرگ زني كه رسول اهلل(ص) به بهشتي بودن ني اواهي داده ،ايا هاا هام باه حقانيات
زهرا(س) – تهادت دادند ،ن با اي كيفيت احتياجي به تكميل نتاب تهادت نبوده است ،در صاورتي كاه اباوبكر
تتميم داتت به مقتضاي علم خود رفتار كاد اي ادعا با اي تهود محكمتري عواملي بودند كه ميتوانستاد باراي
ابوبكر علم به ثبوت ملكيت فدك جهت زهرا(س) ايجاد كااد.

 1اي مطلد در سوره احزاب يه  33تتريح تده « :اِنّما يُريدُ اهللُ لِيَاذْهِبَ عَانْكُم الارِّجسَ اَهْالَ الْبَيْاتِ و يُطَهّارَكُمْ
تَطهيراً» بدرستي كه خدا اراده مي كاد كه پليدي را از تما خانواده برطر
كاملي پاك رداند.
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سازد ن تاما را باه ياک ناوع تطهيار

فاطمه راستگوتر از زنان پيغمبر(ص)
در اي مطلد ترديدي نيست كه زنان پيغمبر(ص) نسبت به حجراتي كه در ن ساك بودد ادعاي ملكيت داتتاد ن
خود را مالک ن اطا ها ميدانستاد ،ن ابوبكر هم مالكيت نها را نسبت به ن حجرات تتويد كرد ن حال اياكاه
فاطمه(س) از زنان پيغمبر(ص) انلي به تتديق بود ،زيرا ني به دليل يه تطهير متاون از درنغ باوده اسات ن باه
دليل يه مباهله زهرا(س) در برابر نتاري نجران حجت رسالت ن پيامبري پيغمبر(ص) قارار رفات ،موجاود كاه
خود حجت ن دليل نبوت پيغمبر(ص) بوده چگونه ممك است بااحق ادعا كاد ،ن مسلم ان معتوم از خطا ن اااه
بوده است.

1

1

سيد مرتضي ره در بحثي كه با قاضي القضاه زمان خود داتت ن ان را رد كرده بود ،فرموده :زهرا(س) در ادعاي

اياكه فدك نحله ن بيشش پيغمبر(ص) بان است متاب بوده ن نكس كه فدك را از ني رفات ن از ان تااهد
طلبيد خطاكار ن از حق بر شته بوده است ،زيرا ادعاي زهرا(س) محتا بياه ن تاهد نباود ،چاون زهارا(س) از
ااه ن خطا معتوم بوده است ،ن باابراي

نچه كه ادعا مي كرده بدنن تاهد ن واه قابل پذير

باود ،دليال بار

عتمت زهرا(س) انالً يه تريفه « :اِنّما يُريدُ اهللُ لِيَذْهِبَ عَنْكُم الرِّجسَ اَهْلَ الْ بَيْتِ و يُطَهّرَكُمْ تَطهيراً» ايا

ياه باه

اتفا عموم مسلمانان در مورد جمعيتي نازل تده كه مسلم زهرا(س) يكي از افراد ن جمعيت بوده است ،ن مراد
از تعلق اراده خدا به پاكي اهل الْبيت(ع) در اي

يه پاك خلق كردن نان است ،زيرا اراده حاق عاي تكاوي ان

است ،به دليل يه ديگر كه ميفرمايد « :اِنّما لَمرهُ اِذا اَرادَ اهللُ اَنْ يَقولَ لِشَيئ كُنْ فَيَكونْ – به درستي كاه امار خادا
اياست كه هر اه اراده كاد چيزي موجود تود نجود پيدا ميكاد – دليل ديگر بر اي مطلاد رنايات متاواتري
است كه از پيغمبر(ص) رسيده كه حضرت فرمود « :فاطمَةٌ بَضْعَةٌ مِنّي مَنْ آذا ها فَقَدْ آذاني وَمَانْ آذاناي فَقَادْ آذَي
اهللُ» فاطمه(س) پاره ت م است ن هر كس ان را اذيت كاد مرا اذيت كرده ن هر كس مارا اذيات كااد خادا را
اذيت نموده است – اي رنايت داللت بر عتمت زهرا(س) نيز دارد ،زيرا ا ر زهرا(س) كسي باتد كه نسبت به
106

ني ااه ن يا خطا امكان داتته باتد در اي صورت نبايد ايذاء ان همواره ايذاء خادا باتاد زيارا ممكا اسات
زهرا(س) از چيزي اذيت تود كه ترك ن ااه ن معتيت خدا باتد ،ن چگونه ممك است خدا در ايا جاا از
اذيت تدن زهرا(س) مورد اذيت قرار يرد .ن يا در جايي زهرا(س) از يک امري كه متلحت ان اسات اتاتباهاً
اذيت تود ،در اي جا هم نيز ممك نيست – اذيت ان اذيت خدا باتد ،پس اي كه پيغمبر(ص) ميفرمايد :اذيت
زهرا(س) اذيت خدا است الزمه ا

اياست كه فاطمه(س) معتومه از ااه ن خطا باتد ،چاون ا ار فاطماه(س)

اهكار ن يا خطاكار باتد در برابر ااهي كه انجام مي دهد ا ر مذمت بشود ن يا حدّ الهاي بار ان جااري اردد
اذيت ميتود ،ن چگونه ممك است خدا از اجراي حدّ ترعي نسبت به يک اهكار اذيت ردد
ذتته از اي در مورد اي نزاع به اثبات عتمت زهرا(س) احتيا نيست بلكه در اياجا علم به صد زهرا(س)
كفايت ميكاد ،ن در راستگو بودن فاطمه(س) اختالفي بي مسلمي نيست ،زيرا در تمام عمر فاطمه(س) ادعااي
نفرموده كه مورد تكذيد قرار يرد ،اختالفي كه در مسئله فدك بي مسلمانان است اياست كه يا با علم به ايا
كه زهرا(س) در ادعاي خود راستگو بوده است سزانار بوده كاه اباوبكر فادك را بادنن اقاماه تااهدن بيااه باه
زهرا(س) تسليم كاد يا نه
اصوالً هد

از اقامه بياه ن تاهد براي اياست كه حاكم ظ ّ االد به صد مدعي پيدا كاد ،ن لاذا هاگاامي كاه

مدعي عليه به نفع مدعي اقرار كاد ،ديگر تاهد الزم نيست ،زيرا ظاي كه حاكم از اقرار مادعي علياه باه صاد
مدعي پيدا ميكاد به مراتد قوي تر از ظاي است كه ني از تهادت تاهده به صد مدعي حاصل كاد ،پاس در
صورتي كه ظ ّ قوي تر براي حاكم به صد مدّ عي حاصل تود احتياجي به اقامه بياه نيست ،تا چه رسد به جايي
كه حاكم علم به صد داتته باتد ،در نجا به طريق انلي احتيا به اقامه بياه نيست.
تاهد اي مطلد جرياني است كه عموم محدثي تيعه ن ساي نقل كردهاند :پيغمبر(ص) با مردي اعرابي در مورد
خريد اسبي اختال

داتتاد ،خزيمه ب ثابت به نفع پيغمبر(ص) اواهي داد ،رساول اهلل(ص) از ان بازخواسات

فرمود :تو كه در جريان خريد ن فرن

ما حاضر نبودي چگونه به نفع م
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واهي مي دهاي خزيماه باه عار

رسانيد يا رسول اهلل(ص) ا رچه م ناظر معامله تما با اي اعرابي نبودم نلي م از اياجاا باه راساتگويي تاما
واهي مي دهم كه تما را پيامبر خدا ميدانم ،پيغمبر(ص) فرمود :در اي صورت م

واهي تاو را باه رساميت

مي تااسم ن اي يک تهادت تو را به جاي دن تهادت مي پذيرم ن از نجا خزيمه به «ذنالشهادتي » (صااحد دن
تهادت) موسوم تد ،در اياجا خزيمه برحسد علمي كه از طريق اعتقاد به نبوت پيغمبر(ص) باه راساتگويي ن
حضرت داتت به صد رسول اهلل(ص) واهي داد ،ن پيغمبر(ص) واهي ان را تافيذ فرمود در عاي اياكاه ني
بر معامله نظارت نداتت ،ن اي ققضيه تبيه داستان فاطمه(س) است ،هر كس كه علم باه صاد ن راساتگويي
زهرا(س) دارد با نجود اي علم حق ندارد از ان تاهد ن واه مطالبه نكاد.
تا به اياجا كالم سيد مرتضي را پايان پذيرفت( .ترح نه البالاه اب ابي الحديد
دانشماد بزرگ تيعه مرحوم مظفر در كتااب دالئال التاد

 16ص )274

 2ص  31در مقاام رّ كاالم فضال با رنزبهاان

ميفرمايد :بياه يک طريق ظاي است كه تارع مقدس ن را براي كشف ناقع جعل فرموده كه به نسيله اي بيااه
نچه كه ثبوتش محتمل است ثابت ردد .پس ا ر در جايي قطع به ناقع حاصل بود ديگر موردي براي بياه باقي
نميماند ،در اي جريان مورد بحث از فتار زهرا(س) ( كه به تطهير ذاتي پرنرد ار پاك تده ن پاره تا رساول
اهلل(ص) محسوب ميتده است) قطع حاصل مي تود كه فدك ملک فاطمه(س) است ن اي قطع يک طريق ذاتي
براي كشف ناقع است نلي بياه طريق مجعول براي كشف ناقع ميباتد ،ن طريق مجعول تارعي جاائي كشاف
ناقع ميكاد ،كه طريق ذاتي براي كشف حقيقت نباتد ،ن در اياجا طريق ذاتي براي كشف حقيقت موجود است،
نيازي به اقامه بياه (طريق مجعول) نيست ،همچاان كه در جريان تهادت خزيمه به نفع رسول اهلل(ص) قضايه از
اي قرار بود ،تهادت خزيمه سواي ادعاي خود پيغمبر(ص) مطلد ديگري نبود ،چون خزيمه ناظر جريان نبود ن
به نفع پيغمبر(ص) تهادت داد ،زيرا رسول اهلل(ص) را صاد ميدانست ،پس براي ابي بكر ن تمام مسالمي كاه
زهرا(س) را صديقه ميدانستا د فر

بود كه به ثبوت ملكيت فدك براي زهرا(س) وهي بدهاد نلي اسفا بسيار

از افرادي كه ناظر بودند پيغمبر(ص) فدك را به زهرا(س) بيشيد از واهي خاودداري كردناد ،ياا باه مااسابت
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اصوالً علت اي كه در مقام مياصمه موضوع اقامه بياه از طر

مدعي تشريح تده است باه جهات اياكاه بيااه ن

تاهد موجد ميتود كه ظ به صد مدعي تقويت ردد ،ن لذا در تاهد عدالت معتبر است ،زيرا اواهي تااهد
عادل موجد تقويت ظ به صد مدعي خواهد بود ،ن لذا از نظر بعضي از فقهاء جايز است كه ا ر حاكم علم باه
ناقع داتت بدنن اقامه بياه ن واهي تاهد بر طبق علم خاود

حكام كااد ،زيارا علام ان باه ناقاع از ظااي كاه

ميخواهد از طريق بياه نسبت به ناقع حاصل كاد قويتر است ن لذا ا ر ماكر به نفع مدعي اقارار كارد باا نجاود
اقرار ان نيازي به بياه نيست ،زيرا اقرار ماكر از نظر ايجاد ظ براي حاكم به صد مدعي از واهي تاهد قاويتار
است.
پس جايي كه حاكم علم به ناقع دارد ،علم ان هم بر بياه ن هم بر اقرار مقدم است ،ن با نجود علم بيااه ن تاهادت
كه موجد ظ است مورد نياز نيست ذتته از اي در ترع مقدس اسالم الزم نيست كاه مادعي حتمااً دن تااهد
بيانرد بلكه ا ر يک تاهد هم نرد ن سو اد خورد از نظر اثبات صد ان كفايت ميكااد ،ن رن

خلفاا راتادي

نيز به همي ترتيد بوده است.
در كتاب كاز العمال تأليف متقي حافي در فتل سوم از كتاب تهادات

 3ص  171نقل كرده كاه پيغمبار(ص) ن

جانبداري از ابي بكر ن يا بر اثر نحشت ن ترسي كه از حزب كودتاچي ن طرفداران ابوبكر داتتاد ن يا ماناد ابا
عباس ن ابي سعيد خدري (كه رنايت كرده اند پيغمبر(ص) فدك را به زهرا بيشايد) ديدناد جاائي كاه اواهي
تيتي مثل علي(ع) رد بشود ،مسلم واهي نها هم مردند خواهد تد ،لذا از تهادت خودداري كردند ن بعيد
نيست كه خود زهرا(س) هم از نها نيواست كه واهي بدهاد ،زيرا هد

فاطمه(س) از ماازعه فدك به دست

نردن ن نبود ،بلكه مي خواست با طرح ماازعه فدك جرثومه ابي بكر ن هوادارانش از نظر مردم مسلمان ن رنز
ن زمانهاي ياده رنت بشود.
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَ حي مَنْ حيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ.
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ابوبكر ن عمر ن عثمان به واهي يک تاهد با قسم حكم ميكردند ،ن در همي كتاب از علي(ع) نقل كارده كاه ن
حضرت فرمود جبرئيل قانون قضا را براي پيغمبر(ص) به قسم ن يک تاهد نازل كرد.
در كتاب صحيح مسلم جلد  0ص  121باب نجوب الحكم به تاهد ن يمي از كتاب اقضيه از اب عباس نقل تده
كه پيغمبر(ص) به يک تاهد با قسم حكم ميفرمود ،ن نوني در تارح ايا كتااب فتاه :عماوم علمااء اساالم از
صحابه ن تابعي ن ساير علماء فر ميتلف اسالمي در اي مطلد متفقاند كه در ماازعات مالي يک تاهد با قسام
از نظر مدعي كفايت ميكاد ن ابوبكر ن علي (ع) ن عمر ب عبدالعزيز ن مالک ب انس ن تافعي ن احماد حابال ن
فقهاء مدياه ن علما حجاز همي نظريه را دارا بودند.
پس باابراي مااسبت نداتته كه ابوبكر به زهرا(س) بگويد« :يک تاهد ديگر زن يا مرد بايد بيانري»
دفاع :ممك است فته تود :تبرعه ابيبكر از تهمت زده به پيغمبر(ص) مقتضي است كاه ادعااي ان (باه ايا كاه
مترنكه پيغمبر(ص) صدقه است) خالي از اتكال باتد.
ايراد :ما مي وييم برائت علي(ع) از تهمت زدن به پيغمبر(ص) مقتضي اسات كاه تاهادت ان (باه اياكاه فادك را
پيغمبر(ص) به زهرا(س) بيشيد) خالي از اتكال باتد ن نچه مااسد با جمع اي تبرئه اسات نحلاه باودن فادك
است ،زيرا ادعاي علي(ع) با ادعاي ابيبكر ماافات ندارد .ابوبكر ادعا كرده كه مترنكه پيغمبر(ص) صادقه اسات ،ن
علي(ع) ادعا فرموده :كه فدك جزء مترنكه پيغمبار(ص) نيسات بلكاه اعطااي ن حضارت در زماان حيااتش باه
زهرا(س) بوده است ،ن اي دن ادعا با هم ماافاتي ندارند ،ن نچه مسلم است اياست كه از سير ن تواريخ اي مطلد
ثابت تده كه پيغمبر(ص) در زمان حياتش بيششهايي به افراد داتته است ،ن به واهي علاي(ع) فادك از هماان
بيششهاي رسول اهلل(ص) به زهرا(س) بوده است ،با توجه باه اياكاه علاي(ع) تيتاي اسات كاه از اتهاام باه
پيغمبر(ص) مبرا است ن از همه افراد به موارد تهادت اهتر بوده است زيرا پيغمبر(ص) مبرا است ن از همه افراد
به موارد تهادت اهتر بوده است زيرا پيغمبر(ص) ان را «اَقْضَي الْاُمَّة» (دادخواهتري افراد امت) خوانده بود ،ن باا
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اي ترتيد ا ر ني در كالم خود كوچکتري اثري باراي تهمات احسااس مايكارد هيچگااه اقادام باه تاهادت
نميفرمود ،خالصه با اي

واهي علي(ع) اصالً فدك مترنكه پيغمبر(ص) نبوده تا اياكه زهرا(س) بيواهد ن را باه

عاوان ميراث مالک تود ،يا به قول ابيبكر صدقه قرار يرد ن در امور عام المافعه مسلمي متر

ردد ،بلكاه ن

را فاطمه(س) قبل از مرگ پيغمبر(ص) مالک تده بود.
تگفتا ،فاطمه(س) فرمود :فدك اعطائي پيغمبر(ص) است به م  ،ن علي ن امّ ايم باه صاد ادعااي ني اواهي
دادند نلي ابوبكر به ادعاي تاهدخت اسالم اعتاايي كرد ن نه هم به ناهي علي(ع) نلي در مرد تمشاير ن عماماه ن
استر پيغمبر(ص) كه علي(ع) مدعي بود رسول اهلل(ص) نها را به ني بيشايده اباوبكر مزاحمتاي ايجااد نكارد ن
ادعاي ني را بدنن بياه پذيرفت.
ا ر فته تود :كه ابي بكر در اياجا به مقتضي علم خود حكم كرد ،پاسخ مي وييم :ا ر مطلد چاي بود پاس چارا
خود ابي بكر به اي موضوع تتريح نكرد تا اتكالي پيش نيايد ميتوصاً هاگامي كه عباس در مترنكه پيغمبر(ص)
با علي(ع) نزاع داتت ،چرا ابوبكر نگفت م ميدانم كه اي اموال اعطاي رسول اهلل(ص) به علي(ع) است ،ن بدنن
تتريح به اي مطلد حكم را به نفع علي(ع) صادر كرد .چون خود ابوبكر بي اي دن مورد فرقي بيان نكرده است
اي اتكال بر ني نارد ميتود.
ذتته از همه اي ها در قر ن كريم يهاي است كه داللت ميكاد واهي علي(ع) به تاهايي مورد قبول است« :اَفَمَنْ
كانَ عَلي بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلوهُ شاهِدُ مِنهُ -1يا كسي كه بر بياهاي از جاناد پرنرد اار خاود – اساتوار باوده ن پهلاو
درمي يد ان را واهي از خود ان – جالل الدي سيوطي در تفسير در الماثور جلد  3صفحه  324در ذيل اي

يه از

اب ابي حاتم ن اب مردنيه ن ابونعيم از علي (ع) نقل ميكاد كه ن حضرت فرمود از قاريش ماردي نيسات مگار

 1سوره هود يه17 :
111

اياكه در قر ن يهاي در مورد ني نازل تده تيتي به ن حضرت عر

كرد :در مورد تما چه يهاي نازل تاده

است حضرت فرمود :مگر سوره هود نيواندهاي كه خدا ميفرمايد « :اَفَمَنْ كانَ عَلي بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلوهُ شاهِدُ مِناهُ
در اي
طر
در اي

يه مقتود از جمله مَنْ كانَ عَلي بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلوهُ شاهِدُ مِنهُ ،يعاي پيغمبر(ص) كسي است كاه باا بيااه از
پرنرد ار مده ن تاهد ان م هستم.
يه خدانند تهادت علي(ع) را به تاهايي مالك ثبوت ن حقانيت پيغمبر(ص) دانسته است.

ن نيز حموياي در كتاب «فرائد السمطي » از اب عباس از علي كرم اهلل نجهه نقل كرده است كه ن حضرت فرمود:
«اِنَّ رَسولَ اهللِ(ص) كانَ عَلي بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ و اَنَا التّالي الشّاهدُ» پيامبر خدا بر بياه پرنرد ار خود استوار اسات ن مااهم
تاهد ني هستم.
ن اب مردنيه به ساد ديگري از علي(ع) رنايت كرده كه پيغمبر(ص) فرمود « :اَفَمَنْ كانَ عَلي بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ :اَنَا وَيَتْلوهُ
شاهِدُ مِنهُ عَليٌّ عَلَيهِ السَّالمُ»  -مقتود از كسي كه بر بياه پرنرد ار خود استوار است م هستم ن مقتود از تاهدي
كه در رديف ان است علي(ع) ميباتد 1.نچه از اي

يه تريفه به ضميمه اي احاديثي كه در ماورد تفساير ن نارد

تده به دست مي يد :اياست كه واهي علي(ع) نسبت به تهادت ساير مسلمي يک امتيازي دارد كه خدانند مالك
ثبوت ن حقانيت نبوت پيغمبر(ص) را تهادت تيص (ع) قرار داده است ،پس اي

ياه داللات دارد كاه تاهادت

علي(ع) از نظر ترتد اثر ترعي برابر با تهادت ن واهي تمام امت اسالم است ،ن بر تمام ملت اساالم الزم اسات
واهي علي(ع) را بدنن انضمام تاهد ديگر بپذيرند ،زيرا مقتضي حكم بر طبق كتااب اهلل هماي اسات ،پاس ياا

1

اي رنايت را صاحد ياابيع الموده از جابر ب عبداهلل ن از بيتري ن ن دن از علي(ع) نقل كردهاند ،ن نيزموفّق

ب احمد با سادي كه بيان كرده اي حديث را از اب عباس رنايت نموده ،فير رازي در تفسير كبير
ن نيز طبري در تفسير خود
در حليه االنلياء

 12ص  10ن اب ابي الحديد در ترح نه البالاه

 1ص  61نقل كردهاند.
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 0ص 46

 2ص  236ن حاافظ اباونعيم

ابوبكر اي ختوصيت را در تهادت علاي(ع) ساراغ نداتات كاه اواهي ني را ردّ كارد ن برطباق تاهادت ن
حضرت در مورد ملكيت زهرا(س) نسبت به فدك حكم نامود
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قرآن و عصمت علي(ع) و زهرا(س)
خدانند متعال در قر ن كريم ميفرمايد« :اِنّما يُريدُ اهللُ لِيَذْهِبَ عَنْكُم الرِّجسَ اَهْلَ الْبَيْتِ و يُطَهّرَكُمْ تَطهياراً» 1بدرساتي
سازد ن تما را به يک نوع تطهير كاملي پاك رداند.

كه خدا اراده ميكاد كه پليدي را از تما خانواده برطر

در تمام كتابهاي صحاح ن سا ن مااقد عامه ن خاصه اي حديث در تأن نزنل اي

ياه ذكار تاده اسات كاه:

پيغمبر(ص) ،علي(ع) ن فاطمه(س) ن حس ن حسي (ع) را زير كسائي قرار داد ،سپس فرمود« :باار خادايا ايا هاا
اهل بيت م ن ميتوصان م اند پليدي را از نها برطر
«در ن هاگام اي

فرما ن نان را به يک نوع تطهير ميتوصي پاك ردان

يه به عاوان اعالم اجابت دعاي رسول اهلل(ص) نازل تد ،امّ سالمه همسار پيغمبار(ص) عرضاه

داتت :يا رسول اهلل يا م هم در جمعيت اهل البيت داخل هستم حضرت فرمود :به جاي خاود باا
هستي.

2

 1سوره احزاب يه33:
 2قسمتي از متادر اي حديث
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تاو بييار

علي صديق امت
خدانند در قر ن ميفرمايد«:وَالذّينَ آمَنوا بِاهللِ وَرَسولِهِ أولئكَ همُ الصِّديقون» 1كساني كاه باه خادا ن پياامبر ايماان
نردهاند نها بسيار راستگوياناد – احمد حابل رايت كرده كه اي

يه در مورد علي(ع) نازل تده است ،ن خود ن

حضرت بر فارز مابر كوفه ميفرمود :اَنَا الصِّديقُ الْاكبَرَ» مام راستگوي بزرگ – در كتاب «التواعق المحرقه» صفحه
 76حديث  30از اب عباس نقل تده كه پيغمبر(ص) فرمود « :اَلصِّديقونَ ثالثةٌ :حِهقيلُ مَاؤمِنُ آلِ فِرعَاوْنَ ،و حَبيابُ
النَّجارِ صاحِبُ ياسينَ ،وَ عَليُّ بنَ ابيطالبٍ(ع)»  -راستگويان عمده سه نفرند -1 :حزقيال كاه معارن
فرعون – 2 ،حبيد نجار از حواريي عيسي(ع) كه معرن

باه ماؤم

ل

بوده به صاحد ياسي  -3 ،علي ب ابيطالد(ع) -ن بااز

هم در همان صفحه حديث  31اي رنايت از ابونعيم ن اب عساكر از ابي ليلي نقل تاده كاه پيغمبار(ص) فرماود:
«الصِّيقونَ ثَالثَةٌ :حبيبُ النَّجارِ مؤمِنُ ياسينَ ،قالَ يا قومِ اتَّبِعوا الْمُرسَلينَ ،و حِهقيلَ مُؤمِنَ آل فِرعَوْنَ الَّذي قاالَ :اَتَقْتَلَاونَ
رَجُالً اَنْ يَقولَ رَبّيَ اهللُ ،وَ عَليُّ بنُ ابيطالِابٍ(ع)»  -بسيار راستگويان سه نفرند -1 :حبيد نجار ن كسي كه مي فات:
اي قوم م از پيغمبران پيرني كايد -2 ،حزقيل مؤم

ل فرعون كه نقتي فرعون اراده قتل موسي(ع) كرد فت :يا

مردي را ميكشيد كه مي ويد پرنرد ار م خدا است ،ن سوم علي ب ابيطالد(ع).
با نجود اي

يه ن اي احاديث چگونه جايز بود :ابوبكر ن عمر تهادت علي(ع) را ردّ كااد اصالً چه حقي داتتاد

از زهرا(س) كه به دليل يه تطهير صديقه ن طاهره بوده است ن به دليل يه مباهله دليل ن حجت خدا باراي اثباات
حقانيت اسالم در برابر كفار قرار رفته بود مطالبه بياه كااد مسلم ن كس كه در مباهله حجت خدا قرار يرد ن از
يات الهي محسوب تود هيچگاه درنغ ن خطايي از ان سر نميزند.

2

 1سوره حديد يه 11
 2مراد از يه مباهله اي

يه است فَمَ نْ حاجَّكَ فيهِ مِنْ بَعدِ ما جائَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالوا نادْعُ اَبناائَكُم وَ نُساائَنا و
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علي(ع) نفس پيامبر
يه مباهله داللت دارد كه علي(ع) نفس پيغمبر(ص) است ن به اجماع تمام مفسري مراد از كلماه «اَنْفُسَانا» در ياه
علي ب ابيطال(ع) است 1ن مراد از نفسيت در يه اتحاد در حقيقت نجود نيست ،بلكه مراد از ايا كلماه «اَنْفُسانا»
يعاي كساني كه با خود پيغمبر(ص) در انصا

ن كماالت ن تايستگي زعامت ن رهبري سماني مسااني هساتاد،

نسائَكُم وَ اَنْفُسَنا و اَنْفُسَكُم ثُمَّ نَبْتَهِل فَنَجعَلْ لَعْنَةَ اهللِ عَلَي الْكاذِبينَ» ( سوره ل عمران يه  – )61هار كاس باا تاو
احتجا كاد در مورد حقانيت اي دي بعد از علم به ن ،پس بگو بياييد بيوانيم پسران خود ن پسران تاما را ن
زنان خودن زنان تما را ن خودهايمان ن خودهايتان را سپس مباهله كايم ن لعات خادا را بار درناگوياان قارار
بدهيم.
عموم علماي اسالم اجماع كرده اند كه نقتي اي ايه نازل تد ،پيغمبر(ص) از زنان اير از زهارا(س) ن از پساران
اير از حساي (ع) همراه نبرد ،ن علي(ع) را به عاوان نفس خود انتياب نمود ،رسول اهلل(ص) با اي چهار نفر در
حاليكه حسي (ع) را در او

رفته بود ن دست حس (ع) را به دست داتت ن فاطمه(س) پشت سار نهاا ن

علي(ع) پشت سر زهرا(س) در زير سايه باني كه از موي سياه ترتيد داده تده بود قرار رفتااد ،ن حضارت باه
نها فرمود م دعا مي كام ن تما مي بگوييد :در صحيح مسلم

 7ص  121نارد تده كه نقتي ايا هاا زيار

سايه بان قرار رفتاد :پيغمبر(ص) تا لد شود ن فرمود« :اللهُمَّ هؤال ِ اَهلُ بَيْتي» اسقف نتاري نجران رن كرد به
پيرنان خود ن فت اي جمعيت نتاري م صورتهايي ميبيام كه ا ر از خدا بيواهاد خدا االن اي كاوه را از
جا بكاد هر ياه انجام خواهد داد با اي ها مباهله نكايد كه هالك خواهيد تد ،ن تا رنز قيامت يک نتاراني بار
رني زمي باقي نيواهد ماند ،ن اي رنايت را اير از مسلم در صحيح ترمدي ن حاكم بيهقي هم رنايت كردهاند.
 1تاعر فته :وَ هَوَ في الْآيَةِ التَّباهُلِ نَفسُ الْا

مُصطَفي لَيْسَ غَيْرُهُ اِيّاها  -علي(ع) در يه

مباهله نفس پيغمبر(ص) محسوب تده ن اير از ان ديگري نفس رسول اهلل(ص) به حساب نيامده است.
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پس در صورتي كه علي(ع) در كماالت مساني با پيغمبر(ص) باتد ،ن پيغمبر(ص) هم در جميع فتار خود صاد
باتد علي(ع) هم از نظر صد نراستگويي عي پيغمبر(ص) است ،ن همچاان كه ردّ فتار ن تهادت پيغمبار(ص)
جايز نيست ،ردّ فتار ن واهي علي(ع) نيز جايز نميباتد ،ن رني همي حساب پيغمبر(ص) فرمود :علايٌّ مِنّاي و
اَنَا مِنْ عليٍّ -علي(ع) از م است ن م از علي(ع) هستم -اي رنايت در صحيح ترمادي ن مسااد احماد حابال ن
سا اب ماجه نقل تده ،ن ترمدي بعد از نقل اي حديث فته« :هذا حَديثُ حَسَنٌ صحيح»

1

1

يه مباله داللت دارد كه علي(ع) نفس پيغمبر(ص) بوده است ،ن الزمه ن اياست كه علي(ع) از تمام افرادامات

اسالم افضل باتد ،چون پيغمبر(ص) از همه امت افضل است ،ن بعضي فته اناد كاه ايا

ياه داللات دارد كاه

علي(ع) از تمام انبياء سلف نيز افضل است فير رازي مي ويد :در تهرري مردي بود به نام محمود ب الحسي
الحمتي ن اي مرد معلّم تيعيان دنازده امامي بود ،اعتقاد داتت :علي(ع) از همه انبياء اير از پيغمبر اسالم(ص)
برتر است ،ن به اي ترتيد استدالل ميكرد :خدانند در يه مباهله فرموده :اي پيغمبر(ص) بگو بيائيد نفسهايمان
را بيوانيم «مراد از نفس پيغمبر(ص) در اي
خود

يه تيص خود پيغمبر(ص) نيست زيرا معاي نادارد كاه تايص

را بيواند ،پس حتماً بايد اي نفس اير از پيغمبر(ص) تيص ديگري باتاد ،البتاه كساي كاه در هماه

كماالت عي پيغمبر(ص) ن مساني با ن حضرت است ن به اجماع امت اسالم پيغمبر(ص) به جاي نفس اير از
علي(ع) د ري را در مباهله حاضر نكرد ،پس علي(ع) در همه كماالت ن فضايل عي پيغمبر(ص) بود ،ن ا ر ماا
از خار دليل نداتتيم كه نبوت ن پيغمبري به محمد(ص) ختم تده ن بس از ان پيغمبري نيست به مقتضي ياه
مباهله الزم بود كه علي(ع) از نظر پيغمبري هم عي رسول اهلل(ص) باتد نلي چون اي مطلد ثابات اسات كاه
پيغمبري به محمد(ص) ختم تده ن علي(ع) مسلم پيغمبر نبوده ،فقط از نظر فضائل پيغمبر(ص) نچاه علاي(ع)
كسر دارد مقام نبوت است ،پس اير از نبوت در ساير فضايل علي(ع) عاي پيغمبار(ص) باود ن چاون در ايا
فضايل پيغمبر(ص) بر همه انبياء (ع) فضيلت داتته است پس علي(ع) هم بر تمام انبياء امتياز دارد.
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علي كشتي نجات
در كتاب «التّواعق المحرقه» صفحه  77حديث  34از اب عباس نقل تده كه پيغمبار(ص) فرماود« :علايٌّ(ع) باابُ
حِطَّةٍ في بَني اسرائيلً مَنْ دَخَلَ فيهِ كانَ مؤمِناً و مَنْ خَرَجَ عَنهُ كانَ كافِراً» علي (ع) به مازله بااب حطّاه بااي اسارائيل
است ن ن درب ميتوصي بود در ميان قوم يهود كه هر كس از ن داخل ميتد ماؤم باود ن هار كاس خاار
ميتد كافر به حساب مي مد.
احمد حابل در مساد ن اير ان ساير علماء در كتابهاي صحاح ن سا نقل كردهاند كه پيغمبار(ص) فرماود« :مَثَالُ
اَهْلِ بَيْتي فيكُمْ مَثَلُ سَفينةِ نوحٍ مَنْ رَكِبها نَجا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْها هَلَكَ» مثل اهل بيت م هماناد كشتي نوع اسات ،كاه
هر كس در ن سوار تد نجات پيدا كرد ،ن هركس از ن تيلف نرزيد ار تد – ن باجماع تماام علمااي اساالم
پيغمبر(ص) فرمود« :اِنّي تاِرِكُ فيكُمُ الثِّقْلَيْنِ كِتابَ اهللِ و عِتْرَتي (اَهلَ بَيْتي) ما اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِما لَنْ تَضِلدوا بَعادي اَبَاداً و
اِنَّهُما يَفْتَرِقا حَتّي يَرِدا عَلَيَّ الْحَوْضَ»  -م در بي تما دن موجود رانمايه مي ذارم (كتاب خادا ن عتارتم كاه اهال
بيت م به حساب مي ياد ،مادامي كه به اي دن بگرنيد مراه نيواهيد تد ن ايا دن باراي هميشاه از هام جادا
نيواهاد تد تا در ساحل كوثر بر م نارد توند –
لفظ «لَ ْ» در اي حديث براي نفي ابد است ن معاي ن اياست كه هيچ ن ن لحظهاي علي(ع) ن زهرا(س) از قار ن
انفكاك پيدا نميكااد ،پس با اي كيفيت چگونه ميتود :ادّعاي اي ها را كه مييته ن ممزن با قر ناناد در ماورد
فدك ردّ كرد
باب حطّه در باياسرائيل دربي بود كه هر كس از ن خار ميتد كافر مي رديد ،پيغمبر(ص) فرمود :علي(ع) باب
حطّه اي امت است باابراي امكار ن ردّ علي(ع) به مازله خرن از باب حطّه اسالم ميباتد ،ن خالصاه باا نجاود
حديث ثقلي مذكور چه فرقي بي ردّ علي(ع) ن زهرا(س) ن بي ردّ قر ن بوده است
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واليت امر (ع) در زمان پيغمبر(ص)
خدانند متعال در قر ن كريم ميفرمايد« :اِنَّما وَليّكُمُ اهللُ وَ رَسولُهُ والَّذينَ آمَنوا الَّذينَ يُقيمونَ الصَّلوة و يُؤْتونَ الهَّكااتِ
و هُمْ راكِعونَ» 1به درستي كه ناليتمدار تما خدا ن رسول خدا ن ن كساني هستاد كه ايمان نردهاند از كساني كاه
نماز را بر پا ميدارند ن زكات را تأديه ميكااد در حاليكه در ركوعاند – در اياجا عموم امت اسالم اجماع كردهاناد
كه اي

يه در مورد علي(ع) نازل تده است ،ن اي مطلد در كتد معتبر عامه مذكور است ،مي وياد هاگاامي كاه

مرد مسكياي در حضور مسلمانان اظهار حاجت كرد ،علي(ع) در حال نماز بود ن در همان حالت نماز انگشتر خود
را به مسكي سائل تتدّ فرمود.
در اي

يه خدانند متعال ناليت ن صاحد اختياري امت اسالم را براي ذات مقدس خود قارار داده اسات ،ماتهاي

پيغمبر(ص) ن علي(ع) را در اي ناليت تركت داده ،ن همچاان كه ناليت خادا نسابت باه تماام تائون فاردي ن
اجتماعي مردم ثابت است .ناليت پيغمبر(ص) ن علي(ع) هم نيز همي توسعه را دارا ميباتد2.پس چگونه ميتوان

1

 2در مورد ن زنل اي

يه در تأن موال (ع) حسان ب ثابت اي اتعار را سرنده است:

اَبا حَسَ نٍ تُفْديكَ نَفسي وَمُهْجَتي

و ُكُّل بَطيئ في الْهُدي و مَسارِعٍ

لِيُذْهِبَ مَدحي والْمُحِبّينَ ضائِعاً

وَمَا الْمَدْحُ في جَنْبِ الْاِلهِ بِضائعٍ

فَاَنتَ الَّذي اَعْطَيْتَ اِذْ كُنْتَ راكِعاً

زَكاةَ فَدَتْكَ النَّفسُ يا خَيْرَ راكعٍ
وَثَبَّتَها في مُحْكَماتِ الشَّرايِعِ

فَاَنْهَلَ فيكَ اهللُ خَيْرِ واليَةٍ
اي ابا الحس فداي تو باد جان ن هستي م
ن فداي تو باد رهرنان تاهران هدايت چه كاد رن چه تاد رن
يا ممك است ثااي م ضايع بشود با نجود دنستداران تو
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نلي مدح م درد در اه خدا ضايع تدني نيست
تو نچاان كسي هستي كه در حال ركوع عطا كردي
زكات را اي فداي تو بهتري ركوع كااده باد
به پاس اي عمل خدا بهتري ناليتها را در تو نازل كرد
ن اي ناليت را جزء اصول دي تثبيت فرمود
تاعر ديگر فته است:
مَنْ ذابِخاتمِهِ تَصَدَّقَ راكِعاً
كيست كه انگشتر

وَاَسَرَّها في نَفْسِهِ اَسْراراً

را در حال ركوع تتدّ داده باتد

ن ن عمل خود را به صورت سرّي پاهان سازد
متادر حديث نزنل يه در مورد علي(ع) از كتد عامه به قرار ذيل است:
 -1ترح تجريد قوتجي  -2ترح المقاصد تفتازاني  -3اسباب الازنل ناحدي  -4تفسير كشّا
رازي  -6تفسير بيضاني  - 7جامع االصول اب اثير باب فضائل علي(ع)  -1ريا

 -0تفسير فيار

الاّضره محد الدي طباري

 -1ختائص نسائي  -10كاز العمال مالعلي متقي حافي  -11تفسير درّ الماثور جالل الدّي سيوطي.
سادهاي حديث مزبور :خطيد بغدادي ن اب جرير طبري ن بعد ب حميد ن ابوالشيخ ن اب مردنيه اي حاديث
را از اب عباس نقل كرده اند ،طبراني در انسط از عماري يا سرن اب ابي حاتم اي حديث را نقال نماوده ،ابا
عساكر از سلمه ب كهيل ن اب جرير از مجاهد ن از سدي رنايت نموده ن عق به ب حكيم ن كلبي اي رنايات را
از ابي صالح از اب عباس نقل نمودهاند ،ثعلبي هم در تفسير خود اي حديث را ذكر كرده ،اب صاباغ ماالكي در
فتول المهمّ ه ن سيد محمود لوسي در تفسير رنح المعاني حاديث نازنل ايا

ياه را در تاأن علاي(ع) نقال

كردهاند( .مؤلف)
ضمااً مطلبي را ك ه بايد خواناد ان ارجماد به ن توجه فرماياد اياست كه با اي
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يه ثابت مي تود كاه حكومات

فتار علي(ع) را در مورد يک قطعه ملک ناچيز به عاوان اياكه مال مسلمانان است ردّ كرد ) اصوالً مقتود از كلمه
نلي ،در اسالم كه مراد

كلمه نبي قرار رفته ن فردي اسات كاه از نظار تتار

در تائون فاردي ن اجتمااعي

مسلمانان از خود نها انلي است ،ن ساير معاني نليّ در اي ختوص مورد نظر نيست ،زيرا مقتضاي حتري كاه
از كلمه «اِنَّما» استفاده ميتود اياست كه نليّ به معاي ناصر ن دنست نباتد نچاان كه عامه توهم كردهاند زيارا در
يه نليّ ماحتر تده به خدا ن رسول ن ن كسي كه ايمان نرده ن نماز را بر پا داتته ن در حال ركوع زكاات داده
است( ،يعاي علي ب ابيطالد(ع) ن ا ر نلي در اي
اي

يه برخال

يه به معاي دنست ن يا يانر باتد الزم مي ياد فتاار خادا در

حقيقت باتد ،زيرا يانر ن دنست ماحتر به خدا ن پيغمبر(ص) ن علاي(ع) نيسات ،بلكاه پادر ن

برادر ن رفيق هر كس براي ان يانر ن دنست محسوب ميتود.
ا ر فته تود در اي

يه موصو

نلي عامه است ن مراد تيص علي(ع) نيست ،خدا ميفرمايد :دنست تما خادا

ن رسول ن عموم مؤماي هستاد ن با حتري كه به نسيله كلمه «اِنَّما» در يه نارد تده است ميخواهد ثابات كااد
كه اير از خدا ن رسول ن مؤماي يعاي كفار دنست ن يانر تما محسوب نميتوند.
در پاسخ مي وييم :در اياجا موصو

نلي همه مؤماي نيست بلكه موصو

نلي مؤماياي هستاد كه در حال ركوع

تتدّ ميكااد ن ا ر مقتود از اي مؤماي تيص علي(ع) نباتد ن معاي نلي دنست ن يانر فر

كاايم ،مفهاوم

يه اي ميتود كه اير از خدا ن رسول ن مؤماياي كه در حال ركوع زكات تأديه ميكااد براي تما دنست ن يااري
نيست ،پس در نتيجه هر موماي كه در حال ركوع زكات ندهد دنست مردم مسلمان نيست ،ن اي خاال

حقيقات

است ،همه مؤماي با هم دنست ن يانر ن برادرند چه در حال ركوع زكات بدهاد يا نه ،ن ا ر مطلد چااي باتاد

اسالم حكومت تئوكراسي (حكومت خدا بر مردم) است ن در اجتماع ن امت اسالمي بايد حاكم ن رهبار را خادا
انتياب كاد ن اير از حكومت تئوكراسري همه حكومتها از نظر قر ن محكوم است.
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اي

يه با فرموده خدا كه ميفرمايد« :اِنَّمَا الْمؤمِناونَ اِخْاوَة» - 1ماؤماي بارادران يكديگرناد – ماافاات دارد ،ن نياز
فرمايش پرنرد ار است كه ميفرمايد« :اِنَّ الَّذينَ آمَنوا و عَمِلوا الصّالِحاتِ سَايَجْعَلُ

باابراي توهم يه مزبور برخال

لَهُمْ الرَّحمنُ وُدّاً» - 2كساني كه ايمان نردهاند ن كردار نيک انجام دادهاند به زني خدا بي
قرار ميدهد – ن نيز برخال
زنان با ايمان بعضي دنستان بع

اي

نهاا ماودّت ن دنساتي

يه خواهد بود« :والمُؤمِنونَ والْمؤمناتِ بَعْضُهُمْ اَوْلِيا ُ بَعْضٍ» - 3مردان باا ايماان ن
ديگرند – خالصه با نجود اي اتكاالت مجبوريم بگوييم موصو

نليّ در ياه

خدا ن رسول(ص) ن تيص علي ب ابيطالد(ع) است ،ن معااي نليّ در اي جا «صاحد امار» ن «انلاي بتتار »
ميباتد.

 1سوره حجرات يه10 :
 2سوره مريم يه16 :
 3سوره توبه يه71 :
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علي(ع) در غدير
احمد حابل در مساد خود جلد  4صفحه  372از زيد ب ارقم نقل ميكاد :كه ني فت :در مالزمات پيغمبار(ص)
به بيابان ادير رسيديم ،حضرت خطبهاي انشاء نمود در ضم

ن خطبه فرمود:

«اَلَسْتُمْ تَعْلَمونَ اَنّي اَوْلي بِكُلِّ مُؤمِنٍ مِنْ نَفسِهِ؟ قالُوا :بَلي ،قالَ مَنْ كُنْتَ مَوْالهُ فَعَليٌّ مَوْالهُ»  -يا نميدانيد كه م به هر
فرد مسلمان از خود ان انلي هستم

فتاد :چرا ،فرمود :هر كس م بر ان ناليت دارم علي(ع) موالي ان است 1ابا

حجر در كتاب «التّواعق المحرقه» فته است :اي حديث صحيحي است كه هيچگوناه ترديادي در ن نيسات ،ن
اي حديث را تانزده ت از اصحاب رسول اهلل(ص) رنايت نمودهاند ،ن در ساد احمد حابال ذيال هماي حاديث
فته تده كه اي حديث را سي نفر از اصحاب پيغمبر(ص) كه مستقيماً خود نها از رسول اهلل(ص) تايده بودناد
در زمان خالفت اميرالمؤماي علي(ع) براي ن حضرت تهادت دادند ،ن عمده اساتيد اي حديث صحيح يا حسا

1

متادر حديث ادير عموم كتد عامه ن اهل ساّت است ،ن قسمتي از ن به قرار ذيل ميباتد:

 -1مساااد احمااد حاباال

 1ص  131ن ص  1ن ص  111ن ص ،111

 4ص  211ن  272ن ص  361ن

ص  -2 37فتول المهمّه اب صبّاغ مالكي ص – 3 ،20البدايه ن الاّ هاياه ابا كثيار دمشاقي
الرّيا

الاّضره طبري

 7ص – 4 ،341

 2ص  ،161ن ص  -0 ،17اال التيعاب في ترجمه علي(ع) ،ختاائص نساائي ص  21ن

ص  22ن ص  24ن ص  20ن ص  -6 ،21مستدرك التّحيحي حاكم
تفسير فير رازي

0

 1ص  – 1 ،212سيره حلبياه

 3ص  101ن ص  110ن ص -7 ،033

 3ص  -1 ،301اسادالغابه

 -10 ،414التّواعق المحرقه ص  – 11 ،20سا اب ماجه

 4ص  ،21االصاابه

2ص

 1باب فضائل علي(ع)  -12عقد الفريد  -13تفسير

درّ الماثور  -14تيليص ذهبي -10 ،المتابيح بغوي – 16 ،مطالد السئوال محمد ب طلحه  -17تذكره خاواص
االمه سبط اب جوزي -11 ،كفايه الطّالد اجي تافعي( ،مؤلّف)
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است 1 .در اياجا ما مي وييم :مقتود از كلمه «موال» در حديث انلي به تتر

است زيارا قبال از ن پيغمبار(ص)

 1مرحوم عالمه امياي اعلي اهلل مقامه الشّ ريف در كتاب الغدير حديث اادير را از يكتاد ن ده نفار از اصاحاب
پيغمبر(ص) ن از هشتاد ن چهار نفر از تابعي ن از سيتد ن تتت نفر از علماء ن محدثي عامه ن اهل سات نقل
فرموده است ،ن سپس تعرائي را ذكر فرموده كه در طيّ قرنن ميتلف از ملال ن ماذاهد وناا ون اساالمي در
مورد جريان ادير ن نتد اميرالمؤماي علي(ع) به مقام خالفت تعر سرندهاند كه انّل تاعر معاصر پيغمبر(ص)
حسّ ان ب ثابت بوده كه اي اتعار را در زمان خود رسول اهلل(ص) سرنده است.
بِخُمٍّ وَاَسْمَعَ بِالرَّسولِ مُنادياً

يُناديهِمْ يَوْمَ الْغَديرَ نَبِدهُمْ

فَقالُوا وَلَمْ يَبْدوْ هُناكَ الْتِعاميا

يَقولُ فَمَنْ مَوْالكُمْ وَوَليُّكُمْ
اِلهُكَ مَوالنا و اَنْتَ ولِّنا

وَلَنْ تَجِدنَ مِنّا لَكَ الْيَومَ عاصياً

فَقالَ لَهُ :قُمْ يا عَلي فَاِنَّني

رَضيتُكَ مِنْ بَعْدي اِماماً و هادِياً

فَمَنْ كُنتُ مَوْالهُ فَهذا اَوليُّهُ

فَكُونوا لَهُ اَنْصارَ صِدقٍ مُوالياً

هُناكَ دَعَا اللهُمَّ والي وَليَّهُ

وَكُنْ لِلَّ ذي عادي عَليّاً مُعادياً

رنز ادير بر پيامبر نان نها را ندا فرمود – در ببابان خم ن در حالي كه تايص پياامبر مااادي باود باه نهاا
تاوانيد.
فرمود :كيست موال ن صاحد اختيار تما
نها بدنن اي كه در برابر اي سؤال اظهار جهل كااد بي درنو فتاد:
خداي تو موالي ما است ن تو صاحد اختيار مائي
هم اكاون هيچ ردنكشي در برابر ناليت تو ا ز جمعيت ما نجود ندارد.
سپس پيامبر(ص) فرمود :اي علي بايست ،به درستي كه م خشاودم از اياكه تو بعد از م امام(ع) ن رهبر مردم
باتي
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فرمود« :اَلَسْتُ اَولي بِالْمؤمنينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ» ن اي كلمه صريح است به اياكه مقتاود رساول اهلل(ص) از ايا اعاالم
ابالغ رياست عامه علي(ع) در امور دي ن دنياي ملت مسلمان بوده است.
پس همچاانكه پيغمبر(ص) از خود مؤماي نسبت به تتر

در امور دياي ن مادي ،فردي ن اجتمااعي نهاا انلاي

است ،همچاي علي ب ابي طالد(ع) نيز بعد از ان نسبت به تتر

در كليه امور امت اساالم از خاود نهاا انلاي

ميباتد ،زير نقتي كه چيزي را نازل مازله چيز ديگر ن يا تيتي را نازل مازله تيص ديگر در جهتي دانستيم در
ن جهت ن دن تيص بايد نحدت داتته باتاد.
مثال :ا ر فتيم زيد مثل تير است در تجاعت ،الزمه ن اياست كه همان تجاعتي كه براي تير ثابت است باراي
زيد هم ثابت باتد ،ن تازيل علي(ع) به مازله پيغمبر(ص) از نظر ناليت در حديث صريحتر است از تازيل زيد باه
مازله تير در مثال.
پس خالصه اي جمله پيغمبر(ص) به طور مطلق همان ناليتي را كه رسول اهلل(ص) دارا بود باراي علاي(ع) ثابات
ميكاد ،ن باابراي چگونه ميتود تهادت كسي را كه ان از نظر ناليت بر ملت اسالم در حكم خاود پيغمبار(ص)
است رد كرد يا امكان دارد تهادت پيغمبر(ص) در يک قضيهاي مردند قرار بگيرد هر ز .پس تهادت علاي(ع)
هم كه در ناليت بر مسلمانان به مازله تيص پيغمبر(ص) است نبايد ردّ تود.

پس هر كس م موالي ان هستم علي(ع) صاحد اختيار ان است
مر ان را ياران راست ن با صفا باتيد
خدايا دنست بدارد ن دنست (ع) را
ن هر ن ك سي را كه نسبت به ني عدانت بورزد دتم با
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علي(ع) برادر پيامبر(ص)
در مساد احمد حابل ن در صحاح ن ساير كتد عامه اي حديث با سادهاي ميتلف نقل تده :كه پيغمبر(ص) باي
اصحاب خود اخوت ن برادري برقرار فرمود ،علي(ع) به ن حضرت عرضه داتت :ياا رساول اهلل(ص) باي تماام
اصحاب برادري استوار فرمودي ن مرا با كسي برادر نسيتي ،پيامبر(ص) فرمود :م تو را براي خود بااقي اذاردم
تو برادر م در دنيا ن خرت هستي.

1

فضل ب رنزبهان در كتاب خود «ابطال الباطل» كه در ردّ تيعه ن محبت اهل البيت(ع) نوتاته باا اياكاه ناصابي ن
دتم موال علي(ع) است در عي حال در ن كتاب مينويسد :حاديث بارادري علاي(ع) نسابت باه پيغمبار(ص)
حديث معتبر ن مشهوري است ن تكي نيست كه علي(ع) برادر پيغمبر(ص) ن دنست ان بوده ن پيغمبار(ص) هام
ني را بسيار دنست ميداتته ،ن تمام اي مطالد از كتابها صحاح ما ن مدارك مذهد ما اخذ تده است.

1

موضوع مؤاخات ن برادري بي مسلمانان دن مرتبه اجراء تد ،يک مرتبه در مكه قبل از هجرت ن در ن نحلاه

پيغمبر(ص) علي(ع) را به عاوان برادر خود معرفي فرمود ن در مرتبه دنم در مدياه بعد از هجارت پيغمبار(ص)
بي مهاجري ن انتار ا خوت برقرار فرمود ن هر فرد مهاجر را با فردي از انتار بارادر مايفرماود ،ن رني ايا
حساب بايد پيغمبر(ص) علي(ع) را كه از مهاجري بود با يک نفر از انتار برادر كاد ن براي خود نيز برادري از
انتار انتياب فرمايد ،نلي در عي حال چاي نكرد ن در نحله دنم هم برادر خود علي(ع) را معرفي كرد ،زيارا
سواي نبوت ن پيامبري براي پيغمبر(ص) كفو ن همدنتي اير از علي(ع) نجود نداتت ن تااعر معارن
تاعر سرنده است:
اِنَّ ها مِثلُها لَما آخاها

لَكَ ذات كَذاتِهِ لَوال
يا علي براي تو ذاتي است مثل ذات پيغمبر(ص) ن ا ر نبود

ذات تو مثل ذات پيغمبر(ص) رسول اهلل(ص) با تو پيمان برادري نميبست.
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ازدي

در اي جا ما مي وييم :مقتضي اي بيان پيغمبر(ص) درمورد علي(ع) كه فرمود« :اَنتَ اخيَ و اَنَاا اَخَاوكَ فاي الادُّنيا
والْآخِرَهِ»  -تو برادر ماي ن م برادر توأم در دنيا ن خرت – اياست كه علاي (ع) در تماام كمااالت ملكاوتي (باه
استثااء مقام نبوت) با پيغمبر(ص) همدن

ن مراد

بوده است ن اال ا ار ماراد از ايا اخاوت بارادري ايمااني ن

تساني اجتماعي باتد كه پيغمبر(ص) با همه مؤماي اي برادري را داتت ،الزم نبود كه علي(ع) را با ايا بياان از
سايري مستثاي كاد ،پس باابراي

ن كس كه برادر ن همدن

پيغمبر(ص) را در تهادت ن واهيش تكذيد كااد

در نزد خدا چه عذري مي نرد ،ن بعد از اياكه تهادت علي(ع) را ردّ كااد ديگر فضيلت ن اهميتي در اجتماع براي
برادر پيغمبر(ص) قائل نشدهاند ،با اياكه فضايل علي(ع) از بيان خدا ن رسول اهلل(ص) قابل تماره نيست ،فضايلت
اخوت علي(ع) نسبت به پيغمبر(ص) ن فضيلت نفسيت علي(ع) براي پيغمبر(ص) (به ناصّ ياه مباهلاه) فضايلت
مشابهت علي(ع) با پيغمبر(ص) از نظر ناليت ،فضيلت عتمت علي(ع) – (به ناصّ ياه تطهيار) ،فضايلت باودن
علي(ع) نسبت به پيغمبر(ص) به مازله هارنن نسبت به موسي(ع).
اي فضيلت اخير داللت ميكاد همان موقعيتي را كه هارنن از نظر نسبت به موسي در باياسرائيل داتات علاي(ع)
هم همان موقعيت را از نظر نسبت به پيغمبر اسالم (ص) در امت ن ملت اساالم مساتحق اسات ،ياا ا ار در بااي
اسرائيل هارنن در ختوص جرياني واهي ميداد امكان داتت باياسرائيل تهادت ني را رد كاااد هر از .زيارا
برحسد ن چه كه در قر ن است هارنن در اياب موسي (ع) حجت باقيه در باياسرائيل بود ،پس علي(ع) هام در
اياب پيغمبر(ص) حجت باقيه در امت اسالم بوده است ،پس چگونه تهادت ني مردند قرار رفت
تگفتا :اي همه يات ن رنايت نتوانست جلو ير ابيبكر باتد كه تهادت علي(ع) را رد نكاد ن فادك را از دسات
زهرا(س) ن اهل البيت(ع) خار نسازد
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پرسش و پاسخ
پرسش :يا يه تهادت 1عام است ن همه موارد را تامل ميتود
يعاي در همه موارد حتماً بايد تاهد دن مرد يا يک مرد ن دن زن يا يک تاهد به ضميمه قسم مدّعي اقامه ردد يا
يه به موارد ميتوص تيتيص خورده است

اياكه خير حكم اي
پاسخ :البته حكم اي

مواردي كه ادعا از طر

يه در عي اياكه تعميم دارد ن همه موارد تهادت را تامل ميتود در عي حاال نسابت باه
اتياصي است كه خدا ن پيغمبر(ص) به عتمت ن صد

نها واهي دادهاند تيتايص

خورده است ،پس ادعاي خدا ن پيغمبر(ص) ن علي(ع) ن فاطمه(س) ن ساير افرادي كه عتمت نها به دليال ياه
تطهير ثابت تده است ن يا به دليل يه مباهله نها حجت رسالت پيغمبر(ص) در برابر كفار قرار رفتهاناد تااهد
الزم ندارد ن اي

يه تامل ادعاي اي سري افراد نميتود ،زهارا(س) صاديقه اسات ن عتامت زهارا(س) خاود

تهمت ن مان درنغ ويي را نسبت به ني رفع ميكاد ،ديگر احتيا به نجود تاهد ن بياه نيسات ،ن در صاورتي
كه از طريق تهادت خدا بر عتمت تيتي علم ضرنري به راساتگويي ني حاصال تاود ن در عاي حاال ا ار
كسري تهادت ن يا ادعاي ان را رد كاد الزمه ن رد خدا خواهد بود.
دليل بر فتار ما مطلبي است كه در كتابهاي صحاح نارد تده كه تهادت خزيمه ب ثابت به نفع پيغمبار(ص) ن
عليه مرد اعرابي در داستان معاملهاي كه بي ان ن رسول اهلل(ص) ناقع تده بود مورد تتويد قرار رفت ،در حالي
كه ني به اي ترتيد تهادت داد« :اِنّي علمتُ اَنَّها عَلِمْتُ انَّها لَكَ يا رَسولَ اهللِ حيْثَ عَلِمْاتُ صِادْقَكَ و عِصْامَتَكَ» -

 « 1وَاسْتَشْهِدوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَاِنْ لَمْ يَكونا رَجُليْنِ فَرَجُلٌ وَأمْرَأَتانِ ممَّ نْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشدهدا ِ» سوره بقره يه:
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م ميدانم كه اي مال به تما تعلق دارد زيرا به راستگويي ن عتامت تاو يقاي دارم 1 -ا ار ناقعااً پيغمبار(ص)
معتوم نبود ن مقام مقدّس ن جااب از تهمت بري نبود تهادت خزيمه به تاهايي باه صاد پيغمبار(ص) كفايات
نميكرد ،نچه موجد تد واهي خزيمه به تاهايي به نفع رسول اهلل(ص) كافي باتد ،مقاام عتامت پيغمبار(ص)
بود ويا واهي خزيمه به مازله ادعاي مدعي قرار رفت ،ن نجود عتمت پيغمبر(ص) در خار موجد تاد كاه
ادعاي ان بدنن بياه ن تاهد قبول تود.
بياري در صحيح خود در باب «مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ ميِتٍ دَيْناً» ن در كتاب خمس باب «ما قَطَعَ النَّبايُ(ص) مِانَ الْبَحْارَيْنِ»
رنايت كرده هاگامي كه ااايم بحري را نازد ابايبكار نردناد اباوبكر دساتور داد :مااادي نادا كااد هار كاس از
پيغمبر(ص) طلبي دارد ن يا رسول اهلل(ص) به ان نعدهاي فرموده بيايد ن بگيرد ،جابر فت م نزد ابيبكر رفاتم ن
اظهار داتتم كه پيغمبر(ص) به م فرمود :ا ر اموال بحري را نردند م به تو از ن اموال سه مشت عطا خاواهم
كرد ،جابر مي ويد :به مجردي كه چاي مطلبي به ابيبكر اظهار كردم ،ابوبكر سه مشت از ن پولها به م داد.
جاللالدّي سيوطي در كتاب تاريخ اليلفاء در فتل خالفت ابيبكر نقل كرده ،كه تييان (بياري ن مسلم) از جابر
رنايت نمودهاند :جابر فت :پيغمبر(ص) به م فرمود« :هر اه مال بحري

مد به تو فالن مبلغ عطا خاواهم كارد،

اتفاقاً خرا بحري بعد از رحلت پيغمبر(ص) به مدياه رسيد ،ابوبكر اعالم كرد :هر كس كاه پيغمبار(ص) باه ان از
خرا نعدهاي داده يا طلبي از رسول اهلل(ص) داتته بيايد ن بگيرد ،م نزد ني رفتم ن نعده پيغمبار(ص) را باه ان
اظهار كردم .ابوبكر به م هزار ن پانتد درهم از ن اموال را بيشيد.

1

محقق محترم در اياجا فرموده :م چاي معتقدم كه ا ر ابوبكر در ن جا مي خواست حكم كاد مسلم تهادت

خزيمه را با ن كيفيت به نفع پيغمبر(ص) قبول نمي كرد ن در قضيه به نفع مرد اعرابي ن به ضارر پيغمبار حكام
ميكرد.
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اب حجر عسقالني در كتاب «فتح الباري» در باب «من يُكَفِلُ عَنْ مَيِّتٍ دَيْناً» فته كه اي خبر داللت ميكاد كه خبار
تيص عادل از صحابه مورد قبول است ،ا ر چه ن خبر ن يا ادعا را به نفع خود اظهار كاد ،زيرا در اي ختوص
ابوبكر از جابر تاهدي بر صحت ادعايش مطالبه نكرد.
در اياجا نتيجه مي يريم :در صورتي كه حق مطلد چاي بود كه اب حجر فته اسات ن رني ايا حسااب باراي
ابيبكر جايز بوده كه به مجرد ادعاي جابر (كه پيغمبر(ص) به ان نعدهاي داده است) بدنن تاهد ن اواه مبلغاي از
اموال مسلمي را در اختيار ني بگذارد ،پس علي(ع) ن فاطمه(س) كه از جابر انلي به تتديق بودهاند.
بر فر

اياكه علي(ع) ن زهرا(س) داراي هيچ ونه ترافت ن برتاري ذاتاي نبودناد جاز اياكاه در ردياف سااير

صحابه ن ياران پيغمبر(ص) به حساب مي مدند همي خود كفايت ميكرد كه فتارتان بدنن تاهد تتديق تود.
طحاني فته است :علّت اي كه ابوبكر ادعاي جابر را تتديق كرد اي بود كه پيغمبر(ص) فرمود« :هر كس بر م
درنغ بادد نشيماگاه ان ماالمال از تش خواهد تد»ن بعيد است كه تيتي ماناد جابر بر ايجاد اي عاذاب تاديد
براي خود اقدام كاد.
تگفتا :در مورد فردي مثل جابر احتمال نميرند كه در ايجاد اي نعيد اقدام كاد ن به پيغمبر(ص) تهمت بزند ،امّاا
ممك است در مورد تيتي همچون علي(ع) ن زهرا(س) اي مطلد محتمل باتد كه نهاا ايا جارم بازرگ را
مرتكد توند ن از درنغ بست به پيغمبر(ص) خودداري نه كااد يا اي مقتضاي ترع ن دي مسلماني اسات كاه
بي اي دن مورد به اي ترتيد فر بگذاريم كه درنغ بست به پيغمبر(ص) از جاابر مساتبعد اسات ن از علاي(ع)
مستبعد نيست

1

1

اياجا است كه با كمال صراحت بايد اعالم كايم كه مبتكر تكفير ن تفسيق علي(ع) خليفه انل بود نه معانياه ،ن

در اي جريان معانيه پيرن خليفه انل ندنم بوده است ،زيرا نقتي باا تد هر يک از صحابه هر وناه نسابتي باه
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خانه پيغمبر(ص) يا ارث همسران
ملكيت پيغمبر(ص) نسبت به مازل مسكوني خود ن ارث بردن زنان ن حضرت ن خانه را به تتديق ابيبكر:
انلي مطلبي كه داللت دارد پيغمبر(ص) مالک مازل خود بوده است يه تريفه قر ن« :يا اَيُّها الَّذي َ ماوا التَدْخُلُوا
بُيُوتَ الاّبيِ اِلّا اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ» 1اي كساني كه ايمانآنردهايد خانههاي پيغمبر(ص) را داخل نشويد مگر ن هاگام كه به
تما اذن داده تود -اي

يه داللت ميكاد كه حجرههاي مسكوني زنان پيغمبر(ص) ملک ن حضرت باوده اسات،

حميدي در كتد «الجمع بي التّحيحي » نقل كرده كه از جمله احاديث مورد اتفا مساد عبداهلل ب زيد ب عاصم
انتاري از پيغمبر(ص) است كه ن حضرت فرمود« :بي خانه م ن مابرم بااي از باغهاي بهشات اسات» در ايا
رنايت رسول اهلل(ص) نفرمود :بي خانه عايشه ن مابر م  ،ن نيز نفرمود :بي خاناه زناان ما ن مابارم ،پاس ايا
رنايت حاكي است كه خانه ن حجرههاي ن ملک خود رسول اهلل(ص) بوده است.
طبري ن ديگران از مورخي ن سيره نويسان عامه نقل كردهاند :كه پيغمبر(ص) فرمود« :هر اه مارا اسال دادياد ن
كف نموديد پس مرا بر جاازهام بگذاريد در اي خانهام – ن به حجره عايشه اتاره فرمود – ن اي

خري سي

ن

حضرت در دنيا بود»

2

در اي جا بر فر

صحت اي حديث باابر نچه كه خود عامه رنايت كردهاند ،پيغمبر(ص) خانه عايشاه را خاناه

پيغمبر(ص) بدهاد بدنن چون ن چرا ن مطالبه تاهد ن واه سي

نها پذيرفته باتد ،امّا سي علي(ع) ماردند

ناقع تود ،بايد به يكي از دن مطلد قائل تد ،يا خليفه در ماورد توقياف ن بازداتات فادك اتاد ن چپاانل
سياستمدارانه اي مرتكد تده است ،ن ياا علاي(ع) ن زهارا(س) را خاار از مارز اساالم ن مسالمي
ميپاداتته.
 1سوره احزاب يه03 :
2

البته به اي مضمون طبري از طر

ونا ون رنايات متعددي نقل كرده است.
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ن زماان

خود

ميخواند ن ن را به عايشه نسبت نميدهد.

بعد از رحمت رسول اهلل(ص) زنان پيغمبر(ص) ادعا كردند كه مالک حجراتي هستد كاه در نهاا سااك بودناد ن
ابيبكر ملكيت نها را تتويد كرد بدنن اي كه از نها تاهد ن واهي مطالبه كاد.
چه تد زنان پيغمبر(ص) خانهاي را كه به نصّ قر ن رسول اهلل(ص) مالک بوده ن بعد از ن حضرت مالک تادند
نلي فاطمه(س) فدك را مالک نشد
در هيچ تارييي اي مطلد ذكر نشده كه پيغمبر(ص) در دنران زند ي خود خانه مسكونيش را بي زنانش تقسايم
فرمود ن به نها تمليک نمود بلكه حال نها حال ساير زناني بود كه در خانههاي توهران خود به سر ميبردناد،
هاگامي كه رسول اهلل(ص) به مدياه هجرت فرمود زمي مريد را خريد ن با ساو خانههاي در ن ساخت در حالي
كه هاوز اثري از عايشه ن حفته ن ساير زنان پيغمبر(ص) نبود ،هاگامي كه پيغمبر(ص) با هر زني ازدنا ميفرمود
ان را در يک حجرهاي از حجرات ن مازل سكونت ميداد ن ن حجره به نام ني ناميده ميتاد ،از ايا بااب كاه
اختتاص به ان داتت نه از اي جهت كه ملک ان تده بود ،همچاان كه مرسوم است مردي كه داراي زنان متعددي
است ن نها را در خانههاي متعدد جا داده ماازل متعدد اي مرد به اسم زنانش ناميده ميتود ن قر ن هام از بااب
همي اختتاص در مورد زنان مطلقه ميفرمايد« :ال تُخْرِجوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وال يَخْرُجْنَ الّا اَنْ يَاْتينَ بِفاحِشَاةٍ مُبَيَّنَاةٍ» -
1

زنان مطلقه را در زمان عدهتان از خانههاي خود بيرنن نكايد مگر اياكه عمل فحشاء تكاري از نها برنز كاد-

در اي جا كه خدانند بيوت ن خانهها را به زنان نسبت داده از باب اختتاص است نه ملكيّت ،زيارا ا ار ن خاناه
ملک ن زن تده باتد اخرا ان از ن خانه به هيچ نجه جايز نيست نلو اياكه عمل فجيعي هام از ان بارنز كااد،
زيرا در اي صورت بر فر

 1سوره طال

صدنر عمل ناهاجار از اي زن بايد بر ان اجراء حدّ بشاود ناه اياكاه ان را از ملكاش

يه 1
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اخرا كااد ،پس اي كه خدا دستور داده در صورت برنز عمل فحشااء از ايا زن مطلقاه ان را از خاناها

اخارا

كاادمعلوم ميتود كه ان مالک اي خانه نشده است ،نهايي كه ادعا كردهاند حجرات مسكوني زناان پيغمبار(ص)
ملک نها بوده هيچ دليلي بر مدعاي خود ندارند جز اي

يه تريفه «و قَرَنَ في بُيُوتِكُنَّ» 1درخانههاي خود مساك

زيااد ن خار نشوند – معلوم است كه مراد از كلمه «بيت» در اي

يه مسك است ،خدانند ميفرمايد كاه زناان

پيغمبر(ص) ماناد زنان دنران جاهليت كه خود را رايش مينمودند ن پاي كوبان از محلهاي خود خار ميتدند،
زنان پيغمبر(ص) چاي نباتاد ،ن اي نسبت موجد نميتود كه محل ن مسك

نها ملک نان باتد.

2

 1سوره احزاب يه33 :
 2اي نسبت از باب اختتاص براي زنها نسبت به خانهها يي كه در ن ساك بودند ثابت مي تود ن ا ر اي

ياه

داللت مي كرد بر ثبوت ملكيت ن حجرهها براي زنان » حضرت جايز نبود ( به فته ن نقل طبري در ن رنايات
مذكور) پيغمبر(ص) خانه عايشه را به خود

نسبت بدهد.
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زهرا و ادّعاي ارث پدر
سمهودي در كتاب «نفاء الوفاء» نقل كرده :فاطمه(س) دختر پيغمبر(ص) بعاد از رحلات ن حضارت از ابايبكار
درخ واست ميراث پدر كرد ن از ان خواست كه ارث پدر

را از نچه كه خدا بهره اختتاصي رسول اهلل(ص) قرار

داده بود براي ان تقسيم كاد ،ابوبكر در پاسخ ن حضرت اظهار داتت كه رسول اهلل(ص) فرمود« :ما پياامبران ارث
نمي ذاريم ن هر چه از ما باقي بماند صدقه است» در برابر اي اظهار زهرا(س) خشمگي تد ن از ابيبكر اعرا
كرد ن همچاان بر ني اضبااك بود تا در ذتت ،ن پس از پيغمبر(ص) ن حضرت تش ماه بيشاتر زناد ي نكارد
(برحسد نچه كه بياري ن مسلم در صحيح خود نگاتتهاند)
در سيره حلبي جلد سوم صفحه  311نگاتته :فاطمه(س) رضي اهلل عاها به ابيبكار فرماود :چاه كساي از تاو ارث
ميبرد ابوبكر پاسخ داد :زن ن فرزندم ،زهرا(س) فرمود :پس چرا م از پادرم ارث نبارم اباوبكر فات :ما از
پيغمبر(ص) تايدم كه فرمود :ما ارث نمي ذاريم ،فاطمه(س) خشمگي تد ن از ابيبكر اعرا

فرمود تا هاگاامي

در ذتت.
در سا ابي داند همان حديثي را كه سمهودي در نفاء الوفاء از عرنه ب زبير از عايشه از نقل كرده بود از اب تبيه
به اي ترتيد رنايت كرده:
فاطمه(س) به ابيبكر پيغام داد :ن ميراث پيغمبر(ص) را از فياي مطالباه كارد ،ن در ايا ماورد زهارا(س) صادقه
الابي(ص) (باغهاي هفتگانه) را در مدياه ن فدك ن باقيمانده از خمس خيبر را مطالبه ميفرمود ،اباوبكر پاساخ داد:
پيغمبر(ص) فرموده« :ما ارث نمي ذاريم» ن هر چه از ما باقي بماند صدقه است ن از اي مال فقط قاوت ن ااذاي
ل محمد (ص) بايد تأمي تود»

1

1

اي حديث را اب ابي الحديد با ميتتر تفانتي در ترح نقل كرده
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اب ابي الحديد معتزلي در ترح نه البالاه نقل كرده هاگامي كه به فاطمه(س) خبر رسيد كه عمال ابيبكار فادك
را تتر

كردند ،فاطمه(س) چادر به سر انداخت ن رن باد بر صورت افكاد به اتفاا جمعاي از بساتگان ن زناان

فاميل خود در حاليكه چاان ميخراميد كه ويا رسول اهلل(ص) راه ميرند به طر

مسجد مد ن بار ابايبكار نارد

تد ،خطبه بليغي انشاء فرمود ن در ضم خطبه اي جمالت را فرمود :تما در اي هاگام چاي ميپاداريد كاه ما
از پدرم ارث نميبرم ،يا حكم جاهليت را پيرني ميكايد چه نيكو است از خدا حكمک رفت براي مردماي كاه
به مقام يقي به حق رسيدهاند اي جمعيت مسلمانان ،يا م از ارث پدر محرنم توم خدا از اي حكم امتااع دارد
كه تو اي پسر قحافه از پدرت ارث ببري ن م از پدرم ارث نبرم ،چيز تازهاي نردي».

1

 1خطبه زهرا(س) را جمعي نقل كرده اند :صاحد كتاب بالاات الاّساء ،اب ابي الحديد در ترح نه البالاه جلد
 16صفحه  211ن سيد مرتضي ره در كتاب الشافي ن باز اب ابي الحديد در صفحه  241همان جلد از تافي نقل
نموده ن تيخ طبرسي در كتاب احتجا از عبداهلل ب حس مثاي اي خطبه را با اندك تفاانتي در كلماات نقال
كرده است.
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دستي سياه نام را دريد
صاحد كتاب سيره حلبي در جلد سوم صفحه  311فته است :فاطمه(س) دختر پيغمبر(ص) بر ابيبكار نارد تاد
در حالي كه ني بر فراز مابر قرار داتت فرمود :اي ابابكر يا در كتاب خدا است كه دخترت از تو ارث ببارد نلاي
م از پدرم ارث نبرم ابوبكر از اي سي زهرا(س) تكاني خورد ن ترنع كرد ريه كردن ،ساپس از مابار پاايي
مد ،ن پاره پوستي به دست رفت ن تثبيت ملكيت زهرا(س) را نسبت به فدك بر ن نگاتت ،در اي هاگاام عمار
نارد تد ،به ابيبكر فت چه مينويسي
كه فدك را از پدر

فت اي نامه را به عاوان سادمالكيت براي دختر پيغمبر(ص) مينگاارم

به ارث برده است ،عمر فات :چگوناه مسالمانان را از فادك محارنم مايكااي ن ن را باه

زهرا(س) ميبيشي ،بدان كه تمام عرب بر تو خواهاد توريد ،در اي بي عمر دست دراز كرد نامه را رفت ن ن
را دريد.
اي جمله ابيبكر كه در پاسخ عمر مي ويد« :كِتاب كَتَبْتُهُ لِفاطمَةَ بِميراثِها مِنْ اَبيها» (اي نامه را براي فاطمه(س) باه
عاوان تأييد ميراث ني از پدر

مينگارم) حاكي است از اياكه فدك كه ابتادا ن را از تتار

زهارا(س) خاار

كرده ن همان ميراثي است كه هم اكاون تتميم رفته به ني ردّ كاد ،ا ر فاطمه(س) از پيغمبر(ص) ارث مايبارد
چرا از انل ن را از زهرا(س) رفت ن ا ر هم اكاون زهرا(س) به عاوان ارث اي مال را مستحق است كه تتميم
رفته در طيّ تاظيم ساد مالكيت ني را نسبت به فدك تثبيت كاد پس چگونه از پيغمبر(ص) رنايات كارد كاه ن
حضرت فرمود« :ما پيامبران ارث نمي ذاريم ن هر چه از ما بماند صدقه است»
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توريث پيامبران از نظر قرآن
خدانند از زبان زكرياي پيغمبر(ص) در قر ن فرموده« :وَ اِنّي خِفْتُ الْمَواليَ مِنْ وَرائي وَكانَتْ اِمْرَأَتي عاقِراً فَهَابْ لاي
مِنْ لَدُنكَ وليّاً يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقوبَ واجْعلُهُ رَبِّ رَضياً» 1بار خدايا نسبت باه دنساتان ن بساتگانم هراساانم ن
همسر م نازا است پس از جاند خودت به م نليّي مرحمت فرما كه نارث م باتد ن از ل يعقوب ارث ببارد،
پرنرد ارا ان را بادهاي خوتاود قرار ده.
ن در جاي ديگر از قول جااب زكريّا (ع) ميفرمايد« :رَبِّ هَبْ لي مِن لَدُنكَ ذُريّةً طَيِّبةً» 2پرنرد ارا به م از جاناد
خودت فرزنداني پاك كرامت فرما.
ن در مقام حكايت دعاي زكريّا ميفرمايد« :ربِّ التَذَرْني فَرْداً و اَنتَ خَيْرُ الْوارثينَ» 3پرنرد ارا مرا تاها مگاذار ن تاو
بهتري نارثان هستي – ن نيز در مورد سليمان پيغمبر(ص) ميفرمايد« :وَوَرِثَ سُلَيمانُ داوُدَ» - 4سليمان از داند ارث
برد-
اصوالً لفظ ميراث ن يا ارث هر اه در لغت استعمال تود ن يا در عر

مورد استعمال قرار يرد :مراد از ن معااي

«به جاي ذاتت » است.
ن خالصه لفظ ارث ظهور عرفي در ارث مال دارد نه در ارث علم ن معرفت هر اه فته تود فالناي نارث فالناي
است ،يعاي از ان مال به ارث برده است ،نه اياكه علم ن دانش به ارث برده مگر اياكه قرياهاي در كالم ذكر تود كه

 1سوره مريم يه0 :
 2سوره ل عمران يه37 :
 3سوره االنبياء يه11 :
 4سوره الاّمل يه16 :
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«نارث در علم» مراد است ،همچاان كه خدا فرموده« :وَاَوْرَثنا بَني اسرائيلَ الْكتابَ» - 1به باي اسرائيل كتااب را ارث
داديم – يا در ن يه ديگر ميفرمايد« :ثُمَّ اَوْرَثنَا الْكتابَ الَّذينَ اصْطَفَينا مِنْ عِبادِنا» - 2سپس به ارث داديام كتااب را
به ن كساني كه از باد ان اختيار كرديم – يا همچاان پيامبر(ص) فرمود« :الْعُلَما ُ وَرَثَةُ الْاَنبيا ِ»  -دانشمادان نارثاان
پيامبراناد – در اي موارد كه «ارث» ن «نارث» در مورد ارث بردن علم ن كتاب استعمال تاده در هماه جاا قريااه
موجود است ن هيچكدام ن بدنن قرياه نيست ،پس ا ر مقتود زكريا در اي مسئلتي كه از پرنرد ار داتات ايا
بودكه خدانند به ان نارثي بدهد كه از علم ن نبوت ني ارث ببرد ،الزم بود كه قرياهاي در ايا مقاام بياانرد ماثالً
بگويد« :وَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وليّاً يَرِثُني في عِلْمي وَيَرِثُ مِن آلِ يَعقوبَ النَّبُوَّةَ»  -خدا يا به م فرزندي عطا فرماا كاه
در علم م نارثم قرار يرد ن از ل يعقوب پيامبر را به ارث ببرد از اياكه زكريا در كالم خود قرياهاي ذكر نكرده ن
ماده ارث را مطلق نرده است ،معلوم ميتود مقتود ني از خدانند فرزندي بوده كه پس از ني صاحد ثرنت ن
مال ان ردد ،زيرا اياكه ميفرمايد« :وَ انّي خفْتَ الْمواليَ»  -م از ماوالي نحشات دارم – مقتاود زكرياا از ماوالي
بستگان ن پسرعموهاي ان است كه زكريا ميترسد نها در اموال ني تتر
متر

كااد ،ن فير رازي هم در تفسير خود در ذيل اي

كااد ن ثرنت ان را در مسير نامشرنع

يه فته :مقتود از كلمه «ميراث» در اي

يه (مربوط باه

زكريا) نراثت مال است ن اي قول اب عباس ن حس ن ضحاك ميباتد ،ن اياكه مقتود نراثات نباوت باتاد از
احدي نقل نشده جزايي صالح.
خالصه اي معاي (يعاي مقتود از ارث مال است) هم از نظر لغت ظاهر است ن هم از نظر عقال ثابات ،ن هام از
ترع نارد تده.

 1سوره اافر يه03 :
 2سوره فاطر يه32 :
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امّا ظهور لغوي ن از اياجا ثابت است :كه صحابه از حديثي را كه ابيبكر به تاهايي از پيغمبر(ص) نقل كرد« :نحان
معاشر االنبيا ال نورّث» چاي فهميدند كه پيغمبر(ص) مال به ارث نمي ذارد ،نه علم ن امّا ثبوت عقلاي ن :زيارا
علم ن نبوت چيزي نيست كه به ارث از نياكان به ياد ان ماتقل تود ،چون ا ر چاي بود پس الزم بود هماه انالد
دم دانشماد باتاد 1ن همه نها نيز پيامبر ،زيرا دم هم پيغمبر بود ن هم دانشماد ن نيز تمام انالد پيغمبر خر الزمان
(ص) باابراي بايد هم عالم ن هم پيغمبر(ص) باتاد ن حال اياكه چاي نيست ،ن امّاا اياكاه از تارع مقادّس هام
چاي نارد تده :محدّث تهير اب جرير طبري در تفسير خود از قتاده نقل ميكاد هار ااه رساول اهلل(ص) قار ن
ميخواند ن به اي

يه ميرسيد ،هاگامي كه اي دن جمله را قرائت ميكرد «يَرِثُني و يَرِثُ مِنل آلِ يَعْقوبَ» ميفرمود:

خدا رحمت كاد زكريا را نارثي نداتت ،ن نيز از حس رنايت كرده كه فت رسول اهلل(ص) فرمود« :خدا رحمت
كاد برادرم زكريا را نارثي براي مال ان نبود چون مي فت خدايا از جاند خودت نليّي به م مرحمت فرما كاه از
م ن از ل يعقوب ارث ببرد.

2

فير رازي در تفسير يه «وَوَرِثَ سُلَيمانُ داوُدَ» فته است :در مورد ارث سليمان از داند اختال

تده ن حس

فته

مقتود ارث مال بوده زيرا نبوت ن پيامبري قابل توارث نيست.
در هر حال مرگ پدر موجد ميتود كه مال ن به فرزند

ماتقل تود ن معاي حقيقي ارث همي است ،نلي نبوت

ن علم به مجرد مرگ پدر ماتقل به فرزند نميتود كه عاوان ارث بر ن صاد باتد.
بزر تري تاهد ما بر اي كه مقتود از كلماه ارث ن مياراث در ايا

ياات ارث ماال اسات ،اياسات كاه نقتاي

 1چون خدانند در مورد علم دم ميفرمايد« :وَعَلَّمَ آدَمَ الْأسما َ كُلَّها» (سوره بقره يه  )31خدانند همه نامها را به
دم موخت – ن مقتود از اسماء در اي
 2تفسير طبري

يه علوم است.

 1ص 41
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فاطمه(س) به اي

يات استدالل فرمود ،هيچ يک از افرادي در اي نزاع ختم زهرا(س) بودند استدالل فاطمه(س)

را به اي كه مقتود از ارث در اي

يات ارث علم نبوت است ردّ نكردند ،پس از اياجا معلاوم مايتاود كاه ايا

حقيقت از نظر همگان در صدر اسالم مسلم بود كه مقتود از ارث در اي
فاطمه(س)به اي

يات ارث مال است ،اياست كاه نقتاي

يات استدالل فرمود ،هيچ يک از افرادي در اي نزاع ختم زهرا(س) بودند استدالل فاطماه(س)

را به اي كه مقتود از ارث در اي

يات ارث علم ن نبوت است ردّ نكردند ،پس از اياجا معلوم ميتاود كاه ايا

حقيقت از نظر همگان در صدر اسالم مسلم بود كه مقتود از ارث در اي

يات ارث مال است .صاحد كتاب كاز

العمّال در جلد  4صفحه  – 134اي كتاب از ابيجعفر (ع) نقل كرده كه ن حضرت فرمود :عباس ن زهرا(س) نازد
ابيبكر مدند ن ميراث پيغمبر(ص) را مطالبه كردند در حالي كه علي(ع) هماراه ناان باود ،اباوبكر پاساخ داد كاه
پيغمبر(ص) فرموده ما «ما ارث نمي ذاريم ن مترنكه ما صدقه است» اميرالماؤماي (ع) فرماود نلاي خادا فرماوده
است«« :وَوَرِثَ سُلَيمانُ داوُدَ» ن خدا از قول زكريا نقل كرده فت« :ربِّ هَبْ لي مِنْ لَدُنكَ وليّاً يَرِثْني و يَرِثَ مِانْ آلِ
يَعقوبَ» ابوبكر در جواب فت :يا علي مطلد چاي است كه مي ويي ن تو نچه م ميدانام مايداناي ،حضارت
فرمود :اي كتاب خدا است كه سي مي ويد ،پس ابيبكر ساكت تد.
اي جرياناتي كه در تاريخ مده كه فاطمه(س) از ابيبكر مطالبه ارث كرد ن همچاي عباس از ني مطالبه ارث نمود
ن علي(ع) به همراه نان نزد ابي بكر مد ن استدالل فرمود ن عمر هفت نفر از صحابه را تاهد نرد كه پيغمبر(ص)
فرموده مترنكه م صدقه است همه اي ها داللت ميكاد كه نها را ارث انبياء را در قر ن تأنيل نكردند ،ن لاذا در
مقام ردّ زهرا(س) ن عباس ن علي(ع) ابوبكر يه قر ن را تأنيل نميكاد بلكه در مقام ردّ ناان باه حاديث تمسّاک
ميجويد كه اير از خود ني ن دستيارانش كسي از حديث خبر نداتته است ،ن موال علي(ع) در مقاام پاسايگويي
ني حديث ساختگيش را با يه قر ن ردّ ميكاد ،پس كساني كه در مسئله فدك ختم ن طر
تمام مدّ ت مياصمه ن نزاع خود در اي جهت اختال

زهرا(س) بودناد در

نداتتاد كه قر ن صريح است در اياكه پيامبران مال به ارث
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مي ذارند ن هيچ كدام به سراع تأنيل اي

يات نرفتاد ،اي تأنيالت را كساني انجام ميدهاد كه در مورد اظهار هر

ونه رأيي بر ضدّ نصّ اتكار بيباكاند ،ن مسلم ابوبكر از اي تأنيل كااد ان نابجا به قر ن تااتر بوده است ن لذا
ظهور قر ن را در مورد استدالل اميرالمؤماي (ع) پذيرفت ن به پادار الط خود استدالل علي(ع) را با حديث جعلاي
خود ردّ كرد :از باب اياكه باابراي حديث تايد ارث بردن سليمان از داند ن يحيي از زكريّاا از قاانون كلّاي انبيااء
خرن تيتيتي داتته ن بطالن اي مطلد هم رنت است.
زميشري در تفسير كشّا

جزء  23در ذيل يه تريفه« :اِذْ عَرِضَ عَلَيْهِ بالْعَشِيِّ الصّافنات الْجيادَ»  -زماني كه عرضاه

تد بر سليمان هاگام عتر اسد هاي دننده رنايت كرده كه سليمان با اهل دمشق ن اهالي تهر نتايبي جاگياد ن
به هزار اسد برخورد كرد ن بعضي فته اند كه اي هزار اسد را سليمان از پدر

داند به ارث برد كه ان نها را از

عمالقه رفته بود.
بيضاني در تفسير خود ذيل همي

يه فته است كه داند از عمالقه اسبها را رفت ن سليمان نها را از رني به

ارث برد ،سپس دستور داد ن اسبها را يكايک از نظر ان ذراندند تا فتاب ارنب كرد ،زميشري اي جريان را در
كتاب «ربيع االبرار» باب « »12نيز ذكر كرده است.
بغوي در تفسير خود به نام «معالم التّازيل» در ذيل اي
فته «يَرِثُني» در اي

يه تريفه «يَرِثْني و يَرِثَ مِنْ آلِ يَعقوبَ» فته است كه حس

يه يعاي « يَرِثُني مِن مالي» به م فرزندي كرامت فرما كه از مالم ارث ببرد.

اما تواهدي كه داللت دارند مقتود از نراثت در اي

يات ارث بردن مال است:

-1كلمات مفسري كه ذكر تد ،ن در عبارت مفسري نقل تده كه مقتود از نراثت در اي

يات نراثت نبوت

است جز از ابي صالح ن ن هم فقط در يک جا از ابي صالح اي مطلد نقل تده.
طبري در تفسير خود فته كه ابي كريد ما را حديث كرد از جابر ب نوح از اسماعيل از ابي صالح كه مقتود از
جمله « يَرِثْني و يَرِثَ مِنْ آلِ يَعقوبَ» يعاي « يَرِثْني مِن مالي و يَرِثَ مِنْ آلِ يَعقوبَ النَّبُوَّة» به م فرزندي كرامت فرما
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كه از م مالم را ن از ل يعقوب نبوت را ارث ببرد در اياجا از ابي صالح ميپرسم :انال چه فرقي است بي جمله
«يَرِثْني» ن جمله « يَرِثَ مِنْ آلِ يَعقوبَ» كه فتي مراد از انل ارث مال ن مراد از دنمي ارث نبوت است .ثانيا :ا ر
خدا ميفرمود« :وَ يَرِثَ مِنْ آلِ يَعقوبَ» ممك بود فته تود مراد ارث نبوت است نلي خدا فرموده « يَرِثُ مِنْ آلِ
يَعْقُوبَ» ن مراد از ل يعقوب باي اسرائيل ن خويشان زكريا هستاد.
 -2دليل دنم بر اياكه مراد از ارث در يه توارث درمال است :اياكه :زكريا از خدا ميخواهد فرزندي به ان كرامت
كاد كه نارث اموري باتد ن ن را خدانند «رَضّي» قرار بدهد يعاي فرزندي باتد مورد خوتاودي خدا ن مورد
خوتاودي مردم  ،اي دعاي دنم زكريا كه اير از دعاي است داللت دارد كه مقتر از نارث بودن فرزندي كه از
خدا خواسته نارث بودن ني نسبت به مال زكريا است .زيرا ا ر در دعاي انل از خدا فرزندي خواسته بود كه
نارث علم ن نبوت زكريا باتد ديگر معاي نداتت كه دنباره از خدا بيواهد كه ان را رضي قرار بدهد .زيرا اي
خواسته دنم به استجابت دعاي انل بر نرده تده بود .چون فرزندي تايسته نراثت علم ن نبوت زكريا است كه
رضي ن مورد خوتاودي خدا باتد .پس الزم نبود مرحله رضي بودن فرزند را در دعاي دنم از خدا مسئلت فرمايد
ن باابر اي درخواست زكريا از خدا به مازله اي دعا بود كه فته تد:
«خدايا پيغمبري به سوي ما بفرست ن ان را بالغ ن عاقل قرار ده» ا ر تيتي را خدا پيغمبر قرار داد مسلم بالغ ن
عاقل هم هست .پس اي درخواست بعدي بيجا است .خالصه ا ر بگوييم خواسته انل زكريا اي بود كه خدا
فرزندي نارث علم ن نبوت به ان عاايت كاد پس اي دعاي ني « واجْعلُهُ رَبِّ رَضِيّاً» الط ن بيجا بوده است.
ايراد :ممك است فته تود :يحيي قبل از مرگ زكريا كشته تد.
ا ر مقتود از ارث در اي

يه ارث مال بوده پس دعاي زكريا مستجاب نشده است زيرا فرزند

از ان مالي به

ارث نبرده ،در صورتيكه خدا در طي اي يه استجابت دعاي زكريا را اعالم ميكاد« ،اِنّا نُبَشِّرُكَ بِغُالمٍ اِسْمُهُ يَحيي»
ما بشارت ميدهيم به تو پسري را كه نام ان يحيي است
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پاسخ :ا ر بگوييم مقتود از ارث در يه نراثت نبوت ن علم بوده نيز همي اتكال نارد است .زيرا يحيي پيش از
مرگ زكريا كشته تد ن نبوت ن پيامبري زكريا به ني ارث نرسيد ،چون ارث به چيزي مي وياد كه از ميتتات
مورث بوده ن پس از ني به نسيله مرگ ان به نارثش ماتقل تود.
اما ارث سليمان:
خدانند در قر ن كريم فرموده« :وَوَرِثَ سُلَيمانُ داوُدَ» سليمان از داند ارث برد مقتود از اي ارث همچاان كه در
تفسير فير رازي نارد تده ارث مال يا ارث حكومت ن مقام بوده است .ن ماظور از اي ارث توارث علم ن نبوت
نيست .زيرا سليمان در زمان داند به مقام نبوت رسيد ن نبوت ن علم را از داند ارث نبرد .دليل بر اي مطلد
نكتهاي است كه خدانند در مورد داند ن سليمان بعد از پيش مد جريان قضانت ن دن در مورد زراعتي را كه
وسفادان قوم از بي برده بودند ميفرمايد« :وَ فَهَّهمناها سُلَيمانَ وَ كُلّاً آتَينا حُكْماً و عِلْماً» 1ن حكم را به سليمان
فهمانديم ن هريک از سليمان ن داند را حكم ن علم داديم از اي

يه به دست مي يد كه در زمان داند سليمان هم

داراي مقام حكم ن علم بود كه در جريان قضانت در رديف داند مداخله مينموده است.
ن دليل ديگر بر اي مطلد از قر ن نقل فتار سليمان است« :يا اَيُّهَا النّا ُ عُلِمنا مَنْطِقَ الطّيرِ» 2اي مردم زبان پرنده
موخته تديم تاهد در كلمه علماا است كه صيغه متكلم مع الغير است ن ن ايري كه سليمان ان را با خود در
موضوع دانست زبان پرنده ضميمه كرده داند است دليل سوم بر اثبات اي ادعا اي

يه تريفه است« :وَلَقَد آتَينا

داوُدَ و سُلَيمانَ عِلماً و قاال اَلْحَمدُ لِلّه اَلْحَمدُ لِلّه الَّذي فضَّلَنا علي كثيرٍ مِنْ عبادِهِ الْمؤمِنينَ» 3ما به داند ن سليمان علم

 1سوره االنبياء يه71 :
 2سوره نحل يه 10
 3سوره حل يه 16
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داديم ن ن دن فتاد ستايش ميتوص خدايي است كه ما را بر بسياري از باد ان با ايمانش برتري داده است .از
اي كه ن دن باهم خدا را حمد ن ستايش كردند معلوم ميتود كه در زمان داند سليمان هم داراي علم ن نبوت
بوده است.

1

ارث قر ن:
يات مبي ارث در قر ن از اي قرار است:
« -1لِلرّجالِ نًصيب مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْاَقرَبونَ و لِلنِسا ِ نَصيب مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ والْاَقْرَبونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ اَوْ كثُرَ نَصيباً
مَفروضاً» 2براي مردان از نچه پدر ن مادر ن نزديكان به جا ذاردهاند نتيبي است ن همچاي براي زنان هم از نچه
نالدي ن خويشان به جاي ذاردهاند نتيبي است .چه كم باتد يا زياد به هر يک نتيد معي ن فر

تده

ميرسد.
« -2يوصيكُم اهللُ في اَوالدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاَنثَيَيْنِ» 3سفار

ميكاد خدا در مورد فرزندان تما كه براي پسر

 1اي دن دليل اخير مؤلف در مقام اثبات اي حقيقت كه سليمان در زمان داند پيغمبر بود مقابل خدته است .امّا
دليل دنم متاف :اي جمله كه مي ويد« :عُلِّمنا مَنْطِقَ الطّيرِ» بعد از جمله «وَوَرِثَ سُالَيمانُ داوُدَ» در قار ن ناقاع
تده ن ممك است كسي خدته كاد به اياكه بعد از اياكه سليمان از داند نباوت را ارث بارد .فات« :وَ عُلِّمناا
مَنْطِقَ الطّيرِ» يعاي در نتيجه ارث از پدر م با ان در يک رديف قرار رفتم ن هر دني ما زبان پرناده را موختاه
تديم ،ن نسبت به دليل اخير هم ممك است فته تود كه در يه هيچ صراحتي نيست كه سليمان ن داند با هام
اي جمله را فتاد ،بلكه ممك است سليمان در زمان خود

خدا را حماد كارد ن داند پايش از ني در زماان

خود ن هم اكاون خدا اي دن ستايش را با هم نقل ميكاد( .مترجم)
 2سوره الاساء يه6 :
 3سوره الاساء يه11 :
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هست به اندازه بهره دن دختر عموم ملل ن مذاهد امت اسالمي اجماع دارند كه اي دن يه در مقام بيان حكم ارث
عام است ن همگان را تامل ميتود ن براي اي دن يه هيچگونه تيتيتي نارد نشده جز تاها رنايت ابيبكر كه
از پيغمبر(ص) نقل كرده «نحن معاشر االنبيا النورّث» ن در ذتته ثابت تد ظاهر قر ن بر خال

اي حديث

مجعول است چون قر ن زكريا(ع) ن داند نبي(ع) را مورث معرفي ميكاد .ن در بي صحابه پيغمبر(ص) هم اير از
ابي بكر د ري اي حديث را نقل نكرده ،اب حجر عسقالني در كتاب «التّواعق المحرقه» فتل پاجم صفحه 20
فته است :بعد از رحلت پيغمبر فته است :بعد از رحلت پيغمبر(ص) در ميراث ن حضرت اختال

تد ن

هيچكس نمي دانست كه بايد در مورد ارث رسول اهلل چه كرد در اي بي ابوبكر به تاهايي اظهار رد داتت كه م
از پيغمبر(ص) تايدم ميفرمود :ما جمعيت پيامبران ارث نمي ذاريم ن هرچه از ما بماند صدقه است.
در تاريخ اليلفاء سيوطي فتل خالفت ابي بكر صفحه  21از ابوالقاسم البغوري ن ابوبكر تافعي ن اب عسا كرنقل
تده كه عايشه فت :پس از پيغمبر(ص) مردم در مورد ميراث ن حضرت اختال

كردند ن هيچكس در اي

ختوص علمي نداتت ن نميدانست چه بايد كرد ابوبكر به تاهايي فت م از رسول خدا(ص) تايدم ميفرمود:
ما جمعيت پيامبران ارث نمي ذاريم ن همچياي در ماتيد كازالعمال در باب خالفت ابيبكر نقل تده است.
از اي دن نقل ثابت تد كه عمر اي حديث را نميدانسته ن از پيغمبر(ص) نشايده است .ن ان حديث را از ابيبكر
نقل ميكرده همچاان كه در ماتيد كازالعمال در باب مذكور نيز نقل تده :كه عمر به علي(ع) ن عباس فت
ابوبكر به م خبر داد (سو اد ياد كرد كه ابوبكر راستگو بود) كه ان از پيغمبر(ص) تايده كه رسول اهلل(ص)
ميفرمود« :اِنَّ النَّبي اليُورِثُ وَ اِنَّما ميراثُهُ في فُقَرا ِ الْمُسْلِمينَ» پيغمبر ارث نمي ذارد ن ميراث ان متعلق به فقراء
مسلمي است.

1

 1اب ابي الحديد در ترح نه البالاه  16ص 221فته است مشهور اي است كه حديث انتفاء ارث انبيااء را
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اب تيميه در كتاب ماها الساه جلد 2صفحه  171فته است :به اتفا علماء به مجرد اي كه تيتي فت:
پيغمبر(ص) چاي

فته فتار ان حجت نيست زيرا ا ر اي

فتار حجت باتد الزم مي يد همه احاديث ن اخبار

حجيت داتته باتد.
ا ر بگوييد مقتود از اي كالم اي تيميه عدم حجيت خبر ناحد ظاي در برابر اصول مذهد است.
مي وييم :مذهد ماعقد تده بر اياكه ناجد است احكام قر ن عموما مورد اجرا قرار بگيرد ،ن همه احكام قر ن
جزء اصول هر مذهبي از مذاهد ماتسد با سالم محسوب ميتود ،ن مسئله ارث به طور كلي در قر ن نسبت به
همه يكسان است .ن پيغمبر(ص) از اي حكم كلي قر ن مستثاي نيست زيرا ا ر در اي ختوص پيغمبر(ص) يک

اير از ابي بكر د ري نقل نكرده ن در ص 221فته است :بيشتر اخبار بر اي مطلد داللات دارناد ن در مبحاث
اصول فقه به مااسبت همي حديث در اثبات حجيت خبر ناحدي كه از يک صحابي نقل تود اتفا نماوده اناد،
سپس اب ابي الحديد فته :تيخ ابوعلي فته است كه رنايت هماناد تهادت است ن هاگاامي حجيات داردكاه
دننفر ن را نقل كااد .ن متكسلمي ن فقها با ان ميالفت كرده اند ن استدالل ن ها در اي ميالفت همي حديث
است كه ابوبكر به تاهايي ن را رنايت كرده البته بعضي از افراد در مقام رد اي احتجا خواسته اند بگويااد كاه
اير از ابوبكر ديگري هم اي حديث را نقل كرده ،به اياكه رنزي كه ابوبكر با فاطمه(س) احتجا ميكرد فريااد
زد اي مردم سو اد به خدا ا ر كسي اي حر

را از پيغمبر(ص) تايده اظهار كاد .مالک ب انس حدثان فات

م از پيغمبر(ص) اي سي را تايده ام ،نلي اب ابي الحديد مي ويد اثبات اي مطلد به ساد ي امكان ندارد ن
از نظر تاريخ ثابت نشده سپس اب ابي الحديد در صفحه  210مي ويد علما در مقام جواز تيتيص حكم كلاي
قر ن به خبر ناحد استدالل كرده اند به اجماع صحابه پيغمبر(ص) در مورد جريان فادك ن ارث رساول اهلل(ص)
كه نها فاطمه(س) را از ارث مانع تدند از اي باب كه يه تريفه « يوصيكُم اهللُ فاي اَوالدِكُامْ لِلاذَّكَرِ مِثْالُ حَاظِّ
الْاَنثَيَيْنِ» تيتيص خورده به خبر ناحدي كه ابي بكر نقل كرده است.
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حكم نيژه اي داتت بايد ن حكم بي امت اسالم معلوم ن مقطوع باتد ن يا به نسيله يه قر ن ن يا احاديث متواتره
ن حكم ثابت تود .نه اي كه تاها با يک رنايتي كه احدي اير از ابيبكر ن را از پيغمبر(ص) نشايده رسول
اهلل(ص) را از حكم كلي ماطو قر ن خار كايم.
مسلم ا ر كسي(مثال ابوهريره) در برابر ابيبكر ادعا ميكرد ن مي فت م از پيغمبر(ص) تايدم كه فرموده خانه
ابي بكر به ابي هريره متعلق است يا فرموده خانه ابوبكر متعلق به همه مسلمانان است ن خود ان حق تتر

در

مازلش ندارد .هيچگاه اي ادعا از نظر ابيبكر مسموع نبود ن صرفا به عاوان اي كه يک نفر مطلبي را ادعا ميكرد از
پيغمبر(ع) تايده از خانه ن زند ي خود دست برنميداتت .پس چگونه ممك است زهرا(س) از حق مسلم خود
كه قر ن براي ان ثابت كرده صرفا به عاوان يک رنايتي كه اير از ابيبكر كسي نقل نكرده است محرنم ردد
ا ر فته تود :چون ناقل اي حديث ابوبكر است ن با در نظر رفت جهات تيتيتي ابي بكر حديثي را كه ني
نقل كرده جاري مجراي حديث قطعي است.
ما مي وييم :با در نظر رفت تمام تئون ابيبكر چون اي حديث را در مقام ماازعه ن ختومت با فاطمه(س)
اظهار كرده ن خود ني در برابر زهرا(س) مدعي بوده است .ن با اي حديث ميخواسته ماازعه را به نفع خود
فيتله بدهد .لذا نميتوانيم اي حديث را جاري مجراي حديث قطعي بدانيم پس ا ر فته تود :كه ابوبكر در اي
رنايت قابل اتهام تكذيد نيست ،زيرا در اي

مياصمه خود نفع تيتي نداتته ن ادعا ميكرده كه مترنكه

پيغمبر(ص) صدقه است ن نمي فته به م تعلق دارد.
ما مي وييم :فاطمه(س) ن علي(ع) هم در ادعاي خود تكذيد نميتوند زيرا قبال فدك در دست نها بوده ن نان
متتر

فدك بوده اند ،ن هيچگاه متتر

در مقام ادعاي مالكيت متهم به كذب نيست ،همچاانكه خود موال(ع)

ميفرمايد« :بَلي كانَتْ في اَيدينا فَدَك مِنْ كُلِّ ما اَظَلَّلْتُه السَّما ُ» بلي فدك در دست ما بود.
اتهام ابیبکر از نظر فاطمه و علی و عباس
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هر اه تيص دقيق ن با انتا

كتابهاي صحاح ن سا ن تواريخ را مطالعه كاد متوجه اي نكته خواهد تد كه

ابوبكر از نظر فاطمه(س) ن علي(ع) ن عباس متهم بود ن نها ني را مجرم ميدانستاد كما اياكه اي حقيقت از
حديثي كه در كازالعمال  1موجود است ن قبال ذكر تد دانسته ميتود ،در ن حديث احتجا علي(ع) با ابيبكر در
مورد ارث پيغمبر(ص) به دن يه مربوط به توريث انبياء ن ادامه مطالبه ارث به نسيله فاطمه(س) تا هاگامي كه
زنده بود ن نيز ادامه مطالبه ارث به نسيله علي(ع) ن عباس از ابيبكر ن عمر ن عثمان ،ن همچاي

احتجا

فاطمه(س) با ابيبكر در اي مورد كه فته « يا تو نارث پيغمبري يا اهل ان » برحسد ن تفتيلي كه در مساد
احمد حابل 2ذكر تده ،ن اعرا

زهرا(س) از ابي بكر ن عمر ن خشم ني بر نها بعد ن كه متوجه تد دن باا

دارند حق االرث ني را پايمال كااد ،به طوري كه ن دن نفر براي استرضاء نزد ني رفتاد از نها رن
بر رداند(همچاان كه اي مطلد در كتاب االمامه ن السياسه اب قتيبه جلد انل صفحه  14نقل تده) ن سفار

كرد

كه ن دن نفر بر ان نماز نيواناد ،ن عايشه دختر ابيبكر به رني بر ني نارد نشود ،همه اي ها حاكي از اي است
كه ابيبكر از نظر زهرا(س) ن علي(ع) ااصد تااخته تده بود.
عالمه سمهودي در كتاب«تاريخ المدياه» نقل كرده كه فاطمه زهرا با سماء بات عميس فرمود :هر اه م مردم تو با
علي(ع) مرا اسل دهيد ن هيچگاه ن هيچكس در ن هاگام بر م داخل نشود .هاگامي كه زهرا(س) رحلت فرمود
عايشه درب مازل فاطمه(س) مد ن خواست داخل مازل ردد اسماء ان را ممانعت كرد ،عايشه نزد پدر

ابيبكر

مد ن از اي جريان تكايت كرد ،ابوبكر درب خانه فاطمه(س) مد ن فرياد زد :اي اسماء چرا زنان پيغمبر(ص) را
از تركت در تغسيل دختر پيغمبر(ص) ممانعت كردي اسماء جواب داد اي

موضوع بر حسد فرمان خود

 1كازالعمال  4ص134
2

اب ابي الحديد اي احتجا را در ترح نه البالاه  16ص 211نقل كرده است.
141

فاطمه(س) بوده است .ابوبكر فت بسيار خد هرچه خود ان دستور داده به جا بيانر ،ن بر شت سپس علي(ع) ن
اسماء مشغول اسل تدند.
اب ابي الحديد در ترح نه البالاه جلد 16صفحه 210از بالذري در تارييش نقل ميكاد :فاطمه(س) بعد از
پيغمبر(ص) خادان ديده نشد ن ابوبكر ن عمر را از مرگ ني باخبر نكردند.
در هر حال در اياكه ابوبكر از نظر زهرا(س) ن علي متهم به اضد بود تبههاي نيست ن مطلد رنت تر از ن
است كه بيواهيم در اي مورد به احاديث ن رنايات ن نقلهاي تارييي استشهاد كايم ،ابوجعفر نقيد(استاد اب ابي
الحديد) مي ويد :علي(ع) ن زهرا(س) ن عباس همواره در تكذيد حديث نفي توريث انبياء هم صدا بودند ن
اعالن ميكردند اي رنايت مجعوله است .زيرا چطور ممك است پيغمبر(ص) چاي مطلبي را به ديگري بگويد ن
از نرثه خود كه اي حكم با نها مااسبت دارد كتمان فرمايد
بزر تري دليلي كه صراحت دارد حديث نفي توريث انبياء(ع) از نظر علي(ع) ن زهرا(س) ن عباس درنغ بوده،
جرياني است كه در صحيح مسلم باب «ما يُصْرَفُ الْفَيْئُ الْفَيئُ الَّذي لَمْ يُوَفُ عَلَيهِ بِقِتالٍ» ن در صحيح بياري «كتاب
خمس» ن «كتاب مغازي» ن در «التواعق المحرقه» باب «خالفت ابيبكر» از مالک ب انس نقل تده :عمر به
علي(ع) ن عباس فت :هاگامي كه رسول اهلل(ص) نفات يافت .ابوبكر مدعي تد كه م نلي پيغمبرم ن تما دن
نفر از رني ارث خود مطالبه كرديد .تو اي عباس از ان ارث برادر زاده خود را خواستي .ن علي(ع) ميراث همسر
خود را از پدر

درخواست نمود .ابوبكر در پاسخ تما دن نفر فت «پيامبر فرموده :ما ارث نمي ذاريم ن مترنكه

ما صدقه است» تما در مقابل اي ادعا ني را درناگو ن مجرم ن مكار ن خائ پاداتتيد .در حالي كه خدا ميداند
كه ان مردي راستگو ن نيكوكار بود .ابوبكر از دنيا رفت ،ن اياک م نلي پيغمبرم 1ن نلي ابوبكر ،ن هم اكاون تما

 1در اياجا چگونه ابوبكر ن عمر با كمال ستاخي خود را نلاي پيغمبار(ص) ماي خوانااد در حاالي كاه رساول
141

مرا نيز درناگو ن مجرم ن مكار ن خائ ميپاداريد(تا خر حديث)
در اي حديث عمر با كمال صراحت اعترا

كرده كه علي(ع) ن عباس ن ابوبكر ن ني را در مقابل جعل حديث

«نفي توريث انبياء» ن توقيف فدك ن امالك خالته پيغمبر(ص) درناگو ن مجرم ن مكار ن خائ ميپاداتتهاند.
ابن تیمیه و چپاولگران فدک
اب تيميه در كتاب ماها الساه جزء 2صفحه 161مي ويد«:هيئت حاكمه بعد از رسول اهلل(ص) معتوم نبودند.
بلكه نها با اياكه از انلياء خدا ن اهل بهشت محسوب ميتدند ،ااهاني هم مرتكد تدند ماتهي خدا ااه نان را
مي مرزد.
با اي بيان اب تيميه عاصي ن مجرم بودن اي حضرات مسلم ن ثابت تد ،امّا مرز

خدا نسبت به نان از كجا

ثابت است چگونه امكان دارد بعد از اي همه زجر ن زاري كه اياها نسبت به دختر پيغمبر(ص) نارد كردهاند خدا
نها را بيامرزد
البته خدا همه ااهان را مي مرزد نلي مرز

خدا موجد نميتود كه ما ااه باده را تتحيح كايم ،ن بگوييم

چون خدا مرزنده است پس ااهي كه از باده صادر تده عمل به جايي بوده.
خالصه ا ر فتيم هركس به فاطمه(س) ظلم كرد ن به اي نسيله خدا را عتيان نمود ،مورد مرز

پرنرد ار

است .پس با اي فرمايش پيغمبر(ص) كه فرمود« :خدا به خاطر اضد زهرا(س) خشمگي ن به جهت رضاي ني
خوتاود ميتود» فضيلتي براي فاطمه(س) ثابت نيواهد تد.

1

اهلل(ص) هاگام مر ش نها را از رعاياي اسامه ب زيد قرار داده بود.
1

مقتود از نقل كالم اب تيميه ن توضيح ن در اي مورد اي است كه ا ر ما ابوبكر ن عمر را در مورد حاديث

مزب ور تكذيد كايم خالفي انجام ندادهايم .زيرا اب تيميه كه خود يک فرد ساتي ن متعتد ن نسبت به دتماي با
خاندان پيغمبر(ص) ايستاد ي خاصي داتته نها را اهكار معرفي ميكاد.
100

اضطراب حدیث مزبور
در دن مورد خيلي معتبر ن مااسد كه اي حديث نقل تده جمله «وَ ما تَرَكْناهُ صَدَقَ ٌة» در ن نيست.
-1اب ابي الحديد در ترح نه البالاه ن همچاي اير ان ساير رنات كه اي حديث را نقل كردهاند فتهاند
فاطمه(س) فدك را از ابيبكر مطالبه كرد ن ابوبكر فت :م

از پيغمبر(ص) تايدم كه ميفرمود« :نبي ارث

نمي ذارد» هركس را پيغمبر(ص) از نظر هزياه زند ي كفالت ميكرد هم اكاون م كفالت ميكام.
-2در حديثي كه در كازالعمال در باب خالفت صديق رنايت تده از قول عمر نقل ميتود ،كه فت :ابوبكر به م
فت كه ان از پيغمبر(ص) تايده بود كه ميفرمود« :پيامبر ارث نمي ذارد« ن ميراث ان بايد به فقراء ن مساكي
تعلق يرد.
در مت اي دن حديث جمله «وَ ما تَرَكْناهُ صَدَقَ ٌة» ذكر نشده ن فقط نچه از پيغمبر(ص) در اي دن مورد به نسيله
ابيبكر ن عمر نقل تده فقط نفي توريث پيامبران است ،ن جمله «مَنْ كانَ النَّبيُ يَعْولُهُ فَاَنَا اَعُوْلُهُ» هركس را
پيغمبر(ص) كفالت ميكرده م كفالت ميكام در رنايت انل مربوط به پيغمبر(ص) نبوده ن اي جمله فتار خود
ابيبكر است .ن جمله « اِنَّما ميراثُهُ في الْفُقَرا ِ والْمَساكينَ» ميراث پيغمبر(ص) به فقراء ن مساكي متعلق است .در
رنايت دنم مربوط به عمر است ن اي دن جمله يک نوع اجتهادي است كه اي دن نفر از نفي توريث پيغمبر(ص)
صدقه بودن مترنكه پيغمبر(ص) را فهميدهاند ،ن حال اي

كه نفي توريث اعم است از صدقه بودن مترنكه

پيغمبر(ص) ن صدقه نبودن ن ،چون ا ر ما اي حديث را صد در صد راست فر

كايم ن بگوييم پيغمبر(ص)

فرمود« :ما پيامبران ارث نمي ذاريم» مفهوم اي كالم اعم است از اي كه اصال مترنكهاي از پيغمبران باقي بماند ن
به بازماند ان نها نرسد يا اي كه اصال از نها ثرنتي باقي نميماند .كما اي كه در مورد پيغمبر اسالم مطلد چاي
بوده ،چون دارايي پيغمبر(ص) در زمان حياتش عبارت بود از حوايط سبعه(بااستانهاي هفتگانه) كه نها را نقف
فرمود ،ن تمشير ن عمامه نمركدسواري ن عتاي خود را به علي(ع) بيشيد ،ن حجرات مازل مسكوني خود را به
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زنانش تمليک فرمود ن فدك را به دختر

فاطمه(س) بيشيد .همچاان كه ام ايم ن علي(ع) بر اي مطلد

تهادت دادند ،ن فدك هم هاگام مرگ پيغمبر(ص) در تتر
نماند تا مورد ارث بازماند انش قرار بگيرد 1.ن به فر

فاطمه(س) بود .پس چيزي از پيغمبر(ص) باقي

صحت حديث مزبور ،مفهوم رنايت اي چاي توجيه

ميتود.
در مورد يه تريفه «يوصيكُم اهللُ في اَوالدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاَنثَيَيْنِ» خدا به تما در مورد فرزندانتان سفار
ميكاد كه به اندازه سهم دن دختر يک پسر بهره ميبرد فير رازي در تفسير خود فته :مذهد اكثر مجتهدي اي
است كه انبياءارث نمي ذارند نلي تيعه در اي مسئله با نها ميالفت دارند .چون رنايت تده كه نقتي فاطمه(س)
ميراث خود را مطالعه كرد ن ان را از ارث پدر ماع كردند به اي دليل كه پيغمبر(ص) فرموده :ما پيامبران ارث
نمي ذاريم در اي هاگام زهرا(س) به حكم كل ن عمومي يه تريفه «يوصيكُم اهللُ في اَوالدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْاَنثَيَيْنِ» احتجا فرمود ن سي ابيبكر را رد كرد ن ويا مراد فاطمه(س) از اي استدالل اي بوده كه خبر ناحد
نميتواند حكم كلّي ن عمومي قر ن را تيتيص دهد.

1

2

به اصطالح اهل ماطق قضيه سالبه ماتفي به انتفاء موضوع است ن باابر اي بر فر

صحت حاديث معاااي ن

اي نيست كه ا ر از ما چيزي باقي ماند به نراث ما نميرسيد .بلكه معااي حديث اي است كه ما اصاال چيازي
باقي نمي ذاريم كه ارث ببرد.مثل اي كه مي وييم دم فقير ارث ندارد ،ن لذا در رنايت ديگر كه علماء تيعه از
رسول خدا(ص) رنايت كرده اند ن حضرت در ذيل اي حديث «علماء» نرثه انبيااء هساتاد فرماوده اسات « ن
حضرت در ذيل اي حديث علماء نرثه انبياء هستاد» فرموده است پيغمبران درهم ن دياار ارث نمي ذارند نلاي
علم را به ارث مي دهاد(اصول كافي  1ص )34معااي اي جمله اي است كه انبياء درهم ن دياار از خود بااقي
نمي ذارند كه ديگران ارث ببرند.
 2تفسير كبير جلد  1ص 210
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نلي ما مي وييم زهرا(س) در اي جا هم به عموم اي

يه ن هم به ختوص يات ديگر عليه ابيبكر احتجا

فرمود ،ن بسيار جاي تگفت است كه فير رازي در مورد تيتيص يه مزبور به حديث «نفي توريث انبياء» فقط
تيعه ميالفت نمودهاند ،در حالي كه خود علي(ع) ن عباسو فاطمه ن زنان پيغمبر(ص) ن عموم اهل بيت رسول
اهلل(ص) با ابيبكر در مورد حديث مذكور ن جمله « ما تركناه صدقة» ميالفت نرزيدهاند ن در مقام احتجا با ني
به عموم يه مزبور ن ختوص جريان توريث زكريا ن داند در قر ن استدالل نمودهاند ،ن از نجا كه مذهد تيعه
مذهد اهل البيت(ع) است از باب تتديق عترت پيغمبر(ص) حديث مجعول ابيبكر را ماكر تدند ،زيرا كه
پيغمبر(ص) امر فرموده امت به عترت متمسک توند ن از نها صرفاظر نكاد ن به اير نان رن نيانرند اصوالً
حديث «نفي توريث انبيا» با ابيبكر مااسبت ندارد كه پيغمبر(ص) به ني فرموده باتد ،ن از عترت خود كه موضوع
اي

حكماند كتمان بفرمايد فير رازي در ذيل يه تريفه «يوصيكُم اهللُ ال » مي ويد :اي

مسئله نسبت به

فاطمه(س) موضوعيت داتته ن الزم بود اي حكم را زهرا(س) ن علي(ع) ن عباس بداناد ،ن اي ها خود از بزر ان
زهّاد ن علماء دي بودند ،نلي نياز نبوده كه ابوبكر اي حديث را بداند ،زيرا ابتداً به فكر ان خطور نميكرده كه
رنزي از پيغمبر(ص) ارث ببرد ،چون در هيچ طبقه نرّاث پيغمبر(ص) قرار نداتته است ،پس با اي كيفيت چگونه
سزانار بود كه پيغمبر(ص) اي حديث را به فردي كه مورد ن نيست بفرمايد ،ن از افرادي كه نسبت به اي مطلد
موضوعيت دارند كتمان كاد.

1

توضيح فتار فير رازي:

1

ابوجعفر نقيد استاد اب ابي الحديد فته است :علي(ع) ن فاطمه(س) ن عباس مرتد يكتدا حديث مزباور را

تكذيد ميكردد ن مي فتاد :اي حديث جعل تده است ،زيرا چگونه ممك است پيغمبر(ص) اي مطلد را باه
فردي اير از ما بگويد در صورت ي كه ما نرثه ان هستيم ن در بي همه مردم دانست اي مطلد فقط نسبت به ماا
موضوعيت دارد ن در عي حال اي حقيقت را از ما كتمان كاد
103

هد

از نزنل قر ن اياست كه نچه ناجد است مردم انجام دهاد ن ن چه الزم است ترك كااد همه نهاا را باه

طور كامل بيان كاد ،ن ماظور از برانگييته تدن پيغمبر(ص) اي بوده كه مردم را از ارتكاب نچه خدا حرام فرموده
باز بدارد ن بترساند ،همچاان كه اي موضوع در برخي از يات قر ن تتريح تده است« .فَاَتَّقوا اهللُ يا اُوْلاي الْاَلباابِ
الَّذينَ آمَنوا قَد اَنْهَلَ اهللُ اِلَيْكُم ذكراً رَسوالً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آياتِ اهلل مُبَيَّناتٍ» 1بترسيد از خدا اي صاحبان عقل كسااني كاه
ايمان نرده اند به تحقيق خدانند ن قر ن ن پيامبر را به سوي تما نازل كرد تا احكام الهي را تكار بر تما تاالنت
كاد.
«وَ اَنهلنا الذِّكرَ لِتُبَّيِنَ لِلنّا ِ ما اُنهِلَ اِلَيْهِمْ» - 2قر ن را به سوي تو اي پيغمبر نازل كرديم تا اياكاه نچاه باراي ماردم
فرند مد جهت نان بيان فرمايي.
«نَ اِنَّهُ لَذِكْرُ لَکَ ن لِقَوْمِکَ نَسَوْ َ تُسْأَلونَ» 3قر ن ذكر ن يادي است براي تو ن براي قوم تو ن به زندي بازخواسات
ميتويد.
«وَاَنذِرْ عَشيرَتَك :الْاَقْرَبينَ» 4به فاميل نزديک خود اعالم خطر ك اي

يات قر ن مقتضاي اسات كاه ا ار بااا باود

بازماند ان پيغمبر(ص) از ن حضرت ارث نبرند بر ن جااب ناجد بود كه اي حكم را به علي(ع) ن فاطماه(س)
ن عباس ن زنان خود ابالغ فرمايد ،ن تأخير بيان اي حكم از نظر ن حضرت نسبت به كساني كه موضوع اي حكم
ن مكلّف به امتثال ن هستاد جايز نبود ،پس چگونه جايز بوده كه پيغمبر(ص) اصالً ايا حكام را باا بازماناد ان
خود در ميان نگذارد ن ن را براي مردي كه هيچ مااسبت ن ربطي با ارث پيغمبر(ص) ندارد بيان كاد

 1سوره الطال

يه10 -11 :

 2سورهي انّحل يه44 :
 3سوره الزّخر

يه44 :

 4سوره الشّعراء يه241 :
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يا بيان حكم نفي توارث (بر فر

ثبوتش) براي كساني كه موضوع اي حكماند ن مكلّف به ن بودهاناد از مقولاه

ن انذار كه باصّ قر ن بر پيغمبر(ص) ناجد بوده است نبود ن يا ابالغ نكردن پيغمبر(ص) موجد نمايتاد كاه
مكلفي به اي حكم ااراء به جهل توند ن در مراهي قرار يرند
در هر حال ا ر ابوبكر حكومت را به چاو نمي نرد كه به زنر ن اجبار زهرا(س) را از ارث ممانعت كااد حاديث
نفي توريث كه فقط پيغمبر(ص) ن را به ان فته بود نتيجه نميداد ،ن از نظر اياكه متواتر نباود حجّات قطعاي باه
حساب نمي مد ،زيرا ا ر حاكم اير از ابيبكر بود تهادت يک نفره ني مؤثر نبود ،ن نيز از نظر مدعي علياه ماورد
انكار قرار مي رفت ،پس ا ر اي حديث را پيغمبر(ص) فقط به تيص ابيبكر ابالغ فرموده باتد عمل بايجاايي
انجام داده در حالي كه قر ن در مورد ني مي ويد« :و ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي اِنْ هُوَ اِلّا وَحْيَ يُاوْحي» - 1پيغمبار(ص) از
رني هوس سي نمينيد – خالصه مطلد :با توجّه به اي كه پيغمبر(ص) پيشبياي ميكرد كه باا نجاود اطاالع
ابيبكر از نفي توريث ن حضرت در ياده بي ابيبكار ن بازماناد انش در موضاوع ارث اخاتال
ميدهد الزم بود از جهت پيشگيري از نزاع ياده كه ماجر به اختال

ن نزاعاي رني

امّت ميتود ،به خود اهل بيت ن بازماناد ان

هم بفرمايد« :كه نان از ارث محرنماند» (ن تاها نبايد به اي اكتفا تود كه چون در ياده اباوبكر برحساد اتّفاا ن
تتاد

ممك است زمامدار بشود خود ان فته رسول اهلل(ص) را با قهر ن زنر اجارا خواهاد كارد) از اياجاا كاه

رسول اهلل(ص) چاي مطلبي را به اهل بيت ن بازماند ان نفرموده به دست مي يد كه اصالً بازماند ان پيغمبار(ص)
در مورد مسئله ارث داراي حكم خاصّي اير از نچه در قر ن است نبودهاند ن نها هم ماناد ديگران از پيغمبر(ص)
ارث ميبردند ،ن نچه را هم كه ابوبكر ن عمر ساختاد ن پرداختاد نميتواند در برابر فرمان خدا در قار ن مقانمات
كاد.

 1سوره الاجم يه 4-3
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ن عزيزان پيغمبر(ص) را از حقّشان محرنم سازد ،ن رني همي حساب هم اي دن نفار در مقاام محارنم سااخت
عزيزان پيغمبر(ص) از ارث نتوانستاد با اي حديث تراتيده خود پيش ببرند ،ن فقط از قدرت ديكتاتوري خاويش
در اي مورد استفاده كردند مثل ساير مواردي كه ديكتاتوران هم زمان ائمه(ع) از نيرني حكومتي خود در ساركوبي
ن تضييع حقّ ل محمد(ص) استفاده مينمودند.
نكته قابل توجّه :اصوالً از ابتداي خلقت دم به بعد مطالد ن اخبار ن احكام هر مذهد ن دياي با تمام ختوصايات
در ميان پيرنان ن تايع بود ن موضوعات مربوط به هر مذهبي را پيشيايان نسل به نسل به ياد ان ميرسااندند ،ن
هر ملّت ن امتي سعي داتتاد تمام تئون ن ختوصيات ن حاالت پيغمبران خود را بداناد ن ختايص نها را ضبط
مينمودند ،از زمان دم تا خاتم در هيچ تاريخ نقل نشده ن در مميان هيچ ملت ن امتي از امام پيشاي تاايع نباوده
است كه بازماند ان پيغمبري از ارث محرنم بشوند ن در هيچ كتابي نقل نشده كه بگوياد مثالً ثرنت داند در اختيار
سليمان پس از ني قرار نگرفت.
تگفتا :چه طور ممك است چاي مطلد مهمي كه عموم يكتد ن بيست ن چهار هزار پيغمبر ن بازماناد ان نهاا
در اي حكم مشترك بودهاند ،در هيچ ملت ن امتي سابقه نداتته باتد ن كسي نداند ن حتي در باي امات اساالم
كسي اي حكم را نداند ن از انلي ن خري فقط اي مطلد را يک نفر تايده باتد ن ن هم ابوبكر
« لي به جمال ن كس كه بانر كاد ن ».....
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دنباله خشم تا دم مرگ
در كتابهاي معتبر اهل ساّت نارد تده كه فاطمه(س) مكرر نزد ابيبكار ماد ن مياراث خاود را در فادك از ني
مطالبه فرمده ن با ان احتجا كرد ن هاگامي كه احساس فرمود عمر ن ابوبكراصرار دارند مال ان را اتاد كاااد ن
حقّش را پايمال نماياد ،از ن دن اعرا

كرد ن همواره بر نها خشمگي بود ن ميفرمود «م با اي دن نفر تاا دم

مرگ سي نيواهم فت»
اي مضمون مطلبي است كه در كتاب «التّواعق المحرقه» صفحه  1ن در كتااب صاحيح بيااري در بااب «فار
اليمس» ن باب «ازنه خيبر» از عرنه ب زبير از عايشه نقل تده است.
در صحيح مسلم جزء انل صفحه  104ن در كتاب «الجمع بي التّحيحي » تأليف حميادي ن در كتااب «االماماه ن
السّياسه» تأليف اب قتيبه دياوري صفحه  14ن در كتاب تاريخ المدياه تأليف عالمه سمهودي جلد  1صفحه  107ن
در ساير كتد تارييي مثل ترح نه البالاه اب ابي الحديد – جلاد  4صافحه  104ن در كتااب تااريخ باالذري ن
كتاب ابيبكر جوهري ،مطلد به همي نقل تده است .ن خالصه نچه در اي كتابها نقل كردهاند داللت مايكااد
كه حديث ساخته ابيبكر فاطمه(س) را قانع نكرد ن زهرا(س) باحتجا ن اصرار خود در مطالبه فدك اداماه داد تاا
اي كه اي اصرار ماجر به خشم ن قهر زهرا(س) تد ،ن ن خشم ن اضد تا دم مارگ ني كاه تاش مااه بعاد از
رحلت پيغمبر(ص) بود ادامه داتت فير رازي در جواب اي كه «مطالبه زهرا(س) (كه معتومه بوده) بسا حاديث
نفي توريث كه ابيبكر نقل كرده معارضه داتته است» چاي مي ويد :معلوم نيست فاطمه(س) بعاد از ايا كاه ن
حديث را از ابي بكر تايد مطالبه خود را ادامه داده باتد ،ن زهرا(س) قبل از اي كه اي حديث به وتاش برساد
فدك را مطالبه كرد ن چون چاي مطلبي را از پيغمبر(ص) نميدانست لذا اي مطالبه ان با مقاام عتامتش ماافاات
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ندارد.

1

نلي ما مي وييم :اي مطلد فير رازي خال

انتا

است ،ا ار مقتاود فيار رازي از ايا ساي اياسات كاه

فاطمه(س) از مطالبه فدك خودداري كرد به سبد زنر ن قدرتي كه در دستگاه حكومتي احساس كارد ،ايا را ماا
قبول ميكايم ،نلي ا ر مقتود ني از اي كالم اياست كه فاطمه(س) به حديث ن فتار ابايبكار راضاي تاد ن از
مطالبه خود صرفاظر كرد ،اي سي نارنا است ،زيرا عموم كتد حديث ن تاريخ عامّه ن اهل ساّت تتريح كردهند
كه فاطمه(س) تا دم مرگ بر ابيبكر خشمگي بوده است.

 1البته ا ي مطلد از خود فير رازي نيست .بلكه اي نكته اي است كه قبل از ني قاضي القضاه عبدالجبّار معتزلي
بيان كرده ن فير رازي اي مطلد را از ان رفته ،ان فته است :هاگامي كه فاطمه(س) حديث نفي توريث را از
ابي بكر تايد ديگر از مطالبه فدك خودداري كرد ن اي مطلد هم اتكالي ندارد كه قبالً فاطمه(س) اي حكم را
نمي دانست ن بعد كه اي حكم متوجه تد از مطالبه ارث خودداري كرد پس هم در انل كه مطالبه فرمود متاب
بود چون حقّ خود را مي خواست ن هم بعد كه از مطالبه خودداري كرد متاب بود چون به حكم خدا ن رساول
عمل كرد ،اي مطلد در ترح نه البالاه

 1ص  231نقل تده است ن در ردّ اي مطلد مرحوم سيّد مرتضي

ره فرموده است :به جان خودم قسم زهرا(س) از مياصمه ن ماازعه خودداري فرمود نلي به ايا حار
نشد ن از ابي بكر راحت ن ناراضي بر شت( .ترح نه

راضاي

 16ص  )41ن اب ابي الحديد فته م معتقاد نيساتم

كه زهرا (س) به سي ابي بكر راضي تد( برحسد پادار الط قاضي القضاه) بلكاه فاطماه(س) از نازد ابايبكار
بر شت ن تا دم مرگ بر ني خشمگي بود( .ترح نه .)16
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سكوت در برابر قلدري
بعضي فتهاند :در صورتي كه ابوبكر در برابر مطالبه زهرا(س) از نيرني قلدري خود استفاده كرد ن هيچ حجات ن
دليل قاطعي در ردّ مطالبه فاطمه(س) نداتت ،چرا صحابه پيغمبر(ص) كه تا خر عمر رسول اهلل(ص) از هار وناه
فداكاري باك نداتتاد ،ساكت نشستاد ن به انحرا

حكومت ن تضييع حقّ پيغمبر(ص) راضي تدند.

در مقام پاسخ از اي مطلد فقط به نچه كه اب ابي الحديد در ترح نه البالاه فته است 1اكتفا ميكايم.
ني از ابي عثمان جاحظ نقل ميكاد كه ان در كتاب «عبّاسيّه» چاي مي ويد «مردم مان ميكااد كاه بازرگتاري
دليل بر صد

فتار ابي بكر ن عمر در ماع ميراث اي بوده كه اصحال پيغمبر(ص) به نها اعرا

ناقعاً عدم اعترا

مردم به ابيبكر موجد صد

علي(ع) هم موجد صد

فتار نها بشود .پس بايد اعترا

نكردهاناد ،ا ار

مردم به مطالباه زهارا(س) ن

فتار نها باتد ،زيرا مطالبه فاطمه(س) به مياصمه ن نزاع ماجر تد ،تا نجايي كاه در

حضور عموم مسلمي در ميان مسجد فاطمه(س) به ابيبكر خطاب كرد« :ا ار تاو بمياري چاه كساي از تاو ارث
ميبرد ابوبكر فت اهل بيت ن فرزندانم ،زهرا(س) فرمود« :چطور زن ن فرزند تو از تو ارث ميبرناد نلاي ماا از
پيغمبر(ص) ارث نميبريم» ن پس از اي احتجاجات ن مياصماتي كه بي زهرا(س) ن ابيبكار ردّ ن بادل تاد ،ن
ابوبكر با نجود همه اي ها فاطمه(س) را از ارثش ماع كرد ،ن حقّش را تضييع نمود ن در مقام ساتم باه ني تظااهر
نرزيد ن فاطمه(س) دريافت كه ديگر از حق خويش محرنم تده ن احقا هم نتيجه ندارد ،با كمال ناراحتي فرمود:
«سو اد به خدا به تو نفري خواهم كرد» ن پس از اي هيچگاه با تاو ساي نياواهم فات» نقتاي كاه موضاوع
مياصمه به اي جا كشيد ا ر حر

ابوبكر صحيح بود ن در اي توقيف فدك ني حكم خدا را اجرا كرده بود ،چرا

مردم به زهرا(س) كه بي جا با خليفه در ير تده بود اعترا

 1ترح نه البالاه

 16ص 264
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نكردند ،يا الاقل ا ر فاطمه(س) نسبت به حكم خادا

جاهل بود بر مردم الزم بود كه حكم خدا را به ان بشااساناد ،ن ا ر فرامو
ان را از اتتباه در نرند ن نگذارند ني باي جاا فريااد بكشاد ن اخاتال

كرده بود ميبايست به ان تذكّر دهاد ن
راه بيانادازد ن ياک حااكم عاادلي را كاه

ميخواست حكم خدا را اجرا كاد به جور ن ستم نسبت دهد.
پس از اياكه مردم به هيچيک از اي دن ختم اعترا

نكردند (نه به ابيبكر كاه چارا چپاانل مايكااد ،ن ناه باه

زهرا(س) كه چرا انقالب كرده است) اي سكوت مرگ ساي چاي ملتي براي ما در اثبات حقانيت هيچيک از اي
دن طر

نزاع مؤثر نيست ن بايد اي هر دن را به حال خود نابگذاريم ن به سوي قر ن برنيم ن حق را از كتاب اهلل

تحقيق كايم ،ن حق با ن كسي بود كه مطابق ماطق قر ن ادعا داتته است – تا خر س خاحظ

1

1

چون تتمه فتار جاحظ خيلي جالد ن تايدني است ،لذا از كتاب ترح نه البالاه اب ابي الحديد بقيه سياان

ني را نقل مي كايم جاحفظ فت :مردم مي ويااد :چگوناه ممكا اسات تيتاي ماان كااد كاه اباوبكر باه
فاطمه(س) ظلم كرده است ،در صورتي كه هر چه زهرا(س) با ني به تدت سي ماي فات اباوبكر باا نرماي
جواب ميداد ،فاطمه(س) پرخا

ميكرد «واللِهِ لَاَدْعُوَنَّ عَلَيكَ» سو اد به خدا تو را نفري خواهم كرد .اباوبكر

با ماليمت جواب ميداد« :ناهلل لَاَدُعَوَّنَ لَکَ» به خدا قسمت تو را دعا خواهم نمود – با نجودي كه ني حاكم بر
ملت بود ،ن مقام زعامت يک كشور بايد تيتيت ن هيبت خود را در برابر انظار عموم ملت حفظ كاد .در عي
حال ابوبكر در مقابل پرخا هاي كوباده فاطمه(س) كه هر كدام ضربه تديدي بر پيكر تيتيت حكومتي ني
بود با كمال متانت مقام ن عظمت خانواد ي زهرا(س) را رعايت ميكرد ،ن بدي ترتيد جواب ميداد« :بار ما
ران است كه تو از ناداري تكوه كاي ،ثرنتمادي تو محبوب تري
برخال

رزنهاي م است ،نلي چه كام كه نميتوانم

حكم پدرت مطلبي انجام دهم ،زيرا از ني تايدم ميفرمود:

«ما پيامبران ارث نمي ذاريم ن مترنكه ما صدقه محسوب ميتود»
با اي كيفيت چگونه مان ميرند ابوبكر زهرا(س) ظلم كرده باتد در پاسخ اي اتياص فته ميتاود :ايا
160

نرميوئي ن مالطفت ديپلماتي ابوبكر را از اتّ هام ظلم ن ستم نسبت به فاطمه(س) تبرئه نمايكااد ،زيارا ساتمگر
سياستمدار هاگامي كه در برابر دادخواهي ن انقالب ستمديده قرار مي يرد باراي ايا كاه انقاالب دادخواهاناه
مظلوم را لوث كاد .ن ن را رنو ماده پرستي بزند فتار ان را كه در صدد اظهار حق ن نماياندن چهاره باطال ن
بيداد است ،چاي تفسير ميكاد ،ن ن را با يک عبارت سالوسانه مرموز باا قالاد مالطفات ن محبات باه زباان
مي نرد.
تگفتا :چگونه تما مردم عدم اعترا

صحابه را به عمل ابيبكر دليل حقانيت توقيف ن اتد ني قرار ميدهيد

مگر به ياد نداريد كه در برابر همي صحابه عمر باالي مابر رفت ن فت« :متعتان كانتا علي عهد رساول اهلل (متعهاة
النّسا و متعة الحجّ) انا انهي عنهما و اعاقب عليهما » دن متعه در زمان پيغمبر(ص) جايز بود ،يكي متعه زنان ن ديگر
متعه ح ّ ن م از اي دن نهي ميكام ن بر ارتكاب نها عقوبت خواهم نمود – در برابر فتار عمر در مقام تغييار
حكم مسلم اسالمي ن سات رسول(ص) همي صحابه نشسته بودند ن هيچ كس اعترا

نكارد ،ن عمار را تيطئاه

نامود ،در جريان سقيفه باي ساعده نقتي عمر نارد سقيفه تد ن مشاهده كرد – ماردم اطارا

ساعد با عبااده را

رفتهاند ،فرايد زد :رسول اهلل(ص) فرمود« :اَلْاَئِمَّةُ منْ قُرَيْشٍ»  -رهبران از قريشاند – ن بايد حااكم از ناژاد قاريش
باتد ن با اي سي مردم را از اطرا

سعد ب عباده متفرّ كرد ،ن حكومت ابيبكار را پايريازي نماود ،نلاي در

هاگام مر ش كه در تعيي خليفه مردد بود ن نميدانست چه كاد ن كداميک از اي تش نفار را باه عااوان خليفاه
تعيي ك  .ن باالخره ترديد ني ماجر به تشكيل توراي تش نفره تد ،مي فت :ا ر سالم موال حذيفه زنده بود ،در
تعيي خليفه هيچگاه مشكوك نبودم ن ني را به عاوان حاكم بعدي معرّفي ميكردم ،ن سالم االم زني بود از انتاار
كه ان را در راه خدا زاد كرده بود ،همي صحابه بزر وار هر دن سي عمر را تايدند كه در يک جا مي فت رهبر
بايد از قريش بايد ن در جاي ديگر رزن ميكرد سالم زنده باتد ن ان را به مقام رهبري نتد كاد .ن هيچ كاس باه
ني اعترا

نكرد :كه اي عالي جااب در صورتي كه طبق نقل خود تما پيغمبار(ص) فتاه رهبار باياد از قاريش
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باتد ،پس تما چگونه سالم را رهبر ن حاكم بعد از خود معرّفي ميكرديد
سپس جاحظ مي ويد :برخي ديگر از مردم مي وياد :بزر تري دليل بر صد

فتار ابوبكر ن عمر ن حقانيت عمل

نها در توقيف فدك اي بود كه اصحاب پيغمبر(ص) بر نها نشوريدند ،ن نها را از مقام خالفت خلع نامودند،
در حالي كه همي صحابه افرادي بودند كه در مقابال تجاانز عثماان (كاه خيلاي كمتار از تضاييع حقاو فرزناد
پيغمبر(ص) بود) قيام كردند ،با اياكه عثمان از نظر قبيله ن عشيره ن فاميل ن انتساب به پيغمبر(ص) خيلي مهمتر از
ابيبكر ن عمر بوده است
در پاسخ مي وييم :انالً ابوبكر ن عمر نسبت به قر ن دساتبردي نزدناد ن نتاوص قر ناي رادر مسائله ارث انكاار
نامودند ،فقط نها مدعي حديثي از پيغمبر(ص) بودند كه موجد تيتيص حكم قار ن باود ،ن از نظار اصاحاب
نجود چاي حديثي محال به نظر نميرسيد ،ن تايد بعضي از نها چاي با خود ميپاداتتاد كه اباوبكر باا ساابقه
اعتبار ن تييوختي كه در اسالم دارد بعيد است درنغ بگويد ن به پيغمبر(ص) تهمت بزند ،ن بيشتر از ن اصاحاب
افراد عوامي بودند كه نميتوانستاد اي مطلد را درك كااد كه خبر ناحد قدرت ندارد حكم عام قر ن راتيتايص
دهد ن تشييص اي مطلد به عهده افكار رتيد دانشماد است ،كه در ميان ن جمعيت تازه مسلمان خيلي كم بوده
است ،ثانياً :از اياكه ابوبكر ن عمر حقّ عترت پيغمبر(ص) را در پرتو اي حديث ساختگي از نهاا رفتااد عماده
رؤساي قبايل خوتوقت بودند بر حسد كياهاي كه نسبت به عترت پيغمبر(ص) ختوصاً با علي(ع) داتتاد.
ثالثاً جائي عواطف ملّت جريحهدار ميتود ن بر حكومت نقت ميتورند كه حقو ملّي خود را در مياطره چپانل
حكومت ببيااد ن در مورد اضد فدك مطلد به عكس بود ،مردم ميديدند ابوبكر ن عمر ثرنت كالني را از دست
يک خانواده خار كردند به عاوان اي كه به همه مردم تعلق دارد ن بايد جزء ثرنتهاي عماومي در اختياار هماه
افراد ملت قرار يرد ،نلي به عكس عثمان :ان ثرنتهاي عمومي را به افراد خانواده ن فاميلش اختتااص مايداد ن
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البته اي بيان جاحظ كه مي ويد بايد در اي صورت رجوع به قر ن كرد بسيار به جا است زيرا خدانند هم فرموده
است« :وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيهِ مِنْ شَيْئٍ فَحَكمُهُ اِلَي اهللِ»1در هر چه اختال
كايد – قر ن بهتري حكم داد ر ن زيباتري

كرديد نسبت به دريافت حكم به خدا مراجعاه

فتار مميز است.

از اي طريق عواطف عمومي را جريحهدار ميكرد ،ن انگيزه انقالب در نها به نجود مي مد ،به عالنه عثمان نقدر
جاايت كرد ن نچاان تظاهر به ظلم ن تجانز نمود كه رني ملت به ان باز تد ،ن در همه جا بوي دتاام ميدادند ،ن
كم كم ابهت ن عظمت عثمان در اجتماع اسالم از بي رفت ،ن خالصه نجهه ملي ان خيلي ضاعيف تاد ،بارخال
ابيبكر ن عمر كه نجهه ملي نها خيلي قوي بود ،به طوري كه ا ر نها چاد برابار اتاد ن چپاانل فادك هام
جاايت ميكردند كسي جرأت نميكرد اعترا

كاد ن همچاان كه نقتي عثمان به عيايه ب حت

فت« :ا ر عمار

ميبود تو را از دستبرد به حقو ملت ماع ميكرد ن اي قدر دارايي در اختيار تاو نماي ذاتات» عياياه در جاواب
فت« :عمر براي م بهتر از تو بود ،ان داراي هيبتي بود كه موجد پرهيزكاري م ميتد»
سپس جاحظ مي ويد :تگفتا :بيشتر افرادي كه در حكم ميراث پيغمبر(ص) با ما ميالفاد در مقام مياصمه ن بحث
ن بحث در ساير مطالد هاگامي كه طر

بحث نها در مقام تيتيص قر ن يا حديث عاام باه ياک خبار ناحاد

متمسک ميتود ان را رد ميكااد ن تكذيد مينماياد ،ا ر چه ن خبر از نظر حديث بسيار محكام باتاد نلاي در
مورد مسئله ارث پيغمبر(ص) خود نها به خبر ناحد متمسک ميتوند ،ن كتاب خدا را با خبر ناحد نسخ ميكااد،
ديگر چه بايد كرد طبيعت انسان اياست كه همواره در مقام اثبات دليواه خود
ان موافق باتد تتديق ميكاد( .پايان كالم جاحظ)
كتاب ترح نه البالاه اب ابي الحديد

 16ص  – 264نقل از تافي

 1سوره توري يه10 :
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است ،ن هر چه با هوس ن هواي

در احكام عمومي ن ختوصي ارث ثابت كرده كه انبياء ارث مي ذارند ،ن نقل فرموده كه سليمان از داند ارث برد،
ن زكريا از خدا فرزندي خواست كه از ان ن از انالد يعقوب ارث ببرد.
عالنه بر اي  :اميرالمؤماي (ع) در نامهاي كه به عثمان ب حايف نوتته است ،در ن نامه مايفرماياد « :ري از تماام
نچه سمان بر ن سايه افكاده فقط در دست ما فدك بود كه عده اي نسبت به ن بيل نرزيدند ن عده ديگر هم از
حقّ خود نسبت به ن ذتت » اي

فتار علي(ع) را در زمان ن حضرت هيچ كس انكار نكرد كه بگويد فدك مال

تما نبوده چون ابوبكر از پيغمبر(ص) چاي ن چاان نقل كرده ،اي كالم موال(ع) در ابطال حاديث ابايبكار كاافي
است.
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مردودي حديث از نظر علي(ع) و عباس
حديث ساختگي ابيبكر مورد پذير

علي(ع) ن عباس قارار نگرفات ن نهاا خاود را نارث اماوال پيغمبار(ص)

ميدانستاد ،ن در مورد فدك عباس با علي(ع) مياصمه كرد ،ن عباس به عاوان اي كه فادك مترنكاه پيغمبار(ص)
است ،ن ان هم سهمي در ارث برادرزاده خود دارد ن علي(ع) به عاوان اياكه فدك اعطايي پيغمبر(ص) به دختار
زهرا(س) بوده ن فدك به ني ن فرزندانش متعلق است ،جريان در زمان حكومت عمر مورد نزاع عماو ن بارادرزاده
قرار رفت ن به عاوان تكايت ن محاكمه مطلد به عمر مراجعه تد ،ن تا زمان عثمان هام ايا مياصامه اداماه د
اتت.
تيخ مال علي متقي حافي در كتاب «كاز العمال» در باب «خالفه التديق» حديثي از اب عباس نقل مايكااد كاه ان
فت :پس از مرگ پيغمبر(ص) در زمان حكومت ابيبكر عباس با علي(ع) در مورد مترنكه پيغمبر(ص) نازاع كارد
ابوبكر اظهار داتت نچه از پيغمبر(ص) مانده ن خود ن حضرت ملكيت ن را به كسي ماتقل نكرده م حكام باه
انتقال ملكيت ن براي كسي نميكام ،ن در زمان حكومت عمر جريان به ان مراجعه تد ،ان هام در جاواب فات
مالي را كه ابيبكر ملكيت ن را از پيغمبر(ص) به ديگري ماتقل نكرده م هم برخال

ان رفتار نميكام ،حكومات

به عثمان رسيد ،مشاجره به نزد عثمان كشيده تد ،عثمان در برابر اظهارات عباس ساكت تد ،ن سر خاود را پاايي
انداخت ،م ترسيدم كه مطلد به جايي بكشد كه مترنكه پيغمبر(ص) را پدرم بااحق بگيرد ،با دستم باه تاانه ني
زدم ن به ان فتم اي پدر به جان خودت قسم تو خود اي اموال را به برادرزادهات تسليم نمودي 1در هر حال ايا

 11البته اي رنايت مجمل است ،زيرا اتيائي كه مورد نزاع علي(ع) ن عباس باود در ايا حاديث ذكار نشاده ن
معقول نيست كه نها در چيزي با هم نزاع كااد كه تيص سومي ن را تتاحد كرده ن به دست رفته اسات،
ن فتار جااب متاف كه فرمود « :ن دن نفر در مورد فدك با هم مياصمه داتتاد» خيلي بعيد است ،زيرا از كجا
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معلوم كه مياصمه نها در مورد چيز ديگري نبوده است ،البته اي مطلد مورد احتمال ابا ماظاور ن نحماوي
برده است ،نلي ناقع جريان اياست كه مياصمه ن نزاع ايا دن هاگاامي اتفاا افتااد كاه عمار حاوايط سابعه
(بااستانهاي هفتگانه) را به نها رد كرد ،كه تحقيق اي مطلد در قسمت ملحقات فدك خواهد مد.
خالصه اي حديث داللت دارد كه علي(ع) ن عباس ن اب عباس ن عثمان رنايت نفي توريث پيغمبر(ص) را كه
ابيبكر نقل كرده بود نپذيرفته اند امّا اي موضوع نسبت به علي(ع) ن عباس ن ابا عبااس رنتا اسات ،ن امّاا
نسبت به عثمان :در اياجا هاگامي كه جريان مياصمه نزد عثمان اظهار مي تود عثماان ساي اباوبكر ن عمار را
نمي ويد ،ن تقريباً در مورد تسليم مترنكه پيغمبر(ص) به علي(ع) ن عباس ن تقسيم بي
مطلد برخال

نها فكر ميكااد ،ن اي

ن حديثي است كه ابوبكر به پيغمبر(ص) نسبت داده است ،پس ا ر ان اي حاديث را پذيرفتاه

بود ،نبايد در اي مورد سر به زير بياندازد ن به سي ا ب عباس ت دهد ن به مسلمانها ضرر بزند ،بلكه سزانار
بود نچه ابوبكر ن عمر در اي مورد متعذّ ر تدند ان هم همان عذر را اظهار كاد.
ن نيز اي حديث داللت دارد كه عمر در مقام امتااع از تسليم مترنكه پيغمبر(ص) به علي(ع) ن عباس به تقليد از
برنامه ابي بكر متعذر تد ،پس معلوم مي تود كه خود عمر حديث نفي تورياث را از پيغمبار(ص) نشاايده باود،
چون ا ر ان هم اي حديث را از رسول اهلل(ص) تايده بود مي بايست در امتااع خاود باه حاديث متعاذّر تاود
اعتذار به حديث بهتر بود از عذر نردن به تقليد ابيبكر.
خالصه به نجود اي حديث يا امكان دارد :عاقلي فكر كاد كه عباس حديث نفي توريث را قبول كرده بود ن در
عي حال از ابيبكر ن عمر ارث پيغمبر(ص) را در حالي كه اقرار داتت استحقا ندارد مطالبه ميكرد ،ن يا اياكه
ممك است در خاطره تيتي متفكر خطور كاد كه علي(ع) موضوع نفي توريث پيغمبر(ص) را يقي داتات ن
د ر عي حال اجازه داد همسر

فاطمه(س) از خانه بيرنن بيايد ن در مجمع عمومي ملت خطبه سرائي كااد باه

عاوان مطالبه چيزي كه حق ان نيست
يا اصالً اي احتمال در مورد زهرا(س) مي رند كه در اير اي صورت (كه فاطمه(س) مي دانست پادر ان هام در
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حكم ميراث قر ن با همه مردم يكسان است ن داراي حكم خاصي نيست) به عاوان استرداد فدك ن مطالبه ن از
خانه خار تود ن انقالب سر پا كاد
اي ها يک سلسله حقايق رنتاي است كه قابل تأنيل نيست.
بعضي مدعي تده اند كه فاطمه(س) سي ابي بكر حديث ني را پذيرفته بود ن قانع تده بود كه فادك ماال ان
نيست ن به ان نميرسد ،ماتهي در اي مطالبات بعدي زهرا(س) به پادار اي كه حقّ الاّ ظاره فدك از عايادات ن
بايد تسليم ني تود ،حق خود را از در مد ن مطالبه مايفرماود ،ايا ادعاهاا بسايار الاط ن بارخال

اجمااع

مسلمانان ن صريح كتابهاي صحاح عامه است ،زيرا جريان به طوري كه متواتر ن قل تده به ايا ترتياد باوده
است كه فاطمه(س) ابتدا مدعي بود كه ملک فدك ارث پيغمبر(ص) نيست ،بلكه اعطايي ن حضرت به ان است،
ن هاگامي كه اي ادّ عاي ان را با داتت دليل ن تاهد برمبااي زنر ويي رد كردند .در مرتبه دنم از ابيبكر ساهم
االرث خود را از مترنكه پيغمبر(ص) مطالبه كرد ،ن به اي كيفيت چگونه امكان دارد مطلد را تأنيل نمود.

همسران پيغمبر و انكار حديث
همسران پيغمبر(ص) از اي كه بر طبق اي حديث رفتار كااد امتااع نرزيدند ،ن لذا برحسد نقل بياري ن ديگران
از عايشه :همسران رسول اهلل(ص) عثمان را نزد ابيبكر فرستادند ن سهم خود را از عايادات فيائ مطالباه كردناد،
عايشه مي ويد :م

نها را از اي مطلد ماع كردم ن فتم يا از خدا نميترسيد ن نميدانيد كه پيغمبر فرمود« :ماا

ارث نمي ذاريم ن مترنكه ما صدقه است»اي

فتار عايشه به زنان پيغمبر(ص) از اي باب بود (كه مگر نميدانياد

پدرم ابوبكر از پيغمبر(ص) چاي نقل كرد ) ن االّ همسران رسول اهلل(ص) از اير طريق ابيبكر از جاي ديگر ايا
مطلد را سابقه نداتتاد چون ا ر نها از جاي ديگر ميدانستاد« :كه پيغمبر(ص) فرموده مترنكها
به نرثها

صدقه است ن

تعلّق ندارد» مسلّم چاي تقاضايي از ابيبكر نميكردند ،ن در بعضي از رنايات نقل تده كه عثمان حاقّ

همسران پيغمبر(ص) را از ارث ن حضرت از ابوبكر مطالبه كرد.
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حديث متضم حقايقي است .م جمله اي كه برنامه مطالبه حق به نسيله علي(ع) ن عباس تا خر ادامه داتاته ،ن
نها هيچ اه در برابر حديث مزبور تسليم نشدند.
اب حجر در كتاب «التّواعق المحرقه» اي حديث را از بياري نقل كرده است ،در هر حال از اي حديث اي نكته
استفاده ميتود :هاگامي كه زنان پيغمبر(ص) عثمان را نزد ابيبكر فرستادند ،عثمان خواسته نها را پذيرفت ن باه
عاوان مطالبه حقّ زنان پيغمبر(ص) از ميراث نزد ابيبكر مد ن اي خود داللت دارد :كه عثمان حديث نفي توريث
را قبول نداتت زيرا ا ر ان هم همچون ابوبكر ن عمر معتقد بود كه پيغمبر(ص) ارث ندارد ،پس چرا قبول كرد كاه
در مطالبه ارث نكيل مدافع همسران پيغمبر(ص) قرار يرد ن نزد ابيبكر مد ن اصل داعياه ارث را طارح كارد از
اياجا معلوم ميتود كه اي حديث مورد قبول ني هم نبوده ن مؤيد اي مطلد اياكه در زمان حكومتش فدك را به

حموي در كتاب «معجم البلدان» از عرنه ب زبير نقل كرده است:
همسران پيغمبر(ص) عثمان را نزد ابيبكر فرستادند ن حقّ خود را از ميراث رسول اهلل(ص) مطالبه كردناد ،اباوبكر
در پاسخ نان فت :م از پيغمبر(ص) تايدم كه ميفرمود ما پيامبران ارث نمي ذاريم ن مترنكه ما صدقه است ،ن
اي مال به ل محمد(ص) تعلق دارد كه بايد در مورد رفتاريها ن مهمانداريهاي نان مترن

تود ،ن هار اام

مردم نظارت اي مال با نليّ امر بعد از م است.
در برابر اي پاسخ ابوبكر زنان پيغمبر(ص) از مطالعه خود صرفاظر كردند برحسد اقرار خليفه در اي حديث باياد
اموال پيغمبر(ص) ن فيئ فقط در زمان پيغمبر(ص) صر

ن خر مهمانداريها ن متار

ضرنري ل محمد(ص)

ميتد يا اي كه بايستي اي برنامه بعد از رسول اهلل(ص) هم ادامه ميداتت
پس چرا اي موضوع پس از پيغمبر(ص) استمرار پيدا نكرد در صورتي كه نياز ل محمد(ص) به ن ثرنت بيشاتر
از زمان خود پيغمبر(ص) بود.
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تمامي به رنان حكم نا ذار نمود ،همچاان كه اي مطلد در كتاب «تاريخ المدياه» سمهودي ن در كتاب «المرقات»
ن در كتاب »تاريخ ابي الفداء» ن ايره نقل تده است ،ن نيز اي مطلد از رنايت ابي داند ظاهر ن رنت است.
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سند محكوميت خليفه (يا نام ردّ فدك)
صاحد كتاب «سيره الحلبي» در تاريخ خود جلد  3صفحه  311نقل كارده اسات :فاطماه دختار پيغمبار(ص) نازد
ابيبكر مد در حالي كه ان بر فراز مابر جا رفته بود ،فرمود اي ابابكر يا در كتاب خدا نارد تده كه دختر تو از تو
ارث ببرد نلي م از پدرم ارث نبرم ابوبكر در برابر فتار زهرا(س) ريان تد از مابار پاايي

ماد ن ناماهاي باه

عاوان تثبيت مالكيت زهرا(س) نسبت به فدك نوتت ،در اي هاگاام عمار داخال تاد ،باه ابايبكار فات :چاه
مينويسي ابوبكر پاسخ داد :نامهاي مينويسم كه فاطمه(س) ميراث پدر را دريافت دارد ن مالک تود ،عمر فات
به چه مااسبت اي خر را از جيد مسلمانان انجام ميدهي تمام نژاد عرب در مقابال ايا كاار باا تاو خواهااد
جاگيد ،دست برد نامه را چاو زد ن پاره كرد 1.ن نظير اي حاديث را ابا اباي الحدياد در تارح نها البالااه از
اميرالمؤماي علي ب ابيطالد(ع) نقل كرده است ،ن حضرت فرمود :فاطمه(س) نزد ابيبكر ماد ن اظهاار داتات:
پدرم فدك را به م عطا كرد ن علي(ع) ن امّ ايم

واه بر اي مطلداند ،ابوبكر در جواب فت :البته نچه كاه تاو

به پدرت نسبت بدهي حقّ است ن مسلم پدرت اي فدك را به تو عاايت كرده دساتور داد پااره چرماي نردناد ن
مالكيت فدك را جهت زهرا(س) تثبيت كرد ،فاطمه(س) نامه را رفت ن از نزد ابيبكر خار تاد ،در باي راه باه
عمر برخورد نمود ،پرسيد از كجا مي يي فاطمه(س) فرمود :از نزد ابيبكر در نزد ان اقامه تهود كردم كه فادك را
پدرم به م عطا فرموده ن ابوبكر هم به عاوان رفع مزاحمت عمّال ن مأمورياش نامهاي نوتت ن باه ما داد ،عمار
نامه را از زهرا(س) رفت ن نزد ابيبكر مد ن به ان خطاب كرد كه تو فدك را به زهارا(س) رد كاردي نباراي ان

 1مسلماً اي تسليم نامه بعد از احتجا زهرا(س) در مورد فدك ن استدالل ابيبكر به حديث نفي تورياث باوده
است ،پس در صورتي كه ابوبكر ناقعاً چاي رنايتي از پيغمبر(ص) تايده بود چاه طاور حاضار تاد بارخال
فرموده پيغمبر(ص) در طيّ تاظيم ساد فدك را به زهرا(س) داد
170

ساد تاظيم نمودي ،ابوبكر پاسخ داد ري عمر فت :امّا علي (ع) تش به رده نان خود ميدمد ن امّ ايم هام كاه
زني بيش نيست ،با ب دهان نوتته ابيبكر را از رني پاره چرم پاك نمود ن ن را پاره كرد.
اي احاديث تمام از طر اهل سات نقل تده ن خود اي رنايات بزرگتري دليل عليه ادعاي نها است.
ستاخي ن ردّ بر نليّ امر ن فسخ عزيمت ني به حساب

كردار عمر در اياجا ا ر در اصل صحيح باتد ،بزرگتري

مي يد ،در حالي كه ابوبكر نلي امري است كه خود عمر ان را رنز سقيفه علم كرد ن مردم را به بيعت باا ني نادار
نمود به طوري كه علي(ع) در مقام امتااع از بيعت با ابيبكر ن اصرار عمر بر اي مطلد به ان فرمود« :تو هم اكااون
تيري را ميدنتي كه قسمتي از ن نتيد خودت ردد ،ن تو امرنز رتته حكومت را بر ردن ابيبكار مايباادي
تا فردا ن را به خود تو رد كاد» اي

ستاخي از عمر نسبت به ابيبكر (كه نامه ني را دريد) نظير هماان جساارتي

بود كه نسبت به تهاجم به خانه زهرا(س) ن علي (ع) انجام داد ،ن از همه اي ها بزرگتر ن ستاخي ن اسائه ادباي
بود كه در كاار بستر مر

مرگ رسول اهلل(ص) مرتكد تد ،ن هاگامي كه پيامبر(ص) فرمود« :براي م مركد ن

كااذي بيانريد تا سادي براي تما به ثبت برسانم كه بعد از م
ن هذيان مي ويد ،كتاب خدا براي ما باس اسات» باا ايا

مراه نشويد» عمر فت« :درد بر پيامبر البه كرده

فتاار عمار نازاع ن فتگاو در باي افاراد در رفات،

پيغمبر(ص) فرمود« :از نزد م برخيزيد ن در حضور م بحث ن فتگو سزانار نيست
اب عباس مي ويد متيبت ن تمام متيبت را بر اسالم ن عاملي نارد كارد كاه باي ماا مسالمانان ن باي نوتاته
پيغمبر(ص) در ن زمان حائل رديد.
ن برحسد نچه قاضي عيا

در كتاب «الشّفاء» نقل كرده :عمر باه پيغمبار(ص) اتااره كارد ن فات« :انّ الرّجال

ليهجر»  -اي مرد هذيان مي ويد – البته تمام اي رنايات راجع به اي مطلد در كتاب صحيح بيااري ن صاحيح
مسلم ن اير اي دن كتاب در ساير كتابها نقل تده ن در هر حال عمر در مقام حيازت حكومت ن خالفت تا ايا
جا ايستاده بود كه با كمال ستاخي به پيغمبر معتوم كه خدا در تأن ني فرموده «ما ينطِقُ عَانِ الْهَاوي ،اِنْ هُاوَ اِالّ
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وَحْي يُوْحي» 1از رني هوس سي نمي ويد ن هر چه بگويد نحيي است كه به سوي ان فرند مده – هجر ن هذيه
نسبت بدهد.
قاضي عيا

2

در كتاب «الشّفاء» پس از نقال ايا جرياان ماي وياد« :در صاورتي كاه هايچ وناه خالفگاويي ن

هجوسرايي چه عمداً ن چه سهواً نه در حال سالمتي ن نه در حال بيماري از ن حضرت صحيح نيست ،معااي ايا
فتار عمر چيست ن چه تد كه مسلمانهاا در امتثاال امار ن حضارت از نظار نردن كاااذ ن مركاد اخاتال
كردند »

 1سوره نالاجم يه3 :
2

عمر از نوتت نامه ممانعت كرد زيرا ميدانست كه پيغمبار(ص) اراده دارد كاه نسابت باه علاي(ع) نصايتاامه

صريح مرقوم بفرمايد :ن بعد از جريان ادير كه حكومت اسالم پس از پيغمبر(ص) از نظر عمده ملت اساالم باه
علي(ع) متوجه تده با اي نامه ن نوتته تثبيت ميتود ،همچاان كه خود عمر بر اي حقيقت بعدها اقرار كرد ،ن
در زمان خالفتش به اب عباس فت« :پيغمبر(ص) اراده كرد كه در زمان بيماري خاود باه نسايله ناماه ن سااد
رسمي به نام علي(ع) در مسئله خالفت تتريح كاد ن م مانع تادم» ايا مطلاد را از ابا الحدياد در تارح
نه البالاه

 12ص  20نقل كرده است ،تگفتا پيغمبر(ص) ا ر بيواهد در مار

مي ويد ن نصيتش يمسموع نيست نلي ابوبكر در مر

خاود نصايت كااد هاذيان

مرگ هذيان نمي فت ن نصيتش مسموع باود تااعر

عرب زيبا سرنده است:
اَوْصي النَّبيَّ فَقالَ قائِلُهُمْ

قَدْ ظلَّ يَهجَرُ سَيِّدَ الْبَشَرِ

وَاَري اَبابَكرٍ اَصابَ وَلَم

يَهَُروْ وَ قَدْ اَوْصي اِلي عُمَرَ

هاگامي كه پيغمبر(ص) نصيت كرد وياده ن حزب فت سيد بشر هذيان مي ويد نلي ابوبكر در هاگام مرگ
هذيان نگفت چون حكومت را به عمر نصيت نمود.
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تگفتا ،چه تد كه ياران پيغمبر(ص) در محضر ن حضرت در مورد امتثال فرماان ن جاااب (كاه فرماود كاااذ ن
مركد بيانريد) اختال

ميكااد كه نبايد اي فرمان امتثال ردد ،يا بايد امتثال تود خالصه از ستاخي نسبت باه

پيغمبر(ص) در اي مجلس خودداري نميتود
نلي چه طور هاگامي كه يک نفر از همدستان ابيبكر ن عمر نارد مسجد تد ن فت پيغمبر(ص) فرموده ابوبكر را
ببريد با مردم نماز بيواند ،كسي اختال

نكرد ن همه پذيرفتاد ن از نجا به پيغمبار(ص) نسابت هجار ن هاذيان

ندادند تا اياكه پيغمبر(ص) خود مجبور تد با ن حال نقاهت به مسجد بيايد ن كذب اي نسبت را برمال بساازد ن
ابيبكر را كاار بزند.
اي اتكال نچاان نارد است كه كسي قدرت فرار از ن را ندارد.
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انكار قرآن و ابوبكر و عمر
اب ابي الح ديد در كتاب ترح نه البالاه مي ويد 1ابوبكر جوهري فته است :ابوزيد عمر ب تبه مساداً از مالک
ب انس نقل كرده است :فاطمه(س) نزد ابيبكر مد ن فرمود هيچ ميداني نچه از ما اهل بيت(ع) توقياف نماودي
همان است كه خدانند به ما از ااائم بهره داد ن ن عبارت است از سهم ذني القربي كه در مورد ن ياه در قار ن
نازل تده است
سپس اي

يه را تالنت فرمود« :وَ اَعلمواً اَنّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَايئ فَااِنَّ لِلّاهِ خَمْساهَ و لِلرّساولِ ولِاذيِ الْقُرْباي واَلْيَتاامي

والْمساكينِ وابْنِ السَّبيلِ» بدانيد نچه بهره برداتتيد از هر چيز پس پا يک ن ماال خادا ن پياامبر ن ذني القرباي
است.

2

ابوبكر در پاسخ فت :پدر نمادرم فداي تو ن ن پدري كه تو از ان به جهان مدي ،م در برابار كتااب خادا ن در
مقابل ايفاء حق پيغمبر(ص) ن بستگانش سراپا و

ن فرمانبردارم ،ن يهاي كه تو خواندي م هم خواندهام نلاي

م از يه بدست نيانردم كه بايد تمام سهم ذني القربي را در خمس به تما تسليم كام ،فاطماه(س) فرماود :پاس
سهم ذني القربي به تو ن خويشانت تعلق دارد ابوبكر فت :خير ،بلكه مقداري از اي سهم را در مورد تما ن بقيه
را در متالح عمومي صر

1

مينمايم.

اب ابي الحديد در ترح نه البالاه

 167ص  230مي ويد:

«بدان مردم مان ميكااد كه نزاع فاطمه(س) ن ابي بكر فقط در دن مطلد بود :يكي ميراث ن ديگر نحله (اعطاي
پيغمبر(ص)) در ص ورتي كه از احاديث استفاده ميتود كه نها در موضوع عمومي هم با هم نزاع داتاتاد ن ن
عبارت بود از سهم ذني القربي در خمس.
 2سوره انفال يه41 :
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فاطمه(س) فرمود اي عمل تو برخال

حكم خدا است ،ابوبكر فت :خير ،اي عي حكام خادا اسات ،ا ار تاو

مدركي از پيغمبر(ص) داري كه بايد تمام اي سهم ذني القربي به تما تسليم تود م تو را تتديق ميكام ن تمام
اي سهم را به تما تسليم مينمايم.
فاطمه(س) :كدام مدرك از اي باالتر كه نقتي اي

يه نازل تد ،پيغمبر(ص) فرمود :مژده بدهيد ل محمد(ع) را كه

ثرنتي به تما رسيد.
ابوبكر باز سي انل را تكرار كرد ن فت :م ازاي

يه به دست نيانردم كه بايد تمام سهم ذني القربي را به خود

نها تسليم كام ،نلي از نظر احتياجات زند ي از ممرّ اي سهم طوري تما را تأمي ميكام كاه باينيااز تاويد ن
مقداري هم از ن زياد بيايد ،ا ر قبول نداري هم اكاون به عمر ب خطاب ن ابوعبيده جراح مراجعه ك ا ار نهاا
اي

فتار تو را تتديق كردند م هم نيز اي ادعا را از تو ميپذيرم ،ن تمام سهم ذني القرباي را باه تاما تساليم

ميكام ،فاطمه(س) نزد عمر مد ن تمام مطالبي كه به ابيبكر فته بود به ني هم فت ،ان هم عي جواب ابيبكار
را اظهار داتت ،فاطمه(س) از اي پيش مد سيت در تگفت تد ن متوجه رديد اي ها باا هام تبااني كاردهاناد»
(پايان حديث)
در اي حديث نكاتي است كه توجه خواناد ان عزيز را به ن جلد ميكايم:
 -1ابوبكر حق فاطمه(س) ن ساير باي هاتم ن بستگان پيغمبر(ص) را از سهم ذني القربي در خمس توقيف كارد،
بدنن اي كه در اي توقيف خود مدرك ن يا حديثي از پيغمبر(ص) در دست داتته باتد ،بلكه اي عمال را صارفاً
به عاوان يک رأي ن نظريه تيتي انجام داد ،ن تاها دليلش در اي برنامه اي بود كه ما از ياه قار ن باه دسات
نيانردم كه بايد حق تما را به خودتان تسليم كام ،ن اي مطلد يک الط بزر ي است ،زيرا يه صاراحت دارد كاه
سهم ذني القربي از خمس ملک نها است ن هيچ كجاي يه داللت ندارد كه سهم ذني القربي بايد بهره مسلمانان
باتد.
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همچاان كه از يه صدقات نيز همي مطلد استفاده ميتاود ،كاه مايفرماياد« :اِنَّماا الصَّادقاتُ لِلْفُقارا ِ والْمَسااكينَ
والْعامِلينَ عَلَيها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم ن في الرِّقابِ ن الْغارمي َ ن في سَابيلِ اهللِ نَ ابا ِ السَّابيلِ فَريضَاةً مِا َ اهللِ ناهللُ علايم
حكيم» - 1به درستي كه صدقات مال فقرا ن در ماند ان ن مأموري دريافت نها ن كفاري كه بايد به نسيله پول به
اسالم جل توند ن برد ان ن بدهكاران ن از راه ماند ان است ن بايد در راه خدا متر
خدا است ن خدانند دانا ن حكيم است – در اي جا اي

ردد ،اي تقسيم از طر

يه داللت دارد كه صدقات ملک اي افراد مذكور است ،ن

عموم دانشمادان مذاهد ميتلف اسالمي اتفا دارند بر اياكه اجتهاد در مقابل نصّ باطل است ،ن لاذا در مقاام ردّ
ابيبكر فاطمه(س) فرمود« :لَيْسَ هذا حُكْمُ اهللِ»  -اي فتار تو حكم خدا نيست – ن پيغمبر(ص) فرمود مژده بدهياد
ل محمد(ع) را كه ثرنتي به تما رسيد ،در اي جا كه پيغمبر(ص) چاي فرمود چون ميدانست كه با نزنل اي

يه

بستگانش سهمي از خمس را مالک تدند ن ديگر محتا به مردم نيستاد.
 -2در انتهاي حديث مالک ب انس مي ويد :فاطمه(س) پاداتت كه ابوبكر ن عمر در تضييع اي حق با هم تبااني
كردهاند ،اي جمله داللت دارد كه مالک ب انس هم معتقد بوده كه ابوبكر ن عمر از نظر فاطمه(س) متهم بودناد ن
واه بر اي مطلد سي عمر در رنايت مالک ب انس است كه در كتاب «التواعق المحرقه» صفحه  23نقل تده
كه ني به علي(ع) ن عباس رن كرد ن فت« :تما مان ميكايد كه ابوبكر مرد ستمگر ن جاايتكاري بود ن در مورد
م هم نيز چاي ميپاداريد» ن در رنايت صحيح بياري ن صحيح مسلم ن جامع االصول نقل تده كه عمر به علي
(ع) ن عباس فت ابوبكر از پيغمبر(ص) نقل كرد« :نحن معاشر االنبيا الناورّث و ماا تركنااه صادقة» ن تاما ان را
فردي درناگو ن جاايتگر ن حيله باز ن خائ پاداتتيد در حالي كه ني مردي راستگو ن نيكوكار ن با رتاد ن تاابع
حق بود ،ن هم اكاون م ادعا ميكام كه نلي پيغمبرم ن نليّ ابيبكر ن تما مرا نيز درناگو ن جاايتكار ن حيلهباز ن
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خيانتكار ميپاداريد ن خدا ميداند كه م راست مي ويم ن تابع حقم.
اب ابي الحديد از احمد ب عبدالعزيز جوهري مثل همي رنايت را نقل نموده است.
اي اعتقاد علي(ع) ن عباس در حقّ تييي ن از نها جلوتر اعتقاد فاطماه(س) در حاق ن دن كاه از خشام ني
برايشان حاكي بود از نظر اهميت ن اعتبار ماناد ساير ادعاهاي نان بود كه با قر ن تطبيق ميكرد.
 -3ابوبكر ن عمر حقّ ذني القربي را از سهام خمس اسقاط كردند ،در صورتي كه خدانند متعال در قر ن مجيد در
طيّ اي

يه ن مطلد را اثبات ميكاد« :وَ اَعلمواً اَنّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيئ فَاِنَّ لِلّهِ خَمْسهَ و لِلرّسولِ ولِذيِ الْقُرْبي واَلْيَتاامي

والْمساكينِ وابْنِ السَّبيلِ اِنْ كُنتُم آمَنتُم باهللِ و ما اَنهلنا عَلي عَبْدِنا يَومَ الْفُرقانِ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعاانِ واهللُ عَلاي كالِّ شَايْي
قَدير»1
بدانيد آنچه بهره گرفتيد از هر چيهيس پنج يك آن مال خدا و رسول و ذوي القربي (نهديكان پيغمبر) است و به ايتام و
درماندگان و از راه ماندگان تعلق دارد اگر به خدا و آنچه بر بندهمان در روز امتياز حق از باطل و در روز مالقات دو
لشگر با هم فرود آوردهايم ايمان آوردهايد ،خدا بر هر چيهي توانا است.
فخر رازي در تفسير اين آيه ميگويد :از جمله «اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاهللِ» اي نكته استفاده ميتود كه هر كاس ايماان باه
خدا دارد بايد به همي ترتيد هم حكم كاد ،مفهوم اي مطلد اياست كه ا ر كسي برخال

اي تقسيم حكم كارد

ايمان به خدا ندارد.
تگفتا چگونه با اي صراحت يه قر ن هاگامي كه زهرا(س) سهم ذني القربي را از ابيبكر مطالبه كارد ،ان ن عمار
دليلي بر صد مدعايش خواستاد مگر دليلي محكم تر از قر ن نجود داتت چه ااهي باالتر از ميالفت با حكم
قر ن است
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خالصه اي

يه با كمال صراحت داللت دارد كه ذني القربي حقي از خمس دارند ن انل كسي كه اي داللت يه را

انكار كرد ابوبكر بوده است ن پس از ني :عمر.
جامع االصول از سا ابي داند جلد  3صفحه  146ن از نسائي نقل كرده كه نها از يزيد ب هرمز رنايت كردهاناد:
كه در فتاه اب زبير هاگامي كه نجده حرنري ح نمود ،تيتي را نزد اب عباس فرساتاد ن از ان در ماورد ساهم
ذني القربي سئوال كرد كه به چه كسي متعلق اسات ابا عبااس فات ايا ساهم ميتاوص بساتگان نزدياک
پيغمبر(ص) است ،ن عمر مقدار كمي از خمس را در زمان خود

به ما عرضه كرد نلي چون خيلي كمتار از حاق

ما بود از ني نپذيرفتيم ن رد كرديم ،اي حديق را احمد حابل در مساد خود جلد  1صفحه  320ن در صحيح مسلم
جلد  0صفحه  117ن سيوطي در تفسير درّ الماثور جلد  3صفحه  116نقل كرده است.
اي رنايت كه در نزد عموم محدثي عامه از احاديث صحيحه است با كمال صاراحت داللات دارد كاه عمار حاقّ
بستگان نزديک پيغمبر(ص) را كه خود رسول اهلل(ص) به فرمان خدا براي نها تعيي كرده بود توقيف كرد.
ن در كتاب صحيح نسائي در انائل «كتاب قسم الفيئ» نقل كرده كه عمر ب عبدالعزيز از اموال خمس رسول ن سهم
ذني القربي را به باي هاتم نا ذار نمود .ن اي مطلد صريحاً داللت ميكاد كه عمل ابوبكر ن عمر از نظر عمر ب
عبدالعزيز محكوم بوده است.
در همي كتاب نقل تده كه عمر ب عبدالعزيز به عمر ب نليد نوتت :كه پدرت (نليد ب عبدالملک) تمام خماس
را به تو اختتاص داد ،در حالي كه پدرت بيش از يک فرد مسلمان در ايا اماوال حاق نداتاته اسات ،ن در ايا
خمس حقّ خدا ن پيغمبر(ص) ن حق بستگان پيغمبر(ص) ن ايتام ن مساكي ن از راه ماند ان است.
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خشمي ابدي
عموم دانشمادان عامه نقل كردهند كه ابوبكر فاطمه(س) را خشمگي ساخت ن حضرتش را به حدي زار رساند كه
ن جااب از ني ن دستيار

عمر براي هميشه اعرا

فرمود ،ن اخبار در اي مورد بحدّ تواتر رسيده است .رنجش

ن حضرت از اي دن نفر به اندازهاي بود كه نصيت كرد جاازها

تبانه دف تود ن ايار از علاي(ع) كسار بار ان

نماز نيواند ،ن بر اي مطلد در نصيت خود تتريح فرمود ن در اجراي ن از توهر

علي(ع) پيمان رفت.

البته اي نصيت بعد از جريان استيذان ن دن نفر از ني بود كه حضرتش را عيادت كااد ،ن ن جاااب از اذن دادن
امتااع نرزيد كه در نتيجه مجبور تد علي(ع) را ناسطه كااد ن با نساطت علي(ع) به عيادت زهرا(س) رفتاد ،نلاي
در هاگام نرند ن دن در اطاقي كه بستر مر

فاطمه(س) سترده بود حضرتش از نهاا رن رداناد ،ن باا نهاا

سي نگفت ،پس از اي كه نها خار تدند ،زهرا(س) به علي(ع) عر
بيواهم برايم انجام ميدهي موال (ع) فرمود :ري ،فاطمه(س) عر

كرد :ياا اميرالماؤماي هار چاه از تاو

كرد :تو را به خدا سو اد ميدهام نگاذاري

اي دن نفر بر جاازهام نماز بيواناد ،ن بر سر قبرم بياياد )1( ،ن لذا ماوال(ع) پاس از دفا زهارا(س) ثاار قبار ن
حضرت را محو فرمود به طوري كه ن دن نفر نتوانستاد ن را پيدا كااد 1.از جمله اخباار صاحيحهاي كاه در ايا
مورد از عامه نقل تده است مطلبي است كه اب قتيبه در كتاب االمامه ن السّياسه 2بيان كرده است:

 1ن  2ترح نه البالاه

 16ص  – 211اب ابي الحديد نقل كرده است كه اميرالمؤماي (ع) قبر فاطمه(س) را با

خاك يكسان ساخت ن اثر ن را محو نمود ن چهل صورت قبر ديگار در بقياع ترتياد داد كاه هايچ كادام قبار
زهرا(س) نبود ن لذا نها نتوانستاد قبر فاطمه(س) را بياباد به علي (ع) عتاب كردند كه چرا ناان را در مراسام
كف ن دف ن نماز دختر پيغمبر(ص) مطلع نكرده است.
 2االمامه ن السّياسه

 1ص 14
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مي ويد :هاگامي كه ابوبكر ن عمر به عاوان عيادت بر فاطمه(س) نارد تدند حضرت به نها فرمود« :خدا را واه
مي يرم به اي كه تما دن نفر مرا خشمگي نموديد ،ن ا ر رسول خدا(ص) را مالقات كام از تما تكايت خواهم
نمود» در سيره حلبي جلد  3صفحه  311نقل تده :فاطمه(س) بار ابايبكار خشامگي تاد ن تاا دم مارگ از ني
اعرا

فرموده بود ن عمر ن حضرت پس از پيغمبر(ص) تش ماه طول كشيد.

در صحيح بياري باب «فر

اليمس» ن در صحيح مسلم جلد  0صفحه  104نقل تده كه ابوبكر باه فاطماه(س)

چيزي از حقّش نداد ،زهرا(س) بر ني خشمگي تد ن از ان اعرا

كرد ،ن تا دم مرگ با ني سي نگفت ن تش

ماه بعد از نفات رسول اهلل(ص) از دنيا رحلت فرمود ،علي(ع) برحسد نصيت ني ان را تبانه دف كرد ن ابابكر را
از تشييع جاازه دختر پيغمبر(ص) مطلع نساخت.
ن مثل همي مطلد را سمهودي در كتاب «نفاء الوفاء» جلد  2صفحه  107نقل كرده است .ن خالصه در اي ماورد
در كتاب «كاز العمال» ن «ماتيد كاز العمال» ن در «جامع االصول» ن در مساد ابي داند ن در ترح نه البالاه جلد
 4صفحه 104رنايات ن اخبار زيادي نارد تده است.
ن از همه اي ها صريح تر مطلبي است كه اب قتيبه در كتاب االمامه ن السياسه جلد  1صفحه  14بيان كرده اسات ،ن
ن اياكه:
رنزي عمر به ابيبكر فت ما فاطمه(س) را خشمگي ساختيم بد نيست جهات ارضااي ني از ان عياادتي كاايم،
ابوبكر پيشاهاد عمر را پذيرفت ن دنباله اي تتميم دن نفري در يک ساعت نسط رنز كه همه مردم تااهد بودناد
درب مازل فاطمه(س) مدند ،ن رنز علي(ع) در خانه نبود ،فضّه خدمتكار مازل پشت در مد ،فتاد :ما به عيادت
دختر پيغمبر(ص) مديم ،از ان اجازه بگير نارد مازل تويم.
فضّه رفت ن بر شت ،فت اجازه نفرمودند ،اي دن نفر با كمال ناراحتي از در مازل بر شاتاد ،در راه باه علاي(ع)
برخورد كردند ،به عر

رسانيدند يا اجازه ميدهي ما به مازل تو بياييم ن از دختر پيغمبر(ص) عيادت كايم علي
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(ع) فرمود اتكالي ندارد ،نها به طر

مازل علاي (ع) بر شاتاد علاي(ع) جلاوتر نارد ماازل تاد جرياان را باه

فاطمه(س) فت زهرا(س) فرمود :يا علي تو در مقابل تقاضاي نها چه كردي موال (ع) فرماود :ما باا مالقاات
نها موافقت كردم ،زهرا(س) كه سراپا در مقابل خواست ن نظريه توهر تسليم بود ،با اي كه با اي برنامه به هيچ
نجه موافقتي نداتت با بياني مهر ميز ن مؤدّب عر

كرد« :يا علي الْبَيتُ بَيْتَكَ و الْحُرَّةُ اُمَتْك» يا علي خاناه خاناه

تو است م هم كايز توأم.
علي (ع) در را باز كرد ن ن دن نفر نارد تدند ن قدم در اطا

ذاردند – فقط فاطمه(س) كااري كاه كارد هماان

طوري كه در بستر رميده بود با نرند ن دن صورت خود را به طر

ديوار بر رداند ،نها سالم كردند ،زهرا(س)

جواب سالم نها را نداد.
ابوبكر مشغول سي تد ،فت :يا حبيبه رسول اهلل سو اد به خدا كه فرزند پيغمبر(ص) را از فرزند خاودم بيشاتر
دنست دارم ،ن تو نزد م از دخترم عايشه محبوبتري ،م دنست داتاتم ن رنزي كاه رساول اهلل(ص) از ايا
جهات رخت بربست م ميمردم ن بعد از ني در دنيا زنده نبودم ،ا ار ما فادك را از تاو ارفتم قتادم انكاار
فضيلت ن ترافت تو نبود بلكه به خاطر مطلبي بود كه از پدرت تايدم.
در اي هاگام همچاان كه زهرا(س) رن به ديوار بود ،فرمود« :ا ر م مطلبي را از پدرم براي تما بيان كام كه تاما
هم از ني تايديد قبول ميكايد ن واهي به صد

ن خواهيد داد

فتاد :بلي.

حضرت فرمود قسم ميدهم تما را به خدا يا نشايديد كه رسول اهلل(ص) ميفرمود« :خشاودي فاطمه خشااودي
م است ن خشم ني اضد م ميباتد ،هر كس فاطمه را دنست بدارد مرا دنست داتته ن هر كس فاطمه را باه
اضد بيانرد مرا خشمگي ساخته است» ن دن فتاد :درست است .ما اي بيانات را از پيغمبر(ص) تايديم.
زهرا(س) فرمود :خدانند ن فرتتگانش را واه مي يرم كه تما دن نفر مرا به خشم نرديد ن م از تما دن راضي
نيستم ،هر اه پيغمبر(ص) را مالقات كام از تما نزد ني تكوه ميكام.

111

ابوبكر فت« :پااه ميبرم به خدا زا اضد ان ن اضد تو اي فاطمه(س)» اباوبكر فريااد

باه رياه بلااد تاد ن

زهرا(س) مرتد ميفرمود« :لَاَدْعُونَّ عَلَيكَ في كلد صَلوةٍ اُصَليها»  -در هر نمازي كه به جا نردم در حقّ تاو نفاري
خواهم كرد – ابوبكر تيون كاان از خانه فاطمه(س) بيارنن ماد ،ماردم اطارا

ان را رفتااد ،سابد رياها

را

پرسيدند :فت :تد كه ميتود هر كدام تما رام در كاار همسران خود مي رميد نلي ما زيار ايا باار سااگي
مسئوليت با افكار پريشان ن مضطرب دست ن ريبانم ،بعد از نچه كه امرنز م از فاطمه(س) ديدم ن تايدم ديگر
احتيا به بيعت تما ندارم ،مرا رها كايد.
توجه تما خواناده عزيز را در اي جا به اي

فتار اخير ابيبكر جلد ميكام ابوبكر كه مدعي حكومت ن رهباري

ملت بوده است ،در برابر اي ب بست خطرناك (خشم زهرا(س)) چاان خود

را بيچاره ميديد كاه ماي فات :از

بيعت با م چشم بپوتيد ن مرا رها كايد .اي جمله داللت ميكاد كه ابوبكر باه هايچ نجاه خاود

را ماتمك از

جلد رضايت فاطمه(س) نميديد .تگفتا ،مردي كه قدرت نداتت رضايت خاطر يک فرد را تأمي كااد ،چگوناه
ادعاي رهبري يک امت را ميكرد ري ،ابوبكر بي دن محذنر بزرگ قرار رفته بود ،از ياک طار
تسليم فدك به فاطمه(س) خال

سياست ن خال

مايدياد كاه

نظر عمر است ،زيارا عمار كساي باود كاه تأييدناماه مالكيات

زهرا(س) را در مورد فدك كه به دست ابيبكر نوتته تده بود پاره كرد ،ن از طر

ديگر خشم زهارا(س) بار ني

خيلي ران ن ساگي بود لذا در اي تاگااي تديد از حكومت استعفا كرد.
ن حال اي كه ا ر حكومت ني برحسد نتد خدايي بود حق نداتت استعفا كاد ،زيرا در اي صاورت اساتعفاي
ان هماناد استعفاي پيغمبر(ص) از نبوت است ،همچاان كه امكان ندارد پيغمبر(ص) از نباوت اساتعفا كااد ،هماي
طور رهبر اسالم هم كه جانشي پيغمبر(ص) است در صورتي كه مقام رهباري ني برحساد نتاد الهاي اسات،
استعفاي از ن براي ني جايز نيست ،ن مسئله امامت ن رهبري اسالم قابل مقايسه با موضوع قضانت ن ياا امامات
نماز جماعت در اسالم نيست ،زيرا قاضي ن امام جماعت از طر
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خدا براي اي ماتد تعيي نشده است.

ري .ا ر كسي را خدا براي قضانت ن يا امامت نماز جماعت تعيي كرد البته ان هم حق ندارد از اي مقاام اساتعفا
بدهد ،ن رني همي حساب كسي كه از طر

پيغمبر(ص) ن يا نليّ امر ن حجه اهلل براي مقامي نتاد تاده حاق

استعفاي از ن مقام را ندارد ،مگر اياكه ن پيغمبر ن يا نليّ امر را راضي كاد ،در هار حاال هماواره در ايا

فتاار

ابيبكر كه مكرر مي فت:
«اَقيلوني نَلَسْتُ بِيَيْرِكُم»  -مرا نا بگذاريد ،بهتر از تما نيستم – دقت ميكايم ا ر بگوييم اي سي را اباوبكر باه
راستي جدي مي فت ،اي سي خود خالفت ني را باطل ميكاد ،ميتوصااً باا قسامت دنّم فتاار
بييركم» ن اي

«نلسات

فتار ني در «صواعق المحرقه» اب حجر صفحه  7ن در كتاب «االمامه ن السّياسه» اب قتيبه جلد 1

صفحه  34ن در ترح نه البالاه اب ابي الحديد جلد  4صفحه  161نقل تاده اسات ن ا ار بگاوييم ايا حار
ابيبكر جدّي نبوده از فردي كه ادعاي رهبري امتي ميكاد اي ظاهرسازي درنغ صحيح نيست.
درهر حال اي جريان ابيبكر برحسد ظاهر از پشيماني ان نسبت به نچاه كاه باا زهارا(س) رفتاا كارده حكايات
ميكاد ،ن مؤيّ د اي مطلد ن سيتي است كه در لحظات خر عمر

با خود زمزمه ميكرد« :لَوَدَدْتُ اِنّي لَمْ اَكْشِفْ

عَنْ بَيْتِ فاطِمَةَ» دنست داتتم كه باعث نشوم به خانه زهرا(س) بريزند 1اي مطلد در ماتيد كااز العماال كاه در
حاتيه كتاب مساد احمد حابل چاپ تده است در باب «امارت ن خالفت صديق» نقل تده است ،ن مسعودي هم
نيز اي مطلد را در كتاب مرن الذّهد جلد  2صفحه  114ن يعقوبي در تاريخ خود جلد  2صفحه  110ن اب ابي
الحديد در ترح نه البالاه جلد  1صفحه  130ن اب تيمه در كتاب «ماها الساه» جلد  4صفحه  220ن فضل با

 1البته در يک رنايت ديگر سي ابيبكر به اي صورت نقل تده است « لَيْتَني لَمْ اَفْتِشْ بَيْتَ فاطِمَاةَ بِنْاتَ رساول
اهلل(ص) وَاَدْخَلَ هُ الرِّجالَ وَ لَو كانَ اَغْلَقَ عَلي حَرْبٍ» اي كا

خانه زهرا(س) را مورد تهاجم يک عده ماردان قارار

نميدادم ،ا ر چه بسته بودن اي درب ( كاايه از بيعت نكردن علي(ع) بزر تري جاو با م بود.
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رنزبهان در كتاب «ابطال الباطل» خود نوتته است.
در هر حال با فر

1

اي مطلد كه ابابكر رهبر مطاعي از نظر مسلمانان بود چگونه در اي محذنر تديد ناقع تاد

كه مجبور رديد از خالفت استعفا كاد در حالي كه براي ان ردّ فدك به زهرا(س) امكان داتت .زيرا بر فر

اي

كه بگوييم فدك به عموم ملت مسلمان تعلق داتت جايز بود ابوبكر از باب ناليت بر ملت برحساد صاواب دياد
تئون ملي مردم ن را به فردي از افراد (زهرا(س)) ببيشد ،همچااان كاه مترنكاه ماقاول پيغمبار(ص) را از قبيال
تمشير ن عتا ن لباس ن حضرت به علي(ع) نا ذار كرد ن اطا هاي مازل پيغمبر(ص) را باه زناان پيغمبار(ص)
داد ،ا ر بگوييد اي نا ذاريها برحسد سابقهاي بود كه از نصيت پيغمبر(ص) داتت ،اي چه نصيتي بود كاه از
پيغمبر(ص) در مورد خانه ن اموال ماقول ن حضرت سابقه داتت نلي در مورد فدك سابقه نداتت باا ايا كاه
حديثي را كه ابوبكر از پيغمبر(ص) در نفي توريث رنايات كارده تاامل فادك ن ايار فادك حتاي اماوال ماقاول
پيغمبر(ص) هم ميتود ،ا ر بگوييد ابوبكر ن اموال را از باب ناليت عامه خود

به علي(ع) ن زنان پيغمبر(ص)

نا ذار كرد ن چاي حقّي براي خليفه ثابت بود ،پس چرا در مورد فدك از ايا حاق اساتفاده نكارد ن در محاذنر
تديد قرار رفت ن مغضوب فاطمه(س) تد كه ناچار اقدام به استعفاي از خالفت كرد ،در اي جا هم ميخواست
از ناليت عامه خود

استفاده كاد.

 1تاعر عرب در اي باره مي ويد:
تَهولُ الْجِبالَ و هيَ تُهالْ

حَمَلَوْها يَوْمَ السَّقيفَة اَوْزاراً

وَهَ يهاتَ عَثْرَةً التُقالْ

ثُمَّ جا وا مِنْ بَعدِ ها يَسْتَقيلونَ

جااياتي را بر رنز سقيفه بار كردند كه كوهها در برابر ن زايل مي تود ن حال اياكه خود نها هم زايال تادني
هستاد.
سپس از ن جاايات استعفا كردند ،نلي هيهات ن جاايات لغزتي بود كه بر شت ندارد.
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لذا قاضي القضات در مقام حكايت فتار تيعه مي ويد« :بهتر اياست كه بگاوييم عاطفاه احساان ن اكارام بادختر
پيغمبر(ص) با نچه كه ابوبكر ن عمر در مورد زهرا(س) مرتكد تدند ماافات داتته است».
نگاه خود قاضي القضات مي ويد« :اي سي تيعه فتار جالبي است چون سزانار بود ابوبكر هماان احسااني را
كه پيغمبر(ص) در مورد دختر

زياد مبذنل داتات ني هام در ماورد اساترداد فادك باه فاطماه(س) مباذنل

ميداتت ،هاگامي كه توهر زياد (ابي العاص) در جاو بدر به دست سربازان اسالم اسير تد ،همسر ني زيااد
(دختر پيغمبر(ص)) ردن باد خود را كه ياد اري مادر

خديجه بود باه عااوان فدياه تاوهر نازد پيغمبار(ص)

فرستاد ،چشم رسول اهلل(ص) به ردن باد دختر كه ياد ار محبوبها

خديجه بود افتاد ،خاطرات فداكاريهااي ن

بزرگ بانوي قهرمان در نظر پيغمبر(ص) تجديد تد ،اتو از ديد ان رسول اهلل(ص)جاري رديد ،ن پيغمبار(ص)
با موافقت مسلمانان داماد خود ابي العاص را از قيد اسارت زاد كرد ن فديه ان را هم بر رداند.

1

 1عالمه محقق مرحوم تيخ محمود ابوريّه صاحد كتاب «ابوهريره» در صفحه  161ن كتاب مينويساد« :ماا در
مجله «الرّساله المتريه» مقاله اي به عاوان «موقف ابي بكر م الزهراء» ماتشر كرديم كه قسمتي از ن را در اياجاا
نقل ميكايم :بر فر

اي كه ما قبول كايم خبر ناحد ظاّي ميتص حكم قطعي قر ن مي تود ن بر فر

اي كه

حديث نفي ارث ابي بكر هم ثابت باتد ن نيز بپذيريم كه عموم حديث مزبور هم قابل تيتيص نيست ،تاازه باا
فر

همه اي ها ابوبكر مي توانست قسمتي از مترنكه پيغمبر(ص) را به زهرا(س) عطاا كااد ،زيارا ايا الزماه

ناليت عامه حكومت ان بر مسلمانان بود ،چون جايز است امام بر حسد صوابديد تئون امت اسالمي بعضاي از
ثرنتها ي عمومي را به بعضي از اتياص اختتاص بدهد ،همچاان كه خود ابي بكر برحسد متلحت سياساي
خود بعضي از مترنكات پيغمبر(ص) را به زبير ب عوام ن محمد ب مسلمه ن اير نها اختتاص داد ،ن هماي
فدكي را كه ني به زنر از زهرا(س) رفت ،ان دكي طول نكشيد كه عثمان ن را در بست در اختيار مرنان حكام
ذارد ( ،مجله الرساله المتريه تماره  011سال )11
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اب ابي الحديد در ترح نه البالاه جلد  16صفحه  216مي ويد :اي سي بيجواب است :مقتضاي كرامات ن
رعايت حقّ پيغمبر(ص) اي بود كه ا ر مسلمانها از حقّ خودتان در فدك (با فر
ن) نمي ذاتتاد ن حاضر نبودند ن را به دختر پيغمبر(ص) ببيشاد ،در عو

ثبوت حقي براي نها در

فدك معادل ن بايد به زهرا(س)

نا ذار مي تد تا ان راضي تود ،ن امام در صورتي كه متلحت ملت را در اي ببياد مي تواند چاي عملي انجاام
بدهد.
تريف مكه در ضم اتعار زيبايي كه سرنده به اي حقيقت اتاره فرموده است:
جرَّعاها مِنْ بَعدِ والِدِ ها الْا

غَيظَ مِراراً فَبِئْسَما جرَّعاها

لَيْتَ شِعْري ما كانَ ضرَّهُما

الْحِفْظَ لِعَهْدِ النَّبيِ لَوْ حَفِظاها
الْبَشيرِ النَّذيرِ لَوْ اَكْرماها

كانَ اِكرامُ خاتَمِ الردسُلِ الهادي

وَ حِسانُ الْاَخالقِ ما اِعْتَمَداها

اِنَّ فِعْلَ الْجَميلِ لَمْ يَأتياهُ

لَما ضاعَ في اتّباعِ هواها

وَلَوابتيعَ ذاكَ بِالثَّمنِ الْغالي

في الْعَطا ِ لَوِ اعْطَياها

اَتَرَي الْمُسْلِمينَ كانوا يَلُومُوَّنهما
كانَ تَحْتَ الْخَضْرا ِ بِنْتُ نَبيٍّ

صادقٍ ناطقٍ اَمينٍ سَواها

بِنْتُ مَنْ؟ اَمَّ مَنْ؟ حَليلةٌ مَنْ؟

وَيْلٌ لِمَنْ سَنَّ ظَلْمَها وَ اذاها

پس از مرگ پدر كياه را بوي جرعه جرعه نوتاندند
در مراتد مكرر ن چه بد نوتابه اي به ان نوتاندند
اي كا

مي دانستم كه حفظ دختر پيغمبر(ص) چه زياني به ن دن نفر

در مقام حفظ عهد پيغمبر(ص) ميرساند
احسان به پيغمبر خاتم بود
ا ر دختر ني را اكرام ميكردند
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اب ابي الحديد در ترح نه البالاه ضم نقل جريان جاو بدر مي ويد :م داستان ابي العاص ن فديه ان را براي
ابي جعفر نقيد يحيي ب ابي زيد بتري علوي ميخواندم ،نقيد نا هان هي كشيد ن فت :يا تو ميپااداري كاه
ابوبكر ن عمر در اياجا حاضر نبودند يا سزانار نبود كه نها هم به مقتضي اكرام ن احسان به پيغمبر(ص) از فدك
دست بردارند ن ن را به فاطمه(س) نا ذار نماياد يا موقعيت زهرا(س) از نظار پيغمبار(ص) كمتار از موقعيات
زياد بود در صورتي كه فاطمه(س) سيده نساء عالمي است ،البته اي حار

در صاورتي اس كاه فار

كاايم

زهرا(س) در فدك از نظر ارث ن يا از باب نحله حقي نداتته است.
اب ابي الحديد مي ويد :م در پاسخ نقيد فتم ،برحسد رنايتي كه ابوبكر از پيغمبر(ص) نقل كرد ن فدك حقّي
از حقو مسلمي بود جايز نبود كه ابوبكر مسلمانان را از اي حق محارنم كااد ن ن را باه زهارا(س) اختتااص
بدهد.
نقيد جواب داد :مگر فديه ابي العاص حق عموم مسلمانان نبود كه پيغمبر(ص) ن را به دختر

زياد بيشيد

كردار نيک ن خوترفتاري با پيغمبر(ص) نبود
نچه ن دن نفر با دختر

رفتار نمودند

ا ر ن ملک را با يک قيمت ساگي از زهرا(س) خريده بودند ن در اختيار مسملي قرار مي دادند در مورد اجراي
خواسته فاطمه(س) هيچ تضييع حقّي صورت نمي رفت.
يا تما مي پاداريد كه ا ر ن ملک را به دختار پيغمبار(ص) نا اذارده بودناد مسالمانان ن دن نفار را مالمات
ميكردند
ري در زير سايهها ي ن درختان سبز حرمت دختر پيغمبر صاد بود.
دختر چه كسي مادر چه كسي همسر چه كسي
ناي بر ن كه به ان ستم نمود ن ني را زرد
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م پاسخ دادم :رسول خدا(ص) صاحد تريعت بود ن ميتوانست هر ونه حكمي را تشاريع ن اجارا كااد ،نلاي
ابيبكر كه در حكم پيغمبر(ص) نبود.
نقيد فرمود :م نمي ويم كه چرا ابيبكر حق مسلمانان را با زنر ن اجبار از نها نگرفت ن به فاطماه(س) ناداد
بلكه مي ويم :ابوبكر در اي مورد كه خشم فاطمه(س) تحريک تده بود چرا از مردم نيواست كاه از حاق خاود
بگذرند ن براي ارضاء خاطر دختر پيغمبر(ص) اي ملک را به ان نا ذار تود همچاان كاه پيغمبار(ص) در ماورد
فديه ابي العاص همي برنامه را اجرا فرمود يا چاي ميپاداري كه ا ر ابوبكر به مردم مي فات ايا فاطماه(س)
يكدانه دختر پيغمبر(ص) تما است ،پدر را از دست داده ،سزانار است براي خو

ياد ني اي قسامت از ثارنت

عمومي تما ملت در اختيار ان قرار يرد .ا ر چاي مطلبي با مردم مي فت يا مردم ناراضي بودند ن به ايا امار
ت نميدادند
اب ابي الحديد مي ويد :م

فتم :ري ،قاضي القضّات ابوالحسي عبدالجبار هم چاي

فت :كه مقتضاي اكارام ن

احسان اي بود كه فدك به زهرا(س) نا ذار تود ،ا ر چه اي ماع ابوبكر ن عمر هم از نظر تتلّد در دي از نظار
ما نيز به جا ن پساديده است.
نلي م معتقدم كه اي عمل ابوبكر ن عمر از نظر اجراي برنامه دياي هم به جا ن پساديده نبوده است ،ن اي سي
قاضي القضّات صرفاً از باب حس ظ ّ ني به ن دن خليفه است ،ن االّ از نظر قواعد ترعي اي عمل ابوبكر ن عمر
خال

بوده چون برحسد اخبار متواتره يقياي كه از طريق عامه نقل تده پيغمبراكرم (ص) فرموده« :اِنَّ اهللَ يَغضِابُ

لِغَضَبِ فاطِمَةَ و يَرْضي لِرِضاها» خدانند براي اضد زهرا(س) خشمگي ميتود ن به رضايت ني خشاود مي ردد
ن اي از جمله احاديثي است كه حاكم در «مستدرك التّحيحي » ن عالمه مااني در كتاب «كااوز الادّقائق» حار
الف نقل كردهاند ابوبكر ن عمر هر دن اي حديث را از پيغمبر(ص) تايده بودند ن حتي در ن رنزي كه به عيادت
زهرا(س) مده بودند در كاار بستر ني به اي مطلد اعترا
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كردند ن ذتته از اي بياري در صحيح خاود بااب

مااقد فاطمه(س) نقل كرده كه پيغمبر(ص) فرمود« :فاطمَةُ بَضْعَةٌ مِنّي فَمَنْ اَغْضَبَها فَقَدْ اَغضَبني» فاطمه(س) پاره ت
م است هر كس ان را خشمگي كاد مرا به اضد نرده است 1ماحتراً فاطمه(س) پاره ت م اسات نچاه ان را
زار دهد مرا مي زارد ن هر چه ني را مسرنر رداند مرا تادمان مينمايد – در كتاب «تفاء» قاضاي عياا

نقال

كرده كه حضرت فرمود« :اِنَّها بَضْعَةٌ مِنّي يُريبُني ما اَرابَها و يُؤذيني ما آذاها» اي دختر تاها پاره ت م است هر بدي
كه به ان برسد به م رسيده ن هر چه ان را زاد دهد مرا اذيت نموده است – ايا رنايات را ابا تيمياه در كتااب
«ماها الساه» ن طبري در ذخائر العقبي ن بياري در صحيح خود در «كتاب نكاح» ن صحيح مسلم در باب «مااقد
صحابه» نقل كردهاند پس با نجود اي رنايات عمل ابوبكر ن عمر نه تاها ا زنظر جهات عاطفي ناپساد بوده بلكه از
نظر قواعد ترعي هم ناپساد بوده است ،زيرا موجبات خشم خدا ن رسول ان را فراهم كردهاند.
در هر حال با نجود اي احاديث ن خشم ن ايظي كه زهرا(س) نسبت به ابيبكر ن عمر تا خر عمر
حدي كه نصيت كرد نها در تشييع جاازها
خليفه باز كرد

ادامه داد به

تركت نكااد ن بر ني نماز نگذارند ،چه حسابي بايد براي ايا دن

2

 1طبري در كتاب ذخائر العقبي ص  37ن متقي حافاي در كتااب كااز العماال
كرده اند ن مااني در كتاب «في

الغدير»

 6ص  220اي حاديث را نقال

 4ص  421بعد از نقل اي حديث فته :به همي رنايات اساتدالل

تده بر كفر كسي كه به فاطمه(س) دتاام بدهد چون ان را به اضد نرده ن نيز همي حديث داللت ميكاد كه
زهرا(س) از تييي افضل بوده است ،ن نسائي اي حديث را در ختائص ص  30نرده
 2در اي جا اياجاند (مترجم) نظر خواناد ان عزيز را به نكتهاي جلد ميكام :مؤلف فقيد در اي كتاب موضوع
فدك را صرفاً از نظر تئون محكمي مورد بحث ن تحليل قرار داده است ،ن لذا در اي قسمت اخير از اي فتال
كه رني اي مطلد تكيه كرده كه تاها راه ارضاء فاطمه(س) نا ذاري فدك به ني بود ،ممكا اسات بعضاي از
افراد كه تحت تأثير اي سي قرار رفته اند فكر كااد كه زهرا(س) يک فرد ماده پرست ن ثرنت دنستي بوده كه
111

عذر بدتر از گناه

انگيزه خشم ان توقيف فدك ن تاها راه ارضاي ني نا ذاري فدك به ان بوده است ،خير ،مطلد چاي نيست ،ا ر
ابوبكر ن عمر چاد برابر فدك را هم به ان مي دادند كه ساكت بشود ن از انقالب در برابر حكومت نان خودداري
كاد زهرا(س) از نها راضي نمي تد ن هم چاان بر نان اضبااك ن خشمگي بود ،زيرا كه انگيزه زهارا(س) در
انقالبي كه به عاوان استاقاذ فدك به راه انداخته بود تاها رسيدن به پول ن ثارنت نباود ،بلكاه انگيازه ني را دن
مطلد تشكيل ميداد:
 -1پيش يري از تتر

ن تحريف احكام الهي ،همچاان كاه در خطباه خاود كاه بازرگ ميتيااو علياه تجاانز

حكومت نقت بود ،رني اي مطلد تكيه كرد كه حديث ساختگي ابيبكر برخال

قر ن اسات ،ن ايا دساتگاه

رهبري كه برمبااي سالوسگري حزبي با چهره دموكراسي رني كار مده در نظر دارد با جعل اكاذيد ن اتهاماات
نسبت به نبي اكرم اسالم(ص) قو اني ن احكام الهي را تحريف كاد ،ن با اي كه فدك اعطايي پيغمبار(ص) باري
بوده ن قبالً ن حضرت متتر
خطبه ا

فدك بوده است ن در محاكمه ختوصي اقام تهود بر ن كرده در عي حاال در

از اي مقوله سي نراند.

 -2نمايشگري چهره ديكتاتوري ن قلدارنه حكومت ابوبكر ن عمر ،ابوبكر ن عمر يک ديكتااتوري سرسايتانه را
در زير ماسک عدل قر ني ن اسالمي اجرا ميكردند .ن تايد مردم سطحي ن زمان كه هاوز موز هاي اساالمي
در نها عميق نشده بود ن بياش كامل پيدا نكرده بودند كه به ماسکها ي فريبا فريفته نشاوند ،نمايتوانساتاد ن
قيافه عفريت ساي قلدر را نه حكومت ابيبكر ن عمر را در ناقع به بيااد ن زهرا(س) مي خواست با اثباات ايا
تجانر بي رحمانه ن چهره باطاي حكومت ابيبكر ن عمر را برمال سازد ،رضايت فاطمه(س) تاها با استرداد فدك
حاصل نميتد ،بلكه خوتاودي بر اي متوقّف بود كه ابوبكر ن عمر از چپانل ن اتاد دسات بكشااد ن مقاام
مقدس رهبري اسالم را در همان مسير خدائيش (علي(ع)) نابگذارند (مترجم)
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عدهاي از افراد در صدد تبرئه خليفه بر مدهاند ن به صورت دفاع بيشتر ااه ني را تثبيت نمودهاند.
از جمله فتهاند :خشم زهرا(س) بر ابيبكر به خاطر يک موضوع دياي نبوده است بلكه اي

ونه خشمها خاواه ن

ناخواه براي افراد نسبت به اتياصي كه از نها جانبداري نكااد پيش مي يد ن اي خشم در ناقع يک اضد صاد
در صد كامل نيست ،بلكه يک نوع بيتوقعي است كه معموالً براي افراد در مواقعي كه برخال

ميال نهاا مطلباي

اجرا تود نلو به حق حاصل مي ردد.
البته اي سي باطل است ،زيرا اي نوع خشم (دل زرد ي در برابر حق) از يک فرد مؤم عاادي صاادر نيواهاد
تد ،تا چه رسد به فاطمهاي كه يه تطهير ن يه مباهله ن سوره هل اتي در تأن ان ناازل تاده ن پيغمبار(ص) ان را
سيده نساء عالمي ناميده است ،ا ر ناقعاً ابوبكر نسبت به موضوع فادك باه حاق حكام كارده باود سازانار نباود
فاطمه(س) خشمگي تود ن چه چيز بدتر از اي است كه مسلماني از اجراي حكم خدا ماللت پيدا كاد.
را مطالباه مايكارده اسات .ن چاون حاقّ زهارا(س) را

ظاهر قضيه اي بوده كه زهرا(س) در اي جا حق خود

بيجهت رفتاد ن بي دليل ان را از ثرنتش محرنم نمودند اضبااك تد ن اي خشم تا هاگام مر ش ادامه داتت ،ن
اي اضد در برابر چپانل ن اتبي بود كه در حكم پايمال كردن دي ن قانون مالكيت اسالم به حسااب ماي ماد،
پس خشم زهرا(س) به خاطر موضوع مذهبي بوده است.
ذتته از اي  :پيغمبر(ص) به طور مطلق فرمود« :اضد زهرا اضد خدا است» ن ايا ساي پيغمبار(ص) اناواع
خشمهاي فاطمه(س) را تامل ميتود ،نميتوان فت كه اي كاالم پيغمبار(ص) ميتاوص اضادهااي ديااي
زهرا(س) بوده است .زيرا ا ر چاي باتد پس اي سي پيغمبر(ص) فضيلتي براي فاطمه(س) ثابت نميكاد ،زيارا
خدا در برابر خشم هر فرد مؤم كه مربوط به دي باتد خشمگي ميتود ،پس اي كه پيغمبر(ص) در باي هماه
مسلمانان اي مطلد را به صورت مزيتي براي زهرا(س) بيان فرموده معلوم ميتود مراد اياست كه به طاور مطلاق
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زرد ي زهرا(س) موجد خشم پرنرد ار است.

1

در هر حال خدانند اطاعت ن فرمانبرداري خود را در تحتيل خوتاودي فاطمه(س) قارار داده اسات ،ن ثاواب ن
اجر را بر تأمي رضاي خاطر ني مترتد ساخته است .از باب احسان به پيغمبر خود  ،همچاان كه در قر ن كريم
ايفاء حقّ پيغمبري ني را مهرباني با فرزندان ن بساتگان ن حضارت قارار داده ،بااابراي از جملاه حقاو مسالّم
پيغمبر(ص) – محبت به دختر

فاطمه (س) ن نگهداري ني از زرد ي خاطر ن دل – نگراني بوده اسات .چاون

ان پاره ت پيغمبر(ص) بوده ن به خشم نردن ان مساني با اضبااك ساخت رسول اهلل(ص) بوده اسات ،ن باديهي
است كه پيغمبر(ص) هيچگاه به باطل اضبااك نميتود ،ن خشم رسول اهلل(ص) بر حق است ،ن خشم ان موجاد
خشم خدا است ن كسي كه خدا بر ان خشمگي باتد ان در مراهاي اسات ن سرنوتاتش خلاود در تاش جهااّم
است.

2

سياي از اب تيميه:
اب تيميه در كتاب ماها الساه جلد  2صفحه  17در مقام دفاع از ابيبكر ن عمر كه مارد خشام فاطماه(س) قارار
رفته بودند چاي پاسخ ميدهد :كه اي حديث پيغمبر(ص) « فاطمَةٌ بَضْعَةٌ مِنّي يُريبُاي ما اَرابَها نَ يُؤذياي ما ذاها»
در مورد علي(ع) صادر تده است.
زيرا علي(ع) تتميم رفته بود با دختر ابي جهل در زماان زناد ي پيغمبار(ص) ن فاطماه(س) ازدنا كااد ،ايا

1

ممك است از عموم اي رنايت استفاده ديگري هم بكايم ن ن اي كه فاطمه(س) خشمي ن اضبي جز باراي

خدا ن دي خدا نداتته ن همه خشمهاي ني ن خشاوديها يش در طول عمر به خاطر خدا بوده است .ن بر طبق
اي مطلد خشم زهرا(س) در اي مورد هم براي خدا بوده( .مترجم)
 2اي مطلد از يات اخير سوره مباركه «اَلْحَمْدُ» رنت است كه مراهان در رديف كساني قارار رفتاه اناد كاه
مورد خشم خداياد همچاان كه ميفرمايد« :غَيرِ الْمَغضوبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضّالينَ» (مترجم)
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تتميم علي(ع) موجد اضد پيغمبر(ص) تد ن رسول اهلل(ص) چاي فرمود ،ن در خبر رسايده كاه پيغمبار(ص)
فرمود :باي هشام ب مغيره از م اجازه خواستاد كه دختر خود را به علي ب ابيطالد(ع) بدهاد ن از طر

م اذني

نيست ،اذني نيست ،اذني نيست (سه مرتبه اي جمله را تكرار فرمود) ا ار علاي(ع) دنسات دارد باا دختار نهاا
ازدنا كاد پس دختر مرا طال بدهد ،زيرا دخترم پاره ت م است از هر چه كه ان بد

بيايد مرا هم بد مي يد ن

هر چه موجد زرد ي ان تود مرا هم مي زارد ،سپس اب تيمه فته معلوم است كه خواستگاري علي(ع) از دختر
ابيجهل موجد نگراني ن ناراحتي فاطمه(س) خواهد بود ،پس اي عمال موجاد زجار ن زار پيغمبار(ص) هام
ميتود ،ا ر اي سي پيغمبر(ص) باا باتد متدا پيدا كاد (يعاي اي يک نعيد جدّي است) بايد انالً متدا

ن

علي(ع) باتد ،زيرا علي(ع) با اي خواستگاري زهرا(س)را خشمگي كرد ن ا ر اي سي پيغمبر(ص) يک نعياد
جدّي نيست ،پس ابيبكر هم كه زهرا(س) را به اضد نرده همچاون علاي(ع) ماورد خشام پيغمبار(ص) ناقاع
نميتود.

1

1

متأسفانه ن كس كه اي جريان درنغ را نقل كرده ن به علي تهمت زده است ،بيش از ن چه به علي(ع) اهانت

كرده باتد ،پيغمبر(ص) ن زهرا(س) را مورد توهي قرار داده است ،زيرا در طيّ اي بيان پيغمبر(ص) ياک فارد
متعتّد به عتبيّت جاهالنه معرفي تده است ،كه از ازدنا داماد

با ديگري ناراحت ميتود ،ن زهرا(س) هم

يک زن جاهل داراي ايرت جاهالنه كه ازن ساي دار تدن نحشت زده ن خشمگي مي اردد ،ن حاال ايا كاه
پيغمبر(ص) ن زهرا ن علي(ع) خانواده اي هستاد كه «اَذْهَبَ اهللُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ» اي رنايت ن امثال ن را مازدنران
معانيه جعل كرده اند براي اي كه نسبت به علي(ع) ن اهل بيت پيغمبر(ص) اهانت كاااد ،ابا اباي الحدياد در
ترح نه البالاه

 4ص  61مي ويد ابوجعفر اسكافي نقل كرده كه معانيه عدّه اي از اصاحاب ن از تاابعي را

استيدام كرد كه رنايات قبيحه اي در مورد طع بر علي(ع) جعل كااد ن نها را كامالً از نظر پول راضي ميكرد
كه هر چه دليواه معانيه است انجام دهاد.
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پاسخ از اي سي  :انالً اي رنايت از نظر تيعه ميدن

است ن هيچ يک از رنات اماميه ن را نقل نكردهاند ،زيرا

تيعه معتقد است امام (ع) معتوم است ن معتوم عملي كه موجد خشم خدا ن رسول(ص) باتد ناه تاهاا انجاام
نميدهد بلكه اراده هم نميكاد ،ن اي رنايت مطابق مذهد ناصبيها است كه دتام سرسايت علاي(ع) ن اهال
بيت (ع)اند ن ثانياً اي رنايت داللت نميكاد كه علي(ع) دختر ابي جهل را خواستگاري كرده اسات بلكاه رنايات
مي ويد باي هشام از پيغمبر(ص) استجازه كردند كه دخترتان را به علي(ع) بدهاد ن اي اساتجازه موجاد خشام
پيغمبر(ص) تد.
ثالثاً بر فر

اي كه بگوييم علي(ع) دختر ابيجهل را خواستگاري كرد ،علي(ع) عمل نامشرنعي انجام نداد ،زيارا

(به عقيده سايها كه علي(ع) را امام ن عالم به تمام حقايق نميداناد) علي(ع) برحسد ياه قار ن كاه مايفرماياد:
«فَانكِحوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّسا ِ مَثني و ثَالثَ ورْباعَ» - 1از زنان پاك ن با عفّت دن تا ن سه ن چهار تا نكاح كايد –
تعدد زنجات را يک امر مشرنع ن مجاز براي خود ميدانست ن به عاوان اقدام به يک امر مشرنع باه خواساتگاري
دختر ابيجهل دست زد ن بعد كه برحسد فرموده رسول اهلل(ص) متوجه تد چاون ايا عمال موجاد نااراحتي
زهرا(س) ن خشم خدا ن رسول است از ن اجتااب كرد .ن در اي جا نه تاها عمل علي(ع) مورد خشام زهارا(س)
نبود بلكه زهرا(س) از علي(ع) بسيار خوتاود تد كه در پيرن خواستگاريش به خااطر تاأمي رضااي فاطماه(س)
علي(ع) با ن دختر ازدنا نكرد ،چون نفس خواستگاري زهرا(س) را خشمگي نميكرد .ا ر خواستگاري ماجر به

تازه بر فر

اي كه بگوييم اي رنايت اب تيميه ن اي جواب ني صحيح است ،ساير اخبار ن رنايااتي كاه در

اي مورد از پيغمبر(ص) رسيده چه جواب خواهد داد ،ميتوصاً ن اقراري كه زهارا(س) از اباوبكر ن عمار در
بستر بيماري رفت ن بعد اعالم كرد كه از نها اضبااك است ،ن هاگامي كه ابوبكر سي ان را تايد ن متوجاه
تد رضايت زهرا(س) امكان ندارد به ضجّه در مد.
 1سوره نساء يه3 :
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ازدنا ميتد خشم زهرا(س) برميافرنخت.
اي عمل كجا ن كردار ابيبكر ن عمر كجا ،كه حقّ زهرا(س) را اتد كردند ن مال تيتي ني را چپانل نمودناد
ن استشهادها ن استداللهاي ان را با تمام حاكميت زير پا ذاردند.

110

برگشت فدك
در طول تاريخ انّل كسي كه فدك را به اهل بيت پيغمبر(ص) بر ردانيد عمر با عبادالعزيز باود ،هاگاامي كاه باه
خالفت رسيد اعالم كرد:
«اي مردم م فدك را به فرزندان رسول اهلل(ص) ن فرزندان علي ب ابيطالد (ع) رد كردم ،ن مادامي كاه عمار با
عبدالعزيز خليفه بود فدك در دست نها بود.
اب ابي الحديد از ابابكر جوهري نقل ميكاد :هاگامي كه عمر ب عبدالعزيز به حكومت رسيد انلي دادخواهي كاه
انجام داد :حس ب حس ب علي(ع) را طلبيد ن بعضي فتهاند موال زي العابدي (ع) را طلبياد ن فادك را باه ن
حضرت ردّ كرد.

1

البته اي حر

1

درست نيست ن رنايت صحيح اياست كه هيچ يک از ائمه هدي(ع) فدك را بعاد از اضاد از

حكام زمان تحويل نگرفتاد ن ن را ساير از سادات ن علويي از حكومتهاا ماي رفتااد ن بااز دنبااره ماأخوذ
ميتد ( .قاي مقدّسي)
توجه :علت اي كه امامان ما هيچكدام حاضر نمي تدند فدك را از حكام زمان تحويل بگيرند به اي خاطر باود
كه نها مي خواستاد با بر رداندن فدك حكومت ديكتاتوري خود را ماسک عدل بزناد ن در قالد اي عمل ثابت
كااد كه حقّ اتد تده ل محمد(ص) تاها يک فدك بوده است ،ن خالفات ن حكومات حاقّ مغتاوب ناان
نيست ،همچاان كه اي مطلد از مضمون حديث معرن

موسي ب جعفر(ع) دانسته ميتود :كه نقتي هارنن در

حضور بزر ان ن زعماي ملت اسالم ضم يک دلسوزي ساختگي نسبت به مظلوميت ل محمّد(ص) از حضرت
تقاضا ميكاد كه امام(ع) حدند فدك را تعيي بفرماياد ،تا فدك مغتوب به ن حضرت مساترد اردد ،اماام(ع)
ابتدا از تعيي حدند امتااع نرزيد ن خر االمر اظهار فرمود :فدك چهار حدّ دارد :حدّ انّل ن عدن ن مرز دنم ن
سمرقاد ن حدّ سومش افريقا ن حدّ چهارم سيف البحر ن ارماستان ميباتد ،صورت هارنن در برابار ايا اظهاار
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چه ميتد ابوبكر همچون عمر ب عبدالعزير رفتار ميكرد ن فدك را به زهرا(س) مساترد ماينماود ياا از بااب
ناليتي كه ان بر اموال مسلمي داتت ن يا از باب استحقا مشرنع زهرا(س) ،چون پيغمبر(ص) فادك را در زماان
حيات خود به فاطمه(س) بيشيده بود ن علي(ع) را امّ ايم هم در اي قضيّه به نفع زهرا(س) تهادت دادناد ن از
نظر محاكمه رسمي استشهاد زهرا(س) در يک چهاارم نقاص داتات ن در مقابال ايا ياک چهاارم نقاص باياد
فاطمه(س) را قسم ميداد .نه اي كه اصالً استشهاد ان را ردّ كاد.
به خواست پرنرد ار تأليف اي كتاب به قلم تواناي مؤلّف فقيد به عرباي در مااه ربياع االنل ساال  1302هجاري
قمري پايان پذيرفت.

1

امام(ع) سياه ن از همي جا تتميم قتل ن حضرت را رفت( ،بحار

 41ص  - )144مترجم

 1در اي كتاب مرحوم متاّف خطبات صديقه اطهر(س) را نقل نفرموده است ،خواناد ان باه كتااب زهارا(س)
تاريخ ن تحليل كه از تأليفات اي حقير مراجعه فرماياد.
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