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 آن گاه كه از سوى خداى تعاىل اين آيه شريفه نازل شد كه:

)قَّهىب حذَا الْقُر آت١()و(. 

 ».حق ذوى القرىب را بپرداز«

 . )٢(منود... عطاعليها السالم فدك را به فاطمه  صلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا 

                                                           
 .٢٦) سوره اسراء: آيه ١(
 مهني كتاب. ٣٦) ر.ك صفحه ٢(
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 بسم اللّه الرمحن الرحيم

 سرآغاز

به جهانيان  صلّى اللّه عليه وآلهحممد مصطفى  ترين دين اهلى با بعثت خامت االنبياء، حضرت ... آخرين و كامل
 رسانان اهلى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت. عرضه شد و آئني و رسالت پيام

صلّى اللّه عليه سه سال زمحات طاقت فرساى رسول خدا  و دين اسالم در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست

 رب را فرا گرفت.و مجعى از ياران باوفايش، متامى جزيرة الع وآله

احلجه، در غدير خم و به صورت علىن، از جانب خداى منان به خنستني  ادامه اين راه اهلى در هجدهم ذى
 سپرده شد.عليه السالم يعىن امري مؤمنان على  صلّى اللّه عليه وآلهرادمرد عامل اسالم پس از پيامرب خدا 

، نعمت اهلى متام و دين اسالم تكميل و سپس عليه السالمدر اين روز، با اعالن واليت و جانشيىن حضرت على 
به عنوان تنها دينِ مورد پسند حضرت حق اعالم گرديد. اين چنني شد كه كفرورزان و مشركان از نابودى دين 

 اسالم مأيوس گشتند.

ـ مسري هدايت و  دههاىي از پيش مهيا ش با توطئه ، ـصلّى اللّه عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامرب 
منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را بستند و مسلمانان را در  صلّى اللّه عليه وآلهراهربى را پس از رحلت پيامرب خدا 

حتير و سردرگمى قرار دادند. آنان از مهان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع كتابت احاديث نبوى، جعل 
ـ  تاب بود كه مهچون آفتاب جهان هاى شيطاىن، حقايق اسالم را ـ يساحاديث، القاى شبهات و تدليس و تلب

 پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار دادند.

، توسط صلّى اللّه عليه وآلهها، حقايق اسالم و سخنان درربار پيامرب خدا  بديهى است كه على رغم مهه توطئه
و مجعى از اصحاب و ياران باوفا، در طول تاريخ  هم السالمعلي، اوصياى آن بزرگوار عليه السالمامري مؤمنان على 

ها و  ها، شبهه اى از زمان، به نوعى جلوه منوده است. آنان با بيان حقايق، دودىل جارى شده و در هر برهه
 اند. پندارهاى واهى شياطني و دمشنان اسالم را پاسخ داده و حقيقت را براى مهگان آشكار ساخته

م سپيده باوراىن مهچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصري، عالّمه حلّى، در اين راستا، نا
چرا كه  ؛درخشد . مهچون ستارگاىن پرفروز مى . . الدين، اميىن و حامد حسني، سيد شرف قاضى نوراللّه، مري

با زبان و قلم، به بررسى و  ،عليهم السالماينان در مسري دفاع از حقايق اسالمى و تبيني واقعيات مكتب اهل بيت 
 . . . اند گوىي شبهات پرداخته پاسخ



 Q

و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمنداىن كه با قلمى شيوا و بياىن رسا به تبيني حقايق تابناك دين 
گر واالمقام پرداخته است، پژوهش عليه السالممبني اسالم و دفاع عاملانه از حرمي امامت و واليت امري مؤمنان على 

 باشد. حضرت آيت اللّه سيد على حسيىن ميالىن، مى

سنگ آن حمقّق نستوه را در دستور كار خود  ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار و گرانمركز حقايق اسالمى
ن حقايق ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان و تشنگا قرار داده و با حتقيق، ترمجه و نشر آثار معظّم له، آن

 اسالمى قرار دهد.

كتاىب كه در پيش رو داريد، ترمجه يكى از آثار معظّم له است كه اينك "فارسى زبانان" را با حقايق اسالمى 
 سازد. آشنا مى

عجل اللّه تعاىل اميد است كه اين تالش مورد خشنودى و پسند بقية اللّه األعظم، حضرت وىلّ عصر، امام زمان 

 گريد. قرار فرجه الشريف

 
 مركز حقايق اسالمى
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 بسم اللّه الرمحن الرحيم

احلمد للّه رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين املعصومني ولعنة اللّه على أعدائهم أمجعني 

 من األولني واآلخرين

 گفتار پيش

اى از يك دانشور اهل سنت را دريافت كردم كه در ضمن آن نامه از  رنت نامهچندى پيش، از طريق اينت
 گو كرده بود. وى در خبشى از نامه خود چنني نوشته بود: و اين جانب درباره ماجراى فدك درخواست گفت

 كه ماجراى فدك را تنها از منظرى كه شايسته آن است بنگرمي و آن را با معيار احساس و ... به شرط آن
ـ نسنجيم، بلكه نگرشى انديشمندانه بر آن  كه شايستگى قضاوت بني دو مدعى را ندارد عاطفه ـ

را نظاره كنيم و نگاه خويش  د، آن داشته باشيم و با ديده انسان با انصاىف كه بر احساس خود گردن منى
نگرش در پرتو منابع موثق و را سوى حق بدارمي، و آن را بپذيرمي، در نزد هر كه باشد. البته بايسىت اين 

 .سنت باشد اخبار معترب اهل

 وى در خبش ديگرى از نامه نوشته بود:

گونه كه هست و با  طرف و آزادانديش باشيم و حقايق را آن بايسته است كه در اين گفت و گو ىب
ر اساس آيد و نگاهى ب مانند هر مشكل ديگرى كه بني دو شخص به وجود مى ؛طرىف متام بيان كنيم ىب

 .يازيده شود طلبد، تا به واقعيت و حقيقت دست معيارهاى صحيح را مى

 هاى مطرح شده پرسش

 ها چنني است: هاىي را مطرح منوده بود كه چكيده آن اين دانشور سنى در خبشى از نامه خود پرسش

خ اسالم كه در تاري ـ چرا ماجراى فدك اين مهه مورد توجه علماى شيعه قرار گرفته و حال آن ١
شود؟... آنان در پسِ اين مهه تالش و توجه در پى يافنت چه چيزى  موضوعات شبيه به آن به فراواىن يافت مى

 هستند؟



 T

 )١(صلى اللّه عليه وآلهـ ادعاى زهرا در اين ماجرا چند گونه است: گاهى مدعى شده كه فدك خبشيده پيامرب  ٢
ها را با هم  توان مهه آن است و گاه ادعا منوده كه فدك ارث است. علّت اين گونه ادعاها چيست؟ و چگونه مى

 ود؟توجيه من

است و گواهى او در اين  ]عليها السالم[مشارمي، وىل او مهسر زهرا  را حمترم مى ]عليه السالم[ـ با آن كه على  ٣
 ـ دليل كاىف خنواهد بود. كه شهادت يك نفر به تنهاىي است ماجرا ـ

 فرموده است:صلّى اللّه عليه وآله ترديد ابوبكر به گوش خود شنيده بود كه پيامرب  ـ ىب ٤

 .نورث وما تركناه صدقة إنا معاشر األنبياء ال

 ماند صدقه است. چه از ما بر جا مى گذارمي و آن ما گروه پيامربان ارث منى

كند كه مدعىِ ارث  عمل كند، و لذا فرق منى صلّى اللّه عليه وآلهاز اين رو بر او الزم بوده كه به فرموده پيامرب 
 ؟پيامرب، دختر او باشد يا شخصى ديگر

زىن مهانند ديگر زنان و بشرى مانند ديگران بوده است كه گاه  ]عليها السالم[ـ حقيقت آن است كه زهرا  ٥
شود اگر به سبب واگذار نشدن فدك به او، بر ابوبكر  حال چه مى ؛گريد شود و گاه خشم مى خوشنود مى

 خشم گرفته باشد؟

مناز خوانده، ابوبكر بوده و اين ] عليها السالم[را ـ در برخى روايات ما آمده است: كسى كه بر جنازه زه ٦
 موضوع نشانه خوشنودى او از ابوبكر است.

دهند، چنان كه اين موضوع در روايات آنان نيز  ـ شيعيان چيزى از ملك به عنوان ارث به زن منى ٧
 مطرح شده است.

صلى اللّه عليه ل كرده است كه رسول خدا نق ]عليه السالمامام صادق [عبداللّه  از ابو كاىفـ كليىن در كتاب  ٨

 اند: فرموده وآله

 . درمهاً... وإنّ العلماء ورثوا األنبياء، إنّ األنبياء مل يورثوا ديناراً وال

برند، مهانا پيامربان دينار و درمهى به ارث  به راسىت كه علما و دانشمندان از پيامربان ارث مى
 . گذارند... منى

به  ]عليه السالم[بوده است، پس چرا هنگامى كه على  ]عليها السالم[ا حق با زهرا ـ اگر در اين ماجر ٩
 حكومت رسيد فدك را باز پس نگرفت؟

                                                           
به صورت ناقص (ابتر) آمده  اللّه عليه وآله صلى خدا و صلوات پس از نام مبارك پيامرب) على رغم اين كه در منابع اهل سنت درود ١(

 امي. صلوات را به صورت كامل آورده است، ما طبق فرمايش حضرتش، درود و



 U

 گويى مبانى پاسخ

در پاسخ به موارد مطرح شده، اين گونه نوشتم: بر هر پژوهشگر آزادانديش و منصف، روشن و آشكار 
صدر از هر پرسش و پژوهشى در مورد انديشه و اعتقاد  است كه علماى شيعه دوازده امامى مهواره با شرح

 اند. شيعه، كه در وراى آن دست يازيدن به حق و پرده افكندن از چهره حقيقت بوده است، استقبال منوده

اند  ها خود را به حفظ شؤون و آداب حبث و مناظره متعهد دانسته آنان پيوسته در گفت و گوها و مناظره
شواهد روشن و استوار، و برگرفته از داليل مورد اتفاق دو طرف و يا اخبار موجود در مصادر و جز با استناد به 

 اند. و منابع قرون خنست و مورد اعتماد طرف مقابل سخن نرانده

بديهى است كه در اين حبث نيز با وجود حساسيت و امهيت بسيارش، مهني شيوه و سريه، آشكار و هويدا 
 گردد: ى پاسخ ما در چهار خبش بيان مىخواهد بود. به طور كلّ

 خبش يكم: نگاهى كوتاه به ماجراى فدك

 خبش دوم: نقد و بررسى حديث احنصارى

 به غاصبني فدك عليها السالمخبش سوم: نگاه فاطمه زهرا 

خبش چهارم: بررسى سه مورد مهم 

را با اين حبث سود خبشد و آن  مؤمنانعليهم السالم خواهم كه به حق حممد و خاندان مطهرش  از خداوند مى
 اى براى كساىن كه شايسته هدايت هستند قرار دهد. را وسيله

 سيد على حسينى ميالنى
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 نگاهى كوتاه به ماجراى فدك
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 عليها السالمعلّت توجه خاص به مسائل مربوط به حضرت زهرا 

، حضرت صلى اللّه عليه وآلهبوط به پاره تن رسول خدا بررسى مسائل صدر اسالم به طور عام، و مسائل مر
به طور خاص مهواره مورد اهتمام بزرگان علماى اماميه بوده و هست، و البته ماجراى فدك از  عليها السالمزهرا 
 هاست. ترين آن حساس

 است:به دو علت  عليها السالمزهرا  حساسيت و اهتمام ويژه ما به قضايا و مسائل مربوط به حضرت

به سبب يقيىن بودن عصمت آن حضرت به استناد كتاب خدا و سنت رسول او، و نيز جايگاه و  خنست:
 و مؤمنان. صلى اللّه عليه وآلهمرتلت آن بانوى بزرگوار در پيشگاه خدا، پيامرب 

 .عليه وآلهصلى اللّه ارتباط جدى و تنگاتنگ قضاياى ايشان با مسئله امامت و خالفت پس از رسول خدا  دوم:

و شيعيان ايشان از مهان روز خنست  عليهم السالمبسيار واضح است كه توجه خاص آن بانو و ائمه اهل البيت 
به اين ماجرا، از آن رو نبوده كه سرزمني فدك در آن زمان باغ و بستاىن بوده و ارزش اقتصادى در خور توجه و 

كه هدف از اين اهتمام، آشكار منودن موضوع ديگرى است آمده، بل حمصوالت زراعى بسيار از آن به دست مى
 كه با اصل و اساس دين و رويكرد مسلمانان تا روز رستاخيز بستگى دارد.

عليها وىل خواسته مشا در اين پژوهش اين است كه گفت و گو با قطع نظر از جايگاه و مرتلت زهراى بتول 

 اى كه: اجنام شود و گفته السالم

طرفانه عمل مناييم و فراموش كنيم كه مدعى اين ماجرا زىن است كه چون دخترِ  وضوع ىببايسىت در اين م
مشارمي و نزد ما و خداى متعال جايگاه و شأىن خاص  دارمي و بزرگش مى پيامرب ماست، ما او را دوست مى

ه دمشن به مهچنني فراموش كنيم كه طرف مقابل او ابوبكر است كه دمشن شيعه است و تا هنگامى ك ؛دارد
بلكه فقط بايسته است بگوييم: كالم و  ؛ها در او و متام خطاها در انديشه و نظر اوست مشار آيد متام بدى

 . برتر از گفتار و رفتار مهگان است و بس... اللّه عليه وآله صلى كردار حممد

ن ماجرا زىن است كه ما او بايد فراموش كنيم كه مدعى اي«نگاه كنيم و  »طرفانه ىب«آرى بايد به اين مسئله 

و او جايگاهى خاص دارد. مهچنني بايد موقعيت جغرافياىي، مساحت،  »مشارمي دارمي و بزرگش مى را دوست مى
 را نيز فراموش كنيم.» فدك«عايدات و ديگر خصوصيات 



 MN

ند نكته را توان چ اما در مورد ارتباط اين موضوع با مسئله امامت و واليت و با توجه به اين ديد، منى
 دهيم. ها را در نظر داشت. اكنون ما به اختصار اين مطلب را توضيح مى ناديده گرفت و بايد آن

 ارتباط ماجراى فدك با امامت

مهان گونه كه اشاره شد، قضيه فدك ارتباط تنگاتنگى با مسئله امامت دارد. از اين رو دانشمندان اسالمى 
 آورمي: شتند. به عنوان منونه چند مورد را مىدر طول تاريخ به اين موضوع عنايت دا

 نگارد: در اين زمينه چنني مى شرح املواقفـ نويسنده كتاب  ١

است. از نظر ما امام به حق پس از پيامرب صلى اللّه عليه وآله فصل چهارم درباره امام به حق پس از رسول خدا 
 . ما بر عقيده خود دو دليل دارمي:ضى اللّه عنهرابوبكر است و از نظر شيعه على صلى اللّه عليه وآله خدا 

 صلى اللّه عليه وآلهخنست آن كه راه اثبات امامت يا كالم خدا و سخن صرحيى است كه از جانب پيامرب خدا 
 ]در مورد امامت ابوبكر[ صلى اللّه عليه وآلهباشد و يا امجاع و اتفاق نظر بر بيعت. سخن صرحيى از پيامرب خدا 

د، چنان كه خواهد آمد، وىل هيچ اتفاق نظرى نيز از جانب امت پيامرب جز بر ابوبكر يافت وجود ندار
 .)١(شود... منى

بسيار واضح است كه شريف جرجاىن در اين استدالل، به نبود هر گونه سخن صريح و بيان آشكار از 
امامت ابوبكر اعتراف دارد. وى تنها دليل بر امامت ابوبكر را امجاع و  برصلى اللّه عليه وآله سوى خدا و پيامرب خدا 

 داند. اتفاق نظر امت مى

 نويسد: چنني مى شرح املواقفـ مهچنني وى در جاى ديگرى از  ٢

 فصل دوم درباره شروط امامت است.

و فروع دين عموم علماى ما بر اين باورند كه كسى اهليت و استحقاق امامت را دارد كه در اصول 
جمتهد باشد تا بتواند اُمور دين را برپا دارد و قادر باشد كه اقامه حجت منوده و شبهات وارده بر عقايد 
ديىن را حل كند... مهچنني بايسىت شجاع باشد تا قدرت بر دفاع و محايت از حوزه دين و حفظ حرمي 

 . اسالم را با ثبات قدم در نربدها داشته باشد...

م بايد عادل باشد تا بر كسى ستم روا ندارد، چرا كه گاهى فاسق، اموال مردم را براى اهداف مهچنني اما
و نيز امام بايد عاقل باشد تا صالحيت تصرف  ؛سازد گريد و حقوق ديگران را تباه مى شخصى به كار مى

راه به جاىي و نيز امام بايد بالغ باشد كه عقل بچگى  ؛در امور شرعى و كشوردارى را داشته باشد
 . نربد...

اين صفات هشتگانه يا پنجگانه، شروط معترب امامت هستند كه از طريق امجاع و اتفاق نظر علما به اثبات 
 .)٢(رسيده است

                                                           
 .٣٥٤/  ٨) شرح املواقف: ١(
 .٣٥٠ـ  ٣٤٩/  ٨) شرح املواقف: ٢(



 MO

آن سان كه روشن است وى در اين سخن نيز تصريح كرده است كه شرط امامت علم و عدالت است 
هر چند تر است كه شرط شجاعت در امام و  ؛اين شروط با اتفاق نظر علما به اثبات رسيده است... و... البته

ـ به فراموشى  كه شريف جرجاىن بدان اشاره منوده است را از شرايط امامت ـ» با ثبات قدم در نربدها بودن«
 .)٣(و... را يادآور نشومي(!!) )٢(، خيرب)١(بسپارمي و حال و روز ابوبكر در جنگ احد

 

 صلى اللّه عليه وآلهبه وسيله پيامبر  عليها السالمبخشش فدك به فاطمه 

عليها فدك را در حاىل به فاطمه  اللّه عليه وآله صلى خدا آيد اين است كه رسول چه به روشىن از روايات برمى آن

زيرا فدك زميىن نبوده كه با تازاندن اسب و شتر و با جنگ و  ؛وده استخبشيده كه ملك شخصى خودش ب السالم
 نربد به دست آمده باشد.

 در اين جا دو ادعا وجود دارد:

 ادعاى خنست

 خواهد بود. صلى اللّه عليه وآلهخدا  هر چيزى كه اين گونه به دست آمده باشد، ملك شخص پيامرب

اند كه اينك براى اثبات اين مطلب به  دانشمندان بيان كردهو اين يك حكم اسالمى است كه مهه علما و 
 كنيم. در سوره حشر آمده است: بسنده مى اجلامع ألحكام القرآناى از كالم قُرطُىب در كتاب تفسريش  خالصه

اللّه يسلِّطُ رسلَه على من رِكاب ولكن  وما أَفاَء اللّه على رسوله منهم فَما أَوجفْتم علَيه من خيل وال(
ء قَديريلى كُلِّ شع اللّهشاُء و٤()ي(. 

اسب يا شترى بر  ]مشا براى تصاحب[چه را خدا از آنان به رسم غنيمت عايد پيامرب خود گردانيد،  و آن
 .داند، و خدا بر هر كارى تواناستگر آن نتاختيد، وىل خدا فرستادگانش را بر هر كه خبواهد چريه مى

 گويد: قُرطُىب در تفسري اين آيه مى

نضري به  يعىن: آن چه را خداوند از اموال بىن )وما أَفاَء اللّه على رسوله منهم(فرمايد:  خداى تعاىل مى
 يعىن: و مشا چهارپا بر آن نرانديد. )فَما أَوجفْتم علَيه(رسولش برگرداند 

                                                           
عساكر،  حبان، دارقُطْىن، ابن سعد، طرباىن، ابن داوود طيالسى، ابن توانيد روايت ابو بكر در اين جنگ مى) براى آگاهى از ماجراى ابو١(

 ببينيد. ٣٠٠٢٥ حديث ٤٢٤ / ١٠العمال:  ضياء مقْدسى و ديگران را در كرت
، طربى، حاكم، بيهقى، ضياء مقْدسى، هيثمى و شيبه، بزار اىب ) براى آگاهى از ماجراى ابوبكر در جنگ خيرب به روايت امحد، ابن٢(

 مراجعه كنيد كه روايات متعددى نقل كرده است. ٣٠١٣٥ ـ ٣٠١١٧هاى  حديث ٤٦١ / ١٠العمال:  ديگران در كرت
باشند، عالمت (!!) را  و دقّت نظر مى ) شايان يادآورى است كه ما در مقابل ترمجه عبارات مندرج در منابع اهل تسنن كه حمل تأمل٣(

 امي.  اده
 . ٦) سوره حشر: آيه ٤(
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به معناى شتاب منودن در حركت و سوارى با چهارپايان است، و مراد از » ايضاع«مترادف » اجياف«اژه و
 چهارپا، شتر است.

ايد، و به خاطر آن با جنگ و  فرمايد: مشا براى به دست آوردن آن، هيچ سخىت و زمحىت را حتمل نكرده مى
اند: بر االغى پوشيده از ليف  بعضى گفته كه بر شترى ـ صلى اللّه عليه وآلهايد مگر پيامرب  مشقّت مواجه نشده

 ـ سوار شده و آن جا را بدون درگريى فتح كرده، آنان را پراكنده منوده و اموالشان را گرفته است. خرما

ل خواستند كه آن اموال را بني آنان تقسيم كنند، اما اين آيه ناز صلى اللّه عليه وآلهاز اين رو مسلمانان از پيامرب 
 .)وما أَفاَء اللّه...(شد كه: 

ها را در  برمشرد و آن صلى اللّه عليه وآلهنضري را ملك شخصى پيامرب  به اين ترتيب خداوند متعال اموال بىن
آن اموال را ميان مهاجران تقسيم  صلى اللّه عليه وآلهاختيار آن كه خواسته بود قرار داد و پس از اين اختصاص، پيامرب 

 منود.

 مسلم از عمر اين گونه نقل شده است: صحيحدر 

هاىي بود كه مسلمانان بر آن  نضري از مجله امواىل بود كه خداوند به پيامربش برگرداند و از آن اموال بىن
 اختصاص داشت. صلى اللّه عليه وآلهاسب و شتر نرانده بودند و به پيامرب 

تعلّق داشته و اصحاب نصيىب از صلى اللّه عليه وآله  دارد كه آن اموال به شخص رسول خدا اين روايت بيان مى
 .)١(اند آن نداشته

كند،  نكته مهم در اين جا اين است كه آيه مباركه ادعاى خنست ما را كه مهان كرباى قضيه است تأييد مى
 نضري اين گونه بوده است يا نه؟ به ميان آمده كه آيا اموال بىن اگر چه بني مفسران اين سخن

جا كه رد اين مطلب را از مفسران نقل كرده و  در سخن فخر رازى در تفسري اين آيه مهني مسئله آمده، آن
 رسد. فقط فدك را مصداق آيه مباركه قرار داده است. در اين صورت ادعاى دوم به اثبات مى

 ادعاى دوم

 نويسد: وى مى ؛مناييم ن براى اثبات ادعاى دوم منت عبارت فخر رازى را نقل مىاكنو

نضري بعد از جنگ و نربد به دست آمده  در تفسري آيه مورد حبث اين پرسش مطرح است كه: اموال بىن
 خود اند آن گاه بر ترك سرزمني اند و كشته داده است، زيرا آنان مدتى را در حماصره به سر برده و جنگيده

 اند. از اين رو الزم است كه آن اموال غنيمت به مشار آيد نه جزء اموال ىفء. مصاحله كرده

 اند: در پاسخ به اين پرسش مفسران دو وجه را بيان منوده

ها اسب و  نضري نازل نشده است، چرا كه به وسيله مسلمانان بر آن هاى بىن ـ اين آيه درباره آبادى ١
و مسلمانان بودند، لذا شايد اين آيه درباره  صلى اللّه عليه وآلهان مدتى را در حماصره رسول خدا شتر تازانده شد و آن

                                                           
 .١٠ـ  ٩، ص ١٨، اجلزء ٩) تفسري قُرطُىب، اجلامع ألحكام القرآن: ١(
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ها بدون جنگ  ها و ديگر اموال آن فدك نازل شده است، زيرا ساكنان فدك سرزمني خود را ترك منودند و آبادى
 .)١(قرار گرفت... صلى اللّه عليه وآلهخدا  و نربد در اختيار رسول

 صلى اللّه عليه وآلهكوتاه سخن آن كه هر آن چه بدون نربد و ستيز و به صورت مصاحله در اختيار رسول خدا 
مهچنان كه رازى به نقل از مفسران بدان  ؛قرار گرفته، ملك شخصى ايشان بوده و فدك نيز از اين قبيل است

 تصريح كرده است.

لب در سخنان بسيارى ديگر از بزرگان اهل تسنن از مجله حديث نگاران و مغازى نويساىن البته به اين مط
و مورخان و جغراىف نويسان مانند ياقوت  )٢(ـ چنان كه از جوهرى نقل شده است اسحاق ـ مانند زهرى و ابن

 محوى تصريح شده است.

 نويسد: باره فدك چنني مىياقوت محوى در

جا تا مدينه دو يا سه روز راه است. خداوند اين روستا را در  در منطقه حجاز روستاىي است كه از آن
صلى اللّه سال هفتم بدون نربد و به صورت ىفء در اختيار پيامربش قرار داد. اين ماجرا هنگامى بود كه پيامرب خدا 

آن را فتح منود. فقط سه قلعه باقى ماند تا آن كه حضرتش با حماصره كار را بر هاى  به خيرب رفته و قلعهعليه وآله 
 آنان سخت كرد.

ها را به  آن صلى اللّه عليه وآلهفرستادند و درخواست منودند كه پيامرب  صلى اللّه عليه وآلهآنان پيكى نزد رسول خدا 
 نيز با آنان چنني رفتار كرد. للّه عليه وآلهصلى احال خودشان واگذارد تا سرزمني خود را ترك كنند. پيامرب 

فرستادند و درخواست  صلى اللّه عليه وآله خدا اين خرب به اهاىل فدك رسيد، آنان نيز پيكى به جانب پيامرب
اين مصاحله را صلى اللّه عليه وآله كردند كه با پذيرفنت نصف حمصوالت و اموالشان با آنان مصاحله كند. پيامرب خدا 

تعلق صلى اللّه عليه وآله . از اين رو بر آن جا هيچ اسب و شترى تازانده نشد و فدك به شخص رسول خدا پذيرفت
 گرفت.

در  رضى اللّه عنهااى جوشان و درختان خنل بسيارى است. اين مهان جا است كه فاطمه  در آن جا چشمه
پاسخ داد: بر رضى اللّه عنه و خبشيده است. ابوبكر آن را به ا صلى اللّه عليه وآلهخدا  مورد آن به ابوبكر گفت كه رسول

 خواهم. اين مطلب شاهد مى

بن خطّاب حكومت را به دست  اى دارد، تا آن كه پس از ابوبكر عمر البته اين ماجرا خود قصه جداگانه
گرفت هاىي فتح شد و مسلمانان گشايشى يافتند و توانگر شدند، و عمر به اجتهاد خود تصميم  گرفت و سرزمني

بن عبداملطلب  و عباس رضى اللّه عنهطالب  بن اىب باز گرداند. وىل على صلى اللّه عليه وآلهكه آن را به ورثه رسول خدا 
 بر سر آن اختالف پيدا كردند.

                                                           
 .٢٨٤/  ١٥لتفسري الكبري: ) ا١(
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قرار داده است، اما عباس  عليها السالمآن را در زمان حياتش براى فاطمه  صلى اللّه عليه وآلهگفت: پيامرب  على مى
 بوده و من وارث او هستم. صلى اللّه عليه وآلهگفت: اين ملك رسول خدا  پذيرفت و مى ن سخن را منىاي

آنان اختالف خود را نزد عمر بردند و او از حكم و داورى بني آن دو خوددارى كرد و گفت: مشا دو نفر 
 كنم. اگذار مىدانيد. من اين مسئله را به خود مشا و خودتان شأن و موقعيت خود را تر مى

اى به فرماندار خود در مدينه  بن عبدالعزيز حكومت را به دست گرفت نامه سراجنام هنگامى كه عمر
 .)١(باز گرداند... عليها السالمنوشت و به او دستور داد كه فدك را به فرزندان فاطمه 

 است: آمده مراصد االطالعمهچنني در 

جا تا مدينه دو يا سه روز راه است و خداوند آن را بدون نربد به  فدك روستاىي است در حجاز كه از آن
 .)٢(اى جوشان و... است پيامربش واگذار منوده است و در آن چشمه

وى در مورد فدك آمده است كه امري مؤمنان على آرى، مهان گونه كه مالحظه منوديد در سخن ياقوت مح
 ».قرار داده است عليها السالمپيامرب در زمان حياتش فدك را براى فاطمه «فرمود:  عليه السالم

 بوده و من وارث او هستم.صلى اللّه عليه وآله مهچنني از عباس نيز نقل كرده كه آن جا ملك رسول خدا 

 آورده اشاره دارد كه در ادامه آن را نقل خواهيم كرد. صحيحدر اين دو مطلب به حديثى كه مسلم 

و عباس استدالل كند  عليه السالمواضح است كه نقل كننده قصد داشته است كه به سخن امري مؤمنان على 
توانسته مدعى  بوده است، زيرا در غري اين صورت عباس منى صلى اللّه عليه وآلهكه فدك ملك شخصى رسول خدا 

 د كه از باب ارث بردن مستحق آن است.شو

، صلى اللّه عليه وآلهچه بيان داشتيم روشن شد كه به داللت كتاب خدا و سنت رسول خدا  به اين ترتيب، از آن
از آن رو آن را عليها السالم بوده است و امري مؤمنان و حضرت زهرا  صلى اللّه عليه وآله خدا فدك ملك شخصى پيامرب

و بدين  »قرار داده بود عليها السالمدر زمان حياتش آن را براى فاطمه « صلى اللّه عليه وآلهاند كه رسول خدا  مطالبه كرده
 ماند، نه در كرباى قضيه و نه در صغراى آن. گونه جاى هيچ شك و ترديدى در اين موضوع منى

 افزون بر اين در روايات آمده است:

به فرمان خداى متعال  عليها السالمبه حضرت صديقه كربى  ليه وآلهصلى اللّه عخبشش فدك از سوى رسول خدا 
 . بوده است...

 نويسد: جا كه مى به اين مطلب اشاره منوده است آن ملل و حنلشهرستاىن در كتاب 

 و متليك عليها السالمو ادعاى ارث بردن فاطمه  صلى اللّه عليه وآلهاختالف ششم درباره فدك و ارث بردن از پيامرب 
 .)٣(شدن آن در ادعاى ديگر اوست
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فدك را به او خبشيده است. اين مطلب صلى اللّه عليه وآله مدعى بود كه پيامرب  عليها السالمبنا بر اين حضرت زهرا 
 و... آمده است. املصطفىوفاء الوفا بأخبار دار ، الرياض النضره، الصواعق احملرقه، تفسري رازىدر منابع ديگر نيز مانند 

توان بر آن ارائه كرد به يقني  البته ادعاى آن بانوى گرامى با داليلى كه حتى از طريق اهل تسنن نيز مى
 صحيح است. زيرا هنگامى كه از سوى خداى متعال اين آيه شريفه نازل شد كه:

)قَّهىب حذَا الْقُر آت١()و(. 

 .القرىب را بپرداز حق ذوى

 . عطا منود... عليها السالمفدك را به فاطمه  صلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا 

توان  اند كه از مجله آنان مى اين موضوع را پيشوايان و حافظان نامدار حديث اهل تسنن روايت منوده
 افرادى را نام برد:

 )٢٩١ابوبكر بزار (متوفاى 

 )٣٠٧ابويعلى موصلى (متوفاى 

 )٣٢٧ابن اىب حاتم رازى (متوفاى 

 )٤١٠ابن مردويه اصفهاىن (متوفاى 

 )٤٠٥حاكم نيشابورى (متوفاى 

 )٣٦٠ابوالقاسم طرباىن (متوفاى 

 )٦٤٣ابن جنّار بغدادى (متوفاى 

 )٨٠٧نورالدين هيثمى (متوفاى 

 )٧٤٨مشس الدين ذهىب (متوفاى 

 )٩١١جالل الدين سيوطى (متوفاى 

 .)٢() و مجعى ديگر٩٧٥اى على متقى هندى (متوف

 بنا بر آن چه بيان شد، تا اين جا سه موضوع ثابت شد:

 خبشيده است. عليها السالمفدك را به فاطمه  صلى اللّه عليه وآلهـ رسول خدا  ١

 به فرمان خداى متعال بوده است. ـ اين خبشش ٢

 گرفته است. عليها السالمـ ابوبكر فدك را به زور و اكراه از فاطمه  ٣

اين ماجرا را قطعى دانسته و نوشته الصواعق احملرقه آرى، از اين روست كه افرادى مانند نويسنده كتاب 
 است:

                                                           
 .٢٦) سوره اسراء: آيه ١(
 .٧٦٧ / ٣، كرت العمال: ٢٨٨/  ٢، ميزان االعتدال: ٤٩/  ٧، جممع الزوائد: ٢٧٣/  ٥) الدر املنثور: ٢(
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 بكر انتزع من فاطمة فدكاً. إنّ أبا

 .)١(گرفت عليها السالمزور از فاطمه  به راسىت ابوبكر فدك را به

توسط عمر بن  عليها السالممهچنني تفتازاىن هنگامى كه موضوع بازگرداندن فدك را به فرزندان فاطمه 
 نويسد: ـ مى كه در ادامه روايتش را نقل خواهيم كرد كند ـ عبدالعزيز نقل مى

 ام خالفته إىل ما كانت عليه.بن عبدالعزيز أي مثّ ردها عمر

 .)٢(بن عبدالعزيز در روزگار حكومتش فدك را به آنان كه تعلّق داشت بازگرداند آن گاه عمر

 تا اين جا روشن شد كه:

مالك و صاحب يد بر فدك بوده و در اين موضوع هيچ معترضى نداشته است، بلكه  عليها السالمحضرت زهرا 
ا ابوبكر شاكى اين ماجرا بوده و او نيز اين ملك شخصى را از دست مالك آن به ستم ستانده، و بايد بر اين تنه

 كردار خود دليل اقامه كند.

 مطالبه فدك و ارائه دليل

 نويسد: نويسنده نامه در فرازى ديگر مى

) بپذيرمي، و آن جهت لزوم معليها السالزهرا  توانيم اين مطلب را از او (يعىن حضرت ما به جهىت ديگر منى
 عدالت بني فرزندان است.

است در  صلى اللّه عليه وآلهدر پاسخ به اين خبش از نامه كاىف است بگوييم كه اين سخن اعتراض به رسول خدا 
 صلى اللّه عليه وآله چرا كه روايات و اخبار بسيارى داللت دارند بر اين كه آن حضرت ؛آن چه فرموده و اجنام داده

اجنام داده است، چنان كه  )٣()وآت ذَا الْقُرىب حقَّه(فرمايد:  اين كار را به پريوى از كالم خداى متعال كه مى
 دانستيد.

كند، زيرا به هر حال  افزون بر اين، بايد گفت كه اين سخن، مشكل تصرف فدك توسط ابوبكر را حل منى
 و مهني موضوع حبث كنوىن ماست: يعىن مطالبه فدك و ارائه دليل. تصرف در ملك غري است

بر اين رفتار اعتراض كرد و ملك  عليها السالمهنگامى كه فدك به وسيله ابوبكر تصرف شد، حضرت زهرا 
خويش را طلب منود. ابوبكر در پاسخ، از ايشان شاهد و دليل خواست تا ثابت شود كه فدك ملك شخصى و 

 زرگوار ايشان است(!!).عطاى پدر ب

                                                           
 .٣١) الصواعق احملرقه: ١(
 .٢٧٩/  ٥) شرح املقاصد: ٢(
 .٢٦) سوره اسراء: آيه ٣(
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ـ بيان شده است كه از كسى كه  در فقه متام فرق و مذاهب آن بديهى است كه در احكام اسالم ـ
شود، بلكه ارائه دليل بر آن كسى الزم است كه خالف آن  ملكى در اختيار اوست دليل و شاهد طلب منى

 كند. ملكيت را ادعا مى

اند نيز آن را  ساىن كه اندكى از تعاليم شريعت اسالم را آموختهاين موضوع چنان روشن است كه حتى ك
دانسته  و اگر منى »ظامل«دانسته و خالف آن عمل كرده است  دانند. از اين رو اگر ابوبكر اين حكم را مى مى
 . است... »جاهل«

رگز شايستگى امامت باشد ه جاهلو يا ظامل البته پيش از اين بيان شد كه به اتفاق مهه دانشمندان كسى كه 
 كنيد كه چگونه مسئله فدك به امامت مسلمني ارتباط دارد! طرىف مالحظه مى را ندارد. پس با كمال ىب

امين را نزد  و اُم عليهم السالمبا اين حال، آن بانو به عنوان شاهد امري مؤمنان على، امام حسن و امام حسني 
 . فدك را به آن گرامى خبشيده است... صلى اللّه عليه وآله خدا ابوبكر آورد تا آنان گواهى دهند كه رسول

ـ نيز نقل شده  چنان كه در مصادر عامه آمده سعيد خدرى و ابن عباس ـ البته اين قضيه در روايت ابو
 .)١(است

عليها فدك را به حضرت زهرا ليه وآله صلى اللّه عآرى فقط اينان بودند كه به چشم خود ديدند كه رسول خدا 

خبشيده است، زيرا آن حضرت اين خبشش را در مرتل آن بانو و در حضور اين گراميان اجنام داده بود، نه در  السالم
 مسجد و در ميان مردم.

 جايگاه شاهدان مسئله فدك

 با حق عليه السالمهمگامى و همراهى على 

صلى نقل شده اين حديث است كه رسول خدا  عليه السالممؤمنان على  از مجله احاديث قطعى كه درباره امري

 فرموده است: اللّه عليه وآله

 . علي مع احلق واحلق مع علي...

 على با حق است و حق با على است.

 اند، از مجله: اين حديث از روايات قطعى است كه بيش از بيست تن از صحابه آن را روايت كرده

ايوب  سعيد خدرى، سلمان، ابو بن عباس، ابو ، ابوبكر، ابوذر، عمار، عبداللّهالسالم عليهامري مؤمنان على 
 . سلَمه و... وقّاص، عايشه، اُم بن اىب بن عبداللّه، سعد انصارى، جابر

اند كه برخى از نامداران و  اين حديث را بيش از يكصد نفر از حافظان، عاملان و حمدثان اهل تسنن آورده
 تسنن عبارتند از: ها در نظر اهل ني آنموثّق

                                                           
 .٢٧٤و  ٢٧٣/  ٥) الدر املنثور: ١(
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فرمايد:  مى عليه السالمكند كه على  اين گونه نقل مى عليه السالمبا سند خود از امري مؤمنان على  ترمذىـ  ١
 در سخىن فرمود: صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 .رحم اللّه علياً، اللهم أدر احلق معه حيث دار

 .)١(خداوندا! حق را بر گرد على قرار ده هر جا كه هسترمحت خداوند بر على باد، 

 گويد: اين حديث را با سند خود روايت منوده است. وى پس از نقل آن مى حاكم نيشابورىـ  ٢

 .)٢(اند اين حديث با شرط مسلم صحيح است وىل مسلم و بخارى آن را نقل نكرده

 گويد: كند كه عمره دختر عبدالرمحان مى مهچنني با سند خود نقل مى

آمد تا  صلى اللّه عليه وآلهسلَمه، مهسر پيامرب  قصد عزميت به بصره را داشت به مرتل اُم عليه السالمهنگامى كه على 
 با او وداع كند.

لَمه به او گفت: در سا اُميه حفظ و محايت خداوند به سفر برو. سوگند به خدا! كه يقيناً تو بر حق س
دارم فرمان خدا و رسولش  نبود و دوست منى] صلى اللّه عليه وآلهفرموده رسول خدا [و اگر  ؛هسىت و حق با توست
ـ به طور حتم مهراه  انيمهاميان مب ما را امر فرموده در خانه صلى اللّه عليه وآلهخدا  زيرا كه رسول را سرپيچى كنم ـ

آمدم، اما به خدا سوگند! كسى را كه برتر و عزيزتر از جان من است، پسرم عمر را مهراه تو خواهم  تو مى
 فرستاد.

 نويسد: ـ مى كه سومني حديث در اين مورد است حاكم پس از نقل اين حديث ـ

 .)٣(اند اين احاديث را نقل نكرده مهه اين احاديث با شرط مسلم و بخارى صحيح هستند، گرچه هيچ يك

 نظر است. البته ذهىب نيز در اين مورد با حاكم هم

 اين حديث را از ابوسعيد خدرى اين گونه نقل كرده است: ابويعلىـ  ٣

 و در نزد ايشان بودمي كه فرمود:وآله صلى اللّه عليه اى از مهاجران و انصار در خانه رسول خدا  مهراه عده

 أال اُخربكم خبياركم؟

 آيا به مشا خرب بدهم كه ترين مشا چه كساىن هستيد؟

 پاسخ دادند: آرى.

 فرمود:

 املوفون، املطيبون، إنّ اللّه حيب احلفي التقي.

                                                           
 .٣٧١٤حديث  ٥٩٢/  ٥) صحيح ترمذى: ١(
 .٤٦٢٩حديث  ١٣٥و  ١٣٤/  ٣الصحيحني: ) املستدرك على ٢(
 .٤٦١١حديث  ١٢٩/  ٣) املستدرك على الصحيحني: ٣(
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 دارد. ىسنج را دوست م گان نكته وفا كنندگان به عهد و پاكيزگان. مهانا خداوند تقوا پيشه

 صلى اللّه عليه وآلهجا عبور كرد و پيامرب  از آن عليه السالمطالب  بن اىب گويد: در اين هنگام على سعيد مى ابو
 فرمود:

 .احلق مع ذا، احلق مع ذا

 .)١(حق با اين شخص است، حق با اين شخص است

وقّاص در ضمن صحبت با  بن اىب گويد كه سعد مىنيز اين حديث را نقل كرده است. وى  بزارـ  ٤
 فرمود: شنيدم كه مىصلى اللّه عليه وآله معاويه به وى گفت: از رسول خدا 

 علي مع احلق.

 على با حق است.

 يا حضرتش فرمود:

 احلق مع علي حيث كان.

 حق با على است هر گونه كه باشد.

 است؟ معاويه پرسيد: چه كسى اين سخن را از پيامرب شنيده

 سلَمه فرموده است. اين سخن را در خانه اُم صلى اللّه عليه وآلهسعد پاسخ داد: پيامرب 

لَمه فرستاد و اين موضوع را از وى پرسيد. پس معاويه شخصى را نزد اُمس 

 .)٢(در خانه من فرمود...صلى اللّه عليه وآله او در پاسخ گفته بود: آرى، اين سخن را پيامرب خدا 

 گفت: سلَمه مهواره مى نيز نقل كرده كه اُم طرباىنـ  ٥

على بر حق است، هر كه از او پريوى كرد از حق پريوى كرده و هر كه او را رها منوده حق را ترك كرده 
 .)٣(است، اين پيماىن است كه پيش از اين گرفته شده است

ذر  ثابت موال اىب نيز با سند خود اين حديث را اين گونه نقل كرده است: ابو خطيب بغدادىـ  ٦
 گويد: مى

لَمه رفتم و او را ديدم كه على  روزى به نزد اُمگويد: از رسول  گريد و مى كند و مى را ياد مى عليه السالمس
 فرمود: ىشنيدم كه م صلى اللّه عليه وآلهخدا 

 علي مع احلق واحلق مع علي ولن يفترقا حتى يردا علي احلوض يوم القيامة.

شوند تا آن كه روز رستاخيز كنار  على با حق است و حق با على است و اين دو از يكديگر جدا منى
 .)١(حوض بر من وارد شوند

                                                           
 .٢٣٤/  ٧) جممع الزوائد: ١(
 .٢٣٥/  ٧الزوائد:  ) جممع٢(
 ».عليه السالمعلى  احلق مع«خبش  ١٣٤/  ٩) جممع الزوائد: ٣(
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 .)٢(ثابت نقل كرده است ويش مانند مهني ماجرا را از ابونيز با سند خ عساكر ابنـ  ٧

نيز مهني حديث را مهراه با عبارات مهمى افزون بر نقل خطيب بغدادى روايت منوده است.  زخمشرىـ  ٨
 نگارد: وى چنني مى

 ثابت! ت: خوش آمدى ابوسلَمه اجازه داد و گف سلَمه اجازه ورود خواست. اُم ثابت از اُم ابو

هاى خود رو كرد دل تو به كدام  ها به سوى خواستگاه ثابت! هنگامى كه دل دهد: اى ابو سپس ادامه مى
 سو متمايل شد؟

 ثابت پاسخ داد: در پى على بود. ابو

لَمه گفت: توفيق يافته اُمليه صلى اللّه عاى. سوگند به آن كه جامن در دست قدرت اوست! از رسول خدا  س

 فرمود: شنيدم كه مى وآله

 .علي مع احلق والقرآن، واحلق والقرآن مع علي، ولن يفترقا حتى يردا علي احلوض

شوند تا كنار  على با حق و با قرآن است، و حق و قرآن با على هستند و اين دو از يكديگر جدا منى
 .)٣(حوض بر من وارد شوند

 توان گفت كه اين دو حديث يكى است: توجه به حديث اخري مىبا 

 .»علي مع احلق واحلق مع علي«

 .»علي مع القرآن والقرآن مع علي«و 

توان گفت كه هر يك از اين دو حديث عبارت ديگرى از آن يكى است. البته حديث دوم را  مهچنني مى
له ايشان حاكم نيشابورى و ذهىب هستند كه هر دو آن را اند كه از مج تسنن نقل منوده بسيارى از پيشوايان اهل

 .)٤(اند صحيح دانسته

 دو آقا و سرور جوانان اهل بهشت عليهما السالمحسن و حسين 

 وايت شده است:ر صلى اللّه عليه وآلهخدا  مهني بس كه از رسول عليهما السالمدرباره امام حسن و امام حسني 

 .احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة

 .)٥(حسن و حسني دو آقا و سرور جوانان اهل شت هستند

                                                                                                                                                                                     
 .٧٦٤٣مشاره  ٣٢٠/  ١٤) تاريخ بغداد: ١(
 .٤٤٩/  ٤٢) تاريخ دمشق: ٢(
 . ٨٢٩و  ٨٢٨/  ١) ربيع االبرار: ٣(
 .٤٦٢٨ح  ١٢٤/  ٣) املستدرك على الصحيحني: ٤(
 ١٨٢ / ٣، مستدرك حاكم: ٣/  ٣، مسند امحد: ١٢٤حديث  ٩٩، اخلصائص، نساىي: ٣٧٦٨حديث  ٦١٤/  ٥) سنن ترمذى: ٥(

 ١٧٣ / ١، املعجم االوسط طرباىن: ٢٦٠٥حديث  ٣٥ / ٣، املعجم الكبري طرباىن: ٤٧٨٠و  ٤٧٧٩، ٤٧٧٨هاى  حديث
، ١١٨حديث  ٤٤ / ١ماجه:  ، سنن ابن٢حديث  ٥١٢ / ٧، املصنف: ١١٦٩حديث  ٣٥٩ / ٢يعلى:  ، مسند ابو٣٦٨ حديث



 NO

 اُم ايمن از بهشتيان است

شىت بودن او را گواهى داده است، صلى اللّه عليه وآله در مورد اُم امين مهني نكته كاىف است كه رسول خدا 
 كند: بن عقبه اين گونه نقل مى سعد با اسناد خود از سفيان چنان كه ابن

كرد.  خوش رفتار و مهربان بود و به كارهاى ايشان رسيدگى مى للّه عليه وآلهصلى اامين نسبت به پيامرب  اُم
 درباره او فرمود:صلى اللّه عليه وآله خدا  روزى رسول

ج اُمة فليتزوج امرأة من أهل اجلنه أن يتزوأمين من سر. 

شتيان را به مهسرى برگزيند با اُم امين ازدواج كند هر كه خوش داد كه زىن از. 

 .)١(بن حارثه با او ازدواج كرد و او اسامه را به دنيا آورد پس زيد

 .)٢(امين، از مهني راوى نقل كرده است حجر نيز به هنگام معرىف اُم اين روايت را ابن

 . ى بسپارمي... چنان كه نويسنده نامه خواسته است...ها را به فراموش البته بايد متام اين

سپس شهادت  عليها السالمگفتىن است كه تعداد زيادى از نامداران اهل سنت، به هنگام مطالبه حضرت زهرا 
حجر  ، ابن)٣(اند، از مجله: فخر رازى امين را نزد ابوبكر گزارش كرده و ديگران، حضور اُم عليه السالمدادن امام 

و برخى ديگر. آنان به اتفاق  )٨(وجرجاىن ، قاضى اجيى)٧(، مسهودى مدىن)٦(، ياقوت محوى)٥(، حلىب شافعى)٤(مكّى
 امين را نپذيرفت و آن را رد كرد. اند: ابوبكر گواهى و شهادت اهل بيت و اُم گفته

 پذيرد؟ چرا ابوبكر شهادت شاهدان را نمى

پرسيم: چرا  مى». ف باشيمطر بايد ىب«دهيم. البته  اكنون بار ديگر ماجرا را با دقّت مورد توجه قرار مى
 مناييم. ها را رد كرد؟ پاسخ اين پرسش را در سخنان علما جست و جو مى ابوبكر شهادت آن

 گويد: سعدالدين تفتازاىن به هنگام بيان ايرادهاى وارده بر امامت ابوبكر مى

                                                                                                                                                                                     
، شرح ٢١٠٣حديث  ٢٦٩ / ٢، مشكل اآلثار طَحاوى: ١١٨ حديث ٥٥ / ٩، االحسان: ٢٠٦حديث  ١٣٩ / ٤حلية االولياء: 

 . و... ٣٩٣٥ حديث ١٠٤ / ٨ى: السنه بغو
 .١١٨٩٩حديث  ٢١٣/  ١٠) الطبقات الكربى: ١(
 .١١٨٩٩مشاره  ١٧٢/  ٨) اإلصابه: ٢(
 .٢٨٦ـ  ٢٨٤/  ٢٩كبري: ) التفسري ال٣(
 .٢٥) الصواعق احملرقه: ٤(
 .٤٨٩ـ  ٤٨٦/  ٣) السرية احللبيه: ٥(
 .٩٠٥٣مشاره  ٢٧٣ـ  ٢٧٠/  ٤) معجم البلدان ٦(
 .١٠٠١مشاره  ٩٩٥/  ٣) وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى: ٧(
 .٣٥٦/  ٨) شرح املواقف: ٨(
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دك شد. فدك روستاىي در ف عليها السالم يكى ديگر از ايرادهاى وارده اين است كه ابوبكر مانع تصرف فاطمه
آن را به او  صلى اللّه عليه وآلهكرد كه پيامرب  ادعا مى عليها السالمكه فاطمه  رغم اين در نزديك خيرب بود كه على

ابوبكر سخن آنان را  ؛امين نيز بر اين موضوع گواهى دادند و اُم عليه السالمخبشيده و واگذار منوده است على 
 درباره مالكيت خانه را بدون شاهد قبول كرد. صلى اللّه عليه وآلهران پيامرب نپذيرفت، اما ادعاى مهس

بن  بديهى است كه اين گونه ستم و روى گرداىن از حق، شايسته امام و رهرب نيست. از مهني رو عمر
 .باز گرداند عليها السالمعبدالعزيز در دوران خالفتش فدك را از مروانيان ستانده و به فرزندان فاطمه 

 دهد: آن گاه تفتازاىن اين اشكال را چنني پاسخ مى

پاسخ اين است كه بر فرض كه صحت و درسىت ماجرا را بپذيرمي، باز هم بر حاكم الزم نيست كه شهادت 
 .)١(يك مرد و يك زن را بپذيرد، گرچه فرض كنيم كه ادعاكننده و شاهد، عصمت داشته باشند

 گويد: ريف جرجاىن نيز در اين مورد مىش

 .)٢(شايد ابوبكر معتقد بود كه براى حكم در اين موضوع، شاهد و سوگند الزم نيست

 گوييم: انديشند مى ما در پاسخ اين دو نفر و كساىن كه اين گونه مى

نيز صرف نظر  عليها السالمو حضرت زهرا  عليه السالمما از عصمت ثابت شده و يقيىن امري مؤمنان على 
كنيم، زيرا برخى از كساىن كه به امامت ابوبكر معتقدند، در اين موضوع ترديد دارند، با اين حال  مى
 گوييم: مى

در اين قضيه حكم كند، مهچنان كه پيامرب خدا  عليه السالمتوانست تنها با شهادت امري مؤمنان على  ابوبكر مى
 .)٣(ملقّب شد» الشهادتني ذو«بن ثابت حكم فرمود و او به  فقط با گواهى خزمية وآله صلى اللّه عليه

 .)٤(بن عمر قضاوت منود در مورد ديگر آن گرامى فقط با گواهى عبداللّه

 بن عمر هم كمتر بود؟! از خزميه و عبداللّه عليه السالمآيا مقام امري مؤمنان على 

 ديد؟ كرد چه زيان مى ى مىپريو صلى اللّه عليه وآلهاگر ابوبكر در اين مسئله از رسول خدا 

از  عليه السالمتوانست عالوه بر شهادت امري مؤمنان على  ديگر اين كه بر طبق احكام قضاوت، ابوبكر مى
در ماجراىي كه فقط يك شاهد  صلى اللّه عليه وآلهخدا  نيز سوگند خبواهد، مهچنان كه در زمان رسول عليها السالمفاطمه 

                                                           
 .٢٧٩و  ٢٧٨/  ٥) شرح املقاصد: ١(
 .٣٥٦/  ٨) شرح املواقف: ٢(
 .٣٦٠٧حديث  ٣٠٦/  ٣داوود:  ) سنن اىب٣(
بن حكم مهان فردى است  ند كه مروانك . در اين منبع آمده است: بخارى روايت مى٧٦٨٦حديث  ١٨٧/  ١٠) جامع االصول: ٤(

 .صلى اللّه عليه وآلهبن عمر را پذيرفت، نه پيامرب  كه در داورى فقط شهادت عبداللّه
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و حكم آورد كه به مهان يك شاهد و با سوگند دادن مدعى  )١(مى فرود آمدداشت، جربئيل به نزد آن گرا
 . پس چرا ابوبكر اين گونه عمل نكرد؟)٢(گونه حكم كرد قضاوت منايد و ايشان نيز مهان

 گويد سخن مى عليه السالمقرآن از پذيرش شهادت و گواهى امير مؤمنان على 

را نپذيرفتند، در حاىل كه خداوند سبحان شهادت و  عليه السالمآرى، آنان شهادت و گواهى امري مؤمنان على 
 گواهى آن حضرت را به تنهاىي پذيرفت.

 فرمايد: اى كه خدا مى در تفسري آيه شريفهجالل الدين سيوطى 

)هنم دشاه لُوهتيو هبر نة منيلى بكانَ ع ن٣()أَفَم(. 

 .اى از پروردگارش دارد و شاهدى در پى دارد آيا كسى كه بينه

 كند: اين گونه نقل مى

 فرمود: عليهما السالمطالب  اىب اند كه على ابن ردهنعيم نقل ك مردويه و ابو حاتم، ابن اىب ابن

 .ما من رجل من قريش االّ نزل فيه طائفة من القرآن

 .اش نازل شده است هيچ مردى از قريش نيست مگر آن كه چيزى از قرآن درباره

 شخصى پرسيد: درباره خودت چه نازل شده است؟ فرمود:

 أما تقرأ سورة هود؟

 :]فرمايد كه مى[اى  هآيا سوره هود را خنواند

)هنم دشاه لُوهتيو هبر نة منيلى بكانَ ع نأَفَم(. 

 اى از پروردگارش دارد و شاهدى در پى دارد؟ آيا كسى كه بينه

 بر بينه پروردگارش بود و من شاهد او هستم. صلى اللّه عليه وآلهبه راسىت كه رسول خدا 

 به صورت ديگرى نيز نقل كرده است:مردويه اين روايت را  ابن

 فرمود: عليه السالمعلى 

 .)شاهد منه(وأنا  )على بينة من ربه( صلى اللّه عليه وآلهرسول اللّه 

 .)شاهد آن هستم(و من  )اى از پروردگارش دارد بينه( صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

                                                           
 .١٤٠٤٠حديث  ٥٨٥/  ٥) كرت العمال: ١(
 .اند داوود و ترمذى نقل كرده . اين حديث را مالك، مسلم، ابو٧٦٨٥ـ  ٧٦٨١هاى  حديث ١٨٥و  ١٨٤/  ١٠) جامع االصول: ٢(
 .١٧) سوره هود: آيه ٣(
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 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 .)١(على است)ويتلُوه شاهد منه(من هستم و  )من كانَ على بينة من ربهأَفَ(

 . و ديگر شاهدان را تكذيب منود... عليهما السالمآرى، ابوبكر اين گونه فاطمه زهرا و امري مؤمنان على 

 ، و تصديق جابر؟السالم عليهاو زهرا  عليه السالمچرا تكذيب على 

 شود: گوييم كه اكنون پرسش ديگرى مطرح مى به نگارنده نامه مى

بن عبداللّه انصارى را تصديق  كند اما جابر را تكذيب مى عليهما السالمچگونه ابوبكر، على و زهرا 
 منايد!؟ مى

 بن عبداللّه انصارى اين گونه آورده است: بخارى در صحيح خود از جابر

 قال: صلّى اللّه عليه وآلهلنيب إنّ ا

 . إذا أتى مال البحرين حثوت لك مثّ حثوت لك ـ ثالثاً ـ

ماجرا از اين قرار است كه به هنگام رسيدن اموال حبرين نزد ابوبكر، جابر نيز حضور داشت. جابر رو به 
رين را آوردند، سه مشت از آن به من فرمود: هنگامى كه اموال حب صلى اللّه عليه وآله ابوبكر كرد و گفت كه پيامرب

 مال توست.

 اند بردار. ابوبكر به او گفت: جلو بيا و هر مقدار به تو وعده داده

 .)٢(جابر بدون شاهد و فقط با ادعا از بيت املال مسلمانان برداشت كرد

دختر  عليها السالمشود، اما ادعاى فاطمه  بن عبداللّه به تنهاىي پذيرفته مى كه ادعاى جابر پس چگونه است
كه به گواهى آيه تطهري و ديگر شواهد كتاب و سنت، معصوم است و فدك نيز در  صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 شود؟! دارد، پذيرفته منىنيز عليهم السالم دست اوست و شاهداىن مانند امري مؤمنان، حسن و حسني 

اگر از متام اين موارد نيز صرف نظر كنيم اين اشكال مطرح خواهد شد كه جابر يك نفر از صحابه 
در اين صورت آيا براى  ؛نيز فرد ديگرى از صحابه بوده است عليها السالم بوده و فاطمه صلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول

 شود؟ و قابل قبول در پيشگاه خدا و رسولش يافت مىبرخورد دوگانه ابوبكر، پاسخى عاقالنه 

 خيزند بزرگان حديث به يارى ابوبكر برمى

 اند: حال، ببينيم كه بزرگان حمقّقني اهل حديث در دفاع از ابوبكر چه گفته

 كرماىن از طَحاوى اين گونه نقل كرده است:

 فرموده بود: صلى اللّه عليه وآلهه پيامرب اما اين كه ابوبكر ادعاى جابر را تصديق منود از آن جهت بوده ك

                                                           
 .٤١٢ـ  ٤٠٩/  ٤) الدر املنثور: ١(
 . كتاب االجاره باب من تكفّل عن ميت ديناً... ٥٨و  ٥٧/  ٣) صحيح بخارى: ٢(
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 .من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

 هر كس به عمد سخن دروغى به من نسبت دهد، جايگاهش آتش خواهد بود.

 .)١(رود شخصى مانند جابر سوى آن برود روشن است كه اين وعده عذاىب است كه گمان منى

 نويسد: حجر عسقالىن نيز در اين مورد مى ابن

وجه اين مسئله، در جواز پذيرش خرب واحد از يك صحاىب عادل است، گرچه اين خرب به نفع او بوده باشد، 
 .)٢(زيرا ابوبكر از جابر شاهدى بر ادعايش خنواست

 نويسد: حجر مى بنعيىن نيز پس از نقل سخن ا

 ابوبكر از جابر شاهد خنواست، زيرا كه او بر طبق كتاب و سنت عادل است. خدا در قرآن فرموده است:

 .)٣()كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ(

 ايد. ها آفريده شده مشا ترين اُمىت بوديد كه به نفع انسان

 فرمايد: گر مىو در آيه دي

 .)٤()وكَذلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا(

 اى قرار دادمي. و مهني گونه مشا را اُمت ميانه

 پس اگر شخصى مانند جابر از ترين اُمت نباشد. پس چه كسى هست؟

 كه فرموده: صلى اللّه عليه وآلهدر سنت، به سبب كالم پيامرب 

 ز روى عمد به من دروغ نسبت دهد جايگاه او در آتش است.هر كه ا

رود تا چه رسد به يك صحاىب. اما اگر امروزه چنني  و چنني كارى از يك مسلمان عادى نيز گمان منى
 .)٥(اى پيش آيد جز با دليل و شاهد پذيرفتىن نيست مسئله

بگوييم: اگر اين دو آيه نشانگر عدالت جابر باشد، به اين دليل كه او از  و» طرف و منصف باشيم ىب«پس 
 نيز چنني خواهد بود. عليها السالمصحابه است، پس به يقني نسبت به فاطمه زهرا 

اگر شخصيىت مهانند جابر از ترين اُمت نباشد پس چه كسى «و هر گاه اين سخن صحيح باشد كه 
 نيز صحيح خواهد بود. عليها السالمق فاطمه زهرا به يقني اين سخن در ح» هست؟

                                                           
 .١٢٥/  ١٠) شرح كرماىن بر صحيح بخارى: ١(
 .٢٢٩٦حديث  ٥٥٩/  ٤) فتح البارى: ٢(
 .١١٠) سوره آل عمران: آيه ٣(
 .١٤٣) سوره بقره: آيه ٤(
 . ٥حديث  ١٢٠/  ٦) عمدة القارى: ٥(
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به » رود شخصى مانند جابر سوى آن برود وعده عذاىب است كه گمان منى«و هر گاه كه در آن حديث 
 رود كه سوى آن گام د. نيز گمان منى عليها السالمزهرا  يقني از شخصيىت مانند فاطمه

پس » رود تا چه رسد به يك صحاىب عادى نيز احتمال منىچنني كارى حتى از يك مسلمان «و هر گاه كه 
 و جابر هر دو از آن مرته و دور هستند. عليها السالمفاطمه زهرا 

ـ   بلكه از يك مسلمان عادى نيز سراجنام، چگونه است كه نسبت دادن سخىن دروغ به پيامرب از جابر ـ
 نيست؟ چنني عليها السالمزهرا  رود، اما درباره فاطمه گمان منى

گمان بر او ستم  بوده و ىب عليها السالم و اقرار كنيم كه حق با آن بانوى مطهر» طرف باشيم بايد ىب«پس 
شده است. از اين رو بايسته است كه بدانيم در وراى ماجراى فدك، مسائل ديگرى مطرح بوده كه از خود فدك 

 تر بوده است(!!). تر و بزرگ و قضاياى آن با امهيت

 فدك به عنوان ارث مطالبه

شوند... و اين برخورد بدان  شود و شاهدان او نيز رد مى پذيرفته منى عليها السالمآرى، سخن صديقه طاهره 
 بر جا گذاشته است. صلى اللّه عليه وآلهخدا  معناست كه فدك از مجله آن چيزهاىي است كه رسول

است كه آن را به عنوان ارث پدرى مطالبه ا السالم عليهپس اگر آن داليل پذيرفته نشد، اكنون اين حق فاطمه 
و پس از فوت  صلى اللّه عليه وآلهكند، زيرا با نپذيرفنت سخن گذشته آن بانو آن سرزمني تا پايان عمر در متلّك پيامرب 

ـ  از مملوكات و حقوق ماند ـ ترديد آن چه از شخص فوت شده بر جا مى جزء ماترك ايشان بوده است، و ىب
بوده است. پس چرا بايد از  صلى اللّه عليه وآلهخدا  يگانه فرزند رسول عليها السالمآن وارث او خواهد بود، و زهرا  از

 ارث پدرش حمروم گردد؟

 ابوبكر كه بر ممانعت از اين كار پافشارى داشت، برايش ممكن نبود كه هيچ يك از اين امور را انكار كند:

شده  صلى اللّه عليه وآلههاىي نيست كه بدون نربد ملك پيامرب  از آن آبادىتوانست بگويد كه فدك  نه مى ـ
 است.

 تنها فرزند پيامرب است. عليها السالمتوانست منكر شود كه زهرا  نه مى ـ

 . انكار كند...صلى اللّه عليه وآله خدا  توانست حق ارث آن بانو را از رسول و نه مى ـ

 كرد؟ انو مصمم بود. پس براى اين كار چه بايد مىبا اين حال، بر منع فدك از آن ب

 به نزد ابوبكر آمد، در حاىل كه زبان حالش چنني بود: عليها السالمحضرت زهرا 

تو اقرار دارى كه فدك ملك پدرم بوده؟ اقرار دارى كه من تنها وارث او هستم؟ پس چرا بر آن دست 
 رث، ملك من است؟جا اكنون به عنوان ا داىن آن گذاشىت با آن كه مى
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 رو به ابوبكر كرد و فرمود: عليها السالمحضرت زهرا 

 أرث أيب؟ قحافة! أترث أباك وال يابن أيب

 برم؟ برى، اما من از پدر خود ارث منى قحافه! آيا تو از پدر خويش ارث مى اى پسر ابو

خطاب به  ها السالمعلياين سخن در روايات شيعه و اهل تسنن در ضمن فرمايشات طوالىن حضرت زهرا 
وليكن  ؛كند نياز مى گريى سند ىب انصار و گفت و گو با ابوبكر آمده است. استوارى منت، اين سخن را از پى

اى از دانشمندان  در عني حال ما آن را نزد عده ؛طبيعى است كه پريوان ابوبكر امثال اين روايات را نقل نكنند
 امي. يافته

 بالغات النساءدر كتاب  )١(هـ) ٢٨٠طيفور (متوفاى  ر بغدادى مشهور به ابنطاه بن اىب آن خطبه را امحد
 .)٢(آورده است

آن را نقل كرده،  السقيفه و فدكهـ) در كتاب  ٣٢٣بن عبدالعزيز جوهرى (متوفاى  مهچنني ابوبكر امحد
 آورده و درباره وى گفته است: شرح ج البالغهاحلديد در  اىب گونه كه ابن آن

رش را روايت ابوبكر جوهرى دانشمند و حمدثى اديب، موثق و پارسا است كه حمدثني او را ستوده و آثا
 .)٣(اند كرده

هـ) نيز آن خطبه را با اسناد خويش از عروه و او از  ٣٨٤بن عمران مرزباىن (متوفاى  عبيداللّه حممد ابو
 .)٤(آمده است شرح ج البالغهو  الشاىف ىف االمامهعايشه نقل كرده است، چنان كه در 

 بن حنبل نيز حديث ياد شده را با اين عبارت نقل منوده است: امحد

 آن بانو خطاب به ابوبكر گفت:

 أم أهله؟! صلى اللّه عليه وآلهأنت ورثت رسول اللّه 

 برى يا اهل او؟! ارث مى صلى اللّه عليه وآلهتو از رسول خدا 

 .)٥(او پاسخ داد: البته اهلش

به ابوبكر  رضى اللّه تعاىل عنهاحلىب نيز با اين عبارت حديث را نقل كرده است: در نقلى آمده است: فاطمه 
 گفت:

                                                           
آورده و از او متجيد كرده است، شرح حال  ١٩٠٠مشاره  ٢١٢و  ٢١١/  ٤) شرح حال او را خطيب بغدادى در تاريخ بغداد: ١(

 اند. طيفور متجيد منوده نويسان ديگر نيز از ابن
 . ٥٨: ) ر.ك بالغات النساء٢(
 .٢١٠/  ١٦احلديد:  اىب ) شرح ج البالغه ابن٣(
 .٢٤٩/  ١٦احلديد:  اىب ، شرح ج البالغه ابن٧٠و  ٦٩/  ٤: ) الشاىف٤(
 .٤/  ١) مسند امحد: ٥(



 OL

 من يرثك؟

 برد؟ چه كسى از تو ارث مى

 ابوبكر گفت: خانواده و فرزندامن.

 گفت: عليها السالمفاطمه 

 رث أيب؟فمايل ال أ

 برم؟ پس چرا من از پدرم ارث منى

 نويسد: ابوبكر نامه فدك را برايش نوشت، در اين هنگام عمر وارد شد و پرسيد: اين چيست؟ حلىب مى

 ام؟ اى براى فاطمه درباره ارث پدرش نوشته ابوبكر پاسخ داد: نامه

 )١(قيام كرده است؟داىن كه عرب عليه تو  عمر گفت: براى مسلمانان چه خواهى داد؟ مگر منى

 آن گاه عمر نامه را گرفت و آن را پاره كرد(!!)

 اند. عبارت بخارى چنني است: عايشه گويد: اين قضيه را بخارى و مسلم نيز از عايشه نقل كرده

صلّى اللّه عليه اللّه  اثها من رسولبكر تسأله مري أرسلت إىل أيب صلى اللّه عليه وآلهبنت النيب  عليها السالمإنّ فاطمة 

نورث ما  ال«، مما أفاء اللّه عليه باملدينة وفدك وما بقي عن مخس خيرب، فقال أبوبكر: إنّ رسول اللّه قال: وآله

أُغير شيئاً من صدقة رسول اللّه عن حاهلا الّيت  حممد يف هذا املال، وإني واللّه ال ، إنما يأكل آل»تركناه صدقة

 اللّه. اللّه، وألعلمن فيها مبا عمل به رسول ن عليها يف عهد رسولكا

بكر فهجرته، فلم تكلّمه حتى توفّيت،  بكر أن يدفع إىل فاطمة منها شيئاً، فوجدت فاطمة على أيب فأىب أبو

 .)٢(ا...بكر وصلّى عليه وعاشت بعد النيب ستة أشهر، فلما توفّيت دفنها زوجها علي ليالً ومل يؤذن ا أبا

صلى اللّه براى ابوبكر پيغام فرستاد و ارث خود را از رسول خدا  صلى اللّه عليه وآلهدختر پيامرب  عليها السالمفاطمه 

 نه به ايشان خبشيده بود و نيز باقى مانده مخس خيرب، مطالبه منود.از آن چيزهاىي كه خداوند در مدي عليه وآله

چه از ما  گذارمي، آن ما چيزى به ارث منى«گفته است:  صلى اللّه عليه وآلهابوبكر به او گفت: رسول خدا 
توانند از آن مال استفاده كنند. به خدا سوگند! من صدقه  حممد فقط مى آل». ماند صدقه است مى

را از مهان حال كه در زمان حياتش بوده هيچ تغيري خنواهم داد و درباره آن  صلى اللّه عليه وآله خدا رسول
 داد. اجنام مى صلى اللّه عليه وآلهخدا  مهان كارى را خواهم كرد كه رسول

نيز  المعليها السخوددارى كرد، و فاطمه عليها السالم ها به فاطمه  بدين وسيله ابوبكر از دادن حىت خبشى از آن
 بر ابوبكر خشم گرفت و او را طرد كرد و با وى سخن نگفت تا از دنيا رفت.

                                                           
 .٤٨٨/  ٣) سريه حلبيه: ١(
 ، كتاب اجلهاد والسري.١٥٣ / ٥، كتاب املغازي، باب غزوه خيرب، صحيح مسلم:  ٨٢/  ٥) صحيح بخارى: ٢(
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شش ماه زندگى كرد و هنگامى كه فوت منود، مهسرش  صلى اللّه عليه وآلهبعد از وفات پيامرب  عليها السالمفاطمه 
عليها ند، و تا وقىت فاطمه او را شبانه دفن كرد و به ابوبكر خرب نداد و خود بر او مناز خوا عليه السالمعلى 

اى داشت، و چون از دنيا رفت مردم از او روى  در بني مردم وجهه عليه السالمدر قيد حيات بود على  السالم
 برگرداندند.
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 اقرار به منحصر بودن اين سخن از ابوبكر

تنها از سوى ابوبكر » نورث ال«دارمي كه حديث  ته معطوف مىدر اين خبش نظر نويسنده نامه را به اين نك
 نقل شده است و نه هيچ صحاىب ديگر:

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهفقط ابوبكر گفته است كه پيامرب اكرم 

 .نورث وما تركناه صدقة إنا معاشر األنبياء ال

 ماند صدقه است. چه از ما مى گذارمي و آن ما پيامربان ارث منى

حافظان و حمدثان بزرگ اهل صلى اللّه عليه وآله تنها بودن ابوبكر را در نسبت دادن اين كالم به رسول اللّه و 
 اند، كساىن مانند: سنت تصريح منوده

)، جالل الدين ٥٧١عساكر (متوفاى  )، ابن٣٥٤)، ابوبكر شافعى (متوفاى ٣١٧ القاسم بغوى (متوفاى ابو
 ).٦٧٥) و متقى هندى (متوفاى ٩٧٣مكى (متوفاى  حجر )، ابن٩١١سيوطى (متوفاى 

 ديدگاه حديث شناسان

 گويد: ) چنني مى٩١١حافظ جالل الدين سيوطى (متوفاى 

اند: عايشه  عساكر اين گونه نقل كرده خود و مهچنني ابن فوائدالقاسم بغوى و ابوبكر شافعى در كتاب  ابو
به اللّه عليه وآله  صلى از دنيا رفت مسلمانان درباره مرياث پيامرب لهصلى اللّه عليه وآ خدا گويد: هنگامى كه پيامرب مى

 دانستند. اختالف افتادند و هيچ كدام سخىن در اين باره منى

 شنيدم كه فرمود: صلى اللّه عليه وآلهخدا  ابوبكر گفت: من از رسول

 .نورث ما تركناه صدقة إنا معاشر األنبياء ال

 .)١(آيد ماند، صدقه به مشار مى چه از ما باقى مى گذارمي آن ا منىما گروه پيامربان ارثى به ج

 نويسد: مى الصواعقحجر مكى نيز در  ابن

                                                           
 ».ما تركنا«، در اين منبع آمده است: ٣١١/  ٣٠و ر.ك تاريخ دمشق:  ٨٦) تاريخ اخللفاء: ١(
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د هيچ كدام سخىن در اين باره يافت به اختالف افتادند و نز صلى اللّه عليه وآلهمسلمانان درباره مرياث پيامرب 
 نشد.

 .)١(نورث إنا معاشر األنبياء الام كه فرمود:  شنيده صلى اللّه عليه وآلهخدا  ابوبكر گفت: من از رسول

ى جرير و بيهق داوود، ابن گويد: اين روايت را امحد، مسلم، اىب متقى هندى نيز پس از نقل اين روايت مى
 .)٢(اند نقل كرده

 ديدگاه اصوليون

تسنن نيز در مبحث خرب واحد، بر انفراد ابوبكر در نقل اين سخن از طرىف دانشمندان بزرگ اصوىل اهل 
اند.  اند كه صحابه به طور انفراد نقل كرده ترين و مشهورترين رواياتى مشرده اند و آن را از مهم تصريح كرده

 ها را مالحظه مناييد. اكنون منت عبارت برخى از آن

ته است: عمل به خرب واحد عادل واجب است حاجب كه گف قاضى عضد الدين اجيى در شرح عبارت ابن
 گويد: مى ؛بر خالف گفته كاشاىن و...

اند و اين كار مشهور و آشكار بوده  از نظر ما بسيارى از صحابه و تابعني بارها به چنني خربى عمل كرده
 و خمالفى نداشته است.

 . ه است...افزايد: جواز پذيرفنت و معتقد شدن به خرب واحد، ثابت و واقع شد وى مى

 توان موارد ذيل را برمشرد: از مجله اين موارد مى

ـ عمل كردن ابوبكر به خربى كه مغريه درباره مرياث جده (مادربزرگ) نقل كرد كه عمر نيز بدان  ١
 . عمل كرد و...

 ـ عمل كردن صحابه به رواياتى كه ابوبكر نقل كرد و گفت: ٢

 .ـ األئمة من قريش

 .يث ميوتونـ األنبياء يدفنون ح

 .نورث ـ حنن معاشر األنبياء ال

 .)٣(ها موجب طوالىن شدن كالم خواهد گرديد و روايات و موارد ديگرى كه نقل آن

                                                           
 .١٩) الصواعق احملرقه: ١(
اجلارود، ابوعوانه،  داوود، ابن بن حنبل، بخارى، مسلم، اىب سعد، امحد به نقل از ابن ١٤٠٩حديث  ٦٠٤/  ٥) ر.ك كرت العمال: ٢(

 بن حنبل و بيهقى. به نقل از امحد ٣٠٤٥٨حديث  ٢٠/  ١١حبان و بيهقى و  ابن
 .٥٩و  ٥٨/  ٢) شرح املختصر: ٣(
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فخر رازى نيز در حبث حجيت خرب واحد به امجاع صحابه استدالل منوده، و پس از كالمى طوالىن گفته 
 است:

و به روايت  »األنبياء يدفنون حيث ميوتون«نقل كرده كه  صلى اللّه عليه وآلهكه ابوبكر از پيامرب صحابه به روايىت 
 .)١(اند... عمل كرده »نورث حنن معاشر األنبياء ال«و به روايت  »االئمة من قريش«

 گويد: مى غزاىل نيز در اين باره اظهار نظر كرده است. وى

داند در ايت سسىت است. به مهني جهت ارث  ادعاى كسى كه منكر خرب واحد است و آن را حجت منى
 .)٢(رد شد »نورث... حنن معاشر األنبياء ال«بردن فاطمه به دليل نقل ابوبكر حديث 

 نويسد: ر حبث حجيت خرب واحد مىآمدى نيز در اين مورد سخىن دارد، وى د

مشارى از صحابه نقل شده، كه مهگى به اتفاق به  دليل اين مطلب، خربهاىي است كه در وقايع خمتلف ىب
دانستند، از مجله اين موارد مهان است كه از ابوبكر نقل  كردند و وجوب را در آن الزم مى خرب واحد عمل مى

األئمة من «مهچنني مهه صحابه به روايت ابوبكر كه:  ؛ود، عمل كردشده كه وى به حديثى كه مغريه نقل من

 .)٣(اند عمل كرده »نورث ما تركناه صدقة حنن معاشر األنبياء ال«و  »األنبياء يدفنون حيث ميوتون«و  »قريش

 گويد: عالء الدين بخارى در اين باره مى

اند و  كرده ها احتجاج مى مشارى به آن كردند و در موارد ىب رب به خربهاى واحد عمل مىاصحاب پيام
صلى شده... از مجله اين موارد عمل صحابه به آن حديثى است كه ابوبكر از پيامرب  هيچ كس منكر اين عمل منى

 .)٤(»ه صدقةنورث ما تركنا حنن معاشر األنبياء ال«نقل كرد كه حضرتش فرمود:  اللّه عليه وآله

 گويد: عبدالعلى انصارى نيز در اين زمينه سخن گفته است. وى مى

اند. از مجله موارد  دليل دوم بر نظر ما اين است كه صحابه بر وجوب عمل به خرب عدل اتفاق نظر داشته
األئمة من «ابوبكر نقل كرد كه  صلى اللّه عليه وآلهخدا  لآن، عمل كردن صحابه به حديثى است كه خليفه رسو

 .)٥(»نورث... حنن معاشر األنبياء ال«و  »قريش

 نويسد: مى شرح املنار ىف علم االصولنظام الدين انصارى در حبث وجوب پذيرش خرب واحد در 

آن سان كه  ئلني به حجيت خرب واحد امجاع و اتفاق نظر علما است. تفصيل اين موضوع ـدليل ديگر قا
مشارى به  ها در موارد ىب ـ بدين قرار است: به طور متواتر از صحابه نقل شده كه آن آمده است حتريردر كتاب 

                                                           
 .١٨١و  ١٨٠/  ٢) احملصول ىف علم االصول: ١(
 .١٢٢و  ١٢١/  ٢) املستصفى ىف علم االصول: ٢(
 .٢٩٨و  ٢٩٧/  ٢) االحكام يف اصول االحكام: ٣(
 . ٦٨٨/  ٢) كشف االسرار ىف شرح اصول البزدوي: ٤(
 .١٣٢/  ٢) فواتح الرمحوت ـ شرح مسلم الثبوت ـ هامش املستصفى: ٥(
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وجوب پذيرش خرب واحد اند كه جمموع اين موارد، امجاع و اتفاق نظر آنان را بر  كرده خرب واحد عمل مى
 توان برمشرد كه امرياملؤمنني ابوبكر به حديث مغريه و... عمل كرد. رساند... و از مجله اين موارد مى مى

 »نورث حنن معاشر األنبياء ال«و  »األئمة من قريش«مهچنني اتفاق نظر بر پذيرش حديث ابوبكر كه گفت: 
 ثابت شده است.

آن است كه احكام قرآن با خرب واحد نسخ ») نورث ال«دى (حديث وىل الزمه پذيرش چنني خرب واح
ـ صرفاً يك خرب واحد بوده و حال آن كه  پيش از آن كه امجاع بر آن حاصل شود شود، زيرا حديث ابوبكر ـ

 حكم ارث بردن دختر در قرآن، اطالق دارد.

هيچ ترديدى براى او منانده، به طورى  شنيدهصلى اللّه عليه وآله خدا  آرى! وقىت ابوبكر اين سخن را از رسول
 . تر بوده پس اين حديث را خمصص يا ناسخ قرآن قرار داد... كه حجيت آن از تواتر متام

 ديدگاه متكلمان

اند كه نقل اين  ـ اقرار منوده مثل علماى فقه و حديث هاى كالمى خود ـ دانشمندان كالم نيز در كتاب
ها اكتفا  منحصر به ابوبكر بوده است. اينك به نقل عبارت برخى از آنه وآله صلى اللّه عليخدا  حديث از رسول

 كنيم. مى

 نويسند: قاضى اجيى و شارح كتابش، شريف جرجاىن اين گونه مى

هاى تاريخ و سريه گواه  ها بوده است و كتاب شرايط امامت مهان است كه گفتيم و ابوبكر واجد متام آن
كه ابوبكر ظامل و ستمگر بوده است... كه با حكم قرآن در مورد ارث خمالفت  پذيرمي اين مطلب است. ما منى
تر توضيح دادمي و گفتيم كه ظامل كسى است كه معصيىت را مرتكب شود كه عدالت از  كرده است. البته ما پيش

اميان آورده  يه وآلهصلى اللّه علاو ساقط گردد و توبه نكند و خود را اصالح ننمايد، وىل كسى كه پس از بعثت پيامرب 
 و خود را اصالح منوده، ظامل نيست.

اند اين است كه او با ممانعت از ارث، با  گويد: ايراد ديگرى كه درباره ابوبكر گفته دهد و مى او ادامه مى
 آيه قرآن خمالفت منوده است.

 ؛با آيه بوده است آلهصلى اللّه عليه وخدا  گوييم: اين عمل وى به سبب معارض شدن كالم رسول در پاسخ مى
 .»نورث ما تركناه صدقة حنن معاشر األنبياء ال«چرا كه آن حضرت فرموده بود: 

اگر گفته شود: مشا بايسىت وجه حجيت اين حديث را بيان كنيد، زيرا اين حديث از مجله احاديث آحاد 
 است، و مهچنني بايد وجه ترجيح آن بر آيه قرآن روشن شود.
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ما در اين مورد به حجيت خرب واحد و وجه ترجيح آن نياز ندارمي، زيرا ابوبكر به  گوييم: در پاسخ مى
 .)١(چه شنيده بود، نداشت اى در آن شنيده بود عمل كرد و هيچ شبههصلى اللّه عليه وآله چه از پيامرب  مقتضاى آن

 نويسد: و مى سعدالدين تفتازاىن نيز در اين مورد اظهار نظر كرده

از مجله ايرادهاىي كه بر امامت ابوبكر گرفته شده اين است كه او با كتاب خدا در جريان ممانعت از ارث 
كه تنها  »حنن معاشر األنبياء«گويند كه او به سبب حديث  خمالفت كرده است. اينان مى صلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

ست، در حاىل كه ختصيص كتاب فقط با خرب متواتر جايز خودش نقل كرده است به اين كار دست يازيده ا
 است، نه با خربهاى آحاد.

ـ وىل گاهى داللت آن قطعى  گرچه متنش ظنى است گوييم: خرب واحد ـ در پاسخ اين اشكال مى
خورد، زيرا كه داللت عموم كتاب ظنى است،  است. در اين صورت عموم كتاب خدا به آن خرب ختصيص مى

 پذيرد. منت آن قطعى باشد. اين عمل به هنگام مجع بني دو دليل صورت مىگرچه صدور 

خدا  بديهى است كه حتقيق اين موضوع در اصول فقه آمده است بر اين اساس كه خربى كه از دهان رسول
اى  براى شنوندهبر اين  را فوق متواتر ندانيم به مرتله متواتر خواهد بود. بنا شنيده شود(!!) اگر آنصلى اللّه عليه وآله 

 .)٢(كه جمتهد است جايز خواهد بود كه عموم كتاب را به وسيله آن خرب ختصيص زند

اى از واقعيت  و در اين سخنان بينديشيم تا گوشه »بايد آزادانديش باشيم«ـ  ايد چنان كه نوشته آرى ـ
 براميان آشكار گردد.

 »ثال نور«موضوعات محورى حديث 

با توجه به آن چه درباره حديث مذكور بيان شد و رفتارى كه طبق اين حديث از ابوبكر سر زد اين 
  موضوع در چند حمور قابل بررسى است:

 محور اول: چه كسى بيشتر به اين حديث نياز داشت؟

صلى اللّه عليه خدا  حمدثان، متكلّمان و اصوليان مهگى اتفاق نظر دارند كه اين حديث را فقط ابوبكر از رسول

عليه مؤمنان على  نشنيده است. نه دامادش امري صلى اللّه عليه وآلهنقل كرده، و هيچ فرد ديگرى آن را از پيامرب  وآله

، و نه مهسرانش و نه حتى عايشه دختر ابوبكر، بلكه تا عليها السالم زهرا ، نه عمويش عباس، نه دخترش فاطمهالسالم
ى عايشه نيز چنني حديثى را از ابوبكر نشنيده بود... با آن كه آنان به اين موضوع و اين آن حلظه هيچ فردى حت

 حديث بيشتر از هر كسى نياز داشتند، و ابوبكر هيچ احتياجى به دانسنت آن حكم نداشت.

                                                           
 .٣٥٥/  ٨) شرح املواقف: ١(
 .٢٧٨/  ٥) شرح املقاصد: ٢(
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 گويد: فخر رازى در اين مورد مى

و عباس بودند. اينان از  عليهما السالمبه راسىت كساىن كه به دانسنت اين حكم نياز داشتند تنها على، فاطمه 
زيرا  ؛زاهدان، عاملان و دينداران بزرگ بودند. وىل به طور حتم ابوبكر هيچ نيازى به شناخت اين حكم نداشت

وجود داشته  صلى اللّه عليه وآلهخدا  ابوبكر در زمره كساىن نبوده است كه حتى احتمال ارث بردن وى از رسول
صلى اللّه خدا  توان شايسته دانست كه رسول كرد. پس چگونه مى رگز بر دل او خطور منىباشد، و اين مطلب ه

اين حكم را به كسى كه هيچ نيازى به آن نداشته است رسانده، و به كساىن كه كامالً به آن نياز  عليه وآله
 .)١(اند نرسانده باشد داشته

چه در  توان به آن در اصل صدور اين خرب شك و ترديد وجود دارد، چگونه مى به اين ترتيب، هنگامى كه
اجنام صلى اللّه عليه وآله خدا  هاىي كه براى متواتر جلوه دادن اين خرب از رسول هاى بعدى نقل شده و تالش قرن

 گرفته اطمينان كرد...؟!

 سه حديث انحصارى

 ها را روايت منوده است: ا ابوبكر آنهاى اصوىل سه حديث نقل شده است كه تنه در كتاب

 حديث ارث است كه موضوع نوشتار ماست. ـ حديث يكم،

رسد اين مهان حديثى است كه ابوبكر در  است، كه به نظر مى »األئمة من قريش«حديث  ـ حديث دوم،
 ماجراى سقيفه گفت و انصار را بدان جماب منود.

 است. »توناألنبياء يدفنون حيث ميو«حديث  ـ حديث سوم،

حديث اول موضوع اصلى حبث است و آن را تكميل خواهيم كرد، اما اين جا به اختصار در مورد دو 
 مناييم. حديث ديگر نيز مطالىب را مطرح مى

دهد كه اين  درباره حديث دوم جاى حبث مهمى وجود دارد، زيرا ظاهر كلمات اهل تسنن نشان مى
شنيده، و هيچ فرد ديگرى نشنيده است، و اين موضوعى  صلى اللّه عليه وآلهخدا  حديث را فقط ابوبكر از پيامرب

كه به سرنوشت  تنها ابوبكر را از اين مطلب ـ صلى اللّه عليه وآلهخدا  شگفت است، زيرا چگونه ممكن است رسول
ه باشد؟ از ـ آگاه كرده باشد و به ديگر مسلمانان خرب نداد اسالم و مسلمانان تا روز رستاخيز بستگى دارد

 طرىف، چگونه ممكن است اين مطلب را هيچ كس تا آن زمان و تا تشكيل سقيفه از ابوبكر نشنيده باشد؟

اند، چرا كه اين  اند به خطا رفته مگر گفته شود: دانشمنداىن كه اين حديث را جزء احاديث آحاد مشرده
 :فرموده صلى اللّه عليه وآلهحديث مهان حديثى است كه پيامرب خدا 

 االئمة من بعدي اثنا عشر كلّهم من قريش.

                                                           
 .٢١٨/  ٥) التفسري الكبري: ١(
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 پيشوايان پس از من دوازده نفرند كه مهگى از قريش هستند.

و مهني حديث منظور ابوبكر بوده است. اما در اين صورت پرسش ديگرى مطرح خواهد شد، كه اگر 
ه مجع شدند تا براى آن حضرت شنيده بودند، چگونه در سقيف صلى اللّه عليه وآلهخدا  انصار اين سخن را از رسول

 جانشني تعيني كنند، آن گونه كه نقل شده است.

اند پس فاسق و غري  اند و خمالفت كرده شنيدهصلى اللّه عليه وآله از طرىف، اگر چنني حديثى را از پيامرب خدا 
اين است كه  عادل خواهند بود، و اگر تا آن زمان نشنيده بودند مهان سؤال خنست باقى است، زيرا فرض بر

بيان  صلى اللّه عليه وآلهخدا  اى از اصحاىب كه در مدينه بودند از سوى رسول چنني حديثى دست كم در ميان عده
ـ قطعى  است» كلّهم من قريش«كه عبارت  كه در توجيه آن بگوييم: خبشى از حديث ـ شده باشد. مگر آن

نشنيده بوده، بلكه ديگران به او  صلى اللّه عليه وآلهخدا  لرا از رسو نيست، زيرا راوى به سبب هياهوى حاضران، آن
هاى صحاح اهل سنت و منابع ديگر آمده است، و نقل اين حديث بدون آن  اند. چنان كه در كتاب رسانده

 ها گواه اين مطلب است. عبارت در ديگر كتاب

 صلى اللّه عليه وآلهخدا  اى رسولو يا آن كه بگوييم: گرد هم آمدن انصار در سقيفه براى تعيني جانشني بر
 طلبد. نبوده است، و البته حتقيق اين موضوع مهم و خطري فرصىت ديگر مى

 گفتيم كه سومني حديث احنصارى ابوبكر اين روايت است:

 .األنبياء يدفنون حيث ميوتون

 شوند. پيامربان هر جا از دنيا روند مهان جا دفن مى

و به منظور تعيني حمل  صلى اللّه عليه وآلهخدا  ايت را به مناسبت وفات رسولرسد كه ابوبكر اين رو به نظر مى
 توانيم بپذيرمي: دفن آن حضرت گفته است. البته ما اين حديث را نيز به چند دليل منى

 به اين مطلب نياز نداشته است. عليهم السالمخنست آن كه ابوبكر بيش از على و اهل بيت پيامرب  ـ

را بر زمني رها كرد و به سقيفه رفت تا بر سر  صلى اللّه عليه وآلهخدا  بوبكر جنازه رسولدوم آن كه ا ـ
. در اين صورت چه كسى از صلى اللّه عليه وآلهرياست نزاع كند، و از اين ماجرا بريون نيامد مگر بعد از دفن پيامرب 

 پرسشى از او شده تا او چنني پاسخى گفته باشد؟پرسيده؟ و كجا چنني  صلى اللّه عليه وآلهاو درباره حمل دفن پيامرب 

را بر طبق وصيت آن حضرت بر عهده داشت  صلى اللّه عليه وآلهسوم آن كه كسى كه كارهاى رسول خدا  ـ
را صلى اللّه عليه وآله بود، او نيز غسل و كفن و دفن آن گرامى را اجنام داد و حمل دفن پيامرب  عليه السالمامري مؤمنان على 

 گامى كه بر سر آن اختالف افتاده بود، تعيني كرد. چنان كه در روايىت اين گونه آمده است:هن

 برخى از آنان گفتند: در بقيع دفن شود.«

 بعضى ديگر گفتند: در صحن مسجد دفن گردد.

 فرمود: عليه السالمامري مؤمنان على 
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 . البقعة الّيت قبض فيهاإنّ اللّه مل يقبض نبيه إالّ يف أطهر البقاع فينبغي أن يدفن يف

ها. پس شايسته است در مهان  ترين بقعه كند مگر در پاكيزه خداوند هيچ پيامربى را قبض روح منى
 .اى كه قبض روح گرديده دفن شود بقعه

در خانه خودش دفن  صلى اللّه عليه وآله از اين رو مهه آن گروه بر سخن آن حضرت هم نظر شدند و پيامرب
 .)١(»گرديد

 كند را تكذيب مى» نورث ال«محور دوم: قرآن حديث 

كند.  دومني حمور قابل بررسى در مورد حديث ابوبكر اين است كه قرآن كرمي آن حديث را تكذيب مى
 .»نورث إنا معاشر األنبياء ال«كند كه حضرتش فرمود:  نقل مىصلى اللّه عليه وآله ابوبكر از پيامرب 

 فرمايد: در حاىل كه قرآن جميد مى

)ودمانُ داولَيرِثَ سو٢()و(. 

 و سليمان وارث داوود شد.

 منايد: اين گونه نقل مى عليه السالممهچنني قرآن از زبان زكريا 

)نيل م با فَهرأَيت عاقرام تكانرائي وو نم يوالالْم فْتي خإِنا ويلو كنآلِ  لَد نرِثُ ميرِثُين وي *
 .)٣()يعقُوب واجعلْه رب رضيا

و من پس از خود از بستگامن بيمناكم و در حاىل كه زمن نازا و عقيم است. پس تو از جانب خود وىلّ و 
دان يعقوب نيز ارث برده و او را اى پروردگار من جانشيىن به من ببخش، كه از من ارث برد و از خان

 .مورد پسند و رضايت خود گردان

 بديهى است كه هر چه بر خالف كتاب خدا باشد به طور حتم و ضرورت مردود است، زيرا حقيقت
گذارنده بر جاى مانده است به  چه كه از ارث معناى مرياث در لغت و در شرع عبارت است از انتقال آن

 ـ آن هم مطابق با حكم اهلى كه در فقه بيان شده است. چه ملك باشد چه حق او بعد از فوتش ـ وارثان

روشن است كه محل كردن اين موضوع بر نبوت و علم خالف ظاهر است. چرا كه نبوت از امورى 
ى در آن نيست كه بتوان آن را از خداوند طلب كرد، زيرا نبوت به انتخاب و گزينش اهلى است و هيچ فرد

 نقشى ندارد و درخواست و طلب هيچ فردى نيز در آن اثرى خنواهد گذاشت.

كند كه مقصود از مرياث، مال و  هاى متعددى وجود دارد كه تأكيد مى فراتر اين كه در آيات قرآن قرينه
 داراىي است، نه نبوت و علم.

                                                           
)١ ( :٣و  ٢/  ٦ذيب االحكام. 
 .١٦) سوره منل: آيه ٢(
 . ٥و  ٤) سوره مرمي: آيات ٣(



 PM

 ست:آمده ا عليهما السالماى از قرآن درباره داوود و سليمان  در آيه

 .)١()وكُال آتينا حكْما وعلْما(

 و به هر يك از آنان داورى و دانش فراوان دادمي.

 فرمايد: مى عليه السالمقرآن كرمي درباره حيىي 

 .)٢()وآتيناه الْحكْم صبِيا(

 ادمي.و ما در كودكى حكم (پيامربى) به او د

در دعاى خود از خداوند فرزندى خواست تا وىلّ او باشد و مواىل او را از  عليه السالمدر آيه ديگر زكريا 
گردد، مهچنني زكريا از خداوند فرزندى خواست كه  مرياث وى حمروم منايد و اين جز در مال و داراىي حمقّق منى
 .)٣(آن كه مورد رضايت استمورد رضايت باشد، در حاىل كه هيچ پيامربى نيست مگر 

كند بيان  مناييم كه از چيزهاىي كه سخن ما را تأكيد مى اين جا نظر نگارنده نامه را به اين نكته جلب مى
گويند: مقصود در اين آيات، ارث مال و داراىي  ها مى اى از مفسران بزرگ اهل تسنن است. آن صريح عده

 است، نه علم و نبوت.

اين نكته براى پژوهشگرى كه در ذيل اين آيات به تفسري طربى، رازى و ديگر تفاسري نامدار مراجعه كند 
هويداست. از اين رو، تالش برخى از افراد براى منصرف كردن آيات از ظواهرشان در راه دفاع از ابوبكر ساقط 

 گردد. مثر مى شده و ىب

 و عباس عليه السالمبه وسيله على  محور سوم: تكذيب حديث

و عباس آن را نپذيرفته  عليه السالممؤمنان على  سومني حمور بررسى اين روايت اين است كه به طور مسلّم امري
 اند، چنان كه در حديثى كه مسلم نقل كرده، آمده است: و تكذيبش كرده

بكر: أنا ويل رسول  ، قال أبوصلّى اللّه عليه وآلهبن أوس قال: قال عمر هلما: فلما توفّي رسول اللّه  عن مالك

 أخيك، ويطلب هذا مرياث امرأته من أبيها. ، فجئتما تطلب مرياثك من ابنصلّى اللّه عليه وآلهاللّه 

نورث ما تركناه صدقة، فرأيتماه كاذباً آمثاً غادراً خائناً،  : الصلّى اللّه عليه وآلهبكر: قال رسول اللّه  فقال أبو

وويل صلّى اللّه عليه وآله بكر وأنا ويل رسول اللّه  لّه يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق. مثّ توفّي أبووال

 بكر، فرأيتماين كاذباً آمثاً غادراً خائناً. أيب

صلى اللّه خدا  و عباس گفت: هنگامى كه رسول عليه السالمبن خطّاب به على  گويد: عمر بن اوس مى مالك

هستم. مشا دو نفر آمديد، تو ارث  صلى اللّه عليه وآلهخدا  از دنيا رفت ابوبكر گفت كه من وىلّ رسول هعليه وآل

                                                           
 .٧٩) سوره انبياء: آيه ١(
 .١٢) سوره مرمي: آيه ٢(
 . ٥و  ٤) اشاره به سوره مرمي: آيات ٣(
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 صلى اللّه عليه وآلهخدا  خواسىت و او ارث مهسرش از پدرش را، ابوبكر گفت: رسول پسر برادرت را مى
 .»نورث وما تركناه صدقة ال«فرموده: 

خدا سوگند كه او صادق، درستكار و  كن و خائن دانستيد، اما بهش پس او را دروغگو، خطاكار، پيمان
 .)١(»در راه راست و پريو حق بود(!!)...

ـ اين  دانسته )٢(اند و بزار آن را حسن االسناد كه امحد و بزار نقل كرده مهچنني در روايت ديگرى ـ
 گونه آمده است:

بكر، خاصم العباس علياً يف أشياء  واستخلف أبو صلّى اللّه عليه وآلهعباس، قال: ملّا قبض رسول اللّه  عن ابن

 .هصلّى اللّه عليه وآلتركها رسول اللّه 

 رضي اللّه عنهأُحركه، فلما استخلف عمر  حيركه فال فلم صلّى اللّه عليه وآلهبكر: شيء تركه رسول اللّه  فقال أبو

أُحركه، فلما استخلف عثمان اختصما إليه، فأسكَت عثمان ونكّس  حيركه فال اختصما إليه، فقال: شيء مل

 رأسه.

دي بني كتفي العباس، فقلت: يا أبت أقسمت عليك إالّ عباس: فخشيت أن يأخذه، فضربت بي قال ابن

.سلّمته لعلي 

از دنيا رفت و ابوبكر در جاى او قرار گرفت،  صلى اللّه عليه وآلهخدا  عباس گويد: هنگامى كه رسول ابن
 تالف كردند.از خود به جا گذاشته بود اخ صلى اللّه عليه وآله بر سر چيزهاىي كه پيامرب عليه السالمعباس با على 

به جا گذاشته و اقدامى نسبت به آن نكرده، من نيز  صلى اللّه عليه وآلهابوبكر گفت: چيزى را كه رسول خدا 
 كنم. هيچ اقدامى نسبت به آن منى

ها اختالف خود را نزد عمر بردند. او گفت: چيزى را كه ابوبكر  هنگامى كه عمر جانشني او شد، آن
 دهم. منىتغيري نداده، من هم تغيري 

ها اختالف خود را نزد عثمان بردند، اما عثمان سكوت كرد و  و آن گاه كه عثمان جانشني او شد آن
 سرش را پايني انداخت.

گويد: من ترسيدم كه پدرم مال را بردارد، پس با دست به پشت عباس زدم و گفتم: اى  عباس مى ابن
 .)٣(واگذارى السالمعليه دهم كه مال را به على  پدر! تو را سوگند مى

 

 

                                                           
 ، كتاب جهاد باب حكم ىفء.١٥٢/  ٥) صحيح مسلم: ١(
 تسنن روايىت است كه سند آن حسن باشد، وىل منت حديث به واسطه شذوذ يا علّت، حسن نباشد.) حسن االسناد در اصطالح اهل ٢(
 .١٤٠٤٤، حديث  ٥٨٦/  ٥) كرت العمال: ٣(
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 توجه به تحريف بخارى

پس مشا او را دروغگو، خطاكار و خائن «بخارى حديث سابق را چند مرتبه نقل كرده، وىل عبارت: 
را هاى خمتلف در آن تصرف كرده است. وى در باب وجوب مخس آن  را حذف منوده و يا به شكل» دانستيد

 كند: چنني روايت مى

بكر  فقبضها أبو صلّى اللّه عليه وآلهاللّه  بكر: أنا ويل رسول ، فقال أبوصلّى اللّه عليه وآلهقال عمر: مثّ توفّى اللّه نبيه 

للّه ، واللّه يعلم أنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق، مثّ توفّى اصلّى اللّه عليه وآلهاللّه  فعمل فيها مبا عمل رسول

وما  صلى اللّه عليه وآلهبكر، فقبضتها سنتني من إماريت، أعمل فيها مبا عمل رسول اللّه  بكر، فكنت أنا ويل أيب أبا

 بكر، واللّه يعلم أني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. عمل فيها أبو

وىلّ رسول خدا بن خطّاب گفت: آن گاه كه خداوند پيامربش را قبض روح منود. ابوبكر گفت: من  عمر
صلى اللّه عليه وآله  خدا اموال را در اختيار گرفت و مهان گونه رفتار كرد كه پيامرب پس ؛هستم صلى اللّه عليه وآله

دانست كه او در ادعايش صادق و درستكار و در راه راست و پريو حق  كرد و خدا مى در آنان عمل مى
 .)١(بود(!!)...

و  نفقاتنضري و در كتاب  ، باب حديث بىنمغازىدر اين جا آن عبارت را اصالً نياورده، اما در كتاب  وى
 .)٢(به طور گوناگون حتريف كرده استاالعتصام و در كتاب  الفرائضدر كتاب 

 ن خطّابب محور چهارم: تكذيب عملى حديث توسط عمر

 و عباس، در عمل اين حديث را تكذيب منوده است. عليه السالمبن خطّاب با باز گرداندن فدك به على  عمر

و  عليه السالمتكذيب حديث به وسيله على «بخارى و مسلم، در ذيل حديثى كه ما با عنوان  صحيحدر 
 بيان كردمي، اين گونه آمده است:» عباس

 گرداند. و عباس باز عليه السالمك را به على عمر در زمان حكومت خود فد

 در آن روايت آمده است:

و عباس را خماطب قرار داد و گفت: سپس تو و اين مهراهت با هم، نزد من آمديد در  عليه السالمعمر على 
ا اين شرط دهم، اما ب حاىل كه كار مشا يكى بود و گفتيد: فدك را به ما بده و من گفتم: اگر خبواهيد به مشا مى

و مشا  ؛داد اجنام مى صلى اللّه عليه وآلهخدا  كه با خدا عهد كنيد كه درباره فدك مهان كارى را اجنام دهيد كه رسول
 آيا چنني نيست؟ ؛نيز آن را به اين شرط گرفتيد

 .)٣(گفتند: آرى

                                                           
 .١٠٨/  ٤) صحيح بخارى: ١(
 .١٨٧/  ٩و  ٢٦٧/  ٨، ١١٤/  ٧، ٢٠٧/  ٥) صحيح بخارى: ٢(
 ، كتاب اجلهاد والسري، باب حكم ىفء.١٥٣و  ١٥٢/  ٥) صحيح مسلم: ٣(
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 ايتاى در رو انديشه

هاى متفاوت از بخارى و مسلم نقل كردمي و از چگونگى تصرفات و  گونه حال كه اين روايت را به
ها بينديشيم و به نكات آن توجه مناييم.  حتريفات بخارى آگاه شدمي، جا دارد كه ما و نگارنده نامه در اين نقل

 شود: ها ديده مى نكات جالىب در آن

و عباس فدك را مطالبه كرده بودند، بنا بر اين، مرجع  عليه السالمه على ـ ظاهر روايت چنني است ك ١
 فدك است.» ها«ضمري 

، عليها السالمبه عنوان نيابت از طرف حضرت زهرا  عليه السالمـ پر واضح است كه مطالبه امري مؤمنان على  ٢
 و مطالبه عباس از باب ارث خودش بوده است.

شود و  ـ ديده مى آن سان كه نقل كردمي ـ معجم البلدانوت محوى در اين موضوع آشكارا در سخن ياق
 غري از فدك را خواسته بودند. صلى اللّه عليه وآلهخدا  توان گفت: شايد آنان اموال ديگرِ رسول منى

 ».با اين شرط كه با خدا عهد كنيد كه...«ـ عمر فدك را به آنان بازگرداند و گفت:  ٣

 است.» إنا معاشر األنبياء...«ن عملى حديث اين رفتار وى دروغ مشرد

باز  عليها السالمآورد كه چرا خود ابوبكر با گرفنت تعهد فدك را به زهرا  مهچنني اين نكته را به ذهن مى
 نگرداند؟

ها به نزد ابوبكر و عمر  و عباس درباره فدك، رفنت آن عليه السالمـ در اين حديث از اختالف ميان على  ٤
توان  سخن به ميان آمده است. اين موضوعى است كه هرگز منى عليه السالمرى و توهني عباس به على براى داو

 را تصديق كرد و پذيرفت. آن

 عليهما السالمبن خطّاب در جريان گرفنت فدك و باز نگرداندن آن به حضرت على و حضرت زهرا  ـ عمر ٥
 گردانده باشد؟ كن است در زمان حكومتش آن را بازشخصاً مهكار اصلى ابوبكر بود، با اين حال چگونه مم

دهد كه مقصود آنان از گرفنت  البته بايد گفت: اين مطلب از مجله قراين و شواهدى است كه نشان مى
فدك در آن زمان، خود فدك نبوده، بلكه غرض ديگرى در ميان بوده است، چنان كه مطالبه آن از جانب حضرت 

 نيز هدف ديگرى داشته است. عليها السالمالنساء فاطمه زهرا و سيدة  عليه السالمعلى 

 روايات نقل شده و اضطراب علما

اند، زيرا اين  با توجه به نكات مطرح شده، دانشمندان اهل تسنن در مقابل اين حديث به اضطراب افتاده
ارد، چرا كه هم اقرار و و عباس در خود د عليه السالمروايت نقض ماجرا را، هم توسط عمر و هم توسط على 

را توسط آن دو، و هم مطالبه فدك را در مهان زمان(!!) در بر دارد. عالوه  »إنا معاشر األنبياء...«پذيرش روايت 
 (!!) را نيز در بر دارد.عليه السالمها ناسزاگوىي عباس به على  بر اين

 كند: نويسد كه قاضى عياض از مازرى اين گونه نقل مى نووى مى
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 باشد. عليه السالمظاهر اين ماجرا شايسته عباس نيست، و هيهات كه حتى برخى از اين اوصاف در على 

 را دروغگو بدانيم. افزايد: اگر راهى براى تأويل آن نيابيم ناگزيرمي كه راويان آن وى مى

ود حذف كرده گويد: و اين باعث شده كه برخى از حمدثني آن الفاظ حديث را از نسخه خ در ادامه مى
 .)١(است

 نويسد: احلديد در اين مورد مى اىب و ابن

اند تا ارثشان را طلب كنند، نه واليت و  و عباس آمده عليه السالمدهد كه على  اين حديث آشكارا نشان مى
شكالت است. چرا كه ابوبكر در مهان ابتداى كار موضوع را از ريشه بريد و حكومت را، و اين موضوع از م

هيچ ارثى نگذاشته، و عمر نيز او را در  صلى اللّه عليه وآلهو ديگران تأكيد كرد كه پيامرب  عليه السالمنزد عباس و على 
بوبكر بازگشته باشند و براى بعد از وفات ا عليه السالماين ماجرا كمك كرد. پس چگونه ممكن است عباس و على 

 ياىب آن نيست، تالش كنند؟! موضوعى كه متام شده و اميدى به دست

اند كه شايد عمر حكم ابوبكر را در اين ماجرا  و عباس گمان كرده عليه السالممگر آن كه بگوييم: على 
فدك، عمر را به مهدسىت با ابوبكر و عباس در ماجراى گرفنت  عليه السالمنقض كند كه اين نيز بعيد است، زيرا على 

 كردند. متهم مى

، بنا بر اين چطور ممكن »من و ابوبكر را به ظلم و خيانت متهم كرديد«گويد:  بينيد كه عمر مى مگر منى
 .)٢(است كه آن دو گمان كرده باشند كه شايد عمر حكم ابوبكر را نقض كند و ارث آن دو را بدهد؟!

 صلى اللّه عليه وآلهمحور پنجم: مطالبه ميراث توسط همسران پيامبر 

عثمان را نزد ابوبكر فرستادند و ارث صلى اللّه عليه وآله هاىي، ثابت شده است كه مهسران پيامرب  طبق نقل
اى از بزرگان با سندهايشان نقل  ا را عدهرا مطالبه كردند. اين ماجرصلى اللّه عليه وآله خدا  خودشان از رسول

 اند: كرده

 صلى اللّه عليه وآلهگويند: مهسران پيامرب  كند كه عروه و عمره مى عبدالرزاق از معمر از زهرى نقل مى
 شخصى را نزد ابوبكر فرستاده و ارثشان را درخواست كردند.

 صلى اللّه عليه وآلهخدا  كنيد؟ مگر رسول ه منىعايشه كسى را نزد آنان فرستاد و گفت: چرا تقواى خدا پيش
 گذارمي صدقه است؟! چه بر جاى مى گذارمي و آن نگفت كه ما ارث منى

با اين سخن عايشه راضى شده و درخواست خود را رها  صلى اللّه عليه وآلهگويد: مهسران پيامرب خدا  راوى مى
 .)٣(كردند

                                                           
 ، باب حكم ىفء از كتاب اجلهاد والسري.١٧٥٧حديث  ٥٩/  ١٢) شرح صحيح مسلم: ١(
 .٢٣٠و  ٢٢٩/  ١٦احلديد:  اىب ) شرح ج البالغه ابن٢(
 .٩٧٧٣حديث  ٤٧١/  ٥) املصنف: ٣(
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منايد كه عروه و عمره  كند: عبدالرزاق از معمر از زهرى نقل مى يه نيز اين گونه نقل مىراهو ابن
 .)١(شخصى را نزد ابوبكر فرستاده و ارث خود را طلب منودند...صلى اللّه عليه وآله گويند: مهسران پيامرب  مى

گويد كه از عبدالرزاق از معمر از زهرى نقل شده كه عروه  اين روايت را رافعى نيز آورده است. وى مى
 .)٢(اند:... و عمره گفته

شبه با سند خود از زهرى از عروه  البته در اين روايات نامى از شخص فرستاده شده نيامده است، وىل ابن
 .)٣(ن را فرستادند...كند كه مهسران پيامرب عثما از عايشه نقل مى

» عثمان«اند، پس پنهان نگه داشنت نام  و برخى ديگر نيز اين چنني نقل كرده )٥(، ياقوت محوى)٤(بالذرى
 اى ناپنهان دارد! نكته

آمده است. وىل بخارى، مسلم، امحد، نساىي و » فرستادند«روايات واژه كه در متام اين  نكته ديگر اين
و البته راز تغيري  ؛)٦(»ها قصد داشتند كه عثمان را بفرستند آن«اند:  اى ديگر با مهني سند چنني نقل كرده عده

 عبارت واضح و آشكار است.

» عايشه«ها را از اين مطالبه منصرف كرده  نكته ديگر اين كه در متام اين روايات كسى كه مانع شده و آن
ها را از اين درخواست منصرف  است، بلكه در عبارت طرباىن آمده است كه عايشه گفت: ومن بودم كه آن

 .)٧(كردم

در اثر گفته من  صلى اللّه عليه وآلهشبه آمده است كه عايشه گفت: تصميم مهسران رسول خدا  و در روايت ابن
 .)٨(پايان يافت

 .)٩(و در روايت رافعى آمده است: پس آنان به سخن او رضايت داده و تصميم خود را رها كردند

داد عايشه نيز مانند ساير  تر مطلىب را از عايشه نقل كردمي كه نشان مى اين در حاىل است كه ما پيش
و اين موضوع جاى  ؛خرب بود نسبت داده بود، ىب صلى اللّه عليه وآلهچه پدرش ابوبكر به پيامرب  مهسران پيامرب از آن

 تأمل دارد.

 

                                                           
 .٣٦٢/  ٢راهويه:  ) مسند ابن١(
 .٢٧/  ٤) التدوين يف أخبار قزوين: ٢(
 .٢٠٧/  ١) تاريخ املدينة املنورة: ٣(
 .٤٣/  ١) فتوح البلدان: ٤(
 .٢٧٢/  ٤) معجم البلدان: ٥(
 .٦٣١١حديث  ٦٦/  ٤، سنن نساىي: ٢٦٢/  ٦، مسند امحد: ١٥٣/  ٥، صحيح مسلم: ٧حديث  ٢٦٨/  ٨) صحيح بخارى: ٦(
 .٢٧١و  ٢٧٠/  ٤) املعجم االوسط: ٧(
 .٢٠٥/  ١) تاريخ املدينة املنورة: ٨(
 .٢٧/  ٤دوين ىف اخبار قزوين: ) الت٩(
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 تكذيب گفتارى و رفتارى حديث به وسيله ابوبكرمحور ششم: 

و از خودمان چيزى نگوييم، اما ابوبكر خودش با  »طرف باشيم ىب«امي كه  ما به نگارنده نامه قول داده
 گفتار و كردارش اين حديث را تكذيب منود.

از  يها السالمعلتكذيب عملى او آن گونه بود كه هنگامى كه صديقه طاهره فاطمه زهرا  تكذيب رفتارى:
 ابوبكر پرسيد:

 أيف كتاب اللّه أن ترثك ابنتك وال أرث أيب؟!

 برم؟ برد و من از پدرم ارث منى آيا در كتاب خدا آمده است كه دخترت از تو ارث مى

نقل كردمي ابوبكر در پاسخ، نامه فدك  سريهآن سان كه پيش از اين در روايت نورالدين حلىب نويسنده كتاب 
اى است براى  بانو نوشت. در مهان زمان عمر وارد شد و پرسيد: اين چيست؟ پاسخ داد: نوشتهرا براى آن 

 فاطمه درباره ارث پدرش.

 داىن عرب به ستيز با تو برخواهند خواست؟ عمر گفت: به مسلمانان چه خواهى داد در حاىل كه مى

 .)١(آن گاه عمر نوشته را گرفت و پاره كرد

صادر كرده،  صلى اللّه عليه وآلهخدا  مهچنني ابوبكر خود با احكامى كه درباره اشياى بر جاى مانده از رسول
ـ در مورد  و مهچنني عمر ها عبارت است از: حكم ابوبكر ـ از مجله آن ؛حديث خود را تكذيب منوده است
 .صلى اللّه عليه وآلهمركب، مششري و عمامه پيامرب خدا 

چيزهاىي را نزد  صلى اللّه عليه وآلهدارد كه پيامرب خدا  حنبل روايىت نقل كرده كه با صراحت بيان مىبن  امحد
 گذاشته بود. عليه السالمامرياملؤمنني 

بن رجاء از عمري موىل  عوانه از اعمش از امساعيل بن حماد براى من نقل كرد كه ابو گويد: حيىي امحد مى
قبض روح شد و ابوبكر جانشني  صلى اللّه عليه وآلهخدا  گويد: هنگامى كه رسول س مىعبا عباس نقل كرد كه ابن

از خود بر جا گذاشته بود  صلى اللّه عليه وآلهخدا  بر سر چيزهاىي كه رسول عليه السالموى گشت عباس با على 
 اختالف كرد.

اقدامى نسبت به آن نكرده من نيز  بر جاى گذاشته و صلى اللّه عليه وآلهخدا  ابوبكر گفت: هر چه را رسول
 كنم. هيچ اقدامى منى

 و عباس اختالف خود را نزد وى بردند. عليه السالمهنگامى كه عمر جانشني وى شد على 

 دهم. عمر گفت: چيزى را كه ابوبكر تغيري نداده، من نيز تغيري منى

مان سكوت كرد و سر خود را و هنگامى كه عثمان جانشني او شد آنان اختالف خود نزد وى بردند. عث
 پايني افكند.

                                                           
 .٤٨٨/  ٣) سريه حلبيه: ١(
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ها را بگريد. از اين رو با دست به پشت او زدم و گفتم:  گويد: من ترسيدم كه عباس آن عباس مى ابن
 .)١(واگذارى. او نيز چنني كرد عليه السالمها را به على  دهم كه آن پدرجان! تو را سوگند مى

گذاشته بود، تصريح  عليه السالمعلى  مؤمنان نزد امري صلى اللّه عليه وآلهچه پيامرب خدا  در اين حديث به آن
 اند، اما در ديگر روايات و گفتار علما به برخى از اين اموال بر جاى مانده تصريح شده است. نكرده

 عليه السالمبراى امري مؤمنان  صلى اللّه عليه وآله يامربچه را پ قاضى عبداجلبار معتزىل در يك حديث قطعى آن
على  گذاشته اين گونه نام برده است: مششري، مركب، عمامه و چيزهاىي ديگر. و در اين زمينه سخىن را از ابو

احلديد در  اىب . و اين گفت و گو را ابن)٢(نيز آن را پاسخ داده استرمحه اللّه جباىي نقل كرده كه سيد مرتضى 
 .)٣(آورده است شرح ج البالغه

تيميه قرار  كه در مواردى مورد اعتماد ابن ) ـ٤٥٨فَراء حنبلى (درگذشته  مهچنني قاضى فقيه ابويعلى ابن
 نوشته است: صلى اللّه عليه وآلهخدا  حث صدقات رسولـ در مب گرفته

ها هشت  معين است، زيرا از او گرفته شده و مشخص شده است و آن صلى اللّه عليه وآلهخدا  صدقات رسول
اند، عبارتند  گويد: اما امواىل كه غري از اين هشت صدقه بوده مشارد و مى ها را مى مورد بوده است. سپس آن

 . از...

آن  ؛در مدينه صلى اللّه عليه وآلهخدا  هاى مهسران رسول گويد: اما خانه برد تا آن كه مى ها را نام مى ناو آ
اى را كه ساكن بودند خبشيد و نيز آن را برايشان وصيت كرد. پس اگر اين  حضرت به هر كدامشان مهان خانه

بريون است، و اگر اين  صلى اللّه عليه وآلهاز صدقات پيامرب به عنوان متليك بوده،  صلى اللّه عليه وآلهخبشش از سوى پيامرب 
ها خبشى از مسجد  آيد. امروزه آن ها بوده از صدقات به مشار مى خبشش براى سكونت و براى مداراى با آن

 ها بريون از مسجد باشد. كنم چيزى از آن شده و گمان منى صلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

اين  صلى اللّه عليه وآلهبن احلكم در مورد اسباب سفر رسول خدا  شام كلىب از عوانةنويسد: ه وى در ادامه مى
 عليه السالم ، بريق و كفش ايشان را به علىصلى اللّه عليه وآلهگونه نقل كرده است: ابوبكر از اسباب سفر رسول خدا 

 ها صدقه است. داد و گفت: غري از اين

در حاىل از دنيا رفت كه زره خود صلى اللّه عليه وآله گويد: رسول خدا  اسود نيز نقل كرده است كه عايشه مى
 صاع جو نزد يك يهودى به امانت گذاشته بود. ٣٠را در عوض 

بن  معروف است، نقل شده كه اين زره در روزى كه حسني» بتراء«اگر زرهش مهان بوده باشد كه به 
 . ...، چوب دسىت... و انگشتر ايشان...كشته شد بر تنش بوده... و اما برده عليه السالمعلى 

                                                           
 ل گرديد.. اين روايت پيشتر نق١٣/  ١) مسند امحد: ١(
 .٨٢/  ٤والشاىف ىف االمامه:  ،٣٣١، ١، ق ٢٠) املغىن ىف االمامه: ٢(
 .٢٦١/  ١٦احلديد:  اىب ) شرح ج البالغه ابن٣(
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بر جاى ماند. واللّه  صلى اللّه عليه وآلهخدا  اين جمموعه چيزهاىي است كه به عنوان صدقه و ماترك رسول
 .)١(اعلم

 ـ آمده است: سقيفهبه نقل از ابوبكر جوهرى در كتاب  ـ شرح ج البالغهدر 

 .)٢(، مركب و كفش او به على داده شد...صلى اللّه عليه وآلهد رسول خدا وسايل نرب

بن روزان نيز به اين روايت اعتراف كرده و منكر آن نشده، اما سعى كرده است به اشكال وارد  فضل
 تر است. اين خرب را منكر شده، به انصاف نزديكتيميه كه اصل  شده پاسخ دهد. البته سخن وى از ابن

صلى اللّه عليه آن چه از لباس، سالح و مركب از پيامرب «خودش در خبش  تاريخكثري نيز در  در اين مورد ابن

سخن به ميان آورده و از انگشتر، مششري، » بر جا مانده و در دوران حياتش به وى اختصاص داشته است وآله
 نام برده است.صلى اللّه عليه وآله هاى پيامرب  ها و مركب ن، لباس، اسبدا كفش، ظرف، سرمه

ها پس  كثري كالمش را بسيار جممل بيان كرده و خنواسته است كه هيچ سخىن در مورد وضعيت آن وىل ابن
 مده است:به ميان آورد. با اين حال وى از بيهقى نقل كرده كه در روايات آصلى اللّه عليه وآله از وفات پيامرب 

 اى زمني، لباس و انگشتر بر جا ماند. وفات كرد و از او استر سفيد، سالح، قطعه صلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

ها پس از وى زنده بود،  ـ سال كه مهان شهباء باشد ـ صلى اللّه عليه وآلهآرى، البته گفته است: استر پيامرب 
 .)٣(نزد وى بود ه السالمعليطالب  بن اىب تا اين كه در دوران حكومت على

صلى اللّه مهان گونه كه اشاره شد ابوبكر با گفتار خود حديثى را كه خودش به پيامرب خدا  تكذيب گفتارى:

 نسبت داده بود تكذيب كرد. عليه وآله

 در روايىت آمده است كه هنگامى كه مرگ ابوبكر نزديك شد گفت:

ها را ترك  ز از دنيا اندوهگني نيستم جز براى سه كارى كه اجنام دادم، و اى كاش آنمن براى هيچ چي
صلى دادم. و سه چيزى كه اى كاش از پيامرب  ها را اجنام مى كردم. و سه كارى كه ترك كردم و اى كاش آن مى

 پرسيدم. سپس ادامه داد: مىاللّه عليه وآله 

گشودم اگر چه با اعالم جنگ آن را بر من  اشتم و آن را منىداشتم كه با خانه فاطمه كارى ند دوست مى
 بستند. مى

پرسيدم كه اين امر (خالفت) از آن كيست تا هيچ  مى صلى اللّه عليه وآلهو دوست داشتم كه از رسول خدا 
 .)٤(كس بر سر آن نزاع نكند(!!)

                                                           
 .٢٢٦ـ  ٢٢١) االحكام السلطانيه: ١(
 .٢١٤/  ١٦احلديد:  اىب ) شرح ج البالغه ابن٢(
 .٢/  ٦) البدايه والنهايه: ٣(
و  ٣٥٣هاى  حديث ١٧٥ و ١٧٤ل تأليف اىب عبيد: ، االموا٣٧و  ٣٦/  ١، االمامه والسياسه: ٣٥٤و  ٣٥٣/  ٢) تاريخ طربى: ٤(

 و ديگر منابع. ٢٨٠و  ٢٧٩ / ٣، العقد الفريد: ٣٥٤
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ترديد دارد، چگونه  صلى اللّه عليه وآلهبنا بر اين كسى كه در شايستگى خود براى امامت و جانشيىن پيامرب خدا 
 تعلّق دارد؟صلى اللّه عليه وآله خدا  مرياث رسولدهد در كارها تصرف كند، به ويژه در آن چه به  به خود اجازه مى

اى «خوش حتريف قرار گرفته است، و به جاى مجله:  نيز ذكر شده، اما دست اموالاين روايت در كتاب 
 چنني آمده است:» گشودم كاش خانه فاطمه را منى

ريف شده و در پاورقى اين البته حمقّق كتاب متوجه حت». دادم اى كاش فالن كار و فالن كار را اجنام منى«
 موضوع را تذكّر داده است.

 بن عبدالعزيز و ديگران محور هفتم: تكذيب عملى عمر

بن عبدالعزيز با  هفتمني حمور مورد بررسى درباره اين حديث، تكذيب عملى برخى زمامداران است. عمر
و  ؛ه طور عملى اين حديث را دروغ مشردو به مهان صورت اولش، ب عليها السالمباز گرداندن فدك به فرزندان زهرا 

بن عبدالعزيز از قضاياى ثابت شده تاريخ است. مهچنني رفتار برخى ديگر از زمامداران كه در  البته ماجراى عمر
 هاى مفصل نقل شده، گوياى اين مطلب است. كتاب

 خراش محور هشتم: تكذيب صريح حديث توسط حافظ ابن

 حديث، كاوش در راويان اين حديث است. حمور پاياىن حبث و بررسى اين

را به  »إنا معاشر األنبياء«مهان گونه كه در حمور چهارم گفتيم: برخى از حافظان بزرگ، راويان حديث 
 بن اوس است. اند، و يكى از راويان آن، مالك دروغگوىي متهم كرده

هل تسنن در قرن سوم است بر خراش كه يكى از حافظان بزرگ از دانشمندان ا فراتر اين كه حافظ ابن
بن اوس به دروغگوىي به طور خاص، تصريح  و بر متهم بودن مالك »نورث... إنا معاشر األنبياء ال«بطالن حديث 

 منوده است.

 خراش نگاهى به شرح حال حافظ ابن

ر بن خراش مرو بن يوسف در اين جا تر است كه سخن حافظ ذهىب را در شرح حال حافظ عبدالرمحان
 نويسد: كنيم. ذهىب در شرح حال اين حافظ بزرگ مى

بن خراش مروزى بغدادى، حافظ، فاضل و ناقد از فالن  بن سعيد بن يوسف حممد عبدالرمحان خراش ابو ابن
بن حممد صريىف و برخى ديگر نيز از او  عقده، بكر العباس ابن سهل قَطّان، ابو و فالن حديث نقل كرده است. ابو

 اند. نقل كردهحديث 

گفت: براى اخذ حديث و به دست آوردن  خراش شنيدم كه مى گويد: از ابن بن حممد درباره او مى بكر
 ام! ها شدم تا جاىي كه) پنج بار ادرار خود را نوشيده آن (متحمل رنج

 خراش نديدم. گويد: در قدرت حافظه، كسى را تواناتر از ابن خراش مى نعيم در مورد ابن ابو
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 گويد: عدى جرجاىن نيز درباره او اظهار نظر كرده و مى ابن

عقده شنيدم كه  او چيزهاىي درباره تشيع بيان كرده كه اميدوارم تعمدى بر دروغ نداشته باشد. از ابن
 گفت: اين پيش من و تو مباند. نوشت، مى خراش با ما چنان بود كه وقىت چيزى درباره شيعه مى گفت: ابن مى

خراش دو جلد كتاىب را كه در عيوب و مثالب شيخني تأليف كرده بود،  گفت: ابن نيدم كه مىاز عبدان ش
 هزار درهم مكاىن براى او بسازد، و هنگامى كه متام شد از دنيا رفت. نزد تاجرى كه پيش ما بود برد تا به دو

نقل كرده و رافضى گويد: عيوب و مثالب شيخني را  خراش مى بن يوسف در مورد ابن زرعه حممد ابو
 بوده است.

خراش گفتم:  گفت: به ابن گويد: از عبدان شنيدم كه مى كند و مى عدى نيز درباره او اظهار نظر مى ابن
 چگونه است؟ »ما تركناه صدقة«حديث 

 بن اوس به جعل اين حديث متهم است. گفت: باطل است. مالك

 نويسد: خراش مى ذهىب در ادامه خطاب به ابن

كه اگر  فهمند و نه سريه(!!) عجيب نيست، اما تو اى حافظ فاضل ـ الن رافضى كه نه حديث مىاز جاه
كه  ـ چه عذرى در پيشگاه خدا دارى؟ با اين اى راست گفته باشى در سفر براى اخذ حديث ادرار نيز نوشيده

 د(!!)اى؟ پس تو يك زنديق و دمشن حق هسىت كه خدا از تو راضى نباش به مسائل آگاه بوده

 نگارد: خراش اين گونه مى آن گاه ذهىب در پايان شرح حال ابن

نيز به  سري اعالم النبالء. ذهىب در كتاب )١(مرد و به غري رمحت خدا پيوست(!!) ٢٨٣خراش در سال  ابن
 نويسد: ونه مىپردازد و پس از بيان آن چه كه نقل كردمي اين گ خراش مى نگارش شرح حال ابن

اين شخص لغزيده و خوار شده است. علم و آگاهى او موجب بدخبىت، و تالشش سبب گمراهى او گشته 
 .)٢(برمي(!!) است. از سوء عاقبت به خدا پناه مى

 نگارد: گونه مى خراش به ميان آورده و اين نيز نامى از ابن ميزان االعتدالوى در 

به خدا سوگند! اين مرد شيخى است كه لغزيده و تالشش به گمراهى رفته است. او حافظ روزگار خود 
بوده، (براى اخذ علم و دانش) سفرهاى بسيارى منوده و آگاهى و احاطه زيادى داشته است، و با اين حال از 

 .)٣(دانش خود نفعى نربده است...

 

 

                                                           
 . ٦٨٤/  ٢) تذكرة احلفاظ: ١(
 . ٥١٠/  ١٣) سري اعالم النبالء: ٢(
 .٣٣٠/  ٢) ميزان االعتدال: ٣(
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 خراش درباره حافظ ابندو نكته 

خراش آوردمي، اكنون نظر نگارنده نامه، و مهچنني خوانندگان را در  با توجه به شرح حاىل كه از حافظ ابن
 مناييم: مورد او به دو نكته جلب مى

 نكته يكم: عدم اعتماد مصلحىت

ويان در توصيف پردازد. وى پس از ذكر مشايخ و را خراش مى حافظ خطيب بغدادى نيز به شرح حال ابن
 نويسد: وى چنني مى

خراش از كساىن است كه براى اخذ حديث سفرهاى زيادى را به عراق، شام، مصر و خراسان رفته  ابن
 است. او به قدرت حافظه و شناخت حديث وصف شده است.

. نقل نكرده است »إنا معاشر األنبياء«خراش را درباره حديث  گفتىن است كه خطيب بغدادى سخن ابن
عدى و او از عبدان روايت كرده نقل منوده است. البته مهان روايت را نيز حتريف  فقط مهان را كه ذهىب از ابن

 كرده و منت آن را تغيري داده و چنني نوشته است:

گفت: تاجرى  بن عدى به او گفت: از عبدان شنيدم كه او مى سعد ماليىن به ما خرب داد كه عبداللّه ابو
خراش از آن  خراش خبشيد تا در بغداد مكاىن بسازد و در آن جا حديث بگويد. اما ابن هم به ابنهزار در دو

 .)١(استفاده نكرد، هنگامى كه متام شد از دنيا رفت

خراش  جوزى هيچ يك از اين دو سخن را نياورده است. وى در شرح حال ابن اين در حاىل است كه ابن
 ونه گفته است:اين گ

او از كساىن است كه براى اخذ حديث سفرهاى زيادى را به شهرهاى خمتلف رفته، و به قدرت حافظه و 
 .)٢(شناخت حديث وصف شده است. تنها عيىب كه دارد اين است كه او به رافضى بودن متهم است

ه و سخن او را درباره آن حديث نقل كرده است، خراش پرداخت جالل الدين سيوطى نيز به شرح حال ابن
 وىل آن را حتريف منوده و نوشته است:

 چگونه است؟» ما تركناه صدقة«خراش گفتم: حديث  گويد كه به ابن عبدان مى

 پاسخ داد: باطل است.

 .)٣(كرد و... عبدان گويد: او احاديث مرسل را نقل مى

 منود، حذف كرده است. بن اوس را متهم به دروغگوىي مى خراش مالك ا كه ابنسيوطى اين عبارت ر

 

                                                           
 .٢٨٠/  ١٠) تاريخ بغداد: ١(
 .٢٩١/  ٧) املنتظم: ٢(
 .٣٠١) طبقات احلفاظ: ٣(
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 اعتماد مصلحىت نكته دوم:

 اند. خراش در موارد ديگر اعتماد كرده دانشمندان اهل تسنن به ابن

اعتمادى علماى اهل تسنن قرار نگرفته است، بلكه در  با وجود متام اين سخنان، اين عامل و حافظ مورد ىب
ها از درجه اعتبار ساقط نگرديده و مهواره  وضوعات ديگر، نظرات وى در احاديث و جرح و تعديل راويان آنم

 هاى او نقل شده و مورد توجه قرار گرفته است. آراء و ديدگاه

فتح البارى مقدمه  ـ هدى السارىو  ذيب التهذيبهاى آنان مانند:  توانيد به كتاب براى اطمينان بيشتر مى

 باشد، مراجعه كنيد. حجر عسقالىن كه متأخر از ذهىب نيز مى ـ نوشته حافظ ابن شرح صحيح البخارىىف 

خراش موافق  تواند با اين خطاب ذهىب نسبت به ابن به راسىت با اين وصف آيا يك انسان منصف و حمقق مى
 ؟!»پس تو يك زنديق و دمشن حق هسىت كه خدا از تو راضى نگردد«باشد كه گفت: 
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 بخش سوم

 نگاه فاطمه زهرا عليها السالم به غاصبان فدك
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 از ابوبكر سالم اللّه عليهاروى برگرداندن زهرا 

هاى گذشته نگارنده نامه را با دو موضوع مهم يعىن جزئيات مربوط به ماجراى فدك و  تا اين جا در خبش
طرىف و انصاف را با نقل مدارك معترب اهل  طالب ىبها آشنا كردمي، و در ارائه اين م احاديث ساختگى و حتليل آن

پس از  عليها السالمدهيم كه در مورد غضب فاطمه  سنت مهراه كردمي. اينك خبش ديگرى از نامه را توضيح مى
 غصب فدك است.

ه صلى اللّ، آن مطهر و پاره تن رسول خدا عليها السالمآرى، ابوبكر با حديث ساختگى، فدك را از فاطمه زهرا 

ربود. آن بانوى بزرگوار مهواره تا آخرين حلظات حيات خود حق خويش را خواهان بود و سراجنام  عليه وآله
ـ در حاىل از دنيا رفت كه بر ابوبكر  تر به نقل از كتاب بخارى و مسلم بيان كردمي مهچنان كه كمى پيش ـ

شبانه دفن گردد و هيچ يك از آن گروه بر گرداند. آن حضرت وصيت منود كه  خشمناك بوده و از او روى برمى
 او مناز نگزارند.

 البته اين ماجرا نيز از مطالب مسلّم تاريخ اسالم است كه برخى از راويان آن عبارتند از:

 )١(بخارى در باب فرض اخلمس ـ

 )٢(اجلهاد والسريمسلم در كتاب  ـ

 )٣(الطبقات الكربىسعد در  ابن ـ

 )٤(جعفر طَحاوى ابو ـ

 )٥(بن جرير طربى حممد ـ

 )٦(حاكم نيشابورى ـ

                                                           
 .٢حديث  ١٧٨و  ١٧٧/  ٤) صحيح بخارى: ١(
 .١٥٤و  ١٥٣/  ٥: ) صحيح مسلم٢(
 .٢٨/  ١٠) الطبقات الكربى: ٣(
 .٣٠٨/  ٣و  ٤/  ٢) شرح معاىن اآلثار: ٤(
 .٢٣٦/  ٢) تاريخ طربى: ٥(
 .٤٧٦٤حديث  ١٧٨/  ٣) مستدرك حاكم: ٦(
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 )١(ىابوبكر بيهق ـ

 )٢(نعيم اصفهاىن ابو ـ

 )٣(عبدالرب قُرطُىب ابن ـ

 )٤(حمى الدين نووى ـ

 )٥(ابوبكر هيثمى ـ

 )٦(رىاثري جز ابن ـ

 )٧(حجر عسقالىن ابن ـ

 حديث ساختگى ديگر

اى در پى داشت از آن رو براى آن گروه سخت بود كه  ماجراى غصب فدك به طور مسلّم پيامدهاى ويژه
وار بود كه آن بانو به خاك سپرده اين گونه دنيا را ترك كند، و برايشان ناگصلى اللّه عليه وآله خدا  پاره تن رسول

ـ و اصحابش حتى نتوانند بر جنازه او حاضر شوند و بر  كه به گمانشان جانشني پدرش بود شود و ابوبكر ـ
او مناز خبوانند. از اين رو، برخى از آنان حديثى را از زبان فرزندان آن بانو ساختند تا حضور ابوبكر و مناز 

 بزرگوار و حتى گفنت چهار تكبري را از سوى او نشان دهد...(!!).گزاردن او را بر آن بانوى 

حجر عسقالىن بر بطالن اين حديث تصريح منوده است. وى به هنگام  اما از حسن اتفاق شخصيىت مانند ابن
 نويسد: بن قدامه قدامى مصيصى مى بن ربيعه بن حممد بيان شرح حال عبداللّه

ها اين حديث است كه از  احاديث باطلى را نقل كرده، و از مجله آنوى يكى از ضعفاء است، از مالك 
 بن حممد از پدرش از جدش آورده: جعفر

فاطمه شبانگاه از دنيا رفت. پس ابوبكر، عمر و عده بسيارى آمدند. ابوبكر به على گفت: جلو بايست و 
 مناز خبوان.

صلى اللّه عليه خدا  بر تو مقدم شوم تو خليفه رسول توامن كنم و منى على پاسخ داد: به خدا سوگند! چنني منى

 هسىت(!!). وآله

 .)١(پس مناز جنازه به امامت ابوبكر برگزار شد و او چهار تكبري گفت

                                                           
 .٣٩٦و  ٣٠٠/  ٦) السنن الكربى: ١(
 .٤٣/  ٢) حلية االولياء: ٢(
 .١٨٩٧/  ٤) اإلستيعاب: ٣(
 .٣٥٣/  ٢) ذيب االمساء واللغات: ٤(
 .٣١١/  ٩) جممع الزوائد: ٥(
 .٢٢٦/  ٦) أُسد الغابه: ٦(
 .٦٠/  ٨) اإلصابه: ٧(
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 همان خشم خداوند است عليها السالمخشم فاطمه 

، مهواره تا واپسني صلى اللّه عليه وآلهخدا  ه تن پيامرب، پارعليها السالمبا توجه به آن چه بيان شد كه فاطمه زهرا 
هاى زندگى خود خواهان حق خويش بود، و در حاىل از دنيا رفت كه بر ابوبكر خشمناك بود و از او روى  حلظه

 برگرداند.

كند اگر به سبب واگذار  نگارنده نامه گفته است: زهرا زىن مانند ديگر زنان است... حال چه تفاوتى مى
 شدن فدك به او، بر ابوبكر خشم گرفته باشد؟ن

 در اين جا براى روشن شدن ذهن ايشان جا دارد كه به اين حديث صحيح توجه كنيم:

 ـ فرموده بود: اند گونه كه متام دانشمندان مسلمان روايت منوده آن ـ صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 . ضاك...يا فاطمة! انّ اللّه تعاىل يغضب لغضبك ويرضى لر

 . گردد... اى فاطمه! خداوند به غضب تو غضبناك و به خوشنودى تو خوشنود مى

 اند، برخى از راويان بزرگ اين حديث عبارتند از: و بسيارى از بزرگان اهل تسنن اين حديث را نقل كرده

 .)٢()٢٥٢مثنى بصرى ( موسى ابن حافظ ابو ـ

 .)٣()٢٨٧عاصم ( اىب كر ابنحافظ ابوب ـ

 .)٤()٣٠٧يعلى موصلى ( حافظ ابو ـ

 .)٥() در٣٦٠القاسم طرباىن ( حافظ ابو ـ

 .)٦()٤٠٥شابورى (حافظ حاكم ني ـ

 .)٧()٤٠٦سعد خركوشى ( حافظ ابو ـ

 .)٨()٤٣٠نعيم اصفهاىن ( حافظ ابو ـ

 .)٩()٦٣٠( اثري احلسن ابن حافظ ابو ـ

 .)١()٦٤٣جنّار بغدادى ( حافظ حمب الدين ابن ـ
                                                                                                                                                                                     

 .٣٣٤/  ٣) لسان امليزان: ١(
 . ٨٣و  ٨٢) ذخائر العقىب: ٢(
 .٣٣٠/  ٤، شرح املواهب الدنيه:  ٥٧/  ٨) اإلصابه: ٣(
 .٣٤٢٣٨حديث  ١١١/  ١٢) كرت العمال: ٤(
 .١٠٠١حديث  ٤٠١/  ٢٢و  ١٨٢حديث  ١٠٨/  ١) معجم الكبري: ٥(
 .٤٧٣٠حديث  ١٦٧/  ٣) مستدرك حاكم: ٦(
 . ٨٣و  ٨٢) ذخائر العقىب: ٧(
 .٣٤٢٣٨ حديث ١١١ / ١٢، كرت العمال: ١٤٠حديث  ١٢٥و  ١٢٤نعيم:  ) فضائل اخللفاى اىب٨(
 .٢٢٤/  ٦) اُسد الغابة: ٩(
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 .)٢()٦٥٤جوزى ( املظفّر سبط ابن حافظ ابو ـ

 .)٣()٦٩٤حافظ حمب الدين طربى ( ـ

 .)٤()٧٤٢حجاج مزى ( فظ ابوحا ـ

 .)٥()٨٥٢حجر عسقالىن ( حافظ ابن ـ

 .)٦()٩٥٤حجر مكّى ( حافظ ابن ـ

 .)٧()٩٧٥حافظ على متقى هندى ( ـ

 .)٨()١١٢٢عبداللّه زرقاىن مالكى ( حافظ ابو ـ

                                                                                                                                                                                     
 .٣٧٧٢٥حديث  ٦٧٤/  ١٣) كرت العمال: ١(
 .٢٧٩) تذكرة خواص االُمة: ٢(
 . ٨٣و  ٨٢) ذخائر العقىب: ٣(
 .٣٧٩/  ٢٢) ذيب الكمال: ٤(
 .٤٤٢/  ١٢، ذيب التهذيب:  ٥٦/  ٨) اإلصابه: ٥(
 .١٠٥) الصواعق احملرقه: ٦(
 .٣٧٧٢٥حديث  ٦٧٤/  ١٣و  ٣٤٢٣٨حديث  ١١١/  ١٢) كرت العمال: ٧(
 .٣٠٣٠/  ٤) شرح مواهب الدنيه: ٨(
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 بخش چهارم

 بررسى سه مورد مهم
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هاى نگارنده نامه سه مورد  مطالىب در مورد فدك بررسى و حق مطلب آشكار شد اما از اشكاالت و پرسش
 پردازمي. ها مى ت كه در اين خبش به آنپاسخ باقى مانده اس ىب

 دهد شيعه از زمين به زنان ارث نمى

 نويسد: نگارنده در فراز ديگرى از نامه خويش مى

 اى است كه بر بسيارى پنهان مانده و آن نكته چنني است: ها نكته تر از مهه اين شگفت

ن چگونه شيعيان امامى ارث برى فاطمه برند. بنا بر اي در مذهب شيعه اماميه زنان از زمني هيچ ارثى منى
 دهند؟ دانند در حاىل كه آنان طبق مذهبشان به زنان از زمني ارث منى را از فدك روا مى رضوان اللّه عليها

». برند زنان از زمني هيچ ارثى منى«اى با اين عنوان باز كرده است:  خبش جداگانه كاىفكليىن در كتاب 
زنان از زمني و ملك هيچ «) فرمود: سالم اللّه عليهجعفر (امام باقر  ه ابوكند ك وى در آن خبش روايت مى

 .)١(»برند ارثى منى

بن  بن مسلم... و از عبدامللك از ميسر... و از حممد )٣(حبار االنوارو جملسى در  )٢(ذيبمهچنني طوسى در 
اند كه براى زنان هيچ  ) اين گونه نقل كردهسالم اللّه عليهمااعني از يكى از آن دو (امام باقر يا امام صادق 

 ها و زمني نيست. سهمى از خانه

 توضيح اشتباه

اگر نگوييم  توجهىِ اين حمقق و پژوهشگرِ حقيقت ـ گوييم: شگفتا از ىب نامه مى در پاسخ به اين فراز از
برد، نه از طرف  ـ زيرا در مذهب شيعه اماميه زن فقط از مهسرش از زمني و ملك ارث منى تظاهر به ناداىن

چنني  »شيمطرف با بايد آزادانديش و ىب«پدرش و ديگران. پس چگونه اين حمقّق و پژوهشگرى كه مدعى است 
 دارد كه آنان قائل به آن نيستند؟ نسبىت را بر مذهب شيعه اماميه روا مى

                                                           
 .١١ـ  ١هاى  حديث ١٣٠ـ  ١٢٧/  ٧) كاىف: ١(
 .٣١ـ  ٢٦هاى  حديث ٢٩٩و  ٢٩٨/  ٩) ذيب االحكام: ٢(
 .٧و  ٦، ٤هاى  حديث ٣٥٢و  ٣٥١/  ١٠٤: ) حبار االنوار٣(



 RM

دهند، مگر آن كه شخص فوت شده شوهرش باشد، و  آرى، شيعيان زن را از زمني و ملك، ارث مى
 ـ شاهد اين سخن است. شود كه نزد مهگان يافت مى هاى فقه و حديث شيعيان ـ كتاب

ها نيز آمده از مهني موارد است، زيرا موضوع ارث نربدن زنان،  و ديگر كتاب كاىفموضوعى كه در كتاب 
مهچنني در ». اى جز مهسرش نداشته باشد مردى كه مبريد و بازمانده«پس از اين عنوان مطرح شده است كه: 

 ست.يازده روايت آمده است كه منت روايت دوم آن چنني ا» برند زنان از زمني هيچ ارث منى«ذيل عنوان 

 ) فرمود:عليه السالمجعفر (امام باقر  زراره گويد: اىب

 .ترث مما ترك زوجها من القرى إنّ املرأة ال

 شود. ها(ى آباد شده) ارث داده منى به زن از آن چه از شوهرش بر جا مانده از زمني

جعفر و  اىبگويند كه  بن مسلم مى منت روايت سوم نيز اين گونه است: زراره، بكري، فضيل و حممد
 ـ فرمود: اند و بعضى از يكى از آن دو روايت كرده عليه السالمعبداللّه  كه برخى از اىب ـ عليهما السالمعبداللّه  اىب

 .ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إنَّ املرأة ال

 .)١(شود زن از آن چه شوهرش بر جا گذاشته، از زمني مرتل و از زمني ارث داده منى

 

 »إن األنبياء لم يورثوا ديناراً وال درهماً«بررسى حديث 

 »درمهاً إنّ األنبياء مل يورثوا ديناراً وال«يكى ديگر از مواردى كه نگارنده نامه اشاره كرده است حديث: 
 نويسد: است. وى مى

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهخدا  كه رسول نقل كرده است عليه السالمعبداللّه  از اىب كاىفكليىن در «

درمهاً ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ حبظّ  وإنّ العلماء ورثة األنبياء، إنّ األنبياء مل يورثوا ديناراً وال

 .وافر

به اند، بلكه علم  به راسىت كه پيامربان دينار و درهم به ارث نگذاشته ؛برند مهانا علما از پيامربان ارث مى
 .)٢(اند. پس كسى كه از آن برگريد سهم بسيار برده است ارث گذاشته

 گويد: كند و مى از كليىن نقل مى )٣(مرآة العقولدهد كه جملسى در  وى ادامه مى

آن جمهول و دومني سند آن حسن يا موثّق است كه از صحيح  اين حديث دو سند دارد كه سند خنست
 باشند. كمتر منى

                                                           
 .١٣٠ـ  ١٢٦/  ٧كاىف:  ) ر.ك١(
 ، باب ثواب العامل واملتعلّم.١حديث  ٣٤/  ١) كاىف: ٢(
 .١حديث  ١١١/  ١) مرآة العقول: ٣(
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توان به آن احتجاج كرد. پس چرا  به اين ترتيب، اين حديث در يكى از سندهايش موثّق است و مى
 كنند؟ رغم شهرت اين حديث از آن چشم پوشى مى علماى شيعه على

حكومت از صحت رسيده كه مخيىن در كتاب خود  تر آن كه اين حديث در نزد شيعه به حدى و شگفت

 براى جواز واليت فقيه بدان استناد كرده است. اسالمى

شود با آن كه ما  صحيح است توجه منىصلى اللّه عليه وآله پس چرا به حديثى كه انتساب آن به رسول خدا 
 اتفاق نظر دارمي كه با وجود نص، اجتهاد جاىي ندارد؟

 شود؟ شود، اما در مسئله فدك واگذاشته مى در حبث واليت فقيه ره گرفته مى و چرا از اين حديث

 ».كند؟ پس آيا در اين قضيه خوش آمدن دل (مزاج) قضاوت منى

 پاسخ به اشكال

 گوييم: ما در پاسخ اين پرسش مى

گذارمي، وىل  منىكنيم و در قضيه فدك آن را وا  مناييم و با بودن نص، اجتهاد منى ما به اين حديث عمل مى
 نگارنده نامه به معناى روايت نرسيده و به كلمات علماى شيعه درباره آن توجه نكرده است.

نسبت صلى اللّه عليه وآله وى گمان كرده كه معناى اين حديث مضمون مهان حديثى است كه به پيامرب 
 .»نورث إنا معاشر األنبياء ال«اند:  داده

به ارث « ؛»مل يورثوا«آمده است: رمحه اللّه چرا كه در روايت كليىن  ؛گ استالبته اين جا يك خطاى بزر
 ».گذارمي ارث منى« ؛»ال نورث«اند آمده است:  ، در حاىل كه در روايىت كه آنان نقل كرده»نگذاشتند

 چقدر بني اين دو عبارت تفاوت وجود دارد؟

كه  ـ خود دليلى است بر اين »ارث نگذاشتندبه « ؛»مل يورثوا«با توجه به ظاهر عبارت  اين روايت ـ
بوده است، و اين دليلى است  عليها السالمبه پاره تنش فاطمه زهرا  صلى اللّه عليه وآلهخدا  فدك هديه و خبششى از رسول

يت با از ملكيت ايشان خارج شده بود. به اين ترتيب، اين روا صلى اللّه عليه وآلهكه فدك در زمان حيات پيامرب  بر اين
 كنند. اند، يكديگر را تصديق مى نقل كرده )١()وآت ذَا الْقُرىب حقَّه(تسنن در ذيل آيه شريفه:  رواياتى كه اهل

 صلى اللّه عليه وآلهبا اين حال آن گونه كه در روايات و كلمات علماى هر دو طايفه آمده است، پيامرب ما 
اند و  ها را از او به ارث برده ، عمامه و... را از خود بر جاى گذاشته و ديگران آنچيزهاىي مثل مششري

 . اند... موضوع نيز از مجله داليل بطالن سخىن است كه به آن حضرت نسبت داده اين

 گويد: عباس مى كند كه ابن بن حنبل با سند صحيح اين گونه نقل مى امحد

                                                           
 .٢٦) سوره اسراء: آيه ١(
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درباره  عليه السالماز دنيا رفت و ابوبكر جانشني وى شد، عباس و على  وآلهصلى اللّه عليه هنگامى كه رسول خدا 
 .)١(از خود به جا گذاشته بود اختالف پيدا كردند و...صلى اللّه عليه وآله آن چه رسول خدا 

جا گذاشته  كنيد در اين نقل تصريح شده است كه آن حضرت چيزهاىي از خود به چنان كه مالحظه مى
هاىي از اين  و عباس و روايات و نظريه عليه السالمبود، گرچه ما درباره اختالفات مطرح شده بني امري مؤمنان على 

 ـ ترديد دارمي. تر نيز نقل كردمي كه كمى پيش دست ـ

العلماء ورثة  إنّ«به ويژه به قرينه عبارت خنست كه فرمود:  ـ رمحه اللّهبه اين ترتيب معناى روايت شيخ كليىن 

پس هر « ؛»فمن أخذ منه أخذ حبظٍّ وافر«و عبارت پاياىن آن كه فرمود: » مهانا علما وارثان پيامربانند« ؛»األنبياء
 شود: ـ چنني مى »كس كه از آن برگريد سهم فراواىن برده است

از خود براى وارثان ها را پس  اند كه مال مجع كنند و دينار و درهم ذخريه منايند و آن پيامربان نيامده
ها و  اند، و مهواره مهّتشان تزكيه جان هايشان آمده خويش بگذارند، بلكه آنان با دانش و حكمت به سوى اُمت

 ».پس كسى كه از آن برگريد سهم فراواىن برده است«تعليم دانش بوده است 

مردمان در زندگى دنياىي خويش حتى البته اين منافاتى ندارد با اين كه پيامربان چيزهاىي را كه مهچون ديگر 
اند، مانند مششري، مركب و موارد ديگر بر جا گذاشته باشند و پس از  ها نياز داشته در واپسني حلظات آن بدان

 ها را به ارث برده باشند. ها وارثان شرعيشان آن آن

وبكر در ماجراى فدك، هيچ به اين ترتيب هويداست كه استناد نگارنده نامه به اين روايت، براى دفاع از اب
 چه او قصد منوده بيشتر است. ـ زيان اين روايت براى آن چنان كه پنهان نيست مثرى ندارد، بلكه ـ

نيز در  صلى اللّه عليه وآلهاى باشد به اين كه بايسىت اصحاب و ياران پيامرب  چه بسا اين روايت و مانند آن اشاره
اشند تا عاملاىن در امت باشند كه نقش ايشان را پس از آن حضرت در علم، اخالق و كردار مهچون پيامربان ب

تزكيه اُمت و تعلّم كتاب و سنت ايفا كنند، نه آن كه صحابه پيامرب بودن را فرصىت براى دستياىب به اهداف دنياىي 
 خويش قرار دهند.

كه بر خالف  صلى اللّه عليه وآلهرب مهچنني اين روايت اشاره دارد به احوال ناپسند برخى از بزرگان صحابه پيام
هاى اسالم، اموال بسيار و هزاران قطعه طال و نقره از خود به ارث گذاردند. آن چنان كه  سريه نبوى و آموزه

 بارى آمده است. بن عوف و امثال ايشان سخنان تأسف در شرح حال كساىن مهچون طلحه، زبري، عبدالرمحان

 كند: به سند خود اين گونه نقل مىسعد  نويسد: ابن حافظ ذهىب مى

دارش بود و درختان و امالكش  هزار درهم نزد خزانه هنگامى كه طلحه كشته شد يك ميليون و دويست
 گذارى شد. ميليون درهم قيمت به سى

 نويسد: آن گاه ذهىب مى

                                                           
 .١٣/  ١) مسند امحد: ١(
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د بار شتر جوزى در ذيل حديثى درباره او آورده كه طلحه سيص تر از اين نقل، سخىن است كه ابن عجيب
 .)١(طال از خود به ارث گذاشت

 افزايد: مهچنني ذهىب مى

ميليون  اسامه، از هشام از پدرش روايت منوده كه زبري پنجاه بن عتبه از ابو قُتيبه گفته است كه حممد ابن
 ت.درهم امالك و پنجاه ميليون درهم أعيان از خود به ارث گذاش

 .)٢(ميليون درهم تقسيم شد عيينه از هشام از پدرش نقل منوده كه اموال زبري به چهل و نيز ابن

 كند: بن حنبل نيز با سندى كه راويان آن ثقه و مورد اعتماد هستند از شقيق چنني نقل مى امحد

لَمه رفت و گفت روزى عبدالرمحان نزد اُمترسم كه از دنيا بروم در حاىل كه  : اى مادر مؤمنان! من مىس
 هزار دينار. ام به چهل اموامل از اكثر قريش بيشتر است، زميىن براى خود خريده

لَمه گفت: فرزندم! انفاق كن كه من از رسول اُمفرمود: شنيدم كه مىصلى اللّه عليه وآله خدا  س 

 .)٣(ارقهإنّ من أصحايب من لن يراين بعد أن اف

 از ميان اصحاب من كساىن هستند كه بعد از آن كه از آنان جدا شوم هرگز مرا خنواهند ديد.

را خنواهند ديد، و هرگز در جهان صلى اللّه عليه وآله خدا  آرى، اينان مهان كساىن هستند كه هرگز رسول
 ؛شوند... شوند آن سان كه چهارپايان رانده مى ار حوض كوثر رانده مىآخرت با او خنواهند بود، بلكه از كن

 گونه كه در حديث صحيح نزد عموم مسلمني آمده است. آن

توانيد  اين در حاىل است كه اينان در آغاز، از مشار فقرياىن بودند كه هيچ چيزى نداشتند. به عنوان منونه مى
ـ  آن گونه كه در روايت بخارى و مسلم آمده است ابابكر ـوضعيت زبري را ببينيد. مهسرش امساء دختر 

 گويد: مى

دارى  ـ نداشت، من آن را نگه جز اسبش هنگامى كه زبري مرا به مهسرى خود گرفت، هيچ چيز ـ
كه ابوبكر خدمتكارى برامي فرستاد و رسيدگى اسب از دوشم برداشته شد،  تا اين ؛دادم... كردم و علوفه مى مى

 .)٤(زاد منودگويا مرا آ

كه خود را از دنيا فارغ كرده بودند و هيچ سيم و زرى  صلى اللّه عليه وآلهخدا  اما آن دسته از اصحاب رسول
شايستگى پيش گامى و الگو بودن براى  صلى اللّه عليه وآلهاز خود به ارث نگذاردند، تنها آنان پس از پيامرب اكرم 

ار و امثال آن عليه السالمت را داشتند و اينان امري مؤمنان على اُمها  و شيعيان او مانند ابوذر، سلمان، مقداد، عم
 هستند.

                                                           
 .٤٠و  ٣٩/  ١) سري اعالم النبالء: ١(
 . ٦٥/  ١) سري اعالم النبالء: ٢(
 .٣١٧، ٣١٢، ٢٩٨/  ٦) مسند امحد: ٣(
 .٢٩٠/  ٢) سري اعالم النبالء: ٤(
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 عليه السالمفرداى خاكسپارى پدرش حضرت امري  عليه السالماند كه امام حسن  شيعه و سنى نقل كرده
 اى خواند و فرمود: خطبه

 يدركه اآلخرون. ه األولون بعلم واللقد فارقكم باألمس رجل ما سبق

صفراء، إالّ سبعمائة  ينصرف حتى يفتح له، ما ترك بيضاء وال يعطيه الراية فال صلى اللّه عليه وآلهكان رسول اللّه 

 .)١(درهم فضل من عطائه كان يرصدها خلادم ألهله

ديروز مردى مشا را ترك كرد كه گذشتگان در علم و دانش بر او پيشى نگرفتند و آيندگان او را درك 
 كنند. منى

گشت تا آن كه فاتح و  داد، او باز منى پرچم خويش را به او مى صلى اللّه عليه وآلهآن گاه كه رسول خدا 
و هيچ زر و سيمى از خود بر جاى نگذاشت جز هفتصد درهم كه از فزوىن حقوق خود (از پريوز گردد. ا

 اش خدمتكارى خريدارى كند. بيت املال) پس انداز كرده بود تا براى خانواده

 در دوران حكومتش فدك را پس نگرفت؟ عليه السالمچرا على 

در دوران حكومتش فدك را  ليه السالمع اى كه بايد بررسى شود اين پرسش است كه چرا على سومني نكته
 پس نگرفت؟

 اند: بن حنيف نوشته فرموده اى كه به سهل در نامه عليه السالمگوييم كه امري مؤمنان على  در پاسخ مى

بلى، كانت يف أيدينا فدك من كلّ ما أظلّته السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين، 

 .)٢(ع بفدك وغري فدك والنفس مظانها يف غد جدث...ونعم احلكم اللّه، وما أصن

اى به مهان نيز  آرى، از متام آن چه آمسان بر آن سايه افكنده بود تنها فدك در دست ما بود. پس عده
با كننده است. من  اى ديگر سخاومتندانه از آن گذشتند. البته خداوند ترين حكم حرص ورزيدند و عده

 . فدك و غري آن چه كارى دارم كه جايگاه فرداى هر كس قرب است...

گويد: به  بصري مى با سند خود روايت منوده كه ابو رمحه اللّهمهچنني حممد بن بابويه معروف به شيخ صدوق 
داشت فدك  هنگامى كه حكومت بر مردم را در دست عليه السالمگفتم: چرا امري مؤمنان على  عليه السالمامام صادق 

 را باز پس نگرفت؟ براى چه آن را رها كرد؟

 آن حضرت فرمود:

                                                           
و ديگر  ٦٥/  ١، حلية األولياء: ٢٧٢٥ ـ ٢٧٢٢هاى  حديث ٨٠/  ٣، معجم الكبري  ٨٤١٨حديث  ١١٢/  ٥) سنن نساىي: ١(

 منابع.
 .٤١٧) ج البالغة: ٢(
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وأثاب اللّه املظلوم وعاقب الظامل، فكره أن يسترجع شيئاً قد  عزوجلألنّ الظامل واملظلوم كانا قدما على اللّه 

 .)١(عاقب اللّه عليه غاصبه وأثاب عليه املغصوب

قرار گرفتند و خداوند به مظلوم پاداش داد و ظامل را  عزوجلمل و مظلوم هر دو در پيشگاه خداوند زيرا ظا
عقاب منود. او خوش نداشت چيزى را باز ستاند كه خداوند غاصبش را به سبب آن كيفر كرد و آن را 

 كه حقّش غصب شده جزا داد.

 راز مطالبه فدك در دو عبارت

مورد مسئله فدك اجنام يافت بايد گفت: حقيقت امر اين است كه قضيه غصب با توجه به پژوهشى كه در 
 فدك تنها غصب يك باغ و ملك نبود، بلكه هدف چيز ديگرى بود.

خواهد كه حمدوده فدك را مشخص كنند،  مىعليه السالم به مهني جهت وقىت حكمران عباسى از امام كاظم 
 فرمايند: مى عليه السالمامام 

ا احلدل: فعريش مصر، والثاين: دومة اجلندل، والثالث: أُحد، والرابع: سيف البحر أم٢(األو(. 

حد خنست آن صحراى مصر و حد ديگرش دومة اجلندل، حد سوم آن كوه اُحد و حد چهارم آن كرانه 
 دريا است.

را در دو عبارت خالصه  توان آن دارند، و مى ده برمىاز راز مطالبه فدك اين گونه پر عليه السالمامام كاظم 
 كرد:

و اين كه  صلى اللّه عليه وآلهخدا  بر امامت و خالفت پس از رسول عليه السالمـ اعالم حق امري مؤمنان على  ١
 قريش به آن حضرت خيانت كردند و انصار او را واادند.

به سبب نداشنت  صلى اللّه عليه وآلهخدا  از رسول ـ اعالم ناشايستگى ابوبكر براى خالفت و امامت پس ٢
 هاى الزم آن و حمقّق نشدن امجاع بر او. اگر حمقّق شدن امامت را به غري نص بپذيرمي. شرط

فهمند و يا خود را به ناداىن  اين مهان راز طلب كردن فدك است، وىل منافقان و دورويان اين نكته را منى
 .)٣(نيز فرمودند عليه السالمآن سان كه امري مؤمنان على ». ن حكم كننده استخداوند تري«زنند، البته  مى

 

 إنا للّه وإنا إليه راجعون، وسيعلم الّذين ظلموا أي منقلب ينقلبون،«

 ».والعاقبة للمتقني، واحلمد للّه رب العاملني
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 از مهني كتاب. ١٣٧) ر.ك صفحه ٣(
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