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 بحث ضرورت

پیش از ورود به تأمالت تاریخی در زندگی حضرت صدیقه سالم اهلل علیها، باید شخصیّت حضرت صدیقه آن 

هست، ترسیم شود تا بتوان بر اساس عملکرد ایشان در برابر خلفا، به قضاوت در تعیین حق و باطل نشست؛  چنان که

، آنان که دلباخته مکتب خلفایند، در تحلیل عملکرد آن حضرت به سرگردانی می افتند، چه در غیر این صورت

شد عملکرد خلفای خویش را ابطال  این که تنازعی عمیق میان آن حضرت و خلفا مشاهده کرده و حاضر نخواهند

نموده، حق را دریابند. به عنوان نمونه إبن کثیر، مورّخ و مفسّر مشهور اهل تسنّن به هنگام قضاوت در موضوع 

 :اظهار می داردگستاخانه اختالف حضرت صدیقه با ابوبکر، جانب ابوبکر را گرفته، 

لَیست بِراجِیۀِ الْعصمۀِ عتَب و تَغَضُّب و لَم تُکَلِّم الصدیقَ انَّ فاطمۀَ حصلَ لَها و هی امرَاَةٌ منَ الْبشَرِ 

 1... حتّی ماتَت!

همانا برای فاطمه که زنی همانند سایر افراد بشر بوده و معصوم نبوده است خشم و غضبی حاصل 

 ... شد و تا زنده بود با صدیق ]یعنی ابوبکر[ سخن نگفت

 هم او در جای دیگر می گوید:

ةٌ منْ بنات آدم تَاْسف کَما یاْسفُونَ و لَیست بِواجِبۀِ الْعصمۀِ مع وجود نَص رسولِ اهللِ و و هی امرَاَ 

 2بکْرٍ الصدیقِ!مخالَفَۀِ اَبی

گردد و با وجود تصریح فاطمه زنی مانند سایر زنان است؛ همانند دیگران دچار غم و اندوه می

 !باشدپیامبر و مخالفت با ابوبکر صدیق، فاقد عصمت می

  

                                                           

 .242، ص 5. البدایۀ و النهایه )تألیف: ابن کثیر(، ج  1

 282ص مان،ه.  2
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 آیات قرآن کریم .1

 خداوند متعال هدایت را بر خود واجب فرموده و وعده داده است که:

  1«لَلْهُدى عَلَیْنا إِنَّ»

 است.همانا هدایت بر ما الزم 

 از همین رو ابواب هدایت را بر طالبان هدایت گشوده و راه را بر آنان نمایانده است:

 2«شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراإِنَّا هَدَیْناهُ السَّبیلَ إِمَّا »

 ما راه را نمایاندیم؛ مردم یا )در برابر نعمت هدایت( شاکر اند یا ناسپاس.

راه هدایت الهی، راه هایی معیّن فرموده که از آن جمله قرآن است. قرآن کتاب هدایت و بهره مندی از و برای 

 نمایی است:

 3«أَقْوَمهِیَ  إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدی لِلَّتی»

 این قرآن به راهی که استوارتر است هدایت می کند.

گاه قرآن خود را کتاب هدایت برای عموم بشریّت خوانده، گاه خود را آشکارگر حقایق نامیده و گاه جدا سازنده 

 باطل از حق دانسته است:

 4«وَ الْفُرْقان اتٍ مِنَ الْهُدىشَهْرُ رَمَضانَ الَّذی أُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَیِّن»

ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده است. قرآن برای مردم هدایت است و آیات 

 روشنی از هدایت و فرقان است.

 آن حضرت« ذوی القربای»رسول خدا و « اهل بیت»اشارت رفته، عنوان از جمله حقایقی که در کالم الهی بدان 

می باشد. قرآن با عبارات گوناگون به بیان جایگاه ویژه آنان پرداخته و مقامات مُلکی و ملکوتی آنان را یادآور 

رموده است. فتکالیفی در بُعد عقیده و عمل معیّن شده است. در برخی از آیات به بیان وظایف مسلمانان پرداخته، 

                                                           

 12:  لیل .1

 3. انسان: 2

 2. إسراء :  3

 185. بقرة :  4
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رسول خدا توصیه فرموده، سخن از سرپرستی آنان پیش کشیده و  «اهل بیت»در این آیات به احترام و اهتمام به 

 والیتشان را بر سایرین مقرّر داشته است.

ن . در ایمی گرددبررسی  «آیات الوالیۀ»یا  «آیات اإلمامۀ» ینی از قبیلاین آیات در مباحث امامت تحت عنوا

این آیات شامل عناوینی است که در هرکدام مصداق  سه آیه خواهیم پرداخت.بررسی مختصر به صورت گذرا به 

قطعی آن، حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سالم اهلل علیها می باشند. از همین رو و به منظور شناخت جایگاه آن 

 حضرت در قرآن مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 1آیه مودّت (1

 الْقُرْبَى ف ي الْمَوَدَّةَ إ الّ  أَجْرا   عَلَيْه   أَسْأَلُكُمْ الَ قُل

 23، آیهشورىسوره مبارکه 

 شأن نزول آیه:

 بسیاری از مفسّران اهل تسنّن به نقل از ابن عبّاس می نویسند:

 هؤالء نم اهلل رسول یا: قالوا «الْقُرْبَى فِی الْمَوَدَّةَ إِالّ أَجْراً عَلَیْهِ أَسْأَلُکُمْ الَ قُل»: وجلّ عزّ اهلل أنزل لما

 نودّهم؟ الذین

 2.(السالم علیهم) وأبناؤهما وفاطمۀ علی: (وسلم وآله علیه اهلل صلى) قال

 :می نویسداز أبو دیلم طبری در تفسیرش به نقل 

لمّا جیء بعلیّ بن الحسین رضی اهلل عنهما أسیراً، فأقیم على درج دمشق، قام رجل من أهل الشام 

فقال: الحمدهلل الذی قتلکم واستأصلکم، وقطع قرنی الفتنۀ. فقال له علیّ بن الحسین رضی اهلل عنه: 

                                                           

 به بعد 13ص، 4جهت تکمیل بحث رجوع کنید به کتاب جواهر الکالم، تألیف آیت اهلل میالنی، ج.  1

 الناسخ ، 30/  8:  السعود أبی تفسیر ، 302/  1:  القرآن معانی ، 348/  7:  السیوطی ، المنثور الدر ، 22/  11:  القرطبی تفسیر.  2

 25/31اآللوسی ، المعانی روح ، 101/  4:  النسفی تفسیر ، 537/  4:  القدیر فتح ، 151/  1:  النحاس ، والمنسوخ
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 ما»: قال. حم لالقرآن ولم أقرأ آ قرأت: قال ؟«حم آل قرأت أ»: قال نعم،: قال ؟«القرآن قرأت أ»

 1«نعم»: قال هم؟ ألنتم وإنّکم: قال ؟«(الْقُرْبى فِی الْمَوَدَّةَ إِالَّ أَجْرًا عَلَیْهِ  أَسْئَلُکُمْ ال قُلْ) قرأت

وقتى على بن الحسین علیهما السالم را به اسارت بردند و بر بلنداى دمشق قرار گرفت. مردى از 

شما را کشت و ریشه کن کرد و شاخ فتنه را اهل شام برخاست و گفت: حمد خداى راست که 

. بله :گفت «اى؟ آیا قرآن خوانده»برید! حضرت على بن الحسین علیهما السالم به وى فرمود: 

 قرائت را «حم آل» اما ام، خوانده قرآن: گفت ؟«اى خوانده را «حم آل» آیا»: فرمود حضرت

 وَدَّةَ الْمَ إاِلَّ أَجْرًا عَلَیْهِ  أَسْئَلُکُمْ  ال قُلْ»: اى نکرده قرائت را آیه این آیا»: فرمود حضرت. ام نکرده

 .«بله»: فرمودند حضرت هستید؟ شما آیه، مراد آیا: گفت مرد آن ؟«الْقُرْبى فِی

 ابونعیم اصفهانی به نقل از جابر می نویسد:

 تشهد» علیه وآله وسلّم فقال: یا محمّد! اعرض علیّ اإلسالم. فقال: اهلل صلّى النبی إلى أعرابی جاء

 ال»: قال أجراً؟ علیه تسألنی: قال. «ورسوله عبده محمّداً  وأنّ له شریك ال وحده اهلل إالّ إله ال أن

 یحبّك ال من فعلى أبایعك هات: قال. «قربای»: قال قرباك؟ أو قربای: قال. «القربى فی المودّة إالّ

 2«آمین»وسلّم: ( وآله) یحبّ قرباك لعنۀ اهلل. قال صلّى اهلل علیه وال

جابر روایت کرد که: فردى اعرابى نزد پیامبر صلّى اهلل علیه وآله وسلّم آمد و عرض کرد: اى 

شهادت بده که خدایى جز اهلل نیست و او »محمّد! اسالم را بر من عرضه بدار. پیامبر فرمود: 

اعرابى گفت: بر این امر اجرى هم «. حمّد بنده و رسول اوستشریکى ندارد و همانا م

اعرابى گفت: منظور نزدیکان خود ماست «. نه، مگر مودّت درباره نزدیکانم»فرمود:  خواهى؟ مى

اعرابى گفت: دست خود را بیاور تا با تو بیعت «. نزدیکان من»یا نزدیکان شما؟ پیامبر فرمود: 

 علیه اهلل صلّى پیامبر! باد خدا لعنت دارد نت را دوست نمىکنم، پس بر کسى که تو و نزدیکا

 «آمین»فرمودند: نیز م وسلّ وآله

                                                           

/  25: اآللوسی تفسیر ؛7/  1: الدرّالمنثور ;121/  4: کثیر ابن تفسیر ؛311/  8: الثعلبی تفسیر، 23128/ ح  33/  25فسیر الطبری: ت . 1

31 

 120/  3حلیۀ األولیاء: . 2 
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 می نویسد:باهلی أبو أمامۀ ابن عساکر دمشقی به نقل از 

خلق األنبیاء من أشجار شتّى، وخلقنی وعلیّاً من شجرة  وسلّم: (وآله)رسول اهلل صلّى اهلل علیه  قال

واحدة، فأنا أصلها وعلیّ فرعها وفاطمۀ لقاحها والحسن والحسین ثمرها، فمن تعلّق بغصن من 

أغصانها نجا، ومن زاغ هوى، ولو أنّ عبداً عبداهلل بین الصفا والمروة ألف عام ثمّ ألف عام ثمّ ألف 

 أَجْرًا إاِلَّ قُلْ ال أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ» أکبّه اهلل على منخریه فی النّار، ثمّ تال: عام، ثمّ لم یدرك محبّتنا إالّ

 1.«الْمَوَدَّةَ فی الْقُرْبى

 ریشه اصل من پس. واحد درخت از را على و من و آفرید گوناگون درختان از را انبیاء خداوند

 نآ میوه حسین و حسن و آن گرده و لقاح مایه فاطمه و آن شاخه و فرع على و درختم آن تنه و

 از که کس آن هر و یابد مى نجات گردد آویزان آن شاخه از اى ه به شاخهک هر پس. هستند

 عبادت سال هزار سه مروه و صفا بین در را خدا اى بنده اگر و شود مى هالك شود منحرف آن

 ؛ندافک مى آتش به صورت با را او خداوند نکند، درك را ما محبت آن از پس و کند بندگى و

 .«الْقُرْبى فِی قُلْ ال أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إاِلَّ الْمَوَدَّةَ»: فرمود تالوت را آیه این سپس

 نكات آیه:

 .پیامبران الهی از امّت خویش اجری نمی خواسته و اجر خود را برعهده خدا می دانسته اند 

  مستثنا نیست، الّا این که آن حضرت نوع خاصی از اجر را طلب نموده پیامبر گرامی اسالم نیز از این قاعده

 است که غایت آن، راه یافتن به خدا ست.

 .استثناء در این قاعده ـ علی الظاهر ـ استثناء متّصل است. بنابر این اجر، مجازاً اطالق شده است 

 ِبا رسالت  بایدصلّی اهلل علیه وآله می ض، اجر رسالت الهی پیامبر خدا عوَّض با مُوَ براساس قاعده تناسب ع

 ارزش باشد.سنگ و آن حضرت، هم 

  ارزش هدایت یك نفر، از آن چه خورشید بر آن می تابد بیشتر است؛ حال ارزش رسالت پیامبر خدا که

 مبدأ همه هدایات و سعادات تمام ما سوی اهلل است، به چه میزان است؟

                                                           

 لسان ؛347/  3: اإلعتدال میزان ؛204 و 837 ح/  203/  2 و 588 ح/  553554/  1: التنزیل شواهد ؛ 1511/  42اریخ مدینۀ دمشق: ت.  1

 434/  4: المیزان
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 ت آنان، ارزشی به قدر ارزش رسالت رسول خدا دارد؟که مودّ اهل بیت علیهم السالم چه جایگاهی دارند 

 آیات مورد استناد:

 1.الْعَالَمِینَ رَبِّ عَلَى إِلَّا أَجْرِیَ إِنْ أَجْرٍ مِنْ عَلَیْهِ أَسْأَلُکُمْ وَمَا -1

 2.شَهِیدٌ شَیْءٍ کُلِّ عَلَى وَهُوَ  اللَّهِ عَلَى إِلَّا أَجْرِیَ إِنْ لَکُمْ فَهُوَ أَجْرٍ مِنْ  سَأَلْتُکُمْ مَا قُلْ -2

 3.سَبِیلًا رَبِّهِ إِلَى یَتَّخِذَ أَنْ  شَاءَ مَنْ إِلَّا أَجْرٍ مِنْ عَلَیْهِ أَسْأَلُکُمْ  مَا قُلْ -3

 4آیه تطهير (2

 تَطْه ير ا وَیُطَهِّرَکُمْ الْبَيْت   أَهْلَ  الرِّجْسَ  عَنْكُمُ ل يُذْه بَ  اللَّهُ  یُر یدُ إ نَّمَا

 33مبارکه احزاب، آیه سوره

 شأن نزول آیه:

 مسلم در صحیح خود از عایشه نقل می کند:

أَدْخَلَهُ فَخَرَجَ النَّبِىُّ صلى اهلل علیه وسلم غَدَاةً وَعَلَیْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ 

لَّهُ إِنَّمَا یُرِیدُ ال»الَ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَیْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَۀُ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِىٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَ

 5«لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا

 برای من گفت: سلمۀ أُمّ می گوید:  خدری سعید أبو

 «البیت؟ أهل من ألست !اهلل رسول یا»: فقلت الباب على جالسۀ کنت و بیتی فی اآلیۀ هذه نزلت

 (وسلم وآله علیه اهلل صلى) النبی أزواج من وأنت خیر إلى إنّك: (وسلم وآله علیه اهلل صلى) قال

 اهلل لواتص والحسین والحسن وفاطمۀ وعلی( وسلم وآله علیه اهلل صلى) النبی البیت فی وکان

 1علیهم.
                                                           

 180، 114، 145، 127، 102شعراء: .  1

 47سبأ: .  2

 57فرقان: .  3

 به بعد 11، ص3، ج جهت تکمیل بحث رجوع کنید به کتاب جواهر الکالم، تألیف آیت اهلل میالنی.  4

 ، کتاب الفضائل، باب فضائل أهل بیت النبی130، ص7، جصحیح مسلم.  5

:  اآللوسی ، المعانی روح ، 230/  5:  القرآن أحکام ، 522/  3:  البغوی تفسیر ، 227/  3:  الثعلبی تفسیر ، 348/  5:  القرآن معانی.  1

22  /14 – 15 
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 نكات آیه:

 «شود.معنایی عام و فراگیر دارد و هر گونه پلیدی، در هر اندازه ای را شامل می « الرجس 

 پلیدی ها بر دو دسته اند: پلیدی های ظاهری و باطنی 

  سبت ـ یعنی شك و تردید ن« ریب»پلیدی های باطنی از شرك گرفته تا پایین ترین حد آن که

به حقیقتی از حقایق ـ می باشد، همگی از وجود خمسه طیّبه منزّه بوده و آن ها از تمام انواع این 

 پلیدی ها، به دور اند.

 ی ظاهری نیز از آن ذوات مطهّره به دور است؛ چندان که عوارض ناپاکی که در طبیعت پلیدی ها

 جسم بشر قرار دارد، از ایشان به دور است.

 روایات مورد استناد:

 رِّجْسَ ال عَنْهُمُ  اللَّهُ رَفَعَ قَوْمٌ یُوصَفُ وَکَیْفَ  نُوصَفُ لَا إِنَّا: قَالَ  السّالمعلیه جَعْفَرٍأَبِی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ -1

 1.وَهُوَالشَّك

 2.أَبَداً رَبِّنَا فِی نَشُكُّ لَا اللَّهِ  وَ الشَّكُ هُوَ  الرِّجْسُ  اللَّه ... فقال: ... عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ بَصِیرٍ أَبِی عَنْ -2

 تحض مل آدمیۀ حوراء فاطمۀ ابنتی( : وسلم وآله علیه اهلل صلى) اهلل رسول قال: قال عباس ابن عن -3

 3.النار عن ومحبیها فطمها وجلّ عزّ اهلل ألنّ فاطمۀ سمّاها وإنّما تطمث ولم

 علیه) بالحسن( السالم علیها) فاطمۀ - ولدت أی - قبلت: قالت عمیس بنت أسماء عن روی -4

 صلى) الفق نفاس؟ فی وال حیض فی دماً لها أر لم إنّی اهلل! رسول یا: فقلت دماً، لها أر فلم (السالم

 4والدة؟! وال طمث فی دم لها یُرى ال مطهرة طاهرة ابنتی أنّ علمت أما(: وسلم وآله علیه اهلل

                                                           

 182، ص2. کافی، ج 1

 288، ص1. کافی، ج 2

 21:  الدین محب ، العقبى ذخائر ، 352/  1:  الشیوخ معجم ، 1772 رقم 331/  12:  البغدادی الخطیب ، بغداد . تاریخ 3

 422/  4:  القدیر فیض عنه ، 44:  الدین محب ، العقبى . ذخائر 4
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 ال علی ای»: لعلى وسلم اهلل علیه صلى اهلل رسول قال قال سعید أبی عن...  المنذر بن علی حدثنا -5

 رد:ص بن لضرار قلت المنذر: بن علی قال «.وغیرك المسجد غیری هذا فی یجنب أن الحد یحل

 1«.به وغیرك غیری جنبا یستطرقه الحد یحل ال» قال: الحدیث؟ معنى هذا ما

 راغب اصفهانی در مفردات می نویسد: -1

 :أوجه أربعۀ على یکون الرجس

 الطبع حیث من إما .1

 العقل جهۀ من وإما .2

 الشرع جهۀ من وإما .3

 وشرعا. وعقال طبعا تعاف المیتۀ فإن ، کالمیتۀذلك:  کل من وإما .4

 بقوله نبه ذلك وعلى العقل جهۀ من رجس ذلك إن وقیل ، المیسر و الخمر الشرع جهۀ من والرجس

 .بهتجن یقتضى فالعقل نفعه على إثمه یوفى ما کل الن(  نفعهما من أکبر وإثمهما: )  تعالى

 قلوبهم یف الذین وأما: )  تعالى قال ، األشیاء أقبح بالعقل الشرك إن حیث من رجسا الکافرین وجعل

 لرجسا قیل(  یعقلون ال الذین على الرجس ویجعل: )  تعالى وقوله(  رجسهم إلى رجسا فزادتهم مرض

 ( نجس المشرکون إنما)  کقوله وذلك العذاب وقیل ، النتن

 الشرع حیث من وذلك(  رجس فإنه خنزیر لحم أو)  وقال

 الرعد شدید ورجاس راجس وغمام الهدیر شدید رجاس وبعیر صوت الشدیدلل ورجز رجس وقیل

  

                                                           

 140، ص42ج؛ تاریخ دمشق، 115، ص2مناقب علی بن ابی طالب علیه السالم؛ مجمع الزوائد، ج 303، ص5. سنن ترمذی، ج 1
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 1آیه مباهله (3

 وأَنفُسَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَن سَاءکُمْ وَن سَاءنَا وَأَبْنَاءکُمْ أَبْنَاءنَا نَدْعُ  تَعَالَوْاْ  فَقُلْ 

 الْكَاذ ب ينَ  عَلَى اللّه  لَّعْنَةُ  فَنَجْعَل نَبْتَه لْ  ثُمَّ

 11سوره مبارکه آل عمران، آیه

 :آیه شأن نزول

 اهل تسنّن تصریح می کنند:اکثر مفسّرین 

ل اهلل قال: فخرج رسو« تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَکُمْ »قال: لمّا نزلت هذه اآلیۀ  عن أبی سعید الخدری

 2.صلّى اهلل علیه وآله وسلّم بعلیٍّ وفاطمۀ والحسن والحسین

 نقل می کند:زمخشری در کشاف 

 ذا نوکا ـ للعاقب قالوا تخالوا فلمّا«. حتّى نرجع وننظر»قالوا: وروی أنّهم لمّا دعاهم إلى المباهلۀ 

 «ترى؟ ما! عبدالمسیح یا»:  ـ رأیهم

واهلل لقد عرفتم ـ یا معشر النصارى ـ أنّ محمّداً نبیّ مرسل، ولقد جاءکم بالفصل من أمر »فقال: 

هلکنّ، فإن أبیتم فعلتم لت صاحبکم، واهلل ما باهل قوم نبیّاً قطّ فعاش کبیرهم وال نبت صغیرهم، ولئن

 .«إالّ إلف دینکم واإلقامۀ على ما أنتم علیه، فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بالدکم

فاطمۀ تمشی و فأتوا رسول اهلل صلّى اهلل علیه وآله وسلّم وقد غدا محتضناً الحسین آخذاً بید الحسن

 .« إذا أنادعوت فأمنوا»خلفه وعلیٌّ خلفها، وهو یقول: 

یا معشر النصارى! إنّی ألرى وجوهاً لو شاء اهلل أن یزیل جبال من مکانه ألزاله »سقف نجران: فقال أُ

 .«بها، فال تباهلوا فتهلکوا، وال یبقى على وجه األرض نصرانیٌّ إلى یوم القیامۀ

أبیتم : فإذا قال. فقالوا: یا أبا القاسم! رأینا أنْ ال نباهلك، وأنْ نقرّك على دینك ونثبت على دیننا

 .المباهلۀ، فأسلموا یکن لکم ما للمسلمین وعلیکم ما علیهم. فأبوا

 .قال: فإنّی أُناجزکم

                                                           

 به بعد 235، ص3، ججهت تکمیل بحث رجوع کنید به کتاب جواهر الکالم، تألیف آیت اهلل میالنی.  1

 13، ح248. تفسیر الحبری، ص 2
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فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقۀ، ولکن نصالحك على أنْ ال تغزونا وال تخیفنا وال تردّنا عن دیننا، 

ۀ من عاً عادّیعلى أنْ نؤدّی إلیك کلّ عام ألفی حُلّۀ، ألف فی صفر وألف فی رجب، وثالثین در

فصالحهم على ذلك، وقال: والذی نفسی بیده، إنّ الهالك قد تدلّى على أهل نجران، ولو  .حدید

العنوا لَمُسخوا قردةً وخنازیر، والضطرم علیهم الوادی ناراً، والستأصل اهلل نجران وأهله حتى الطیر 

 1«على رؤوس الشجر، ولَما حال الحول على النصارى کلّهم حتّى یهلکوا

وقتى نصارا به مباهله دعوت شدند گفتند: مهلت دهید تا بازگردیم و مشورت کنیم. آن گاه که 

خلوت کردند و به عاقب ـ که در میان آنان صاحب نظر بود ـ گفتند: اى عبدالمسیح، نظر تو 

 چیست؟

ست. ااى نصرانیان، سوگند به خدا، به یقین شما آگاهید که محمّد پیامبر فرستاده شده »گفت: 

همانا پیامبر شما براى شما فصل الخطاب آورده است. سوگند به خدا هیچ قومى با پیامبرى مباهله 

 اگر ور همین از شوند، بزرگ کودکانشان و بمانند باقى بزرگانشان آن از پس که کند نمى

 رپاب و خود دین با انس آن حاصل کنید، خوددارى اگر و شویم مى هالك قطعاً کنید مباهله

 .دردیبازگ خود سرزمین به و واگذارید را] اکرم پیامبر[ مرد آن پس. بود خواهد اعتقادتان جایى

پس رسول خدا صلّى اهلل علیه وآله وسلّم سحرگاهان آمد، در حالى که حسین علیه السالم را در 

ر سآغوش داشت و دست حسن علیه السالم را گرفته بود و فاطمه و على علیهما السالم نیز پشت 

 .«بگویید آمین شما کردم دعا من هرگاه» :فرمود مى پیامبر و آمدند او مى

 دخداون اگر که بینم رامى هایى چهره من که اى نصرانیان، به درستى»اسقف نجران گفت: 

 که دنکنی مباهله پس. کَند برخواهد را کوه ها آن واسطه به قطعاً برکَنَد، جا از را کوهى بخواهد

 .«ماند نمى باقى قیامت روز تا نصرانى هیچ زمین روى در و شوید مى هالك

 بر و نیمک آنان گفتند: اى ابوالقاسم! نظر ما آن است که مباهله نکنیم و ما به دین تو اقرار مى

 .مانیم مى ثابت خود دین

                                                           

:  القدیر فتح ، 310/  1:  البغوی تفسیر ، 214/  1:  الواحدی تفسیر ، 41/  2:  السعود أبی ، تفسیر435 – 434/ 1. کشاف زمخشری:  1

 188/  3:  اآللوسی ، المعانی روح ، 158/  1:  النسفی تفسیر ، 322/  1:  المسیر زاد ، 347/  1
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 بیاورید الماس پس کنید، اگر از مباهله خوددارى مى»پیامبر اکرم صلّى اهلل علیه وآله وسلّم فرمود: 

 شنهادپی این پذیرش از ها آن«. هم بگردد شما شامل است مسلمانان بر و مسلمانان براى چه آن تا

 .کردند خوددارى نیز

 با که این رب کنیم گفتند: ما براى جنگ با عرب توان نداریم، لیکن با شما مصالحه )توافق( مى

 شما به جامه هزار دو سال هر مقابل در. نکنید مجبور عقیده ترك به و نترسانید را ما نجنگید، ما

 .هزار جامه در ماه صفر و هزار جامه در ماه رجب، به عالوه سى زره عادى از آهن ;دهیم مى

 به وست،ا دست به جانم که سوگند به آن»پیامبر نیز بر این قرار با آنان توافق کرد و فرمود: 

 یمونم به کردند، مى مباهله چه چنان و بودند گرفته قرار هالکت معرض در نجران اهل تحقیق

 آن اهل و نجران خداوند و گشت مى شعلهور آتش از سرزمینشان و شدند خ مىمس خنزیر و

 شدند نمى دیگر حال به حالى از نصرانیان کلّ و کرد مى مستأصل را شاخسارها پرندگان حتى

 «گردند. هالك که این تا

 مسلم در صحیح خود می نویسد:

نعك ما م»سعد بن أبی وقّاص، عن أبیه، قال: أمر معاویۀ بن أبی سفیان سعداً، فقال: عن عامر بن 

 !«أنْ تسبَّ أبا التراب؟

أما ما ذکرت ثالثاً، قالهنّ له رسول اهلل صلّى اهلل علیه وآله وسلّم فلن أسبّه، ألنْ تکون لی »قال: 

 علیه وآله وسلّم یقول له خلّفه واحدة منهنّ أحبّ إلیّ من حمر النعم. سمعت رسول اهلل صلّى اهلل

سول اهلل صلّى فقال له ر!« یا رسول اهلل! خلّفتنی مع النساء والصبیان»فی بعض مغازیه، فقال له علیٌّ: 

 «.أما ترضى أنْ تکون منّی بمنزلۀ هارون من موسى إالّ أنّه ال نبوّة بعدی»اهلل علیه وآله وسلّم: 

ال: فتطاولنا ق.« لرایۀ رجال یحبّ اهلل ورسوله، ویحبّه اهلل ورسولهألُعطینّ ا»وسمعته یقول یوم خیبر: 

 «.أدعوا لی علیّاً، فأُتی به أرمد، فبصق فی عینه، ودفع الرایۀ إلیه، ففتح اهلل علیه»لها، فقال: 
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ه وسلّم علیه وآلولمّا نزلت هذه اآلیۀ: )فَقُلْ تَعاَلوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَکُمْ(، دعا رسول اهلل صلّى اهلل 

 1«أللّهمَّ هؤالء أهلی»علیّاً وفاطمۀ وحسناً وحسیناً فقال: 

 علیه على که) داد دستور سعد به سفیان ابى بن معاویۀ: گفت که کند سعد بن ابى وقاص نقل مى

 جواب در. «نکنى؟ سبّ را ابوتراب تو که است آن از مانع چیز چه»: گفت و( کند سبّ  را السالم

 درباره لّموس وآله علیه اهلل صلّى خدا رسول و دارم یاد به او از که فضیلتى سه خاطر به: داد پاسخ

 زا من نزد بود من براى ها فضیلت آن از یکى اگر زیرا ؛کنم او فرموده است، او را سبّ نمى

 .بود تر داشتنى دوست دنیا هاى دارائى تمام

 در را السالم علیه على که گاه آن»او فرمود: شنیدم رسول خدا صلّى اهلل علیه وآله وسلّم درباره 

نه گذاشته بود، على علیه السالم به پیامبر عرض مدی در خود از نمایندگى به ها جنگ از یکى

 صلّى خدا رسول «گذارى؟ اى رسول خدا، آیا مرا به همراه زنان و کودکان در شهر مى»کرد: 

 هارون هجایگا همانند من نزد تو جایگاه که تىنیس راضى آیا»: فرمود او به وسلّم وآله علیه اهلل

 .«نیست نبوتى من از پس (که ر اینخاط به نبوت، مقام در) جز باشد؟ موسى نزد

پرچم را به دست مردى خواهم داد که خدا و »و نیز از پیامبر شنیدم که در روز خیبر فرمود: 

 طمع به را خود سرهاى ما. «دارند رسولش او را دوست دارد و خدا و رسولش او را دوست مى

 با السالم یهعل على. «خوانید من فرا نزد را السالم علیه على»: فرمود پیامبر. بودیم گرفته باال آن

 هب را پرچم و مالید ایشان چشمان به را مبارك دهان آب پیامبر و آمد حضرتش نزد درد چشم

 .کرد مسلمانان نصیب گشایش و فتح امیرالمؤمنین واسطه به خداوند و سپرد او

سلّم خدا صلّى اهلل علیه وآله و نازل شد، رسول «دْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَکُمْ فَقُلْ تَعالَوْا نَ »و چون آیه مباهله 

 من أهل اینان بارالها،»: داشت عرضه على، فاطمه حسن و حسین علیهم السالم را فرا خواند و

 .«هستند

 

                                                           

السنن ، 42ـ  48خصائص أمیرالمؤمنین علیه السّالم )نسائی(: ، 3808/ ش  302/  5سنن الترمذی: ، 121ـ  120/  7صحیح مسلم: . 1

 150/  3على الصحیحین: المستدرك ،  8322/ ش 108ـ  5/107الکبرى )نسائى(: 
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 نكات آیه:

  نفس پیامبر است.امیرالمؤمنین علیه السالم 

  است. پیامبر خدا از میان تمام زنان با فضیلت، و از میان تمام « نسائنا»حضرت زهرا سالم اهلل مصداق

 همسران، تنها یك زن را برگزید و او را برای مباهله با خود همراه نمود.

  ان را برای باید آناگر در میان مسلمانان، کسی برتر از اهل بیت علیهم السالم بود، پیامبر به حکم عقل

 مباهله برمی گزید.

  سخنان اسقف نصاری، بیان گر آن است که خمسه طیبه، از جایگاهی ویژه برخوردارند که خدا به برکت

 دعای آنان، چندان قدر می نهد.

 :1«السالم علیهم الکساء فضل أصحاب على منه أقوى شئ ال دلیل وفیه » زمخشری می گوید 

  

                                                           

 434، ص1کشاف، ج.  1
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 روایات نبوی .2

 پيامبر درباره اهل بيت عليهم الساّلمتوصيه  (1

 اهتمام در حفظ حرمت اهل بيت عليهم السالم 

 :قال( وسلم وآله علیه اهلل صلى) النبی عن الخدری سعید أبی عن

 حبل اهلل کتاب ، وعترتی اهلل کتاب:  الثقلین فیکم تارك وإنی ، فأجیب اُدعى أن أوشك إنی

 فترقای لن أنهما أخبرنی الخبیر اللطیف وإن ، بیتی أهل وعترتی ، األرض إلى السماء من ممدود

 1فیهما تخلفونی ماذا فانظروا ، الحوض علیَّ یردا حتى

 عن زید بن أرقم، قال: قال رسول اهلل صلّی اهلل علیه وآله:

 کتاب أولهما نثقلی فیکم تارك وانا ربى فأجیب رسول یأتی ان یوشك بشر انا فإنما الناس أیها اال

 قال ثم فیه ورغب اهلل کتاب على فحث به واستمسکوا اهلل فخذوا بکتاب والنور الهدى فیه اهلل

 2بیتی أهل فی اهلل أذکرکم بیتی أهل فی اهلل أذکرکم بیتی أهل فی اهلل أذکرکمبیتی  وأهل

 پرهيز از بغض به اهل بيت عليهم السالم 

 :(وسلم وآله علیه اهلل صلى) اهلل رسول قال: قال اهلل عبد بن جابر عن

 3.شقی منافق إالّ یبغضنا وال تقی مؤمن إالّ البیت أهل یحبنا ال

 روایي ـ قرآني: هنكت

  :د، ایمان به خدا و قیامت ندارد.کسی که با دشمنان خدا و رسول دوستی کن»قرآن می فرماید» 

 اگرکسی با خدا و رسول دشمنی کند، چگونه وضعیّتی خواهد داشت؟ 

 أَوْ  هُمْأَبْنَاءَ  أَوْ آَبَاءَهُمْ کَانُوا وَلَوْ وَرَسُولَهُ اللَّهَ حَادَّ مَنْ یُوَادُّونَ الْآَخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ یُؤْمِنُونَ قَوْمًا تَجِدُ لَا

 4.عَشِیرَتَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ

 توصيه پيامبر درباره حضرت صدیقه سالم اهلل عليها (2

                                                           

 220 ح 585/  2: حنبل بن أحمد الصحابۀ، فضائل کتاب ، 124/  2: سعد ابن الکبرى، الطبقات.  1

 122، ص7. صحیح مسلم، ج 2

 515/  1: المناوی القدیر، فیض ، 18: الدین محب العقبى، ذخائر.  3

 22مجادله: .  4
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  زمره برترین زنانصدیقه طاهره سالم اهلل عليها، در 

 :وسلم وآله علیه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عباس ابن عن

 اهلل لىص محمد بنت السالم علیها وفاطمۀ السالم علیها خویلد بنت خدیجۀ العالمین نساء أفضل

 . فرعون امرأة مزاحم بنت وآسیۀ(  السالم علیها)  عمران بنت ومریم وسلم وآله علیه

 اللفظ. بهذا یخرجاه ولم اإلسناد صحیح حدیث هذا

 صدیقه طاهره سالم اهلل عليها، برترین زنان در همه عوالم 

 :عائشۀ عن مسروق،قال 

: فقال( وسلم وآله علیه اهلل صلى) اهلل رسول مشیۀ مشیتها کأن تمشی( السالم علیها) فاطمۀ أقبلت

 .حدیثاً إلیها أسرَّ ثمّ یمینه، عن أجلسها ثمّ بابنتی، مرحباً

 !فضحکت حدیثاً إلیها أسرَّ ثمّ! فبکت

 .وسلم وآله علیه اهلل صلى قال عمّا فسألتها! حُزن من فرحاً أقرب کالیوم رأیت ما: فقلت

 قبض لمّاف سرّه، وسلم وآله علیه اهلل صلى اهلل رسول على ألفشی کنت ما: السالم علیها فقالت

 نعم و ی،ب لحوقاً بیتی أهل أوّل وإّنك ...: وسلم وآله علیه اهلل صلى قال انّه فأخبرتنی ... سألتها

 نساء یّدةس تکونی أن ینـترض أال: وسلم وآله علیه اهلل صلى فقال: یتـفبک. لكِ أنا السلفُ 

 1.فضحکت العالمین؟

 :روایت هنكت

 :آلوسی در تفسیر خویش اعتراف می کند 

 بضعۀ نّهاأ حیث من والمتأخّرات المتقدّمات النساء أفضل( السالم علیها) البتول فاطمۀ أنّ إلیه أمیل والذی

 المسألۀ هذه نع السبکی اإلمام سئل وقد ... أیضاً أخر حیثیات ومن بل وسلم، وآله علیه اهلل صلى اهلل رسول

                                                           

 اإلصابۀ ،155/  7:  البیهقی ، النبوة دالئل ، 21/  2:  الزوائد مجمع ، 282/  1:  أحمد مسند ، 222/  1 و 248/  4:  البخاری . صحیح 1

 الطبرانی ، الکبیر المعجم ، 214 ح 78/  1:  النسائی ، الصحابۀ فضائل ، 27 - 21/  8:  سعد ابن ، الکبرى الطبقات ، 211/  8:  حجر ابن ،

 1038 - 1032 ح 421 - 418/  22: 
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 أفضل سلمو وآله علیه اهلل صلى محمد بنت السالم علیها فاطمۀ انّ به تعالى اهلل وندین نختاره الذی:  فقال

 1السالم. علیها أُمّها ثمّ

 صدیقه کبری، راست گوترین مردم 

 :عائشۀ عن

 رأیت ما»: قالت( وسلم وآله علیه اهلل صلى) النبی بنت( السالم علیها) فاطمۀ ذکرت إذا کانت أنّها

 .«ولدها الذی یکون أن إالّ  منها لهجۀ أصدق کان أحداً

 2. یخرجاه ولم مسلم شرط على صحیح حدیث هذا

 آزار و اذیت حضرت صدیقه سالم اهلل عليها  تحذیر از 

 )به نقل بخاری( غضب صدیقه طاهره همان غضب پيامبر .1

 :نَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اهلل علیه وسلم قَالَا

 3«فَاطِمَۀُ بَضْعَۀٌ مِنِّى، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِى»

 )به نقل مسلم( آزار صدیقه طاهره همان آزار پيامبر .2

 :رَسُولُ اللَّهِ صلى اهلل علیه وسلمقَالَ 

 4«إِنَّمَا فَاطِمَۀُ بَضْعَۀٌ مِنِّى یُؤْذِینِى مَا آذَاهَا»

 غضب و خشنودی صدیقه طاهره غضب و خشنودی خدا .3

 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَۀَ:

 «لِرَضَاكِإِنَّ اللَّهَ یَغْضَبُ لِغَضَبِكِ وَیَرْضَى »

 5.هَذَا حَدِیثٌ صَحِیحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ

                                                           

 151-3/155. روح المعانی  1

 44:  الدین محب ، العقبى ذخائر ، 175/  3:  الحاکم ، الصحیحین على . المستدرك 2

 212، ص4صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب مناقب فاطمۀ، ج.  3

 141، ص7صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابۀ، باب فضائل فاطمۀ، ج.  4

 154، ص3المستدرك علی الصحیحین، مناقب أهل البیت، ج.  5
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 :روایت اتنك

  می گوید: «القدیر فیض»شوکانی، صاحب 

 .بنیأغض فقد یرضیها ال ما بفعل أغضبها فمن منی، لحم کقطعۀ منی جزء أی ... بضعۀ ابنته فاطمۀ

 1.الشیخین من أفضل أنّها و یغضبه ألنّه کفر سبها من أنّ  على السهیلی به استدل

  شیخ بهایی به نقل خاطره ای از مناظرات خویش پرداخته و نوشته است:مرحوم 

 الشیعۀ عند تحصل فالن یا: فضالئهم أفضل یوماً  لی فقال الشافعی، مذهب على أنی مظهراً الشام فی کنت

 علیها؟ یُعتمد حجۀ

 !کثیرة حججهم: له فقلت

 ... منها شیئاً له أحکی أن منی فطلب

 بضعۀ فاطمۀ»: قال انّه( وسلم وآله علیه اهلل صلى) النبی عن صحیحه فی روى البخاری إنّ یقولون: له فقلت

 یعنیـ  اعلیهم غاضبۀ وهی الدنیا من خرجت أنّها ورقات بأربع هذا بعد روى ثمّ «أغضبنی أغضبها فمن منی

 !الجواب؟ کیف ندری فما ـ الشیخین

 .اللیلۀ أراجعه أنا البخاری على کذب هذا: وقال ملیّاً فأطرق

 حیحص راجعت و ؟!تکذب الرافضۀ أنّ لك قلت أما: قال ثمّ ضحك رآنی فلما الصباح، من علیه فغدوت

 .ورقات خمس من أزید الحدیثین بین فرأیت البارحۀ البخاری

 2!! ... الجواب بهذا یتباجح وکان

  ی، الههم چنین به نص کالم  رسول خدا را آزرده است.به نص کالم رسول خدا، هرکس فاطمه را بیازارد

 هر کسی رسول خدا را بیازارد، ملعون الهی و معذّب به عذاب خوارکننده ای خواهد شد.

 3مُهِینًا عَذَابًا لَهُمْ وَأَعَدَّ وَالْآَخِرَةِ الدُّنْیَا فِی اللَّهُ لَعَنَهُمُ وَرَسُولَهُ اللَّهَ یُؤْذُونَ  الَّذِینَ إِنَّ

  ،خواهد بود معاقب به عذاب و لعن الهیبنابراین هرکس صدیقه طاهره را بیازارد. 

                                                           

 4/421. فیض القدیر،  1

 71/  7:  الجنات . روضات 2

 57/ احزاب.  3
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 بيان فضيلت خانه حضرت صدیقه سالم اهلل عليها (3

 ،هو یذکر فيها اسم تُرفع أن اهلل أذن بيوت في» مصداق برتر خانه حضرت صدیقه» 

 :قاال بریدة وعن مالك بن أنس عن

 – تعالى لهقو إلى - تُرْفَعَ أَن اللَّهُ  أَذِنَ بُیُوت فِی»: اآلیۀ هذه وسلم وآله علیه اهلل صلى اهلل رسول قرأ

 ؟ اهلل رسول یا هذه بیوت أی:  فقال رجل فقام «وَاألَبْصَارُ 

 .األنبیاء بیوت: وسلم وآله علیه اهلل صلى فقال

 م؟السال علیهما وفاطمۀ علی لبیت منها؟ البیت هذا اهلل رسول یا: فقال بکر أبو إلیه فقام

 1.أفضلها من نعم،: وسلم وآله علیه اهلل صلى قال

  توقف گاه رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله  خانه حضرت صدیقه،در 

 :قال الحمراء أبی عن

 اهلل لرسو فرأیت ،( وسلم وآله علیه اهلل صلى) اهلل رسول عهد على أشهر سبعۀ المدینۀ رابطت

 الصالة: فقال( السالم علیهما) وفاطمۀ علی باب إلى جاء الفجر طلع إذا( وسلم وآله علیه اهلل صلى)

 2«تَطْهِیرًا وَیُطَهِّرَکُمْ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنکُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّمَا» الصالة
  

                                                           

 174/  18 المعانی روح ، 203/  1:  السیوطی ، المنثور الدر ، 518 و 517 ح 534 - 533/  1:  الحسکانی ، التنزیل . شواهد 1

 137/  42:  عساکر ابن ، دمشق تاریخ ، 582/  11:  الطبری تاریخ؛  1341 ح 711/  2:  حنبل ابن ، الصحابۀ . فضائل 2
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 غصب فدك

 

 فهرست بحث

 خالصه ماجرای غصب فدك

 فدك چیست؟ .3

 فدك در گذشته (1

 فدك در امروز (2

 ارزش فدك (3

 وآله علیه اهلل فدك، ملك شخصی رسول خدا صلى .4

 وآله علیه اهلل ملکیّت حضرت صدیقه بر فدك، در زمان حیات رسول خدا صلى .5

 روایات اعطای فدك به حضرت صدّیقه سالم اهلل علیها (1

 سند فدك در اختیار حضرت صدیقه سالم اهلل علیها  (2

 «ید»اخراج عمّال حضرت صدیقه از فدك؛ به ضمیمه قاعده  (3

 زگشت فدك به اهل بیت علیهم السّالم در زمان خلفای اموی و عبّاسیبا (4

 غصب فدك از جانب خلفا .1

 تحقّق غصب فدك از جانب ابوبکر (1

 عدالت، از شروط امامت (2

 سؤاالت

 انگیزه های ابوبکر از غصب فدك .7

 استقرار حکومت (1

 تضعیف  قدرت مالی امیرالمؤمنین علیه السّالم (2

 سؤاالت

 نتیجه
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 غصب فدکخالصه ماجرای 

 

 غصب خالفت .1

 تصمیم به غصب فدك و اخراج وکیل حضرت صدیقه سالم اهلل علیها از فدك .2

 به بهانه مالکیّت پیامبر بر فدك و انتقال آن به خلیفه او

 حضور حضرت صدیقه سالم اهلل علیها در مسجد وارائه سند فدك .3

 پاره شدن سند فدك توسط عمر .4

 مراجعه حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم و احتجاج به قاعده ید و عصمت حضرت صدیقه سالم اهلل علیها  .5

 شهادت طلبی ابوبکر .1

 شهادت امیرالمؤمنین و ام ایمن .7

 رد شهادت امیرالمؤمنین علیه السالم  .8

 به عنوان ارثطلب فدك از جانب حضرت صدیقه سالم اهلل علیها  .2

 در زمان رسول خدا صلّی اهلل علیه وآله  با فرض عدم مالکیّت بر فدك

 «النورث»استناد ابوبکر به حدیث  .10

 احتجاج حضرت صدیقه سالم اهلل علیها بر توارث فدك .11

 «پدرت گفته است. من چاره ای ندارم.»مکابره ابوبکر:  .12

 مراجعه حضرت صدیقه و استناد به عصمت خویش .13

 ابوبکرنوشتن سند مجدد فدك و تقدیم به حضرت صدیقه از جانب  .14

 در قالب نقش آفرینی در یك سناریوی از پیش طراحی شده

 مقابله عمر، جسارت به حضرت صدیقه سالم اهلل علیها و پاره کردن فدك .15

 خطابه فدك .11

 اهانت به حضرت صدیقه سالم اهلل علیها .17
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 فدک چيست؟ .1

 فدک در گذشته (1

 :می نویسددرباره موقعیّت جغرافیایی فدك حموی  یاقوت

 صلى) سولهر على تعالى اهلل أفاءها ، ثالثۀ وقیل ، یومان المدینۀ وبین بینها ، بالحجاز قریۀ ، فدك

 1.صلحاً سبع سنۀ فی( وسلم وآله علیه اهلل

 :نویسداهل تسنّن به جریان تاریخی فتح اراضی یهودیان اشاره کرده و درباره فدك میبزرگ ، مورّخ إسحاق ابن

 اهلل سولر إلى بعثوا خیبر، بأهل( وسلم وآله علیه اهلل صلى) اهلل رسول صنع بما فدك أهل سمع لما

 کانتف. ففعل ،األموال له یُخلّون و دماءهم یحقن و یسیرهم أن یسألونه( وسلم وآله علیه اهلل صلى)

 علیها یجلبوا مل ألنّهم ،( وسلم وآله علیه اهلل صلى) اهلل لرسول خالصۀً فدك و المسلمین بین فیئاً خیبر

 2.رکاب وال بخیل

 

 فدک در امروز (2

الم حجۀ اإلسبازدید و گزارش  گزارش تصویری از روستای فدك، مسجد فدك، باغ های فدك و چشمه فدك

 ، روایت گر وضعیّت کنونی فدك می باشد.از فدك 1387هاشمی رفسنجانی در سال والمسلمین اکبر 

 

 فدک ارزش (3

 :اوّالً؛ فدك از وسعت بسیار زیادی برخوردار است 

 شهر فَدَك .1

« فَدَك»تعبیر شده است، و اکنون نیز اگر به عکسهای « فَدَك»به عنوان قریه یا شهر « فَدَك»در کتب تاریخی از 

دهد و عبدالرحمن جابر در توضیحاتش برای هیئت را نشان می« فَدَك»شهر بودن  …ها و ها و برجنگاه کنید خانه

 3باشد.کیلومتر می 50لومتر در کی 50« فَدَك»گوید: وسعت منطقه ایرانی می

 تقسیم فَدَك بین سه نفر .2

                                                           

 238/  4:  الحموی ، البلدان معجم. 1 

 353/  2:  هشام ابن ، النبویۀ السیرة ، 83:  خیاط بن خلیفۀ تاریخ. 2 

 حجت اإلسالم نوری شاهرودی( مقاله 25/3/1387گزارش سفر هاشمی رفسنجانی در روزنامه جمهوری اسالمی ). 3 



24 

را میان سه نفر تقسیم کرد: مروان بن حکم، عمر بن عثمان و یزید « فَدَك»که معاویه به خالفت رسید هنگامی

 می نویسد: در این باره إبن أبی الحدید فرزند خودش.

 عثمان نب عمرو أقطع و ثلثها الحکم بن مروان أقطع سفیان أبی بن معاویۀ االمر ولى فلما

 السالم لیهع علی بن الحسن موت بعد وذلك ثلثها، معاویۀ بن یزید وأقطع ثلثها عفان بن

 العزیز عبدل فوهبها خالفته أیام الحکمبن لمروان کلها خلصت حتى یتداولونها یزالوا فلم

 1.ابنه

یان سه نفر نسته آن را مکه معاویه توا هبودفدك چندان قابل توجّه سرزمین وسعت شود که میروشن از این تقسیم 

 نماید.بزرگی بودند تقسیم  خاندانکه هر کدام نماینده  حریص،

 

 .ثانیاً؛ این سرزمین، بسیار حاصل خیز با چشمه های فراوان همراه بود ه است 

 ابن منظوردر لسان العرب می نویسد: .1

 2فیها عین و نخل

 نویسد:یاقوت حموی می  .2

 3و فیها عین فوّارة و نخیل کثیرة

 .در نتیجه؛ ارزش محصوالت فدك به میزان بسیار فوق العاده ای قابل توجّه بوده است 

 اجاره هفتاد هزار دیناری .1

ین سرزمدر خالل توصیه های اخالقی در باب زهد به فرزندش سید محمّد، به ارزش محصوالت  سیّد بن طاووس

 :دزنتخمین میدینار،  70000دینار، یا در برخی از نقل ها  24000به مبلغ بر اساس نقل ها، آن را  هفَدَك اشاره کرد

 الیوالعو فدکا علیها اهلل صلوات فاطمۀ أمك وآله علیه اهلل صلى محمد جدك وهب وقد

 أربعۀ األنصاری حماد بن اهلل عبد، الشیخ روایۀ فی دخلها وکان ، مواهبه جملۀ من

 عظمالم وزوجها وهی دینار ألف سبعون غیره روایۀ وفى سنۀ کل فی دینار ألف وعشرون

 4.واألبرار الزهاد أعظم من األعظم والواهب

                                                           

 211 /11نهج البالغه ابن ابی الحدید، شرح . 1 

 1/437لسان العرب . 2 

 4/238معجم البلدان  .3 

 124کشف المحجه، سیّد بن طاووس، صفحه . 4 
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 تجهیز سپاه اسالم .2

ای گفتگو نمود و گواهان خود را برای اثبات مدع« فَدَك»که حضرت فاطمه علیها السالم با ابابکر درباره هنگامی

را به حضرت صدیقه برگرداند. عمر برای آن که او را متقاعد کند که فدك را خود پیش او آورد، ابوبکر فدك 

 گفت: نبازپس بگیرد، چنی

 1ترى؟ کما العرب حاربتك وقد المسلمین على تنفق مماذا

 .داردبرای تجهیز سپاه کافی بوده و این خود نشان ارزش فوق العاده این زمین « فَدَك»بنابراین درآمد 

 

 وآله عليه اهلل رسول خدا صلىفدک، ملک شخصي  .2

 می فرماید:یاد کرده، « فیئ»از دسته ای از اموال شخصی پیامبر با عنوان قرآن کریم 

 رُسُلَهُ  طُیُسَلِّ اللَّهَ وَلَکِنَّ رِکَابٍ وَلَا خَیْلٍ مِنْ  عَلَیْهِ أَوْجَفْتُمْ فَمَا مِنْهُمْ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ أَفَاءَ وَمَا

 قَدِیرٌ  شَیْءٍ کُلِّ عَلَى وَاللَّهُ یَشَاءُ مَنْ عَلَى

 اکِینِ وَالْمَسَ وَالْیَتَامَى الْقُرْبَى وَلِذِی وَلِلرَّسُولِ  فَلِلَّهِ الْقُرَى أَهْلِ مِنْ رَسُولِهِ  عَلَى اللَّهُ  أَفَاءَ مَا

 نَهَاکُمْ  مَاوَ فَخُذُوهُ الرَّسُولُ آَتَاکُمُ وَمَا مِنْکُمْ الْأَغْنِیَاءِ بَیْنَ دُولَۀً  یَکُونَ لَا کَیْ السَّبِیلِ وَابْنِ

 2.الْعِقَابِ شَدِیدُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا فَانْتَهُوا عَنْهُ

 تصاحب براى شما] ، گردانید خود پیامبر عاید غنیمت رسم به آنان از خدا را چه آن و

 مى یرهچ بخواهد که هر بر را فرستادگانش خدا ولى نتاختید، آن بر شترى یا اسب[ آن

 .تواناست کارى هر بر خدا و گرداند،

 آنِ  از و خدا آنِ از گردانید، پیامبرش عاید هاقریه آن ساکنان[ دارایىِ] از خدا چه آن

 ندگانما راه در و بینوایان و یتیمان و[ وى] نزدیك خویشاوندان به متعلَّق و[ او] پیامبر

 داد، اشم به[ او] فرستاده را آنچه و. نگردد دست به دست شما گران توان میان تا است،

 سخت اخد که بدارید پروا خدا از و بازایستید داشت، باز را شما آنچه از و بگیرید را آن

 .است کیفر

فدك نیز بدون جنگ و لشگرکشی، فتح شد؛ پس ملك شخصی پیامبرخدا صلّی اهلل علیه وآله است. منابع فراوانی 

 مطلب، تصریح کرده اند.از اهل تسنّن بر این 

                                                           

 132:  األحمدی تاریخ ، 488/  3:  الحلبی ، الحلبیۀ السیرة. 1 

 7و  1سوره حشر، آیات . 2 
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 :می نویسد ، صاحب یکی از صحاح ستّه درباره فدك روایت را نقل کرده،داود أبو

 :قالوا ، مسلمۀ بن محمد ولد وبعض ، بکر أبی بن اهلل وعبد ، الزهری عن

 دمائهم حقنی أن( وسلم وآله علیه اهلل صلى) اهلل رسول فسألوا ، تحصنوا خیبر أهل من بقیۀ بقیت

 اهلل صلى) اهلل لرسول فکانت ذلك، مثل على لوافنز فدك، أهل بذلك فسمع ففعل، ،ویسیّرهم

 1رکاب. وال بخیل علیها یوجب لم ألنّه خاصۀ،( وسلم وآله علیه

 بنابراین کسی نمی تواند ادّعا کند فدك در زمان پیامبر خدا، جزء اموال عمومی مسلمین به حساب می آمده است.

 

 هللا سالم اهلل عليها بر فدک، در زمان حيات رسول خدا صلى صدیقهملكيّت حضرت  .3

 وآله عليه

 بر اساس دالیل زیر، فدك در زمان حیات پیامبر، توسط خود آن حضرت به ملکیّت حضرت صدّیقه در آمد.

 

 روایات اعطای فدک به حضرت صدّیقه سالم اهلل عليها (1

 :کثیر، سیوطی و ... می نویسند ابن

( لموس وآله علیه اهلل صلى) اهلل رسول دعا «حَقَّهُ الْقُرْبَى ذَا وَآتِ» نزلت لما:  قال سعید أبی عن

 2.فدك فأعطاها( السالم علیها) فاطمۀ

 

 سند فدک در اختيار حضرت صدیقه سالم اهلل عليها (2

ته بودند، به گرفحضرت صدیقه سالم اهلل علیها در برابر ابوبکر با سندی که از رسول خدا صلّی اهلل علیه وآله 

 احتجاج پرداخته و مالکیّت خویش را اثبات کردند:

فَدعا رَسُولُ اللَّه فاطِمَۀَ وَ کَتَبَ لَها کِتاباً جاءَتْ بِه بَعدَ مَوْتِ اَبیها الی ابی بَکر وَ قالَتْ: هذا کِتابُ 

 3سُولِ اللَّه لی وَ لِإِبْنی.رَ

هِ وَ سَلَّم فاطمه را صدا زدند و سند فَدَك را به نام وی نوشتند که آنگاه پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِ 

البته بعدا ایشان با این قباله در مقابل ابابکر احتجاج کرده و فرمودند این نوشته رسول خدا برای 

 .من و فرزندان من است

                                                           

 27:  الجوهری ، وفدك السقیفۀ ، 210/  11:  الحدید أبی ابن ، البالغۀ نهج شرح ، 3011:  رقم ، 218/  3:  داود أبی سنن. 1 

 274 – 273/  5:  السیوطی ، المنثور ؛ الدر32/  3:  کثیر ابن:  العظیم القرآن تفسیر. 2 

 .14 -13:  3 الطبری وتاریخ ، 350 - 342:  3 هشام ابن و ارجاع در حاشیه به : سیرة 1/202. اعالم الوری 3 
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 «ید»اخراج عمّال حضرت صدیقه از فدک؛ به ضميمه قاعده  (3

ا از فدك اخراج کرد. این خود نشان می دهد که حضرت صدیقه بر فدك دست ابوبکر عّمال حضرت صدیقه ر

 داشته و اختیار آن به دست ایشان بوده است.

از طرف دیگر در فقه فریقین، یکی از قواعد، قاعده ید است. این قاعده که از اصلی عقالیی استخراج شده بیان 

بر آن است که مالك آن مال است؛ هرکس دیگر که می کند: تا کسی بر مالی دست داشته باشد، اصل اولیّه 

 اماره ملکیّت است.« ید»ادّعای آن را دارد، می باید بیّنه اقامه نماید. از همین رو می گویند: 

 با کنارهم قرار گرفتن این دو نکته، به روشنی ملکیّت حضرت صدیقه بر فدك اثبات می شود.

 

 سيمان خلفای اموی و عبّاالساّلم در زبازگشت فدک به اهل بيت عليهم (4

 از دیگر نشانه های ملکیّت حضرت صدیقه بر فدك، بازگشت آن در زمان برخی از خلفای بعدی است.

 عمر بن عبدالعزیز: .1

 :حموی می نویسد یاقوت

 فاطمۀ دول إلى فدك بردّ یأمره بالمدینۀ عامله إلى کتب الخالفۀ العزیز عبد بن عمر ولی فلما

 1العزیز عبد بن عمر أیام فی أیدیهم فی فکانت( السالم علیها)

 مأمون: .2

 :بالذری می نویسد

 علیها) مۀفاط ولد إلى فدفعها الرشید هارون بن اهلل عبد ، المأمون أمر ومائتین عشر سنۀ کانت لما

 :المدینۀ على عامله جعفر بن قثم إلى بذلك وکتب( السالم

 مراً أ ذلك کان و علیها بما تصدق و فدك اهلل رسول بنت فاطمۀ أعطى اهلل رسول کان وقد... 

 ویسلمها ورثتها إلى یردها أن المؤمنین أمیر فرأى...  اهلل رسول آل بین فیه ختالفا ال معروفاً  ظاهراً

 2.وصدقته أمره بتنفیذ اهلل رسول وإلى وعدله حقّه بإقامۀ تعالى اهلل إلى تقرباً إلیهم

رسول خدا فدك را به دختر خویش عطا کرده بود و این مطلب، امری روشن و مشهور است و 

بر این است که آن را به خاندان آن حضرت در این مورد اختالفی ندارند. پس نظر امیرمؤمنان 

                                                           

 232/  4:  الحموی ، البلدان معجم. 1 

 122 - 120/  4:  کحالۀ ، النساء أعالم ، 240/  4:  الحموی ، البلدان معجم ، 47 - 41:  البالذری ، البلدان فتوح. 2 
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و نزدیکی  تقربتا با تنفیذ امر رسول خدا و صدقه او، برگرداند و به آنان تسلیم کند؛  وارثان او

 ، برپاداشتن حق و عدل الهی و نزدیکی به رسول خدا تحقّق یابد.داوند متعالبه خ

 

 غصب فدک از جانب خلفا .4

 تحقّق غصب فدک از جانب ابوبكر (1

 طبرانی می نویسد:

 علیه) علی إلى بکر وأبو أنا جئت( وسلم وآله علیه اهلل صلى) اهلل رسول قبض لما: قال عمر عن

 ؟( وسلم وآله علیه اهلل صلى) اهلل رسول ترك فیما تقول ما: فقلنا( السالم

 .ترك وبما(  وسلم وآله علیه اهلل صلى)  اهلل برسول الناس أحق نحن: قال

 !!فال بالمناشیر رقابنا تحزّوا حتى واهلل أما

 !بخیبر؟ والذی: فقلت: قال

 .بخیبر والذی: قال

 بفدك؟ والذی: قلت

 .بفدك والذی: قال

 1.فال بالمناشیر رقابنا تحزّوا حتى واهلل أما: فقلت

 عدالت، از شروط امامت (2

رجانى در شرح ج در نظر اهل تسنّن، هرچند عصمت برای امام شرط نیست ولی عدالت، از شروط امامت است.

 نوید: مى« المقصد الثانى فی شروط اإلمامۀ»مواقف، ذیل عنوان 

یجب أن یکون عدال فی الظاهر لئالّ یجور، فإن الفاسق  ... الجمهور على أنّ أهل اإلمامۀ ومستحقها

 2.ربّما یصرف األموال فی أغراض نفسه فیضیع الحقوق

واجب است که امام در ظاهر عادل ... ست که آن کسى مستحق امامت است نظر جمهور بر آن ا

 صرفم نفسانى هاى باشد که به مردم ستم روا ندارد. پس چه بسا فاسق، اموال را در خواهش

 .گردد حقوق شدن ضایع موجب این و کند

 سؤاالت 

                                                           

 وسلم وآله علیه اهلل صلى ترکه فیما ب 40 - 32/  2: الزوائد مجمع ، 5335 ح 113 - 112/  1 األوسط المعجم. 1 

 035ـ  342/  8شرح المواقف:  ;587ـ  581/  3المواقف: . 2 
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بر اساس آن که فدك ملك شخصی حضرت صدیقه بوده و آن حضرت آن را در زمان حیات پیامبرخدا  .1

 مالك شدند، ابوبکر با چه مجوّزی آن را از دست حضرت صدّیقه گرفت؟!

 آیا غصب اموال مردم، فسقی آشکار محسوب نمی شود؟ .2

کرد: غاصب عادل باشد؟! براین اساس، آیا فقدان این شرط از شروط امامت در ابوبکر، آیا می توان فرض  .3

 مشروعیّت خالفت او را مخدوش نمی کند؟!

اگر فدك جزء اموال عمومی مسلمانان به حساب می آمد، چرا برخی از خلفای بعدی، آن را به اهل بیت  .4

 را خلفای پیشین آن را غصب کردند؟برگرداندند و اگر جزء اموال اهل بیت به حساب می آمد، چ

آیا سرشار بودن محصوالت زمین های فدك و درآمد فوق العاده آن، باعث می شد هوی و هوس در  .5

آنان برانگیخته شده و به چپاول ثروت های آن پرداخته و به آن سرزمین دست اندازی کنند؟ آیا استقرار 

م غیرانسانی بود؟ آیا تضعیف قدرت مالی امیرمؤمنان پایه های حکومت غاصبانه آنان، دلیل عمده این اقدا

 و دفع خطر آن حضرت در بازپس گیری حق خویش، انگیزه اساسی و اصلی بود؟

 

 انگيزه های ابوبكر از غصب فدک .5

 بندد:قش میت خالفت او نن مشروعیّابا بررسی انگیزه های ابوبکر در اقدام به عمل غصب، لکّه ننگ دیگری بر دام

 حكومتاستقرار  (1

 :می نویسد ، سیره نویس مشهور،حلبی

 مرع علیه دخل و بفدك لها کتب بکر أبا أن اهلل رحمه الجوزی ابن سبط کالم وفی

 هذا؟ ما: فقال

 !(وسلم وآله هعلی اهلل صلى) أبیها من بمیراثها( السالم علیها) لفاطمۀ کتبته کتاب: فقال

 ترى؟ کما العرب حاربتك وقد المسلمین على تنفق مماذا: فقال

 1.فشقّه الکتاب أخذ ثمّ

 

 تضعيف  قدرت مالي اميرالمؤمنين عليه الساّلم (2

                                                           

 132:  األحمدی تاریخ ، 488/  3:  الحلبی ، الحلبیۀ السیرة. 1 
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ابوبکر و عمر به فکر سلب قدرت اقتصادی از امیرالمؤمنین علیه السّالم افتادند تا با خالی بودن دستان حضرت علی 

شود. فاده میخلیفه به روشنی استالسالم گروهی از مردم دور ایشان جمع نشوند. این حقیقت از گفتگوی عمر با علیه

 که به ابابکر گفت:

ءَ وَ انَّ النّاسَ عَبِیدُ هذِهِ الدُّنْیا ال یرِیدُونَ غَیرَها فَامْنَعْ عَنْ عَلی وَ أَهْلِ بَیتِهِ الْخُمْسَ وَ الْفَی

 1رَغْبَۀً فِی الدُّنْیا.فَدَکاً فَإِنَّ شِیعَتَهُ إِذا عَلِمُوا بِذلِك تَرَکُوا عَلِیاً وَ أَقْبِلُوا إِلیك 

ء و فَدَك را از علی مردم بندگان این دنیا هستند و جز آن هدفی ندارند، تو خمس و فَیْ 

کنند و به خاطر بگیر. وقتی مردم و پیروان او دستان او را خالی دیدند او را رها می

 .گردندرغبت مردم به دنیا به تو متمایل می

 :می نویسد إبن أبی الحدید

 کرب أبی قصد تظن ما: فضائل ذو ذکی «مهنأ بن علی»ـب یعرف الحلۀ من علوی لی قال

 فدك؟( السالم علیها) فاطمۀ بمنع وعمر

 قصدا؟ ما: قلت

 وال اً،خذالن و لیناً و رقۀ - الخالفۀ اغتصباه وقد -( السالم علیه) لعلی یُظهرا أال أرادا: قال

 وغلتها هابحاصل( السالم علیه) علی یتقوى لئال .بالقرح القرح فأتبعا خوراً، عندهما یرى

 2المنازعۀ؟ على

 د:دههم او چنین ادامه می

 کانت وهل :النیل بلدة من «تقی بن علی»ـب یعرف اإلمامیۀ متکلّمی من لمتکلم وقلت

 !؟الخطیر بذلك لیس وعقاراً  یسیراً نخال إال فدك

 الکوفۀب ما نحو النخل من فیها وکان. جدّاً جلیلۀ کانت بل کذلك، األمر لیس: لی فقال

 ىوّ یتق أال إال عنها( السالم علیها) فاطمۀ بمنع وعمر بکر أبو قصد ما و .النخل من اآلن

 منعب ذلك أتبعا لهذا و الخالفۀ فی المنازعۀ على غلّتها و بحاصلها( السالم علیه) علی

 إنف الخمس، فی حقّهم المطلب بنی و هاشم بنی سائر و( السالم علیهما) وعلی فاطمۀ

                                                           

  205 - 203 الرسول، عالمه حلّی  آل على جرى فیما الکشکول. 1 

 )به اختصار( 124/  4:  کحالۀ ، النساء أعالم ،  231/  11:  الحدید أبی ابن ، البالغۀ نهج شرح. 2 



31 

 رافباالحت مشغوال یکون و نفسه عند ویتصاغر همّته تضعف له مال ال الذی الفقیر

 1.والریاسۀ الملك طلب عن واالکتساب

 

 ت:سؤاال 

واند تآیا صحیح است برای رسیدن به قدرت، به هر کار غیر مشروعی دست برد؟! آیا خلیفه رسول خدا می .1

 حکومت خویش مشروعیّت بسازد؟!با مخالفت با سنّت رسول خدا، برای 

آیا صحیح است برای شکست مخالف، از حربه قدرت و زور بهره برد و ظالمانه آنان را تضعیف نمود؟!  .2

 آیا برای تحقّق یك هدف غلط، باید مرتکب غلط های دیگرشد؟!

 

 :نتيجه 

 ن می شود:با بررسی انگیزه های غاصبان، مقصود امام کاظم علیه السّالم به هارون الرشید روش

 ردّهاأ حتى فدك خُذ الحسن أبا یا»(: السالم علیه) جعفر بن لموسى یقول کان الرشید أنّ  روی

 !علیه ألحّ حتى ،فیأبى «إلیك

 !بحدودها إالّ خذهاآ ال: (السالم علیه) فقال

 حدودها؟ وما: قال

 .تردّها لم حدّدتها إن المؤمنین أمیر یا: (السالم علیه) قال

 .فعلت إالّ جدّك بحقّ: قال

 !هیه: قال و الرشید وجه فتغیّر «فعدن األوّل الحدّ أمّا»: (السالم علیه) قال

 .وجهه فأربدَّ  «سمرقند الثانی والحدّ»: (السالم علیه) قال

 !هیه: وقال وجهه فاسودَّ «أفریقیۀ الثالث والحدّ»: قال

 .أرمینیۀ و الخزر یلی ممّا البحر سیف والرابع: قال

 .مجلسی من فتحول! شیئاً لنا تبق فلم: الرشید قال

 2.تردّها لم دتهاحدّ إن أنّی أعلمتك قد: (السالم علیه) موسى قال

  

                                                           

 همان. 1 

 314: الجوزی ابن سبط ،الخواص تذکرة ، 317 - 315/  1: زمخشری األبرار، ربیع ، 282/  2: حمدون ابن الحمدونیۀ، التذکرة. 2 
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 ردّ ادّعای حضرت صدیقه سالم اهلل علیها

 

 فهرست بحث

 ردّ ادعای حضرت صدیقه س از سوی ابوبکر .8

 ردّ ادّعای حضرت صدیقه، مساوی با رد قرآن (1

 آیه تطهیر -1

 آیه مودّت -2

 حضرت صدیقه، مساوی با رد پیامبررد ادّعای  (2

 جعل حدیث و نسبت کذب به پیامبر .2

 مخالفت با قرآن (1

 بیان روایت در غیرموضع حاجت (2

 تناقض در رفتار (3

 عدم رعایت قوانین حقوقی (4

 سؤاالت

 دلیل ردّ ادّعای حضرت صدیقه .10

 نتیجه
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 ردّ ادعای حضرت صدیقه سالم اهلل عليها از سوی ابوبكر .1

ء به حضرت صدیقه س منتقل نشده بلکه جز م که فدك در زمان حیات رسول خدا صریبپذی ،از باب تسالم اگر

آن را به عنوان ارث، مطالبه نموده اموال آن حضرت بوده و پس از رحلت ایشان، دخترشان حضرت صدیقه س 

 اند، باز هم تأمّالت فراوانی متوجّه این موضوع می باشد.

اند که حضرت صدیقه میراث خود را مطالبه نمودند ولی ابوبکر ادّعای منابع متعدّدی از اهل تسنّن روایت کرده 

 آن حضرت مبنی بر استحقاق تملّك را رد کرده و از بازپس دادن فدك اجتناب کرد.

بکْرٍ تَساَلُه میراثَها منْ رسولِ اهللِ مما اَفاء اهللُ علَیه بِالْمدینَۀِ و فَد ك و ما انَّ فاطمۀَ بِنْت النَّبِی اَرسلَت الی اَبی

 فَاَبی اَبوبکْرٍ اَنْ یدفَع الی فاطمۀَ منْها شَیئاً. …بقی منْ خُمسِ خَیبرَ 

همانا فاطمه دختر رسول خدا فردی را نزد ابوبکر فرستاد و میراث خود از رسول خدا را، از او طلب نمود. 

اما ابوبکر از این که چیزی از این اموال را  …این مطالبه شامل: فیء، فدك و باقیمانده خمس خیبر بود 

 .به وی پس بدهد، خودداری ورزید

 2812صحیح بخاری، حدیث شماره  ؛ 3304صحیح مسلم، حدیث شماره ؛ 52مسند احمد بن حنبل، حدیث شماره  

 بنابر اسناد اهل تسنّن این مطالبات به صورت مستمر ادامه پیدا کرده و چندین نوبت تکرار شده است.

ی اَبوبکْرٍ باَبابکْرٍ نَصیبها مما تَرَك رسولُ اهللِ منْ خَیبرَ و فَد ك و صدقَته بِالْمدینَۀِ فَاَ کانَت فاطمۀُ تَساَلُو 

 .علَیها ذلك

فاطمه )س ( پیوسته از ابوبکر سهم خود را از ماترك رسول اهلل درخواست می کرد. ماترك رسول خدا 

 خیبر، فدك و صدقات آن حضرت در مدینه بود. ابوبکر از پرداخت آن ها اجتناب )می(کرد.

 4/42صحیح بخاری

 

 ردّ ادّعای حضرت صدیقه، مساوی با رد قرآن (1

با رد ادّعای حضرت صدیقه، به داللت التزامی، آن حضرت را دروغ گو خوانده و آن حضرت را تفسیق  ابوبکر

 نموده است، حال آن که جایگاه آن حضرت در کالم خدا و رسول خدا، جایگاهی ویژه است.

 آیه تطهير .1
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ته و ردّ ادعای محکوم ساخامیرالمؤمنین با استناد به آیه تطهیر و یادآوری عصمت مطلقه حضرت صدیقه، ابوبکر را 

 حضرت صدیقه را مساوی با رد آیه قرآن دانستند.

 ؟ اهلل کتاب تقرء !بکر أبا یا: السالم علیه المؤمنین أمیر فقال

 . نعم:  قال

 «یراتطه ویطهرکم البیت أهل الرجس عنکم لیذهب اهلل یرید إنما» : وجل عز اهلل قول عن أخبرنی:  قال

 ؟ غیرنا فی أم فینا؟ نزلت فیمن

 فیکم بل:  قال

 ؟ بها عاصان کنت ما بفاحشۀ وآله علیه اهلل صلى اهلل رسول بنت فاطمۀ على شهدوا شهودا أن فلو:  قال

 المسلمین نساء على أقیمه کما ، الحد علیها أقیم کنت :قال

 .الکافرین من اهلل عند کنت إذن:  قال

 ؟!ولم:  قال

 سوله،ر وحکم اهلل حکم رددت کما ، علیها الناس شهادة وقبلت ، بالطهارة لها اهلل شهادة رددت ألنك:  قال

 فدکا، منها ذتوأخ ، علیها عقبیه على بائل أعرابی شهادة قبلت ثم ، حیاته فی قبضته قد فدکا لها جعل أن

 للمسلمین فیء أنه وزعمت

 ؟ایخواندهآیا کتاب خدا، قرآن را فرمودند: به ابوبکرالسالم علیه امیرالمؤمنین

 او گفت: بله.

 یُطَهِّرَکُمْ وَإِنَّما یُرِیْدُ اللَّه لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ »آیه تطهیر:  : پس به من بگوحضرت فرمودند

 آیا درباره ما اهل بیت یا درباره دیگران؟ درباره چه کسی نازل شده است؟« تَطْهِیرا

 .: درباره شماگفت

السالم فرمودند: حال اگر شهودی در مقابل شما شهادت بدهند که )نعوذ باللَّه( رت علی علیهآن وقت حض

 .کنیدحضرت فاطمه اشتباهی انجام داده است شما چه می

 .کنم مثل جاری کردن حدود بر سایر زنان مسلمانابوبکر گفت: بر او حدّ جاری می
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 .السالم فرمودند: اآلن تو کافر شدیحضرت علی علیه

 ابوبکر گفت: به چه علّت؟

چون تو شهادت خداوند به پاك بودن حضرت زهرا سالم اللَّه علیها را : السالم فرمودندحضرت علی علیه

همانطور که اکنون حکم خدا و رسول خدا که . ایای و شهادت مردم را بر علیه او پذیرفتهرد کرده

پای خود ای و شهادت یك اعرابی که بر پشت اند رد نمودهرا ملك حضرت فاطمه قرار داده« فَدَك»

 ای.کند را پذیرفتهبول می

 123ـ  1/122احتجاج، 

 آیه مودّت .2

آیه مودّت، تمامی مسلمانان را مأمور به محبت ورزی به ذوی القربی رسول خدا می کند. بر این اساس، هرکس 

خدا ـ که نزدیك ترین افراد به آن  مرهون هدایت رسول خدا باشد برای ادای اجر رسالت، باید به دختر رسول

 حضرت است ـ محبّت نماید.

آیا ردّ ادعای حضرت صدیقه و مخالفت با خواست آن حضرت و بی اعتنایی در جلب رضایتش، چیزی جز زیر 

 پا نهادن عملی این دستور خداوند متعال است؟!

 هذا ،(  اهلل رحمه)  العلوی البصری زید أبی بن یحیى جعفر أبی النقیب على قرأت:  الحدید أبی ابن قال

 قلب طیبی أن واإلحسان التکریم یقتضی کان أما!  المشهد هذا یشهدا لم وعمر بکر أبا أترى: فقال ،1الخبر

 علیه اهلل لىص)  اهلل رسول عند منزلتها أتقصر ، المسلمین من لها ویستوهب ، بفدك( السالم علیها)  فاطمۀ

 وال بالنحلۀ ال ، حق لها یثبت لم إذا هذا ؟ العالمین نساء سیدة وهى ، أختها زینب منزلۀ عن(  وسلم وآله

 ؟ باإلرث

 یأخذه أن هل یجز فلم ، المسلمین حقوق من حقاً  صار قد بکر أبو رواه الذی الخبر بموجب فدك:  له فقلت

 . منهم

                                                           
 وکان - بدر یوم فی أساراهم فداء فی مکۀ أهل بعث لما إنه یروى لما وذلك ، زوجها العاص ألبی -(  السالم علیها)  الزهراء فاطمۀ أخت - زینب فداء . خبر1 

 فلما علیه زفافها لیلۀ العاص أبی على بها أدخلتها أمها خدیجۀ کانت قالدة به بعث فیما وکان.  بمال العاص أبی فداء فی زینب بعثت - الربیع ابن العاص أبو معهم

 ، فافعلوا داءالف من به بعثت ما علیها وتردوا ، أسیرها لها تطلقوا أن رأیتم إن:  للمسلمین وقال ، شدیدة رقۀ لها رق(  وسلم وآله علیه اهلل صلى)  اهلل رسول رآها

 120 ص 14 ج:  لحدیدا أبی البن النهج شرح:  راجع.  فداء بغیر العاص أبا لها وأطلقوا ، به بعثت ما علیها فردوا وأموالنا بأنفسنا نفدیك ، اهلل رسول یا نعم:  فقالوا

 227 - 221 ص 2 ج:  هشام البن النبویۀ السیرة ،
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 علیه هللا صلى)  اهلل رسول أخذه وقد ، المسلمین حقوق من حقّاً صار قد الربیع بن العاص أبی وفداء:  فقال

 . منهم(  وسلم وآله

 کذلك کرب أبو ولیس ، حکمه والحکم ، الشریعۀ صاحب(  وسلم وآله علیه اهلل صلى)  اهلل رسول:  فقلت

. 

 لمسلمینا استنزل هالّ»:  قلت وإنّما «فاطمۀ إلى فدفعه قهراً المسلمین من بکر أبو أخذه هال»:  قلت ما:  فقال

« !العاص یأب فداء المسلمین(  وسلم وآله علیه اهلل صلى)  اهلل رسول استوهب کما ، لها منهم واستوهبه عنه

 ذلك منعوها أکانوا «؟!نفساً عنها أفتطیبون .النخالت هذه تطلب حضرت قد نبیّکم بنت هذه»:  قال لو أتراه

 ؟

 فی حسنب یأتیا لم إنهما»:  قال ، هذا نحو أحمد بن الجبار عبد الحسن أبو القضاة قاضی قال قد:  له فقلت

 «.التکرّم شرع

 121 - 120/  14:  الحدید أبی ابن ، البالغۀ نهج شرح

 رد ادّعای حضرت صدیقه، مساوی با رد پيامبر (2

رسول خدا ص بارها اوصاف گوناگونی درباره دخت گرامی اش، صدیقه کبری س بیان داشته اند. گاهی آن 

و ... دانسته اند. بارهاو بارها « محبوب ترین مردم»گاهی « راست گو ترین مردم»گاهی « پاره تن خود»حضرت را 

شتی براین اساس، کسی که بر زنان به« فاطمه برترین زناهل بهشت است.»از آن حضرت نقل شده است که فرمود: 

وش زد نموده ان گسروری می کند، شخصیّتی عادی نیست. در حقیقت، رسول خدا با بیان این فضیلت، به مسلمان

 «فاطمه، تابع هوی و هس نیست و شخصیّتی با تقوای فوق همگان است.»اند که: 

انکار ادّعای حضرت صدیقه از جانب ابوبکر، به معنای ردّ تمامی این فرمایشان رسول خدا ست. کسی که به خدا 

دنظر ه، لوازم اقوال آن حضرت را مو رسولش ایمان داشته باشد، بایستی به تمام فرمایشات آن بزرگوار توجّه نمود

 داشته باشد.

 جعل حدیث و نسبت کذب به پيامبر .2

ابوبکر برای آن که به مقصود خویش دست یابد و به هر شیوه ممکن، سرزمین فدك را تصاحب نماید، مجبور 

 می شود دست به جعل حدیث زده، به رسول خدا ص نسبت دروغ دهد. او برای آن که در برابر سخنان دخت

رسول خدا توان داشته باشد، قد راست کند متوسّل به کالمی دروغین از رسول خدا شد و گفت: از رسول خدا 

 شنیده ام که فرمود:
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 .نَحْنُ مَعاشِرَ األَنبیاء ال نُوَرِّثُ ما تَرَکْناهُ صَدَقَۀً 

 مسلمین است.ما گروه انبیاء، ارث نمی گذاریم. اموالی که از ما باقی می ماند، متعلّق به عموم 

 ابو سلمه نقل می کند:

 ؟ مُتَّ إذا یرثك من:  بکر ألبی قالت(  السالم علیها)  فاطمۀ أن

 . وأهلی ولدی:  قال

 ؟( !  وسلم وآله علیه اهلل صلى)  اهلل رسول نرث ال لنا فما( :  السالم علیها)  قالت

 یورث ال(  لموس وآله علیه اهلل صلى)  النبی إنّ:  یقول(  وسلم وآله علیه اهلل صلى)  اهلل رسول سمعت:  فقال

 صلى)  اهلل رسول کان من على وأنفق یعول(  وسلم وآله علیه اهلل صلى)  اهلل رسول کان من أعول ولکنی ،

 علیه ینفق(  وسلم وآله علیه اهلل

 ، الحلبیۀ ؛ السیرة533:  الشمائل فی الترمذی ، 30 ح 20 - 12:  السیوطی ،(  السالم علیها)  الزهراء فاطمۀ مسند؛ صحیح بخاری

 ،(  وسلم وآله علیه اهلل صلى)  اهلل رسول ترکۀ فی جاء ما ب ، 44 السیر ك ، 1108 ح 157/  4:  الترمذی ؛ سنن 487/  3:  الحلبی

 202/  1:  الباری فتح ، 484 ح 215/  1:  القاضی ، الترمذی علل ، 314/  2:  سعد ابن ، الکبرى الطبقات

 

فراوانی در دست است که نشان می دهد ابوبکر در این ادعای خویش دروغ گو بوده و نسبت کذب به دالیل 

 پیامبر اکرم ص داده است:

 مخالفت با قرآن (1

 حضرت صدیقه س در برابر این تزویر ابوبکر به اقامه دلیل پرداخته و با او احتجاج نمودند:

 «اولي األرحام»استناد به عموم آیه  .1

نشان دادند که روایتی که ابوبکر مدّعی نقل آن است، « اولی األرحام»با استناد به عمومات آیه حضرت صدیقه س 

 برساخته است چه این که رسول خدا منزّه از آن است که برخالف حکم، قرآن حکم نماید.

 اهلل صلى)  اهلل لرسو قال:  لها فقال ، أبیها من میراثها تطلب(  وسلم وآله علیه اهلل صلى)  اهلل رسول ابنۀ فاطمۀ وأتته

 ! صدقۀ ترکنا ما ، نورث ال األنبیاء معشر إنّا( :  وسلم وآله علیه

 ؟ أبی أرث وال أباك ترث أن اهلل(  کتاب)  أفی( :  السالم علیها)  فقالت
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 ؟!  ولده یُحفظ المرءُ( :  وسلم وآله علیه اهلل صلى)  اهلل رسول قال أما

 .شدیداً بکاءً بکر أبو فبکى

 127/  2:  الیعقوبی تاریخ

 ارث گذاری انبياءاستناد به  .2

 ابوبکر با مظلوم نمایی، تالش نمود علّت عمل غاصبانه خود را رسول خدا ص وانمود نماید. لذا گفت:

 قدف المیراث وأمّا !؟ظالم فأنا منعتكِفإن  ، أبوك لك جعل وما فدك وأمّا! لی؟ ذلك فال سألت ما منعك وأمّا

 .صدقۀ أبقیناه ما نورث ال: قال(  وسلم وآله علیه اهلل صلى)  انّه تعلمین

آن حضرت با استناد به ارث بری حضرت سلیمان از حضرت داوود، و ارث بری یعقوب از زکریّا، نسبت کالم 

 کذب ابوبکر به پیامبر را آشکار نمودند.

 سلیمانُ  ثَوَوَر»: وقال «یَعْقُوبَ  آلِ مِنْ وَیَرِثُ یَرِثُنِی»:  أنبیائه من نبی عن یقول اهلل إنّ(:  السالم علیها)  قالت

 !دونها؟ ما یورث وإنّما ، تُورَّث ال النبوّة أنّ علمت وقد نبیّان؟ فهذان «داودَ

 فتدلّنی ، ( وسلم وآله علیه اهلل صلى)  محمد بنت فاطمۀ إالّ الکتاب فی اهلل أأنزل أبی؟ إرث أمنع لی فما

 ؟!علیه

 112 – 118/  4:  کحالۀ ، النساء أعالم ، 12 - 18:  طیفور ابن ، النساء بالغات

 237/  3:  المسعودی ، الذهب مروج

 بيان روایت در غيرموضع حاجت (2

السالم و حضرت زهرا علیها السالم بوده و هیچ لزومی نداشته که ابابکر از این مطلب مورد نیاز حضرت علی علیه

چون او در هیچ طبقه از ورّاث پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم قرار نداشته است.  این حدیث اطّالع داشته باشد.

پس اگر این حدیث را پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فقط به شخص ابابکر ابالغ فرموده باشد عمل بی جایی 

 ت.انجام داده و سخن لغوی بر زبان جاری ساخته اس

کرد، دیگر حضرت زهرا علیها السالم ارث خود را طلب اگر رسول خدا این مطلب را برای دخترش بیان می

به شورید و خطگردید، بر علیه خلیفه وقت نمیکرد، برای باز پس گرفتن حق خود از خانه خارج نمینمی

 خواند.نمی
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 نموده، خطاب به غاصبان گفت:ام سلمه به این تناقض رفتاری در ادعای دروغین ابوبکر اشاره 

الی  قَدْ قالَ اللَّه تَعاَتَزْعَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم حَرَّمَ عَلَیها مِیراثَها وَ لَمْ یُعْلِمْها، وَ …

 سوانِ وَ اُمُّ سادَةِ أَشبالِ؟!مُتُطَلِّبَۀ؟! وَ هِی خِیرَةُ النِّوَ اَنْذِرْ عَشیرَتكَ الْاَقْرَبِینَ. اَفَانْذَرها وَ خالَفَتْ 

 خود را بر فاطمه حرام کرده، این حکم را به او اعالم نکرده است کنید رسول اللَّه میراثآیا گمان می

فرماید: خویشان نزدیك را انذار کن. و یا اینکه پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم به حال آنکه قرآن می

ن کند؟ چگونه چنین چیزی ممکدخترش فاطمه گفته ولی او بر خالف حکم رسول اللَّه مطالبه ارث می

 .های رسول خداستهاست در حالی که او بهترین زنان عالم است و مادر شیر بچ

 32صفحه  مامه،دالئل اال

 تناقض در رفتار (3

 بخشش فدک به مروان .1

را به خود اختصاص داد و به تصرف در آورد. « فَدَك»در زمان خالفت عثمان، مروان بن حکم به دستور عثمان، 

است؛ اگر عثمان  نانابوبکر از پیامبر نقل می کند که میراث پیامبر به عنوان صدقات عمومی و مربوط به کل مسلما

این روایت را دروغ پنداشته، که مطلوب ما ثابت است؛ و اگر آن را دروغ نمی داند، به چه حقّی خلیفه مسلمین به 

اموال عمومی مسلمین خیانت می کند و آن را به بستگان خویش می بخشد؟! چرا سخن دخت پیامبر ـ که به حکم 

ی شود و حق او به دست کسی واگذار می شود که به حکم رسول قرآن و روایات نبوی معصوم است ـ مردود م

 است؟! ملعون و مطرودخدا ص ، 

 301، صفحه 1سنن بیهقی، جلد 

 يراث پيامبرو حفصه از مبهره مندی عایشه  .2

نقل های متعدّد تاریخی نشان می دهد، بسیاری از اموال رسول خدا ص در اختیار همسران آن حضرت قرار داشته 

 1آن دارایی ها یا یادگارها، بهره مند بوده اند.و آنان از 

 بخاری از مطالبه همسران پیامبر مبنی بر استرداد میراث خود از اموال پیامبر، گزارش داده است:

                                                           
 اموال منقول و غیر منقول پیامبر به حضرت صدیقه به ارث رسیده است:« عین». این در حالی است که براساس روایات اهل بیت علیهم السالم 1 

 ، حلوباً  ناقۀ وأربعین ، بتینحلو وشاتین ، الیعفور:  وحماره ، والدلدل ، الشهباء:  وبغلتین ، والدیباج ، والصهباء ، العضباء:  نوق وثالث أفراس ستۀ وخلف ، صدقۀ بالمدینۀ حیطاناً خلف وآله علیه اهلل صلى اهلل رسول أن: السالم علیه الرضا عن روی

 وخاتمه ، وعمامته ، وسیفه ، درعه خال ما السالم علیها فاطمۀ إلى ذلك صار.  أدم من ومخاداً ، قطوانیتین وعباءتین ، لیف من وفراشاً ، الممشوق وقضیبه ، الفاضل وخاتمه ، یمانیتین وحبرتین ، السحاب وعمامته ، الفضول ذات ودرعه ، الفقار ذا وسیفه

 السالم علیه المؤمنین ألمیر جعله فإنه ،

 420 ص 1 ج الفتوح عن 801 ص البیضاء واللمعۀ 118 ص 2 ج الغمۀ وکشف 103 ص 21 ج(  البیت آل مؤسسۀ ط)  والوسائل 210 ص 22 ج حار
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 :فقال الزبیر بن عروة الحدیث هذا فحدثت قال

 أرسل وسلم تقول علیه اهلل صلى النبی زوج عنها اهلل رضی عائشۀ سمعت انا أوس بن مالك صدق

 صلى رسوله على اهلل مما أفاء ثمنهن یسألنه بکر أبی إلى عثمان وسلم علیه اهلل صلى النبی أزواج

 ... وسلم علیه اهلل

  5/24صحیح بخاری 

هرچند بخاری در ادامه این روایت تاریخی، بیان می دارد که ابوبکر گفت: این اموال، جزء صدقات است و آنان 

 تاریخی دیگر، نشان می دهد چنین اتّفاقی واقع نشده و این اموال به آنان رسیده است:نیز پذیرفتند، ولی شواهد 

 محصوالت اراضي خيبر

 :نافع عن اهلل عبید عن عیاض بن أنس حدثنا المنذر بن إبراهیم حدثنا

 من منها خرجی ما بشطر خیبر عامل وسلم علیه اهلل صلى النبی عن أخبره عنهما اهلل رضی عمر بن اهلل عبد ان

 خیرف خیبر عمر فقسم شعیر وسق وعشرون تمر وسق ثمانون وسق مائۀ أزواجه یعطى فکان زرع أو ثمر

 ضاألر اختار من فمنهن لهن یمضى أو واألرض الماء من لهن یقطع ان وسلم علیه اهلل صلى النبی أزواج

 األرض اختارت عائشۀ وکانت الوسق اختار من ومنهن

 18، ص3صحیح بخاری، ج

 

 خدا صلّي اهلل عليه وآله   پيراهن پيامبر

 ثمانع یا قالت ثم فغضبت أرزاقها بعض عنها اهلل رضی عائشۀ عن أخر عنه اهلل رضی عثمان أن

 لخمسا الصلوات لوال واهلل بیتك أهل من األشرار علیهم وسلطت الرعیۀ وضیعت أمانتك أکلت

 اهلل ضرب» عنه اهلل رضی عثمان فقال الجمل یذبح کما یذبحونك بصائر ذوو أقوام إلیك لمشى

 جهدها هعلی تحرض عنها اهلل رضی عائشۀ فکانت« اآلیۀ لوط وامرأة نوح امرأة کفروا للذین مثال

 اقتلوا نتهس بلیت وقد یبل لم وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول قمیص هذا الناس أیها وتقول وطاقتها

 نعثال اهلل قتل نعثال

 343ص، 4المحصول )فخر رازی( ج

 حجره های پيامبر خدا



41 

عزیز أمره عمر بن عبد ال لما وسع المسجد فی خالفۀ الولید بن عبد الملك وکان نائبه على المدینۀ

أن یشترى الحجر ویزیدها فی المسجد وکانت الحجر من جهۀ المشرق والقبلۀ فزیدت فی 

 المسجد ودخلت حجرة عائشۀ فی المسجد من حینئذ

 237، ص1یه( جمجموع الفتاوی )إبن تیم

این نکته الزم به یادآوری است که مدارك اهل تسنن به صورت قطعی نشان می دهند حجره های پیامبر، تا آخر 

حیات آن حضرت در ملکیّت ایشان بوده و همسران پیامبر صلّی اهلل علیه و آله هیچ مالکیّتی نسبت به آن ها نداشته 

؛ 114، ص 8؛ طبقات ابن سعد، ج 148، ص 1لباری ): ابن حجر(، ج : فتح ا. به عنوان نمونه مراجعه کنید بهاند

 12، ص 5؛ ارشاد الساری ): قسطالنی(، ج 22، ص 15عمدة القاری ): عینی(، ج 

 عایشه و حفصهمدفن پدران ، خدا هجره های پيامبر .3

امامیه  نویسد: یکی ازمیعالّمه شیخ محمّد علی حائری سنقری رحمه اهلل در کتاب الخصائص الزهراء علیها السالم 

گوید: من با فضال کوفی بودم و مرور کردیم به جماعتی که در آن ابوحنیفه روبروی اصحابش نشسته بود، می

کنم تا اینکه با حجت و دلیل او را ساکت گردانم، گفتم تو قادر بر پس فضّال گفت: به خدا قسم او را رها نمی

 .تر استاین کار نیستی، او از تو در بحث قوی

و کند، سپس جلو رفت و مقابل ابگفت: ساکت شو! به خدا قسم حجت مرد گمراه بر حجت مرد مؤمن غلبه نمی

 :حنیفه ایستاد و گفت

ل اللَّه گوید: افضل خلق بعد از رسوای قاضی، من یك برادر رافضی )شیعه( دارم که از من سنش بیشتر است و می

ام تو آمده گویم ابوبکر افضل است. پیشالسالم است، ولی من میسَلَّم علی بن ابیطالب علیه صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ

 .تا حجت و دلیلی به من تعلیم دهی تا به او بگویم

دو در جنگ بدر و  کند که، اینابوحنیفه گفت: به برادر رافضیت بگو، در فضلیت ابوبکر و عمر همین کفایت می

ین پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم بودند ولی علی دور از پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ سائر جنگها جلیس و همنش

 .وَ سَلَّم در حال جنگ بود

 :ام، ولی او با این آیه قرآن جواب من را داده کهفضال گفت: من این مطلب را به برادر رافضیم گفته

 «ی الْقاعِدینَ اَجراً عظیماهِدینَ عَلَ فَضَّلَ اللَّه الْمُجا»

کرد و آن دو نشسته بودند خداوند مجاهدین را بر قاعدین )نشستگان( اجری عظیم داده است و علی مجاهدت می

 .پس علی افضل از آنان است
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 سَلَّم دفن شدند و آلِهِ وَ ابوحنیفه گفت: )به برادر رافضیت بگو( ابابکر و عمر در کنار رسول اللَّه صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ

حال آنکه علی در مسافتی بسیار دور دفن شده است، چه فضیلتی باالتر از این؟!، فضّال گفت: من این مطلب را به 

وا ال یا اَیُّهَا الّذِینَ آمَنُ: »فرمایدام، و لیکن او با این آیه از قرآن جواب مرا داد، که خداوند میبرادر رافضیم گفته

 «ااِلّ اَنْ یُؤذَنَ لَکُمْ وا بُیوتَ النَّبیِّتَدْخُلُ

اید بدون اجازه وارد خانه پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم نشوید و پیامبر صَلَّی اللَّهُ ای کسانی که ایمان آورده

فن صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم اجازه دعَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم در خانه خود دفن شده بود و ثابت نشده است که، پیامبر 

لَّی اند، چون در خانه پیامبر صَبه ابابکر و عمر در خانه خود داده باشد. پس این دو نفر با آیه قرآن مخالفت کرده

 .انداللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم بدون اذن او دفن شده

یه خود را در زمان ازدواج از پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم نگرفته ابوحنیفه گفت: عایشه و حفصه چون مهر

 .بودند دفن پدرانشان در این مکان را بدل از مهریه قرار دادند

ای که ام، ولی او به من گفت: مگر آیه قرآن را نشنیدهفضّال گفت: من این مطلب را هم به برادر رافضیم گفته

 «اللّاتی آتیتَ اُجُورَهُنَّیا أَیهَا النَّبی اِنّا اَحْلَلْنا لَكَ اَزْواجَكَ »: فرمایدمی

 .ای پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم، ما زنانی که مهرشان را عطا کردی بر تو حالل کردیم

اند و در ذمّه وَ آلِهِ وَ سَلَّم مهریه خود را گرفته و این آیه تصریح به این مسأله دارد که، زنهای پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ

 .رسول اللَّه صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم چیزی باقی نمانده است

ابوحنیفه گفت: به برادر رافضیت بگو: این دو در سهم عایشه و حفصه از ارثی که به پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ 

 .اندرسیده بود، دفن شده سَلَّم

شما )اهل سنّت( ادّعا دارید که پیامبر صَلَّی اللَّهُ : ام، ولی او به من جواب داد کهپس فضال گفت: من به او گفته

نمود،  محروم« فَدَك»گذارد، و به همین دلیل ابوبکر حضرت فاطمه علیها السالم را از عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ارث نمی

 .گذارندام که: پیامبران ارث نمیشان گفت: من از پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم شنیدهو به ای

برند، در حالی که همسر اویند، ولی فاطمه علیها السالم که پس چگونه عایشه و حفصه از رسول خدا ارث می

ت، و نزدیك ترین خلق به اوست از پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم دختر پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم اس

 برد؟ارث نمی

وئیم( که برند )باید بگو اگر تسلیم شویم که عایشه و حفصه از رسول اللَّه صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ارث می

پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم نُه همسر داشت، و سهم همه آنها یك هشتم است، و اگر یك هشتم را تقسیم بر 



43 

شود، و اگر بخواهیم حق عایشه و حفصه را از حجره پیامبر صَلَّی هر کدام از آنها بسیار ناچیز مینفر کنیم، حق  نُه

د، پس باشرسد، بلکه به اندازه یك تخم مرغ میاللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم حساب کنیم به مقدار یك وجب هم نمی

 کردند؟چگونه عمر و ابابکر به اندازه دو قبر در این حجره تصرف 

 ارد.رافضی خبیث است، و برادری ند پس ابوحنیفه ساکت شده، سپس فریاد زد: او را خارج کنید او خودش یك

و مشابه این روایت در  423، صفحه 3، به نقل از کتاب خطی، اربعین فی خصائص الزهراء، جلد 478فَدَك و العوالی، صفحه 

 400، صفحه 47بحاراألنوار، جلد 

 

 سؤاالت 

آن که قرآن به طهارت همه جانبه حضرت صدیقه گواهی داده است، ابوبکر ادّعای آن حضرت چرا با  .1

را رد کرده، درخواست ایشان را پاسخ نداده و به صورت ضمنی، آن حضرت را تکذیب نموده است؟ 

آیا این عملکرد او، مخالفت با قرآن نیست؟! اگر نگوییم او با این رفتار خود، عمالً قرآن را تکذیب 

 کرده، آیا نمی توانیم ادّعا کنیم او از قرآن روبرگردانده و به آن بی اعتنایی کرده است؟!

 لِمَ رَبِّ قالَ ( 124) أَعْمى الْقِیامَۀِ یَوْمَ نَحْشُرُهُ  وَ ضَنْکاً  مَعیشَۀً لَهُ  فَإِنَّ  ذِکْری عَنْ  أَعْرَضَ  مَنْ  وَ

 نْسىتُ الْیَوْمَ  کَذلِكَ  وَ فَنَسیتَها آیاتُنا أَتَتْكَ  کَذلِكَ ( قال125َ)  بَصیرا کُنْتُ قَدْ وَ أَعْمى حَشَرْتَنی

(121) 
 سوره مبارکه طه

آیا بی مهری با آن حضرت، تکذیب ادّعای ایشان و بی پاسخ گذاردن درخواست آن بانو، می تواند  .2

 با ذوی القربی ندادهباشد؟! مگر قرآن دستور به محبّت در رفتار « مودّت در حق ذوی القربی»مصداق 

بود؟! مگر پیامبر بارها و بارها توصیه به تکریم و احترام دخت خویش ننموده بود؟! ترك فرامین الهی آن 

هم به صورت عمدی و آگاهانه، چه معنایی جز تکذیب یا تحقیر اوامر خداوند قهّار و زیرپا گذاشتن 

 حرمت رسول خدا دارد؟

  مُبیناً  ضَالالً  ضَلَّ فَقَدْ رَسُولَهُ  وَ اللَّهَ  یَعْصِ  مَنْ وَ
 31احزاب: 

 أَبَداً  فیها خالِدینَ جَهَنَّمَ نارَ لَهُ فَإِنَّ رَسُولَهُ وَ  اللَّهَ یَعْصِ مَنْ وَ ...
 23جن:
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حضرت صدیقه س برترین زن بهشتی هستند. آیا ممکن است کسی که در میان نیکان، سرآمد آنان است،  .3

با فهمیدن حقیقت! ـ که پیامبران ارث نمی گذارند! ـ باز هم بر ادّعای باطل تابع هوی و هوس بوده و 

 خویش اصرار بورزد؟!

ابوبکر به چه مجوّزی حاضر می شود برای آن که با درخواست حضرت صدیقه مخالفت بورزد، دست  .4

 اند: هبه حدیث سازی زده و به دروغ کالمی را به آن حضرت نسبت دهد؟ آیا نمی دانست پیامبر فرمود

 النَّارِ مِنَ مَقْعَدَهُ فَلْیَتَبَوَّأْ مُتَعَمِّداً، عَلَیَّ  کَذَبَ مَنْ

 علی یلج النار ال تکذبوا علی فإنه من یکذب
 صحیح مسلم

و آیا نشنیده بود که قرآن عاقبت کسانی را که با دروغ پردازی در احکام الهی، برخدا نسبت دروغ می 

 دهند، چگونه توصیف کرده است؟!

 لِلْکافِرِینَ  مَثْوىً  جَهَنَّمَ فِی لَیْسَ أَ جاءَهُ  إِذْ بِالصِّدْقِ کَذَّبَ وَ اللَّهِ  عَلَى کَذَبَ  مِمَّنْ أَظْلَمُ مَنْفَ

 32زمر، 

 

ابوبکر به کدامین دلیل، پیامبر خدا را از قاعده ای که تمامی انبیاء مشمول آن بوده اند، اسثناء کرد؟! و به  .5

پیامبر را از قاعده خودساخته خویش، خارج نمود؟! اگر قرار است کسی از پیامبر ارث کدامین دلیل زنان 

 نبرد، چرا تنها این دختر پیامبر است که باید محکوم به اجرای این حکم باشد؟!

در کدامین محکمه انسانی، قاضی، مدّعی و شاهد، هر سه یك نفر اند؟! کدام عاقلی چنین قضاوتی را  .1

 صحیح می داند؟

 انبیاء مالی به ارث نمی گذارند و آن چه باقی می ماند،»بکر از طرفی مدّعی است که پیامبر فرموده اند: ابو

و از طرف دیگر تنها شاهد آن، فقط خود اوست. و مهم تر این که این « مربوط به همه مسلمانان است

خود نیز در زمره شهادت در حالی است که او خود ذی نفع است، زیرا اگر ادّعای او درست باشد، 

 مسلمانان قرار داشته و از آن اموال، منتفع خواهد شد؟

 

 س دليل ردّ ادّعای حضرت صدیقه .3
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با بررسی نکات فوق، می توان پی برد: با آن که تمام دالیل، به نفع حضرت صدیقه بود و باید ادّعای آن حضرت 

تصدیق می شد، چرا ابوبکر آن حضرت را تکذیب کرد و عصمت و تقوای آن حضرت را پایمال نمود. پاسخ را 

 :بشنوید. او می نویسد الحدید أبی ابناز بیان 

 صادقۀ؟(  مالسال علیها)  فاطمۀ أکانت:  له فقلت ، ببغداد الغربیۀ المدرسۀ مدرس الفارقی بن علی وسألت

 . نعم:  قال

 ناموسه مع تحسناًمس لطیفاً کالماً قال ثم ، فتبسم ؟ صادقۀ عنده وهی فدك بکر أبو إلیها یدفع لم فلِم:  قلت

 ! دعابته وقلۀ وحرمته

 مقامه، عن وزحزحته ، الخالفۀ لزوجها وادّعت غداً إلیه لجاءت دعواها بمجرد فدك الیوم أعطاها لو:  قال

 ما کائناً دعیت فیما صادقۀ أنها نفسه على أسجل قد یکون ألنه بشیء، والموافقۀ االعتذار یمکنه یکن ولم

 .شهود وال بینته إلى حاجۀ غیر من کان،

 .والهزل الدعابۀ مخرج أخرجه کان وإن ، صحیح کالم وهذا

 284/  11:  الحدید أبی ابن ، البالغۀ نهج شرح

 :نتيجه 

ابوبکر تمام تالش خود را به کار بست تا با انکار ادّعای حضرت صدیقه، راه را بر دعاوی بعدی ببندد و نگذارد 

حضرت صدیقه با طرح شکوا، حکومت غاصبانه او را متزلزل سازد. هرچند، چنین رفتارهایی زمینه ساز روشنگری 

دامنه تاریخ را فراهم آورد و واکنش حضرت صدیقه، چونان خورشیدی برای هدایت  و جداسازی حق از باطل در

 تمامی بشریت نورافشان گردید.

 إبن أبی الحدید می نویسد:

 ل:قا الصباح بن علی حدثنی قال القاسم بن محمد جعفر أبو حدثنی و بکر أبو قال

 :للکمیت المفضل روایۀ الحسن أبو أنشدنا 

 عمرا ال و بکر أبی بشتم أرضى  ال و المؤمنین أمیر علیا أهوى

 کفرا میراثها ال و النبی بنت  فدکا یعطیا لم إن و أقول ال و

 اعتذرا إذا عذر من القیامۀ یوم  به یحضران ذا ما یعلم اهلل
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 «هو کذاك» :قال «نعم» :قلت «؟الشعر هذا فی أکفرهما قد إنه تقول أ» :الحسن أبو لی فقال ح: الصبا ابن قال

 232ص ،11ج الحدید، أبی البن البالغۀ نهج شرح

  



47 

 ردّ شاهدان حضرت صدیقه سالم اهلل علیها

 

 فهرست بحث

 مطالبه شاهد از حضرت صدیقه سالم اهلل علیها .1

 قاعده ید (1

 رفتار دو گانه با دخت پیامبر و صحابی پیامبر (2

 یقین به عصمت حضرت صدیقه سالم اهلل علیها  (3

 و شاهد قبول ادّعا با قسم (4

 شاهدان حضرت صدیقه سالم اهلل علیهاردّ  .2

 حضرت امیرالمؤمنین علیه الساّلم (1

 ایمن امّ (2

 جسارت به حضرت صدیقه سالم اهلل علیها از جانب عمر .3

 اهانت به حضرت صدیقه و امیرالمؤمنین علیهما السّالم از جانب ابوبکر .4

 سؤاالت
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 مطالبه شاهد از حضرت صدیقه سالم اهلل عليها  .1

بسیاری از مورخان و محدثان اهل تسنّن که به نقل مطالبه حضرت صدیقه پرداخته اند، به شاهد طلبی ابوبکر از آن 

 حضرت اشاره نموده اند:

 . فدك أعطانی(  وسلم وآله علیه اهلل صلى)  اهلل رسول إنّ:  فقالت بکر أبا أتت(  السالم علیها)  فاطمۀ أن

 ؟ بیّنۀ هذا على لك هل:  لها فقال
 نهج شرح ، 107:  الجوهری ، وفدك ، السقیفۀ1000/  3:  للسمهودی الوفاء وفاء ، 200 - 122/  1:  شبّه ابن ، المنورة المدینۀ تاریخ

، 232/  4:  البلدان معجم،  487/  3:  الحلبی ، الحلبیۀ السیرة ، 2 ب 72:  المحرقۀ الصواعق ، 212/  11:  الحدید أبی ابن ، البالغۀ

  44:  البالذری ، البلدان فتوح

 یا آن که نوشته اند:

 .شهوداً بذلك أرید:  بکر أبو فقال
 222/  3:  السمهودی ، الوفا وفاء

 

 این عملکرد ابوبکر، به دالیل متعدّدی باطل و به لحاظ قوانین اسالمی مردود است:

 قاعده ید (1

مه شود، و اگر غیر از این باشد الزشناخته میاز نظر اسالم اگر ملکی در دستان شخصی باشد )ذوالید( مالك آن 

حال اگر شخص دیگری که ذوالید نیست، ادعای ملکیت داشته باشد، باید . آن هرج و مرج در نظام جامعه است

 :بر این ادعای خود دلیل بیاورد، و شارع مقدس در مقام قضاوت در این مسأله فرموده

 الْبَینَۀُ عَلَی الْمُدَّعِی

 .اثبات ادعای خود باید بیّنه )دو شاهد( بیاوردمدعی برای 

« دَكفَ»فَدَك در اختیار حضرت زهرا علیها السالم بود، حال اگر مسلمانان یا ابابکر ادعا دارند که آنها مالك 

باشند باید بر این ادعا دو شاهد بیاورند. ولی اینجا ابابکر بر خالف حکم اسالم، از حضرت فاطمه زهرا علیها می

 .باشند طلب شاهد نموده استم که ذوالید و مالك میالسال

 با استناد به همین قاعده، احتجاج فرمودند:بکر در برابر ابومسجد در السالم امیرالمؤمنین علی علیه

 .نالمسلمی فی اهلل حکم بخالف فینا تحکم بکر أبا یا: السالم علیه المؤمنین أمیر قال

 .ال: قال

 البینۀ؟ تسأل من فیه أنا ادعیت ثم یملکونه، شئ المسلمین ید فی کان فإن: قال

 1.البینۀ أسأل إیاك: قال

                                                           

 . در روایت علل الشرایع، حضرت امیر پرسش دیگری را نیز مطرح می کنند:1 
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یْهِ فَما بالَ فاطِمَۀَ سَأَلْتَهَا الْبَینََۀ عَلی ما فِی یدَیها؟ وَ قَدْ مَلَکَتْهُ فِی حَیاةِ رَسُولِ اللَّه صَلَّی اللَّهُ عَلَ: قال

 .وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ بَعْدَه

ان درباره مسلمانخالف حکم خدا رما بدرباره ای ابابکر آیا السالم فرمودند: حضرت علی علیه

 کنی؟حکم می

 گفت: نه. ابابکر

حضرت فرمودند: اگر در دست مسلمانان چیزی باشد و من ادعا کنم آن چیز از آن من است از 

 کنی؟تقاضای بیّنه )دو شاهد( می چه کسی

 گفت: از شما. ابابکر

پس چرا از حضرت فاطمه علیها السالم برای فَدَکی که در دستهای اه حضرت فرمودند: آن گ

کنی؟! و حال آن که این فَدَك را در زمان حیات رسول خدا و بعد از آن اوست تقاضای بینه می

 .مالك بوده است
 75صفحه ، 11/2عوالم العلوم، جلد ، 127، صفحه 22، بحاراألنوار، جلد 122، صفحه 1احتجاج جلد 

 رفتار دو گانه با دخت پيامبر و صحابي پيامبر (2

 ابوبکر در موارد مشابه، به مطالبات صحابه پاسخ داده و بدون درخواست بینه و ساهد، قول آنان را می پذیرفت.

 رضی هللا عبد بن جابر عن علی بن محمد سمع عمرو حدثنا سفیان حدثنا اهلل عبد بن علی حدثنا

 :قال عنهم اهلل

 مال جئی فلم «وهکذا هکذا أعطیتك قد البحرین مال جاء قد لو» :وسلم علیه اهلل صلى النبی قال

 کان من: »نادىف بکر أبو امر البحرین مال جاء فلما ،وسلم علیه اهلل صلى النبی قبض حتى البحرین

 وسلم علیه اهلل لىص النبی ان» :فقلت فأتیته .«فلیأتنا دین أو عدة وسلم علیه اهلل صلى النبی عند له

 .مثلیها خذ وقال خمسمائۀ هی فإذا فعددتها حثیۀ لی فحثا «وکذا کذا لی قال
 دینا میت تکفل عن من باب 3/58صحیح بخاری 

 اق افتاده است.فمشابه همین برخورد از سوی ابوبکر در برابر جریربن عبداهلل نیز اتّ

                                                           

 کنت ممن فیه انا یتفادع شئ المسلمین ید فی کان لو قال أخبرنی ال ، قال ؟ المسلمین فی تحکم ما بخالف فینا تحکم بکر أبا یا قال

 بکر أبو کتقال فس ؟ البینۀ فیه تسألنی المسلمون فیه فادعى شئ یدی فی کان فإذا قال أسأل إیاك کنت قال ؟ البینۀ تسأل

نه، حضرت  کنی؟ ابابکر:السالم فرمودند: ای ابابکر آیا برای ما برخالف حکم خدا بر مسلمانان حکم میحضرت امیرالمؤمنین علیه

ز از آن من است از چه کسی تقاضای بیّنه )دو شاهد( فرمودند: به من بگو اگر در دست مسلمانان چیزی باشد و من ادعا کنم آن چی

کنی. ابابکر: از شما، دوباره حضرت فرمودند: و اگر در دست من چیزی باشد و مسلمانان در آن ادعای ملکیت کنند، باز از من می

 کنی؟ پس ابابکر خاموش شد.تقاضای بیّنه می

 712، صفحه 11/2، عوالم العلوم، جلد 124فحه ، ص22بحاراألنوار، جلد  120، صفحه 1علل الشرایع، جلد 
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اموال مورد ادعای آن ها را به ایشان تحویل داد. آیا قول بینه و شاهدی بخواهد و جریر  جابرابوبکر بدون اینکه از 

 با بی مهری رد می شود؟!« سیدة نساء أهل الجنۀ»یك صحابی، بی درنگ پذیرفته می شود ولی قول 

ند: یراویان رساله مأمون گومأمون در احتجاجش با علمای اهل تسنّن، به همین واقعه تاریخی استناد کرده است. 

داللَّه بمأمون از این امر تعجب کرده و گفت: آیا فاطمه و شهود و گواهانش به اندازه جریر بن عبداللَّه و جابر بن ع

 نزد اینان ارزش نداشتند؟!
 248تا  251الطرائف، صفحه 

 می کههنگاو  هزد فرمود این برخورد دو گانه را به آنها گوش نیز جالب این جاست که حضرت زهرا علیها السالم

 :حضرت جواب دادبرای اثبات ادعای خود بینه بیاور، آن عمر گفت: ای دختر محمّد 

 «قَدْ صَدَقْتُمْ جابِر بْنِ عَبْدِاللَّه وَ جَریرِ بْنِ عَبداللَّه وَ لَمْ تَسْأَلُوا هُمَا الْبَینَه»

پس  .او بیّنه طلب نکردیدشما ادعای جابر بن عبداللَّه و جریر بن عبداللَّه را قبول نمودید، و از 

 کنید.هِ وَ سَلَّم طلب بیّنه میچگونه از دختر پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِ

کردند، ولی تو امر بزرگی را ادّعا جابر و جریر چیز کم ارزشی را طلب می»جواب مضحکانه عمر این بود که: 

 .«کنیمی
 205 – 203 )عالمه حلّی( الرسول آل على جرى فیما ؛ الکشکول135، صفحه 11/2عوالم العلوم، جلد 

 

 1حضرت صدیقه سالم اهلل عليها  یقين به عصمت (3

در  جز حق، چیزی نمی گوید ودانست حضرت زهرا علیها السالم طبق آیه تطهیر در مسأله فَدَك، چون ابابکر می

ضرت زهرا علیها السالم به رد فَدَك کند صادق است، باید از این علم خود استفاده کرده به نفع حآنچه ادعا می

 حکم می کرد و طلب بیّنه نمی نمود.

 شهادت خزیمۀ بن ثابت است.واقعه شاهد آن 

 إلیك تخرج وقد لی هذه: )  السالم علیه فقال ناقۀ فی وآله علیه اهلل صلى النبی نازع أعرابیا أن

 فقال . بذلك أشهد أنا:  ثابت بن خزیمۀ فقال ؟ بذلك لك یشهد من األعرابی فقال(  ثمنها من

 نم ذلك علمت ولکن ال:  قال(  ؟ ذلك حضرت وما علمت أین من: )  وآله علیه اهلل صلى النبی

 .هادتینالش ذا فسمى(  شهادتین وجعلتها شهادتك أجزت قد: )  فقال اهلل رسول أنك علمت حیث

به او فرمود: این ناقه مال من ای با رسول خدا به نزاع برخاست. حضرت مرد اعرابی در مورد ناقه

است و من پولش را به تو داده ام. اعرابی گفت: چه کسی بر این مطلب به نفع تو شهادت 

دهم. پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ گفت: من بر این مطلب شهادت می« خُزَیْمَۀ بن ثابت»دهد؟ می

دی؟ آیا در آنجا که من این شتر را خریدم حاضر وَ سَلَّم از او پرسیدند: تو از کجا علم پیدا کر

                                                           

 به این استدالل پرداخته است. 21، ص4. شاید اول بار مرحوم سید مرتضی در الشافی فی اإلمامۀ، ج1 
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بودی؟ گفت: نه، لکن من از آنجا که یقین به رسالت شما دارم به این مطلب نیز یقین دارم. 

دانم و آن را به منزله دو شهادت قرار حضرت فرمود: من شهادت تو را نافذ و قابل اجرا می

 .دهم. بدین جهت او را ذوالشهادتین نامیدندمی
 اسدالغابۀ، ترجمه خزیمه بن ثابت )به نقل از تحقیق الشافی( ،273، ص11،جشرح نهج البالغه ابن ابی الحدید

 

 قبول ادّعا با قسم و شاهد (4

یکی از قواعد مورد قبول فقهای اسالمی، پذیرش ادّعای مالی با ارائه یك شاهد و قسم است. بر فرض که بپذیریم 

پسند را نداشتند ـ که چنین نیست ـ چرا ابوبکر از آن حضرت طلب نکرد شاهدان حضرت صدیقه، شرایط محکمه 

 قسم بخورد تا با یك شاهد و یك قسم، ادّعای آن حضرت پذیرفته شود؟!

 فقهای اهل تسنّن قبول دارند که:

 الطالب یمین مع عدل ورجل وامرأتی رجل من أقل األموال فی یقبل وال

مرد و دو زن، یا یك مرد عادل و یك قسم از طرف در اثبات ادعاهای مالی، کمتر از یك 

 مدّعی، پذیرفته نیست.

 و در این زمینه به روایاتی استناد کرده اند:

 :قال وسلم علیه اهلل صلى النبی أن هریرة أبی عن

 «الشاهد مع بالیمین القضاء فی جبریل استشرت»

 «ذلك تعد ال: »األموال فی علی فأشار

 :وسلم علیه اهلل صلى النبی عن عباس ابن عن

 ؟والیمین بالشاهد قضى انه

 «األموال فی نعم» :قال
 11 - 1، ص12المغنی، ابن قدامه، ج

 

 ردّ شاهدان حضرت صدیقه سالم اهلل عليها   .2

حضرت صدیقه، امیرالمؤمنین حسنین و ام ایمن را به عنوان شاهد معرّفی فرمودند؛ زیرا اینان همگی شاهد بودند 

برگه ای طلب فرموده و سند فدك را به حضرت صدیقه سالم « و آت ذاالقربثی حقّه»نزول آیه که پیامبر پس از 

 اهلل علیها دادند.

لَ: اُکْتُبْ السالم فقافَدَعا بِأَدِیمٍ وَ دَعا عَلیَّ بْنَ اَبِیطالِبْ علیه …روی عن ابی عبداللَّه علیه السالم: 

ن رَسُولِ اللَّه صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَشَهِدَ عَلی ذَلك عَلِیَ لِفاطِمَۀَ علیها السالم بِفَدَك نِحْلَۀً مِ

 سُولِ اللَّه وَ اُم اَیْمَن.بْنَ اَبِیطالِب وَ مَوْلَی رَ
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پیامبر اکرم صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم پوستی طلب کرد و  …السالم فرمودند: امام صادق علیه

ای از رسول خدا برای فاطمه است. و بعد السالم فرمود: بنویس فَدَك هدیهعلی علیهبه حضرت 

 .حضرت علی و غالم خود )رَبَاح( و اُم اَیْمَن را بر این مسأله شاهد گرفت
 114، صفحه 22عنه البحار، جلد  112، صفحه 1الخرائج و الجرائح، جلد 

 100اعالم الوری، صفحه 

آن بزرگواران به مسجد آمده و بر مالکیت حضرت صدیقه شهادت دادند. در این میان، عمر وارد شده با بهانه 

 تراشی، تالش کرد شاهدان آن حضرت را به هر بهانه ای رد کند. 

 نویسندگان اهل تسنّن پس از نقل شاهد خواهی ابوبکر چنین می نگارند:

 . لها فشهد(  السالم علیه)  بعلیّ  فجاءت

 فَدك أعطاها(  وسلم وآله علیه اهلل صلى)  اهلل رسول أنّ أشهد فأنا

 ؟ الجنّۀ أهل من أنّی تشهدان ألستما:  فقالت أیمن بأمّ  جاءت ثمّ

 . بلى:  1قاال

 . فَدك أعطاها(  وسلم وآله علیه اهلل صلى)  اهلل رسول أنّ  أشهد فأنا:  قالت

 .القضیۀ بها لتستحقی أُخرى وامرأة آخر فرجل:  بکر أبو فقال
 نهج شرح ، 107:  الجوهری ، وفدك ، السقیفۀ1000/  3:  للسمهودی الوفاء وفاء ، 200 - 122/  1:  شبّه ابن ، المنورة المدینۀ تاریخ

 . 487/  3:  الحلبی ، الحلبیۀ ، السیرة232/  4:  البلدان معجم ، 2 ب 72:  المحرقۀ الصواعق ، 212/  11:  الحدید أبی ابن ، البالغۀ

 یا آن که نوشته اند:

 ؟!القضیۀ بها تستحقین أو تستحقینها وامرأة فبرجل:  بکر أبو فقال

 یا آن که:

 جلر أو رجلین شهادة إالّ تجوز ال أنّه(  وسلم وآله علیه اهلل صلى)  اهلل رسول بنت یا علمت قد

 ... وامرأتین
222/  3:  السمهودی ، الوفا وفاء،  44:  البالذری ، البلدان ، فتوح232/  4:  البلدان معجم  

 

 رد شهادت اميرالمؤمنين عليه الساّلم، ردّ قرآن و رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله (1

امیرالمؤمنین علیه السّالم به نص قرآن نفس رسول خدا صلّی اهلل علیه وآله است. لذا انکار آن حضرت و مخالفت 

ان است. هم چنین آن حضرت از مصادیق آیه تطهیر بوده و رد شهادت با او، انکار رسول خدا و مخالفت با ایش

ایشان، انکار حکم الهی در قرآن کریم است. بر این اساس اتّهام عمر به آن حضرت مبنی بر جلب منفعت، اتّهام 

 آن حضرت به هوی و هوس است، حال آن که چنین اتّهامی با اهل تقوا سازگاری ندارد، چه رسد به اهل عصمت.

 سنّت نبوی نیز گویای آن است که امیرالمؤمنین علیه الساّلم همیشه با حق بوده و از آن جدا نمی شود.

                                                           

 . ابوبکر و عمر1 
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مهم تر از همه آن که، به اعتراف همه، امیرالمؤمنین علیه السّالم در قضاوت از همه اصحاب پیامبر برتر بوده اند. 

 زیرا پیامبر خود فرموده بودند:

 1.أقْضی اُمَّتی عَلِیّ

 .طالب در قضاوت باالترین فرد امت من است بن ابی علی
 55ص ،1ج ،ماجۀ ابن صحیح؛ 8ص 1ج البر عبد البن االستیعاب

 از عمر و دیگر اصحاب نیز نقل شده است که می گفتند:

 اَقْضَانَا عَلِیّ 

 .است بن أبی طالب ترین ما به قضاوت، علیعالم
 ننسها أو آیۀ من ننسخ ما:  تعالى قوله باب ،التفسیر کتاب ،البخارى صحیح

 135 ص 3 ج الصحیحین ستدرك؛ ؛ الم233 ص 2 ج البارى فتح

 :وسلم(  وآله)  علیه اللَّه صلى النبى قال :قال جبل بن معاذ عن

 أولهم أنت :قریش من أحد فیها یحاجك وال بسبع الناس وتخصم بعدى نبوة وال بالنبوة أخصمك على یا

 القضیۀب وأبصرهم الرعیۀ فى وأعدلهم بالسویۀ وأقسمهم اللَّه بأمر وأقومهم اللَّه بعهد وأوفاهم باللَّه إیمانا

 مزیۀ اللَّه عند وأعظمهم
 128 ص 2 ج النضرة ، الریاض 15 ص 1 ج نعیم ألبى األولیاء حلیۀ

ثمان عاین ویژگی امیرالمؤمنین علیه السّالم چندان مشهود و مشهور بوده است که دشمنی لجوجی چون حجاج و 

 نیز بدان اعتراف نموده اند:

 ؟ هى وما : الشعبى له فقال األمیر قضى لقد:  فقال الحجاج عند من مسلم أبى بن یزید خرج:  قال رقبۀ عن

 قال ، درب أهل من رجل قضاء:  الشعبى فقال ، للمرأة فهو للنساء کان وما للرجل فهو للرجل کان ما:  فقال

 أبى بن على هو:  قال ، أخبره ال أن ومیثاقه اللَّه عهد علیّ ؟ هو من : قال ، أخبرك ال:  قال ؟ هو ومن: 

 قد ، قضاءه علىّ على ننقم لم إنا ویحك ، صدق:  الحجاج فقال ، فأخبره الحجاج على فدخل:  قال طالب

 أقضاهم کان علیا أن علمنا
 212 ص 10 ج البیهقى الکبری سنن

                                                           

 صلى اهلل رسول أن ، مالك بن أنس عن ، قالبۀ أبی ، عن الحذاء خالد ثنا.  المجید عبد بن الوهاب عبد ثنا.  المثنى بن محمد .  حدثنا1 

.  طالب أبی بن علی وأقضاهم.  عثمان حیاء وأصدقهم.  عمر اهلل دین فی وأشدهم . بکر أبو بأمتی أمتی أرحم» قال وسلم علیه اهلل

 وأمین.  ناأمی أمۀ لکل وإن أال.  ثابت زید ابن وأفرضهم.  جبل بن معاذ والحرام بالحالل وأعلمهم.  کعب بن أبی اهلل وأقرؤهم لکتاب

 « الجراح بن عبیدة أبو األمۀ هذه

این روایت به روشنی بیان می دارد که در میان تمام خصائص نیکو از میان تمام بزرگان اصحاب ـ در نزد قوم ـ این امیرالمؤمنین علیه 

 .1/55السالم اندکه در قضاوت گری ممتاز اند. صحیح ابن ماجه 
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 یحنس ان یهأب عن سعد بن الحسن عن حجاج أنبأنا سلمۀ بن حماد ثنا عفان ثنا أبی حدثنی اهلل عبد حدثنا

 فاختصما ویحنس الزانی فادعاه غالما فولدت الخمس من برجل صفیۀ فزنت الخمس سبى من کانا وصفیۀ

 وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول بقضاء فیهما اقضی على فقال طالب أبی بن علی إلى فرفعهما عثمان إلى

 خمسین خمسین وجلدهما الحجر وللعاهر للفراش الولد
 104، ص1مسند أحمد، ج

کسی که در قضاوت برترین مردم است به خوبی می داند که کدامین شهادت، شهادت باطل و کدامین 

ه و بر خاستبراین اساس، چگونه ابوبکر در برابر شهادت آن حضرت به مخالفت  شهادت، حق است.

 شهادتش را رد می کند؟!

 ، رد رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله ایمن مّ اردّ شهادت  (2

ام ایمن خادم رسول خدا صلّی اهلل علیه وآله بود. او یك زن عادی نبود؛ چه این که رسول خدا او را از زنان بهشتی 

 معرّفی فرموده بودند.

 :قال أنّه(  وسلم وآله علیه اهلل صلى)  اهلل رسول عن

 أیمن أُمّ فلیتزوج الجنّۀ أهل من امرأة یتزوّج أن سرّه من

 هرکس مسرور می شود با زنی از اهل بهشت ازدواج نماید، با ام ایمن ازدواج کند.

 ، 171/  8:  حجر ابن ، اإلصابۀ ، 224/  8:  سعد ابن ، الکبرى الطبقات

 34411 ح 141/  12:  الهندی ، العمال کنز ، 152/  1:  المناوی ، القدیر فیض ، 224/  2:  الذهبی ، النبالء أعالم سیر

 :قال أنّه(  وسلم وآله علیه اهلل صلى)  رسول اهلل عن

 أمی بعد أمی هی

 پس از مادرم، ام ایمن مادر من است.

 :قال ، أنس عن.  ثابت عن ، المغیرة بن سلیمان روى

 علیه اهلل صلى اهلل رسول کان کما نزورها أیمن أم إلى بنا انطلق: الخطاب بن لعمر بکر أبو قال

 یزورها وسلم

ابوبکر به عمربن خطاب گفت: بیا نزد ام ایمن رفته، او را زیارت کنیم، هم چنان که رسول خدا 

 به دیدار او می رفت.

 ، 184/  2:  المناوی ، القدیر فیض ، 2/  11:  مسلم صحیح على النووی شرح ، 217/  10:  األحوذی تحفۀ ، 88/  7:  الباری فتح

/  8:  حجر ابن ، اإلصابۀ ، 1724/  4:  البر عبد ابن ، االستیعاب ، 322/  35:  المزی ، الکمال تهذیب ، 481/  12:  یبالتهذ تهذیب

 121/  2:  النووی ، واللغات األسماء تهذیب ، 112

 آیا چنین زنی حاضر است به دروغ شهادت داده و ادّعای باطل نماید؟!

 

 عليهاجسارت به حضرت صدیقه سالم اهلل  .3
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در نهایت ابوبکر در برابر حضرت صدیقه، تظاهر به تسلیم کرد؛ سندی برای فدك تنظیم کرد و آن را به آن 

حضرت بازگرداند. پس از این واقعه، عمر به نقش آفرینی پرداخت و تصمیم گرفت به هر طریقی شده فدك را 

 از آن حضرت تصاحب کند. إبن أبی الحدید می نویسد:

 بن محمد نب اهلل عبد بن عیسى حدّثنا:  قال میمون بن إبراهیم عن ، الثقفی السید بن إبراهیم روى

 اطمۀف جاءت:  قال(  السالم علیه)  علی عن ، جدّه عن ، أبیه عن ،( السالم علیه) طالب أبی بن علی

 . یشهدان أیمن وأم وعلیٌّ  ، فدك أعطانی أبی إن: وقالت بکر أبی إلى(  السالم علیها) 

 فیها لها کتبف أدَم من بصحیفۀ ودعى ، أعطیتُکها قد ، الحق إالّ أبیك على لتقولی کنت ما:  فقال

. 

 ؟ فاطمۀ یا جئت أین من:  فقال ، عمر فلقیت فخرجت

 وسلم آلهو علیه اهلل صلى)  اهلل رسول أن أخبرته ، بکر أبی عند من جئت( :  السالم علیها)  قالت

 . بها لی وکتب ، فأعطانیها ، بذلك لی یشهدان أیمن وأم علیاً وأن فدك أعطانی( 

 ؟ لها هاب وکتبت فدك فاطمۀ أعطیت:  فقال بکر أبی إلى رجع ثمّ ، الکتاب منها عمر فأخذ

 . نعم:  قال

 . وخرقه فمحاه الکتاب فی وبصق!!  امرأة أیمن وأم نفسه إلى یجر علیاً إن:  فقال

 274/  11:  الحدید أبی ابن ، البالغۀ نهج شرح

 :می نویسد حلبی

 ؟ هذا ما:  فقال عمر علیه ودخل ، بفدك لها کتب بکر أبا أن اهلل رحمه الجوزی ابن سبط کالم وفی

 ( ! وسلم وآله علیه اهلل صلى)  أبیها من بمیراثها(  السالم علیها)  لفاطمۀ کتبته کتاب:  فقال

 ؟ ترى کما العرب حاربتك وقد المسلمین على تنفق مماذا:  فقال

 ! فشقّه الکتاب أخذ ثمّ
 132:  األحمدی تاریخ ، 488/  3:  الحلبی ، الحلبیۀ السیرة

 إبن أبی الحدید در انتهای نقل این واقعه یاد آور می شود که:

 ائهاواستقص ، علیها الوقوف أراد فمن ، مختلفۀ وجوه على ، مختلفۀ طرق من المعنى هذا رُوی وقد

 .مواضعها من أخذها
 274/  11:  الحدید أبی ابن ، البالغۀ نهج شرح

ولی اشاره ای به جسارت های عمر نمی کند و بلکه بالعکس تالش می کند لکه های ننگی که بر دامان خلفا 

 او به نقل کالم محدّثان شیعه پرداخته و می نویسد: 1نشسته، تطهیر کند.

                                                           

 عنه جلی الصحابۀ قدر و ینقلونه ال و الحدیث أصحاب یرویه ال ءشی» دانسته، اعالم می دارد: . هرچند او در انتها این نقل را مردود  1

ولی مهم آن است که نقل های شیعه در این زمینه در سده هفتم چندان مشهور « ذلك من اهلل لحقوق أعرف و هلل أتقى عمر کان و

 .تبوده که شخصی چون او نیز بدان اعتناء نموده و نقل کرده اس
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 هال فکتب حاضرا عمر یکن لم حیث لها رق بکر أبا إن و غلیظا کالما أسمعاها و أهاناها إنهما

 صدرهاو فی یدهب فدفع فمنعته مغالبۀ لیأخذه إلیه یده فمد عمر وجدها به خرجت فلما کتابا بفدك

 بقرت کما بطنك اهلل بقر فقالت علیه دعت إنها و فمحاها فیها تفل أن بعد فخرقها الصحیفۀ أخذ

 .صحیفتی

 235 – 234ص ،11ج الحدید، أبی إبن البالغۀ نهج شرح

لیه به نقل از امام صادق ع مرحوم شیخ مفیداست.  دهشاشاره  بنی هاشم به مصیبت های کوچهولی در اسناد شیعی، 

 می نویسد: السّالم

 حضرت امیرالمؤمنین علیه الساّلم به حضرت زهرا فرمودند: پیش ابوبکر رفته بگویید:

 مِنْكَ اسْتَوْهَبْتُهَا ثُمَّ لَكَ فَدَكُ  کَاَنتْ لَوْ وَ  مَجْلِسَهُ جَلَسْتَ وَ خَلِیفَتُهُ أَنَّكَ  وَ  أَبِی مَجْلِسَ  ادَّعَیْتَ

 «صَدَقْتِ» :قَالَ ذَلِكَ لَهُ قَالَتْ وَ أَتَتْهُ فَلَمَّا عَلَیَّ  رَدُّهَا لَوَجَبَ

 بِنْتَ یَا :فَقَال عُمَرُ فَلَقِیَهَا مَعَهَا الْکِتَابُ وَ فَخَرَجَتْ فَقَالَ فَدَكَ بِرَدِّ لَهَا فَکَتَبَهُ بِکِتَابٍ فَدَعَا :قَالَ

 ؟مَعَكَ الَّذِی الْکِتَابُ هَذَا مَا !مُحَمَّدٍ

 فَدَكَ بِرَدِّ بَکْرٍ أَبُو لِی کَتَبَ کِتَابٌ : فَقَالَتْ

 إِلَیَّ  هَلُمِّیهِ  :فَقَالَ

 بَطْنِهَا مِنْ الْمُحَسِّنَ  فَأَسْقَطَتِ الْمُحَسِّنُ اسْمُهُ  بِابْنٍ حَامِلَۀً کَانَتْ وَ بِرِجْلِهِ  فَرَفَسَهَا إِلَیْهِ تَدْفَعَهُ أَنْ فَأَبَتْ

 فَخَرَقَه الْکِتَابَ أَخَذَ  ثُمَّ نُقِفَتْ  حِینَ أُذُنِهَا فِی قُرْطٍ  إِلَى أَنْظُرُ  فَکَأَنِّی لَطَمَهَا ثُمَّ 

 185اإلختصاص، ص

 

 اهانت به حضرت صدیقه و اميرالمؤمنين عليهما الساّلم  .4

حضرت صدیقه در پایان واکنش های معترضانه، در مسجد سخنرانی کرده و پرده از حقایق فراوانی برداشتند. 

ابوبکر که مستأصل شده، در برابر شمشیر برنده استدالالت آن حضرت، رمقی در زبانش نمانده بود، بغض و کینه 

 ویش را آشکار کرد و با تازیانه فحش و ناسزا بر پیکر قداست صدیقه کبری سالم اهلل علیها نواخت.های درونی خ

 :قال األول، باإلسناد عمارة، بن محمد بن جعفر حدثنا: قال. زکریا بن محمد حدثنی

 کل الى ۀالرع هذه ما الناس أیها: قال و المنبر فصعد مقالتها علیه شق خطبتها بکر أبو سمع فلما

 قل،فلی سمع من أال سلم، و آله و علیه اللّه صلى اللّه رسول عهد فى األمانی هذه کانت أین قالۀ،

 بعد ذعۀج کروها: یقول الذی هو فتنۀ، لکل مربّ ذنبه، شهیده ثعالۀ هو إنما فلیتکلم، شهد من و

 البغی الیها أهلها أحب طحال کأم بالنساء، یستنصرون و بالضعفۀ، یستعینون هرمت، ما

ای مردم این چه سست عنصری در برابر هر سخن است؟ این آروزها در زمان رسول خدا کجا 

د که ای بوبود؟ هر که شنیده بگوید و هرکه دیده دهان باز کند. آنکه سخن گفت روباه ماده 

د خواهد جنگ از سر گیرشاهدش دمش بود که باعث و بانی هر فتنه است؛ او کسی است که می
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گوید این زخم کهنه را پس از آن بسته شده، تازه کنید )دوباره آشوب به راه اندازید(، و او می

ری گکه خویشانش رو سپی جوید؛ مانند امّ طحال و از ضعیفان یاری طلبیده و از زنان کمك می

 .داشتندرا برای او خوش می
 554ـ  553ص 1، ج )ابوهالل عسکری(جمهرة األمثال ، 214 ، ص11 ، جالحدید أبی ابن، شرح 102 ص فدك، و السقیفۀ

 

 سؤاالت 
 چرا ابوبکر از حضرت صدیقه سالم اهلل علیها طلب شاهد کرد؟! آیا این، به معنای تکذیب صداقت آن حضرت نیست؟! .1

( طلب )منکِربراساس قاعده ید، ابوبکر )مدّعی( باید شاهد ارائه کند. چرا او برخالف این قاعده عمل کرده از طرف مقابل  .2

 شاهد کرد؟

چرا ادّعاهای مالی برخی اصحاب بدون هیچ سند و بینه ای پذیرفته می شود ولی نوبت به دخت یگانه رسول خدا که می  .3

 رسد، قوانین حکومتی تغییر می یابد؟!

 چرا قول معصوم ـ که مفید علم است ـ مالك قضاوت قاضی، یعنی ابوبکر، قرار نمی گیرد؟! .4

 ده یك شاهد و یك قسم )یمین( عمل نمی کنند؟! مگر این قاعده، مالك اثبات ادّعاهای مالی نیست؟!چرا بر اساس قاع .5

چرا شهادت امیرالمؤمنین علیه الساّلم مردود اعالم می شود؟! آیا ردّ شهادت امیرالمؤمنین علیه الساّلم ردّ آیه مباهله و  .1

 فرمایشات پیامبر خدا صلّی اهلل علیه وآله نیست؟!

 ادت ام ایمن را نپذیرفته با آن که توصیه های پیامبر درحق او را می دانند؟!چرا شه .7

 چرا پس از تسلیم ابوبکر و ارائه سند فدك، عمر با حکم خلیفه مسلمین! دخالت کرده، نامه را گرفته و پاره می کند؟! .8

 چرا او دست بر ناموس خدا دراز کرده به آن حضرت جسارت می کند؟! .2

ناسزاگویی رو آورده و پادشاه عالم قدس را به پست ترین القاب ـ که شایسته خود و حامیان اوست ـ نام چرا ابوبکر به  .10

 بردار می کند؟!
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 مخفیانه قبر و شبانه دفن ،سالم اهلل علیها صدیقه حضرت غضب

 

 فهرست بحث

 غضب حضرت صدیقه سالم اهلل علیها (5

 غضب حضرت صدیقه سالم اهلل علیها بر ابوبکر (1

 استمرار غضب حضرت صدیقه سالم اهلل علیها  (2

 لعنت حضرت صدیقه سالم اهلل علیها بر ابوبکر (3

 دفن شبانه حضرت صدیقه سالم اهلل علیها  (1

 نماز گزاردن خلیفه بر افراد مشهور (1

 عدم اعالم به ابوبکر جهت شرکت در نماز (2

 قبر مخفیانه (7

 السّالمممانعت امیرالمؤمنین علیه تالش ابوبکر جهت کشف قبر و  (1

 قبر مخفیانه، سند ماندگار (2

 سؤاالت

 نتیجه
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 غضب حضرت صدیقه سالم اهلل عليها .1

 

بخاری و مسلم در صحیح خود و بسیاری دیگر از بزرگان اهل تسنّن، پس از نقل ماجرای غضب فدك و ممانعت 

بکر اشاره برابر ابوابوبکر از بازگرداندن آن به حضرت صدیقه سالم اهلل علیها، به موضع گیری آن حضرت در 

کرده و از غضب ایشان بر او سخن گفته اند. براساس نقل های آنان، این موضع گیری تند، استمرار یافته و حضرت 

 صدّیقه با حالت خشم و قهر، از دنیا مفارقت فرموده اند.

ه حکایت گر بلکنیك واضح است که اواّلً؛ رضا و غضب آن حضرت، برخاسته از هواهای نفسانی ابناء بشر نیست 

ـ طرح دادخواست فدك از جانب آن حضرت،  ـ چنان که پیش تر گذشت  رضا و غضب خداوند متعال است. ثانیاً؛ 

در حقیقت مطالبه خالفت بود و هرگز محدود به یك مطالبه مادّی نمی شد و در نتیجه واکنش های تند آن 

 می کرد.حضرت بر ابوبکر، تمامی ابعاد مختلف مشروعیّت او را ویران 

 در ادامه به بررسی اسناد این واقعه می پردازیم:

 

 حضرت صدیقه سالم اهلل عليها بر ابوبكرو قهر غضب  (1

 

صلى اهلل علیه  للَّهِیرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ انَّ فَاطِمَۀَ عَلَیْهَا السَّالَمُ بِنْتَ النَّبِىِّ صلى اهلل علیه وسلم أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِى بَکْرٍ تَسْأَلُهُ مِا

تْهُ ، فَلَمْ تُکَلِّمْهُ حَتَّى فَأَبَى أَبُو بَکْرٍ أَنْ یَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَۀَ مِنْهَا شَیْئًا فَوَجَدَتْ فَاطِمَۀُ عَلَى أَبِى بَکْرٍ فِى ذَلِكَ فَهَجَرَ...  وسلم

 تُوُفِّیَتْ

 83، ص5صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة خیبر، ج

 153، ص5)نقل مشابه( صحیح مسلم، کتاب الجهاد و السیر، باب قول النبی: النورث، ج 

 

 علیه اهلل صلى هللا رسول وفاة بعد الصدیق بکر أبا سألت وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول ابنۀ السالم علیها فاطمۀ ان

 اهلل رسول ان ربک أبو لها فقال علیه اهلل أفاء مما وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول ترك ما میراثها لها یقسم ان وسلم

 بکر أبا فهجرت لموس علیه اهلل صلى اهلل رسول بنت فاطمۀ فغضبت صدقۀ ترکنا ما نورث ال قال وسلم علیه اهلل صلى

 توفیت حتى مهاجرته تزل فلم

 42، ص4، جفرض الخمس، باب الفرضصحیح بخاری، کتاب 

 

 

 استمرار غضب حضرت صدیقه سالم اهلل عليها  (2
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هم چنان که در نقل های فوق گزارش شده است، غضب آن حضرت بر ابوبکر ادامه یافته تا بدان جا که با همین 

 غضب از دنیا رفته اند.

 

 لعنت حضرت صدیقه سالم اهلل عليها بر ابوبكر (3

 ابن أبی لحدید به نقل از ابوبکر جوهری می نویسد:

بکر انّ امّ أیمن تشهد لی أنّ رسول اللّه صلی اهلل علیه وسلم أعطانی فدك فقال ابوبکر فاطمه علیها السالم ألبیقالت 

انّ هذا المال لم یکن للنبی صلی اهلل علیه وسلم انما کان من أموال المسلمین یحمل النبی به الرجال و ینفقه فی سبیل 

لیه قالت فاطمه و اللّه ال أکلّمك أبداً قال و اللّه ال هجرتك ابداً قالت واللّه اللّه فلما توفّی النبی و لّیته کما کان ی

 ألدعونّ اللّه علیك

اطمه علیها سالم فرمود : به ابی بکر ام ایمن برای من شهادت می دهد که رسول خدا فدك را به من عنایت فرمود 

د و بوده است که پیامبر به مردم واگذار می نمو ابوبکر گفت این مال مال پیامبر نبوده است و جزو اموال مسلمین

عوائد آن را در راه خدا انفاق می فرمود پس هنگامی که پیامبر از دنیا رفت من متولی امور آن شدم و همانگونه 

که پیمبر متولی آن بود. فاطمه سالم اهلل علیها فرمود :به خدا که دیگر با توسخن نمی گویم واز تو دوری خواهم 

 .به خدا سوگند که تو را نفرین خواهم نمود گزید و

 214ص  11شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ، ج 

 

 

 دفن شبانه حضرت صدیقه سالم اهلل عليها  .2

غضب حضرت صدیقه سالم اهلل علیها بر ابوبکر تا بدانجا امتداد یافت که آن حضرت وصیّت کردند، ابوبکر بر آن 

 تدفین حاضر نشود. بدین منظور آن حضرت به دفن شبانه وصیّت کردند.حضرت نماز نگزارده در مراسم 

ؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَکْرٍ وَلَمْ یُ هَا عَلِىٌّ لَیاْلًدَفَنَهَا زَوْجُ فَلَمَّا تُوُفِّیَتْ سِتَّۀَ أَشْهُرٍبَعْدَ النَّبِىِّ صلى اهلل علیه وسلم  )فاطمۀ( وَعَاشَتْ

 وَصَلَّى عَلَیْهَا

 83، ص5کتاب المغازی، باب غزوة خیبر، ج صحیح بخاری،

 153، ص5)نقل مشابه( صحیح مسلم، کتاب الجهاد و السیر، باب قول النبی: النورث، ج 

 

 خليفه و نمازگزاردن بر افراد مشهور (1
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در گذشته ـ مشابه امروز ـ خلیفه بر افراد مشهور نماز میّت می خواند. هرگونه مخالفت با این سنّت مسلّم اجتماعی 

 به طور واضح، مخالفت و عداوت با خلیفه را بیان می دارد.

 

 عدم اعالم به ابوبكر جهت شرکت در نماز (2

حضرت صدیقه برای آن که مخالفت خویش را با خلیفه وقت اعالم دارند، توصیه به دفن شبانه کردند. نتیجه 

ه تصمیم حضرت می دانست خلیف طبیعی این وصیّت محرومیّت خلیفه از شرکت در مراسم تدفین آن بانو بود. آن

دارد با شرکت در مراسم تدفین، به شکلی بر جنایات پیشین خویش سرپوش نهد و در فضای فکری عموم جامعه 

چنین القا کند که: روابط ما با دختر رسو.ل خدا تیره نیست و فیمابین خلیفه و خاندان وحی، حسن رابطه برقرار 

 است.

 شه تزویر آنان را به باد داده، مظلومیّت خویش را ماندگار ساخت.حضرت صدیقه با وصیّت خویش، نق

در نقل های بخاری و مسلم، تصریح شده که آن حضرت شبانه دفن شده است ولی دلیل آن بیان نگشته است. هر 

فلم تکلمه حتی « »فغضبت»چند سیاق عبارات پیشین، روشن می سازد  دلیل این وصیّت چیست؛ عباراتی از قبیل: 

 «لم یؤذن بها ابابکر« »توفیّت

 با این حال بسیاری دیگر از بزرگان اهل تسنّن سبب وصیّت آن بانو را بیان داشته بدان تصریح کرده اند:

 إبن قتیبه می نویسد:

 فلما ،(وسلم لهوآ علیه اهلل صلى) اهلل رسول أبیها بمیراث بکر أبا (السالم علیها) فاطمۀ طالبت وقد

 1.اللی فدفنت یحضرها، لئال ، لیال تدفن أن وأوصت ، أبداً تکلّمه ال حلفت إیاه، یعطها لم

فاطمه سالم اهلل علیها میراث خود را زا پدرش ابوبکر درخواست کرد؛ پس از آن که او میراث 

را به آن بانو نداد، آن بانو قسم یاد کرد که هرگز با او سخن نگوید و وصیت نمود که شبانه دفن 

 جنازه اش حاضر نشود؛ پس از همین رو بود که شبانه دفن شد.شود تا او بر 

 ابن ابی الحدید به نقل از جاحظ می نویسد:

 لغب وقد.  الموجدة واشتدت ، الشکیۀ وظهرت ، والمالحاة المراجعۀ وکثرت المناجاة، طالت وقد

 2.بکر أبو علیها یصلی أال أوصت إنّها حتى( السالم علیها) فاطمۀ من ذلك

)میان ابوبکر و حضرت صدیقه سالم اهلل علیها( به طول انجامید و مراجعه ها و بدگویی  گفتگوها

ها افزایش یافت. شکایت ها )ی حضرت صدیقه سالم اهلل علیها( آشکار شد و غضب )او( شدّت 

 یافت. این ها از فاطمه )سالم اهلل علیها( سر زد تا آن جا که وصیّت کرد ابوبکر بر او نماز نگزارد.

 بن أبی الحدید به نقل از الشافیِ مرحوم سید مرتضی می نویسد:إ
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بلْ یقَع الْاحتجاج بِذلك علی ما وردت بِه الرِّوایات الْمستَفیضَۀُ الظّاهرَةُ الَّتی هی کَالتَّواتُر، اَنَّها 

 1اَوصت بِاَنْ تُدفَنَ لَیالً حتّی الیصلّی الرَّجالنِ علَیها و صرَّحت بِذلك و عهِدت فیه ...

کند که ایشان وصیت نمود که وی را روایات مستفیضه که در حد تواتر است، داللت می …

 شبانه دفن کنند؛ برای آن که آن دو مرد ]ابوبکر و عمر[ بر او نماز نخوانند. و به این خواست

 فرمود و بر انجام آن، پیمان گرفت ... هاش تصریح و تأکید

 انه، چنین نتیجه گیری می کند:او خود در جمع بندی نقل های وصیّت شب

 2…بکْرٍ و عمرَ و اَنَّها اَوصت اَلّا یصلِّیا علَیها و الصحیح عندی اَنَّها ماتَت و هی واجِدةٌ علی اَبی

باشد این است که فاطمه از دنیا رفت در حالی که بر ابوبکر و عمر آنچه از نظر من صحیح می

 .وی نماز نخوانند غضبناك بود و وصیت نمود که آن دو بر جنازه

 

 قبر مخفيانه .3

قبر مخفی حضرت صدیقه سالم اهلل علیها نشانی ماندگار از ظلم هایی است که بر آن بانو رفته است. چه هر 

عملکردی جز این، از این ظرفیّت برخوردار است که دچار تحریف یا تعدّد برداشت شود، امّا قبر مخفی آن 

قبر یگانه دخت رسول خدا کجاست؟ چرا قبر »سلمانی نقش می بندد: حضرت همواره یك سؤال را در ذهن هر م

 «او مخفی است؟!

 

 تالش ابوبكر جهت کشف قبر و ممانعت اميرالمؤمنين عليه الساّلم (1

از آن جا که دفن شبانه حضرت صدیقه و بی خبر گذاشتن خلیفه، لکّه ننگی بر دامان خلیفه به حساب می آمد، 

آن باخبر شدند تصمیم گرفتند به هر قیمتی اعاده حیثیّت نموده بر پیکر آن حضرت  پس از آن که هیأت حاکمه از

 نماز بگزارند. سلیم بن قیس نقل کرده است:

 فقال .السالم علیها فاطمۀ على الصالة یریدون والناس وعمر بکر أبو أقبل الناس أصبح فلما

 قال علون؟سیف إنهم لك أقل ألم: فقال بکر أبی إلى عمر فالتفت. البارحۀ فاطمۀ دفنا قد: المقداد

 .علیها تصلیا ال أن أوصت إنها: العباس

 فی یالت الضغائن هذه إن. أبدا لنا القدیم حسدکم ! ـهاشم بنی یا ـ تترکون ال واهلل: عمر فقال

 .علیها فأصلی أنبشها أن هممت لقد واهلل تذهب لن صدورکم

 لئن واهلل. یمینك إلیك ألرجعت ! ـصهاك بن یاـ  ذلك رمت لو واهلل»:  السالم علیه علی فقال

 علیه اعلی أن وعلم وسکت، عمر فانکسر «ذلك فرم نفسك، إزهاق دون غمدته ال سیفی سللت

 .صدق حلف إذا السالم
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  إلی لوأرس وآله علیه اهلل صلى اهلل رسول بك هم الذی ألست !عمر یا:  السالم علیه علی قال ثم

 نعد إنما لیهمع تعجل فال»:  وجل عز اهلل فأنزل ألقتلك، نحوك أقبلت ثم بسیفی، متقلدا فجئت

 1.فانصرفوا ؟!«عدا لهم

پس چون صبح هنگام رسید، ابوبکر، عمر و مردم )به طرف خانه حضرت صدیقه سالم اهلل علیها 

ما »آمدند و( می خواستند بر حضرت زهرا سالم اهلل علیها نماز بگزارند. مقداد به آنان گفت: 

ین ها کار آیا به تو نگفتم ا»عمر رو به ابوبکر کرد و گفت: « گذشته فاطمه را دفن کردیم. شب

ا او وصیّت کرده بود که شم»عباس رو به عمر و ابوبکر کرد و گفت: « خودشان را خواهند کرد؟

به خدا قسم اى بنى هاشم ، شما حسد قدیمى تان را نسبت  :گفت عمر«دو نفر بر او نماز نگزارید

به ما هرگز ترك نمى کنید. این کینه هایى که در سینه هاى شماست هرگز از بین نمى رود. به 

 !خدا قسم قصد کرده ام قبر زهرا را نبش کنم و بر او نماز بخوانم

ستت یى داگر چنین قصدى نمافرمود: به خدا قسم اى پسر صهاك ،  علیه السّالممیرالمؤ منین ا

، به خدا قسم اگر شمشیرم را بیرون کشم آن را غالف نخواهم کرد را به سویت بر مى گردانم

مگر با گرفتن جان تو! )اگر مى توانى( قصدت را عملى کن . در این جا عمر شکست خورد و 

 .هر گاه قسم یاد کند آن را عملى مى کند علیه الساّلم على سکوت کرد و دانست که

 خدا صلّی اهلل علیه وآله تو همان کسى نیستى که پیامبر ،فرمود: اى عمر علیه الساّلمسپس على 

ه شمشیر به کمر بسته بودم آمدم و ب قصد کشتن تو را نمود و سراغ من فرستاد من در حالى که

نما فال تعجل علیهم ا» د عزوجل آیه نازل کرد کهنسویت حمله کردم تا تو را بکشم ، ولى خداو

 .رگشتندب .(؟! پس از این، آناننسبت به آنان عجله مکن که برایشان آماده کرده ایم« )نعد لهم عدا

 ، به نقل جزئیات بیشتری در این رابطه پرداخته و می نویسد:مرحوم عالمه مجلسی به نقل از دالئل اإلمامۀ طبری

 جَارِیَتُهَا فِضَّۀُ  فَغَسَلَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ لَمْ یَحْضُرْهَا غَیْرُهُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ زَیْنَبُ وَ أُمُّ کُلْثُومٍ وَ 

بَقِیعِ فِی اللَّیْلِ وَ مَعَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ صَلَّى عَلَیْهَا وَ لَمْ وَ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَیْسٍ وَ أَخْرَجَهَا إِلَى الْ

ى ضَۀِ وَ عَمَّیَعْلَمْ بِهَا وَ لَا حَضَرَ وَفَاتَهَا وَ لَا صَلَّى عَلَیْهَا أَحَدٌ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ غَیْرُهُمْ وَ دَفَنَهَا بِالرَّوْ

 .اً جُدُداًالْبَقِیعُ لَیْلَۀَ دُفِنَتْ وَ فِیهِ أَرْبَعُونَ قَبْر مَوْضِعَ قَبْرِهَا وَ أَصْبَحَ

بْرُهَا مِنْ قَبْراً فَأَشْکَلَ عَلَیْهِمْ قَ وَ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ لَمَّا عَلِمُوا وَفَاتَهَا جَاءُوا إِلَى الْبَقِیعِ فَوَجَدُوا فِیهِ أَرْبَعِینَ 

مُوتُ وَ لَمْ یُخَلِّفْ نَبِیُّکُمْ فِیکُمْ إِلَّا بِنْتاً وَاحِدَةً تَ » :وَ لَامَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ قَالُواسَائِرِ الْقُبُورِ فَضَجَّ النَّاسُ 

 !«تُدْفَنُ وَ لَمْ تَحْضُرُوا وَفَاتَهَا وَ الصَّلَاةَ عَلَیْهَا وَ لَا تَعْرِفُوا قَبْرَهَا

لَیْهَا وَ عَ نْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِینَ مَنْ یَنْبُشُ هَذِهِ الْقُبُورَ حَتَّى نَجِدَهَا فَنُصَلِّیَهَاتُمْ مِ » :ثُمَّ قَالَ وُلَاةُ الْأَمْرِ مِنْهُمْ

 .«نَزُورَ قَبْرَهَا
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عَلَیْهِ  دَاجُهُ وَفَبَلَغَ ذَلِكَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ فَخَرَجَ مُغْضَباً قَدِ احْمَرَّتْ عَیْنَاهُ وَ دَرَّتْ أَوْ

دَ الْبَقِیعَ قَبَاهُ الْأَصْفَرُ الَّذِی کَانَ یَلْبَسُهُ فِی کُلِّ کَرِیهَۀٍ وَ هُوَ مُتَوَکِّئٌ عَلَى سَیْفِهِ ذِی الْفَقَارِ حَتَّى وَرَ

 حُوِّلَ مِنْ نَهُ یُقْسِمُ بِاللَّهِ لَئِنْهَذَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ قَدْ أَقْبَلَ کَمَا تَرَوْ» :فَسَارَ إِلَى النَّاسِ النَّذِیرُ وَ قَالُوا

 .«لسَّیْفَ عَلَى غَابِرِ الْآخِرِهَذِهِ الْقُبُورِ حَجَرٌ لَیَضَعَنَّ ا

لِّیَنَّ صَ وَ اللَّهِ لَنَنْبُشَنَّ قَبْرَهَا وَ لَنُ !مَا لَكَ یَا أَبَا الْحَسَنِ» :فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ وَ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَالَ لَهُ

 .«عَلَیْهَا

قِّی أَمَّا حَ !یَا ابْنَ السَّوْدَاءِ» :فَضَرَبَ عَلِیٌّ بِیَدِهِ إِلَى جَوَامِعِ ثَوْبِهِ فَهَزَّهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ وَ قَالَ لَهُ

 ۀَ فَوَ الَّذِی نَفْسُ عَلِیٍّ بِیَدِهِ لَئِنْ رُمْتَ وَ فَقَدْ تَرَکْتُهُ مَخَافَۀَ أَنْ یَرْتَدَّ النَّاسُ عَنْ دِینِهِمْ وَ أَمَّا قَبْرُ فَاطِمَ

 !«إِنْ شِئْتَ فَاعْرِضْ یَا عُمَرفَ  .أَصْحَابُكَ شَیْئاً مِنْ ذَلِكَ لَأَسْقِیَنَّ الْأَرْضَ مِنْ دِمَائِکُمْ

إِنَّا غَیْرُ مَنْ فَوْقَ الْعَرْشِ إِلَّا خَلَّیْتَ عَنْهُ فَ  یَا أَبَا الْحَسَنِ بِحَقِّ رَسُولِ اللَّهِ وَ بِحَقِّ» :فَتَلَقَّاهُ أَبُو بَکْرٍ فَقَالَ

 .«تَکْرَهُهُ فَاعِلِینَ شَیْئاً

 1.فَخَلَّى عَنْهُ وَ تَفَرَّقَ النَّاسُ وَ لَمْ یَعُودُوا إِلَى ذَلِكَ :قَالَ

ر از غی حضرت على علیه الساّلم فاطمه زهرا سالم اهلل علیها را غسل داد. به هنگام غسل دادن وى

حضرت على علیه السّالم، حسنین علیهما السّالم، زینب، امّ کلثوم، فضه خادمه و اسماء بنت 

عمیس کسى دیگر حضور نداشت. آنگاه جنازه آن بانو را شبانه با حضور حسنین علیهما السّالم 

 به جانب بقیع حمل نمودند و نماز بر بدن مبارك خواندند، کسى از فوت ایشان مطّلع نشد،

احدى از مردم بر بدن آن بانو نماز نخواند مگر آن افرادى که گفته شد. على علیه الساّلم بدن 

مبارکش را در روضه مقدسه دفن و موضع قبرش را پنهان کرد. صبح آن شبى که فاطمه علیها 

انان شد. هنگامى که مسلمالسّالم را دفن نمودند اثر چهل قبر جدید در قبرستان بقیع مشاهده مى

تند گردیدند، نتوانس از رحلت حضرت فاطمه آگاه و متوجه بقیع شدند با چهل قبر جدید مواجه

قبر حضرت زهرا را از میان آن چهل قبر تشخیص دهند. عموم مردم از این مصیبت ضجّه کردند 

و یك دیگر را مالمت نمودند و گفتند: پیغمبر شما بیش از یك دختر یادگارى ننهاد، فاطمه 

ل اش نگذاشتید و محو دفن شد و شما به هنگام مردنش حاضر نشدید، نماز بر جنازه رحلت کرد

دانید! زعماى قوم گفتند: گروهى از زنان مسلمان را احضار کنید که این قبرها قبر او را هم نمى

را بشکافند تا جنازه فاطمه را به دست بیاوریم و بر بدن او نماز بخوانیم و قبرش را زیارت کنیم. 

نگامى که خبر این توطئه به گوش حضرت على بن ابى طالب علیه السّالم رسید، در حالى آمد ه

که خشمناك، چشمان مبارکش سرخ، رگهاى گردنش بیرون زده، قباى زرد رنگى پوشیده بود 
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پوشید و دست بر ذو الفقار گرفته بود، آمد تا وارد بقیع که آن را به هنگام غضب و ناراحتى مى

به میان مردم رفت و گفت: این على بن ابى طالب است که با این حالت آمده و شد. شخصى 

خورد که اگر یك سنگ از این قبور جابجا شود شمشیر را در میان همه شما بگذارد سوگند مى

و تا آخرین نفر شما را نابود نماید. عمر در حالى که با یارانش بود، با حضرت امیر علیه السّالم 

گفت: اى ابو الحسن! چه منظور دارى؟ به خداوند سوگند ما قبر فاطمه را مالقات کرد و 

گزاریم. حضرت امیر لباسهاى وى را گرفت و او را از جاى اش نماز مىشکافیم و بر جنازهمى

بر کند و بر زمین زد و فرمود: یابن السوداء! من حقّ خود )یعنى مقام خالفت( را بدین جهت از 

ردم از دین خویش برگردند. اما در باره قبر فاطمه: به حقّ آن خدایى که دست دادم که مبادا م

جان على در دست قدرت اوست اگر تو و یارانت راجع به این قبرها عملى انجام دهید زمین را 

از خون شما سیراب خواهم کرد. عمر! از این خیال در گذر! پس از عمر ابو بکر با حضرت امیر 

ابو الحسن! تو را به حقّ پیغمبر اسالم و آن کسى که باالى عرش است مالقات نمود و گفت: اى 

پسندى دهم که از عمر دست بردارى، زیرا ما از انجام دادن عملى که تو نمىسوگند مى

گوید: على علیه الساّلم عمر را رها کرد و مردم پراکنده شدند و به کنیم. راوى مىخوددارى مى

 .دنبال مقصود خود بازنگشتند

امیرالمؤمنین علیه السّالم برای آن که آفتاب حقیقت پشت ابر تزویر منافقان پوشیده نماند، کاری کرد که در هیچ 

یك از جنایات پیشین غاصبان، انجام نداده بود. در حقیقت صبر حیدر کرّار در جنایات پیشین، سبب شد ظلم ظالم 

ین موقعیّت، سبب شد ظالم نتواند چهره ددمنش خویش آشکار و مظلوم معلوم گردد؛ از سوی دیگر اقدام او در ا

 را پشت نقاب مخفی بدارد و خون مظلوم پایمال نگردد؛ تا آفتاب فاطمیّه برای همیشه روشنگرب کند.

 

 قبر مخفيانه، سند ماندگار (2

قبر مخفیانه آن حضرت، سند ماندگاری در اثبات مظلومیّت آن حضرت است. در قرون بعد نیز، این عملکرد 

خاصّ حضرت صدیقه سالم اهلل علیها برای اهل دقّت و نظر، مسأله برانگیز بوده است. از همین رو خدمت امام 

صادق علیه السّالم رسیده و سبب دفن شبانه را جویا می شدند. مرحوم صدوق در علل الشرایع، به نقل از بطائنی 

 می نویسد:

 بالنهار؟ تدفن ولم باللیل السالم علیها فاطمۀ دفنت علۀ ألی... : السالم علیه اهلل عبد أبا سألت

 1.األعرابیان الرجالن علیها یصل ال أن أوصت ألنها: قال

 امروز، یکی از گویا ترین اسناد مظلومیت حضرت صدیقه سالم اهلل علیها، همین قبر مخفی ایشان است.

 

 سؤاالت 

                                                           
 .181 و 171/  1: الشرایع به نقل از علل 34 حدیث 207 - 201/  43 ؛ 100حدیث 31/112 األنوار بحار. 1 
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صدیقه  چگونه ممکن است حضرت« ابوبکر استخلیفه پیامبر، »اگر آن چنان که اهل تسنّن ادّعا می کنند:  .1

 بر امام زمان خویش غضب ناك باشند؟!

 بر اساس روایات متواتر، از پیامبر خدا صلّی اهلل علیه وآله: .2

 ۀًتَمی ماتَ  یعۀٌ بَ هقِنُعُ فی یسلَ وَ اتَمَ نمَ  وَ هلَ ۀَ جَّحُ ال القیامۀِ یومَ اهللَ  ىقَلَ طاعۀٍ نمِ  یداً عَ لَخَ  نمَ

 1.ۀًجاهلیّ

هرکس از طاعت )امامش( دست بکشد، در حالی خدا را مالقات خواهد کرد که حجّتی ندارد؛ 

 و هرکس بمیرد حال آن که به گردنش بیعتی )با امامش( نباشد، به مرگ جاهلیّت مرده است.

 2.ۀًجاهلیّ میتۀً ماتَ امامٍ یرِغَبِ مات نمَ

به مرگ  «سرور زنان بهشتی»را در پی دارد، آیا ممکن است  با توجه به آن که نشناختن خلیفه و امام، مرگ جاهلی

 جاهلیّت از دنیا رفته باشد؟!

 

 نتيجه 

غضب حضرت صدیقه بازتاب سیاسی ویرانگری بر دستگاه خالفت داشت، از همین رو هیأت حاکمه تالش می 

یادت دام، راه چاره را در عکرد به نحوی بر آن سرپوش گذاشته و از آثار سوء آن بکاهد. آنان به عنوان نخستین اق

از آن حضرت جستجو کردند تا بتوانند با بهره برداری تبلیغاتی از آن، نگاه مثبت مردم را به سوی خویش متوجّه 

 سازند.

این چاره جویی، با واکنش تندتری از جانب حضرت صدیقه مواجه شد؛ چندان که آن بانو آشکارا ابوبکر را کافر 

 نداده و به صراحت اعالم کردند که او مورد لعن و نفرین آن حضرت است.خوانده، جواب سالمش را 

 می نویسد:« اإلمامۀ و السیاسۀ»ابن قتیبه دینوری در 

رضا فاطمۀ من رضای وسخط فاطمۀ من سخطی فمن » :ألم تسمعا رسول اهلل یقول» :نشدتکما اهلل

 «؟«أحب فاطمۀ ابنتی فقد أحبنی ومن أ رضى فاطمۀ فقد أرضانی ومن أسخط فاطمۀ فقد أسخطنی

خوشنودى فاطمه  :دهم آیا شما دو نفر از رسول خدا نشنیدید که فرمودشمارا به خدا سوگند مى

دخترم فاطمه را دوست بدارد و احترام  خوشنودى من، و ناراحتى او ناراحتى من است. هر کس

کند مرا دوست داشته و احترام کرده است و هر کس فاطمه را خوشنود نماید مرا خوشنود کرده 

 است و هر کس فاطمه را ناراحت کند مرا ناراحت کرده است؟

 اعتراف کردند: هر دو نفر

                                                           

 22، ص1من فرق أمر المسلمین، جصحیح مسلم، کتاب اإلمارة، باب حکم . 1 

 21، ص4مسند أحمد، حدیث معاویۀ، ج. 2 



67 

 نعم سمعناه من رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم

 .ا اینگونه شنیده ایمآرى ما از رسول خد

 :صدیقه طاهره فرموداز این، پس 

 فإنی أشهد اهلل ومالئکته أنکما أسخطتمانی وما أرضیتمانی ولئن لقیت النبی ألشکونکما إلیه

اید و در گیرم که شما دو نفر مرا اذیت و ناراحت کردهپس من خدا و فرشتگان را شاهد مى

  هم کرد.مالقات با پدرم از شما دو نفر شکایت خوا

 آن حضرت سپس ابوبکر را خطاب گرده، چنین فرمودند:

 1.واهلل ألدعون اهلل علیك فی کل صالة أصلیها

 .به خدا قسم پس از هر نماز بر شما نفرین خواهم کرد

بدیهی بود که شکست مفتضحانه آنان در چاره جویی نخست، آنان را به طرح دیگری وا می دشت. آنان در دومین 

به انزوای آن حضرت دست یازیدند تا صدای تظلّم آن بانو، التهاب فضای عمومی جامعه را موجب  اقدام خویش،

 نگردد و فریاد بیدارگرش خواب سنگین شب زدگان را زایل نکند.

 :می نویسد الحدید أبی ابن

 أعلم واهلل ، یغلبها ألمر والتألّم التظلّم من بنوع الندبۀ هذه تشوب کانت أنّها: یذکر من الناس ومن

 وأمروها عنه ونهوها الطویل بکاءها أنکروا من الصحابۀ قوماً  أنّ:  تروی والشیعۀ. ذلك بصحۀ

 2المدینۀ أطراف من طرف إلى المسجد مجاورة عن بالتنحّی

در آن دوران، بقیع در گوشه ای از مدینه واقع می شد. دور شدن آن حضرت از مدینه بر بازتاب عملکرد ظالمانه 

آنان افزود، لذا تالش کردند با این عملکرد حضرت نیز مخالفت نموده ایشان را از این کار بازدارند. از این رو بود 

 این کار منع کردند.را از  را تخریب کرده ایشان سایه بان بقیعکه شبانه 
 

صدیقه کبری، بیان گر حجّت بالغه الهی است و حقیقت باید به او در دامنه تاریخ زنده بماند، آن از آن جا که 

رفته و فریاد بیدارگری خویش در آن سامان سر دادند. دیدار ماندگار احد، کنار قبر عمویشان حمزه، حضرت به 

ز انعکاس ویژه عملکرد آن حضرت بر افکار عمومی جامعه مدینه محمود بن لبید با آن حضرت خود حکایت ا

 می فرمایند:« نص پیامبر بر امامت امیرالمؤمنین علیه السّالم»دارد. آن حضرت در پاسخ به سؤال او درباره 

 :یقول سمعته لقد تعالى اهلل اشهد...  خم؟ غدیر یوم أنسیتم واعجبا

 أئمۀ نالحسی صلب من وتسعۀ وسبطای ، بعدی والخلیفۀ االمام وهو ، فیکم اخلفه من خیر علی

 إلى کمفی االختالف لیکون خالفتموهم ولئن ، مهدیین هادین وجدتموهم اتبعتموهم لئن ، أبرار

                                                           

 .، باب کیف کانت بیعۀ علی رضی اهلل عنه17ص  ،1اإلمامۀ والسیاسۀ، ج . 1 

 .43/  13:  الحدید أبی ابن ، البالغۀ نهج . شرح2 
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 ولورثها ، اثنان اهلل فی اختلف لما نبیه عترة واتبعوا أهله على الحق ترکوا لو واهلل أما ... القیامۀ؟ یوم

 نم قدموا ولکن ، الحسین ولد من التاسع قائمنا یقوم حتى خلف بعد وخلف سلف عن سلف

 اختاروا المجدوث الجدث أودعوه و المبعوث ألحدوا إذا حتى: اهلل قدمه من وأخروا اهلل أخره

 کان ما ویختار یشاء ما یخلق وربك»: یقول اهلل یسمعوا لم أو لهم تبا بآرائهم، وعملوا بشهوتهم

 القلوب مىتع ولکن االبصار تعمى ال فإنها»:  سبحانه اهلل قال کما ولکنهم سمعوا بل ؟«الخیرة لهم

 .«الصدور فی التی

 نم رب یا بك أعوذ ، أعمالهم وأضل لهم فتعسا ، آجالهم ونسوا آمالهم الدنیا فی بسطوا هیهات

 1.الکور بعد الحور

 

 این چنین است که وجود حضرت صدیقه، آفتاب حقیقت است.

  

                                                           

  .27 و 21:  األثر به نقل از کفایۀ 31/353. بحار 1 
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 علیهما السّالم محسن حضرت و صدیقه حضرت شهادت بیت، به هجوم

 

 فهرست بحث

 درخواست بیعت از امیرالمؤمنین علیه الساّلم (8

 درخواست بیعت (1

 فرمان به بیعت اجباری (2

 تهدید عمر به آتش کشیدن خانه حضرت صدیقه سالم اهلل علیها (2

 تهدید به آتش زدن (4

 فراهم کردن مقدّمات آتش زدن (5

 م اهلل علیهاورود به خانه حضرت صدیقه سال (10

 شهادت حضرت محسن علیه الساّلمجسارت به حضرت صدیقه سالم اهلل علیها و  (11

 جسارت به امیرالمؤمنین علیه السّالم  (12

 انداختن ریسمان بر گردن امیرالمؤمنین علیه السّالم (1

 تهدید عمر به کشتن امیرالمؤمنین علیه السّالم (2

 سؤاالت

 نتیجه
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 عليه الساّلمدرخواست بيعت از اميرالمؤمنين  .1

ابوبکر پس از آن که خالفت را غصب کرده ادّعای جانشینی رسول خدا نمود، تصمیم گرفت از مردم بیعت بگیرد. 

 بدین منظور با استفاده از ابزار قدرت که از سوی بنی اسلم تأمین می شد، بدین مهم دست یافت.

بنی هاشم، انصار و عدّه ای از هواخواهانشان، از بیعت براساس نقل های فراوان، امیرالمؤمنین علیه الساّلم به همراه 

 با ابوبکر سرباز زدند.

 بخاری به نقل از عمر می نویسد:

 دةِ ساعِ نیبَ قیفۀِسَ فی همبأسرِ عوامَواجتَ خالفونا األنصارَ  نَّإ ،وسلم علیه اهلل صلى هُ نبیَّ اهللُ یفَّوَتَ حینَ

 1.ماعهُمَ نمَ وَ بیرُالزُّ وَ  لیٌّعَ  انّعَ وخالفَ

زمانی که خدا پیامبرش را از دنیا برد، همه انصار با ما مخالفت کردند و همگی در سقیفه بنی 

 ساعدة اجتماع کردند. علی و زبیر و همراهان آن دو نیز با ما مخالفت نمودند.

 2«علیا إال نبایع ال» األنصار: بعض أو األنصار فقالت و بایعه الناس عمر بایعه

ابوبکر بیعت کردند. پس از این همه انصار، یا برخی از آنان گفتند: ما جز با علی  عمر و مردم با

 بیعت نمی کنیم.

ابوبکر که مشروعیّت حکومت خویش را درگرو بیعت امیرالمؤمنین علیه الساّلم و هواخواهانش می دید تصمیم 

 گرفت از آن حضرت نیز بیعت بگیرد.

 

 درخواست بيعت (1

وی امیرالمؤمنین علیه السّالم فرستاد و آن حضرت را دعوت به بیعت کرد، ولی آن حضرت ابوبکر نمایندگانی به س

 پاسخی به آنان نداده با ابوبکر به مخالفت پرداختند.

. وغائلته أمناه بایع دق ولو یبایع حتى شئ فی لسنا فإنا فلیبایع علی إلى أرسل:  بکر ألبی عمر فقال

 بذلك، أخبرهف الرسول فأتاه ، وآله علیه اهلل صلى اهلل رسول خلیفۀ أجب أن رسوال بکر أبو فأرسل

 ویعلم ملیعل إنه ؛وآله علیه اهلل صلى اهلل رسول على کذبتم ما أسرع ما»: السالم علیه علی فقال

: فقل اذهب»: فقال قاله بما فأخبره الرسول فذهب .«غیری یستخلفا لم ورسوله اهلل أن حوله الذین

 طال ما واهلل اهلل سبحان»: السالم علیه علی فقال بذلك فأخبره فأتاه .«بکر أبا المؤمنین أمیر أجب

 وآله لیهع اهلل صلى اهلل رسول أمره وقد لی إال یصلح ال االسم هذا أن لیعلم وإنه منی بالنبی العهد

 3.«المؤمنین بإمرة علی فسلموا سبعۀ سابع

 إبن قتیبه دینوری می نویسد:

                                                           

 )کتاب الحدود، باب رجم الحبلی( 8/21صحیح بخاری . 1 

 2/325و الکامل فی التاریخ )إبن أثیر(  2/443تاریخ طبری )طبری( . 2 

 1/108. احتجاج 3 
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 مولى وهو قنفدل بکر أبو فقال ؟ بالبیعۀ عنك المتخلف هذا تأخذ أال:  له فقال ، بکر أبا عمر فأتى

 علیا لی فادع اذهب:  له

 سریعل:  علی فقال ، اهلل رسول خلیفۀ یدعوك فقال ؟ حاجتك ما:  له فقال علی إلى فذهب قال

  الرسالۀ فأبلغ فرجع.  اهلل رسول على کذبتم ما

 بکر أبو فقال ، بالبیعۀ عنك المتخلف هذا تمهل ال:  الثانیۀ عمر فقال.  طویال بکر أبو فبکى:  قال

 ما فأدى ، دقنف فجاءه ، لتبایع یدعوك اهلل رسول خلیفۀ:  له فقل ، إلیه عد:  لقنفد عنه اهلل رضی

 فبکى ، الرسالۀ فأبلغ ، قنفد فرجع ، له لبس ما ادعى لقد ؟ اهلل سبحان فقال صوته علی فرفع ، به أمر

 1الباب فدقوا ، فاطمۀ باب أتوا حتى ، جماعۀ معه فمشى ، عمر قام ثم ، طویال بکر أبو

 

 فرمان به بيعت اجباری (2

امیرالمؤمنین پاسخ نماینده ابوبکر را نداده او را شایسته خالفت رسول اهلل ندانستند. از این رو ابوبکر بر آن شد تا 

 به صورت اجباری از آن حضرت بیعت بگیرد.

 نویسد:بالذری می 

 فِ أعنَبِ هبِ ینِئتِاِ:  الَقَوَ هتِیعَبَ نعَ دَعَقَ  حینَ عنهم اهلل رضی یٍّلِعَ إلى ابِطّالخَ بنَ رَمَعُ کرٍبَ وأبُ ثَعَبَ

 2.العنفِ

آن هنگام که علی )علیه السالم( از بیعت با ابوبکر خودداری ورزید، او عمر بن خطاب را به 

 «او را به شدید ترین صورت به سوی من بیاور.»دستور داد: سوی علی )علیه السالم( فرستاد و 

در برخی نقل ها، بیعت اجباری مورد تأکید قرار گرفته تا بدان جا که حتّی اگر به صورت مقاتله و جنگ، ادامه 

 یابد. 

 إبن عبد ربه می نویسد:

 ابِ طّالخَ نَرَ ابمَعُ کرٍم أبو بَإلیهِ ثَى بَعَ تَّحَ ۀَمَ اطِفَ یتِی بَوا فِدُعَقَ، فَیرُبَالزُّوَ  اسُبّالعَوَ یٌّلِ ا عَأمَّفَ

 3اتِلْهم.قَوا فَه: إِن أبَال لَقَوَ ۀَمَاطِفَ یتِن بَم مِهُیُخرِجَلِ

                                                           

 20، ص1. اإلمامۀ و السیاسۀ، ج1 

 1188، ح587، ص1. أنساب األشراف، أمرالسقیفۀ و بیعۀ أبی بکر، ج2 

 

 73، ص2. .العقد الفرید، سقیفۀ بنی ساعدة، ج3 
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الساّلم( ، عبّاس و زبیر؛ آن ها در خانه حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( امّا علی بن أبی طالب )علیه

پیش آن ها فرستاد تا آن ها را از خانه خارج کند. که ابوبکر، عمربن خطاب را نشستند تا این

 «اگر  خودداری کردند، با آنان بجنگ.»ابوبکر به عمرگفت: 

 تهدید عمر به آتش کشيدن خانه حضرت صدیقه سالم اهلل عليها .2

ار تکرار چند بعمر به خانه امیرالمؤمنین علیه السّالم آمده پیام ابوبکر را اعالم کرد. این رفت و آمد ها که ـ ظاهراً ـ 

 شده است، حاوی مصائب و جنایات گوناگونی بود. در ادامه به تفصیل، به برخی از آن هااشاره می کنیم:

 تهدید به آتش زدن (1

 طبری می نویسد:

 نَّ قِرَّألحُ  اهللِوَ  الَقَفَ ینَرِ اجِهَالمُ نَمِ جالٌرِ وَ یرِبَالزُّوَ ۀُلحَ طَ یهِفِوَ یٍّلِ عَ لَنزِمَ ابِطّالخَ بنُ رُمَعُ ىأتَ

 1.ۀِیعَالبَ ىإلَ نَّجَخرِتُلَ أو میکُلَعَ

عمر بن خطاب به منزل علی )علیه السالم( آمد در حالی که طلحه، زبیر و مردانی از مهاجران در 

به خدا قسم خانه را بر شما به آتش می کشم، مگر این که برای بیعت با »آن بودند. او گفت: 

 «ابوبکر بیرون بیایید.

رخی نقل ها، حضرت صدیقه به فرمان رسول خدا و امیرالمؤمنین علیهم الساّلم به پشت در آمده با براساس ب

مهاجمان سخن گفتند. عمر با آن که خود را در برابر دخت رسول خدا می دید، باز هم از تهدیدات خود منصرف 

 نشده، بلکه آن بانو را  مخاطب قرار داده تهدید به سوزاندن کرد.

 اهللِ ولِسُ رَ نتِبِ ۀَمَاطِفَ ىلَعَ  النِدخُیَ  یرِبَالزُّوَ لیٌّعَ انَکَ اهللِ ولِسُرَ عدَبَ کرٍبَ یألبِ  عَویِ بُ ینَحِ هأنَّ

 ۀَ مَاطِفَ ىلَعَ لَخَدَ ىتَّحَ جَرَخَ ابِطَّالخَ بنَ رَمَعُ كَلِذَ غَلَبَ امَّلَفَ م،هِأمرِ  یفِ ونَعُجِرتَیَوَ هاونَرُاوِشَیَفَ

 یكِ بِ أ عدَبَ اینَإلَ بَّأحَ دٍأحَ نمِ امَوَ ، یكِأبِ نمِ اینَإلَ بَّأحَ دٍأحَ نمِ امَ اهللوَ ! اهللِ ولِسُرَ نتَبِ ایَ: الَقَفَ

 2.تُیالبَ میهِلَعَ  قَحرَیُ أنَ مهُرتُأمَ نأ كِندَعِ رُفَالنَّ هؤالءِ عَمَجتَإ إن یعِمانِبِ اكَذَ امَ اهللِ أیمُوَ ،نكِمِ

 

 زدن فراهم کردن مقدّمات آتش (2

                                                           

 443، ص2تاریخ األمم و الملوك، السنۀ الحادیۀ عشرة من الهجرة، ج. 1 

 4، ح572، ص8. المصنف، ما جاء فی خالفۀ أبی بکر، ج2 
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گرچه تهدید بیت وحی خود شگفت آور بود، امّا عجیب تر آن که این تهدیدات، صرفاً در مرحله تهدید کالمی 

متوقّف نشد بلکه شکل عملی به خود گرفت. عمر به همراه گروه مهاجمین، مقدّمات آتش زدن خانه را فراهم 

 کردند.

 ی اخبار البشر می نویسند:المختصر فإبن عبد ربه در العقد الفرید و أبو الفداء در 

 قَتُحرِلِ ئتَ، أجِابِطّالخَ ا بنَت: یَالَقَۀُ، فَ مَ ته فاطِیَقِلَ، فَارَم الدّلیهِعَ مَى أن یُضرِلَ ار عَن نَمِ سٍقَبَبِ لَأقبَفَ

 1.ۀُاألمَّ یهِتْ فِلَخَدَا یمَلوا فِدخِ م، أو تُعَ : نَالَا؟ قَنَدارَ

خانه را بر آنان بسوزاند. با فاطمه روبرو شد. فاطمه فرمود: عمر با شعله ای از آتش پیش آمد تا 

آری؛ مگر آن که در آن چه امّت »گفت: « ای پسر خطّاب! آیا آمده ای تا خانه ما را بسوزانی؟!»

 «وارد شده اند، وارد شوید )و با ابوبکر بیعت نمایید.(

 ورود به خانه حضرت صدیقه سالم اهلل عليها .3

ابوبکر در پایان عمر خویش بیان داشته، به روشنی می توان دریافت که این اقدامات جامه بر اساس سخنانی که 

 عمل به تن کرده و تهدیدات عمر به وقوع پیوسته است.

 2.الحرب على غلقوه قد کانوا وإن شئ عن فاطمۀ بیت أکشف لم أنى فوددت... 

 نگ با من، بسته بودند.دوست می داشتم خانه فاطمه را نمی گشودم هر چند آن را برای ج

 

 شهادت حضرت محسن عليه السّالمو جسارت به حضرت صدیقه سالم اهلل عليها  .4

بر اثر هجوم مردان جنگی به داخل خانه حضرت صدیقه سالم اهلل علیها، بدن آن حضرت آزرده شده و جنین 

بانوی دو سرا، صدیقه کبری داخل رحم، سقط گردید. بدیهی است در این میان، صدمات فراوانی به بدن مطهّر 

 سالم اهلل علیها وارد می شود.

 الزبیر،و( السالم علیه) علی غضب و مشورة بغیر بکر أبی بیعۀ فی المهاجرین من رجال غضب

 خضیر، بن أسید فیهم ، عصابۀ فی عمر فجاء ، السالح معهما ،( السالم علیها) فاطمۀ بیت فدخال

 لیهاع) فاطمۀ فصاحت ، الدار فاقتحما ، األشهل عبد بنی من وهما ، قریش بن سالمۀ بن وسلمۀ

 3.اهلل وناشدتهما( السالم

 

                                                           

خالفته، و الصدیق بکر أبی أخبار المختصر فی اخبار البشر )تاریخ أبی الفداء( ذکر؛ 73، ص2. العقد الفرید، سقیفۀ بنی ساعدة، ج1 

 151، ص1ج

 112، ص2السنۀ الثانیۀ عشرة، ذکر أسماء قضاته و کتابه و عماله، ج. تاریخ طبری، 2 
 . السقیفۀ و الفدك، ص72 3
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ه توان ارائه نمود کاند، با این همه اسنادی را میحقایق نمودهسعی در نهایت تعصّب ورزی با با آن که مخالفان، 

 1اند.ود به خانه، تصریح نمودهبزرگان عامّه به شهادت حضرت زهرا سالم اهلل علیها و وقایع مصیبت بار لحظه ور

 :شوددر ادامه به دو مورد اشاره می

خوانند. ذهبی می 2«امام، پیشوا، حافظ و دانشمند»إبن أبی دارم چنان جایگاهی دارد که رجالیّون بزرگ عامّه، او را 

 نویسد:به نقل از  محمد بن حمّاد الحافظ می

 3«عُمَرَ رَفَسَ فَاطِمَۀَ حَتَّى أسقَطَت بِمُحسِنٍإنَّ »حَضَرتُه وَ رَجُلٌ یُقرَأُ عَلَیهِ: 

عمر به پهلوى فاطمه لگد » 4خواند:من نزد إبن أبی دارم بودم که دیدم مردى بر وى این چنین مى

 «زد که باعث سقط فرزندش محسن شد.

ود. شه محسوب میباشد. او از برزگان معتزلنَظّام، فیلسوف و متکلم مشهور عامّه و مؤسّس فرقه نَظّامیّه می

 نویسد:به نقل از او می 5شهرستانی

ا دَارَهَا إحرَقُو»إنَّ عُمَرَ ضَرَبَ بَطنَ فَاطِمَۀَ یَومَ البَیعَۀِ حَتَّى ألقَت الجَنِینَ مِن بَطنِها وَ کَان یَصِیحُ: »

 1«لحُسَینِ.وَ مَا کَانَ فِى الدَّارِ غَیرُ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَۀَ وَ الحَسَنِ وَ ا« بِمَن فِیهَا.

عمر در روز بیعت، شکم حضرت فاطمه )سالم اهلل علیها( را زد و او سقط جنین کرد؛ این در 

مه، و حال آنکه جز علی، فاط« خانه فاطمه را با ساکنان آن بسوزانید»زد: حالی بود که او فریاد مى

 .حسن و حسین کسى دیگر در خانه نبود

 

  جسارت به اميرالمؤمنين عليه الساّلم .5

                                                           
دانند! ولی باید دانست حقیقت تابع پذیرش یا انکار گروهی غرض ورز . هرچند به خاطر همین تصریحات، مخالفان دیگر قول آنان را معتبر نمی1

 و متعصّب نیست.
 571ص ،15سیر أعالم النبالء، ج .2

 572ـ  577، ص15، ج. سیر أعالم النبالء3

و به ادهد که نمودند. عرضه این روایت بر إبن أبی دارم، نشان از آن می. در جلسات نقل حدیث، شاگردان متن احادیث را بر شیخ عرضه می4

 آن را قبالً امالء کرده است. عنوان شیخ، 
-شمارد ولی مهم آن است که نظّام، از شخصیّتاین سخن نظام را دروغ می« زاد فى الفریۀ»عبارت . هر چند شهرستانی در مقام انکار برآمده و با 5

 گوید:خطیب بغدادى از عالمان بزرگ اهل سنت در باره او مىآید. به عنوان نمونه های مشهور عامّه به حساب می

النظر والکالم على مذهب المعتزلۀ، وله فی ذلك تصانیف عدة، وکان أیضا إبراهیم بن سیار، أبو إسحاق النظام: ورد بغداد وکان أحد فرسان أهل 

 (3131، رقم 27، ص1ج، )تاریخ بغداد متأدبا، وله شعر دقیق المعانی على طریقۀ المتکلمین، وأبو عثمان الجاحظ کثیر الحکایات عنه.
 57، ص1. الملل و النحل، ج1



75 

در خالل جریان هجوم، به امیرالمؤمنین علیه السّالم نیز جسارت های فراوانی رفت. در زیر تنها به چند مورد اشاره 

 می کنیم:

 انداختن ریسمان بر گردن اميرالمؤمنين عليه الساّلم (1

 .کرده اندبخی از نویسندگان اهل تسنّن تنها به خارج کردن امیرالمؤمنین علیه الساّلم از خانه وحی اشاره 

 إبن قتیبه دینوری می نویسد:

 1علیا فأخرجوا

 پس علی را خارج کردند.

 إبن اثیر می نویسد:

 2.للبیعۀوتخلف علی ، وبنو هاشم  ... ثم أتاهم عمر فأخذهم 

 علی و بنی هاشم از بیعت با ابوبکر سرپیچی کردند پس عمر آنان را برای گرفتن بیعت گرفت.

 بیشتری اشاره کرده اند.برخی دیگر به جزئیات 

 إبن أبی الحدید می نویسد:

 3ان علیا علیه السالم امتنع من البیعۀ حتى اُخرِج کُرها

 علی )علیه السالم( از بیعت با ابوبکر امتناع کرد تا آن جا که او را به اجبار از خانه بیرون آوردند.

 طبری می نویسد:

 4بهما تعبا. تخلف علی والزبیر ...  فانطلق إلیهم عمر فجاء

علی و زبیر از بیعت با ابوبکر سرپیچی کردند، پس عمر نزد آنان رفته آن دو را به سختی به 

 مسجد برد.

 معاویه در نامه ای به محمد بن ابی بکر می نویسد:

 5ثم دعواه إلى أنفسهم فأبطأ عنهما وتلّکَا علیهما ، فهَمَّا به الهموم ، وأرادا به العظیم

(را به بیعت با خودشان فرا خواندند اما او اعتنا ر و عمر ( او )علی علیه السالم سپس آنان )ابوبک

 ننمود و خودداری کرد، پس آنها برای او نقشه های بزرگی ریختند.

 :معاویه در نامه ای خطاب به امیرالمؤمنین )علیه السالم ( می نویسد

 1وأنت کاره...تقاد إلى کل منهم کما یقاد الفَحلُ المخشوش حتى تبایع 

                                                           

 20، ص1. اإلمامۀ و السیاسۀ، ج1 
 325ص  2التاریخ  ج  . الکامل فی2 

 21ص   2. شرح نهج البالغۀ ج 3 
 444ص   2. تاریخ الطبری ج 4 

 120. وقعه صفین ابن مزاحم ص 5 

 308ص  4، عقد الفرید ج  74ص  15شرح نهج البالغۀ  ج . 1 
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تو را به سوی هر کدام از آنان )خلفا( می بردند چنان که شتر را با افسار می کشند تا آنکه با 

 آنان بیعت کنی.اکراه با 

 قضایای مصیبت باری که داخل کوچه از خانه وحی تا مسجد اتّفاق می افتد، به نقل ابوبکر جوهری چنین است:

 أن فأبى! قم :وقال بیده، فأخذ واحتبس، فتلکأ فبایع، قم( : السالم علیه) لعلی فقال عمر دخل ثمّ

 اً،عنیف سوقاً معه ومن عمر وساقهما ، خالد أمسکهما ثمّ  ، الزبیر دفع کما ودفعه فحمله ، یقوم

 . بالرجال المدینۀ شوارع وامتألت ، ینظرون الناس واجتمع

 من کثیر نساء معها واجتمع ، وولولت فصرخت ، عمر صنع ما( السالم علیها) فاطمۀ ورأت

 هلأ على أغرتم ما أسرع ما !بکر أبا یا»: ونادت ، حجرتها باب إلى فخرجت ، وغیرهنّ الهاشمیات

 1«.اهلل ألقى حتى عمر أکلم ال واهلل(! وسلم وآله علیه اهلل صلى) اهلل رسول بیت

 

 تهدید عمر به کشتن اميرالمؤمنين عليه الساّلم (2

امیرالمؤمنین علیه السّالم را با وضعیّت مظلومانه ای به مسجد می برند، آن حضرت را به بیعت با پس از آن که 

ابوبکر وادار می سازند. پس از آن که آن حضرت از بیعت ممانعت می ورزد، عمر ایشان را به قتل تهدید می 

 نماید.

 إبن قتیبه دینوری می نویسد:

 واهلل إذا:  الواق فمه؟ أفعل لم أنا إن:  فقال ، بایع:  له فقالوا ، بکر أبی إلى به فمضوا علیا فأخرجوا

 هللا عبد أما:  عمر قال ، رسوله وأخا اهلل عبد تقتلون إذا:  فقال ، عنقك نضرب هو إال إله ال الذی

 :فقال ؟ مركبأ فیه تأمر أال:  عمر له فقال ، یتکلم ال ساکت بکر وأبو فال، رسوله أخو وأما ، فنعم

 یصیح وسلم هعلی اهلل صلى اهلل رسول بقبر علی فلحق جنبه، إلى فاطمۀ کانت ما شئ على أکرهه ال

 2.یقتلوننی وکادوا استضعفونی القوم إن أم بن یا:  وینادی ، ویبکی

 

 سؤاالت

براساس فرمایش رسول خدا صلّی اهلل علیه وآله کسی که شبی را بدون بیعت با امامش سپری کند، به  .1

مرده است. چرا برادر و نفس رسول خدا شش ماه ـ براساس نقل اهل تسنّن ـ حاضر به  مرگ جاهلیّت

 بیعت با ابوبکر نشد؟!

                                                           
 . السقیفۀ و الفدك، ص53 1

 20، ص1اإلمامۀ و السیاسۀ، ج.  2
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 اهلل علیه لىص بیِّالنَّ عدَبَ تاشَعَ...  وسلم اهلل علیه صلى بیِّالنّ بنتَ السالم علیها فاطمۀَ  نَّإ

 1.رِاألشهُ تلكَ)علیٌّ(  عبایِیُ نکُیَ لم ... وَ رأشهُ ۀَتَّسِ وسلم

فاطمه )سالم اهلل علیها( دختر پیامبر خدا صلّی اهلل علیه وآله شش ماه بعد از پیامبر خدا 

 صلّی اهلل علیه وآله زندگی کرد و علی )علیه السالم( در این مدّت با ابوبکر بیعت نکرد.

د آورند؟! آیا به مسج چرا ابوبکر فرمان داد امیرالمؤمنین علیه السّالم را برای بیعت به شدیدترین صورت، .2

 چنین بیعتی مشروعیّت دارد؟

چرا ابوبکر پس از آن که خبردار شد امیرالمؤمنین علیه الساّلم با خالفت او مخالف هستند، به حکم آیه  .3

تطهیر و مباهله، آن حضرت را اطاعت نکرده امر حکومت را به ایشان واگذار ننمود؟! آیا او حق داشت 

 بر آن حضرت هجوم برد؟

ا صحیح است برای استقرار حکومت، اهل کساء و خانه آنان را به آتش بکشند؟! آیا عقالً و شرعاً جایز آی .4

است خلیفه رسول خدا برای دست یابی به خالفت، دختر رسول خدا را به مرگ با آتش تهدید کند؟! 

 چنین حکومتی چه مشروعیّتی دارد؟

ود، ب...« فی بیوت أذن اهلل »که مهبط وحی و مصداق  ابوبکر با چه حقّی دستور داد مهاجمان خانه ای را .5

 بگشایند و مهاجمان به خانه بریزند؟!

 

 نتيجه

مرحوم عالمه مجلسی پس از نقل مظالمی که بر امیرالمؤمنین علیه الساّلم و حضرت صدیقه سالم اهلل علیها رفته، به 

 طرح پرسشی پیرامون مشروعیّت خالفت ابوبکر پرداخته و می نویسد:

 بإحراق موهمه دفنه قبل وآله علیه اهلل صلى النبی بیت أهل عن وصرفها الخالفۀ غصبهم کان هل

 ودعوى ، شهادته فی وتکذیبه ، البیعۀ إلى العنف بأعنف السالم علیه المؤمنین ألمیر وسوقه ، بیتهم

 وإیذاءه بالقتل وتهدیده ، المواخاة

 الحسینو الحسن وقتل ، ولدها وقتل وتکذیبها السالم علیها فاطمۀ حق وغصب المواطن، جمیع فی

 ؟!!!فیهم وآله علیه اهلل صلى نبیهم وصیۀ مقتضیات من علیهما اهلل صلوات

 وخالفته بخالفتهم القول أن فی الزمان ذلك فی جرى فیما التأمل بعد یرتاب عاقال أظن ما ولعمری

 2؟!راآلخ بضالل منهما کل بحکم إمامین بإمامۀ عاقل یرضى وکیف ، متناقضان السالم علیه
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