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  لبامط آغاز ٭

  گفتارپیش

را به خود اختصاص  علیهاالسالمماجراي پاره کردن قباله فدك توسط عمر، حکایت جانسوزي است که بخشی از مصائب حضرت زهرا

  .داده است

پاره کردن قباله «ها، واقعه اما برخی از آناند ـ منابع اهل سنّت ـ هر چند به تحریف و سانسور برخی حوادث این ماجرا دست یازیده

  .اندرا پذیرفته و بدان تصریح نموده »فدك توسط عمر

  .به عبارت دیگر، منابع شیعه و سنّی، در این فراز از ماجراي غصب فدك، با یکدیگر اتّفاق نظر دارند

ـ ذیل ماجراي  »96، صفحه السالم علیه طالبعلی بن ابیتحلیلی بر مواضع سیاسی «با این وجود، دکتر اصغر قائدان در کتابش به نام 

  :نویسدفدك ـ می

ولی عمر در قضیه دخالت کرد و . اي به او بازگردانید، خلیفه فدك را طی نامه)ع(و علی) س(در نهایت پس از استدالل قوي فاطمه«

رسد عمر احتیاط کرد؛ زیرا، صحیح به نظر نمی کامالًالبته باید در پذیرش این روایت، ... حکم بازگشت فدك را گرفته، و پاره کرد

دانست که به مصلحتش نیست داشت، این اندازه میحتی اگر چنین قدرتی هم می. توانسته باشد حکم صادره از سوي ابوبکر را پاره کند

  !»...که چنین کاري کند

  

  .واهد نقض تاریخی، به استبعادهاي فوق پاسخ دهیمدر این نوشتار کوتاه برآنیم تا بر اساس منابع اهل سنّت و با ارائه ش

، بطالن نظریه ارائه شده توسط دکتر اصغر »ماجراي پاره کردن قباله فدك«بدیهی است که در صورت اثبات وقوع حوادثی مشابه با 

  .گرددقائدان نیز آشکار می

  



 

 

  گفتار یکم

  آشنایی با ماجراي قباله فدك

  

  )به گزارش اهل سنّت(اعتقاد شیعیان  )الف

  :نویسدمی )656متوفّاي (الحدید معتزلی ابن ابی

  :کُـتُبِهِم منْ قَولـِهـِم یونَ منْهم فیعۀِ و الْأخْبارِیه رِجالُ الشیرْوِیو أما ما 

عاها کَالماً غَلمأس ما أهاناها وقَّ یإنَّهکْرٍ رإنَّ أباب ظاً ولَها حی ثُ لَمراً فَکَیرُ حاضمکُنْ علَها بِفَد تَب 

 درُ فَممها عدجو بِه تا خَرَجتاباً؛ فَلَمک كإلَی هدیل هبِی فَعفَد ،تْهنَعۀً فَمغالَبم اْخُذَهیف هید  رِها ودص

حیأخَذَ الصأنْ تَفَلَ ف دعحاهایفَۀَ فَخَرَقَها، ب1...ها فَم   

  :اند کههایشان روایت کردهچه راویان اخبار از بزرگان شیعه در کتابو اما آن

هنگامی که عمر حاضر نبود، : را خوار ساختند و سخنانِ درشتی به گوش او رساندند؛ و این که)  علیهاالسالمحضرت زهرا(= آن دو، او 

] قباله[با آن ]  علیهاالسالمحضرت زهرا[فدك براي او نوشت؛ پس هنگامی که ] مالکیت[اي براي ابوبکر دلش براي او سوخت و قباله

 از این کار[او را ]  علیهاالسالمحضرت زهرا[بیرون آمد، عمر او را یافت، پس دستش را به سمت آن دراز کرد تا به زور آن را بگیرد، اما 

آن را ] نوشته[که در آن آب دهان انداخت و هلش داد و قباله را گرفت و بعد از اینبا دستش به سینه او کوبید و ]  عمر[بازداشت، پس ] 

  ...اش نمودپاك کرد، پاره
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  دیدگاه سنّیان )ب

  :نویسدمی )654متوفّاي (سبط بن جوزي حنفی : به نقل از )1044متوفّاي (علی بن برهان الدین حلبی 

لَها بِفَد کَتَب لَ أنَّهخَلَ عد و كرُ، فَقالَیمع ۀَ: ما هذا؟ فَقالَ: همفاطل تُهفَشَ... کَتَب تابأخَذَ الْک ـثُم2.قَّه   

  این چیست؟: آمد و گفت)  ابوبکر(= عمر نزد او . اي نوشتبراي فاطمه درباره فدك، قباله)  ابوبکر(= او 

  .را پاره کردآن نوشته را گرفت و آن ]  عمر[سپس ... امبراي فاطمه نوشته: گفت

  

  گفتار دوم

  شواهد نقض نظریه قائدان

  

  ماجراي پاره کردن قباله بخشش مالیات بحرین )الف

  :نویسدمی) 310متوفّاي (طبري 

رْجِع منْ ینِ و نَضْمنُ لَک ألّا یإجعلْ لَنا خَراج الْبحرَ: بکْرٍ، و قاالیأبِ یو خَرَج زِبرِقانُ و الْأقْرَع إل

تابالْک کَتَب لَ وفَفَع ،دنا أحمقَو .کانَ الَّذ يو یبـ فخْتَلیبنُ عۀُ بطَلْح منَهوداً یوا شُهدأشْه اهللاِ، ود

   3...ثُم مزَّقَ الْکتاب و محاه... شْهدیه لَم یعمرُ بِالْکتابِ فَنـَظَرَ ف یفَلَما اُت. منْهم عمرُ

                                                             

 .العربی، بیروت التراث إحیاء دار / اإلسالمیه المکتبۀ: چاپ ،362 ص ،3 ج الحلبیه، السیرة ـ 2

  .بیروت التراث، دار: چاپ ،275 ص ،3 ج الملوك، و االُمم تاریخ ـ 3



 

 

کنیم که از قوم براي تو ضمانت می]  در عوض ما نیز[خراج بحرین را براي ما قرار بده و : و زبرقان و اقرع به نزد ابوبکر آمدند و گفتند

و واسطه [کرد ها رفت و آمد میرا نوشت و کسی که بین آن] خراج بحرین[این کار را کرد و نامه ]  ابوبکر[پس . ما احدي مرتد نگردد

عمر ] خواستند به گواهی بگیرندکه می[ها به گواهی گرفتند که یکی از آن] براي آن سند[ها شاهدانی را و آن. بن عبیداهللا بودطلحۀ ،]بود

  ...تکّه کرد و آن را محو نمودسپس نامه را تکّه... پس هنگامی که آن نامه را نزد عمر آوردند، در آن نگاه کرد و گواهی نداد. بود

  پاره کردن قباله بخشش زمین کشاورزيماجراي  )ب

  :نویسدمی )656متوفّاي (الحدید معتزلی ابن ابی

ع جاءینُ حابِسٍ إل  نَۀُیب الْأقْرَع نٍ وصنُ حکْرٍ، فَقاالیأبِ یبی: بولِ اهللاِیا خَلسفَۀَ ر !نْدضاً  إنَّ عنا أر

نْفَع یو لَعلَّ اهللاَ أنْ ! ت أنْ تُقْطعناها، لَعلَّنا نَحرُثُها أو نَزْرعهایفَإنْ رأ ها کَلَاٌ و ال منْفَعۀٌ،یس فیسبِخَۀً لَ

ال باْس، فَکَتـَب لَهما بِها : ما تَرَونَ؟ قالُوا: نَیفَقالَ أبوبکْرٍ لمنْ حولَه منْ الناسِ الْمسلم! ومِیبِها بعد ال

دأشْه تاباً وک راً فَانْطَلَقا إلَیفرُ ما کانَ حاضمع وداً وشُه هیل هیف دماً  یشْهقائ داهجتابِ فَوالْکنَاُ یه

عراً، فَقاالیب :لیإنَّ خَلع دتَشْهل جِئْناك و تابلَنا هذا الْک ولِ اهللاِ کَتَبسیفَۀَ ر یما فما ... ه ع مـا سفَلَم

                                                                                                                                                                                                                      

  :خوانیممی فوق نقل ادامه در

بۀُطَلْ فَغَضکْ فَأتی حأنْ أ: فَقالَ رٍأبابیرُالْ تأم رُ؟ أممع  

  .لی الطاعۀَ أنَّ رَغَی عمرُ؛: فَقالَ

  !عمر؟ یا هستی امیر تو: گفت و آمد ابوبکر نزد به و شد خشمگین طلحه پس

 .کنید اطاعت من از باید اما عمر؛: گفت ] ابوبکر[



 

 

أخَیف هتَفَلَ ف ما ثُمنْهم یذَهحاهفَم 4...ه   

زاري است که در آن گیاهی نزد ما زمین شوره! اي جانشین پیامبر خدا: بن حابس نزد ابوبکر آمدند و گفتند بن حصن و اقرع عیینۀ

به امید این که خداوند بعد از ! کنیمدانی آن را به ما واگذار کن تا ما در آن کشت و کار و منفعتی وجود ندارد؛ پس اگر صالح می] نیست[

  !امروز با آن سودي برساند

اي نوشت و گواهانی را پس او براي آن دو قباله. اشکالی ندارد: نظر شما چیست؟ گفتند: ابوبکر به مسلمانانی که در کنارش بودند گفت

آن قباله گواهی دهد و او را در حالی یافتند که ایستاده بر آن شاهد گرفت، در حالی که عمر حاضر نبود، پس آن دو به نزد او رفتند تا بر 

  .کردبود و با صمغ درخت شتري را چرب می

پس چون محتویات آن را ... ایم تا بر آن گواهی دهیجانشین پیامبر خدا براي ما این قباله را نوشته است و نزد تو آمده: به او گفتند

  ...انداخت و آن را پاك نمودشنید، آن را از آن دو گرفت و در آن آب دهان 

  »مؤلّفۀ قلوبهم«ماجراي پاره کردن قباله پرداخت سهم  )ج

  :نویسندمی )800متوفّاي (و ابوبکر زبیدي  )683متوفّاي (عبداهللا موصلی 
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 :خوانیممی فوق نقل ادامه در

  عمرُ؟ أم أمیرٌ تأنْ رِينَد ما! اهللاِ و: فَقاال تَذَمرانِ،ی هما و رٍبکْأبِی إلی فَذَهبا

  .کانَ شاء لَو هو بلْ: فَقالَ

  عمر؟ یا امیر هستی تو دانیمنمی ما خدا به: گفتند و رفتند ابوبکر نزد به بودند خشمگین دو آن که حالی در پس

 .اوست بخواهد هرگاه البتّه: گفت او



 

 

فَکَتَب لَهم بِذلک فَذَهبـُوا بِعادتهِم، کْتُب لَهم یبکْرٍ لیأبِ یإل یإنَّ الْمؤَلَّفَۀَ قُلُوبهم جاءوا بعد النَبِ

   5...فَۀِ، فَمزَّقَهایالصح یاْخُذُوا خَطَّه علیعمرَ ل یبِالْکتابِ إل

شد، بعد از پیامبر نزد ابوبکر آمدند تا طبق عادتشان نزدیک می]  سوي اسالمبه وسیله دریافت بخشی از زکات، به[هایشان کسانی که دل

  .ها نوشتپس او این مطلب را براي آن. بنویسد ]سهمشان را از زکات[ها براي آن

  ...بر آن نوشته بگیرند، ولی او آن قباله را پاره کرد] نیز به عنوان تأیید[خطّ او را  ها آن نوشته را نزد عمر بردند تا دستآن

  

  بندي شواهد نقضجمع

  :نویسد، می62صفحه  »و زمامداران السالم علیهامام علی«علی محمد میر جلیلی در کتاب 

داد، چنانکه قضاوت خلیفه را در مورد فرزندش عاصم استقالل عمر در برابر خلیفه اول به جایی رسید که به فرمان او گوش نمی«

  .نپذیرفت
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  .الخیریه المطبعۀ: چاپ

  :خوانیممی فوق نقل ادامه در

  هو؟ أم خَلیفَۀُالْ تأنْ: لَه فَقالُوا رٍبکْأبِی إلی فَرَجعوا

  ...هو بلْ: فَقالَ

  او؟ یا هستی خلیفه تو: گفتند او به و بازگشتند ابوبکر نزد به هاآن پس

 ...او : گفت



 

 

  .با مادربزرگش باشد )عاصم که عمر، مادر او را طالق داده بود= (حقّ نگهداري کودکش : جا که ابابکر حکم کردآن

   6.عمر با وجود حکم ابابکر، آن را رد نمود و فرزندش را گرفت

  :گفتعث بن قیس به عمر میاز این رو، اَشْ

  »7.گذاريکنم آن است که تو دستورهاي او را زیر پا میسرّ آن که من نسبت به ابابکر نافرمانی می
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