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 فدک یماجرا

 یفروشان یصفر اهلل نعمت

 شما ستهیشا یده پاسخ از بود؟ چگونه فدک سر بر حکومت با( س) زهرا حضرت اختالف و ستیچ فدک

 یمیش/یریخ قهیصد .سپاسگذارم اریبس

 :مییگو یم پاسخ بخش دو در را شما پرسش

 ست؟یچ فدک

 فدک ییایجغراف تیموقع( الف

 شرر   در دهکده نیا( 1) .داشت فاصله راه روز سه ای دو شهر آن تا که بود نهیمد شمال در یا دهکده فدک

 امرروزه  .شردند  یمر  شرمرده  یهرود ی یهمگر  ساکنانش و بود واقع آن( 2) یفرسنگ هشت حدود در و بریخ

 (3) .کنند یم ذکر لومتریک 161 ای 121 حدود را نهیمد تا بریخ فاصله

 (ص) خدا رسول و فدک( ب

 توطئه انیهودی به دادن پناه بر عالوه که بریخ انیهودی یسرکوب یبرا( ص) خدا امبریپ هجرت، هفتم سال در

 سرمت  آن بره  یسرپاه  بودنرد،  مشغول اسالم هیعل مختلف لیقبا کیتحر و توطئه به نهیمد از شده، رانده گر

 .کرد راتصرف آن یدژها محاصره روز چند از پس و داشت لیگس

 دسرت  در یهمگر  خوردگران  شکسرت  یها جان و اموال اریاخت که آن با - اسالم سپاه کامل یروزیپ از پس

 داد اجازه ها آن به و رفتیپذ را آنان شنهادیپ تمام، یبزرگوار با( ص) خدا رسول - داشت قرار( ص) امبریپ

 نیسرزم در انیهودی ب،یترت نیبد .باشد مسلمانان آن از گرید نصف و باشند داشته اریاخت در را بریخ نصف

 .دارند ارسال نهیمد به را بریخ درآمد نصف ساله هر تا ماندند یباق خود

 امرا  ;افتادنرد  هرراس  بره  دنرد، ید یم انیبریخ همدست را خود که انیفدک اسالم، سپاه یروزیپ خبر دنیشن با

( ص) خردا  رسرول  از و شردند  شرادمان  دند،یشرن  را انیر بریخ برا ( ص) امبریپ بزرگوارانه برخورد خبر یوقت

 (4) .رفتیپذ را درخواست نیا( ص) خدا امبریپ .کند رفتار انیبریخ همانند آنان با خواستند
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 فدک و بریخ حکم یفقه تفاوت( ج

 یمنراطق  .ندارنرد  همسان حکم نیسرزم دو نیا یول ;دینما یم کسانی بریخ و فدک درباره خدا رسول رفتار

 :است گونه دو شود، یم ریتسخ مسلمانان دست به که

«  العنرو   مفتروح » اصطالح در که ها نیسرزم نیا .شود یم گشوده ینظام یروین و جنگ با که یها مکان .1

 اریر اخت در مسرلمان  انیر جنگجو ترال   از ریتقرد  منظرور  به شود، یم خوانده( سلطه و قهر با شده گشوده)

 .سرازد  یمر  مشخص را آن از یبردار بهره ای میتقس یچگونگ یاسالم جامعه رهبر و ردیگ یم قرار مسلمانان

 .بود گونه نیا( 6) ،« ساللم» و«  حیوط» یها نامه به آن دژ دو جز بر،یخ منطقه( 5)

 و کننرد  یمر  میتسرل  را خرود  صلح مانیپ با یا منطقه مردم یعنی ;شود یم گشوده صلح با که ییها مکان .2

 رسرول  بره  تنهرا  را ها نیسرزم نوع نیا اریاخت میکر قرآن .ندیگشا یم مسلمانان یرو به را خود یها دروازه

 .ندارند یحق چیه آن در مسلمانان و( 7) است سپرده( ص) خدا

 بزرگ مورخ یطبر .گشت( ص) خدا رسول ملک ن،یبنابرا .شد فتح گونه نیا بریخ گفته شیدژپ دو و فدک

 ملرک  فردک ( 8) ;رکاب ال و لیبخ هایعل جلبوای لم النهم( ص) اهلل لرسول خالصة فدک کانت و: »دیگو یم

 «.نگشودند نظام ادهیپ و نظام سواره با را آن مسلمانان رایز .بود( ص) خدا امبریپ خالص

 فدک یاقتصاد ارزش( د

 و سرت یب نیبر  را آن انهیسرال  درآمرد  یعیش منابع از یبرخ .اند گفته سخن اریبس فدک یاقتصاد ارز  درباره

 نگاشته نارید هزار24 را آن انهیسال آمد در نصف گر،ید یبرخ و( 9) اند نوشته نارید هزار هفتاد تا هزار چهار

 درختران  ارز  کره  کنرد  یمر  نقرل  چنران  مذهب یامام متکلمان از یکی از( 11) یمعتزل دیالحد یاب ابن .اند

 (11) .بود برابر هفتم قرن در کوفه شهر یخرما درختان ارز  با هیناح نیا یخرما

 خالفرت  زمران  یخیترار  گرزار   کیر  از را آن یاقتصراد  یواقع ارز  یحدود تا توان یم رسد یم نظر به

 اخررا   عربسرتان  رهیر جز شربه  از را یهودی انیفدک گرفت میتصم دوم فهیخل یوقت .افتیدر خطاب عمربن

 .کننرد  یگرذار  مرت یق هرا  وهیر م و درختران  و نیزم نظر از بود، آنان سهم که را فدک نصف داد دستور کند،

 هرا  آن فردک،  انیهودی به مبلغ نیا پرداخت با عمر و کردند نییتع درهم هزار پنجاه را آن ارز  کارشناسان

 (12) .راند رونیب عربستان از را
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 مقردار  نیر ا بره  کینزد یزیچ را ابوبکر و( ص) خدا رسول زمان در فدک یاقتصاد ارز  توان یم ن،یبنابرا

 .دانست

 بود؟ چگونه فدک سر بر حکومت با( س) زهرا حضرت اختالف

 فردک  درباره ادعا دو کی هر حکومت و( س) زهرا حضرت دهد یم نشان یسن و یعیش منابع یها گزار 

 .داشتند

 (س) زهرا حضرت یادعاها( الف

 تیر مالک اثبات یبرا و دانست یم خود ملک را فدک( س) زهرا حضرت است، مشهور انیعیش نزد که چنان

 نیر ا( 13) .رفرت  دوم راه سررا   نگرفت جهینت اول راه از یوقت یعنی ;مودیپ یطول صورت به را راه دو خود

 .ارث و بخشش از است عبارت راه دو

 (نحله) بخشش .1

 هفرتم  سرال  در فردک  از یمر ین کره  کنند یم انیب را نکته نیا سنت اهل متعدد منابع زین و یعیش منابع عمده

 حق( 14) ;حقه یذالقرب آت و» هیآ طبق -( ص) امبریپ و درآمد( ص) اکرم امبریپ شخص تیملک به یهجر

 (15) .دیبخش( س) زهرا فاطمه حضرت به را آن - «بپرداز را خود شانیخو

 قررار  گواه را منیا ام و( ع) یعل حضرت ادعا نیا اثبات یبرا( ص) اکرم امبریپ از پس( س) فاطمه حضرت

 یگرواه  نیر ا در( ع) یعل حضرت اوال که بهانه نیباا و رفتینپذ را( س) زهرا حضرت سخن حکومت .داد

 ایر  مرد دو یگواه یالم امور اثبات در - شود رفتهیپذ( ع) یعل شهادت اگر یحت - ایثان و است نفع صاحب

 (16) .کرد رد را منیا ام و( ع) یعل امام یگواه است، الزم زن دو و مرد کی

 خالفت دستگاه یرا نقد

 :رایز ;است مردود یاسالم سنت و نیقوان نظر از حکومت کردار
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 یعلر  نرة یالب -( ص) اکررم  امبریر پ یدادرس نییآ در .بود( س) فاطمه حضرت دست در فدک زمان آن در .1

 حضررت  پس .است منکر فهیوظ خوردن سوگند و یمدع فهیوظ آوردن شاهد انکر من یعل نیمیال و یالمدع

 .ندارد یحق ملک نیا در یگرید خورد یم سوگند دیبا و آمد یم شمار به منکر

( ص) اکررم  امبریر پ تیر ب اهل درباره را آن نزول شان یسن و عهیش مفسران که( 17) ریتطه هیآ به توجه با .2

 نیر ا مصدا  که است یهیبد و ;دورند یدیپل و رجس گونه هر از( ع) حضرت آن تیب اهل( 18) دانند، یم

 .کند مطرح نادرست یادعا تواند ینم هیآ

( س) زهررا  فاطمره  حضررت  دربراره ( ص) اکررم  امبریپ که دارند اتفا  نکته نیا بر یسن و عهیش محدثان .3

 یخشنود یبرا و نیخشمگ فاطمه خشم یبرا خداوند( 19) ;لرضاها یرضی و لغضبها غضبی اهلل ان: »فرمود

 همره  در( س) فاطمه دهد یم نشان بودند، دهیشن را آن زین حکومتگران که جمله نیا« .شود یم خشنود ا 

 برر  درو  یادعرا  هرگرز  یفررد  نیچن دیترد یب و دارد ینم بر گام خداوند ریمس در جز ا  یزندگان شؤون

 .راند ینم زبان

 و( 21« ) تیوال هیآ» چون یاتیآ با که است( ع) یعل مانند یتیشخص( س) زهرا حضرت یادعاها شاهد .4

 برا  ن،یر ا بر افزون( 21) .است شده مطرح( ص) امبریپ نفس منزله به مباهله هیآ در و دهیگرد دییتا ریتطه هیآ

 دوریر  یعلر  مرع  الحق و الحق مع یعل» ثیحد تنها .است رو روبه( ص) امبریپ یسو از داتییتا نیتر شیب

 یدرسرت  اثبات یبرا« .گردد یم یعل محور بر حق و است یعل با حق و است حق با یعل( 22) ;مادار ثیح

 .است یکاف کردار  و گفتار

 کرردن  رد دیر ترد یبر  .بودنرد  آشرنا  هرا  آن برا  حکومتگران مسلما و بود عیشا روز آن جامعه در اتیروا نیا

 .اسرت  هرا  آن از یآگراه  نرا  کرم  دست ای و اتیروا و اتیآ به ییاعتنا یب دهنده نشان یگواه نیچن شهادت

 اخرال   طبرق  در خالصرانه  را ا  یهسرت  همره  اسرالم  آغاز از که یتیشخص میکن تصور است روا ایآ یراست

 .دهد یگواه همسر  سود به بخواهد است، کرده شکشیپ خداوند درگاه به و گذاشته

 کررده  وقرف  عمردتا  را خرود  امروال  و اکتفرا  حداقل به ایدن از ا  یزندگان طول در که را یکس توان یم ایآ

 کرد؟ متهم نیدروغ یگواه و یاطلبیدن به است،
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 امبریر پ مرانش یا شردت  جهت به که میخور یم ثابت بن مةیخز نام به( ص) خدا امبریپ اصحاب انیم در .5

 (23) .شمرد برابر شاهد دو یگواه با را ا  یگواه و کرد مفتخر«  نیذوالشهادت» لقب به را او( ص)

 از پرس  حاکم چرا دانست، برابر شاهد دو یگواه با موارد همه در را یشخص نیچن شهادت( ص) امبریپ اگر

 برابرر  شراهد  دو شرهادت  برا  است، برتر«  مهیخز» از مراتب به که را( ع) یعل حضرت یگواه تواند ینم او

 بداند؟

 نیچنر  اسرت  واضرح ( 24) کررد  یمعرف یبهشت زن را«  منیا ام( »ص) خدا امبریپ حکومتگران، یگواه به .6

 .دهد ینم درو  یگواه گاه چیه یتیشخص

 حضرت به را فدک( ص) اکرم امبریپ اگر یراست به: دینما یم رخ یاساس یپرسش یخیتار نظر از جا نیا در

 زمران  نظرر  از کره  آن برا  اورد،یر ب تر شیب شاهدان نتوانست( س) حضرت آن چرا بود، دهیبخش( س) فاطمه

 داشت؟ قرار یو اریاخت در فدک( ه11 - 7) سال چهار حدود

 :شد آور ادی دیبا پرسش نیا به پاسخ در

 را آن دیند صالح( ص) امبریپ و بوده یخانوادگ درون بخشش نیا دهد یم نشان واقعه نیا یها گزار  .1

 یحتر  و گرفرت  گرواه  امرر  نیر ا برر  را کیر نزد اریبس افراد تنها( ص) حضرت .کند اعالم مردم یبرا آشکارا

 .دهد قرار بخش نیا شاهد را همسرانش و( خدا رسول یعمو) عباس مانند یافراد دیند مصلحت

 براال  ای یخانوادگ درون یها حسادت خانواده، حیترج به شدن متهم چون یامور توان یم را امر نیا مصالح

 .دانست همسران از یبعض توقع سطح رفتن

 بهرره  یبر  دادن یگرواه  یبررا  الزم شهامت از وقت، تیحاکم به توجه با شاهدان، از یجمع است ممکن .2

 .کردند یم یخوددار خم ریغد نص ابراز از روز آن جامعه تیاکثر که چنان ;بودند

 برا  - بزرگروار   پردر  اتیر ح زمران  در( س) زهرا فاطمه حضرت دهد یم نشان واقعه نیا یها گزار  .3

 حضرور  امکان عدم و روز آن مسلمان جامعه ازین بود، شیازهاین از فراتر اریبس فدک آمد در که نیا به توجه

 صرالح  گونره  هرر  خود تا کرد واگذار پدر به کال را آن اریاخت - سامان آن یاقتصاد ریتدب در حضرتش فعال

 در( ص) امبریر پ تصرفات که پنداشتند چنان یاریبس یواگذار نیا با .کند مصرف را آن درآمد مازاد داند یم
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 همه( ص) حضرت آن واقع در که یحال در است، مسلمانان جامعه رهبر عنوان به و حاکمانه یتصرفات فدک

 (25) .داد یم انجام گرانقدر  دختر جانب از اریاالخت تام وکالت نحو به را امور نیا

 ارث .2

 شد وارد گرید راه از( س) زهرا حضرت رفت،ینپذ را( س) حضرت گواهان شهادت حکومت که آن از پس

 نیر ا در و کنرد  واگرذار  او بره ( 26) است، آن از یبخش زین فدک که را پدر  راثیم خواست حکومت از و

( 27) ; ...نیری االنث حظ مثل للذکر الوالدکم یف اهلل کمیوصی: »شد متمسک ارث درباره قرآن هیآ نص به مورد

 «....است دختر برابر دو پسر سهم که کند یم سفار  فرزندانتان[ ارث] درباره شمار به خداوند

 کره  کررد  اسرتدالل  چنران  هیآ نیا برابر در ابوبکر .شود یم شامل را ایانب ریغ و ایانب و است عام هیآ نیا ظاهر

 یدرگذشرت  ترو  گراه  هرر  کره  اسرت  چگونره : فرمود( س) زهرا حضرت .گذارند ینم یباق ارث خود از ایانب

 قررآن  گرید اتیآ به گاه آن( 28! ) م؟یبر ینم ارث( ص) خدا رسول از ما اما ;برند یم ارث تو از فرزندانت

 ششرم  هیر آ ماننرد  ;جسرت  تمسرک  است، آورده انیم به سخن گذشته امبرانیپ ارث از مختلف موارد در که

 خداونردا، » کره  دارد یم انیب ایزکر حضرت م،یمر سوره ششم هیآ در .نمل سوره شانزدهم هیآ و میمر سوره

 آل و مرن  از کره  کرن  عطرا  من به یفرزند پس ...مناکمیب شد، خواهند وارثانم من از پس که شانمیخو از من

 امبریر پ داوود پردر   از امبر،یر پ مانیسرل  برردن  ارث از نمرل  سوره شانزدهم هیآ در( 29« ).برد ارث عقوبی

( س) زهررا  حضرت اگر که است آن رسد، یم ذهن به جا نیا در که یسؤال( 31) .است آمده انیم به سخن

 یگرر ید یشررع  وارثان( ص) امبراکرمیپ دانست یم دیبا اورد،یب دست به ارث قیطر از را فدک توانست یم

 تمرام  خواهرد  یمر  ابروبکر  از چررا  پس .گشت ینم( س) حضرت آن از تنها فدک و دارد همسران عنوان به

 کند؟ واگذار او به ارث قیطر از را فدک

 :گفت دیبا پاسخ در

 یادعا به رفتند،ینپذ را او بخشش یادعا چون و دانست یم خود آن از شرعا را فدک تمام( س) حضرت .1

 .شد متوسل ارث
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 همسرران  تمام انیم آن 18 تنها اسالم ارث قانون طبق هنگام نیا در دادند، یم او به ارث راه از را آن اگر .2

 حضررت  که نمود یم یعیطب ن،یبنابرا .دیرس یم( س) حضرت به آن 78 و( 31) شد یم میتقس( ص) امبریپ

 .دارد انیب یکل صورت به ظاهر در را خود یادعا سهمش یفراوان جهت به( س)

 !حکومت یادعاها( ب

 :کرد مطرح ادعا دو عمدتا( س) حضرت مقابل در حکومت

 فدک بودن صدقه .1

 هیر جار صردقه  گونره  بره  آن برا  و دینبخش یکس به را فدک( ص) اکرم امبریپ که است آن عبارت نیا یمعنا

 گرر ید و( س) زهررا  فاطمره  حضررت  یشخص یزندگان فدک درآمد از( ص) خدا رسول یعنی ;کرد برخورد

 (32) .رساند یم مصرف به خدا راه در را آن مازاد و کرد یم نیتام را هاشم یبن

 گررفتن  اریر اخت در با خواست یم دانست، یم( ص) اکرم امبریپ مشروع نیجانش را خود ابوبکر که جا آن از

 نیر ا از یپوشر  چشرم  که داشت اعتقاد چنان و برساند اثبات به همگان یبرا را ییادعا تیمشروع نیا فدک،

 .آورد یم دیپد حکومتش تیمشروع در خلل ینوع نیزم

 :است رو روبه ریز یها چالش با ادعا نیا

 امبریپ ملک خداوند یسو از نیسرزم نیا که است آن شد، اشاره آن به قبال که حشر سوره هفتم هیآ ظاهر .1

 .گرفت قرار( ص) اکرم

 نیا( ص) اکرم امبریپ«  حقه یذالقرب آت و» هیآ بانزول که دارند حیتصر نکته نیا بر یسن و عهیش اتیروا .2

 یذالقربر  حرق  از هیر آ در اسرت  آن جالرب  .کررد  واگرذار ( س) زهررا  فاطمره  به بخشش صورت به را نیزم

 (33) .است دانسته شانیا حق را آن و آمده انیم به سخن( کینزد شانیخو)

 یتیشخصر  یوقتر  دهرد،  نشران  را بخشرش  عدم و تیملک از ریغ یزیچ( ص) امبریپ رفتار ظاهر اگر یحت .3

 دیبا کنند یم بخشش یادعا منیا ام و( ع) یعل حضرت چون یشاهدان همراه به( س) فاطمه حضرت مانند

 .شود مقدم امبریپ رفتار ظاهر بر ها آن یادعا
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 حکومرت  که ستین نیا آن یمعنا لزوما بود، صدقه( ص) اکرم امبریپ زمان در ملک نیا میریبپذ اگر یحت .4

 و یخرانوادگ  یا صردقه  را آن است ممکن رایز ;بود خواهد صدقه نیا سرپرست( ص) اکرم امبریپ نیجانش

 .خاندانند آن خود از یافراد آن یمتول که میبدان خاص وقف ینوع اصطالح در

 و( ع) یعل حضرت به را فدک خود حکومت زمان در عمر سنت، اهل یها گزار  از یبعض طبق که چنان

 (34) .کنند رفتار نیسرزم نیا با( ص) اکرم امبریپ همانند خود انیم در خود تا کرد واگذار عباس

 حاکم عنوان به حضرت آن میباش معتقد و میبدان حاکمانه یراتصرفات( ص) اکرم امبریپ تصرفات اگر یحت .5

 انیر م چرالش  نیترر  مهرم  زمران  آن در داشرت  توجره  دیبا گرفت، عهده به را ملک نیا یسرپرست مسلمانان

( ص) اکررم  امبریر پ نصروص  طبرق  را آن( ع) تیب اهل که بود حکومت تیمشروع( ع) تیب اهل و حکومت

 گررفتن  عهرده  بره  و نرونرد  زیر ن تیمشرروع  نیر ا لروازم  برار  ریز بود یهیبد ت،یموقع نیا در .رفتندیپذ ینم

 .رندینپذ را حکومت یسو از فدک یسرپرست

 امبرانیپ ارث ینف ثیحد .2

 اءیر االنب معاشرر  انرا : »کررد  نقل نیچن( ص) اکرم امبریپ از را آن ابوبکر که است یتیروا ث،یحد نیا از منظور

 صردقه  ماند، ما از چه هر .میگذار ینم یباق ارث خود از امبرانیپ جماعت ما( 35) ;صدقة ترکناه ما النورث

 .« است

 :شد ادآوری دیبا ثیحد نیا درباره

 نظرر  اتفرا   نکته نیا بر زین محدثان از یاریبس .بود دهینشن کس چیه ابوبکر جز را ثیحد نیا زمان آن تا .1

 یهرا  دهره  در و افتی اوس بن مالک چون یبانانیپشت بعدها البته .بود ابوبکر تنها ثیحد نیا یراو که دارند

 (36) .گرفتند یجا آن دانیمؤ شمار در زین شهیعا و طلحه ر،یزب عمر، بعد

 و( س) فاطمره  حضررت  مقابرل،  طررف  در و بود( ص) اکرم امبریپ سخن ناقل ثیحد نیا نقل با ابوبکر .2

 اسرت  یهیبد .بودند فدک بخشش بر یمبن( ص) اکرم امبریپ کردار و سخن ناقل منیا ام و( ع) یعل حضرت

 امبریر پ یسرو  از را داتییتا نیتر شیب که ها آن تیشخص زین و سمت نیا در ناقالن شمار یفزون به باتوجه

 .شود مقدم ابوبکر قول بر ها آن قول دیبا ند،یدارا( ص) اکرم
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 اسرت  یهیبرد  و دارد منافات است، شده مطرح ایانب راثیم آن در که قرآن از یمتعدد اتیآ با ثیحد نیا .3

 .کرد یستادگیا حیصر اتیآ نیا مقابل در ثیحد کی با تنها توان ینم

 کره  اسرت  چگونره  نگذاشرت،  ارث به یمال گونه چیه( ص) اکرم امبریپ میشو معتقد ثیحد نیا طبق اگر .4

 حضررت  آن یهرا  حجرره  زیر ن و یشخص لیوسا مانند( ص) حضرت آن اموال از یبعض نت اهل نقل طبق

 (37) .دیرس یم ارث به( ص)

 :نوشت یپ

 .417 ص ،6و5   ،یحموم اقوتی البلدان، معجم .1

 .(فدک مقاله) 355 ص ،8   ،(ع) یعل امام دانشنامه .2

 .351 ص همان، .3

 ;42 ص ،یبرالذر  ابوالحسرن  البلردان،  فتروح  ;313و312 ص ،2   ،یطبر ریجر محمدبن ،یالطبر خیتار .4

 .97 ص ،یجوهر زیعبدالعز احمدبن ابوبکر فدک، و فةیالسق

 .139 ص ،یماورد ابوالحسن ة،یالسلطان االحکام .5

 .312 ص ،2   ،یالطبر خیتار .6

 .6 :(59) حشر .7

 .312 ص ،2   ،یالطبر خیتار .8

 .123 ص ،29   ،یمجلس بحاراالنوار، .9

 .116 ص همان، .11

 .236 ص ،16   د،یالحد یاب ابن البالغه، نهج شرح .11

 .98 ص فدک، و فةیالسق .12

 .61 ص ن،یالد شرف نیعبدالحس دیس االجتهاد، و النص .13
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 .26( 17) اسرا .14

 .275و268 ص ،16   البالغه، نهج شرح .15

 .44 ص .البلدان فتوح ;221و214 ص همان، .16

 .33 :(33) احزاب .17

 .189 ص صدر، دمحمدباقریس دیشه خ،یالتار یف فدک .18

 .118 ص خ،یالتار یف فدک: به شود مراجعه سنت اهل کتب در ثیحد نیا مصادر از اطالع یبرا .19

 .55 :(5) مائده .21

 .61 :(3) عمران آل .21

 .243 - 237 ص ،2   ،(ع) طالب یاب بن یعل االمام موسوعة .22

 .273 ص ،16   البالغه، نهج شرح .23

 .121 ص ،1   ،یطبرس االحتجا ، .24

 شردن  کشرته  احتمال زین و انیمدن اطالع عدم امکان و نهیمد از فدک یدور چون یاحتماالت صدر دیشه .25

 .(187 ص خ،یالتار یف فدک) .دارد یم ابراز را یحتمال ا شاهدان

 .217 ص ،16   البالغه، نهج شرح .26

 .11 :(4) نساء .27

 .251و218 ص ،16   البالغه، نهج شرح .28

 در ارث جرا  نیا در ارث از او مراد خود، یفعل وارثان از ایزکر حضرت یمناکیب به توجه با است، واضح .29

 یمر  عطرا  بخواهرد  کرس  هر به خدا و ستندین ارث قابل دو نیا که حکمت و نبوت ارث نه است یمال امور

 .کند

 .144 ص ،1   ،یطبرس االحتجا ، .31



11 

 .12 :(4) نساء .31

 .225و219و216 ص ،16   البالغه، نهج شرح .32

 .275و268 ص همان، .33

 .223 - 221 ص همان، .34

 .218 ص همان، .35

 .227 - 221 ص همان، .36

 .149 ص خ،یالتار یف فدک .37

 منبع
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