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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 فدک سند فساد کودتاچیان

ای بسیار سرسبز و پر محصول و قریه کیلومتری مدینه، 141حدوداً  در نزدیکی خیبر

-دژ و برج وبارو و جمعیّت عظیم خیبر را نداشت. هنوز هم منطقه انشین بود؛ منتهیهودی

 ی فدک وجود دارد. 

ی عظمت و برج و بارویشان در مقابل سپاه اسالم های خیبر با همهبعد از اینکه یهودی

کنند و تن به شکست دادند، اهالی فدک که نه برج و بارویی داشتند و نتوانستند مقاومت 

نه آن همه جمعیّت و توانمندی، با خودشان فکر کردند که چرا خودمان را به کشتن 

دهیم؛ وقتی خیبر نتوانست مقاومت کند و شکست خورد، شکست ما یقینی است. لذا 

نگ تسلیم شما هستیم. به آمدند و اعالم کردند که ما بدون ج اهللخدمت رسول

ی حشر، اگر بدون درگیریِ نظامی چیزی نصیب اسالم موجب آیات ششم و هفتم سوره

شد، رزمندگان اسالم در آن سهمی ندارند و اگر با جنگیدن چیزی به دست مسلمانان 

ی رزمندگانی که در آن جنگ شود و در غنیمت جنگی همهبیفتد، غنیمت جنگی می

هستند؛ امّا اگر بدون عملیات نظامی دشمن خودش را تسلیم کند، حضور داشتند سهیم 

ی حشر گیرد، فیء نام دارد. در آیات ششم و هفتم سورهآنچه که در اختیار اسالم قرار می

ها شمشیری است و رزمنده اهللق به شخص رسولتصریح شده است که فیء متعلّ



 

 2 

ی فدک فیء شد و متعلّق به قریهاند که سهمی در آن داشته باشند؛ لذا برای آن نزده

 رسول گرامی اسالم است.

ی فدک آمدند و عرضه داشتند که منطقه اکرم یهودیان فدک خدمت پیامبر

داری کنند و از داران و زارعانی دارد که اینجا را نگهی سرسبزی است و نیاز به باغ منطقه

ی فدک یهودیان در همین قریهاینجا محصول بدست آورند؛ شما اگر اجازه دهید، خود ما 

ی متعلّق به شماست، مقیم باشیم و در همان مکان کشاورزی کنیم؛ نیمی از که قریه

محصول کشاورزی را به عنوان مزد کارمان برداریم و نیم دیگر از آن را هم به عنوان مالک 

 هم این پیشنهاد را پذیرفتند و قراردادی بر فدک خدمت شما تقدیم کنیم. پیغمبر

ی ی فدک باقی ماندند. تا اینکه آیههمین اساس تنظیم شد و یهودیان فدک در قریه

حقّ  «َحقَّهُ    َو آِت َذا اْلُقْربى»نازل شد:  ی اسراء بر پیغمبراکرمبیست و ششم سوره

 خویشاوند نزدیک خود را عطا کن.

عال امر متآورد و از جانب خدا پیام آورد که خدای جبرئیل آیه را برای پیغمبراکرم

در زمان حیات شریف  ببخشی؛ و پیغمبراکرم فرموده که فدک را به فاطمه

بخشیدند. برای این واقعه در تاریخ دو نقل دیدم؛ یکی  خودشان، فدک را به فاطمه

 الحجّه است. روز بیست و چهارم ماه رجب و دیگری روز چهادهم ماه ذی

ماجراهای بسیار عجیبی دارد؛ بعد از آنکه کودتای سقیفه شکل گرفت، به خاطر  فدک

نیاز به حکومت، خودش را از لحاظ اقتصادی اداره کند؛ نتواند بی اینکه امیرالمؤمنین

یاران و طرفداران خودش را اداره کند، با دستور ابوبکر، فدک مصادره شد. کارگزران و 

بیرون انداختند و فدک را مصادره کردند. حضرت را از فدک  کارمندان فاطمه
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شان وارد شده بود، با همان حال رنجور که در اثر صدماتی که در هجوم به منزل  زهرا

آمدند و اعتراض کردند و فرمودند: فدک ملک شخصی من است. شما به چه مجوّزی این 

لک شخصی تو ملک را مصادره کردید؟ ابوبکر و عمر گفتند: چه کسی گفته است که م

بوده است و متعلّق به تو نیست. حضرت  است؟ این فیء و متعلّق به شخص پیغمبر

ها در زمان حیات به امر خدا فدک را به من بخشید. مّدت فرمودند پیغمبر زهرا

آن حضرت، فدک در اختیار من بود؛ درآمد آن در اختیار من بود و من در مصارفی که 

دم. گفتند نخیر ما این حرف را قبول نداریم؛ برو شاهد بیاور، که کرمدّنظرم بود، هزینه می

ی تسلّط یا تسلیط حکم ی ید، قاعدههای بزرگ است.  قاعدهخودِ این یکی از بدعت

کند و در تمام قوانین حقوقی دنیا هم پذیرفته شده است؛ در فقه اسالمی هم هست؛  می

زی در تصرّف شخصی بود، فرد متصرّف شیعه و سنّی هم این را قبول دارند که وقتی چی

برای اثبات مالکیت آن چیز نیازی به دلیل ندارد. دلیلش این است که در تصرّف اوست. 

تواند به من بگوید که برو دلیل بیاور که این کسی نمیپیراهنی که تن من است؛ مثالً 

ه این گویم بهترین دلیلش همین است کپیراهن که تن توست، متعلّق به توست. می

ی من است. اگر کسی مدّعی است که پیراهن اآلن تن من، در اختیار من و مورد استفاده

 این پیراهن متعلّق به من نیست، باید برود و دلیل اقامه کند. فدک در اختیار فاطمه

است.  در آنجا بودند. بنابراین فدک در دست فاطمه بود؛ کارمندهای فاطمه

الکیت آنجا، طبق فقه اسالمی الزم نیست دلیل بیاورد. نه برای اثبات م حضرت فاطمه

گویند که اگر چیزی در تصرّف کسی است، برای یک این را نمیسنّی و نه شیعه هیچ

اثبات مالکیت نیاز به دلیل دارد؛ همین تسلّط و تصرّف دلیل بر مالکیت است. اگر ابوبکر و 
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آوردند؛ ولی این آنها باید دلیل میعمر مدّعی بودند که فدک متعلّق به فاطمه نیست، 

گفتند نخیر ما قبول نداریم؛ تو برو دلیل بیاور  بدعت آشکار را گذاشتند و به فاطمه

که فدک متعلّق به تو است و بعد هم عماًل با این بحث که گفتند تو برو شاهد بیاور که 

ل بردند؛ را زیر سؤا پیغمبر این را به تو بخشیده است، صداقت حرف حضرت زهرا

کنی یعنی گفتند ممکن است تو دروغ بگویی؛ به خاطر مال دنیا آمدی و ادّعای دروغ می

ای که خود اهل سنّت چقدر همان فاطمه !ختیار تو قرار بگیرد. کدام فاطمهکه فدک در ا

  اِء َاْهلِ فاِطَمَة َسيَِّدُة ِنس»در جاللت شأن او نقل کردند.  اکرم حدیث از زبان پیغمبر

گویند ممکن است  حاال به این فاطمه می «وَّلِيَن َو اْْلِخرِینَ يَن ِمَن اْلَ اَلمِ عِنساِء الْ  َسيَِّدةُ » «َجنَّةِ الْ 

خاطر مال دنیا دروغ بگویی؛ برو شاهد بیاور؛ ما حرف تو را قبول نداریم؛ که این تو به

رساند. خودشان نقل می و به فرمایشات پیغمبر شان را به پیغمبرمیزان ایمان

تجلیل کرده است؛ گفته است رضایت  این همه از فاطمه کنند که پیغمبرمی

فاطمه، رضایت من است؛ خشم و سخط فاطمه، خشم و سخط من است؛ هر که فاطمه را 

دوست بدارد، مرا دوست داشته است؛ هرکه فاطمه را دشمن بدارد، مرا دشمن داشته 

رضامند و  شود؛ به خاطر رضای فاطمه،خاطر غضب فاطمه، غضبناک میاست؛ خدا به

اهلل نقل کردند. وقتی به ها از قول رسولشود. اینها احادیثی است که خود سنّی خرسند می

گویند ممکن است تو دروغ بگویی برو شاهد بیاور، ما حرف و ادّعای تو را این فاطمه می

 ها را زدیم. اهلل را قبول نداریم که این حرفقبول نداریم؛ یعنی خود رسول

کشند و آنگونه دختر را به آتش می ی دختر پیغمبرخشن که خانه در آن کودتای

را در آن صحنه  ی پیامبردهند و نوهرا مورد ضرب و جرح قرار می پیامبر
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کنند که در اندک زمانی بعد از آن را هم طوری مجروح می کشند و دختر پیامبرمی

 شهادت دهد؟  کرد به نفع فاطمهرسند، چه کسی جرأت میبه شهادت می

 .اَُمّ اَیْمَن و دیگری دو شاهد با خودشان آوردند؛ یکی امیرالمؤمنین حضرت فاطمه

شان از همان امیرالمؤمنینی است که اهل سّنت در معتبرترین متون امیرالمؤمنین

ُر اْلَبَشِر َمنْ   َعِلی  » قول پیامبر نقل کردند: ها علی است و هر برترین انسان «فَ َقْد َكَفرَ    ى  اَب  َخي ْ

 کس این حرف را انکار کند، کافر است. احادیث مختلفی مثل طیر مشوی نقل کردند

  ْفَضلُ اَ   اْلَخْنَدقِ   یَ ْومَ   َعِلي   َضْربَةُ » ،« َو َرُسولُهُ ُیِحبُُّه اللُ  وَ   َرُسوَلهُ  وَ   اللَ   ُیِحبُ  َرُجل   َغدا   الرَّایَةَ   ْعِطَينَ َلُ »

و امثال اینها، همین امیرالمؤمنین، کسی که قرآن او را به صراحت نفس  « الث ََّقَلْينِ  اَدةِ ِعب  ِمنْ 

  ى  ُموس  ِمنْ   اُرونَ ه ِبَمْنزَِلةِ ِمنِّی   ْنتَ اَ   یُ َعلِ  ای» پیامبر و خوِد پیامبر قرار داده است و پیامبر فرمود:

َو  یُمَك ِسْلمِ ِسلْ » و «یَدمِ َو َدُمَك  یَلْحُمَك َلْحمِ  یا علی» ؛حدیث هآن هم « نَِبيَّ بَ ْعِد نَُّه لاَ  ِاّل 

اهلل در شأن ها از قول رسولاینها احادیثی است که خود سنّی «یَحْرُبَك َحْربِ 

 شهادت نقل کردند. امّا شهادت علی را هم قبول نکردند و گفتند علی امیرالمؤمنین

معلوم است در منافع فدک با  هستی؛ تو را قبول نداریم؛ چرا؟ چون تو شوهر فاطمه

، تو هم بیایی و شهادت دروغ خاطر منفعت دنیاییفاطمه سهیم هستی؛ ممکن است به

را، بلکه  و شاهد دیگر برای اینکه نه علی و فاطمهبدهی. این هم یک بدعت 

  را هم قبول نداشتند. پیغمبر

، آمنه بود. او متعلّق به اهللرسولن کنیز و خدمتکار مادر اُمَّ اَْیمَن شهادت داد؛ اُمَّ اَیْمَ

عبداهلل، شوهر آمنه بود که بعد از مرگ عبداهلل، متعلّق به آمنه شد. مادر پیامبر هم که از 

ن یک پیرزن بسیار با صفا و با محبّت و خیلی اَُمّ اَیْمَ  اهلل شد.دنیا رفتند، او متعلّق به رسول
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های اجتماعی هم نبود. یک اسی و حرفی سیهای پیچیدهساده دل بود؛ اصالً اهل بحث

ورزید و اهلل عشق میشدّت هم به رسولای بود و بهدلِ سادهدلِ صافانسان خیلی پاک

اهلل نقل کردند که پیغمبر ها از رسولکرد. خود سّنیخدمت می مادرانه به پیامبر

 ن اهل بهشت است.اُمَّ اَیْمَفرمودند: 

داده  هم شهادت داد که پیغمبر در زمان حیات خودش فدک را به فاطمه ناُمَّ اَیْمَ

شهادت تو هم قبول نیست؛ تو یک زنی، دو زن باید باشند تا  ناَُمّ اَیْمَاست؛ آنها گفتند نه 

 شهادتشان قبول باشد؛ تو هم ممکن است دروغ بگویی.

ن خودشان از پیغمبر نقل اهلل را قبول نداشتند؛ چواین هم سومین دلیل برای اینکه رسول

 از زنان بهشتی است. ناُمَّ اَیْمَ کهکردند 

کنند؛  دیدند که با چه کسی صحبت می وقتی وضع به اینجا رسید، حضرت فاطمه

عنوان اماره و دلیل مالکیت ی تسلّط و ید را بههیچ چیزی از اسالم قبول ندارد؛ نه قاعده

را در  یل بیاور و نه آن همه حدیث پیغمبرگوید برو دلقبول دارد؛ به فرد مسلّط می

و نه آن حدیث  نه آن همه حدیث پیغمبر را در شأن امیرالمؤمنین  وشأن فاطمه

 ن، هیچ چیزی را قبول ندارد.اَُمّ اَیْمَ اهلل را در شأن رسول

رود؛ حضرت فرمودند: فرض کنید حرف شما درست باشد، اصاًل دید اینگونه پیش نمی

کارمندان مرا  دانیدکه شما میزمان حیاتش فدک را به من نداده بود؛ در حالیپیغمبر در 

گوید از آنجا بیرون کردید؛ برای پیغمبر بعد از مرگش فرزندی غیر از من ماند؟ قرآن می

اهلل رسد؛ خوب من وارث رسولاش میهر کس هر ملکی دارد، بعد از مرگش به ورثه

ل ندارید که این متعلّق به من است، قبول کنید که من هستم؛ اقلّش این است که اگر قبو
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نقل کردند، که  «َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّهُ »ی ها ذیل آیهکه خود سنّیوارث پیغمبرم. در حالی

وقتی این آیه نازل شد، در اجرای دستور این آیه پیغمبر در زمان حیات خود فدک را به 

آن حدیث مجعول را از خودش تراشید که  جا بود که ابوبکربخشید. همین فاطمه

ما گروه پیامبران،  1«فَ ُهَو َصَدَقة    ما تَ رَْكناهُ   َمعاِشَر ْالَنِْبياِء ل نُوَرثُ   َنْحنُ » پیغمبراکرم فرمودند: 

 گذاریم؛ هرچه از ما باقی بماند صدقه است.هیچ ارثی از خودمان بر جای نمی

با حال رنجور به مسجد تشریف بردند و آن  در پاسخ این حدیث مجعول، حضرت زهرا

ی ابوبکر، ی عجیب را ایراد کردند و در پایانِ خطبه و سخنرانی، محاکمهسخنرانی و خطبه

گویی دروغ فرمودند: چیزی که تو می خلیفه را در رابطه با غصب فدک مطرح کردند،

کنم( ون میمحض است و محال است پیغمبر چنین چیزی گفته باشد؛ )من نقل به مضم

مگر غیر از این است که شاهِد صدِق حدیث، عدم تعارضش با قرآن است. خود پیغمبر 

بندان بر من زیاد شدند، بعد از مرگ من دروغ 2«اْلَكّذابَُة َو َسَتْكثُ رُ  یَّ َعلَ   َكثُ َرتْ »فرمود: 

ر با بیشتر هم خواهند شد؛ و لذا هر کس عبارتی از من نقل کرد به قرآن عرضه کنید؛ اگ

ام. چیزی قرآن سازگاری داشت، آن را  بپذیرید در غیر اینصورت دروغ است و من نگفته

گذاریم، گویی رسول خدا فرموده است که ما گروه پیامبران چیزی به ارث نمیکه تو می

خالف صریح قرآن است. این همه آیات قرآن شاهد بر این است که انبیا ارث به جا 

گوید خدایا به من فرزندی بده که می 3«یَرِثُنی»خواهد که ی میگذارند؛ زکریا فرزند می
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دهد. در ماجرای سلیمان و داود آن فرزند از من ارث ببرد و خدا یحیی را به او می «یَرِثُنی»

هم بحث ارث بردن این پدر و پسر است که هردو پیامبر بودند. این همه آیات قرآن شاهد 

حتّی برای پدرم در حّدِ یک مسلمان عادی هم حق قائل  بر این است، و بعد ای ابوبکر تو

رسد؛ اش میمیرد ما ترکش به ورثهگوید هر مسلمانی که مینیستی؟ قرآن به صراحت می

ی یک مسلمان عادی هم حق ندارد؟ که آن فضای عجیب در مسجد یعنی پیامبر به اندازه

اهلل ناک را به دختر رسولپیش آمد و جوِّ عجیبی درست شد که ابوبکر آن جسارت وحشت

وقت جرأت نکردم جایی به زبان داند چقدر سنگین است؛ من هیچکرد که فقط خدا می

ای شد که ابوبکر مجبور شد دستور آورم، خیلی جسارت عجیبی است. جّوِ مسجد به گونه

را نوشت و امضا  داد که قلم و کاغذ آوردند و سند بازگردانده شدن فدک به فاطمه

با همان حال رنجور و استخوان پهلوی داد. حضرت زهرا کرد و به دست فاطمه

که این کاغذ را ی از رحلت پدر و از غصب حقِّ همسرش، در حالیدیدهشکسته و دلِ داغ

ی بنی هاشم، دومی سر به دست داشت، از مسجد بیرون آمد که از مقابل در همان کوچه

آمد، و از فاطمه سؤال کرد که این کاغذ در شد، که به سمت مسجد میاش پیدا و کلّه

اهلل هم که صدق محض و عصمت آیی؟ حضرت فاطمهدستت چیست؟ از کجا می

آیم و این هم سند برگردانده شدن فدک است که پسر کبری است فرمودند: از مسجد می

ت از دادن ابا کردند که او آن ابی قحافه، ابوبکر نوشته است. عَُمر گفت بده به من که حضر

پخش زمین شدند و او کاغذ را برداشت و پاره پاره  جسارت را مرتکب شد و فاطمه

 کرد و آب دهان روی آن انداخت و به طرفی پرت کرد و به مسجد رفت.
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در هر حال ماجرای فدک، ماجرای عجیبی است؛ یکی از بهترین سندهای اثبات فساد و 

ی یان سقیفه است و این سند تا قیامت برپاست. فدک جنبهدینی مطلق کودتاچبی

ی حقِّ فدک را کردند. به فدک بحث کردند و مطالبهراجع هی ائمّسمبلیک دارد؛ همه

البالغه فرمود: در دنیا فقط یک فدک دست ما بود؛ این را در نهج خود امیرالمؤمنین

 نه تحمّل کردیم. ای بخل ورزیدند و ما هم غصبش را سخاوتمنداهم عدّه

کنید ما خاندان فکر می 4« َو َغْيِر َفَدك    ِبَفَدك    ما َاْصَنعُ »بعد فرمودند: مرا چه به فدک؟ 

ایم که حاال فدک برای ما مهم باشد؟ نه، فدک یک مدرک و پیامبر، دل به دنیا بسته

سقیفه و دینی کودتاچیان شود فساد و ظلم و بیسمبل است که با این سمبل همه جا می

 روان آن را اثبات کرد. دنباله

است:  156ی بحار صفحه 48؛ روایت اوّل جلد به امام کاظمدو روایت جالب راجع

پرسید ظلمی که به شما شده چیست، که به شما بدهیم؟  مهدی عبّاسی از امام کاظم

حضرت فرمودند: یکی از آنها فدک است. گفت حدود فدک را تعیین کن من بگویم به 

خواهی بدانی؟ یک سرش فرمودند: حدود فدک را می شما واگذار کنند. امام کاظم

ست؛ یک کوه احد است؛ یک سرش اَریش در مصر است؛ یک سرش سیف البحر در شام ا

سرش دومت الجندل در شام و عراق است؛ یعنی کلّ حکومت اسالمی. فرمودند فدک این 

 ی حکومت من است.خواهی به ما بدهی، به ما برگردان. گفت: اینکه همهاست، می
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ی بحار، صفحه 29شبیه این ماجرا در زمان هارون عبّاسی هم پیش آمد؛ روایتش جلد 

گویید از شما غصب شده گفت: این حقّی که می است: هارون به امام کاظم 211

فرمودند: یکی از آنها فدک است. گفت  چیست؟ بگویید تا به شما بدهم. امام کاظم

به هارون هم فرمودند: یک سر  فدک کجاست؟ بگو تا بگویم واگذار کنند؛ امام کاظم

م فدک در عَدَن است؛ یک سرش سمرقند است؛ یک مرزش آفریقاست و یک مرزش ه

دریای روم و ارمنستان است. هارون گفت اینکه یعنی کّلِ حکومت من. حضرت فرمودند: 

 بله، فدک یعنی همین.

ی سمبلیک داشت؛ از روز اوّل که حضرت ی غصب فدک جنبهفدک و طرح مسأله

پیشگی حکومت کودتایی ابابکر را اثبات این سمبل را به دست گرفتند تا جنایت زهرا

ی فدک را طرح کردند تا ظالم بودن، ی سمبلیک داشت. مسألهوز جنبهکنند، از همان ر

دین بودن این حکومت را آشکارا اثبات کنند و بعد بگویند که این غاصب بودن، بی

را غصب کرده است و جریان و مسیر  دین آمده حقِّ امیرالمؤمنینحکومِت بی

 حکومت اسالمی را از مسیر درست خودش منحرف کرده است. 

 

مْ  ٍد َو ََعِّْل فََرََجُ ٍد َو آِل ُمَحمَّ  اَللّهُّم َصلِّ عیَٰل ُمَحمَّ


