
 

 

  

 

 

 

 

 :پاسخ به شبهات
عدم اشاره هجوم در 

 خطبه فدک

 عجل اهلل تعالی فرجه الشریف بسم اهلل الرحمن الرحیم و بذکر ولیه

 

 ای به هجوم نظام حاکم به بیت ایشان نکردند؟علیهاالّسالم در خطبه فدکیّه اشاره: چرا حضرت فاطمه56سؤال 

 نیم. کتوّجه « وقوع هجوم اصلی»و تاریخ « ایراد خطبه فدکیّه»واب: در پاسخ به این سؤال الزم است به تاریخ ج 

ن ده مان وقوع آیخی، زراث، ایراد گردید و مطابق برخی شواهد تارجهت تکمیل محاکمه خلیفه در انتهای مطالبه می« خطبه فدک»
 وآله بود.علیههللاروز پس از رحلت رسول خداصلّی

 (263، ص 16الحدید، ج )ر.ک: شرح نهج البالغه ابن ابی

 دید خطر در را فتخال امنیت ابوبکر آن، صریح مطالبه و فدک مالکیّت بر اصرار از پس ویژه، به و مسجد در خطبه ایراد از پس
زهراعلیهاالّسالم(  فاطمه حضرت مسکونی زلمن )یعنی:« علیهاالّسالمفاطمه بیت»دیگر )آخرین هجوم( به  هجومی به اندیشه و

« هجوم آخر»و  اصلی حمله دستور نیز نجامو سرا رفت فرو ایشان سرکوب و الّسالمعلیهامیرمؤمنان از اجباری بیعت اخذ جهت
 کرد. صادر الّسالم راعلیهنانامیرمؤم خانه به

 (242، ص 4)دار الفکر(؛ العقد الفرید ): ابن عبد ربّه(، ج  269، ص 2)مأخذ: انساب االشراف، ج 

غضب صّدیقه »به  پاسخی واقع، در و ساخت فراهم را زهراعلیهاالّسالم فاطمه حضرت رسیدن شهادت به موجبات که هجومی
 لی بود.ما مطالبات انگیزغم ماجرای پایان در «علیهاالّسالم بر ابوبکرطاهره

د پس از ایرا پذیر نیست؛ ولی آنچه مسلّم است، این هجوم چند روزیامکان« هجوم اصلی»اظهار نظر قطعی درباره تاریخ دقیق 
 الّسالم روی داده است. علیهتوّسط امیرمؤمنان« خطبه وسیله»

 (268ـ  264 ص ،28 ج ،سّره(قّدسمجلسی بحار االنوار ): عاّلمه ک:.)ر

 اند.وآله نوشتهعلیههللامنابع معتبر، تاریخ ایراد این خطبه را نُه روز پس از رحلت رسول خداصلّی

 (263 ص ،1 ج سّره(،قّدسطوسی ): شیخ امالی ک:.)ر

 ه است. در مرحله پایانی مطالبه فدک رخ داد« هجوم اصلی»از سوی دیگر، با استناد به برخی قرائن باید گفت: 

 اند.وآله نوشتهعلیههللاخداصلّی رسول رحلت از پس روز پانزده را فدک غصب تاریخ منابع، برخی

 (176، ص 2)ر.ک: عدة االکیاس ): احمد بن محّمد الشرفی الزیدی(، ج 

برای « آن صریح مطالبه و فدک مالکیّت اثبات فدک، خطبه ذی القربا، سهم مطالبه میراث، مطالبه»با توّجه به شرایط حّساسی که 
اده د« مطالبه فدک»علیهاالّسالم فرصت زیادی برای خلیفه ایجاد کرده بود؛ بعید است که سردمداران خالفت، به صّدیقه طاهره

 باشند.

 ابوبکر رخ وم خالفتس، یعنی در هفته «مصادره فدک توّسط عّمال خلیفه»چند روزی پس از « هجوم اصلی»لذا به احتمال زیاد، 
 ده است.دا


