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 پاسخ به شبهات
 مالکیت فدک

 علیهاالّسالم صورت گرفت؟: طرح مالکیّت فدک و مطالبه آن چگونه و با چه هدفی از سوی صّدیقه طاهره55سؤال 

 مالکیّت اثبات و طرح با نخست فدک، مصادره بر مبنی اکمح نظام تصمیم از آگاهی از پس علیهاالّسالمطاهره جواب: حضرت صّدیقه 

 در را ایکوبنده و جدید طرح آن، غاصبان از فدک با مطالبه سپس و ـ« ائه شهودار»و « دادخواست مالی»فدک ـ در دو مرحله 

 اند:نوشته چنانچه کشید، پیش ظلم خلیفه( )اعالن وقت خلیفه رسواسازی و حاکم دستگاه مشروعیّت با مخالفت

طاِلٍب، فََسألَها ِلیُّ ابُن أبِی َشِهَد لَها عَ یّاها. وَ َک، فَأعِطنِی إِ  ِلی فَدَ  بَکٍر: إِنَّ َرُسوَل هللِا صلّی هللا علیه ]و آله[ و سلّم َجعَلَ قالَت فاِطَمةُ ِِلبِی

 شاِهداً آَخَر، فََشِهَدت لَها اُمُّ أیَمَن.

 یِن.امَرأتَ  ٍل وَ فَقاَل: قَد َعِلمِت یا بِنَت َرُسوِل هللِا أنـَّهُ التَُجوُز إاِّل َشهاَدةُ َرُجلَیِن أو َرجُ 

 .بازگردان نم به را آن پس است، کرده واگذار من به را وآله فدکعلیههللاخداصلّی رسول گفت: ابوبکر به م[فاطمه]علیهاالّسال

 داد. شهادت الّسالم[علی]علیه مطلب این بر

 گذاشت. صّحه مّدعا این بر اَیَمن اُمّ  دیگر[ ]بار و طلبید دیگری شاهد ابوبکر

تو  که اینک زن!]و دو و ردم یک یا باشند، داشته حضور مرد دو باید شهادت در که دانیخدا! می رسول دختر ای گفت: ابوبکر پس

 نیست.[ پذیرفته ایشان شهادت پس هستند، زن یک و مرد یک شاهدانت

م المطابه )قسم ؛ المغان239، ص 4؛ معجم البلدان، ج 487، ص 3؛ السیرة الحلبیّه، ج 35، ص 1]مأخذ: فتوح البلدان، ج 

 [394؛ عمدة االخبار، ص 999، ص 3و به نقل از او: وفاء الوفاء، ج  313ـ  312المواضع(، ص 

وآله. )مأخذ: فتوح البلدان، علیههللاغالم رسول خداصلّی« رباح»مانند  شوند؛می مشاهده هم دیگری شهود سنّیان، مدارک برخی در

 (35، ص 1ج 

است.  شده اشاره علیهاالّسالم نیزطاهره صّدیقه از طرفداری به ابوبکر( )زن« اسماء بنت ُعَمیس»در برخی منابع، به گواهی 

 (356، ص 8)مأخذ: شرح المواقف ): میر سیّد شریف(، ج 

 صّدیقه نفع به شهادتشان در را شهود و دکر علیهاالّسالم امتناعطاهره صّدیقه به فدک استرداد از نتیجه آن شد که ابوبکر

 ابوبکر توّسط فدک، درباره زهراعلیهاالّسالم فاطمه حضرت مالی دادخواست تکذیب معنای به ین،ا و نمود علیهاالّسالم تخطئهطاهره

 بود.

 شود.می معتزلی، متذّکر« الحدیدابی ابن»البالغه،  نهج کتاب سنّی شارح که است اینکته فدک نشدن بازگردانده دالیل از یکی

 گوید:می او

َس الَمدَرَسِة الغَربِیَِّة بِبَغداَد، فَقُلُت لَهُ: أک  اِدقَةً؟صاِطَمةُ فانَت َسألُت َعِلیَّ بَن الفاِرقِّیِ ُمَدّرِ

 قاَل: نَعَم، قُلُت: فَِلَم لَم یَدفَع إِلَیها أبُوبَکٍر فََد َک َو ِهَی ِعنَدهُ صاِدَقةٌ؟
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 پاسخ به شبهات
 مالکیت فدک

 فَتَبَسََّم، ثُمَّ قاَل َکالماً َلِطیفاً...

ِد َدعواها، لَجاَءت إلَیِه َغداً َو ادََّعت ِلَزوجِ  قاَل:  اإلعتِذاُر یُمِکنُهُ  ن َمقاِمِه، َو لَم یَُکنَو َزحَزَحتهُ عَ  ِخالفَةَ ها اللَو أعطاها الَیوَم فََد َک بُِمَجرَّ

 ٍد.حاَجٍة إِلی بَیِّنٍَة َو ال ُشُهو ا کاَن ِمن َغیرِ ائِناً می کعِ َو الُموافَقَةُ بَِشیٍء ِِلنَّهُ یَُکوُن قَد أسَجَل َعلی نَفِسِه أنـَّها صاِدقَةٌ فِیما تَدَّ 

 بود؟ صادق فدک[ اجرایم در خویش اّدعای ]در فاطمه آیا پرسیدم: بغداد شهر در غربیّه مدرسه استاد و مدّرس فارقی، علی بن از

 .آری داد: پاسخ فارقی علی بن

 باشد؟می راستگو او دانستمی که حالی در نداد پس را فدک ابوبکر که است چگونه پس گفتم:

 گفت: لطیفی سخن و زد لبخندی استاد

کرد[، می اعتراف وی گوییراست به ]و ساختمی مسترد را فاطمه]علیهاالّسالم[ فدک ]حضرت[ اّدعای محض به ابوبکر روز آن اگر

 در نیز ابوبکر و کردمی دور مقامش از را ابوبکر و کردمی مطرح را همسرش خالفت و آمدمی ]روزی[ فردا فاطمه]علیهاالّسالم[

 را وی اّدعای بیّنه، و گواه نبدو و کرده اعتراف بانو آن صداقت به قبل، از خودش زیرا نداشت؛ ایبهانه و عذر او گفتار عدم قبول

 بود. پذیرفته

 نویسد:می داستان این انتهای در «الحدیدابی ابن»

 َو هذا َکالٌم َصِحیٌح.

 است. صحیح و درست مطلبی سخن، ینا و

 (284، ص 16الحدید، ج )مأخذ: شرح نهج البالغه ابن ابی

 .بود به خوبی آگاه آن از نیز وبکراب که بود نهفته مهّمی هدف علیهاالّسالمطاهره صّدیقه مالی مطالبات ورای بنابراین، در

گردد « ال نُوَرثُ »مشمول  توانستنمی روی هیچ به که چرا بود؛ ورداربرخ ایویژه اهّمیّت از آن مطالبه و فدک مالکیّت اثبات و طرح

 حاکم دستگاه رسوایی به تنها که تکذیبی اشت؛علیهاالّسالم ندطاهره صّدیقه« تکذیب»جز  حّلی راه هیچ آن، غصب برای ابوبکر و

 انجامید.می

 الّسالمعلیهیرمؤمنانام منصوصه خالفت غصب اعالم و حاکم نظام بودن نامشروع اعالن برای کارآمد ایوسیله «فدک»نتیجه  در

 گشت.می محسوب

 گفت: باید دلیل همین به

داشته و تأکید  الّسالم قرارعلیهدر طول تاریخ تشیّع، بررسی ماجرای فدک، همواره مورد توّجه ویژه مدافعان حریم امامت امیرمؤمنان

 خاّصی بر طرح و ترویج آن صورت گرفته است.


