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 پاسخ به شبهات
 میراث غصب شده حضرت

 

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

 

 : اهمّ میراث حضرت زهراعلیهاالّسالم که توّسط نظام خالفت غصب شد، چه بود؟53سؤال 

 ا غصب نمود.رعلیهاالّسالم جواب: نظام خالفت در نخستین اقدام خود، میراث صّدیقه طاهره

 است: وآله شنیدهعلیههللاپیامبرصلّی از که کرد اّدعا «النُوَرُث ما تََرکنا َصَدقَة  »ساختگی  حدیث به تمّسک با ابوبکر

 شده گذاشته باقی مسلمانان عموم برای ]که دارد. را صدقه حکم ماندمی باقی ما اموال از آنچه شود؛نمی برده ارثی انبیاء گروه ما از
 نیست.[ انبیاء خانواده به متعلّق است و

 مودند، امتناع ورزید.مطالبه فر« ثارَ »عنوان  تحت علیهاالّسالمطاهره صّدیقه آنچه پرداخت از ابوبکر نتیجه، در

وآله رسیده و از علیههللابه رسول خداصّلی« فیء»و حّق « خمس»حّق  طریق از که گردیدمی اموالی و امالک شامل میراث، این عمده
 بود. گردیده فاطمه زهراعلیهاالّسالم وارد حضرت شخصی هایدارایی در« ارث»طریق حّق 

 بود: ذیل موارد شامل اعلیهاالّسالم،میراث حضرت فاطمه زهر اهمّ 

 طمهفا حضرت وآله بهعلیههللاخداصّلی رسول از پس که الکتیبة( در القَموص دژ )از« های خیبرخمس زمین»( بخشی از 1
 .گرفت زهراعلیهاالّسالم تعلّق

 و داشت وآله تعلّقعلیههللاخداصلّی رسول به« فیء»)از دژهای خیبر( که به صورت « ُسالِلم»و « َوِطیح»( زمین و محصول دژهای 2
 علیهاالّسالم رسید.به صّدیقه طاهره« ارث»صورت  به ایشان از پس

 را نیز اضافه کرد.« تَیماء»و سرزمین « وادی القُری»های آبادی و هازمین توانمی مورد این به

 دژهای )همانند آن ماندهباقی و بود گرفته وآله تعّلقعلیههللاصّلیخدا رسول به« فیء»در مدینه که به صورت « نضیرهای بنیزمین( »3
 .بود علیهاالّسالمطاهره صّدیقه برای نبوی میراث خیبر(،

 ید.رس ارث زهراعلیهاالّسالم فاطمه حضرت به که بود مدینه شهر در موجود اموال جمله از نیز« َمهزور»بازار 

 

 علیهاالّسالم که توّسط نظام خالفت غصب شداهرهصّدیقه ط« میراث»بندی بخش عمده جدول

 نام اموال 
 نحوه تملّک

 علیهاالّسالمصّدیقه طاهره
 محّل استقرار ارزش تقریبی

 بین خیبر و شام بسیار زیاد ارث وادی القُری 1

 خیبر بسیار زیاد ارث دژ ُسالِلم 2

 خیبر زیاد ارث دژ َوِطیح 3

 یبرخ زیاد ارث بخشی از دژ القَموص 4

 بین خیبر و شام زیاد ارث تَیماء 5



 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 پاسخ به شبهات
 میراث غصب شده حضرت

6 
 ماندهباقی

 نضیرهای بنیزمین
 مدینه متوّسط ارث

 مدینه متوّسط ارث بازار َمهروز 7

 

 «اموال غصب شده»بندی سایر جدول

 نام اموال 
 نحوه تملّک

 علیهاالّسالمصّدیقه طاهره
 محّل استقرار ارزش تقریبی

1 
 بخش دیگری از

 دژ القَموص

 ذی القربا سهم

 از خمس
 خیبر زیاد

 جوارخیبرهم زیاد هبه فدک 2

 


