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 ی مهربانبه نام خداوند بخشنده

 فدک بخشش خداوند 
 به حضرت فاطمه

ود ب خیبر ای به ناممنطقهفدک، بخشي از سرزمین 
  .که يهوديان، ساکن و مالک آن بودند

 بر خالف پیماني که با رسول خدا يهوديان خیبر
 همدست شده و علیه پیامبر با مشرکان قريشداشتند 

  و مسلمانان توطئه کردند.
، در سال هفتم هجریرای حفظ جان مسلمانان پیامبر ب

 ه جنگ با آنان رفت. ب
 اهالي خیبر پس از چند روز مقاومت باالخره با دالوری

 آورشاننامی و کشته شدن فرمانده حضرت علي
شكست خوردند و به دست ايشان  "مَرحَب خیبری"

 تسلیم شدند.



5 

 

 دندباخبر ششكست يهوديان خیبر از که اهالي فدک 
صلح کردند و  خدابا رسولبدون جنگ 

دک ی فهای ناحیهنخلستانها و که تمام باغپذيرفتند 
جا عنوان کارگر در آنها به متعلّق به پیامبر باشد و آن

 بمانند و کار کنند و حقوق بگیرند.
ی حشر، )سورهطبق دستور خداوند در قرآن کريم 

و جهاِد که بدون جنگ  اموالي یهمه (7یآيه
ص شخ مسلمانان بدست بیايد از سوی خدا در اختیارِ

گیرد تا در مصارفي که در قرآن ذکر پیامبر قرار مي
  ند.ردر آن حقي ندا شده صرف شود و ديگران

  قرار گرفت. خدابدين ترتیب فدک در اختیار رسول

ر به ، پیامب ءسراإی سوره 26ی آيهنزول با سپس 
 حضرتبیت، فدک را به تنها بانوی اهلفرمان خداوند، 

 . بخشید فاطمه
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پیامبر اين بخشش را در حضور تعدادی شاهد انجام 
 داد و برای آن سندی نوشت. 

 
 
 
 

 فدک در خدارسول شهادتاز اين زمان تا هنگام 
 بخشِ ، مادر مهربانبود و آن  اختیار حضرت فاطمه

 فرمود.را در راه خدا انفاق مي گیری از درآمد آنچشم

 چه شد؟پس از رحلت پیامبر

، حكومت را خدا رسولگروهي پس از شهادت 
ها برخالف فرمان آن غصب کردند. از امیرمؤمنان

 کردند جانشین ايشان هستند.پیامبر، ادعّا مي

هُ   َو آِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ

 خويشاوند نزديک را به او بده. حقّ
 (26ی ،آيهء سراإ ی)سوره
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به همراه همسرش حضرت   ن عليمناامیرمؤ
 حسین امامحسن و  امامو فرزندانش  فاطمه

 اصحاب پیامبر رفتند. یبه درِ خانهچندين شب 
با يادآوری پیمان مردم در روز  فاطمهحضرت 

 کسي ی اندک، امّا جز تعدادياری طلبیدغدير، از آنان 
 حاضر نشد. برای همراهي با حضرت علي 

چون ياوران کافي نیافت بنا به وصیّت  امیرمؤمنان 
  پیامبر صبر پیشه کرد.

آگاه بودند، بدون  مخالفان که از وصیّت  پیامبر
و ياران اندکش،  از جانب امیرمؤمنان علي  نگراني

 های بعدی خود اقدام کردند. توطئه به اجرای
رند، را به زور بگی بیتتصمیم گرفتند اموال اهل هاآن

و نیز سرزمین فدک را که در پیامبر لذا تمام میراث 
 بود غصب کردند. اختیار حضرت فاطمه



8 

 

 دادخواهی حضرت فاطمه

 حكومت را در دست داشتند و اموالحاال دشمنان، 
 از آنان گرفته بودند. نیز را بیتاهل

برای اعتراض به نزد خلیفه رفت  حضرت فاطمه
 و از غصب فدک شكايت کرد. 

خلیفه با وجود آن که يقین داشت فدک از آنِ 
 .  خواست آن را بازگردانداست، نمي فاطمه

بیت نسبت به دنیا هیچ تمايلي دانست اهلاو مي
ای است مقدمه ندارند و شكايت حضرت فاطمه 

 .  برای گرفتن حق خالفت امیرمؤمنان
  فدک یبا مطالبه يقین داشت حضرت فاطمه خلیفه

را  ی امیرمؤمنانخواهد، خالفت غصب شدهمي
 پس بگیرد؛ 

 یخلیفهالرّشید ها بعد وقتي هارونطور که سالهمان
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در مجلسي برای فريب مردم به امام ظالم عباسي 
خواهم فدک را به شما که گفت: من مي کاظم

 وارث آن هستید برگردانم.
  :فرمودبه او  امام 

 هارون پرسید: مگر حدود فدک چقدر است؟

  به او فرمود:امام 

 یاندازه به فـــــدک وسعت

 رب اآلن که است هايیسرزمین تمام

 .کنیمی حکمرانی هاآن

 تحويل را فدک حاضرم صورتی در

 نم به کامل طور به را آن که بگیرم

 !برگردانی
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 اندمهارون گفت: به اين ترتیب برای ما چیزی باقي نمي
 و بايد تمام حكومت خود را به شما واگذار نمايم!

 به او فرمود:امام 

یده را فهم هم به خوبي منظور حضرت فاطمه خلیفه
بود، به همین خاطر بهانه گرفت و از آن حضرت سند 

 و شاهد خواست.
 سند فدک را به همراه شاهدانحضرت فاطمه

خويش به نزد خلیفه آورد و آنان شهادت دادند که 
  بخشیده است. ايشانفدک را به امر خدا به  پیامبر

حتّي يكي از خلیفه شهادت گواهان را نپذيرفت و 
 سند فدک را پاره کرد.يارانش با جسارت فراوان، 

 نخواهی دانستم تومی هم من

 .پذيرفت
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تصمیم گرفت به مسجد برود و در  حضرت فاطمه
ناشايست خلیفه و سكوت مردم  هایحضور مردم کار

 دآور شود.را به آنان يا

 رودبه مسجد می حضرت فاطمه  

به همراه برخي بانوان   آن روز حضرت فاطمه
دی مسج رفت تا خطبه بخواند.هاشم به سوی مسجد بني

 بارها او و همسر و فرزندانش  خداکه پدرش رسول
  را در آن به مردم معرّفي کرده و فرموده بود:

 یبرگزیدهبیت من، آنان عترت و اهل
 خدا، همراه و همتای قرآن هستند؛
و اطاعت از آنان و دوستی با ایشان 

بر همگان شان بیزاری از دشمنان
 واجب است.
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بیت من در این امّت مَثَل مَثَل اهل
کشتی نوح است هرکس در آن وارد 
شد، نجات یافت و هر که روی 

 گردانید، به هالکت رسید
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 بسیار شبیه پدرش رسولبانوان  بانوی راه رفتنِ
به قدری بلند بود که گاهي  شانبود و چادرخدا

  رفت؛های مبارکش ميپايین آن زير گام

تصمیم داشت برای آخرين بار و در حضور  ايشان
مردم و بزرگان اصحاب پدرش، حقّ خويش را بطلبد 

 مـغدير ِخُبزرگوارش در  را با همسرو پیمان مردم 
ها بخواهد پیشوای آنان يادآوری نمايد و از آنبه 

 .را ياری کنند علي امیرمؤمنانی آسماني، برگزيده

ای که پرده شد و در پسِ واردبه مسجد آن حضرت 
 شان آويخته بودند، نشست.برای

 ؛ آن قدر جانسوز ای سر دادناله از عمقِ دل، ،ابتدا
  همه به گريه افتادند.که 

ت انیّسخناني شیوا ستم مخالفان و حقّ گاه با آن
 .کردرا آشكار  بیتاهل
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 گويدبانوی بانوان سخن می
 شهادت به سخن را با ستايش خداوند وبانوی نور، 

 بر آن صلواتِو  شبزرگوار پدرِ توحید و رسالتِ
  آغاز کرد.حضرت 

و خدمات  1تدوران جاهلیّ سپس شرايط مردم در
 :فرمود مردم را يادآورشده و در هدايت پیامبر

                                                           

 دوران پیش از بعثت پیامبر.  1

 را  محمّد حضرت پدرم خداوند
 .رستادف مردم شما سوی به پیامبر عنوان به

 تیخداپرس مسیر مردم دیدمی پیامبر ... 
 ...  کنندمی پرستیبت و کرده گم را

 گمراهی و پرستیبت از را مردم او
 و بخشید بصیرت و دانایی و داد نجات

 ... کرد راهنمایی خدا پاک دین سوی به
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آسماني که جز کالم خدا بر زبانش جاری آن بانوی 
را واجب شدن برخي احكام  دلیلِ ،در ادامه شد،نمي

 :بیان فرمود

 مردم دوری برای را نماز حکیم، خدای
  نموده است؛  واجب 1تکبّر از
 2اخالص در پايداری برای را روزه و

 است . . . داده قرار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . خود را از همه باالتر دانستن1

 خدارضای . انجام کار فقط برای 2

 بیتاهل ما از اطاعت و پیروی ،وندخدا

  امر جامعه؛ يافتن سامان برای را

 از دوری برای را ما رهبری و امامت و

 ... است نموده واجب تفرقه
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بار ديگر بر معرفي خود تأکید آن حضرت  سپس
 را در ياری پیامبر زحمات امیرمؤمنانفرمود و 

  فرمود: یاسالم به مردم يادآوربرای برپايي 

 را مادر و پدر به نیکي مهربان، خداوند

 باشیم؛ امان در او خشم از تا کرده واجب

 عمر طول افزايش برای را 1رحم یصله و 

 است. ساخته واجب جمعیّت، شدن زياد و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مکک و بستگان با مهربانانه ارتباط . يعني1
 آنان به کردن

 

 !مردم ای
 امفاطمه من بدانید

 ... است  محمّد حضرت پدرم و
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 درِپ پیامبر که دانیدمي خوبي شما به
 شما ؛ پدرِ نه است من
 است( علي ) من پسرعمویو  1برادرِ  او
 ! ...شما  مردان برادرِ  نه

 تشآ مشرکان و شیطان که زمان هر پدرم،
 را علي  برادرش افروختند،مي جنگ

  فرستاد؛مي سويشان به
 دادنمي شکست را آنان تا  علي و

  ...گشتنمي باز هرگز
 سختي بسیار خدا راه در  علي
 .کردمي تالش و کشیدمي

 خدا رسول به شخص تريننزديک او 
 سختکوش خیرخواه، خدا، دوستانِ سرور و
 به خدا راه در و است کشزحمت و

 ... کندنمي اعتنا گرانمالمت سرزنش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از میان  ، پیامبر"پیمان برادری". در ماجرای 1
 را برادر خويش قرار داد. مسلمانان امیرمؤمنان
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مردم را به ، ت الهيآن حجّ فاطمه حضرت گاهآن
خدا و بیعت با غاصبان  خاطر کنار گذاشتن فرمان

 سرزنش کرد و فرمود:

 از  خدا پیامبر پدرم که هنگامي... 
 بهشتي همان رفت؛ بهشت سوی به دنیا
 خارهای است؛ الهي پیامبران جايگاه که

 . شد آشکار شما میان در کینه و 1نفاق
 برای حرفي اين از پیش که گمراهاني

 افرادِ و آمدند زبان به ،نداشتند گفتن
 ،ندبودن مهمّي شخصیّت که ایفرومايه

 .برآوردند سر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. نفاق : دو رويي .  به کساني که خود را به ظاهر 1
دهند ولي در اصل به خدا مسلمان جلوه مي

 گويند.ايمان ندارند ، منافق مي
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ل استدال پس آن بانو که صاحب دانش قرآن است، باس

شیطان شما را )برای مخالفت با خدا و 
( صدا کرد، و ديد چه زود پیامبر

پذيريد و چه ساده فريبش دعوتش را مي
 خوريد. را مي

که هنوز زماني از  بود در حاليو اين 
نگذشته و حتّي  رحلت پیامبر

 به خاک سپرده نشده بود.ايشان

و  1... بالفاصله آتش فتنه را برافروختید

به ندای شیطاِن گمراه پاسخ داديد و به 
خاموش کردن نور دين و نابود کردن 

 های پیامبر پرداختید... سنّت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جانشیني پیامبر کنار امیرمؤمنان را از  .1
 گذاشتید
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خلیفه ، حق خود را اثبات کرد و از وحيبه آيات 
 مطالبه نمود.

بريد و تان ارث ميشما از پدرانِ
گويید که من از پدرم ارث مي

 برم؟! نمي
سوره نمل  16ی مگر خداوند در آيه

 فرمايد:نمي
 سلیمان از ـ پدرش ـ داود ارث » 

 « ...برد 
 نیستم ؟!  مگر من دختر پیامبر

در حالي که مثل خورشید درخشان، 
برای شما واضح است که من دختر 

 پیامبرتان هستم. 
ای مسلمانان! آيا انصاف است ارثم را 

 به زور از من بگیرند؟
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های پیامبرخدا رو کرده سفارش 2گاه به انصارآن
ی آنان در ی خاندان رسالت و پیمان و وظیفهدرباره

خدا و اطاعت و حمايت از  پاسداری از دين
را يادآوری کرد و از آنان خواست تا با  بیتاهل

را ياری کنند و  علي  حضرتدشمنان بجنگند و 
  را بازگیرند: بیتحق اهل

                                                           
 ساکنان اصلي شهر مدينه.  2

 کنید؟ ای انصار! چرا مرا ياری نمي
 نفرمود :  خدامگر پدرم رسول

احترام هر کسي را بايد در مورد 
 فرزندش نیز مراعات نمود؟ ... 
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هیچ يک از حاضران در مسجد  به دفاع  با اين حال
  برنخاست. از دختر پیامبر

آيا شما باشید و در مقابل چشمان شما، 

 میراث پدرم را به ستم از من بگیرند؟!

ام به شما در حالي که صدای دادخواهي

همه از مظلومیّت من آگاه  رسد ومي

 هستید؛ 

توانید از من سالح و سپر داريد و مي

  دهید؟!نميدفاع کنید؛ امّا پاسخ 

رسد و ام به شما ميفرياد دادخواهي

 کنید؟! کمک نمي
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 کشید، درازا به مردم تفاوتيبي و سكوت چون

 :فرمود  فاطمه حضرت

سپس آن بانو، غاصبان را به عذابي سخت بیم داد و 

مردم را سخت نكوهش کرد و دردمندانه از کوتاهي 

آنان در ياری خويش گاليه فرمود و با تلخي، سخن 

 پايان بُرد و فرمود:خويش را به 

 ياری را ما دانستممي کهاين با من
  کنید؛نمي
 اشم برای تا گفتم، بود الزم را چه آن امّا

 ...  نماند باقي دلیلي و عذر
 کسي کوتاهي برای ایبهانه ديگر و

 .باشد نداشته وجود
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اين خالفت و حکومت و میراث من از 
پدرم همچون شتری زين شده و آماده، 

 ارزاني شما باشد! 
طنابش را محکم ببنديد ـ امّا بدانید 

ـ اين شتری زخمي است و پايش  که
اش همواره برايتان و بدنامي 1لنگ است

 ماند. ...باقي مي
بیند، ميدهید را چه انجام ميخداوند هر

و کساني که ظلم مي کنند به زودی »
خواهند دانست که به کجا بازگشت 

 .227سوره شعراء/آيه   «کنند.مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شما با اين کار به سعادت دنیا و آخرت  .1

 رسید .نمي
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خورده، فروغمگین و خشم   گاه حضرت فاطمهآن

وفا و بازگشت در حالي که از آن مردم بيبه خانه 

 باز بیزار و دلتنگ بود؛نیرنگ

 شهادت حضرت فاطمه

وفايي و سستي مردم که از بيخلیفه و يارانش 
 مطمئن شده بودند، خواستند تا کار را يكسره کنند.

ی به خانه آنان برای گرفتن بیعت از امام علي 

ايشان هجوم بردند و پس از آتش زدن درِ خانه و 

 امیرمؤمنان امام شكستن آن، وارد منزل شدند و 

 را با زور برای بیعت به مسجد بردند. علي 

مجروح به سختي   در اين هجوم حضرت فاطمه

قبل از به دنیا و فرزندش حضرت محسن  شد

  رسید. شهادتآمدن، به 
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پس از مدت آن حضرت جراحت، بر اثر اين  سرانجام

 د. یرس شهادته کوتاهي ب

 که نارضايتي خودبرای اين حضرت فاطمه 

ی خود نشان دهد، زمانهرا از مردم و ستمگران 

وصیّت کرد تا غاصبان حق امیرمؤمنان بر او نماز 

محل قبر  تاانه و مخفیانه دفن شود نخوانند و شب

ی آشكاری باشد برای نشانه وايشان پنهان بماند 

 ند و گمراه نشوند!فهمآيندگان که حقیقت را ب
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 يا علي !
 ددخت محمّام من فاطمه

آورد تا در  تو در همسریمرا به  وندخدا 
 نسبت به. تو  تو باشم همسردنیا و آخرت 

از اين روی )آن  ؛ زاوارترین ساز ديگرامن 
گاه که ديدگان از جهان فرو بستم ( مرا 

بده و شبانگاه  مرا کفن و غسل  کن حنوط
بپوشان و بر من نماز بگزار ، و شبانه به 

 سپار و هیچ کس را با خبر مکن !خاکم ب

 ،سپارم مي وندتو را به خدا

 تا  فرزندانم هبسالم مرا و 
 برسان ! قیامت روز

  حضرت فاطمه ینامهتفرازی از وصیّ
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 در پاسخ سالم مادر

 ها و دفاعسالم بر شما ای مادر مهربان! که با روشنگری
مظلومانه و مزار پنهانت،  شهادتو  از امیرمؤمنان 

 ی ما نشان دادی . راه حق و حقیقت را به همه
دانیم اگر امروز پیرو امام زمان حجة بن خوب مي

 هستیم، آن را مديون شمايیم. الحسن العسكری 
ی مهربانیت و سالمي که به پاس همهای مادر مظلومه! 

ات ما را به آن مفتخر کردی، در آخرين روزهای زندگي
 یم.بايست بیتکوشیم تا پای جان در راه شما اهلمي

 گويیم: ميرا شنیديم و در پاسخ  سالم شما
و دوستدار شما و خاندانت  مهماره از دشمنانت بیزاري

  سوگواريم. شما تا قیامت شهادتخواهیم ماند و در 
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 منابع و مآخذ :

 قسم: یقتحق القرآن، تفسیر في البرهان هاشم، سید بحراني، .1
 ثة،البع مؤسسة قم، البعثة، مؤسسة االسالمیّه الدراسات

 .تابي

 أهل علي اإلحتجاج علي، بن أحمد ابومنصور طبرسي، .2
 نجف، الخرسان، باقرمحمّد سید: تحقیق اللجاج،

 .قمری هجری 1386 دارالنعمان،

 ت،فرا تفسیر کوفي، ابراهیم بن فرات کوفي، فرات .3
 نشر و چاپ مؤسسه تهران، الكاظم، محمّد: تحقیق
 1410 اوّل، چاپ اسالمي، ارشاد وزارت به وابسته
 .قمری هجری

 بّانير و بهبودی: تحقیق بحاراألنوار، باقر، محمّد مجلسي، .4
 1403 دوّم، چاپ الوفاء، مؤسسة بیروت، شیرازی،

 .قمری هجری

: تحقیق سلیم، کتاب قیس، بن سلیم کوفي، هاللي .5
 اوّل، چاپ ما، دلیل قم، زنجاني، انصاری باقرمحمّد

  .قمری هجری 1422
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 ها :پرسش

 پس از غصب خالفت، صبر  چرا امیرمؤمنان علی .1
 پیشه کرد؟

 با دشمنان به توافق رسید. الف.
 سخت بود.داری برایش حکومت  ب.
  صبر کرد.چون یاوری نداشت بنا به وصیّت پیامبر ج.
 ی مواردهمه  د.

 موجب را عبادتی چه ی خود،خطبه در فاطمه حضرت .2
 اند؟دانسته تکبّر و خودبینی صفت از انسان شدن پاک

 نماز الف.
 روزه  ب.

 حج   ج.

 پرداخت زکات   د .

 خشم از در امان ماندن ی خود،خطبه در طمهفا حضرت .3
 اند؟دانسته خدا فرمان کدام به عمل ینتیجه را خداوند

 خودداری از ناسزاگوییالف.
 نیکی به پدر و مادر   ب.

 جهاد با دشمنان    ج.
مهربانی با یتیم     د.
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پیامبرخدا فدک را به  ،قرآن یبراساس کدام آیه .4
 بخشید؟  حضرت فاطمه

 إِنَّا أعطَینَاَک الکَوَثرَ  الف.
 حسَانا  إوَ بِالوالِدَیِن    ب.

 حَقَّهُ  الُْقرْبَى ذَا َو آتِ    ج.
 مَّا الیَتیِِم فَال تَقهَرفَأ    د.

 {اخالص در پایداری}؛ فاطمه حضرت خطبه براساس .5
 ؟ است عبادت کدام یثمره

 صدقه دادن الف.
 کمک به همسایه  ب.

 نماز ج.
 روزه  د.

 در مسجد به سخنرانی پرداخت؟ فاطمه چرا حضرت .6

برای همراهی مردم در پس بیتیادآوری حق اهل الف.
 گرفتن خالفت

 ی فدک و میراث پیامبراثبات حق خود درباره  ب.
در مبارزه با  دعوت مردم برای یاری امام علی  ج .

 ستمگران 
 ی مواردهمه   د .
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 ماقدا فدک گیریبرای بازپس فاطمه حضرت چرا .7
 د؟بو تمایلبی دنیا اموال به نسبت کهحالی در کرد

 پشتوانه و بود ایشان به خداوند بخشش فدک. الف
 شمار به خدا دین برپایی و تبلیغ دربیتاهل
 .رفتمی

 یمطالبه و بود شده غصب که بود ایشان حق فدک.  ب
 .تاس پسندیده آن پس گرفتن برای تالش و حق

 و شود آشکار دشمنان ستم تا بود ایمقدّمه فدک. ج  
 .پیگیری شودعلی امیرالمؤمنین خالفت حق

 موارد یهمه  . د  

 هارون برای را کفد یمحدوده  کاظم امام .8
 کرد؟ تعیین چقدر ،خلیفه عباسی

 یبر همه حکومت اسالمی و خالفت یهمه .الف
 اسالمی هایسرزمین

 حجاز سرزمین    .ب
 خیبر یمنطقه تمام    .ج
 خیبر یمنطقه در فدک سرزمین     .د

 



33 

 

 برای مراکزی طراحی شده  تذکر: اين فرم

 هستند. که مايل به برگزاری مسابقه

 نامه :پاسخ

رقمي  8سخ سؤاالت را به صورت يک عدد پالطفاً 

 ( از سمت چپ بنويسید و ارسال نمايید.12345678)
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پیامبردر مسجد حضرت فاطمه یماجرای فدک و خطبه عنوان:
 ل دبیرستان(دوره اوّ یه)ویژ

 حضرت فاطمه زهرا اسناد و کتابخانه تخصصی مرکز امتیاز:صاحب
 گرمارودیموسویگرمارودی ـ سیدعمرانسیدحمیدموسوی تألیف:

 مسعود عیدی ها :طراحي و آرايه
 توانند می مندان به اهلبیت رسالت همه عالقه

 از اين اثر به صورت رايگان استفاده نمايند.
 هستیم.شما ت اپیشنهادآماده دريافت 

 +98 51 3844 7899 تلفن :
 مشهد مقدس

 هـ.ش 1399هـ.ق/ 1442فاطمیه 

 


