فدكدرگذرتاريخ
علي اکبر مهدي پور

مقاالت

براساس نويدهاي ش�� ّفاف تورات ،قوم
افق ّ
يهود از طلوع خورشيد اس�لام از ِ
مكه
آگاه بودند و ميدانستندكه نور محمد9
1
از «جب��ل ف��اران» خواه��د درخش��يد.
بش��ارت هاي تورات در بارة پديدار شدن
اّمتي عظيم از تبار حضرت ابراهيم ،از نسل
اسماعيل و اقامت هاجر در «صحراي فاران»

بسيار صريح بود.
از اي��ن رهگ��ذر ،ق��وم يه��ود پس از
شناس��ايي نياكان پيامبر و ناكام ماندنش��ان
در ت��رور آن��ان ،در ص��دد برآمدند كه در
س��دهاي مستحكمي
برابر پيش��رفت اسالم ّ
ايجاد كنند و مطمئن شوند كه نور اسالم به
سرزمين قدس شريف نخواهد تابيد و آنها
2
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در تأسيس پايتخت دولت جهانشمول يهود
در سرزمين فلس��طين موفق خواهند شد .از
اين رهگ��ذر تعدادي خاكري��ز بين مكه و
قدس ايج��اد كردند كه مهمتري��ن آنها به
قرار زير است:
.1يث��رب  .2بني قريضه  .3بني مصطلق
 .4بني نظير  .5خيبر  .6تبوك  .7موته.
سپاه اسالم درعهد رسالت ،تا موته پيش
رفتند و لشگر اس��امه به فرمان آن حضرت
به سوي قدس گس��يل شد كه با كارشكني
منافقان عقيم ماند.
با مهاج��رت پيامبر خ��دا 9به يثرب،
خاكريز اول به راحتي فتح گرديد.
يه��ود بنو قريضه ،بنو نضير و بنو قينقاع،
ك��ه مح��ور ش��رارت در منطق��ه بودند ،به
محض��ر آن حض��رت رس��يده ،از محتواي
دعوتش پرس و جو كردند.
پيامبر خدا در پاسخ فرمود:
م��ن به س��وي خداوند يكتا و رس��الت
خويش ف��را ميخوان��م ،ش��ما در تورات
نش��انههاي مرا خواندهايد و دانشمندا ِن شما
به ش��ما خبر دادهاند كه من از ّ
مكه خروج
��ره (يث��رب) هجرت
ك��رده ،به س��وي َح ّ
ميكنم.
گفتند :ما اينها را شنيدهايم ،ولي اكنون
ميخواهيم پيمان صلح امضا كنيم.
تعرض بسته شد كه
سرانجام پيمان عدم ّ
علي��ه پيامبر و ياران آن حضرت با دس��ت،
زبان ،س�لاح ،در نهان يا آش��كار ،اقدامي

نكنند 3.آنگاه گروهي از آنها به ّ
مكه رفتند
و در براب��ر بته��ا س��جده كردند ت��ا اعتماد
4
مشركان را به خود جلب كنند.
ب��ا تحريك يه��ود ،قريش آم��ادة نبرد
شدند و نامة تهديد آميزي از سوي ابوجهل
مقدمات
به س��وي پيامبر فرس��تاده ش��د و ّ
5
جنگ بدر فراهم گرديد.
پ��س از پي��روزي مس��لمانان در جنگ
بدر ،يهوديان به مكه رفتند و بركش��تههاي
مقدمات جنگ
مشركان اش��ك ريختند و ّ
احد را فراهم ساختند.
نخس��تين ش��ورش يهود عليه مسلمانان
تو ّس��ط «بن��و قين ُقاع» از داخ��ل مدينه آغاز
م��دت  15روز
ش��د .پيامبر خدا آنان را به ّ
6
در محاصره نگهداش��ت ،سپس كوچ داد.
آن��گاه «بني نضير» اع�لان جنگ كردند و
سپاه اسالم آنها را نيز محاصره كرده و وادار
به تسليم نمودند .سپس ابوسفيان يهود «بني
قُ َريضه» را تحريك ك��رده ،قول همكاري
دادند و جنگ خندق را پيش آوردند.
پس ازجنگ خندق ،پيامبر خدا دستور
داد قلعهه��اي آنها را ني��ز محاصره كرده،
7
وادار به تسليم نمودند.
پس از شكس��ت بنوقريضه ،يهود خيبر
همپيمان��ان خود را فراخوانده ،مهيّاي حمله
به مدينه ش��دند .آنها به قلعههاي مستحكم
خ��ود مغ��رور بودن��د و قلعهه��اي خود را
دژهاي نفوذ ناپذير ميپنداشتند.
يه��ود خيب��ر ش��ش قلع��ه داش��تند كه

* * *

پس ،آياتي از قرآن نازل ش��د و پيامبر
خ��دا 9مأموريّ��ت ياف��ت ك��ه آن را به
حض��رت فاطم��ه 3عط��ا كن��د .ازاينرو،
دخت گرامياش را ف��را خواند و فدك را
ب��ه او عطا كرد و به اميرمؤمن��ان فرمان داد
ك��ه قبالة ف��دك را به عنوان «نِحل��ه» به نام
12
حضرت فاطمه بنويسد.
سرگذشت فدك در پرتو آيات:

براساس روايات ش��يعه و سنّي از پيامبر
خدا 9و پيش��وايان معص��وم ، :آيات
فراوان��ي در قرآن كريم به داس��تان فدك
مربوط اس��ت و حض��رت فاطم��ه 3در
خطبهاي كه به عنوان استيضاح دولت وقت
ايراد کرد ،به برخي از آنها استدالل نمود:
«حق {ذِي
آت َذا اْلُق ْربى َح َّقُه}؛ ّ
َ { .1و ِ
13
الُْق ْربی} را بپرداز».
مفسران و مو ّرخان
بسياري از ّ
محدثانّ ،
اهل سنّت اين آيه را به داستان فدك تفسير

مقاالت

محكمتري��ن آنها «قموص» ب��ود و مرحب
خيبري در آن اقامت داشت.
 20/000جنگجو در خيبر مهيّاي حمله
بودند ك��ه مس��لمانان آنها را ب��ه محاصرة
خود درآوردند .ه��ر روز يكي از اصحاب
مس��ؤوليّت حمله را بر عه��ده مي گرفت و
ناكام بر ميگش��ت ،تا اينک��ه پيامبر فرمود:
فردا پرچم را به دس��ت كسي ميسپارم كه
خدا و پيامبر را دوس��ت دارد ،خدا و پيامبر
نيز او را دوس��ت دارند .او حمله ميكند و
فتح نكرده بر نميگردد.
آنروز پرچم را به دست امير مؤمنان داد،
او در يك حمله ،قلعه را گش��ود و د ِر خيبر
را س��پر قرار داد و س��پس از آن پل ساخت
و س��رانجام چهل ذراع به كنار پرتاب كرد
و مرح��ب خيبري را از پاي درآورد و خيبر
8
را فتح نمود.
هش��ت نف��ر ت�لاش كردند ك��ه آن را
9
جابهجا كنند ولي نتوانستند.
پس از فتح خيبر ،پيامبر خدا 9پرچمي
فراهم ساخت و فرمود :چه كسي براي اين
پرچم داوطلب ميشود؟
زبير گفت :من ،فرمود :دور شو.
س��عد بن عباده گفت :من ،فرمود :دور
شو.
آن��گاه فرمود :عليجان! اي��ن پرچم را
بردار و به سوي قلعة «فدك» برو.
چون خبر دالوري اميرمؤمنان در منطقه
پيچي��د و آوازة فتح خيب��ر و قتل مرحب به

گوش اهالي فدك رس��يد ،آنه��ا در خود
ي��اراي مقاوم��ت نديدند و پيش��نهاد صلح
كردند .اميرمؤمنان فدك را در برابر حفظ
10
خون اهالي فدك پذيرفت.
بدينس��ان فدك بدون جن��گ و خون
ريزي در اختيار پيامبر خدا 9قرار گرفت
و ل��ذا خالص��ة پيامبر ب��ود؛ چنانك��ه همة
محدثان و مو ّرخان بر آن تصريح
مفسرانّ ،
ّ
11
كردهاند.
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كردهاند؛ از آن جمله اند:
ال��ف) حافظ عبي��د اهلل حس��كاني ،از
علم��اي بزرگ اهل تس��نّن در ق��رن پنجم
هجري در ذيل اين آية ش��ريفه ،با سلس��له
اسنادش به شش طريق از «ابوسعيد ُخدري»
روايت كرده كه گفت:
«لَم ّا ن ََزلَ ْتَ { :و ِ
ْ
َ
آت ذا الق ُْربى َح َّق ُه} َدعا
هللِ 9
ول ا ِ
َر ُس ُ
فاط َم َة َف َأ ْعطاها َف َدك ًا».
چون اين آيه نازل شد پيامبر خدا
فاطمه را فرا خواند وفدك را بهاو عطا
14
کرد.
ب) آن��گاه ب��ا سلس��له اس��نادش از
اميرمؤمن��ان 7نيز به همي��ن تعبير روايت
15
كرده است.
ج) حافظ ابن كثير (متوفاي 774ق ).نيز
با سلس��له اسنادش از ابوسعيد به همان تعبير
16
نقل كرده است.
د) حافظ جالل الدين سيوطي (متوفاي
911ق ).در تفسير اين آيه از ب ّزار ،ابويعلي،
ابن ابي حاتم و ابن مردويه نقل كرده كه با
سلسله اسنادشان از ابوسعيد خدري روايت
كردهاند كه گفت:
«چ��ون اين آيه نازل ش��د ،پيامبر
خدا فاطم��ه را فراخواند و فدك را به
17
او عطا کرد».
هـ ) ام��ام ثعلبي (متوفاي 427ق ).بدون
اشاره به فدك مينويسد:
َ
برخ��ي گفتهاند :منظ��ور از «ذا القُربي»
18
خويشاوندان پيامبرند.

آن��گاه از امام س��جاد 7روايت كرده
كه به مردي از اهل شام فرمود :آيا اين آيه
را در سورة بني اسرائيل خواندهاي؟ پرسيد:
آيا ش��ما از خويش��اوندان پيامبر هستيد كه
خداون��د امر فرم��وده حق آنها ادا ش��ود؟
19
فرمود :آري.
و) ام��ام فخ��ر رازي ،متوف��اي 606ق.
ِ
مخاطب اين آيه دو قول
مينويسد :درمورد
است؛ قول نخست اين است كه:
اين آي��ه خطاب ب��ه پيامبر 9اس��ت.
خداون��د ب��ه آن حض��رت فرم��ان داد كه
حقوق خويش��اوندانش را از فَيء و غنيمت
20
عطا فرمايد.
ز) قرطبي (متوفاي 671ق ).مينويس��د:
امام زين العابدين  7فرمود:
منظ��ور از ذوي القرب��ي خويش��اوندان
پيامبر هس��تندكه خداون��د امرکرده حقوق
آن ها ازبيت المال داده ش��ود؛ يعني ازسهم
ذوي القربي ازجن��گ وغنايم جنگي .پس
والي��انِ امر و جانش��ينان آن ها ،ب��ه اين امر
21
مخاطب ميباشند.
ح) بيض��اوي (متوف��اي 791ق ).ني��ز
گويد:
گفته ش��ده كه منظور از «ذويالقربي»
22
خويشاوندان پيامبر هستند.
مفس��ران و مو ّرخان ش��يعه،
ّ
محدث��انّ ،
متّف��ق القول اند كه اين آي��ه در بارة فدك
نازل شده و اکنون اش��ارهاي داريم كوتاه،
به برخي از آنها:

چون خبر دالوري اميرمؤمنان در منطقه
پيچيد و آوازة فتح خيبر و قتل مرحب به
گوش اهالي فدك رسيد ،آنها در خود
ياراي مقاومت نديدند و پيشنهاد صلح كردند.
اميرمؤمنان فدك را در برابر حفظ خون
10
اهالي فدك پذيرفت.
بدينسان فدك بدون جنگ و خون ريزي در
اختيار پيامبر خدا 9قرار گرفت و لذا خالصة
محدثان و
مفسرانّ ،
پيامبر بود؛ چنانكه همة ّ
مو ّرخان بر آن تصريح كردهاند.
وارده ،در ذيل اين آيه مينويسد:
حد اس��تفاضه
احاديث در اين معني ،به ّ
30
رسيده است.
* ابن مش��هدي ني��ز بيش از ده حديث
در ذي��ل اين آيه ،در همين رابطه نقل كرده
31
است.
َ
ْ
ُ
َّ
آت ذا الق ْربى َحقهُ} ؛ «پس حق
َ { .2و ِ
32
(ذِي الُقربي) را بپرداز».

مقاالت

* فرات كوفي ،از رجال برجستة عصر
غيبت صغري ،با سلس��له اس��نادش از امام
صادق 7روايت كرده :هنگاميكه آية { َو
آت َذا اْلُق ْربى َح َّقُه} نازل شد ،پيامبر فدك
ِ
را به فاطمه عطا كرد .ابان بن تغلب پرسيد:
پيامب��ر خدا آن را عطا ك��رد؟ فرمود :بلكه
23
خداوند آن را به فاطمه عطا فرمود.
* علي ب��ن ابراهيم قمي تصريح كرده
كه اين آي��ه در حق حض��رت فاطمه نازل
24
شده و فدك را از آ ِن او قرار داده است.
* عياش��ي (متوف��اي320ق ).از ام��ام
صادق 7روايت كرده كه پيامبر خدا9
فدك را وقف كرده بود ،پس اين آيه نازل
25
شد و پيامبر آن را به فاطمه عطا كرد.
سپس ازعطيّة كوفي نقل كرده كه چون
پيامبر خدا 9خيب��ر را فتح كرد ،خداوند
ف��دك را فَ ْيء آن حضرت ق��رار داد .پس
اين آيه نازل شد و پيامبر فرمود:
ك َف َد ُك» ؛ «اي فاطمه فدك
«َيا َف ِ
اط َم��ُة َل ِ
26
از آن توست».
* ش��يخ طوس��ي ني��ز به تفصي��ل نقل
كرده كه پ��س از نزول آيه ،پيامبر خدا9
حضرت فاطمه را فراخواند و فدك را بهاو
عطاكرد وكارگزاران فاطمه درطول حيات
پيامبر درآنجا مستقر بودند .پس از ارتحال
27
آن حضرت فدك را مصادره كردند.
* عّ
الم��ه طبرس��ي از ام��ام س��جاد و
ديگر معصومين :و از حافظ حس��كاني
رواي��ت كرده ك��ه پس از ن��زول اين آيه،

پيامب��ر خدا 9فدك را به حضرت فاطمه
28
بخشيد.
* سيد هاشم بحراني ،بيش از ده حديث
از طريق شيعه و سني روايت كرده كه پس
از نزول اين آيه ،پيامبر به فرمان خدا فدك
29
را به فاطمه عطا کرد.
* فيض كاش��اني پس از نقل احاديث
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مفسران شيعه و سنّي در ذيل
گروهي از ّ
اين آية ش��ريفه رواي��ت كردهاند كه چون
اين آيه نازل ش��د ،پيامبرخدا 9حضرت
فاطمه 3را فرا خواند و فدك را به او عطا
كرد ،كه از آن جملهاند:

فرات كوفي ،از رجال برجستة عصر غيبت
ه اسنادش از امام صادق7
صغري ،با سلسل 
َ
ْ
ُ
آت ذا الق ْربى
روايت كرده :هنگاميكه آية { َو ِ
َح َّقُه} نازل شد ،پيامبر فدك را به فاطمه عطا
كرد .ابان بن تغلب پرسيد :پيامبر خدا آن را
عطا كرد؟ فرمود :بلكه خداوند آن را به فاطمه
عطا فرمود.
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الف) حافظ حسكاني ،با سلسله اسنادش
33
از ابن عباس.
ب) فرات كوفي ،با سلس��له اسنادش از
34
امام صادق. 7
ج) عياش��ي ،با سلسله اس��نادش از امام
35
صادق. 7
د) علي بن ابراهيم ،با سلسله اسنادش از
36
امام صادق. 7
هـ ) بحراني با سلس��له اس��نادش از امام
37
باقر ،امام صادق و ابوسعيد خدري.

َ
َ هَُّ َ
ْل
َ { .3ما أفاَء الل عَلى َر ُس��وِلِه ِم ْن أهِ38
ول َو ِل ِذي ا ْلُق ْربى}.
اْلُقرى َفِلَّلِه َو ِل َّ
لر ُس ِ
«آنچ��ه خداوند از اهل آباديها بر
پيامبر بر گردان��د ،از آ ِن خدا ،پيامب ِر
خدا و ذوي القربي است».
در اين آي��ات مباركه ،خداوند منّان در
مورد آنچه مسلمانان براي به دست آوردن
آن ركاب نزده ،اسب واس��تري نتاختهاند،
ميفرمايد :آنها « َف ْيء» هس��تند و ازآ ِن خدا
و رسول و ذوي القربي ميباشند.
محدثان به
مفسران و ّ
در ذيل اين آياتّ ،
َ
داس��تان فدك پرداخته و آن را جزو «ف ْيء»
شمرده اند؛ از جملة آنها است:
الف) ثعلبي از ابن عباس نقل كرده كه
منظ��ور از اين آي��ه ،اموال بن��و قُريَضه ،بنو
نَضير ،فدك ،خيبر ،و ُع َرينه ميباش��د ،كه
خداوند هم��هاش را در اختي��ار پيامبر قرار
داد و اي��ن آيات را نازل ک��رد و منظور از
ذوي القربي خويش��ان پيامبر هستند و آنها
39
بنيهاشم و بنيعبد الم ّطلب هستند.
ب) طب��ري نيز همين متن را با سلس��له
40
اسنادش از ابن عباس نقل كرده است.
ج) قط��ب راوندي معج��زة باهرهاي از
پيامبر خ��دا 9روايت كرده كه در فرازي
از آن آمده است:
طي
«جبرئي��ل امين پيامب��ر را با ّ
األرض به س��رزمين ف��دك برد و در
خانههاي آن به گردش در آورد و آية
شريفه را تالوت كرده ،گفت :اي محمد،

«اين فدك بهم��ن اختصاص دارد،
مس��لمانان ب��راي تصرّف��آن ركاب
نزدهاند .خداوند ب��ه من امر فرموده
ك��ه آن را به تو عط��ا كنم .پس آن را
44
براي خود و فرزندانت بگير».
پيشينة فدك
براساس آنچه مرحوم نهاوندي از كتاب
«زبدة األقارن» نقل كرده ،پيش��ينة سرزمين
فدك به قرن دهم پيش از ميالد ميرسد.
مفصلي
وي در ضم��ن داس��تان بس��يار ّ
خواص اصحاب
نق��ل ميكند كه يك��ي از
ّ
َ
حضرت موسي  7به نام «ذرخاء» مشهور
به « َذرخ��ا ِء زاهد» از حضرت موس��ي7
وصف پيامبر اس�لام 9و امير مؤمنان7
را ش��نيده بود و آگاهي زي��ادي از رمل و
اسطرالب داشت.
در ضم��ن س��ير و س��ياحت خ��ود ،به
محلّي در نزديكي «يثرب» رس��يد ،از آنجا
خوش��ش آمد .چاه آبي حفر نمود ،چشمة
پر آبي پديدار گرديد .پس در آباداني آنجا
كوشيد .زاهدان و عابدان از ايل و تبارش به
آنجا كوچ كردند .در اندك زماني هش��ت
قريه در آنجا پديد آمد.
چون اجلش ف��را رس��يد فرزندانش را
گرد آورد و گفت:
«يكه��زار وپانصد وپنجاه س��ال

مقاالت

اي��ن را خداوند به تو اختصاص داده،
ديگران هيچ نصيبي درآن ندارند».
پيامبر 9به مدينه باز گش��ته ،كليدهاي
ف��دك را به مردم ارائه ک��رد و به حضرت
فاطمه 3فرمود:
«دخترم! خداوند فدك را به پدرت
اختصاص داد .ديگر مسلمانان نصيبي
در آن ندارن��د .هرگونه ك��ه بخواهم
تصرف ميكنم .مادرت خديجه
درآن
ّ
مهرّيهاي در عهدة پدرت داشت ،پدرت
فدك را به عنوان مهرّية مادرت به تو
داد ،تا نحلة تو باش��د ،س��پس از آن
فرزندانت».
آنگاه پوست دبّاغي شدة ُعكاظي طلب
نمود و به علي  7فرمود:
ِ
ِ
��ب لِ ِ
َ
��دك ن ْح َل ً
فاط َم َ
��ن
��ة بِ َف َ
��ة م ْ
«اُ ْك ُت ْ
ول ا ِ
َر ُس ِ
هلل».
«ب��راي فاطمه فدك را ب��ه عنوان
نِحلة پيامبر خدا بنويس».
حضرت علي ،ا ّم ايمن و يكي از غالمان
41
پيامبر بر آن گواه شدند.
سپس راوندي گويد:
«اهال��ي فدك آمدن��د و پيامبر9
فدك را ب��ه آنها س��اليانه به 24000
42
دينار مقاطعه نمود».
د) به نقلي ديگ��ر پيامبر 9و علي7
43
دركنار هم ،فدك را گشودند.
ه��ـ ) ام��ام رضا 7در مجل��س مأمون
با اين آية ش��ريفه استش��هاد نموده ،فرمود:

هنگاميکه اين آيه نازل ش��د ،رسول اهلل9
حضرت فاطمه 3را فراخواند و فرمود:
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بعد ،پيامب��ري به نام «محمد» دراينجا
مبعوث ميش��ود ،دامادش كه «علي»
وصي و خليفة اوست».
نام دارد،
ّ
آن��گاه معجزة باه��رهاي از آن حضرت
نقل كرده ،افزود:
«چ��ون او مبع��وث ش��ود و اين
معجزه از او صادر گردد ،پس همگي
به او ايمان آورده ،اين هشت قريه را
45
تسليمش نماييد».
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وجه تسمية فدك
در اينك��ه چ��را اين س��رزمين «فدك»
ناميده ميشود ،دو وجه گفته شده:
 .1پس از مهاجرت پيامبر 9به يثرب،
يكي از ن��وادگا ِن « َذرخاء» ب��ه پيامبر ايمان
آورد و معج��زهاي را كه ني��اي او (ذرخاء)
پيش��گويي كرده بود ،تو ّس��ط آن حضرت
به وقوع پيوس��ت ،پس او بر اس��اس لوحي
ز ّرين ،كه در صندوقي در بسته از «ذرخاء»
به او رس��يده بود ،آن هش��ت قريه را به آن
حضرت تقديم نمود و عرضه داشت:
َ
��داك»؛ «اين س��رزمين به فداي
« َف
شما».
َ
پس آنجا به«فَداك» موس��وم شد و در
اثركثرت استعمالِ ،
الف آن حذف گرديد
46
و به «فَ َدك» شهرت يافت.
 .2زجاجي گويد :نخستين كسي كه در
اين سرزمين فرود آمد «فدك بن حام» بود
47
و لذا به نام او «فدك» ناميده شد.

گسترة فدك
فدك بيش از آنكه به عنوان مال ومنال
و جاه و مقام مطرح باش��د ،نم��ا ِد ح ّقانيت
اهلبي��ت :در براب��ر صاحب��ان زر و زور
و تزوير اس��ت .آنچه از معصومين :در
مورد محدودة فدك رسيده ،اين معني را به
روش��ني بيان ميكند و اکنون به چند نمونه
اشاره ميكنيم:
الف) اميرمؤمنان 7محدودة فدك را
به شرح زير بيان فرمود:
حد آن كوه اُ ُحد
* يك ّ
حد آن َعريش مصر
* يك ّ
حد ديگرش َس ُ
يف البحر
* ّ
48
ندل.
الج َ
* ّ
حد چهارمش َدوَم ُة َ
اگر حدود کشور پهناور اسالمي را در
عهد موالي متقيان در نظر بگيريم ،در واقع
آن حض��رت حدود کش��ور اس�لامي را به
عنوان محدودة فدک بيان فرموده است.
ب) روزي حضرت موسي بن جعفر8
بر مهدي عباس��ي وارد ش��د ،او مشغول ر ّد
مظالم ب��ود ،حضرت فرمود :چه ش��ده که
مظالمِ ما به ما برگردانيده نمي شود؟!
خليفة عباسي پرسيد :چه مظلم هاي؟
امام 7سرگذشت فدک را به تفصيل
ح��د آن را براي من
بي��ان کرد .وي گفتّ :
بازگو .فرمود:
حد آن کوه اُحد
* يک ّ
حد ديگرش عريش مصر
* ّ

مطالبة فدك
به گفتة روايات ،خواس��تههاي حضرت
فاطم��ه 3از دول��ت وق��ت ،منحص��ر به
«ف��دك» نبود ،بلك��ه ارث خ��ود از پيامبر
اكرم ، 9فَ ْيء ،ف��دك و بازماندة خمس
خيبر را نيز طلب مينمود.
بخاري با سلس��له اس��نادش از عايش��ه
روايت كرده كه گفت:
َّ
فاط َم��َةِ 3بن َ
بي، 9
«إن ِ
ْ��ت النَّ� ّ
ت إلي أبي َب ْكر َت ْس ُ
��ألُه مرياَثها ِم ْن
أ ْر َسَل ْ
ٍ
��ول اهللِ 9مِمّا أف��اَء ُ
اهلل عَ
َليْ��ِه ِب مْالَدينِة
َر ُس ِ
َ َ
مُ
ْ
َ
ب».
َوف َدكَ ،و ما َب ِق َي ِم ْن خ ِ
س خيْرٍَ
«فاطمه دخت پيامبر ،كسي را نزد
ابوبكر فرس��تاد ومي��راث خود را از
پيامبر ،از آنچه خداوند براي او « َف ْيء»
قرار داده ،از فدك و از بازماندة خمس
خيبر طلب كرد».
ابوبكرگف��ت :پيامب��ر فرم��ودهاس��ت:
«م��ا ارث نميگذاري��م ،آنچ��ه از ما
بماند صدقهاست»...
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حد سومش سيف البحر
* ّ
حد چهارم دومة الجندل.
* ّ
خليفه پرسيد :همة اينها جزو فدك مي
49
باشد؟ فرمود :آري.
ج) روزي ه��ارون الرش��يد به حضرت
موسي بن جعفر 8گفت :فدك را بگير.
حضرت امتنا ع كرد .هارون اصرار ورزيد.
حضرت فرمود :اگر فدك را پس مي دهي،
همة حدود آن را ميخواهم.
ه��ارون گف��ت :ح��دود آن چيس��ت؟
حضرت فرمود :اگر حدود آن را بيان كنم،
جدت
تسليم نخواهي كرد .هارون گفت :به ّ
سوگند كه تسليم ميكنم.
حد آن،
امام كاظ��م 7فرمود :ي��ك ّ
عدن است.
چهرة هارون دگرگون شد.
حد ديگر آن س��مرقند
حضرت فرمودّ :
است.
در اين هن��گام اضط��راب و نگراني به
هارون دست داد.
حد س�� ّوم آن آفريقا
حضرت فرم��ودّ :
است.
رنگ هارون سياه شد.
حد چه��ارم آن كرانة
ام��ام 7فرمودّ :
خزر و ارمنستان است.
هارون گفت :ديگر چيزي براي ما باقي
نماند.
حض��رت فرمود :گفتم ك��ه اگر حدود
آن را ّ
مشخص كنم ،پس نخواهي داد.

اينجا بود كه هارون تصميم گرفت او را
50
به شهادت برساند.
روي اي��ن بيان ،مطالبة فدك از س��وي
حضرت زهرا 3به جهت ارزش مالي آن
نبود ،بلكه فدك نماد حقّانيت اهلبيت بود و
حضرت فاطمه براي حمايت از امام زمانش
آن را از حکومت وقت مطالبه ميكرد و در
طلب آن پاي ميفشرد.
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ابوبك��ر از اينك��ه چيزي از آنه��ا را به نيز داشت و آنها عبارت بودند از:
 )1صدق��ات پيامبر )2 9س��هم وي از
فاطم��ه بدهد امتناع ك��رد ،پس فاطمه بر او
خش��م كرده ،قهر نمود و ت��ا زنده بود با او غنايم جديدكه در اختيار حکومت بود.
سخن نگفت.
صدقات پيامبر:
وقتي وفات يافت ،علي 7او را ش��بانه
بح��ث در بارة صدقات پيامبر 9زمان
گس��تردهاي را ميطلب��د ،در اينج��ا تنها به
مطالبة فدك از سوي حضرت فاطمه 3تنها يك قلم از آنها اش��اره ميكنيم و آن اموال
براي احقاق حق بود وگرنه در تمام مدّتي كه «ُم َخيرِي��ق» يهودي بود كه هم��هاش را در
فدك در اختيار حضرت فاطمه بود ،او درآمد اختي��ار پيامب��ر قرار داد و حض��رت آنها را
فدك را به فقرا ميداد و خود همانند وضع جزو صدقات خود نمود.
َ
اموال او ش��امل :دالل ،برق��ه ،اعواف،
پيش از تم ّل ِ
ك فدك زندگي ميكرد.
ش��ربة ا ّم ابراهيم
حضرت فاطمه در زهد و ايثار همسنگ امير صافيهَ ،ميثبُ ،حس��ني و َم َ
53
مؤمنان است كه معاويه در ح ّقش ميگويد :بود.
«اگر براي علي دو انبار؛ يكي از طال و ديگري
ابن ش��بّه با سلسله اس��نادش نقلكرده
از كاه باشد ،او نخست طالها را انفاق ميكند ،كه حضرت فاطمه 3كس��ي را نزد ابوبكر
سپس كاهها را .فرستاد وميراثش را از فَيء ،فدك ،باقيماندة
54
خمس خيبر وصدقات پيامبرطلب کرد.
با توجه به نمادين بودن بحث «فدك»،
دفن كرد و خود بر او نماز گزارد و ابوبكر بس��يار طبيعي بود كه حض��رت فاطمه3
51
از غناي��م جديديكه در اختي��ار خليفه قرار
را از اين امر آگاه نکرد.
ميگرفت ،حق خود را مطالبه كند.
ابن ابي الحديد مينويسد:
«مردم خي��ال ميكنند كه حضرت
ارزش ريالي فدك
فاطم��ه 3تنها ميراث و نحلة خود را
مفس��ران و مو ّرخ��ان حامي
از ابوبكر مطالبه ميكرد ،ولي من در
ّ
محدث��انّ ،
س��ومي مكتب خالفت ،کوش��يدهاند ارزش ريالي
احاديث يافتم كه وي مطالبة
ّ
نيز داش��ت كه آن را نيز ابوبكر دريغ فدك را بس��يار پايين نشان دهند و گفتهاند
نمود و آن سهم ذوي القربي بود 52».ك��ه خليف��ة دوم نصف ف��دك را از اهالي
55
البته حضرت فاطمه 3دو مطالبة ديگر فدك به  50/000درهم خريد.
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ماجراي فدك
داس��تان فدك بس��يار گس��ترده و بستر
سخن بس��يار وسيع است و س��خنان ناگفته
و ُدرهاي ناس��فته در اين زمينه فراوان است
كه ب��ه جهت محدوديت صفح��ات مجلّه،
از هم��ة آنها ص��رف نظر ميكني��م ،فقط
دست به دست ش��دن آن را به طور فشرده
ميآوريم:
1ـ پيامبر 9به فرمان پروردگار ،به عنوان
«خالصه» آن را در دست گرفت.
2ـ به فرمان خداوند آن را به عنوان «نحله»
به حضرت زهرا تسليم کرد.
3ـ در ط��ول حيات پيامب��ر ،حضرت زهرا

مقاالت

اين ا ّدعا يقينًا بيپايه است؛ زيرا:
نص آيات قرآن ،تمام فدك در
ا ّوالً :به ّ
اختيار پيامبر بود ،نه نصف آن.
ثاني��ًا :پيامب��ر 9درآمد ف��دك را به
اهالي فدك ساليانه به  24000دينار (معادل
56
 240/000درهم) مقاطعه کرده بود.
ثالثًا :درآمد س��اليانة فدك به 70/000
57
دينار (معادل 700/000درهم) ميرسيد.
رابع��ًا :نخله��اي ف��دك ،ب��ا هم��ة
58
نخلستانهاي كوفه برابري ميكرد.
و نكتة مهم اينجا است كه مطالبة فدك
از سوي حضرت فاطمه 3تنها براي احقاق
حق بود وگرنه در تمام مدّتي كه فدك در
اختيار حضرت فاطمه بود ،او درآمد فدك
را ب��ه فقرا ميداد و خود همانند وضع پيش
از تملّ ِ
ك فدك زندگي ميكرد.
حضرت فاطمه در زهد و ايثار همسنگ
امي��ر مؤمنان اس��ت كه معاوي��ه در ح ّقش
ميگويد:
«اگر براي علي دو انبار؛ يكي از طال
و ديگري از كاه باشد ،او نخست طالها
59
را انفاق ميكند ،سپس كاهها را».
روي اين بيان ،مطالبة ارث ،فيء ،نحله،
خمس و صدقات ،منحص��رًا براي دفاع از
واليت امير مؤمنان 7بوده است.
قبالههاي فدك
توجه به علم گستردهاي كه
پيامبر خدا با ّ
از رخدادهاي بعدي داشت ،براي حضرت
فاطمه سندي نوشت و حضرت علي ،ا ّمايمن

و يكي از غالمانش را برآن ،شاهد گرفت،
60
اين نخستين قبالة فدك بود.
د ّومي��ن قباله را ابوبک��ر ،پس ازگواهي
تعرض،
اميرمؤمنان و ا ّمايمن ،به عنوان عدم ّ
نوشت و به آن حضرت داد .حضرت زهرا
وقتي از منزل خليفه به خانه برمي گشت ،با
عمربن خطاب روبه رو آمد .عمر پرس��يد:
اين چيس��ت ك��ه همراه تو اس��ت؟ فرمود:
پسر ابيقحافه براي من نوشته است .گفت:
بر م��ن ارائه کن ت��ا ببينم .وقت��ي آن را از
حضرت گرف��ت ،نگاه ك��رده ،به آن آب
61
دهان انداخت و پاره کرد.
62
س��ومين قبال��ه را مأم��ون عباس��ي
وچهارمي��ن قبال��ه را عم��ر ب��ن عبدالعزيز
63
نوشتند.

فصلنامه فرهنگی ،اجتماعی
سياسی ،تاريخی

207

سال شانزدهم ،تابستان 87
شـماره64
فصلنامه فرهنگی ،اجتماعی
سياسی ،تاريخی

208

تصرف خود داشت.
آن را در ّ
4ـ پ��س از ارتحال پيامب��ر ،ابوبكر آن را
مصادره کرد.
مدت دو سال
5ـ پس از آن ،خليفة دوم به ّ
تص��رف كرده ،به امير مؤمنان
فدک را
ّ
بازگرداند.
6ـ عثمان آن را مصادره کرد.
7ـ معاويه آن را به مروان بخشيد.
 8ـ عمر بن عبدالعزيز آن را بازگرداند.
9ـ پ��س از او ،ب��ار ديگر مصادره ش��د و
س ّفاح برگرداند.
10ـ باز هم غصب شد و مهدي پس داد.
11ـ ب��از ه��م مص��ادره ش��د و مأم��ون
برگرداند.
12ـ همچنين غصب شد و واثق پس داد.
13ـ باز هم غصب شد و منتصر برگرداند.
14ـ و ب��از مص��ادره ش��د و مهت��دي
برگرداند.
15ـ ب��از براي چندمين بار مصادره ش��د و
64
راضي باهلل پس داد.
روي اي��ن بيان ،ف��دک در ايّام خالفت
امويان و عباسيان 10 ،بار مصادره شد و باز
به فرزندان حضرت فاطمه بازگردانده شد.
از اين دست به دس��ت شدن ،مي توان
كش��ف کرد كه خلفا نيز يقين داش��تند كه
حديث «حنن معاشراألنبياء ال نورث» دروغ
اس��ت و دروغ بودن آنرا ،حضرت فاطمه با
استناد به آيات قرآن در خطبة مشهور خود،
كه به عنوان استيضاح دولت وقت در ميان

مهاجران و انصار ايراد کرد ،اثبات نمود.
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پينوشتها:

 .1كتاب مقدس ،عهد قديم ،سفر تثنيه ،فصل،33
فراز2؛ حبقوق نبي ،فص��ل ،3فراز ،3انجمن
پخش كتب مقدسه ،لندن1904 ،م.
 .2همان ،سفر پيدايش ،فصل ،21فراز  21ـ 18
 .3طبرس��ي ،اعالم الوري ،ج ،1ص ،157مؤسسة
آل البيت ،قم1417 ،ق.
 .4ش��يخ طوس��ي ،تفس��ير تبيان ،ج ،3ص،223
داراحياء التّراث العربي ،بيروت.
 .5واق��دي ،المغ��ازي ،ج ،1ص ،180اعلم��ي،
بيروت1409 ،ق.
 .6همان ،ص374
الس��يرة النّبوية ،ج ،4ص ،195دار
 .7ابن هش��امّ ،
الجيل ،بيروت.
 .8يعقوبي ،التّاريخ ،ج ،2ص ،46حيدريه ،نجف
اشرف1384 ،ق.
السيرة النّبويه ،ج ،4ص306
 .9ابن هشامّ ،
 .10طبرسي ،اعالم الوري ،ج ،1ص209
 .11اب��ن ش��به ،تاري��خ المدينة المن�� ّوره ،ج،1
ص ،193دارالفكر ،ق��م1410 ،ق.؛ بالذري،
فت��وح البلدان ،ص ،27محم��د علي بيضون،
السيرة النّبويه،
بيروت1420،ق.؛ ابن هش��امّ ،
ج ،4ص326؛ طبري ،تاريخ األمم و الملوك،
ج ،2ص ،498اعلم��ي ،بي��روت1418 ،ق .؛
ابن ابي الحديد ،ش��رح نه��ج البالغه ،ج،16
ص ،210عيس��ي الباب��ي ،قاه��ره1926 ،م ؛
ذهبي ،تاري��خ االس�لام ،ج ،2ص ،422دار

مقاالت

الكتاب ،بيروت1410 ،ق.
 .12قط��ب راون��دي ،الخرائ��ج ،ج ،1ص،112
مؤ ّسسة االمام المهدي ،قم1409 ،ق.
 .13اِسراء (26 :)17
 .14حس��كاني ،ش��واهد التّنزيل ،ج ،1ص،438
ح 472ـ  ،467چاپ وزارت ارش��اد ،تهران،
1411ق.
 .15همان ،ص ،442ح473
 .16ابوالفداء ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،3ص،35
المكتبة العصريّة ،بيروت1422 ،ق.
الدر المنثور ،ج ،4ص ،477چاپ
 .17س��يوطيّ ،
آية اهلل مرعش��ي ،قم1404 ،ق .افست چاپ
مصر.
 .18ثعلب��ي ،الكش��ف و البي��ان ،ج ،6ص،95
داراحياء التراث ،بيروت1422 ،ق.
 .19همان.
 .20فخر رازي ،التفسير الكبير ،ج ،20ص193
 .21قرطب��ي ،الجام��ع ألحكام الق��رآن ،ج،10
ص ،247داراحياء التراث ،بيروت1966 ،م.
 .22بيض��اوي ،ان��وار التّنزي��ل ،ج ،2ص،298
دارالرشيد ،بيروت1421 ،ق.
ّ
 .23فرات كوفي ،تفس��ير فرات ،ج ،3ص،239
ح ،322مؤ ّسسة النّعمان ،بيروت1412،ق.
 .24علي بن ابراهيم ،تفس��ير قمي ،ج ،2ص،18
دارالكتاب ،قم1387 ،ق.
 .25عيّاش��ي ،التّفس��ير ،ص ،45ح ،47مؤ ّسس��ة
البعثة ،قم1421 ،ق.
 .26همان ،ص ،46ح50
 .27شيخ طوسي ،التّبيان ،ج ،6ص ،468داراحياء

التّراث ،بيروت ،بيتا.
 .28طبرس��ي ،مجم��ع البي��ان ،ج ،6ص،633
دارالمعرفة ،بيروت1408 ،ق.
 .29بحران��ي ،البره��ان ،ج ،6ص��ص 78ـ ،75
مؤ ّسسة البعثة ،بيروت1419 ،ق.
الصاف��ي ،ج ،4ص ،402دارالكتب
 .30في��ضّ ،
االسالمية ،تهران1419 ،ق.
كنزالدقاي��ق ،ج ،7ص��ص 392ـ
 .31مش��هدي،
ّ
 ،388چاپ ارشاد ،تهران1411 ،ق.
 .32روم (38 : )30
 .33حس��كاني ،ش��واهد التنزيل ،ج ،3ص،570
ح608
 .34فرات كوفي ،التّفسير ،ج ،1ص ،322ح437
و 438
 .35عياشي ،الت ّفسير ،ج ،3ص ،45ح49
 .36علي بن ابراهيم ،تفسير قمي ،ج ،2ص155
 .37بحراني ،البرهان ،ج ،7صص 443ـ 447
 .38حشر (7 : )59
 .39ثعلبي ،الكشف و البيان ،ج ،9ص273
 .40طب��ري ،جام��ع البي��ان ،ج ،28ص،24
دارالمعرفه ،بيروت1412 ،ق.
 .41قط��ب راوندي ،الخرائ��ج و الجرائح ،ج،1
ص112
 .42همان ،ص113
 .43فرات كوفي ،تفسير فرات ،ج ،2ص474
الدقايق ،ج ،13ص161
 .44مشهدي ،كنز ّ
 .45نهاوندي ،خزينة الجواهر ،صص،568-565
چاپ ششم ،اسالميه ،تهران1364 ،ش.
 .46نهاوندي ،همان ،ص568
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 .47حم��وي ،ياق��وت ،معج��م البل��دان ،ج،4
ص ،240داراحياء التّراث ،بيروت1399 ،ق.
 .48طريح��ي ،مجمع البحرين ،ج ،283 ،5مكتبة
مرتضويه ،تهران1365 ،ش.
 .49كلين��ي ،اص��ول كاف��ي ،ج ،1ص،543
داراالضواء ،بيروت1405 ،ق.
 .50س��بط ابن ج��وزي ،تذكرة الخ��واص،ج،2
ص ،466مجمع جهاني اهلبيت ،قم1426 ،ق.
به نق��ل از ربي��ع األب��رار زمخش��ري ،ج،1
ص ،315شريف رضي ،قم1410 ،ق.
الصحيح ،ج ،5ص ،177دارالجيل،
 .51بخاريّ ،
بيروت ،افست چاپ سلطاني (يونيني).
 .52ابن ابي الحديد ،ش��رح نهج البالغه ،ج،16
ص ،230چ��اپ عيس��ي الحلب��ي ،قاه��ره،
1963م.
 .53ابن ش��به ،تاريخ المدينة المن ّوره ،ج  ،1ص
173
 .54همان ،ص 196
 .55واقدي ،المغ��ازي ،ج  ،2ص  ،707اعلمي،
بيروت1409 ،
 .56مجلسي ،بحاراالنوار ،ج  ،29ص 116
المحجه ،ص124
 .57سيد بن طاووس ،كشف
ّ
 .58ابن ابي الحديد ،ش��رح نهج البالغه ،ج ،16
ص236
 .59عالمه حلّي ،كشف اليقين ،ص457
 .60طبرسي ،اعالم الوري ،ج  ،1ص209
 .61كليني ،اصول كافي ،ج ،1ص543
 .62طبرسي ،مجمعالبيان ،ج  ،6ص634
 .63ابن شهر آشوب ،مناقب آل ابيطالب ،ج،1

ص 225
 .64ر .ك به  :ابن ابي الحديد ،شرح نهج البالغه،
ج  ، 16ص 216؛ طبرس��ي ،مجمع البيان ،ج
 ،6ص 634؛ سمهودي ،وفاء الوفا ،ج  ،3ص
 ،997احياء التراث ،بيروت1401 ،ق .بحراني،
محدث قمي ،فيض
البرهان ،ج  ،6ص  78و ّ
الع ّ
الم ،ص  ،211نويد ،قم1365 ،ش.
 . 65نگارن��ده اين خطب��ه را از ده منبع معتبر نقل
كرده و كتابشناسي  92عنوان از شروح آن را
در «كتابنامة آثار ماندگار تنها يادگار پيامبر»
دليل ما ،قم 1384 ،ش .آورده است.

