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تالش ما بر آن است با بررسي دقيق موضوِع 
فدك و كاوش در اس��ناد مربوط به آن و تجزيه 
و تحليل مدارك مختلف، به اين رويداد تاريخي 

بپردازيم.
عالقمندي ش��ديد نگارنده ب��ه اين موضوِع 

حساس، به  گونه اي است كه 

از سال ها پيش اس��ناد و مدارك مختلف مربوط 
ب��ه فدك را از كتب معتبر اهل س��نت و تش��ّيع 
اس��تخراج و فيش برداري نموده و پس از دسته 

بندي به صورت دقيق تنظيم كرده ام.
 اكن��ون كه پس از 2۰ س��ال، با عنايت ويژة 
پروردگار سبحان، به نگارش اين رويداد 
مهم اق��دام مي  ش��ود، تقريبًا 
اسناد و مدارك آن 

ماجراي فدک
علي    محمد  بشارتي

فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
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كاماًل در دسترس مي  باشد.
از س��وي ديگر، ب��ا توّجه ب��ه اهميت اين 
موضوع از ديد شيعه و توّجه خاص بسياري از 
بزرگان اهل تسنن به اين رويداد، دو اقدام جديد 

به تالش هاي مستمر گذشته اضافه شده است:
۱�  سفر به منطقة فدك؛  نگارنده از مناطق 
بدر و حنين و تبوك و خيبر و فدك ديدار كرده و 
منطقه را به لحاظ استراتژيكي مورد بررسي دقيق 
)البته از ديد خود( قرار داده  و يادداشت هاي مفيد 
تهيه كرده ام. شايد اين تحليل دقيق، نخستين بار 

است كه در زبان فارسي منتشر مي  شود.
2�  بررس��ي  دقيق  تر اس��ناد؛  همانگونه  ك��ه 
پيش  تر اش��اره ش��د، مدارك مرب��وط   به فدك، 
هرچند از قب��ل تهيه وتنظيم گرديده، ولي براي 
پرهيز از يكجانبه  گراي��ي و جلوگيري از عجله 
و ش��تاب � كه با كارهاي پژوهشي وتحقيقاتي 
منافات آش��كار دارد �  اس��ناد مربوط ، مجددًا 
مورد بررس��ي و مطالعه قرار گرفت تا چيزي از 

قلم نيفتد.

سرزمين فدك
در  و  مدينــه   شــرقي  درجنــوب 

نزديكي هــاي   خيبــر، آبادي هــاي پراكنــده   
وچشمه  ســارها و قنات  هاي فراواني در قديم 

وجود داشته که آن را »فدک« مي  خواندند.
با توجه به هواي داغ، گرم و خشك مكه 
و هواي گــرم مدينه، فدك از هوايي نســبتًا 
مايم برخوردار بوده و هنوز هم نسبت به مكه 

و مدينه، هواي بهتري دارد.
 اين سرزمين سوق الجيشي و تپه ماهورها 
ســرزميني  بســيار آباد و پرمحصول بوده و از 
اين رو، همواره مورد توجه ساكنان و مردمي 
بوده كه با اهالي آنجا در داد و ســتد و رفت و 

آمد بوده اند.
فاصلة فدک تا مدينه حدود140 كيلومتر 
است.  به جهت حاصلخيز بودن سرزمين آن، 
يهوديان از دير باز بر آن استيا يافته و قدرت 
سياســي، نظامي و اقتصادي خود را بر اطراف 
توسعه دادند و تقريبًا همة مناطق؛ اعم از يثرب 

وحومه را زير سلطة سنگين خود گرفتند.
سلطه بر اين سرزمين حاصلخيز و آباد، به 
يــك نبرد نظامي نيرومند نيــاز دارد؛ به همين 
دليل سران سلطه گر يهود و رؤساي قبايل آن، 
همواره بــراي جلوگيري از نفوذ بيگانگان در 
قلمرو گســتردة خود، در يــك حالت نظامي 

دائمي به سر مي بردند.
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اگر ســخن يعقوبي را در مــورد جمعيت 
يهوديان اين منطقه بپذيريم، حساسيت منطقه 
و موقعيت ويژة آن مشخص مي   شود. يعقوبي 
جمعيت اين منطقه را در آن زمان بالغ بر بيست 

هزار نفر نوشته است.1

موقعيت فدك
يهوديان ازديرباز، عناصري حريص و مال 
دوســت بوده  اند. درست اســت که مهاجرت 
آن  ها به مدينه، برابر بعضي از اســناد، به منظور 
گرويــدن به اســام و ايمــان آوردن به پيامبر 
اســام بوده، امــا خوي مــال دوســتي و دنيا 
طلبي  شان باعث شد كه پس از بعثت حضرت 
محمد، نه تنها به اســام ايمــان نياورند كه به 
عكــس، در تمامي توطئه هــا و پيكارهايي كه 
بر ضّد اســام صورت مي گرفت سهيم شدند. 
آنان عناصري موقعيت  شناس واقتصادي بودند. 
اســتقرار در بهتريــن وخوش  آب  وهواترين و 
اســتراتژيک  ترين نقــاط جزيرة العــربـ  که 
فــدک يكي از آن  ها بــودـ   از همين خصلت 

آنان نشأت مي  گرفت.
فدك سرزميني تپه ماهور و كوهپايه  بود. 
اين مســأله را عاوه بر اين  كه نگارنده خود از 
نزديك مشاهده كرده، اسناد تاريخي نيز دليل 

محكمي است بر اين ادعا.
واقدي  که مورخ قرن دوم بوده و درسال207 

قمري از دنيا رفته است، مي نويسد:
 »يهويان مردم��ي بودند كه همواره 

محصول و ميوه داشتند. آب هاي ايشان; 
چون آب ناحية »تيماء« ، چش��مه اي بود 
كه از ُبن كوهي جريان داشت و هيچ  گاه 
كم نمي ش��د. خيبر آن قدر آب داشت كه 
گويي بر روي آب قرار گرفته است. فدك 

هم اينگونه بود.«2
از نوشــتة واقدي بــر مي  آيــد که فدک 
درآن  زيــرا  بــوده؛  کوهســتاني  منطقــه  اي 

چشمه هايي وجود داشته است.
بسياري از موّرخان نوشته اند: فاصلة فدك 
تا مدينه دو روز راه بوده است.3 به نظر مي  رسد 
اين سخن درست باشد؛ زيرا در آن روزگار و با 
وسايل آن زمان، هر روز مي  توانستند حد اکثر 
70 کيلومتر راه طي کنند، جز موارد استثنايي و 
ضروري که با اســب  هاي تندرو بسيار بيش از 
ايــن مي  پيمودند. حال با توجه به اين  که اغلب 
اسناد حاکي است فاصلة فدک تا مدينه دو روز 
بوده، البته با وسايل نقلية مرسوم زمان پيامبر كه 
اسب، استر و يا شتر بوده است، نتيجه مي  گيريم 
که فاصلة فدك تــا مدينه حدود140 كيلومتر 
است نه بيشتر. بنابراين، بعضي از نظريات، كه 
فاصلة مدينه تا فــدك را 220 يا 250 كيلومتر 

دانسته  اند صحيح به نظر نمي  رسد.

محصول فدك
عمده توليدات فدك خرما بوده و اگر جو 

يا گندمي توليد مي شــده، 
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قابل توجه و ماحظه نبوده است.
به گفتة برخي روايات، محصول ســاليانة 
فدك 24 و يا 70 هزار دينار بوده اســت.4 البته 
هر دو دســته روايات مي  تواند درســت باشد؛ 
زيرا همانگونه كــه گفتيم، عمده محصوالت 
فدك خرما بوده و نخل خرما درختي اســت 
پر محصول که يک ســال خوب ثمر مي دهد 
و سال بعد حدود يك سوم محصول سال قبل 

بار مي آورد.
 بنابرايــن، عــدد 70000  دينــار، متعلق به 
ســال  هاي پر محصول و24000 دينار )حدود 
يك سوم هفتاد هزار دينار( مربوط به سال  هاي 
كم محصول است؛ يعني متوسط درآمد ساليانة 

فدك چيزي حدود50 هزار دينار بوده است.

درآم�د س�ابق ف�دك به وج�ه رايج 
امروز

تبديــل درهم و دينارـ  كه وجه رايج زمان 
پيامبر بودهـ   به وجه رايج امروز، كار دشواري 
نيســت. هر دينار معــادل ده درهم و هر درهم 
به وجه رايج امروز،  حدود بيســت هزار ريال 
)دو هزار تومان( مي  شــود. پس در آمد ساليانة 

فدك به وجه 

رايج امــروز، چيزي حدود يك ميليارد تومان 
بوده است.

ممكن است برخي در رقم ياد شده ترديد 
كنند. اکنون براي روشــن شدن ذهن اينگونه 
افــراد، توضيح مي  دهيم كــه برابر آنچه كتب 
معتبر شيعه در مورد در آمد ساليانة فدك نقل 
كرده اند و مرحوم شــيخ عباس قمي در سفينة 
البحار آورده،5 محصول ساليانة فدك 24 و يا 

70 هزار دينار بوده است.
گفتيم كه تفاوت عدد24 هزار دينار و 70 
هزار متعّلق به توليدات متفاوت خرماي فدك 

در سنوات مختلف بوده است. بنابراين:
در آمد دو سال فدك )دينار(  

  70000+24000 = 94000       
ميانگين درآمد ساليانة فدك )دينار(      

94000 ÷ 2 = 47000      
در آمد متوسط ساليانة فدك)ريال(  

20000*47000=940/000/000
از طرفي تقريبًا همة محّققان، هر دينار را ده 
برابر درهم6 و هر ده دينار را معادل هفت مثقال 
طا نوشته اند،7  پس اگر قيمت هرمثقال طا را 
امروز362/000 ريال8  محاسبه كنيم، عدد زير 

به دست مي آيد:
قيمت هفت مثقال طا يا ده دينار به ريال 
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356/000*7= 2/492/000
قيمت يك دينار به ريال                

2/492/000 ÷ 10=249/00        
ما براي سادگي محاسبات، قيمت هر دينار 
را بيســت هزار تومان گرفته ايم تا محاســبات 

بعدي براي عموم قابل درك و فهم باشد.
وچون متوسط در آمد ســاليانة فدك 50 

هزار دينار بوده است، به تومان مي شود:
يك ميليارد تومان در آمد ساليانة فدك 
)50/000*200/000=1000/000/000(

افرادي كه متوجه نشــدند، يک بار ديگر 
محاسبات را ماحظه کنند.

وسعت و گسترة فدك
حال  كه دانســتيم حداقل در آمد ســاليانة 
فدك چيزي حدود يك ميليــارد تومان بوده 
است، با يك محاسبة علمي مي توانيم وسعت 

فدك را هم به دست آوريم.
 نخلبان هــا و آشــنايان بــه نخلــداري و 
نخلكاري، به  خوبي مي داننــد كه مقدار توليد 
خرما از هر نخل متفاوت است و اين تفاوت، به 

چند عامل بستگي دارد:
1ـ   موقعيت زمين:  هر چه زمين مناسب  تر 
باشــد، توليد خرما بيشــتر و كيفيــت آن بهتر 
مي شــود. در زمين هاي ماسه اي و شنزار، نخل 

زودتر و بهتر ثمر مي دهد.
2ـ   آب و هـوا :  نخــل در مناطــق گرم و 
مرطــوب، محصوِل مطلوب  تري دارد و نيز در 

هنگام بارداري، بايد هر هفته آب بخورد. گرم 
و خشك بودن محيط، كمّيت و كيفيت خرما 

را پايين مي آورد.
3ـ   پيـري و جواني:  نخل جوان، خرماي 
ممتاز و زياد ندارد. نخل پير نيز خرماي فراوان 
ومطلوب نمي دهــد. بهترين خرمــا مربوط به 
نخل هاي15 تا40 ساله است. گفتني است عمر 
نهايي نخل، مانند عمر انسان، از 80  تا 100 سال 

است.
۴ ـ  انـواع خرمـا:  تاكنــون بيــش از 70  
نــوع خرما در جهان شناســايي شــده اســت. 
خرماي جنوب كشــورمان )ايــران( از بهترين 
خرماهاســت. خرماي مطلوب، خرمايي است 
كه قندش متوسط و پروتئين و مواد ُمغّذي آن 
مناسب باشد. در مناطق جنوب ايران،  نزديك 
بــه 25 نوع خرما وجــود دارد. بهترين خرماي 

ايران، خرماي شاهاني است.
خرماي كشــورهاي شــمال آفريقا؛ مانند 
الجزايــر، تونس و مراكش بهترين و گرانترين 
خرما در دنياســت. قيمت هر كيلو خرماي اين 
كشــورها در اروپا، حدود5 تا 10 دالر است؛ 

يعني 40/000 تا 80/000  ريال.
در کشــور عربســتان بيش از ده نوع خرما 
وجــود دارد. خرماي مدينــه مطلوب و خوب 
است. قيمت هركيلو خرماي بسيار معمولي در 
عربســتان ده ريال سعودي است؛ يعني25000 

ريال به پول ايران. البته اين 
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خرما از پســت  ترين و ارزان تريــن خرماهاي 
سعودي است. قيمت خرماهاي بسيار مرغوب 
اين كشور، هر کيلو تا 100 ريال سعودي؛ يعني 

بيش از بيست هزار تومان است.
اگر توليد متوســط خرماي هر نخل را در 
ســال 50 كيلو و هر كيلو گــرم خرما در زمان 
پيامبر را يک درهم به حساب آوريم، مي توانيم 
مقدار توليد نخل  هاي مزرعة فدك را با محاسبة 

زير به  دست آوريم:
در آمد متوسط ساليانة فدك با 

درهم500000=10*50000
تعداد نخل هاي فدك       

500000÷ 50=10000    
خرمابان  ها به خوبي مي دانند كه متوســط 
فاصلة الزم براي كاشت و داشت هر اصله نخل 
حدود ده متر اســت. بنابراين، وسعت فدك با 

محاسبة زير به  دست مي آيد:
وسعت فدك

100/000=10*10/000 متر مربع
و چون هر ده هزار متر، يك هكتار است، پس 
وسعت فدك   حدود 10 هكتار بوده است. البته 
اين محاسبه با دقت و مراقبت و مطالعه و تفحص 

ت  ر صــو

گرفته اســت و اوليــن باري اســت كه چنين 
محاسبه اي انجام مي شود.

وسعت فدك به هكتار
100/000÷ 10/000=10

پس خاصة اين بخش از بحث فدک، به 
قرار زير است:

1ـ وسعت : 10 هكتار
2 ـ تعداد نخل  ها :  10000 

3ـ  در آمد ساليانه: يك ميليارد تومان
۴ـ  مقدار توليد: 500 تن يا پانصدهزار كيلو

البته در محاسبات فوق، كه مستند به روايات 
و مســائل علمي در امور كشــاورزي و توليد 
صنعتي است، كمترين ترديدي نيست. وسعت 
فدك و توليدات خرما و عايدات ســاليانة ياد 
شده، قدري بيشتر از مراتب فوق است اما اين 

تفاوت در نتيجه گيري تأثير چنداني ندارد.

اشكاالت وارد بر اين بحث
اشــكاالت و ايرادهايي كه ممكن اســت 
خوانندگان و پژوهشگران بر اين بحث بگيرند، 

از دو دسته و گروه خارج نيست:
1ـ گروهي ممكن است اين بحث را فاقد 
مبناي علمي بدانند و اصواًل بحث در بارة يك 
مزرعه را توهين به ساحت عده  اي! تلّقي كنند 
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کــه بايد گفت اين ايراد كامًا وارد اســت! و 
اصًا بحث هاي اين كتاب و ديگر آثار نويسنده 
تمامًا از ديد چنين کساني پر از اشكال است؟!

و  صاحبنظــران  ديگــر،  گروهــي  2ـ 
پژوهشگران و محّققان هستند که ممكن است 
كلّيت بحث را بپســندند ولي در آمار و ارقام 
آن ترديد كنند. براي روشــن شدن اذهان اين 

عزيزان، به نکاتي اشاره مي كنيم:
الف: از آنجاكه ايــن بحث كامًا جديد 
و بي سابقه است و در اســناد؛ اعم از فارسي و 
عربــي، ردپايي از آن ديده نمي شــود، ممكن 
است اعجاب انگيز باشد ولي با دقت در اسناد 

و محاسبات، صّحت ارقام به اثبات مي رسد.
ب: در اذهــان ما، از فــدك، يک مزرعة 
دور افتاده و كم ثمر تصوير شــده اســت، در 
حالي  که فــدك از يــك مبحث ســاده، كه 
عده اي دنبــال آن بودند، به يك بحث علمي، 
اعتقادي، فلسفي و به قول امروزي ها به صورت 
يك بحث استراتژيك و راهبردي در آمده و 
هزار و چهارصد سال است که همچنان بحثي 

چالشي است.
ج: عده اي ممكن اســت در مورد در آمد 
ســاليانة فــدك ترديد كنند. راســتي كه عدد 
يك ميليارد تومان عدد درشــتي اســت. اگر 
خوانندگان به ياد داشته باشند، قيمت يك دالر 
قبل از انقاب 80 ريال و قيمت هر قطعه سكة 
رايــج آن  روز7500 تا 8000 ريــال بود، ولي 
امــروز دالر 8370 ريال و هر قطعه ســكه بهار 

آزادي 895/000 ريال است؛9 يعني قيمت دالر 
صد برابر و قيمت هر سكه نيز حدود صد برابر 
افزايش يافته اســت. با اين محاســبه مي توانيم 
بگوييم در آمد ساليانة فدك به قيمت بيست و 

پنج سال پيش، ده ميليون تومان بوده است.
د: گفتيــم اين مبحث جديد اســت، ولي 
طــرح، توضيح و تفســير و تشــريح آن مبتني 
بر اســناد و مدارك غير قابل انكار مي باشــد. 
در محاســبات، كمترين خبــط و خطايي راه 
نيافته اســت. اســناد و مدارك و مباني آن هم 
محكم اســت. بنابراين، جاي اشكال نمي ماند. 
ولي عزيزان با بررســي مســتندات، به درستي 

محاسبات و نتيجه  گيري پي مي برند.
هـ : خوب است نگاهي به بعضي از اسناد 
و مــدارك تاريخي بيندازيم تــا اعداد و ارقام 
ارائه شده، علمي تر و دقيق تر جلوه كنند. سيد 
قطب نويسندة معروف سني مصري مي نويسد:

»روزي كه عثمان کش��ته شد )سال 
35 هجري(، يكصد و پنجاه هزار مثقال 
طا و يك ميليون درهم نقد داشت. قيمت 
ضياع وي )اموال غير منقول( صد هزار 
دينار بود. عاوه بر آن، وي داراي تعداد 

زيادي اسب و شتر بود.«10
اگر از درهــم و دينار و بقية دارايي عثمان 
بگذريم، تنها قيمت يكصد و پنجاه هزار مثقال 
طاي وي، چيزي حدود پنج ميليارد و سيصد 

و چهــل ميليــون تومان 
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مي شود. چون وزن مثقال امروز با زمان عثمان 
تغيير نكرده اســت؛ يعني قيمــت اموال منقول 

عثمان 10 ميليارد تومان بوده است!
و:  وقتي از آغاز اسام و به فرمان پروردگار 
سبحان، امير مؤمنان7 جانشين بافصل پيامبر 
شــدند، بايد آن حضرت به لحــاظ مادي نيز 
از امكانــات الزم برخوردار باشــند تا بتوانند 
مشكات عديدة نيازمندان را برطرف كنند. به 
گفتة برخي از محّققان و عالمان؛ پذيرش مقام 

و منصب، به هزينة سنگين نياز داشت.
علي7 بــراي حفظ اين مقــام ومنصب 
مي  توانستند از درآمد فدك  حداكثر استفاده 
را بکنند. گويا دستگاه خافت از اين پيش  بيني 
آگاه شــده بود كه در همان روزهاي نخست، 
فدك را در دســت خودگرفت.11  بايد درآمد 
فدك به  انــدازه  اي باشــد که اميــر المؤمنين 
مشــكات  بتواننــد  زهــرا8  و حضــرت 
اقتصــادي مــردم و ارباب رجــوع را برطرف 
كننــد. به  خصوص انبوه قبايل و عشــايري كه 
تازه مســلمان بودند و از تمّكــن مالي بهره  اي 

نداشتند.
ز:  درآمــد فــدك در آغاز بــه مصرف 

مردم  عمــوم 

مي رســيد. عثمان درآمد و عايدات آن را ميان 
اقوام خود تقسيم مي کرد. معاويه يك سوم در 
آمد فدك را به مروان بن َحَكم و دو سوم ديگر 
را به عمرو بن عثمان بخشيد. معاويه پس از به 
شهادت رســاندن حضرت مجتبي7  تمامي 
فدك را به مروان داد.12 راستي اگر تصّور شود 
كه فدك يك مزرعــة معمولي و كوچك و 
كم درآمد بود، ارزش آن را داشــت كه يك 
ســوم آن را به مروان بن حكم بدهد و دو سوم 

ديگر را به فرزند عثمان هديه كند؟!
اين  ها داليل نويسندة اين مقال، در تجزيه و 

تحليل درآمد نجومي فدك است.
درمورد ارزش فدك و درآمد ساليانة آن، 

به دو سند مهم استناد مي  كنيم:
1.  ابن ابي الحديد، دانشــمند مشهور اهل 

تسنن در قرن ششم هجري مي  نويسد:
 »به يك��ي از دانش��مندان علم كام 
اماميه، به نام علي بن تقي از شهرستان 
نيل گفتم آيا فدك غير از نخلستاني كوچك 
با زميني نه چندان بزرگ بود؟ پاسخ داد، 
نه، اين چنين نيس��ت، بلكه بسيار بزرگ 
بود؛ به ان��دازه اي كه هم اكنون در كوفه 
نخلس��تان وجود دارد، در آن  جا درخت 
خرم��ا بود. ابوبك��ر و عمر كه حضرت 
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زه��را را از تصرف در فدك منع كردند، 
منظ��وري جز اين نداش��تند كه علي7 
نتوان��د از طريق در آمد اين نخلس��تان 
نيرويي جمع كند و بر سر خافت درگير 
ش��ود. لذا به دنبال تصرف فدك، علي و 
فاطمه و ديگر افراد بني هاشم را از خمس 
منع كردند و نگذاشتند در خمس تصّرف 
كنند؛ زيرا انسان تهي دست كه مالي در 
بساط ندارد، همتش ناتوان و شخصيتش 
نزد خود ُخرد و كوچك مي نماياند و به 
جاي اين  كه در رياس��ت و خافت باشد، 
به دنبال كسب و پيشه اي است تا زندگي 

خود را اداره كند.«13
2. عّامة مجلســي از كشف المهّجة سّيد 
بــن طاووس نقل مي كند كــه عوايد و درآمد 
فدك در هر سال، بيســت و چهار هزار دينار 
و در روايتي ديگر هفتاد هزار دينار بود و شايد 
اين اختاف رقِم در آمد، مربوط به ســال هاي 
مختلف است. به هر حال، از اين ثروت فروان 
نمي شود بي جهت چشم پوشــي كرد و از آن 

سخن نگفت.14
در تجزيــه و تحليل دو ســند پيش  گفته، 
كافي است بگوييم: مقايسة نخلستان هاي فدك 
با ميزان نخلستان هاي كوفه، درخور توجه بسيار 
وتأييد محاســبات ماست. حجم نخلستان هاي 
كوفه در قرن ششــم كه دورة اقتدار بني عباس 
و توسعة بي  سابقة اين شهر است، بخوبي نشان 
مي دهدكه همواره وسعت فدك و درآمد قابل 

ماحظة آن، مورد توجه همگان بوده اســت. 
همچنين درآمد ساليانة فدك را اگر بخواهيم 
بر مبناي 24 هزار دينار )بنابر بعضي از روايات( 
محاسبه كنيم، چيزي حدود 480 ميليون تومان 
بــه وجه رايــج امروز مي شــود ولــي چنانچه 
براســاس70 هزار دينار حســاب کنيم، به رقم 
نجومي يك ميليارد و چهارصد ميليون تومان 
مي رســد. هر عدد را كه بخواهيم بپذيريم، به 
سياست كلي خلفا و تمهيدات آن  ها در محروم 
ســاختن اهل بيت و هواداران آن  ها از مســائل 

اقتصادي بر مي  گردد.
درمورد وســعت فدك به  روايتي اشــاره 

مي  کنيم  که ازاهل تسنن نيزنقل  شده است:
 »لا نزل��ت }َو آِت َذا اْلُقْربى  َحقَّه { َدَعا 

النَّيب9  َفاِطَمَة َفَأعَطاَها َفَدَك الَكِبرَي«.15
»زماني كه آية  }َو آِت َذا اْلُقْربى  َحقَّه {  
نازل ش��د، پيامبر فاطمه را خواس��ت و 

فدك بزرگ را به او بخشيد.«

تسليم فدک بدون جنگ و درگيري
با توجه بــه پيروزي هاي گســترده و برق 
آساي مسلمانان در سرزمين هاي يهود، شكست 
سنگين يهوديان بني قينقاع و بنو قريظه، ترس 
زيادي در دل  يهود ايجاد شد. آن  ها يقين  كردند 
كــه روزي به سرنوشــت يهوديان شكســت 
خوردة مدينــه مبتا خواهند شــد، ولي الف 

تبهكار  سران  وگزاف هاي 

فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
سياسی، تاريخی

219 



87
ن 

تا
س

تاب
م، 

ده
انز

ش
ل 

سا
 6

ه 4
مار

شـ

يهــود و حمايت هــاي متقابل بت پرســتان از 
آن  ها و حمايت آن  ها از بت پرستان، به صورت 
مصنوعي، مقداري به آيندة كوتاه مدت خود 
اميدوارِي نســبي پيدا كرده بودند كه البته اين 

وضعيت چندان طول نكشيد.
البته بايد بگوييم كه استحكامات نيرومند 
و فــوق العــادة يهوديان بني نضيــر، بعضي از 
مســلمانان را هم ترســانده بود. راستي هم كه 

استحكامات آن  ها نيرومند بود.
مســلمان ها تصور نمي كردند كــه بتوانند 
بني نضيــر را، بــا آن همه امكانــات از پاي در 

آورند. قرآن كريم در اين باره مي فرمايد:
}َما َظَنْنُتْم َأْن َيُْرُجوا َو َظنُّوا َأنَُّهْم ماِنَعُتُهْم 
ُحُصوُنُهْم ِم��َن اللَِّ َفَأتاُهُم اللَُّ ِم��نْ َحْيُث لَْ 

حَيَْتِسُبوا َو َقَذَف ِف ُقُلوِبِهُم الرُّْعَب{ .16
»ش��ما تصور نمي كرديد كه آن  ها از 
آنجا دفع شوند و خود آن  ها هم تصور 
مي كردن��د كه اس��تحكامات و قلعه هاي 
آن  ها مانع شكستشان خواهد شد.  پس 
خداون��د از جايي بر آن  ها ضربه زد كه 
فكرش را نمي كردن��د. آري، خدا در دل 

آن  ها وحشت انداخت...«

تــرس و وحشــتي  كه پيروزي هــاي برق 
آساي مسلمانان در مناطق مختلف، در دل هاي 
مشركين انداخته بود را، از همين آيه به راحتي 
مي توان فهميد. اما يهوديان سركش و بد عهد 
و كينه توز و نا آرام، هرگز از اين شكســت ها 
درس نگرفتند. آن  ها شبانه روز در صدد توطئه 
بر ضّد اســام بودند. اغلــب با يك گام عقب 
نشيني، در ســنگري جديد موضع مي  گرفتند 
و به برنامه ريــزي و هماهنگي جهت حمله به 
مدينه مشغول مي  شدند. ســنگر خيبر، قاع و 
اســتحكامات كم نظير، با امكانات گســترده 
و وســيع همراه با جنگجويان متعصب و زخم 
خورده! آنان حتي شــرايط الزم براي پايداري 
در برابر لشكركشي هاي ايران و روِم آن  روز را 

هم داشتند.
اگــر حمايت هــاي سياســي و روانــي و 
اطاعاتي بت پرستان قريش را به اين امكانات 
بيفزايــم، موقعيــت ممتاز خيبــر را تا حدي به 
تصوير كشــيده ايم، اما خداوند ارادة ديگري 
داشــت. قــرار خداوند بر اين بودكــه يهود را 

زبون، ذليل و نابود سازد.
تســخير خيبــر تقريبــًا تمامــي حيله ها و 
نقشــه ها و برنامه هاي برانــدازي يهود را بر هم 
ريخت و دسيســه هاي آن  هــا را خنثي کرد و 
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برنامه  ريزي ه��اي آن  ها را به  كل��ي برهم زد و 
عقيم گذاشت.

امضاي صلح »حديبيه« در ذي قعدة س��ال 
ششم هجري، تا حد زيادي مسلمانان را از ناحية 
مكه و مشركان قريش آسوده خاطر کرده بود. 
بنابراين، پيامبر با آس��ودگي بيشتر به دفع يهود 

پرداختند.
فتح خيبر در ماه رجب سال هفتم هجري، 
هرچند حادثة بس��يار مهم و فوق  العاده بود اما 
به لحاظ سياسي، صلح حديبيه بسيار مهم تر و 

ارزنده تر محسوب مي شد؛ زيرا:
1.  مهم  تري��ن و قوي  ترين و مركزي ترين 
مخالفان اس��ام، بي طرفي اختيار ك��رده و از 

مخالفت بيهوده با اسام دست كشيده بودند.
2.  يهود، مؤثرترين مّتحد استراتژيك خود 

را از دست داده بود.
3.  عش��اير و قبايل بت پرس��ت كه مّتحد 
بالقوه و بالفعل قريش بودند، راه خود را انتخاب 

کردند و به تدريج مسلمان شدند.
اين  ها اثرات صلح حديبيه در داخل جزيرة 
العرب ب��ود. درعرصة خارج��ي نيز اين صلح 

اثرات بسيار مفيدي به همراه داشت؛ مانند:
ال��ف(  روِم آن روز، كه ب��ا نا آرام كردن 
دائمي سرحدات و حدود كشور اسامي آمادة 
رو در رويي با اسام بود، مصلحت خود را در 

بيطرفي و توقف اقدامات نسنجيدة خود ديد.
ب( قدرت مث��ال زدني مش��ركان قريش 
و يهودي��ان، در دل آن  ها نيز ت��رس زيادي از 

قدرت اسام انداخته بود. آن  ها پس از آن  كه 
قدرت توفندة اس��ام را در آرام كردن مكه و 
شكس��ت دادن يهوديان مشاهده كردند، براي 
دفاع در مقابل اسام حالت آماده باش به خود 
گرفتند؛ يعن��ي حالت تهاجمي آن  ها به حالت 
تدافعي تبديل ش��د. اين موضوع مس��ألة بسيار 

مهم و فوق العاده  اي بود.
ج( تحّول بسيار مهم ديگر اين  كه: پس از 
صلح حديبيه پيامبر اسام، رسالت جهاني خود 
را اعام کردند و با نوش��تن نامه هاي متعدد به 
سران كشورهاي دور و نزديك و اعزام هيأت 
نمايندگ��ي به اي��ران و روم و حبش��ه و مناطق 

ديگر، دعوت جهاني خود را آغاز کردند.
فتح خيبر، در اين روند سرعت ايجاد كرد 
و امور را بيشتر وفق مراد اسام پيش برد. اکنون 
نمي خواهيم در بارة اين س��ؤال بحث كنيم  كه 
آيا صلح حديبيه موجب شكس��ت زود هنگام 
يهوديان خيبر و تس��خير قلعه هاي آنان ش��د و 
يا اين  كه ضعف و شكس��ت هاي يهوديان بني 
قينقاع و بني نضير و نابودي يهوديان بني قريظه، 
مكيان را واداشت كه با پيامبر اسام صلح  نامه 

امضا كنند؟
هرچه هس��ت به نظر ما ه��ر دو رويداد بر 
يكديگر اثرات غير قابل انكار داشت كه حاصل 

آن فراگير شدن اسام در جزيرة العرب بود.
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پيروزي  هاي برق آسا
رويدادهاي سال  هاي پنجم و ششم هجري 
تأثي��رات زيادي بر جزيرة العرب گذاش��ت و 
ديگر هيچ ش��هر و قلعه و روستا و هيچ قبيله و 
عشيره اي نبود كه از اسالم و از موج هدايت گر 
توحيدي � كه از مدينه آغاز ش��ده بود � سخن 
نگويد و اظهار عالقه براي شنيدن آخرين اخبار 
در مورد پيروزي هاي سپاه اسالم نکند. هر چند 
عرب جاهلي از وسايل خبررساني به شكل آن 
روز و آن سال ها كه در ايران و روم مرسوم بود، 
 بهره  اي نداش��ت،  اما در انتشار اخبار مربوط به 
اسالم و مسلمانان يد طواليي داشت؛ يعني در 
آن سال ها، برابر اسناد تاريخي، هيچ حادثه اي 
در جزيرة العرب به مانند اخبار اس��الم، تكان 

دهنده و توفنده نبود.
جنگ هاي طوالني ايران و روم نيز مس��ألة 
بس��يار مهمي ب��ود كه ميان دو قدرت مس��ّلط 
منطقه اي جريان داش��ت و خبرهاي آن جنگ 
هم بس��يار موحش و تكان دهنده بود. هر روز 
خبره��اي تازه اي از جبهه ها مي رس��يد. گاهي 
ايرانيان پيش��روي مي كردن��د وزماني روميان 
دست به پيشروي در جبهه ايرانيان مي زدند. اين 

جنگ  ه��ا 

از س��ال 604 تا 628 ميالدي به مدت بيس��ت 
و چهار س��ال به درازا انجاميد. طوالني ش��دن 
اين جنگ ها قدري ازحساسيت  آن مي كاست 
و اخب��ارآن را نيز كمرنگ مي كرد. س��رانجام 
روميان توانستند قواي ايران ساساني را در سال 
628 ميالدي شكس��ت دهند. آن س��ال دقيقًا 
مقارن سال  ششم هجري وسال صلح نامة حديبيه 
بود؛17 يعني  قواي  اس��الم درهمه  ج��ا به برتري 
رسيده بود. حال شايد خشم و عصبانيت خسرو 
پروي��ز را بتوانيم از دريافت نامة پيامبر اس��الم 
بفهميم. خسرو پرويز پادشاه فاسد و خودكامه و 
ستمكار ساساني  كه بر اثر بي كفايتي، نيروهايش 
از روميان شكست خورده بودند و وي به شدت 
ذليل و تحقير ش��ده بود ب��ا دريافت نامة پيامبر 
اسالم بيشتر تحقير شد و از روي عصبانيت نامة 
پيامبر اس��الم را پاره ك��رد. وقتي خبر حركت 
زشت خسرو پرويز به پيامبر رسيد، آن حضرت 
فرمودن��د: »الّلُهّم َمّزْق ُمْلَك��ه«.18 »خداوند! 

پادشاهي اش متالشي ساز!«
نفرين پيامبر اثر گذاش��ت. طولي نكش��يد 
كه »شيرويه« فرزند خس��رو پرويز، كه پدرش 
را مس��ّبب شكس��ت هاي س��نگين از روميان 
مي  دانست، شبانگاه به سراپردة وي راه يافت و 
از پاي��ش در آورد؛ »َفَم��ّزَق اللُّ ُمْلَكُه َو ُمْلَك 
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َقْوِمِه«.19  بگذريم.
نقل اين فرازهاي تاريخي، از قدرت رو به 
توسعة اسام در سال  هاي پنجم و ششم هجري 
حكايت دارد؛ حركت و توســعه  اي كه هرگز 

متوقف نشد.

اهالي فدك چه كردند؟
با توجه بــه مقدماتي کــه آورديم، اهالي 
فدك از حوادثي كه پيرامون آن  ها مي گذشت 
آگاه مي شدند. فاصلة آن  ها تا خيبر فقط يك 
منــزل راه بود. آن  ها تصميــم گرفتند با پيامبر 
اســام صلح كنند، که اين تصميم عاقانه اي 

بود.
واقدي مي نويسد: »ُمحيِّصه گويد: مردي از 
سران فدك كه به او »نون بن يوشع« مي گفتند، 
همــراه تني چند از يهوديان بــا من آمدند و با 
رسول خدا صلح كردند تا خونهايشان محفوظ 
بماند. آن حضرت ايشان را از آن سرزمين تبعيد 
كند و تمام اموال خود را به پيامبر واگذارند و 
چنين شد. در پيشنهاد صلح چنين آمد که: نيمي 
از خــاك فدك از يهوديــان و نيمي از پيامبر 
خدا باشد و پيامبر اين پيشنهاد را پذيرفتند. اين 

مطلب از مطلب نخست صحيح تر است.«20
»فدك قريه اي است در حجاز كه از آنجا 
تا مدينه دو روز راه است.21 وگويند سه بخش 
بوده است. هنگامي كه پيامبر خدا9 ، خيبر و 
قاع آن را فتح كرد، سه قلعه پايداري كردند 
و محاصــرة آن  ها به دشــواري گراييد و اهل 

فدك قاصــدي نزد پيامبر خدا فرســتادند كه 
امــوال و ميوه هاي خود را به نصف تقســيم و 
مصالحه نمايند. پيامبرخدا اين غنيمت جنگي 
را پذيرفت. در اين ناحيه چشمه ها و نخلستان ها 

بود.«22

فدك متعّلق به پيامبر است
بنابراين، مزارع گستردة فدك از آِن پيامبر 
شد. باز برابر نّص قرآن كريم اگر سرزميني و 
يا اموالي بدون جنگ و لشكركشــي به دست 
پيامبر اســام بيفتد، تعّلق مطلق به پيامبر دارد. 

قرآن كريم مي فرمايد:
}َو م��ا َأف��اَء اللَُّ َعلى َرُس��وِلِه ِمْنُهْم َفما 
َأْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َو ال ِركاٍب َو لِكنَّ اللَّ 
يَس��لُِّط ُرُسَلُه َعلى َمْن َيش��اُء َو اللَُّ َعلى ُكلِّ 

َشيْ ٍء َقِديٌر{ .23
»چي��زي كه خداوند به رس��ولش از 
آن  ها داد، چيزي است كه براي به دست 
آوردن آن نتاختيد ولي خداوند پيامبرش 
را بر آن مسّلط كرد و خداوند بر تمامي 

كارها تواناست.«

تداوم فقر، با دور ش�دن علي7 از 
خالفت

با توجه به بررســي هاي اســناد و مدارك 
غير قابل انكار، مي  توان گفت: نتيجة در اختيار 

گرفتن و تصرف فدك از 
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ســوي خلفا، محروم كــردن مــردم از عوايد 
سرشار و در آمد هنگفت و نجومي آن گرديد. 
واضح بودكه نشستن بر مسند خافت در جاي 
اميرالمؤمنين، علي بن ابي طالب كار ســاده اي 
نيست؛ زيرا تنها 70 روز از ماجراي شورانگيز 
غديرخم كه در آن، پيامبر گرامي اسام،  علي 
بن ابي طالب8 را به عنوان خليفه و جانشين 
بافصــل بعد از خود به مــردم معرفي كردند، 
مي گذشت. ذهن ها همچنان آكنده و خاطره ها 
مشحون از رايحة دلكش واليت و امامت بود. 
هنوز عطر دلپذير غدير به مشام مي رسيد و ترانة 
زيبا و شنيدني غدير، زيباترين سرود آزادگي و 
بالندگي تلّقي مي شد. قلب ها مملو بود از نسيم 
فرح بخش »اكمال دين« و روح ها با نشــاط از 

پيام دلنواز »اتمام نعمت«.
آري، اگــر اهل بيت: خافــت را در 
اختيار داشــتند، مردم را در مســير تعيين شده 
توســط پيامبر راهنمايي مي  کردند. مشكات 
اعتقادي واقتصادي مردم حل مي  شــد و اسام 
به عنوان ديــن عّزت و عظمــت و معنويت و 
زندگــي، به دنياي پرظلم و جور حاكمان روم 

و ايراِن آن روز معرفي مي  گرديد.
بيفزاييــم 

بــر اين مطلب کــه با طلــوع اســام، آفتاب 
امپراتوري هاي ايران و روم در ُشــرف غروب 

بود.
آثار زوال ايــن دو امپراتوري كه زماني بر 
بخش اعظم زمين حكومت مي كردند، در همه 
جا مشهود و محسوس بود. عدم تعرض اين دو 
قدرت مسّلط منطقه اي به عاصمة اسام، يكي 

از داليل اين مدعاست.
اگر اميرالمؤمين7 زمام امور را به دست 
مي  گرفت، عاوه براين  كه ريشة شرك و كفر 
و نفاق براي هميشــه مي  خشــکيد و از جوامع 
بشــري َكنده مي شد و مردم در مسير صاح و 
فاح طي طريق مي كردند، دنياي مردم نيز آباد 
و پر رونق و چشــم گير و خدايي مي شد؛ يعني 
اشتغال و توسعه و توليد و عدالتخواهي، ضامن 

سعادت دنياي مردم مي گشت.
راستي که اگر اميرالمؤمنين7 به قدرت 
مي رسيد، مشكات عديدة مردم به سرعت حل 
و رفع مي گرديــد. اهل بيت همواره در جهت 
حّل مشكات اقتصادي مردم گام برمي داشتند 
و از ايــن جهت مشــهور خاص وعــام بودند؛ 
به  طوري  كــه خداونــد ســبحان از اين روحية 

آسماني آنان تقدير نمود، آنجا كه فرمود:
يناً َو  عاَم َعلى ُحبِِّه ِمْس��كِ }َو ُيْطِعُموَن الطَّ
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ا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّ ال ُنِريُد  َيِتيماً َو َأِسريًا ِإنَّ
ِمْنُكْم َجزاًء َو ال ُشُكورًا{ .24

»غ��ذا را در حال��ي كه خ��ود به آن 
نياز دارند، به مس��كين ويتيم و اس��ير 
مي بخشند. اين حركت را فقط و فقط به 
خاطر خدا انج��ام مي دهند و انتظار يك 

تشّكر ساده را هم ندارند.« 
اهل بيت بهتر از هركس ديگر مي دانستند 
كه اگر مشــكات اقتصادي مردم حل شــود، 
مــردم بــا شــوق و عاقة فــراوان، به اســام 
روي مي آورند و عاشــقانه ِگرِد  شــمع اسام 
مي  چرخنــد. اين مهــم را خداوند بزرگ بيان 

كرده، آنجا كه مي فرمايد:
 }َفْلَيْعُبُدوا َربَّ هَذا اْلَبْيِت الَِّذي َأْطَعَمُهْم 

ِمْن ُجوٍع َو آَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف{.2۵
»خداي كعب��ه را عبادت كنند؛ خدايي 
كه آن  ها را از گرسنگي رهانيد وبه آن  ها 

امنيت بخشيد.«
 پــروردگار نمي فرمايد بــه خدايي ايمان 
بياوريد كه به شــما تعالــي و بالندگي و عّزت 
و كرامت داد، بلكه مي فرمايد: گرسنگِي شما 
را برطرف ساخت. پس گرسنگي و فقر عامل 
اصلي همة نابســاماني ها؛ از جملــه بي ديني و 
قانون  گريزي اســت بلكه معيشــت مناسب و 
اقتصاد قابل قبول، موجب گرايش مردم مسلمان 
به دين و رعايت ماحظات ديني خواهد شد. 

اين موضوع بسيار مهم است.
اگر اميرالمؤمنين بعد از پيامبر9 عهده دار 

امور مي شــدند، كارها وفق مــراد خدا وپيامبر 
پيــش مي رفــت و امــور ســامان مي گرفــت 
ونارسايي ها با برنامه ريزي هاي علي7 مرتفع 
مي گشــت؛ زيــرا امــام اميرالمؤمنين7 اهل 
برنامه  ريزي بودند. بهترين سند براي اثبات اين 

ادعا، نهج الباغه است.
بخشــي از برنامه هــاي اميرالمؤمنين براي 
حكومت، كه از فرمان تاريخي به مالك اشتر 

گرفته ايم، به شرح زير است:
1.  ايجاد اشــتغال در جهت افزايش توليد 
و قطع وابســتگي و كاهش واردات و افزايش 

صادرات.
2.  عمران شــهرها و روســتاها در راستاي 

تقويت توليد و كم كردن جاذبة شهرنشيني.
3. ترميم راه هــاي موجود و ايجاد راه هاي 
جديد وتوســعة آن  ها و ايجاد كاروانســراها و 
چاپارخانه ها به منظور تقويت ارتباطات سهل تر 

شهرها و روستاها با مركز.
4. توســعة تجارت جهت تشويق توليد و 
صــادرات و تحكيم قــدرت اقتصادي بخش 

خصوصي.
5.  ايجاد كارگاه هاي توليدي جهت توليد 

ساح هاي سبك و نيمه سبك.
6. توليــد انبوه اســب هاي رونــده و قوي 
در مســير تقويت نيروهاي رزمــي و آمادگي 

دايمي.
7. تعليــم و تدريــب و 
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آموزش نظامي با تشكيل كاس هاي آموزش 
تئوري و آموزشگاه ها و دانشكده هاي فرماندهي 
و ستاد جهت آموزش فرماندهان ارشد نظامي.

8 . تأســيس دانشــگاه ها و دانشــكده ها و 
پژوهشــكده هاي مختلف در جهــت فناوري 

علمي در زمينه هاي مختلف.
9. تأســيس مدارس در اقصي نقاط كشور 
درجهت سوادآموزي عمومي و پايان دادن به 

بي  سوادي.
10. توسعة كشاورزي و دامداري در جهت 
توليد انبوه محصوالت كشــاورزي و دامي به 

منظور خود كفايي و نيل به صادرات.
11.  اعــزام هيأت هــاي فرهنگي و تبليغي 
به كشــورهاي دور و نزديك، همراه با پيام در 

جهت معرفي اسام به مردم تشنة عدالت.
12. رفــع بيماري با تأســيس بيمارســتان 
در نقاط مختلف كشــور و ترويج بهداشــت 

عمومي.
13. تخصيــص زكات در ســير الهي، در 
جهت فقرزدايي و ايجاد تمايل در غير مسلمانان 

براي پذيرش اسام.
14. كمك درجهت ســاخت مساجد در 

مختلف  نقاط 

و تشويق مردم در اين راه.
15. ســاخت برج و باور در مرزها و ايجاد 
پادگان ها در نقاط مرزي و انجام گشــت دائم 
در پاسداري از مرزها به منظور حفاظت دائمي 
از تماميت ارضي و برگزاري مانورهاي مرتب 
در جهت آمادگي دفاعي دائمي و ايجاد ترس 

در دل دشمن.
16.  ايجــاد كاس هاي آموزش قضاوت، 

در تكميل برنامة نيل به عدالت اجتماعي.
17.  رســيدگي به  امور اقليت هاي مذهبي 
وتوجه به رفاه آن  ها در راستاي گرايش آن  ها 

به اسام.
18. تشــويق دائمي مردم به كار و تاش و 

توليد، با ايجاد زمينه هاي آن و تقويت توليد.
19. ايجاد يك ســازمان نيرومند اطاعات 
مردمي در جهت كشــف توطئه  هاي خارجي 
و خنثي كردن اقدامات خرابكارانه و شناسايي 

عوامل داخلي آن  ها.
20. بها دادن به علما و دانشــمندان و علم، 
با احترام به آن  ها و ارتباط پيوســته با ايشــان و 
تشــويق و تقويت آنان در نشــر آثار علمي و 

دانش جامعه.
21. ارتباط با كشورها و قدرت ها و انعقاد 
قــرار داد صلح و عدم تجــاوز و در عين حال 
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آمادگي كامل و زير نظر داشتن دشمن و عدم 
اعتماد به او.

»َو َلِك��ِن احْلََذَر ُكلَّ احْلََذِر ِمْن َعُدوَِّك َبْعَد 
َا َق��اَرَب ِلَيَتَغفََّل َفُخْذ  ُصْلِحِه َف��ِإنَّ اْلَعُدوَّ ُربَّ

ن «.26 ِباحْلَْزِم َو اتَِّهْم ِف َذِلَك ُحْسَن الظَّ
»زنهار!  زنهار از دشمن خود پس از 
آشتي بپرهيز، چه بسا دشمن به تو روي 
آورده تا غافلت كند وآنگاه ضربه  ات زند. 
پس دور انديش باش و به دش��من، زياد 

خوش بين مباش.«
22. بازرسي دائمي و محترمانه از مقدمات 
و مأموران در مناطــق دور و نزديك كه مردم 
گريز نشــوند و به رفاه و خــود محوري مبتا 

نگردند و خود را از مردم خود باالتر نپندارند.
23. توجه به عوامل ماليات و خراج كه ظلم 
نكنند. گرفتن ماليات به منظور رفاه عمومي و 
حل مشكات عامه اســت. نكند با شعار رفاه 

مردم، مردم آزاري شود.
24. به تــودة مردم بهاي ويژه داده شــود. 
مأمــوران و مقامــات بايــد در عمل بــه آن  ها 
بينديشند و به آن  ها گرايش داشته باشند. مردم 

محبوب خدا ورسول و مطلوب  آنانند.
َا ِعَماُد الدِّيِن َو ِجَاُع الُْْسِلِمنَي َو اْلُعدَُّة   »ِإنَّ
ِلْلَْعَداِء اْلَعامَُّة ِمَن اأْلُمَِّة َفْلَيُكْن ِصْغُوَك لَُْم َو 

َمْيُلَك َمَعُهم«.27
»همانا آنان كه دين را پش��تيبانند و 
موجب انبوهي مسلمانان و آمادة پيكار 
با دش��منان عام��ة مردم  ان��د، پس بايد 

گرايش تو به آنان باشد و ميلت به سوي 
ايشان.«

بايد  ومقامــات  مســؤوالن  كارگــزاران، 
همواره به مردمي بها دهندكه ســهم بيشــتري 
در تقويِت دين باوري و امنيت شهرها و مرزها 
دارنــد؛ همان  هايي  كه هر وقت نيــازي بوده، 
ســريع تر وصادق  تــر و بي ادعاتــر از ديگران 
به  صحنه آمده اند و ازخودگذشتگي ها داشته  اند 

و دارند.
امــام  اين  هــا بخش هايــي از اســتراتژي 
اميرالمؤمنين علي بن ابي  طالب به عنوان جانشين 

پيامبر در ادارة جامعه بود.
در آمد سرشــاري كه به تدريج به دســت 
مســلمانان افتاد، بقــدري فراوان بــود كه اگر 
زمامداري مانند اميرالمؤمنين در عرصه بودند، 
تمامي مشــكات اقتصادي مردم وفقر فزايندة 

آن  ها حل مي شد.
در مورد استفاده از درآمد سرشار مسلمانان 
و غنيمت هــاي فراوانــي كــه پس از تســخير 
تيســفون نصيب شد كافي اســت به يك سند 

اشاره كنيم:
مســلمانان پس ازآن  كه   كاخ خسرو پرويز 
را تسخير کردند، فرش بسيار نفيسي را كه در 
تاالر »بهارستان« پهن شده و تار و پودش از طا 
بود، يافتند و آن را به مدينه آوردند. اين فرش را 
قطعه قطعه نموده و بين اصحاب تقسيم كردند. 

سهم اميرالمؤمنين، علي بن 
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ابي  طالب از آن فرش چيزي حدود يك كف 
دســت بود. حضرت آن را بــه قيمت30 هزار 
درهم فروختند؛ يعني چيــزي حدود 60 هزار 

تومان و آن را ميان فقرا تقسيم كردند.
راســتي اگــر تمــام آن فــرش به دســت 
علي مي رســيد، ايشــان چند فقير و مسكين را 
مي توانستند از فقر نجات دهند؟ و اگر تمامي 
خزائن ساسانيان، كه نصيب سپاه اسام شد، در 
اختيــار آن حضرت قرار مي گرفت چه اتفاقي 
مي افتــاد؟! به يقين مســلمانان از فقر و نداري 

رهايي مي يافتند.
بيهقي مي نويسد: درزمان خافت عثمان، 
فدك در اختيار مروان  بــن حكم قرار گرفت 
)همان كســي  كه همراه پدرش، به دليل نفاق 
وحشتناكشــان، به دستور پيامبر از مدينه تبعيد 

شدند(.28
معاويه در زمان سلطنت خود ثلث فدك را 
به مروان بن حكم داد و ثلث ديگر را به عمربن 
عثمان و ثلث ســوم آن را به پسرش يزيد. اين 
تقســيم بعد از شهادت امام حسن بن علي8 

صورت گرفت.29
معاويه تنها يک سوم فدك را به مروان داد 

از  را  بقيــه  و 

وي پس گرفت.  درآمد سرشــار فدك از اين 
فراز تاريخي مشخص مي شود.

هنگامي  كه عمربــن عبدالعزيز به خافت 
رســيد خطبه اي ايرادكرد وگفــت: فدك از 
اموالي بودكه خداوند به رسول خويش بخشيد. 
مســلمان ها در راه دستيابي به فدك هيچگونه 
جنگي نكردند وكوشــش نداشتند. فاطمه3 

آن  را از پيامبر درخواست كرد... .
معاويــه كه بــه حكومت رســيد آن را به 
مروان بن حكم بخشــيد و مروان به پدرم و به 
عبدالملك داد و بعد به من و وليد و ســليمان 
رسيد. وليد كه به حكومت رسيد، از او خواستم 
سهم خود از فدك را به من ببخشد و هم  چنين 
از ســليمان خواستم كه سهمش را به من دهد. 
آن دو با درخواست من موافقت كردند و سهم 
خــود را واگذار كردند و من ديگر اموالي كه 
دارم بيش از اين مال دوســت مي دارم لذا آن 
را به همــان موردي كه در اصــل بود واگذار 

كردم.30
در دوران حكومــت عمر بــن عبدالعزيز 
فدك در دســت فرزندان حضرت زهرا بود و 
بعد كه يزيد بن عبدالملك به حكومت رسيد 
از آنــان گرفت و تا پايان خافت بني اميه بين 

بني مروان دست به دست مي گشت.
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هنگامي  كه سّفاح مؤسس سلسلة بني عباس 
به قدرت رســيد، آن را به عبداهلل بن حسن بن 

علي بن امير المؤمنين برگردانيد.
بعدها كه منصور دوانيقي به قدرت رسيد، 
فــدك را از فرزندان امام حســن پس گرفت. 
مهدي پسر منصور عباسي فدك را به فرزندان 

حضرت فاطمه برگردانيد.
موسي بن مهدي برادرش كه در خشونت 
مشهور بود، فدك را از فرزندان حضرت زهرا 
پس گرفت. مأمون در سال210 هجري پس از 
اين  كه حكومتش مستقر و بامنازع شد، فدك 

را به فرزندان حضرت زهرا برگرداند.
سرانجام پس از به قدرت رسيدن متوّكل، 
دشمن خونخوار اهل بيت؛ همان عنصر پليدي 
كــه فرمان داد قبر مطّهر ابا عبداهلل الحســين را 
تخريب كنند، وقتي متوجه شــد كه سادات و 
كودكان بني هاشم در ايام حج، خرماي فدك 
را ميان حجاج تقسيم مي كنند واين امر موجب 
تقويت ومحبوبيت آن  ها شده  است، دستور داد 
تمامي نخل هاي فــدك را قطع كنند و چنين 

شد.
در اين تبادل فــدك ميان خلفا و فرزندان 
حضرت زهرا، دو نكتة بسيار مهم وجود دارد:

1.  بسياري از خلفا نظر خليفة اول و دوم را 
كه مي گفتند: پيامبر ارث نگذاشته و هر چه از 
ايشان برجاي مانده صدقه است، قبول نداشتند. 
بازگرداندن فدك بــه فرزندان حضرت زهرا 
درحقيقت رد حديثي است  كه ابوبكر به  پيامبر 

نسبت  داده است.
2. در تمامــي مواردي كــه خلفا  فدك را 
بــه ذراري حضــرت فاطمة زهرا پــس دادند، 
هرگز به هيچ  يك از ائمة اطهار تحويل نشــد. 
در بازگردانــدن فدك هرگــز وارث حقيقي 
حضرت زهــرا كه امامان معصوم بودند، مورد 
توجه قرار نگرفتند؛ يعني بازگرداندن فدك را 

هم نوعي كار سياسي مي توان محسوب كرد.

دلي�ل ناراحتي  ه�ا و مخالفت  ه�اي 
حضرت زهرا و امام علي8

اکنون با زبان وشيوة ديگري رفتار تصرف 
کنندگان فــدک را مــورد تجزيــه و تحليل 
قرار مي دهيــم تا به علل رنج ها و ناراحتي  هاي  
حضرت زهرا پي ببريم و از انگيزه هاي مخالفت 
غيــر قابل انعطاف علي بــن ابي  طالب و و اهل 

بيت و به تبع آن  ها شيعه آگاه   شويم.

۱�  دليل بر عهدة مّدعي است
در قضاي اســامي، قانونــي محكم و زيبا 
وجــود دارد كه همــواره در قضاوت ها مورد 
توجه قرار مي  گرفته است. اتفاقًا اين حكم در 
قضاوت هاي كشورهاي غربي نيز آمده است و 
آن، موضوع »ارائة دليل از سوي مدعي« است؛ 
يعني اگر كســي ادعايي بر چيزي و يا بركسي 
دارد بايد دليل بيــاورد. »البين�ة على الّدعي و 

اليمني على الّدعي عليه«.
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بــا توجه به ايــن اصل معقول و اســامي، 
وقتي حکومــت دربارة فدك با حضرت زهرا 
چالش پيدا کــرد و ادعا نمودكه فدك متعّلق 
به حضرت زهرا نيست، بايد براي ادعاي خود 
دليل بيــاورد نه آن  كــه از آن حضرت مطالبة 

دليل و شاهد كند.
خليفــة اول پــس از اســتقرار در مســند 
خافت، بــا نظر خليفة دوم، مزرعة گســتردة 
فدك را، كه پيامبر به حضرت زهرا بخشــيده 
بود، تصرف كرد و كارگزاران حضرت فاطمه 
را از آن اراضي اخراج نمود. وي پس از آن  كه 
با اعتراض شــديد حضرت فاطمه مواجه شد، 
گفت: اگر ادعا داري كه فدك تعّلق به شــما 
دارد شــاهد بياور. در حالي که او خود مّدعي 
فدك شــده بود بايد بيّنه و دليل اقامه مي  کرد. 
چــون فدك در دســت حضرت زهــرا بود و 
مدعي خودش بود که بايد دليل مي  آورد. حتي 
علــي7 پس از اين رويداد، نزد ابوبكر رفتند 
و ضمن اعتراض به وي، حكم قضاي اسامي 
را براي ايشــان تشــريح كرد، اما او نپذيرف و 
عمرگفت: ما در مقابل حّجت و دليل تو تواني 
نداريم كه استدالل كنيم ولي بايد فاطمه دليل 

بياورد كه فدك ملك اوســت و تا دليل ارائه 
نكند از وي نخواهيم پذيرفت.

روايات اســامي  كه فريقين؛ اعم از شــيعه 
وسني نقل  كرده اند و آن  ها بر ارائة دليل از سوي 
مدعي حكايت دارد، به صورت محكم مالکيت 

فدك بر حضرت زهرا را اثبات مي  کند.
نكتــة مهم ديگركــه در اينجــا بايد به آن 
توجه كرد، اين  كه ارائــة دليل و بّينه در جايي 
مطرح مي شود كه موضوع مجهول بوده و نياز 
به اثبات داشته باشد؛ يعني ارائة دليل در جايي 
طرح مي شود كه يا مّدعي  عليه مشكوك باشد 
و يا موضوع غير روشــن و نامفهوم و در يك 
جمله نياز به اثبات و استدالل داشته باشد.  وقتي 
فدك در دست حضرت زهراست و حضرت 
زهرا بنا به قول صريح خداوند، ُمطّهر و به دور 
از هر گونــه »ِرجس« هســتند و هرگز ادعاي 
خافي نمي كنند، چگونه اســت كه حکومت 
بــا اين همه داليل روشــن و آشــكار، باز هم 

ادعاهاي حضرت زهرا را نمي پذيرد؟!
نکتة ديگر، اگر خليفــة اول و دوم مدعي 
بودند که فدك ملك حضرت زهرا نيســت و 
از حضرت زهرا شــاهد و دليل مي  خواستند و 
حتي نظر »صديّقة طاهــره« را به تنهايي كافي 
نمي دانســتند، آن حضــرت، شــاهد كامل و 
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محكم و مستدّل و فوق العاده اي مانند علي بن 
ابي  طالب ارائه کردند؛ همان شخصيت برجسته 
و آســماني كه هرجا باشند، حق آنجاست كه 
پيامبــر فرمودنــد: »َعِلىٌّ َمَع احْلَ��قِّ َو احْلَقُّ َمَع 
«؛31 »علي همواره با حق است و حق  َعِل��ىٍّ

با علي است.«
بعضي از علما و محققان اهل تســنن، اين 
روايت بســيار معــروف پيامبر اســام دربارة 
اميرمؤمنان علي7 را به شــكل  هاي ديگري 

نقل كرده اند؛ ازجمله گروهي گفته اند:
، َلْن َيْفرَتَِقا  »َعِلىٌّ َمَع احْلَقِّ َو احْلَقُّ َمَع َعِلىٍّ

َحتَّى َيِرَدا َعَلىَّ احْلَْوَض«.32
»علي با حق است و حق با علي است 
و هرگ��ز از هم جدا نمي ش��وند تا روز 
قيامت در حوض )كوثر( بر من درآيند.«

اين حديث به قدري مشهور است كه فخر 
رازي مي گويــد: هركس در دينش به علي  بن 
ابي  طالب اقتدا كند، بي گمان هدايت مي يابد و 
دليل آن، گفتة پيامبر است كه فرمود: »خدايا! 

حق را هميشه بر مدار او بگردان.«33

مطالبات حضرت زهرا از خليفه
بسياري از محّققان و موّرخان و تقريبًا بيشتر 
آنان   که در تجزيه و تحليل حوادث صدر اسام 
و به خصوص در مســائل پس از ارتحال پيامبر 
اسام به بحث و بررسي پرداخته  اند، مطالبات 
گســتردة حضرت زهــرا از ابوبكر را به فدك 
منحصــر كــرده و از پرداختن بــه عمده ترين 

مسائل، تجاهل و يا غفلت كرده اند.
بايد توجه داشت كه حضرت زهرا عاوه 
بر فدک، سه موضوع مهم ديگر را هم از آنان 

مطالبه مي  کردند:
الف( جانشــيني اميرمؤمنان  كه پيامبربارها 

مطرح  كرده بودند وبرآن اصرار داشتند.
ب( اموال پيامبر اســام كه در مدينه بود و 

از سوي حکومت تصرف گرديد.
ج( باقي  مانــدة خمــس خيبر، كــه خليفة 
اول و دوم از پرداختــن آن  ها به حضرت زهرا 

خودداري كردند.
ابن ابي الحديد معتزلي مي نويســد: ابوبكر 
حاضر نشــد چيزي به فاطمــه بدهد. حضرت 
زهــرا بدين جهت ناراحت شــد و از او دوري 

گزيد و تا هنگام وفات با او تكّلم نكرد.

ادامة جدال حضرت زهرا
 با  خليفة اول

همانگونه كه اشــاره شــد، ابوبكر پس از 
استقرار بر مســند خافت، نه تنها فدك را كه 
امــوال منقول و غير منقول پيامبر را ضبط کرد 
و حضــرت زهــرا را كه وارث پيامبــر بود، از 
تصرف در آن اموال منــع نمود. قرائن حاکي 
از آن اســت كه بــا اين اقــدام، حضرت زهرا 
از ما ترك پدر محــروم گرديد؛ به  طوري كه 
در ادارة امور عادي منزل هم دچار عســرت و 

مشكل بسيار شديد شدند. 
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چيزي كه متأســفانه از قلم بسياري از موّرخان 
و محّققان افتاده است.

ابن ابي الحديد مي  نويسد: »حضرت زهرا 
به ابوبكر پيغام داد: آيا تو وارث رسول 
پيامب��ري يا اهل او؟ ابوبكر پاس��خ داد: 
اهلش. حضرت زهرا فرمود: پس س��هم 
رس��ول خدا از غنايم چه ش��د؟ ابوبكر 
گفت: من از پدرت ش��نيدم ك��ه فرمود: 
خداوند براي پيغمب��رش طعمه اي قرار 
داد. آنگاه ك��ه او را قبض روح نمود آن 
مال را براي خليفه اش قرار داد. من خليفة 
پدر تو هس��تم. پس بايد آن اموال را به 

مسلمانان برگردانم.«34
ابوبكر مطالبة خمس دختر پيامبر را اينگونه 
پاسخ مي دهد. روشن است که با چنين پاسخي، 
راه هرگونه بحث و اســتدالل بســته مي  شود. 
خواســت حضرت زهرا خمس بــود كه تعّلق 
به پيامبر و حضرت زهرا داشت ولي ابوبكر به 

حاشيه مي رفت و از متن فاصله مي گرفت.

2�  نفي ميراث پيامبر
يكي از داليل مدعيــان خافت و فدك، 

حديثي  جعل 

از قول پيامبر بود. وقتي حضرت زهرا با مراجعه 
به ابوبكر پرسيدند: چرا شما كارگزاران مرا از 
ملك شخصي ام )فدك( اخراج كرده ايد و آن 
را به تصّرف خود در آورده ايد؟ ابوبكر گفت: 
از پيامبر شنيدم كه گفت: »َنُْن َمَعاِشَر ْاأَلْنِبَياِء 
اَل ُن��وِرُث«؛35 »ما پيامب��ران ميراثي باقي 

نمي گذاريم.«
عمر مي گويد: ابوبكر اين جمله را از قول 
پيامبر نقل كرد و ســوگند ياد نمود كه ابوبکر 

راستگوست.36
اواًل: بايد پرسيد: چگونه است   موضوع  به 
اين مهمي را، ديگران نشنيدند و تنها خليفة اول 

شنيد؟
ثانيًا: چگونه مي  شود پيامبر دستوري خاف 
قــرآن كريم در مورد نفي ارِث پيامبران صادر 
كنند! مگر نه اين اســت که خداوند متعال در 
كتاب آســماني خود، آياتي بر ارث گذاشتن 

پيامبران و قانون ارث اسامي، آورده است؟
ثالثًا: شــما که چنين مطلبــي از پيامبر نقل 
مي  کنيد و بــرآن اصرار مــي ورزيد، چگونه 

است كه از حضرت زهرا دليل مي خواهيد؟
مطلب به قدر كافي روشــن اســت و نقل 
عباراتي از اين دســت، همانگونه كه گفتيم با 
شرع و عقل منافات دارد. قرآن كريم در سورة 
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مريم در مورد ارث گذاشتن زكرّيا مي فرمايد:
}ِإْذ ن��ادى َربَُّه ِنداًء َخِفيًّ��ا * قاَل َربِّ ِإنِّي 
َعَل الرَّْأُس َشْيباً َو لَْ  َوَهَن اْلَعْظُم ِمينِّ َو اْش��تَ
َأُكْن ِبُدعاِئَك َربِّ َشِقيًّا *  َو ِإنِّي ِخْفُت الَْواِلَي 
ِمْن َوراِئي َو كاَنِت اْمَرَأِتي عاِقرًا َفَهْب ِلي ِمْن 
َلُدْن��َك َوِليًّا َيِرُثيِن َو َي��ِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َو 

اْجَعْلُه َربِّ َرِضيًّا{.37
»...درآن هنگام كه زكريا از نداش��تن 
فرزند سخت ناراحت بود، پروردگارش 
را در خلوت��گاه عب��ادت خواند و گفت: 
پروردگارا! پير شده  ام و استخوان هايم 
سس��ت گش��ته و برف پيري بر س��رم 
نشس��ته اس��ت. پروردگارا! من هرگز 
در دعاي خ��ود از تو محروم و مأيوس 
نب��وده ام و در هيچ ام��ري مرا مأيوس 
نساخته اي. پروردگارا! من از خويشان 
خويش پس از خود بيمناكم، همسرم پير 
و نازاس��ت. پروردگارا! تو براي من از 
خودم جانشيني عطا نماي. فرزندي عطا 
كن كه جانش��ين من شود. جانشيني كه 
وارث من و دودمان يعقوب باشد. سپس 
او را م��ورد توجه خود قرار ده و از وي 

راضي باش.«
آية فوق، موضوع وراثت زكّرياي پيامبر را 

به روشني بيان مي کند.
ازسوي ديگر، طبق مدارك تاريخي، کسي 
ادعاي خليفه را، مبني بر اين  كه پيامبر فرموده اند: 

»ما پيامبــران ارث بر جاي نمي گذاريم!« تأييد 
نكــرده اســت و تمــام   آنان  كه ادعــاي ارث 
نگذاشــتن پيامبران را تأييد كرده اند، در واقع 
قول خليفه را تأييد كرده اند نه اين  كه خودشان 

از پيامبر شنيده  باشند.38
به عبــارت ديگر، ادعاي خليفــه در ارث 
نگذاشــتن پيامبــران و حمايت خليفــة دوم و 
ســوم از اين ادعا، رنگ و بوي سياســي داشته 
نه اعتقادي. جالب تــر اين  که در دوران خليفة 
دوم، وقتي قاضي القضات »عبدالجبار« به دنبال 
مشروعيت بخشــيدن به آن بود، غير از عمر و 
عثمان و مالك بن اوس بن َحَدثان، هيچ  کس؛ 
اعم از مهاجر و انصار، ادعاي ارث نگذاشــتن 
پيامبران را تأييد نكردند.39 خود خليفة دوم هم 

گفته است:
 ابوبكر اين حديث را به من گفت و سوگند 
ياد كرد كه او راستگوست و از پيامبرخدا9 
شنيده است كه گفت: پيامبر ارث نمي گذارد. 

ميراث او در ميان فقرا و مساكين است.40
مقصــود از نقــل اين حديث، شــهادت و 
گواهي عمر بر اين نكته اســت كه حديث را 

عمر از ابوبكر شنيده است نه از ديگران.41
بســياري ازموّرخان وعالمان اهل ســنت 
ازعايشه روايت  كرده اند: هنگامي  كه پيامبرخدا 
رحلت کرد و در ميراث آن حضرت اختاف 
كردند، در نزد هيچ كــس در اين باره مطلبي 

نيافتند، تنها ابوبكر بود كه 
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گفت: از پيامبر خدا شــنيدم كه مي فرمود: »هر 
آنچــه كه از ما گروه پيامبــران بازمانده صدقه 

است.«42
اظهارات عايشــه و موضعگيري صريح او 
در اين مورد، نشــانگر آن اســت كه ناقل اين 
ســخن تنها خليفة اول بوده است؛ چنانكه ابن 

ابي الحديد هم چنين نظري دارد.
دانشمند ارزشمند سيدهاشم معروف الحسني 
مي نويســد: »موّرخان و محدّثــان همگي بر اين 
موضوع اجماع دارند كه اين روايت تنها از ابوبكر 

رسيده و تنها منبع و مستند اوليه، اوست...«.
چگونه ممكن است شخصي مانند پيامبر، 
چنان مســألة مهمــي را مطرح كننــد كه هم 
مخالفت صريح با قرآن و قول خدا داشته باشد 
و هــم از دختر و از جانشــين بــه حق خويش 
مخفي كننــد؟! اصواًل رســم پيامبــر اين بود 
وقتي مي خواستند مطلبي را كه جنبة تشريع و 
قانونگذاري داشت، طرح كنند، آن را در جمع 
مسلمانان و اصحاب مطرح مي کردند و گروه 

كثيري به ضبط آن مي  پرداختند... .
 گمان نمي كنم كسي كه به خدا و رسول 
ايمان داشته باشد و با سبك و روشي كه پيامبر 

در تبليغ احكام الهي داشــته، آشنا بوده و مقام 
حضرت زهرا3 و حضــرت علي7 را در 
پيشگاه آن حضرت بداند و ترديد در نادرست 

بودن حديث کند.43 

3�  اداي سوگند
با توجه به اين  كه خليفه مدعي بود پيامبران 
ارث نمي  گذارنــد و داليل حضرت زهرا را بر 
مالكيت فدك كافي نمي دانست، برابر رسم و 
عرف و شرع، بايد از حضرت زهرا بخواهد که 

براي اثبات ادعاي خود قسم ياد كند.
در قضاي اسامي، در مواردي كه موضوع 
براي قاضي روشــن نيســت، قاضي از مّدعي 
مي خواهد كه ســوگند ياد كنــد. پس از اداي 
ســوگند، دادگاه مختومه مي شــود و حكم به 
نفع مّدعي صادر مي  گردد. اما خليفه باز هم از 
چنين موضوعي خــودداري نمود و از صدور 

حكم مانع گرديد.

اداي  ب�راي  مّدع�ي  از  تقاض�ا    �4
سوگند توسط قاضي

وقتي در قضاوت ها، موضوع مبهم باشــد 
و كار صــدور حكِم نهايي طوالني شــود، راه 
ديگــري وجــود دارد كه قضات 
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به آن تأســي مي  كنند. در نزاع مفروض وقتي 
حضرت زهرا3 مدعي بودند كه پيامبر فدك 
را به ايشان بخشيدند و خليفه منكر چنين ادعايي 
بود، قاضي موظف است به مّدعي تذكر دهد 
كه چون شــهود تو ناقص است، حق داري از 
منكر )خليفة اول( مطالبة قســم كني. بنابراين، 
بايد خليفه به حضرت زهــرا تذكر مي داد كه 
چون داليل شــما كافي نيست، اگر ميل داري 
من كه منكر هستم حاضرم قسم ياد كنم. ليكن 
خليفــه به اين قانون قضا عمل نکرد و به مجرد 
نقص شــهود، نزاع را مختومه اعام كرد.44 و 

رأي را بر ضّد ايشان صادر نمود.

5 �  قاضي منكر
خليفــه در قضية فدك، خــود در موضع 
قاضي نشست و منكر تفويض و بخشش فدك 
به دختر پيامبر شــد و قضاوت در چنين مسألة 
مهمي را، خود به عهده گرفت! و خود قاضي 

و حاكم و شاكي و مدعي شد!
در قضاي اســامي، اگر شخصي برچيزي 
ادعايي داشــته باشــد ومنكر آن را انكار  كند، 
بايــد موضوع به شــخص ثالــث بي  طرف، به 
عنــوان قاضــي ارجاع گــردد و قاضي پس از 
بررســِي ادعاي مدعي و اظهــارات منكر و با 
توجه به قوانين و قرائن، به موضوع رســيدگي 
كنــد و رأي نهايــي را صــادر نمايــد. اما در 
موضوع فدك، شــرايط به  گونة ديگري رقم 

خــورد؛ يعني خليفه كه منكر بخشــش فدك 
توســط پيامبر بــه حضرت زهرا بــود، خود به 
عنــوان قاضي اظهــارات مدِعــي را رد كرد و 
حكم بر »صحت انكار« خــود داد. چيزي كه 
كامًا جديد بود و بعدها اين روش مورد سوء 

استفادة خلفاي جور شد.
در حالــي در تاريــخ مي  خوانيــم، روزي 
عربي در دوران اقتدار پيامبرخدا، بر شتر ايشان 
ادعايــي داشــت و حضرت انــكار كردند. به 
دســتور پيامبر داوري در اين مورد به شخص 
ثالث ارجاع گرديد. در زمان خافت ظاهري 
علي بن ابي  طالب7 نيز روزي عربي در زره 
آن حضرت ادعا كرد و ايشــان منكر شــدند. 
قاضِي محكمه، شاكي و متهم را احضار کرد. 
اين قضاوت در تاريخ اسام بسيار مشهور و از 
افتخارات اســام و تشّيع است. حضرت هم با 
كمال تواضع و وقار در محكمه حاضر شدند و 
حتي به قاضي محكمه كه به ايشان احترام ويژه 
گذاشتند، تذكر دادند. اتفاقًا در هر دو موضوع 
و در هــر دو محكمه، رأي به صداقت پيامبر و 

اميرالمؤمنين8 صادر شد.

6 �  ض�رورت پايبن�دي ب�ه روش 
پيامبر

پيامبر عالي  قدر اســام كه ظهور محّبت، 
عنايت، عواطــف و رحمت خداونــد بودند، 

مــوارد  از  بســياري  در 
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لطف هــاي بي حد و فراواني نســبت بــه افراد 
مختلف داشــتند كه در تاريخ اســام ثبت و 
ضبط اســت. عفو مردم گستاخ و بت پرست و 
خونخــوار مكه دليل اين عواطــف بود. پيامبر 
افراد زيادي را كه مرتكب اشــتباه و يا اســائة 
ادب نسبت به ايشان مي شدند، عفو مي كردند. 
برخورد صميمانة ايشان حتي با مخالفين خود 
و حتي بخشــش اموال منقــول و غير منقول به 

اصحاب و ديگر موارد در تاريخ ثبت است.
پيامبرخدا بخش هايي از زمين هاي يهوديان 
بني نضير را به ابوبكر وعبدالرحمان ابن عوف 
و ابو دجاجه واگــذار كردند.45 هيچ  كس هم 
ادعايي نكرد و اعتراضي نداشت. اين زمين ها 
پــس از ارتحال پيامبر در دســت آن  ها ماند و 

خليفه حرفي در آن اموال نداشت.
پيامبــر همچنين قوارة قابــل ماحظه اي از 
زمين هاي بني نضيــر را با درخت هايش به زبير 

بن عوام واگذار نمودند.46
مؤلف فتوح البلدان مي نويســد: پيامبرخدا 
يــك قطعه زميــن را كه داراي كــوه و معدن 
بود، به بال و چهــار قطعه زمين را به علي بن 

ابي  طالب واگذار كردند.47
خوب بود 

خليفه كه در جاي پيامبر نشسته و خود را براي 
چنين مقامي محق تر از ديگران مي دانست، به 
شيوة پيامبر عمل مي كرد و در ماجراي فدك، 
به فرض اگر داليل حضرت زهرا در مالكيت 
بر فدك كافي نبود، فدك را به عنوان صاحب 
قدرت و زمامدار امور مسلمانان، به آن حضرت 

واگذار مي كرد.

7� پشيمانِي احساسي نه  اساسي
خليفــة اول پس از تصرف فــدك و آزرده 
خاطر شدن دختر بزرگوار پيامبر از اين ماجرا،  از 
کار خود پشيمان و از عاقبت خويش نگران شد.

ابــن قتيبة دينــوري موضوع مهمــي را در 
پشيماني خليفة اول و دوم نقل كرده است. اين 

گفته را براي تأييد مطلب خود مي  آوريم:
»...عمر به ابوبكر گفت بيا برويم نزد 
فاطمه، چون ما او را به خشم آورده ايم. 
با يكديگر به منزل حضرت زهرا رفتند و 
اجازه خواستند كه بر آن حضرت وارد 
شوند. حضرت اجازه نداد. نزد حضرت 
علي رفتن��د و با او صحب��ت كردند. آن 
حض��رت آن دو را ب��ه حض��ور فاطمه 
برد. هنگامي ك��ه روبه  روي آن حضرت 
نشستند، حضرت زهرا روي خود را به 
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طرف ديوار برگرداند. آنان به آن حضرت 
سام كردند. حضرت پاسخ سام نداد. 

ابوبكر لب به سخن گشوده، گفت:
اي حبيبة پيامبرخدا، به خدا سوگندكه 
خويشاوندان رسول اهلل از خويشاوندان 
خودم نزد من محبوب تر مي باشند و تو 
در نزد من از عايشه دخترم محبوب تري. 
دوست مي داش��تم كه روز رحلت پدرت 
من نيز از دنيا مي رفتم و بعد از او، در اين 
دنيا نمي  بودم. آيا ش��ما مرا چنين آدمي 
مي بينيد كه با آن  كه عارف به حق ش��ما 
هستم و فضيلت و شرافت تو را به خوبي 
مي دانم، در عين حال حق تو را بگيرم و 

از ميراث پيامبر خدا مانع شوم...؟
حضرت زهرا فرمود: آيا ش��ما خود 
اي��ن چنين مي بينيد كه اگر من حديثي را 
از پيامبرخدا  برايتان نقل كنم كه شما با 
آن حديث آشنا باشيد به آن عمل خواهيد 

كرد؟
گفتند: آري. فرمود: ش��ما را به خدا 
س��وگند مي دهم آي��ا از پيامبرخدا9 
نش��نيده ايد كه مي فرمود: »خش��نودي 
فاطمه خش��نودي من و خش��م فاطمه 
موجب خشم و غضب من است. هر كس 
فاطمه دخترم را دوس��ت داش��ته باشد 
مرا دوست داش��ته و هر كس فاطمه را 
خشنود و راضي س��ازد مرا خشنود و 
راضي ساخته است و هر كس فاطمه را 

به خشم در آورد مرا به خشم در آورده 
است؟«

گفتند: آري، اين حديث را از رس��ول 
خدا شنيده ايم.

فرمود: پس من، خداوند و فرشتگانش 
را شاهد و گواه مي گيرم كه شما مرا به 
خش��م در آورده و راضي نس��اختيد و 
هرگاه پيامبر9 را ماقات كردم از شما 

به او شكايت خواهم كرد.
ابوبكر گفت: من از خش��م و غضب 
آن حضرت و از خش��م و غضب تو، اي 
فاطمه به خداوند پناه مي برم و شروع به 
گريه كرد و چنان مي گريست كه نزديك 
ب��ود جان��ش ب��ه در رود. در آن لحظه 
حض��رت زهرا فرمود: به خدا س��وگند، 
به دنبال هر نم��ازي كه مي خوانم تو را 

نفرين مي كنم.«48
شــواهد و قرائن نشــان مي  دهد خليفة اول 
از رنجانــدن حضرت زهرا پشــيمان بــود اما 
هيچ  گونه اقدامي كه موجب جبران شود انجام 
نداد؛ يعني پشيماني وي نه اساسي كه احساسي 

و عاطفي بود.

8 �  کفايت شهادت اميرالمؤمنين بر 
رسالت پيامبر9

مقام و منزلت علي7 به قدري برجسته و 
عظيــم و در نزد خداوند به 
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اندازه اي مقّرب و محبوب  انــد كه پروردگار 
سبحان شــهادت ايشــان را به تنهايي بر نبّوت 

پيامبر كافي مي داند. آنجا كه مي فرمايد: 
}َو َيُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْس��َت ُمْرَساًل ُقْل 
َكفى ِباللَِّ َشِهيدًا َبْييِن َو َبْيَنُكْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم 

اْلِكتاِب{.49
»كافران مي گويند تو پيامبر نيستي. 
به آن  ها بگو شهادت خداوند و كسي كه 
داراي علم كتاب است، بر نبوت من كافي 

است.«
علما و مفّســران شــيعه و بســياري از اهل 
تســنن، با نقل حديثي از پيامبر اسام معتقدند 
كه صاحب علم كتاب، كه شهادتش بر رسالت 
پيامبر كافي است، اميرالمؤمنين است. خلفا بايد 
شــهادت اميرالمؤمنين را بــر ادعاي حضرت 
زهــرا مي پذيرفتنــد و از او شــاهد ديگــري 

نمي  خواستند.

ُخزيمة بن ثابت )ذو الشهادتين(
مرد عربي در مورد ناقة پيامبر ادعايي كرد 
و اظهار داشت كه اين ناقه )شتر ماده( متعلق به 

اوســت. پيامبر فرمودند: اين شتر، تعّلق به من 
دارد؛ زيــرا قبــًا پول آن را به تــو داده ام. مرد 
عرب از پيامبر پرسيد: آيا شما بر اين حرف خود 
شاهد داريد؟ شخصي به نام »خزمية بن ثابت« 
اظهار داشــت که من گواهي مي دهم اين شتر 
تعّلق به پيامبر دارد.  پيامبر از خزيمه پرسيدند: 
تــو ازکجا به چنين يقيني رســيده اي؟ خزيمه 
گفت: چون من به رســالت شما يقين دارم به 
ادعاي شــما در مالکيت شــتر هم يقين دارم. 
حضرت پيامبر اســتدالل خزيمه را پذيرفتند و 
فرمودند: من شــهادت تو را به تنهايي کافي و 
نافذ مي دانم و به منزلة دو شهادت قرار مي دهم. 
سپس به ماجرا خاتمه دادند. از آن روز خزيمه 

به »ذوالشهادتين« شهرت يافت.50
وقتي شــهادت و گواهي شــخصي مانند 
خزيمه، به منزلة دو شــهادت حساب مي شود، 
آيا خليفه نبايد شــهادت اميرمؤمنــان را که به 
تنهايي بر رسالت پيامبر از منظر خداوند کفايت 

مي کرد بپذيرند؟

9�  تضاد و تناقض
موّرخان مي نويســند: وقتي حضرت زهرا 

بــا اســتدالل محکم و 
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قوي در مورد فدک بحث کردند، ابوبکر سند 
و قباله  اي بر مالکيت حضــرت زهرا بر فدک 
نوشت و امضا کرد و به وي تقديم کرد. وقتي 
حضــرت زهرا از خانة ابوبکر با ســند مذکور 
مراجعت مي کرد، خليفة دوم ايشــان را ديد و 
ماجرا را پرســيد. فاطمه3 موضوع را گفت 
و ســند را نيز به وي نشــان داد. اّما خليفه سند 
را گرفــت و پاره کــرد.51  اما خود وي پس از 
رسيدن به خافت، فدک را به ورثة پيامبرخدا 

واگذار کرد.52
اکنون در اينجا پرسشي پيش مي  آيد و آن 

اين که:
اگر پيامبــران ارث نمي گذارند، پس دادن 
ســند فدک به حضرت زهرا براي چيست؟ و 
اگــر در نظر خليفة دوم، بايد درآمد فدک در 
مسائل عمومي هزينه شود، چرا خوِد وي نسبت 

به واگذاري آن به ورثة پيامبر اقدام کرد؟
اين نکته نيز جالب است که طبق مدارک 
اهل سنت، فدک به حضرت علي و عباس  بن 
عبدالمّطلب باز گردانده شــد. اگر اين مطلب 
صحت دارد، مي  توان اين پرسش را طرح کرد 
کــه مگر عباس بن عبدالمّطلــب وارث پيامبر 
بود؟! و مگر نه اين اســت که با بودن حضرت 
زهرا و پــس از وي، با بودن فرزندان حضرت 

زهرا، ارث به طبقة دوم نمي رسد؟!
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