
 

 

 باسمه تعالی
 تاریخچه فدک 

 بیان چند قاعده فقهی قبل از تبیین تاریخچه فدک 

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى »سوره مبارکه حشر  7و  6با استناد به آیات 

 یُسَلِّطُ اللَّهَ وَلَكِنَّ رِکَابٍ وَلَا خَيْلٍ مِنْ عَلَيْهِ أَوْجَفْتُمْ فَمَا مِنْهُمْ رَسُولِهِ

 عَلَى اللَّهُ أَفَاءَ مَا 6قَدِیرٌ  شَيْءٍ کُلِّ عَلَى وَاللَّهُ یَشَاءُ مَنْ عَلَى رُسُلَهُ

با مراجعه به تفاسير، این قانون و قاعده « 7...ىالْقُرَ أَهْلِ مِنْ رَسُولِهِ

بيان شده که اگر لشكر اسالم با جنگ و لشكرکشي جایي را فتح 

« »کردند از غنيمت به دست آمده خمس مال مختص پيامبر

اند و  و مابقي مختص مسلمانان؛ کساني که در جهاد شرکت کرده

باشد؛ اما اگر جایي بدون لشكرکشي با مصالحه به  جنگيدند مي

باشد  مي« »تصرّف مسلمانان درآمد کل غنائم مختص پيامبر

 گویند. که به آن فيء مي

قاعده دوم: قاعده و دستور اسالم در امر قضاوت بين کسي که 

باشد این است که وی باید حتماً بينه و شاهد  ميمدعي مالي 

بياورد و طرف مقابل که منكر است باید قسم بخورد در حقيقت 

ذواليد مقدم است در غير این صورت جامعه دچار هرج و مرج 

 شود. مي

ای تاریخ فدک پرداخته  بعد از تبيين دو قاعده فقهي به بحث ریشه

مكرم  امبريفدک به پ نيمهبه ز ياز چگونگ یا خچهیتارشود و  مي

ی سه طایفه : تا سال هفتم هجرگردد تبيين مي« »اسالم

 یهود)بني قریضه، بني نظير و بني قيقاع( در مدینه بودند که 

دادند با اینكه با پيغمبر عهد و  آزار قرار مي مورد را «»غمبريپ

 بريو در خ کردند همكاری ميبا دشمنان  لي و پيمان بسته بودند

فرارگاه و سنگر  بريو خ گرفتند يبود پناه م وقلعه تو در ت هفت هک

  ها شده بود. آن

از طرف خداوند مأمور شدند که « »اسالم  امبريپ در این سال

و بعد از یک ماه محاصره  در نهایت فتح خيبر  دنبجنگ انیهویبا 

 صورت پذیرفت.«»به دست اميرالمؤمنين

بر بود به نام فدک، در طول محاصره خيبر، اراضي نزدیک خي

اموالي که مربوط به یهودیان بود شامل زراعتها و نخلستانها 

که آنها در آنجا به کار و  کيلومتر  05کيلومتر در  05حداقل 

 هیقر  « »زراعت مشغول بودند؛  بعد از فتح خيبر توسط پيامبر

 .اسالم صلح کردند یشوايپ افدک را ب

باشد و کل فدک  جاری مي بنا بر قاعده گفته شده مسأله فيء 

مصالحه سربازان  نیچون در اباشد  مي« »مختص پيغمبر

آن : »ندیفرما يمتعال که م یبه حكم خداو اسالم شرکت نداشتند 

کرده است از آن  امبرشيپ بيها نص هیکه خدا از مردم قر يمتيغن

و مسافران و در  نانيو مسك مانيتیو  «»امبريخدا و پ

دست به دست نگردد. هرچه  انگرانتانتو انيا مماندگان است، ت راه

 یو هرآنچه را که منع کرد، دور ديبه شما داد، بستان امبريرا که پ

طبق  نیکه خدا سخت عقوبت است؛ بنابرا ديو از خدا بترس دينیگز

فدک ملک مطلق  ،«سوره مبارکه حشر 7آیه »فهیشر هیآ نیا

 نيقیفر یعلما انيمورد م نیشد و در ا «»رسول خدا

 و خالصه بنابر هبه و صلح، ملک خاص کفد و  ستين ياختالف

 .دیگرد«» غمبريپ

و اثبرات  «»دالیل تعرّض به فدک از حضرت زهررا 

 مالکیت حضرت
وَآتِ ذَا »سوره بني اسرائيل نازل شد 66در همان روز مصالحه آیه 

رسول ما! حق  «تَبْذِیرًا تُبَذِّرْ وَلَا السَّبِيلِ وَابْنَ وَالْمِسْكِينَ حَقَّهُ الْقُرْبَى

که در دست  يو در راه ماندگان را از مال نانيو مسك يالقرب یذ

بسياری از تفاسير اهل تشيع و تسنن معتقد «. ...توست ادا کن 

مي باشند. « »هستند که منظور از ذی القربي حضرت فاطمه 

آن  یها دهكده فدک را با تمام نخل«»خدا  امبريپ نیبنابرا

به مدت  «»امبريپ يزندگ انیو تا پا ديش فاطمه بخشبه دختر

بود و آن حضرت  «»فاطمهحضرت فدک دست سه سال 



 

 

 نيبوده ب ناریبالغ بر هفتاد هزار د انهيرا که سال نيزم نیدرآمد ا

 کرد. يم ميو فقرا تقس نهیمد انینوايب

همچنين با استناد به قاعده فقهي؛ که اگر کسي در زمان حياتش 

توانند بعد از فوت  به کسي بخشيده مابقي ورثه نميچيزی  را 

ای دیگر؛  به فتوای کليه علما  ادعایي داشته باشند. و طبق قاعده

تواند  اگر کسي چيزی را به نزدیكان و اقوام هبه کرده باشد نمي

 بعد از مدتي پس بگيرد. 

با توجه به مطالب وارد شده بعد از روی کار آمدن خلفا و غصب 

پرست  به دست کساني که سالها بت«»اميرالمؤمنينخالفت از 

بودند به خاطر درآمد فراوان فدک تصميم به غصب فدک نيز 

نمودند و برای جنبه شرعي درست کردن دستور دادند کارگزاران 

را از فدک اخراج نمودند و حدیثي جعل نموده «»حضرت زهرا

ورث درهماً و نحن معاشر االنبياء ال ن»و نسبت به پيغمبر دادند که 

ما پيغمبران از آدم تا خاتم ارث به « ال دینارا و کلّ ما ترکنا صدقه

مانده مال بيت المال  دهيم و هر چه از ما باقي کسي چيزی نمي

مسلمين و صدقات مسلمين است. که اول حدیث جعلي نسبت به 

 توسط ابوبكر بود.« »پيغمبر 

راضي ارث نبوده شود این ا طبق قاعده فقهي ذکر شده تصریح مي

بازپس  یبرا«»تالش فاطمه اطهربلكه هبه بوده است و 

گرفتن فدک و اموال از دست رفته خود تنها به خاطر چند هكتار 

 تیرفتن مقام والبين  از بلكه امری مهمتر که  نبود نيزم

 بود.  مسلمانان

برای اثبات مسأله با ابوبكر محاجّه کردند و «»حضرت فاطمه

فدک هبه است نه ارث و همچنين فرمودند: با چه  بيان کردن که

فرموند «»دهند، خود پيغمبر گویيد پيامبران ارث نمي دليلي مي

سخنان ما را با قرآن مطابقت دهيد؛ حدیث ذکر شده برخالف 

یَرِثُنِي »قرآن و ضد و نقيض است. با استناد به آیات سوره مریم

و سوره مبارکه   6«رَضِيًّا رَبِّ وَاجْعَلْهُ ۖ  وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ 

تبيين مي شود که از پيامبران ارث  66...«وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ»نمل

 برده مي شود.

نكته دیگر بيان عایشه بود که مدعي بود از پيغمبر به عنوان 

همسر ارث مي برد؛  چگونه دختر پيغمبر ارث نبرد ولي همسرش 

 ارث ببرد و ... 
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 (1)تاریخچه فدک
 استاد:

 حجت االسالم والمسلمین محمدحسین رجائی پور

 «علیهم السالم»مدیر مدرسه مرکز فقهی ائمه اطهار»

 

 

 

  


