
 

 

 «»الیل مالکیت حضرت فاطمه زهراد

در مالکیت حضرت زهرا نیز دالیل بسیاری است از جمله  

که هم اهل تسنن و شیعه معتقد به آن « ذی القربی»آیه

 هستند.

سند نوشتند و به حضرت دادند «»ثانیاً خود پیغمبر  

همچنین بعد از محاجه با ابوبکر و دالیلی که حضرت با توجه 

و او قبول کرد ابوبکر هم سند نوشت منتها به قرآن آوردند 

عمر سند را از حضرت گرفتند و ایشان را مورد بی حرمتی قرار 

 دادند.

-همچنین اخراج کارگزاران از فدک ملکیت حضرت را می 

رساند همچنین کمک به مسلمانان در سه سالی که فدک در 

 خدمت ایشان بود و موقوفات همه مالکیت ر ا می رساند؛.

ج البالغه نیز در نامه ای که امیر المؤمنین حضرت در نه

به عثمان بن حنیف انصاری می نویسد به « »علی

 یکَانَتْ فِ یبَلَ »نمایند: اشاره می« »مالکیت حضرت زهرا

نُفُوسُ قَوْمٍ  هَایفَدَکٌ مِنْ کُل ِّ مَا أَظَلَِّتْهُ السَِّمَاءُ فَشَحَِّتْ عَلَ نَایدِیأَ

از  یآر« »وَ نِعْمَ الْحَکَمُ اهللُ نَیوسُ قَوْمٍ آخَر وَ سَخَتْ عَنْهَا نُفُ

انداخته، فقط فدک در دست ما بود،  هیآنچه آسمان بر آن سا

و  دند،یدر دست ما باشد بر آن بخل ورز نکهیاز ا یکه گروه

 نیکوتریو خداوند ن م،یما هم به سخاوت از آن دست برداشت

 «حاکم است.

غَدٍ جَدَثٌ  یفَدَکٍ وَ النَِّفْسُ مَظَانُِّهَا فِ ر یغَ وَ مَا أَصْنَعُ ب فَدَکٍ وَ»

مرا با فدک و ...« »أَخْبَارُهَا بُیظُلْمَتِهِ آثَارُهَا وَ تَغِ یتَنْقَطِعُ فِ

شخص در گور است، که  یفدک چه کار که در فردا جا ریغ

و اخبارش پنهان  رود، یم نیآن از ب یکیدر تار یآثار آدم

 ...«گردد، یم

الْخَوْفِ  وْمَیآمِنَةً  یلِتَأْتِ یأَرُوضُهَا ب التَِّقْوَ ینَفْسِ یمَا هِوَ إ نَِّ»

 قَیالطَِّر  تُیجَوَانِب  الْمَزْلَق  وَ لَوْ شِئْتُ لَاهْتَدَ یالْأَکْبَر  وَ تَثْبُتَ عَلَ

وَ  هَذَا الْعَسَل  وَ لُبَاب  هَذَا الْقَمْح  وَ نَسَائِج  هَذَا الْقَز ِّ یمُصَفَِّ یإ لَ

 ر یتَخَ یإ لَ یجَشَعِ یقُودَنِیوَ  یهَوَا یغْلِبَنِیأَنْ  هَاتَیکِنْ هَلَ

الْقُرْص  وَ  یمَنْ الطَمَعَ لَهُ فِ مَامَة یالْأَطْعِمَة  وَ لَعَلَِّ ب الْحِجَاز  أَوْ الْ

است نفس من که آن را به  نیا ...«»العَهْدَ لَهُ ب الشِِّبَع 

وارد روز خوف اکبر  تیتا با امن دهم یم اضتیر یزکاریپره

هر  خواستم یگردد، و در اطراف لغزشگاه ثابت بماند. اگر م

 یها گندم، و بافته نیبه عسل مصفِّا، و مغز ا توانستم یم نهیآ

نفسم بر من غلبه  یاست که هوا دیراه برم، اما چه بع شمیابر

 یدر حال دیوادار نما ذیلذ یمرا به انتخاب غذاها رصمکند، و ح

او  یکند که برا یزندگ یکس مامهی ایحجاز در  دیکه شا

 ادیشکم را به  یریو س ست،یقرص نان ن کیبه  یدیام

 ..«نداشته باشد،

مرتبه فدک به اهل  42نکته قابل توجه و مهم اینکه؛ تا کنون 

بیت داده شده و غصب شده، دلیلی محکم بر حقانیت حضرت 

 است. اکنون هم فدک هست و لی به صورت مخروبه درآمده

 تا بی ارزش جلوه کند و کسی آنجا رفت و آمد نکند.

 شاهدان فدک

در خطبه فدک نیز از حق خویش دفاع «»حضرت زهرا

کردند ولی ابوبکر از حضرت خواست که شاهد بیاورند در 

 صورتیکه طبق قاعده فقهی بیان شده ابوبکر باید شاهد بیاورد.

صمت به چند دلیل حضرت نباید شاهد بیاورند یکی دلیل ع

إ نَّمَا یُر یدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ »ایشان است با توجه به آیه

و نمونه تاریخی نیز « 33الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْه یرًا

در این باب بیان نمودند. همچنین ایشان صدیقه هستند نیاز 

 به شاهد ندارند.



 

 

و «»ضرت علیعالوه بر اینها حضرت شاهد هم داشتند ح

که همه «»و امام حسین«»ام ایمن، امام حسن

شهود را به دلیل ذی نفع بودن نقض کردند با وجود اینکه 

از اصحاب کساء و اصحاب مباهله هستند «»حضرت علی

کسانی که امرشان و سخنشان امر و نهی پیامبر است و سخن 

 ایشان به عنوان شاهد ارجح است.

نیز با « »یاق سخنان پیامبرقابل ذکر است که سبک و س

این حدیث جعلی که نسبت به ایشان دادند همخوانی ندارد 

چرا که پیامبر دارای سخن فصیح هستند و  همچنین حدیث 

بیان شده خبر واحدی است از کسی که معتبر نیست و مطابق 

 قرآن نیز نمی باشد.

 
  -11233433  تلفن: مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)تاریخچه فدک
 استاد:

 حجت االسالم والمسلمین محمدحسین رجائی پور

 »مدیر مدرسه مرکز فقهی ائمه اطهار»

 


