
  
 
 

 فدک بر السالم هایعل زهرا حضرت تیمالک اثبات در د یقاعده یکارآمد
 

 ٢یملعا حسن دی س١،حمید بهاری

 )٣٠/٣/٩٥: مقاله رشیپذ خیتارـ ٢٩/٨/٩٣: مقاله افتیدر خیتار(

 
 کیدهچ

مسأله مصادره فدک یکی از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر حوادث سیاسی و مسائل 
. مربوط به حکومت اسالمی درصدر اسالم بوده و از زوایای گوناگونی قابل بررسی است

سالم (به ملکیت فدک برای حضرت زهرا در این مقاله به اثبات مسائل فقهی مربوط 
و با توجه به آیات و روایات در " ید"با استفاده از قاعده . اشاره شده است) هللا علیها

در مورد فدك ) س(هاي حضرت فاطمه  مستندات طرفین منازعه و با توجه به استدالل
 به حدیث توان با استناد کنیم نمی و مقایسة آن با قوانین حقوقي اسالم، اثبات می

که اعتبارخویش را به دلیل تعارض با قرآن و سیره انبیاء از دست داده، » النورث«
و این تصمیم حکومت با کتاب و سنت . را ازحق خود محروم کرد) س(حضرت فاطمه
همچنین براساس اسناد موجود در پرونده فدک، خلیفة اول هیچ گونه . مغایرت دارد

مورد بوده و این  ها نیز بی و ادعا و شاهد خواستن آنمدرکی دال بر مالکیت آن نداشته 
 .داوری از جهات مختلف اشکال دارد
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 مقدمهـ ١
 تسالم و قبول مورد ها آن از یبرخ که دارد یگوناگون و مختلف یفرازها اسالم تاریخ

ماجرای نظیر  دیگر یبرخ یول، نیست آنها در گفتگو و بحث یجا چندان و بوده همگان
 گونه این .است مشهود کامال ها آن در نظر اختالف آثار و نبوده چنین  فدک، اینمصادره

 باید ،به همین دلیل. دارد تحلیل و تحقیق به یبیشتر از ابعاد گوناگون، نیاز مباحث
از روزهای نخستین  و ای است که در طول تاریخ تشیع، مسئله موضوع فدک،: گفت

فقهای اسالم قرار گرفته  شعرا و، محدثین مورد توجه مورخین، )ص(رحلت رسول اکرم
مورد فدک نوشته شده و  تفسیر در روائی و، ادبی، کتب مختلف فقهی، تاریخی است و

مطالعات  لکن  با توجه به سوابق موضوع انتخاب شده و. ند ا نظرات خود را مطرح کرده
های فقهی قضیه به صورت یک موضوع  ه حال تحلیل جامع و بررسی جنبهمعمول، تا ب

 از محوري، اصلي و مستقل مورد توجه قرار نگرفته و همیشه زماني که از حوادث بعد
کتب  به موضوع فدک به صورت پراکنده در آید سخن به میان مي) ص(رحلت پیامبر

احث کتب تفسیری، ابحاث مب آیات قرآن، الی مطالب، و درالبه )خمس و قضا(فقهی 
پژوهشی دستاویزی برای  لذا این خالء .شود  کوتاه مي تاریخی به آن اشاره روائی،کالمی و

پردازان  و توجیهی برای این ادعا از سوی نظریه) س(مالکیت حضرت زهرا  تشکیک در
 اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش حاضر ،با وصف مراتب باال.  بوده استاهل سنت
 تصرف اثر به راجع منابع معتبر اسالمی، بر هیتک با این پژوهش  در.دشو روشن می

 سواالت نیا به و شده بحث ،باشد  مییجار که دی معروف یفقه قاعده و) س(فاطمه
 در دی قاعده کند؟ یم ثابت را تیمالک چگونه ست؟یچ دی قاعده که شده داده پاسخ
حقانیت  ه بودن قضاوت داور ونیز غیرموج و شود  مییجار چگونه فدک تیمالک اثبات

ده و به شبهات مطرح شده در همین زمینه پاسخ دهد که این کراهل بیت را اثبات 
 .گشود خواهد منصف پژوهشگران و محققان یبه رو را بیشتر تحقیق دستاورد روزنه

 
 دقاعده فقهی یـ ٢

 طور به ،یحقوق و یفقه مسائل اکثر در که است یمعتبر و مشهور قواعد از ید قاعده
 مستندات و ادله سپس و پرداخته آن فیتعر به ابتدا .گیرد یم قرار استناد مورد وسیع

 .میپرداز یم یفرع یها بحث ریسا به آن از بعد و نموده ذکر را آن
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 تعریف یدـ ٣
 جمع تثنیه، مفرد، ـ مختلف هاي صورت به    لمه این ک.است دست معناي به لغت، در ید
 ذیل در. است آمده فوق مجازي و حقیقي معاني به و رفته کار به آنقر در بار دوازده ـ

 .گردد مي بررسي کریم قرآن در »ید «معاني از بعضي
 ستیب در ید ،   قرآن در. است آمده انسان، بدن اعضاي از یکي دست، معناي به دی .١

 ]٧٩ بقره، ،٢[ .است رفته کار به معنا این بهو شش مورد 
 به ید    آیه کیو ستیب در. است گرفته قرار شخص عمل و شخص خود از کنایه ید .٢
 ]٩٥ :بقره ،٢؛ ١٥٢ :بقره ،٢[. است رفته کار به معنا این

 ]١٦٠ :بقره ،٢[ .است آمده) است اربعه جهات از یکي که( رو پیش از کنایه .٣
 ]٤٥ ص ،٤١[ .است آمده شيء بر احاطه و سیطره و قدرت و قوت از کنایه .٤
 هشت در .است آمده »ید«صاحب تصرف تحت شيء گرفتن قرار ملک از کنایه.٥
 ]٧٠:انفال ،٨؛ ٢٣٧ بقره، ،٢[ است آمده معنا این به »ید« موضع
 

 معنای اصطالحی یدـ ٤
 اریاخت در یش آن عرفا که یا گونه به یش بر شخص اقتدار و سلطه از است عبارت دی

 ]٢٧ص ،١ ج ،٤٣[ .آورد عمل به یرییتغ و تصرف هرگونه بتواند و باشد او یالیاست و
  
 مفهوم ید از دیدگاه فقهاءـ ٥

 و انسان بدن اعضاي از عضوي یعني آن، حقیقي معناي ید    از فقیهان منظور
 دی مفهوم ،بنابراین .است مراد ،ید کنایي و مجازي معناي از یکي بلکه نیست، حیوانات،

 زمام دیذوال که یا گونه به است هیخارج طرهیس و سلطه در الءیاست همان د،ی قاعده در
 تفاوت .بود خواهد آن در یتصرف هرگونه به قادر و دارد دست در را خود تحت امور تمام
 عالمت و اماره عنوان به ،ید    از ید   قاعده در که است آن در، الید علي قاعده با ید قاعده

 استیال یعني است، ید    ضمان از سخن ،الید علي قاعده در ولي شود، مي استفاده ملکیت
 ،٢ج ،٤٨؛ ١٣٣ص ،١ج ،٤٧[. است ضمان موجب شارع و مالک اذن بدون دیگري مال بر

 ]٢٧٤ ص ،١ج ،٤٣؛ ١٣٤، ١ج ،٤٧؛ ٥٧٧ص
 آن بودن ملک بر اماره و ذکرید مواضع مختلف مذاهب در که است ذکر شایان
 .کنیم مي مرور را ید    مورد در مختلف دیدگاههاي اینک. است گوناگون
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 یاد دیگر کتب بعضي و الشهادات کتاب در ید    از حنفي فقهاي :حنفي مذهب ـ
 ]٤٤ص ،١٧ج ،٣٠ [.اند گرفته ملک بر دلیل را آن و کرده
 شده مطرح فقهي مباحث الي البه در ید قاعده«   نیز حنبلي مذهب در: حنبلي مذهب ـ

 نصي به ید   اثبات براي آنان که نیافتیم موردي ما. اند نکرده یاد آن از مستقل قاعده عنوان به و
 ]٢٥ص ،١٢ج ،٩[ .»الملک دلیل فالید«: نویسد مي قدامه ابن. باشند دهکر استدالل
 و دلیل بینه، دو تعارض مورد در ویژه به ید مالکي، فقیهان نظر به :مالکي مذهب ـ
 تکافأت اذا یدیه في للذي هي«: نویسد مي بینه دو تعارض در مالک. است ملک بر اماره
 ]٣٦ص ،)١٣ جزء(٧ج ،٢٩[ .»البینة
 

 دی قیمصادـ ٦
 ءیش وجود یگاه. دارد مختلف قیمصاد است، ایاش بر انسان تسلط و الیاست نشانه که دی

 تعلق داللت مطلب نیهم و است شخص دست در که یپول مانند است، دی نشانه دست در
 و کرهیپ با رابطه در ینوع به ندارند رارق افراد دست در ایاش که آن با گاه و دارد او به پول

 یبرا. است یخاص فرد به متعلق ءیش که دهد  مینشان امر نیهم و ند هستانسان جسم
 میمستق رابطه چیه گاه. دارد ها آن به تعلقشان از نشان ،است افراد تن در که یلباس مثال

 ساتیتأس و راعتبا به بنا یول ست،ین تملک مورد ءیش و مالک جسم نیب یکیزیف و
 دست در خانه تیمالک سند وجود مانند ؛است فرد به متعلق ءیش ،یقرارداد و یاجتماع

 در که است درست .دارد تعلق او به خانه آن دهد  مینشان که او نام به و خاص یفرد
 وجود تواند  میآن یفقه یمبنا یول است، دعوا اثبات ادله از تیمالک سند معاصر، حقوق

  .رسد یم اثبات به دارنده نام به یشخص دست در سند وجود قیطر از هک باشد الیاست
 :کرد یبند دسته توان  میعمده عنوان دو تحت را دی قیمصاد
 ،شود  میمعلوم یکیزیف یها تیفیک و یقیحق یها رابطه با افراد به ایاش تعلق )الف
 نیا در. هاست آن تن بر که یلباس ای است اشخاص بیج ای دست در که یپول مانند
 وجود یمکان و یکیزیف م،یمستق ،یقیحق رابطه مالک، و تملک مورد ءیش نیب موارد
 دی «ریاخ یها زمان در و است بشر خیتار گذشته به مربوط شتریب تعلقات گونه نیا. دارد

 .است شده دی گونه نیا نیجانش شیب و کم »یقرارداد و یاعتبار
 به ءیش تعلق که است ییها سمبل و ها نوشته عالئم، اسناد، وجود د،ی گرید مصداق) ب
 .است رمنقولیغ اموال مورد در تیمالک اسناد وجود آن، بارز مثال که رساند یم را شخص
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 بر او تیمالک مُثبت دارنده، نام به و فرد دست در تیمالک سند وجود صرف که نحو نیبد
 آن یگرید ای نباشد سلطم رمنقولیغ بر ماًیمستق و بالمباشره هرچند است؛ رمنقولیغ مال
 ]٢٨ص ،١ج ،٤٣[. باشد داده قرار فایاست و تصرف مورد مالک قِبَل از را
 
 دی قاعده ادله حجیتـ ٧
 ملل و اقوام تمام در عالم ی عقال.باشد یم قاعده نیا مهم لیدل دو عقال، یبنا و اتیروا
 مالک را او و ددهن یم تیملک آثار بیترت آن به نند،یب  مییکس دست در را یزیچ یوقت
 در و ستین یحادث امر ییعقال یبنا نیا ]٢٨٧ـ٢٨٤صص ،١ج ،٤٧ [.شناسند یم زیچ آن

 انجام آنان منظر و یمرئ در و داشته وجود زین معصوم امامان و) ص(امبریپ زمان
 دیبا نداشتند، قبول را آن و بودند معترض عقال رهیس نیا به امامان اگر. است گرفته یم

 یتبان و خردمندان یآرا اتفاق یوقت. نمودند یم منع را آن و کردند یم مخالفت ابراز
 رد،ینگ قرار تعرض مورد خردمندان سیرئ عنوان به مقدس شارع طرف از آنان یعمل
 آن با زین شارع که شود یم دهیفهم رد،یگ قرار دییتأ مورد فراوان اتیروا لهیوس به بلکه

 فقها از یگروه دهیعق به، اماره ای است اصل دی قاعده نکهیا مورد در اما. است موافق
 گرید یا عده و اماره است تیملک از کاشف دی نکهیا لیدل به ،یبجنورد مرحوم همچون

 به حکم تعبداً دی مورد در شارع بلکه کند؛ ینم واقع از کشف شارع نظر در دی ندیگو یم
 از هم باز ابطهر نیهم در .]٤٣ص ،٣٩ج ،٤٦[. است اصل پس است، کرده تیملک آثار

 اول فهیخل به   ـالسالم هیعل ـ یعل حضرت  که شده نقل  ـالسالم هیعل ـ صادق حضرت
 یاله حکم خالف بر ما درباره ایآ، »الْمُسْلِمِینَ؟ فِي اللَّهِ حُکْمِ بِخِلَافِ فِینَا تَحْکُمُ أَ «:فرمود

 قضاوت شما نیب فرموده، خدا که ینحو همان به من" :گفت فهیخل ؟"دیکن یم قضاوت
 مَنْ فِیهِ أَنَا ادَّعَْیتُ یَمْلِکُونَهُ ءٌ شَيْ الْمُسْلِمِینَ یَدِ فِي کَانَ فَإِنْ«: دیپرس حضرت".کنم یم

 زیچ آن که کنم ادعا من و باشد یزیچ ها مسلمان از یکی دست در اگر؛ »؟ الْبَیِّنَةَ تَسْأَلُ
 إِیَّاكَ«: گفت اول فهیخل ؟یکن یم طلب) عادل شاهد دو (نهیب یکس چه از است من مال
 ادعا چه آن بر شما از دیترد یب، »الْمُسْلِمِینَ یعَلَ تَدَّعِیهِ مَا یعَلَ الْبَیِّنَةَ أَسْأَلُ کُنْتُ
 الْمُسْلِمُونَ فِیهِ یفَادَّعَ ءٌ شَيْ یَدِي فِي کَانَ فَإِذَا«: فرمود حضرت .خواهم یم نهیب د،یکن می

 مسلمانان و است یزیچ من دست در که یزمان پس، »؟...یَدِي فِي مَا یعَلَ ةَالْبَیِّنَ تَسْأَلُنِي
 در فدک که است نیا حضرت نظر ؟یکن یم طلب نهیب من از ایآ دارند، ییادعا او در

 .است تیمالک لیدل تصرف و بود  ـهایعل هللا سالمـ  فاطمه حضرت تصرف
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 مذاکره در .شود ثابت آن خالف مگر ،است تیمالک نشانة  اماره ودی که نیا جهینت 
 که نیا آن و است، نهفته یگرید فیظر نکته اول، فهیخل با  ـالسالم هیعل ـ یعل حضرت
 واقع در ؟"یکن یم قضاوت خدا حکم ریغ به ما مورد در ایآ" :پرسد یم نخست حضرت
 ،٨ ،٢١ [.است یاله احکام از بوده و تیمالک بر داللت دی اماره :دیگو یم حایتلو حضرت

 .]٣٣ص ،١ج ،٤٣؛ ٢٥ص
 در را یزیچ انسان اگر که نیا ی درباره است صدقه بن مسعده تیروا گر،ید تیروا

 .کند بار آن بر را تیملک آثار دیبا دید یکس دی
 نیا و باشد  میدی قاعده تیحج بر اصحاب تسالم بل عظام، یفقها اجماعهمچنین 

 .ندارد ودوج مسأله در یمخالف و است همه اتفاق مورد یمعن
 محقق آن در ذیل شرایط که است ملک بر دلیل صورتي در ید :دی حجیت شرایط

 :باشد شده
 »ید«صدق عرف نظر از و است عرفي امري نیز این. کند صدق آن بر »ید« عنوان .١

 .است عرف نظر ،»ید«عنوان صدق در مالك و است متفاوت مختلف، اشیاي مورد در
 مورد در »ید«حجیت. باشد داشته را سلمانانم براي تملک صالحیت موضوع. ٢

 .شد خواهد لغو باشد آن مالک تواند نمي مسلمان که اشیایي
 .کند نمي ملکیت بر داللت امه و عبد ید بنابراین. باشد اهل بودن مالک براي ذوالید .٣

 
 ید بودن امارهـ ٨

 کند، تصرف آن در مالک، اجازه با یا باشد آن یواقع مالک است ممکن ،مال متصرف
 آن غاصبانه و عدوانا یافته، سیطره آن بر مالک رضایت خالف بر است ممکن که همچنان

 .باشد گرفته خویش اختیار در را
 است شخص آن مالکیت مثبت ء، یش بر فرد سلطه و استیال که است این ید قاعده مفاد

  مالکیت شانهن ء، یش بر انسان تسلط اولیه و یاصل طبع گفت، خواهیم که طور همان و
 گردد یم معلوم بیان این با. شود ثابت خالفش که آن مگر است، ء یش بودن ملک و شخص

 و کاشفیت مزبور قاعده مفاد که چرا اصول، از نه است، یموضوع معتبر امارات از ید قاعده که
 ].٣٤ص ،١ج ،٤٣[. است یافته حجیت علت، همین به و است واقع به طریقیت
 اجازه با یا باشد آن یواقع مالک است ممکن مال متصرف: دی بودن اماره یانمب
 سیطره آن بر مالک رضایت خالف بر است ممکن که همچنان ؛کند تصرف آن در مالک،
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 دی بودن اماره یمبان مورد در .باشد گرفته خویش اختیار در را آن غاصبانه و عدوانا یافته،
 :دارد وجود نظر دو فقها نیب

 غالب غلبه، قاعده بر بنا دارد، غلبه یعدوان دی بر مالکانه دی غالبا جامعه در چون .الف
 یش لحقهی الظن«: شود یم گفته فقه اصطالح در. است تیمالک نشانه و لیدل د،ی بودن
 غالب مورد به مشکوک امر شود، حادث یزیچ شک مورد در هرگاه یعنی ،»االغلب باالعم

 مشاهده یفرد دی در یمال هرگاه ،فقها از ستهد نیا دهیعق بر بنا. شود  میملحق جیرا و
 مورد در اند، مالکانه یادیا اکثر و غالب که است نیا جامعه معمول و متعارف چون ،شود
 ریغ و مالکانه را دی ؛اند دانسته ریکث و غالب موارد به ملحق و محمول را مورد شک،

 .میکن یم یتلق مالک را یش دارنده و غاصبانه
 بلکه ،ستین جامعه در مالکانه دی موارد غلبه علت به ت،یمالک بر بودن اماره .ب

 تسلط بر لیدل ،شخص دی در یش وجود که است نیا یاصل و هیاول یاقتضا و عتیطب
 لفظ یمجاز و یقیحق استعمال بحث هیشب بحث نیا. باشد یش آن بر شخص آن مالکانه
 استعمال دو هر یمجاز و یقیحق یمعنا در لفظ ،یاصول نظر از که نیا حیتوض .است

 یمعنا آن، از ندهیگو مراد که میندان و میکن خورد بر یلفظ به اگر حال ،گردد یم
 در لفظ استعمال اصل، یمقتضا مییگو  مییاصول قاعده بر بنا ،یمجاز ای است یقیحق
 همان به هیقض هم جا نیا در. شود ثابت خالفش که نیا مگر ؛است یقیحق یمعنا

 تیمالک بر اماره شخص تصرف در یش وجود که است نیا اصل یعنی ،است صورت
 به شد گفته چه آن به توجه با. شود ثابت آن خالف که نیا مگر ،است یش آن بر شخص

 ]٣٤ص ،٤٣ [است تر یمنطق و تر موجه دوم هینظر که رسد  مینظر
 

 تنازع مقام در دی تیحاکمـ ٩
 ای خرند  میاو از را مال مثال که نحو نیا به کنند،  میرفتار مالک چون هم دیذوال با مردم
 اصوال دی تحت اموال که اعتبار نیا به هم آن ؛کنند  میقبول او از رهن عنوان به را آن

 یمختلف حاالت ،دادگاه نزد یمدع با دیذوال معارضه مقام در .است) دیذوال (او به متعلق
 دی به استناد با دیوالذ ،باشد نهیب فاقد یمدع اگر: جمله از، شود حادث است ممکن
 نزاع ،است یلیتکم و یاطیاحت یاقدام که سوگند انیات با و کند  میباطل را او یدعو

  .]٣٩ ص ،٤٣[ ابدی  میخاتمه
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 دی قاعده با استصحاب اصل تعارضـ ١٠
 بر دی معارضه، مقام در. دیآ  میشیپ تعارض دی قاعده و استصحاب اصل نیب یگاه

 بر دی تقدم وجه عالوه به. اماره ،دی و است اصل ،استصحاب اریز دارد تیاولو استصحاب
 ینادر اریبس موارد چون و دهیرس شارع یامضا به دی اعتبار که است نیا استصحاب

 حاکم جا همه را استصحاب اگر باشد، نداشته معارضه دیبا استصحاب که دارد وجود
 )٣٦ ص ،٤٣( ماند ینم یباق دی قاعده یبرا ییجا شمولش، رهیدا وسعت علت به میبدان

 حدود در تواند  میشخص ،آن موجب به که یدائم است یحق تیمالک :تیمالک
 از. کند استفاده آن منافع تمام از و دهد اختصاص خود به را یمال در تصرف نیقوان
 یبقا الزمه ،یبردار بهره زین و بوده، یریپذ زوال عدم و بودن یدائم، تیمالک یها یژگیو

 ] ١٩٦ص ،٤٣ [.ستین تیمالک
 اما .رسد  میتیمالک اثبات به نوبت ،میشد آشنا آن یژگیو و تیمالک با که آن از پس
 تیمالک اثبات که شود  میگفته معمول طور به. دارد یخاص یژگیو زین تیمالک اثبات
 استفاده تیمالک یدعاو در توان  میلیدال تمام از و است یدعو اثبات یعموم قواعد تابع
 تصرف اماره به استناد راه از ای را آن دیبا که است نیا در تیمالک اثبات یژگیو یول ؛کرد
 رایز ،...)و ازتیح و ارث: تملک اسباب (تملک اسباب وقوع اثبات راه از ای کرد احراز
 از و ابدی  میتحقق گرید یحقوق عیوقا ای اعمال جهینت در که است یاعتبار رابطه تیمالک

 به دیبا ناچار پس ؛شود آن متوجه میمستق طور به لیدل تا ندارد اصالت ،لحاظ نیا
 ما استناد .افتی دست شده جادیا رابطه به راه نیا از و آورد یرو آن کننده جادیا اسباب

  .است دی اماره ،باشد فدک تیمالک همان که بحث مورد موضوع در
 الیاست که است نیا دی قاعده مفاد ،است مشخص میمفاه و فیتعار از که طور همان

 طبع گفت، میخواه که طور همان و است شخص آن تیمالک مثبت ،یش بر فرد سلطه و
 مگر است، یش بودن ملک و شخص تیمالک نشانه ،یش بر انسان تسلط هیاول و یاصل
 معتبر امارات از دی قاعده که گردد  میمعلوم انیب نیا با. شود ثابت خالفش که آن

 به و است واقع به تیقیطر و تیکاشف مزبور قاعده که چرا ؛اصول از نه است، یموضوع
 بر دیو ابندی  میتقدم اصول، با معارضه در امارات هیکل .است افتهی تیحج علت، نیهم

 ] ٣٣ص ،١ج ،٤٣ [.است مقدم زین استصحاب
 
 فدک یخیتار سابقه و ییایجغراف تیموقعـ ١١

 اسیمق به که است روز سه ای دو نهیمد تا اش فاصله که حجاز در است یا دهکده فدک
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 از یکاف آب داشتن لحاظ به و بوده آباد ینیسرزم. رسد یم لومتریک ١٣٠ به ما زمان
 را نیسرزم نیا مردم اشتغال .است بوده برخوردار محصول و فراوان یها نخلستان
 فدک یها افته یاز  بوده مشهور آن یخرما و داده یم لیتشک یدست یوکارها یکشاورز

 فهیطا منزلگاه یخیتار نهیشیپ با فدک .است آمده انیم به یسخن یخیتار کتب در
 منذر بن نعمان مادر یطبر گفته به. است غطفان عرب مشهور و بزرگ لهیقب از بنومره
 به فدک نیسرزم یخیتار قدمت در یمعتبر سند که بوده فدک یاهال از رهیح پادشاه
 یو نام به هیقر نی وا بوده نوح بن امح پسر نام فدک، گرید یبرخ گفته به .رود  میشمار

 مرکز بریخ که نیا لحاظ به و دارد فاصله لومتریک ده بریخ با فدک .است گشته موسوم
 .اند بوده بریخ انیهودی تابع ،یمذهب و یاجتماع نظر از آن مردم ،بوده انیهودی عمده
 در و آب پر نیسرزم کی عنوان به اش ژهیو تیموقع و یخیتار ممتد نهیرید با فدک

 و یخیتار تیاهم از اش یکوچک رغم یعل که بوده مشهور ینام ،ها نخلستان یدارا جهینت
 فدک را نامش که بوده ادیز آن پنبه محصول دیشا و. است برخوردار ییایجغراف

 یدارا و داتیعا پر ارآباد،یبس) ص(خدا رسول درزمان فدک قیتحق طور به. اند گذاشته
 ]١٠١٥ص ،٣،ج١٤[. بود شُمروخ نام به یا قلعه و مزرعه و نخلستان و پرآب یا چشمه
 هفتم قرن در کوفه شهر خرماي درختان ارزش با ناحیه این خرماي درختان رزشا
 و یزیر خون و جنگ بدون هجرت، هفتم سال در فدک ]٢٣٦ص ،١٦ج ،٣[. بود برابر

 اریاخت در د،ش امضاء آن ساکن انیهودی و) ص (امبریپ نیب که یصلح قرارداد براساس
 ]١٠٨ص ،٤ج ،٣. [شد) ص(امبریپ خاص ملک و گرفت قرار) ص(خدا رسول
 
 اسالم حقوق و فقه دگاهید از فدک تیمالکـ ١٢

 یها ازجنبه که یاسالم نیسرزم به شده وستیپ یاراض یبند میتقس در یشرع احکام
 از که يهای سرزمین ،اسالم نظرقانون از .دارند فرق باهم ،است گرفته شکل گوناگون
 حاکمان وسیله به و است مسلمانان عموم به متعلق شوند مي فتح نبرد و جنگ طریق

 غَنِمتُمْ اَنَّما وَاعلَمُوا «هیآ موجب به و شود مي اداره "عَنْوَة مَفْتوحَه" عنوان تحت اسالمي
] ٤١:انفال ،٨[، »لِیالسَّب وَابنِ نیالمَساک وَ یتامیَال وَ وَلِلرَّسُولِ خُمُسَهُ لِلّهِ فَاَنَّ ءٍیشَ مِنْ

 .کرد  میمیتقس قرآن دستور طبق را متیغن  بود، زنده که یزمان تا) ص (رسول حضرت
 قرار پیامبر اختیار در صلح، طریق از و یزیر خون و جنگ بدون که ییها سرزمین اما
 رپیامب شخص آنِ از و شود مي نامیده "خالصه اَمالکِ" امروزي اصطالح به و فَيء گیرند،

 به ای برداشته خود یبرا را جا آن بود مجاز حضرت آن که باشد مي  ـوآله هیعل هللا یصل ـ
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 وَما«:دیفرما  میکه؛ چرا برساند حشرآمده مبارکه سوره ششم هیآ در که یمصارف از یکی
 رُسُلَهُ یَُسلِّطُ اللّهَ کِنَّوَل رِکابٍ وَال خَیْلٍ مِنْ عَلَیْهِ أَوْجَفْتُمْ فَما مِنْهُمْ رَسُولِهِ عَلي اللّهُ أَفاءَ
 .  ]٦: حشر ،٥٩[ قَدِیرٌ شَيء کُلِّ عَلي وَاللّهُ یَشاءُ مَنْ عَلي
 گرفته قرار )ص(اکرم امبریپ اریاخت در مصالحه قیطر از فدک که نیا به توجه با
 حضرت جتاًینت .نداشتند یسهم آن در گرانید و بوده حضرت آن خاص ملک ،است
 ،٤٩ ؛٢٨٤ص ،٢٩ج ،٢٧ [کند خرج را آن بداند مصلحت که صرفيم هر در توانست می
 ملک  کهدیگرد روشن ،میداشت انیب آنچه اساس بر ]٧٦:٢ ص ،٢ج ،٢٣ ؛١٥١ص ،٥ج

 موضوع، نیا در وه نبود مسلمانان غنائم در داخل و بوده) ص(اکرم امبریپ خالص و طلق
 ،١ ج ،٢٧ [.ندارد دوجو یدیترد چیه و بوده القول متفق مسلمان، مورخان و علما
 .]٩٩ ص ،٢٠ ؛٢٠٣ ص ،٤ج ،١٠ ؛٤٢٢ص ،٢ج ،٢٥ ؛٢٩٦ ص ،٦ج ،١٧ ؛١١٢ص

  
 اسالم فقه نظر از السالم علیها فاطمه به فدك بخششـ ١٣
ـ  خدا پیامبر اختیار در ریزي خون و جنگ بدون فدكکه  شد روشن میگفت چه آن از

 مفسّران، ۀهم و بود حضرت آن ةخالص لذا و گرفت قرار ـ سلّم و آله و علیه هللا صلّي
 رسول] ٤٩٨ص ،٢ج ،٣٤ ؛١٩٣ص ،١ج ،٧. [اند کرده تصریح آن بر مورّخان و محدّثان

 نزول اب .کرد یم میتقس هاشم یبن مستمندان انیم در را آن حاصله درآمد یمدت تا خدا
 به را فدك که کرد وحي او به داوند، خ»حَقَّهُ یذَالقُرب وَآتِ«: اسراء مبارکه سوره ٢٦ هیآ

 فرمان) ع(مؤمنان امیر به و بخشید فاطمه به را فدك حضرت آن و بدهد) س (فاطمه
 ؛١٥٨ص ،٢ج ،٢٨[ .بنویسد فاطمه حضرت نام به "نِحله" عنوان به را فدك ۀقبال که داد

 ]. ١٧٧ص ،٢ج ،٢٢٩
 حضرت تیمالک بر حشر سوره ششم هیآ لیذ در سنت اهل مفسران از یاریبس
 ،٣٣ ؛١٤ص ،٣٨ج ،٣٤[ اند کرده حیتصر) ص(امبریپ اتیح زمان در دکف بر) س(فاطمه

 تفسیر در یشافع یسیوط الدین جالل که یطور به ،]٣٩ص ،٣ج ،١٠ ؛٢١١ص ،١٢ ج
 قابل ها آن در "ایتاء" و"اِقطاع" ،"اِعطإ" لفظ سه که کرده ذکر روایت سه هیآ نیهم ذیل

 بوده فدک بر) س(زهرا مهفاط حضرت تصرف بر دال حدیث سه این و است مشاهده
 در هجري پنجم قرن در تسنّن اهل بزرگ علماي از حسکاني، ]١٧٧ص ،٢ج ،٢٩[ .است
 که کرده روایت خُدري ابوسعید از طریق شش به اسنادش سلسله با شریفه، آیة این ذیل
 فاطِمَةَ )وسلّم آلهو علیه هللا صلّي (هللا رَسُولُ دَعا حَقَّهُ الْقُرْبي ذَا آتِ وَ نَزَلَت لَماّ« :گفت
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 گفته به. ]٢٢٤ص ،٣ج ،٣٤ ؛١٩٣ص ،٢٠ج ،٢٨ ؛٤٤٢ص ،١ج ،٢٢ [»فَدَکاً فَأَعْطاها
 و گرفت را آن عمر یول نمود، صادر زهـرا نام به را فـدک قبـاله وقـت خلیفـه «:حلبي
 اشاره مطلب این به نحل و ملل کتاب در زین یشهرستان. ]٤٨٧ص ،٣ج ،٢٣[ کرد پاره

 بوده نقل مورد و معروف قدر آن یخدر ابوسعید روایت .]١٣ ص ،١ج ،٣١[ است نموده
 میان از. جست استناد بدان ،نمود فاطمه یبن تسلیم را فدك که یعباس مأمون که است

 سنادا با حدیث یازده زین بحراني سیّدهاشم مرحوم عالیقدر، متتبّعِ شیعه، دانشمندان
 امام و صادق حضرت و سجّاد حضرت و منانامیرمؤ مانند پیشوایاني از مالحظه قابل
 و کرده نقل پیامبر خویشاوندان باره در را آیه نزول  ـالسَّالم علیهم  ـرضا امام و کاظم
 علیهاالسَّالم  ـفاطمه خود دختر به را فدک پیامبر ،آیه این نزول از پس که است افزوده

 امبریپ که است آورده خرائجال از نقل به زین یمجلس عالمه .]٤١٩ص ،٢ج ،١٥ [.بخشید ـ
 ،٤٢[ .کرد واگذار) س (فاطمه به) س(جهیخد حضرت مهر بابت را فدک) ص (اکرم

 دست به را امور زمام زیالعز عبد عمربن که یهنگام ل،یدل نیهم به ]١١٥ص ،٢٩ج
 بن حسن به را فدک که بود نیا کرد رد صاحبانش به که را یا مظلمه نینخست گرفت،
 .]١١٠ص ،٢٠ ["دیگردان باز) ع (یعل بن حسن

  
 دی قاعده اساس بر ـ السالم هایعل ـ زهرا حضرت تیمالک یبررسـ ١٤

 بدون که است ینیزم فدک که دارند اتفاق یسن و عهیش مفسران د،یگرد انیب که همچنان
 نصِّ به بنا و اساس نیا بر .اند نداشته ینقش آن در نیمسلم آحاد و شده فتح سپاه و سالح
 حضرت دخترش، به خدا دستور به را آن زین شانیا ؛بود )ص(اکرم امبریپ به علقمت ی،قرآن

 مزاحمت حق یاحد شرع، نیمواز و اسالم فقه یمبان بر بنا و بود کرده هبه )س(فاطمه
 پس اول فهیخل الوصف، مع. است ضامن کند، تصرف شانیا اذن بدون یکس اگر و نداشته

 را آن و اخراج فدک از را فاطمه حضرت ارگزارانک ،یفرمان صدور با قدرت به دنیرس از
 بر  ـعلیهاالسالم ـ زهرا حضرت فه،یخل اقدام نیا یپ در ]١١٩ص ،١ج ،٣٤[ .کرد تصرف

 .]٢٧٥ص ،٢ج ،١٣[ .دکر طلب را خویش مِلک و کرد اعتراض رفتار این
 آیا :فرمود و آمد ابوبکر نزد ـ علیها هللا سالم  ـفاطمه: سدینو  میالحدید ابي ابن

 از خداوند که است همان اي، نموده توقیف  ـالسالم علیه  ـبیت اهل ما از چه آن داني مي
 شده نازل آیه آن، مورد در که است القُرْبي ذَوِي سهم از عبارت آن و داده ما به غنائم
: گفت پاسخ در فهیخل .فرمود تالوت را فوق هیآ  ـعلیها هللا سالم  ـفاطمه سپس است؟
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 شما به خمس در را القربي ذوي سهم تمام باید که نیاوردم دست به آیه نیا از من
 هیآ نزول از پس) ص(خدا رسول پدرم از :فرمود ـ علیها هللا سالم  ـفاطمه. کنم میتسل

 و غنا هیما که محمد فرزندان یا باد بشارت« :فرمود که دمیشن انفال سوره کی و چهل
  را فدک استرداد استنباط اجازه من علم :داد پاسخ فهیخل. »است دهیرس شما یازین یب
 را فدک) س(فاطمه یوقت :نوشته یبالذر] ٢٣١ـ٢٣٠ص ،٣ [.!دهد ینم من به هیآ نیا از

 دو هر منیاَ اُمُّ و) ع(یعل] ٤٤ص ،١ج ،١٦. [خواست نهیب او از فهیخل کرد، مطالبه
 گفته به .انستد مردود را آن فهیخل اما است،) س (زهرا ملک فدک که دادند شهادت
 »داد یگواه ـ السالم هایعل  ـزهرا تیحقان به زین خدا امبریپ غالمان از یغالم ،یفخرراز

 ]٣٥ص ،١٦[. است نوشته رباح را غالم آن نام یبالذر و ]٢٨٤ص ،٢٩ج ،٢٨[
 ـ نیحس امام و حسن امام که شود  میمعلوم البالغه نهج شارح و یحلب گفتار از

 .]٢٣١ـ٢٣٠ص ،٣ ؛٤٨٧ ص ،٣ج ،٢٣[ .اند داده هادتش زین  ـالسالم همایعل
 اعطاء و إقطاع الفاظ و "آت" فعل از ]٢٦ :اسراء ،١٧[ »حَقَّهُ یَالْقُرْب ذَا فَاتِ «هیآ در

 در فدک بحث، مورد یدعوا در که میریگ یم را جهینت نیا وارده، اتیروا در) دیبخش(
 و میتسل در الفاظ نیا رایز ؛است آمده در) هایعل هللا سالم (فاطمه حضرت دی تحت
 ـ آن مذاهب و فرق  تمام فقه در ـ اسالم احکام در که است یبدیه .دارد ظهور مناوله
 شناخته آن مالک) دیذوال (اوست اختیار در یمِلک که یکس از که است شده بیان
 ومرج هرج آن الزمه باشد، نیا از ریغ اگر و شود ینم طلب شاهد و دلیل او از و شود می
 داشته تیملک یادعا ست،ین دیذوال که یگرید شخص اگر حال. است جامعه نظام در

 مسئله نیا در قضاوت مقامِ در مقدس شارع و اوردیب لیدل خود یادعا نیبرا دیبا باشد،
  ]١٢٢ص ،١ج ،٣٤[ .»یاَلمُدَّع یعَلَ نَةُیِّاَلبَ«: فرموده

 سرور به )ص(خدا لرسو حضرت را فدک که دیگرد ثابتبراساس مطالب پیشین 
 ،١٣ج ،٤١ [.بود او تصرف و تملک در و بود دهیبخش ـ) س( فاطمه ـی بهشت زنان
 شاهد بدون "دیذوال" قول و بود دیذوال حضرت آن  ،نیبنابرا ]١٨٢ص ،٤ج ،٢؛ ٦٧٤ص
 اصطالحا و ستین حیصح دیذوال تصرف که کند اثبات یمدع دیبا و است قبول نهیب و

 در مسئله، نیا. هیعل یمدع نه ،کند نهیب اقامه دیبا که است یمدع الذ و باشد ینم مالکانه
باتوجه به  و است حقوقدانان و علما اتفاق مورد و بوده مسلمات از قضا کتاب و اسالم فقه

گونه مدرکی به عدم مالکیت   هیچ ـسالم هللا علیها ـطرف مقابل حضرت فاطمه این که 
 .کردمالکیت آن حضرت را اثبات   استناد کرده وتوان به قاعده ید  پس می،حضرت ندارد
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 گیری نتیجه
از دیدگاه اهل لغت، قرآن، روایات معصومین  فدك لهمسأ مورد در که یپژوهش به با توجه

را فدک ) ص( پیامبر اکرم  این نتیجه بدست آمد کهیافت، و اقوال فقهای فریقین انجام
اختیار ایشان  در بخشیده و  ـلیهاسالم هللا ع ـحیات خود به حضرت فاطمه در زمان 

 ،که فدک مال همه مسلمانان استمبنی بر این  ، خلیفه اولداللاست ،داده است قرار
گونه   چون فدک در ید و تصرف آن حضرت بود و خلیفه هم هیچ؛هیچ موضوعیتی ندارد

 . مالک نبودن آن حضرت نسبت به فدک نداشتدال برمدرکی 
 از نیزم  نیا که کرد حکم دیبا است، یحقوق و یفقه دقواع از که دی ۀقاعدمطابق 

 ،دارد اعتراض آن هیعل که یکس و شود ثابت آن خالف که نیا مگر است، )س(فاطمه آن
 خواستند  میشاهد زهرا حضرت از اول ۀفیخل محکمه دینبا ن،یا بنابر .اوردیب شاهد دیبا

 ، اول به آن استناد کردهکه خلیفهءایانب توارث عدم جعلی بودن حدیثبه با توجه و 
 به مطالب گفته شده به عنایتبا . شود یماثبات ) س (زهرا حضرت یبرا فدک تیملک

نتیجه ، رونده در هر مرجع قضایی مطرح شوداین پکه رسیم  گیری کلی می این نتیجه
د بنابر این، نخواهد بوـ  صلی هللا علیه و آله  ـداوری جز حاکمیت دخت گرامی پیامبر

خلیفه مبنی بر مصادره فدک عاری از هر گونه استدالل و مدارک محکمه پسند دام اق
 .بوده و با موازین شرع و قوانین قضائی اسالم مطابقت ندارد
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