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سخن ناشر

رشتة حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله  یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه  خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه  کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ 

نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
باید  از آن،  نیازهای علمی دانشجویان رشتة حقوق و نیز رشته های متأثر  رفع 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشتة حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
ارائه  خدمات درخشان،  با  امیدوار است  انتشارات چتر دانش  باشد.  پژوهندگان 

شایستگی های خود را در این حوزه  علمی بیش از پیش به منّصه  ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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سال7هجریپیامبراسالمبعدازانعقادصلحدهسالهایبابتپرستانِقریش،
اینباربهدلیلفتنههاییهودقصدعزیمتبهمنطقهخیبررامیکند؛اتفاقیکه

نهبهآسانیامابافتحدژهایمستحکمآنهامحققمیشود.
بهدلیلمعماریخاصقلعههاییهودغلبهبراینقومدرحّدیکتصوربود،
اماشجاعتشخصیتیچونعلیاینامرناشدنیراممکنساختودرادامه
ورودمسلمانانبهدژهایهفتگانهآنچنانوحشتیبهجانیهودیانانداخت
کهبهموازاتفتحخیبر،دیگرمناطقیهودینشینازبابمصالحهبامحمد

برآمدند؛بذلفدکدرشمارهمینمعاطاتاست.
نظر ایراد به موضوعات برخی مورد در تنها و اختصار به که کریم قرآن 
پرداختهاست،بهدلیلاهمیتتصاحبایناراضیضمنتشریحماهیتحقوقی
آندرآیاتابتداییسورهحشر،درسورهمبارکهاسراءنیزنسبتبهاهدایفدک
دستوراتیراصادروبهصراحتتاکیدمیکنداختیاراراضیموردنظربهتمامو
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کمالازآنپیامبراست.
تملک»فیء«ازجانبرسولاهللودرادامهتخصیصآنبهشخصخاصدر
قالبهبهازصدراسالمتاکنونابهاماتیرابهدنبالداشتهاستکهاخراجوکالی

فاطمهازاراضییادشدهوتصرففدکبنابرهمینایرادهامحققمیشود.
تحقیقدربابصحتتصاحبفدکازجانبپیامبرواهدایآنبهفاطمه
موقعیت از خود ظرفیت دلیل به بلکه مدنی، حق یک کننده اثبات فقط نه
چهرههاییسلبصالحیتمیکندکهدرکسوتجانشینرسولخداازتضییع

هیچحقیدرقبالاهلبیتدریغنکردند.
بنابههمیناهمیتتحقیقپیشرویکرسیدگیصرفقضاییدردلِتاریخ
با فرصت این در اما بود، غافل فدک مالیت به نسبت نباید اگرچه است،
پیگیریِحقوقیدرصددهستیمضمنتبیینارزشهایمعنویاصحاِبدعوی
سوی از سند ارایه منجمله دعوی اثبات ادله به استناد با و تحلیلحقوقی با
موضوع قضایی، مسائل دیگر و شهود تعرفه دعوا، طرفین اقرار دختِنبی،

بازپسگیریفدکراموردبررسیقراردهیم.
برخالفقاعده»اعتبارامرمختوم«کهتاکیددارداگردعواییبهحکمقطعی
منتهیشد،دادگاهبههردلیلیامکانرسیدگیماهویبهآنرانخواهدداشت،
البتهتصرفمکررباحةمحدثهشاهدیم امادراستردادفدکبهاهلبیتو
اینزمینبهجهتاهمیتمادیومعنویبهچهنحویدرطولتاریخدستبه
دستمیشود.برایهمینبرخیاعتقاددارندفدکنهیکقطعهزمینونهیک
اعتقادعمیقدینیاست. بلکهبهزعمدوستداراناهلبیتیک مطالبهمادی،
اعتقادیقدیمیکهاثباتآنمویدبسیاریازحقایقبزرگتاریخخواهدبود؛

حقایقیگزندهاماآگاهیبخشواختالفبرانگیز.
وداعجمعیتیکهفاصلهچندانیازعصرجاهلیتخودندارندبامحمد
شایدکمیزودبهنظرمیرسید.درصدراسالمهرچندمسائلبسیاریخاطر
پیامبررامکدرساختهبود،امابهگواهتاریخعمدهایناتفاقاتتلخنهدرروزهای

حیاتایشانبلکهدرایامفقدانشاندرمیانامتمحققشد.
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باتحولبزرگیمواجه ازمردمحجازرا ظهوراسالماگرچهزندگیبرخی
ساختاماریشههایعمیققبیلهگریکهدرجانبسیاریازساکناناینمناطق
اگرچهجاذبه یافت. بروز ازروزهایطالییظهوراسالم بودپس ریشهدوانده
جرگه در و اهل ظاهر به را بدوی و سرزمینخشک این مردمان محمد
متوسلینبهمکتبوحیقرارداداماحقیقتاینبودکهاندکیتغییرهمدر
احواالتبسیاریازآنهاحاصلنشد.براینمونهاگرچهسنتهایزندهبهگور
کردندختران،بابوسیدندستانفاطمهازجانبپدرطردشد،اماعداوت
باهمانقساوتدرجانومغزجاهالن بادخترانوکینهپنهانمردانعرب

جزیرهالعربباقیبود.
طبقشواهدفاطمهبنتمحمدتنهاهجدهسالدرایندنیایفانیزیست
کرد.پرداختنبهحیاتکوتاهاینبانویمطهرهمنظوراینتحقیقنیست،اما
درشرحضرورتانتخابموضوعبایدگفتارایهمقدمهایبههمینکوتاهیاز

ملزوماتکاراست.
اینکهبدانیماززمانرحلتپیامبرتاشهادتاینبانویجوانبهروایتی
فقط72روزفاصلهاست؛مدتیمهمدرتاریخکهمرورروزانهآنبیانگرمصائب

وحقایقتکاندهندهایخواهدبود.
اطالعازاینکهتجمعبرخیتشنگانقدرتدرسقیفهبرایتعیینابوبکر
بهمقامخلیفهالهیودرادامهحمایتقومصحرانشین»أسلم«،آنهمبهبهای
اصحاب و بستگان که میخورد رقم شرایطی در همگی یکساله آذوقه تامین

پیامبرخاتممشغولکفنودفناوهستند.
اخذبیعتاجباریبرایتاییدجانشینپیامبر،آتشزدنخانهعلی و
سقطجنینفاطمهازجملهاتفاقهایبعدازحیاتپیامبربودکهازسوی
حقوقی ماهیت دلیل به که شد اعمال اهلبیت قبال در خالفت متولیان
تنهاغصب گرفته میانجسارتهایصورت از مجال این در پیشرو، تحقیق
فدکموردبررسیقرارخواهدگرفت؛اتفاقیکهعلیرغمتالشصاحبحق،اما

استردادآنهرگزممکننشد.
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تاپیشازاینفدکازموضوعاتمورداختالفامتاسالمیبودکهطرح
جزییاتآنبهدلیلتکیهبرموضوعاتاحساسیسرچشمهانشقاقاهلبیتو
اسنادمختلف به اینروزهاکهدسترسی بهشمارمیرفت.حال خلفایثالثه
میسرشدهاستمیتوانگفتبهدلیلاصالتموضوعوجنبهروشنگریآن
پرداختنبهمسئلهفدکماهیتحیثیتیداشتهوتوجهبهآنبههرنحوممکن

برایدوستداراناسالمراستینیکتکلیفشرعیاست.
درشرحمختصرواقعهفدکبایدگفتخبرتصرفحدیقهصدیقهچون
بر راکه ابوبکر و النبیرفت بهمسجد ازهمراهان باجمعی ایشانرسید، به
منبررسولخداتکیهداشت،اینگونهخطابقرارداد:»چراکارگزارمرااخراج
نیزجانشین بودومن پیامبر به ابوبکرپاسخداد:»اینملکمتعلق کردی؟«

همانپیامبرم،پسفدکبایددرتسلطمنباشد«.
به بود شده اهدا او به پدر سوی از که را فدک ممهور سند فاطمه 
عنوانمدرکارایهکردوبعدازبیانتوضیحاتیخلیفهاولکهتاحدودیبرای
بازگرداندناراضیمتقاعدشدهبودباورودعمربنخطاببهاینجمعقبالهفدک

ازجانباوستاندهودربرابرچشمانمالکآنازبینمیرود.
پیامبر فرزند اینجسارت با که نمیگذر روز ده ازرحلترسولاهللهنوز 
بااندوهفراوانروانهخانهشدهوبهدنبالآنهمسرشعلیراهیمسجد

میشودتااعتراضخویشرانسبتبهایناقدامبیشرمانهمطرحنماید.
درشرایطیکهابوبکردرحلقهمهاجرینوانصارنشستهبود،علیدر
خانهخداازویدربابغصبسوالمیکندوازجانبخلیفهپاسخمیشنودکه
»فدکازآنمسلماناناست.فاطمهآنگاهبراینملکحقوقیخواهدداشت
کهبتوانددراثباتادعایخودبهمعرفیشهودبپردازد.درغیراینصورتدر

آنسهمینخواهدداشت«.
علیدرواکنشبهاینموضعبهقاعدهیداشارهنمودهوتصریحمیکند
»ایابابکر،اگردردستمسلمانانمالیباشدومنادعایمالکیتآنراداشته
باشمتوازچهکسیمطالبهشهودمیکنی؟ازمنکهادعایمالکیتآنرادارم
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یاازاوکهصاحبملکومالاست؟مگرنشنیدهایکهالبّینهعلیالمدعی؟!«
ابوبکربااستداللارایهشدهمتوجهاشتباهششدهوسکوتاختیارمیکند.
امااینبارهمعمربهمیدانآمدهوبیانمیکند»یاعلیاینسخنانرارهاکن.
مادرکالمحریفتونخواهیمشد.درموردفدکاگرشاهدعادلیداشتیدمعرفی

کنید،درغیراینصورتاموالیادشدهازآنامتاسالمیاست«.
ازطرح علی ازسویدستاندرکارانحکومت، اتخاذشده رویه این با
اماراتفقهیمنصرفشدهوبرایآنکهباردیگرخلیفهرابهاشتباهخودآگاه
َعْنُکُم لُِیْذِهَب  اهلَلّ یُریُد »إِنَّما آیه دیدهاید، که را قرآن »دیگر میگوید: کند،
َرُکْمتَْطهیراً«برایتانآشنانیست؟بهنظرتاناینآیه ْجَسأَْهَلالَْبْیِتَویَُطِهّ الِرّ
درموردچهکسانینازلشدهاست؟مخاطبآیهتطهیرآیامااهلبیتنیستیم؟
باتاییدمطالبعلیادامهمیدهد:»حالاگرکسیدرمقابلشماشهادت
دادکه)نعوذباهلل(فاطمهاشتباهیمرتکبشدهاست،شماچهمیکنید؟«

باطرحاینسوالابوبکرباقاطعیتجوابداد»برفاطمهحّدجاریمیکنم«.
بااستماعاینپاسخمغایرباکتابخداعلیبیدرنگخطاببهابوبکر

اظهارکرد»توکافرشدهای«.
باتعجبپرسید»چرا؟«وعلیپاسخداد:»النّکرَددتَشَهاده خلیفه
اهلللَهابِالَطهارهوقبلتَشهادهالَناسَعلَیَها؛چونتوشهادتپروردگاررابهپاک

بودنفاطمهردکردهایوشهادتمردمرابرآنترجیحدادهای«.1
اینمحاجهعلیدرخانهخدااگرچهبدوننتیجهماند،امافاطمههرگز
ازپایننشستوروزدیگریبرایاثباتحقوقخویشباجمعیازهمراهاندر

مسجدحاضرشد.2
بََرکهمشهوربهامایمنکهپیامبرویرابهجهتطهارتوصداقتازجمله
زنانبهشتییادکردهاست،ازجملهاینافرادبود.اینبانودرمقامادایشهادت

1-»شرحنهجالبالغه«ابنابیالحدید،214/16نامه45،ذکرماولدمنالسیرواألخبارفیامرفدک
البلدان«270/4 الحلبیه«486/3؛»معجم المحرقه«25؛»السیره »الصواعق الکبیر«284/29؛ 2-»التفسیر

شماره9053؛»وفاءالوفاءبأخباردارالمصطفی«995/3شماره1001؛»شرحالمواقف«356/8



نشر چتر دانش/ بوستان سماویه 1818

درجایگاهحاضرودرسخنانیاظهارکرد»شمارابهخداقسمآیاازرسولاهلل
نشنیدیدکهفرمودفاطمهسرورزناناهلبهشتاست؟آیاممکناستچنین

بانوییبرایتصاحبقطعهزمینیبهنامفدکبهشمادروغگوید؟«1
دراینخطابهعمربهمیانسخناناوآمدوگفت»اینالطائالترارهاکن.
بگوبدانمتورابرایچهبهاینجاآوردهاند؟«امایمنبدونوقفهومقدمهایبیانکرد
»درخانهفاطمهمحضرپیامبرنشستهبودمکهطبقاظهاراترسولخداآیه»َوآِت
ُه«برایشاننازلشدوبهدنبالآننبیخدافدکرابهدخترشاعطا َذاالُْقْربیَحَقّ

کرد.2بعدازآنهمعلیومرابرایناتفاقشاهدگرفت«.
باوجودیکهعمرخوددرموردشهادتامایمنبهطرحپرسشپرداختو
بعدبهاستماعپاسخامایمننشستامادرادامهبرایرّدشهادتاوبهاینگواه
شرعیاستنادکردکهاظهاراتیکزندرتعیینواقعیتکفایتنمیکند؛حال
اینکهطبقمتونفقهیجرحشاهدبایدقبلازادایشهادتبهعملمیآمد،

نهبعدآن!3
درادامهشهادتعلیهمبهجهتعدمکفایتشرعیرّدوبعدبااستناد
بهاستثنائاتموجوددرفقهبهاینسببکه»َعلّیفیُجّراِلینَفِسه؛اودرشهادت
نافعاست«ازتوجهبهآنچشمپوشیمیشود؛جالبتوجهاستایناتهامات
درقبالکسیمطرحمیشودکهبهفرمودهپیامبرنهعلیبلکهاینحقو

حقیقتهستندکههموارهازوجودامثالعلیشانیتمیگیرند.
تنهابه او اثباتشخصیت اگردر ناتمامعلی ازفضایل باچشمپوشی 
«بسندهکنیم،بدونشکبرایآنچهدر َوالَحّقَمَعَعلِیٍّ َمَعالَحقِّ حدیث»َعلِیٌّ
صددبیانآنبرآمدهایمهمینیکنمونهکافیاست؛همینروایتیکهتاکید

دارد»حقازحقیقتعلیمعناگرفتهاست«.

1-»اتحافالسائلبمالفاطمةمنالفضائل«قلقشندیشافعیص1؛»صحیحترمذی«306/2؛»مستدرکحاکم«
151/3؛»مسنداحمد«319/5؛»اسدالغابه«574/5؛»حلیهاالولیاء«190/4؛»کنزالعمال«217/6

2-»میزاناالعتدالفینقدالرجال«ذهبی288/2؛»کنزالعمال«158/2بیروت،مؤسسهالرساله،1409ق
3-ماده170قانونآییندادرسیکیفریایراننیزبرهمیناصلاستواراست
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اینبیاننورانینهیکوصفسادهاززبانیکشیعهغالی،بلکهقولیاز
اقوالمعتبرنبویاستکهبااستنادبهآنچهحاکمنیشابوری،ترمذی،ابویعلی،
طبرانی،ابنعساکر،ابنکثیر،هیثمی،ابنحجر،سیوطی،اسکافیوبسیاریدیگر

ازاستوانههایعلمیاهلسنتبدانپرداختهاند،مطرحمیشود.1
البتهاینحدیثدربرخیکتبمعتبررواییبااضافاتوتغییراتکوچکی
نقلشدهاست؛براینمونهفخررازیدریکیازآثارشاینطوربهبیانروایت
میپردازد»هرکسدردینخودبهعلیبنابیطالباقتداکند،هدایتاوقطعی
است؛دلیلبراینمطلب،سخنپیامبراستکهفرمودخدایاحقرابرمدارعلی

بچرخان،هرطرفکهاوباشد«.2

1-»المستدرک«ج3،ص124وص134،ح4629؛»سننالترمذي«ج5،ص633،ح3714؛»مسندأبيیعلی«
المأمونللتراث(؛»المعجمالکبیر«ج23،ص330،ح758وج5،ص135،ح4880؛ ج2،ص17و318)دار
وج20،ص361؛ شافعیج42،ص448 ابنعساکر دمشق« »تاریخ ج6،ص95،ح5906؛ األوسط« »المعجم
ص134؛ ج9، و ص235 ج7، الزوائد« »مجمع ص361؛ ج7، المعارف( )مكتبة ابنکثیر والنهایه« »البدایه
»تهذیبالتهذیب«ابنحجرج4،ص42؛»المطالبالعالیةبزوائدالمسانیدالثمانیة«العسقالنیالشافعی،ج16،
ص147؛»جامعاالحادیث«سیوطیج4،ص258)برنامهالجامعالکبیر(؛»المعیاروالموازنة«ص322،حعمار؛
»تحفةاألحوذی«ج10،ص217؛»فرائدالسمطین«ج1،ص177،رقم139؛»تحفةالمحبینبمناقبالخلفاء
الراشدین«ص169وص189؛»أسنیالمطالب«فصل»علیمعالحقوالحقمععلی«ص112،رقم2؛»المطالب
العالیة«ج16،ص147،ح3945؛»اإلنصاففیمایجبإعتقادهوالیجوزالجهل«باقالنیص63؛»موسوعةأقوال
أقوال في اإلصابة »إجمال ج1،ص89؛ الفرقان« رغائب و القرآن غرائب »تفسیر ج1،ص2263؛ الدارقطني«
والسیاسة«ج1،ص98؛ »اإلمامة بالمحدثین«ج1،ص92،رقم108 المختص »المعجم الصحابة«ج1،ص55؛
»شرحنهجالبالغة«ج18،ص24؛و339؛»کنزالعّمال«ج11،ص285وص643،ح33124)دارالکتبالعلمیه(؛

»تاریخبغداد«ج14،ص321؛»الشریعة«اآلجریج4،ص2092)دارالوطن؛الریاض(
2-»التفسیرالکبیر«ج1،ص168و210)دارالکتبالعلمیة؛بیروت(2000م،چاپاول
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درباره فدک
دلیل  به  دور  گذشته هایی  در  که  است  عربستان  حجاز  در  دهکده ای  فدک 
اتفاقاتی این  بار و متعددی بود. در پی  ظرفیت های طبیعی، دارای نخل های پر 
منطقه سرسبز به موازات فتح خیبر از تملک یهودیان خارج و در اختیار پیامبر اسالم 

قرار گرفت.
ابوبکر  سوی  از  هجری  یازده  سال  ربیع االول  در  اراضی  مصادره  با  هرچند   
یهودیان  اجباری  مهاجرت  با  نهایت  در  و  کاسته  زمین  این  آبادانی  از  رفته رفته 
در زمان خالفت عمر، ارزش مادی آن با نزول فاحشی همراه گردید، اما به  دلیل 
حساسیت همیشگی روی این نخلستان نام فدک و موضوع استیفای آن همواره در 

دوره های مختلف تاریخی مطرح بوده است.
برای  اما  نشد  برآورده  هرگز  اگرچه  فاطمی  خواستة  مطالبات  این  بین  در   
نخستین بار در سال سی هجری همین قطعه خاک با حکم خلیفه سوم مالک خصوصی 
که  این حق  عثمان،  بن  عمرو  و  مروان  بین  فدک  تقسیم  با  ادامه  در  و  کرد  پیدا 
همواره  غصب کنندگان آن تاکید بر عمومی بودنش داشتند، دست به دست چرخید 

تا در سنه چهل قمری حتی به دست معاویه رسید.
 بعد از گذشت تقریبا یک قرن از مصادره فدک در نهایت عمر بن عبدالعزیز از 
جمله خلفای اموی در کسوت نخستین مرجع رسمی اقدام به بازگرداندن فدک به 
فرزندان فاطمه می کند اما این عودت هم دیری نپاییده و پس از یک سال فدک 

مجدد از سوی یزید بن عبدالملک غصب می شود.1
»این  می کند  بیان  فدک  غاصبان  و  مالکان  تشریح  با  کبری«  »سنن  در  بیهقی   
زمین در زمان حیات پیامبر در اختیار فاطمه بود اما بعد از رحلت او به تصاحب 
دستگاه خالفت درآمد و این رویه ادامه داشت تا اینکه در زمان حکومت عثمان 
این زمین ها در اختیار مروان قرار گرفت. بعدها که عمر بن عبدالعزیز روی کار 
َ لَیس لِی بِحقِّ َو اَنا اُشهُِدُکم إنّی قَد َرَددتَُها 

آمد گفت فَرأیُت أمراً مَنََعُه رسولُ اهلل فاطمة

1-»تاریخالخلفا«سیوطی)مکتبهالمثنی(ص230؛»شرحنهجالبالغه«ابنابیالحدید،ج16،ص278



َعلَی مَا َکانَت یَعنِی َعلَی َعهِد َرُسولِ اهلل؛ اموالی که پیامبر به فاطمه بخشید حق من 
  نیست و من نمی توانم آن را تصرف کنم، برای همین فدک به فرزندان فاطمه

بازگردانده شد«.1
 سال 140 قمری با تصرف فدک از سوی منصور َدوانیقی این نخلستان ها که از 
شکوه گذشته خویش فاصله بسیاری داشتند این بار در سلطه عباسیان درآمده و در 
این دوره تاریخی نیز به دستور حکمایی چون مهدی، مامون و منتصر عباسی در 

ایامی به اوالد فاطمه بازگردانده می شود.2
آن  حقیقی  مالکان  به  را  فدک  گرفت  تصمیم  وقتی  مأمون  اینکه  تامل  قابل   
با مخالفت  تند برخی مراجع دینی مواجه شد، از این رو برای خاتمه  بازگرداند 
دادن به اعتراض ها با دعوت از دویست نفر از عالمان برجسته زمان تصمیم گرفت تا 

موضوع حقانیت فاطمه در مطالبه فدک مورد بررسی قرار گیرد.3
رسیدگی  هیات  نتیجه  مختلف  دیدگاه های  استماع  و  جلسه  برقراری  از  بعد   
به اختالفات در نهایت بدین نحو اعالم می شود که فدک متعلق به فرزند رسول اهلل 
است، اما عدم اقناع مخالفان شرایط را طوری پیش می برد که مأمون درخواست 
اقصی نقاط  از  علمای  حضور  به  تاکید  و  نموده  صادر  را  دیگری  جلسه   برگزاری 
قلمرو اسالمی را مطرح می کند. خروجی این جلسه نیز تکرار نتیجه جلسه نخست 
را به دنبال دارد؛ از این رو در سال 210 قمری او به قثم بن جعفر )والی مدینه( 

رّدیه ای دایر بر استراد فدک به سادات فاطمی می نویسد.4

1-»السننالبیهقیالکبری«محدثبزرگشافعیامامابوبکربیهقیج6،ص301)مکتبهدارالباز؛مکهالمکرمه(
2-»شرحابنابیالحدید«ج16،ص217

3-»تاریخالرسلوالملوک«طبری1960م،ج7،ص156؛»معجمالبلدان«حموی،1995م،ج4،ص240
4-»معجمالبلدان«یاقوتحمویج4،ص240؛»تاریخاالمموالملوک«طبریج7،ص156؛»فتوحالبلدان«

بالذریج1،ص37





فصل اول- مالک نخست؛ فدک بن هام
پیشازمرزبندیملتهاوتهیهنقشهایدقیقازمالکیتهایفعلی،کرهزمین
ایجادکمترین یا باسنگچینی)تحجیر( بودکههرکس ازمباحات مجموعهای
اصالحاتدرآنقطعهازخاکاختیاراتحقوقیپیدامیکرد.1درستماننداقدامیکه
یهودیانشمالمدینهدرتصاحباراضیخیبروفدکانجامدادندوبارعایتمقدمات
خاصیهمچونکندنپیبرایساختنبنایاشخمزدنجهتزراعتنسبتبهاراضی

یادشدهتسلطواختیارتامیافتند.
بهطوردقیقدرقبالمالکنخستنخلستانهایفدکبایدگفت»فدکبنهام«
اولینکسیکهضمنتحجیرمنطقهباآغازفعالیتهایزراعی،مالکیتایناراضی
راتصاحبنمود2وبااستقراردربخشیازسراشیبیخیبرکهتاپیشازآندرشمار

اراضیعامربود،منطقهراعمالبهنامخودثبتکرد.
دربابتحجیرحدیثمستندیازپیامبراسالموجودداردکهاحیایمواتبهشیوه
یادشدهرااینگونهموردتاییدقراردادهاست:»َمن احیی اَرضاً میتًة َفِهی لَه؛هرکس

زمینمردهایراآبادکندمالاوخواهدبود«.3

1-»نهایه،فیغریبالحدیثواالثر،بیروت«1422ه.ق،ج1،ص341
2-»معجمالبلدان«ج4،ص240)داراحیاءالّتراث؛بیروت(

3-»الجامعالصحیح«ترمذیج3،ص662،ش1378
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مبحث یکم- مالکیت به واسطه تحجیر
تحجیرالبتهمالکیتفردنسبتبهیکزمیننیست،بلکهاحیاگرباانجام
یا قنات چاههای کردن خالی نیزار، کردن خشک دیوارکشی، چون اقداماتی
با ادامه ودر پیدامیکند اولویت قبالساختوسازحق تنهادر سیمکشی،
در مییابد؛ مالکیت حق که است دائمی نسبتا آثار ساخت و مستمر حضور
مستنداتاسالمیازحقمذکوراینطوریادشدهاست:»َمناَحاَطحائطاًَعلی
االرِضَفِهَیلَه؛هرکسدورزمینیرامحدودنمایدآنزمینبهویتعلقخواهد

گرفت«.1

گفتار اول- تعریف مال بدون مالک
مالبدونمالکبهآندستهازاموالیاطالقمیشودکهبههردلیلیمالک
خاصنداشتهیاندارند.بهموجبمواد23تا26قانونمدنیایرانایناموالدر
حقیقتازجملهمشترکاتبودهوتعلقبهعمومدارند،بهعبارتیمالکیتافراد
نسبتبهایناموالمطلقبودهوتقریباًنامحدوداست،مگراینکهقانونبرای

آناستثنائاتیقایلشود.
امامیتوانگفت بوده بهمشترکاتمحدود افرادجامعهنسبت هرچندحق
اموالبدونمالکبههمهمردمتعلقدارد.درتعریفحقوقیاموالیکهبرایهمه
هستومالهیچکسینیستبه3دسته»مجهولالمالک«،»مشترکاتعمومی«

و»مباحات«تقسیممیشوند.
 دسته اول-مجهولالمالکاموالیهستندکهمالکدارندامابهدالیلیاز
برای نیز راهی و نیست آنهاممکن بر مالک استیالی غیرعادی وقایع جمله
شناختمالکیارّدآنوجودندارد.حکمشرعدرقبالایناموالآناستکه
بااذنحاکمیامأذونازطرفاوبهمصارففقرابرسند.اشیاءگمشده)لقطه(،
اموالبالوارث،آثارباستانیویاآندستهازاموالربوی،غصبی،دزدییاقمار

1-»السننالکبری«بیهقیص148)باب8ازاحیاءموات(
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شدهکهامکانتشخیصمالکآنهاوجودندارد،درایندستهازاموالقراردارند.
برابرماده28قانونمدنیایران»اموالمجهولالمالکبااذنحاکمیاماذوناز

قبلاوبهمصارففقرامیرسد«.
 دسته دوم-مشترکاتعمومیبهآناموالیاطالقمیشودکهبهفردی
تعلقنداشتهواستفادهازآندرجهتمصلحتعامقراردارد،ازهمینرواموال
قابلتملک بهوسیلهاشخاص اموال این یادشدهدراختیاردولتقراردارند.
نبودهواستفادهازآنبدونتملکممنوعاست.ازجملهایناموالراهها،موزهها،

وکاروانسراهایعمومیهستند.
مورد که را اموالی نمیتواند »هیچکس ایران مدنی قانون 25 ماده برابر 
استفادهعموماستومالکخاصندارد،تملککندوهمچنیناستقنواتو

چاههاییکهمورداستفادهعموماست.«
افراد اما اموالیهستندکهملکخصوصینیستند  دسته سوم-مباحات
میدهند. قرار استفاده مورد یا نموده تملک قانون مطابق را آنها میتوانند
حکممباحاتشاملاموالاعراضشدهنیزمیباشد.اراضیمواتوآندستهاز
ثروتهایطبیعیکهدرتصرفشخصدرنیامدهباشندنیزدرزمرهایناموال

هستند.
است داشته بیان »مباحات« تعریف مقام در ایران مدنی قانون 27 ماده 
مقررات رامطابق آنها مردممیتوانند و نمیباشد اشخاص ملک »اموالیکه
مندرجهوقوانینمخصوصهتملککردهویاازآنهااستفادهکنندمثلاراضی

موات،کهمعطلافتادهوکشتوزرعیدرآننیست«.1

گفتار دوم- ویژگی اموال عمومی  
اموالعمومی،بهآندستهازاموالیاطالقمیشودکهبهتودهمردمتعلق
دارداماهیچکسنمیتوانددرآنتصرفینمایدکهدیگرانازاستفادهمحروم
شوند.بهعبارتدیگربهرهمندیازایناموالنبایدانحصاریباشد.بهعبارتی

1-»دورهمقدماتیحقوقمدنی:اموالومالکیت«کاتوزیان،نشرمیزان
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استفادهعمومظهوردرمالکیتعمومیدارد1واینبهآنمعنانیستکهامکان
اموال دیگر یا قدیمه مدارس قنوات، کاروانسراها، پلها، از مطلوب استفاده

عمومیممکننباشد.
بااستنادبهاصل83قانوناساسیایرانمیتواندرتعریفدقیقایناموالبه
دوویژگی»غیرقابلتخصیص«و»غیرقابلانتقال«آنهااشارهداشتکهاساس

اینمحدودیتهابرحسبرعایتمصلحتعامتعیینشدهاست.
این بند یکم- غیرقابل تخصیص:مالکتشخیصمشترکاتعمومیدر
استکهطبیعتاموالعمومیبامالکیتخصوصیمنافاتدارد.براینمونهدر
تعریفحقوقیساحلیارودخانههایباقابلیتکشتیرانیآمدهاستکهامکانات
وتعلقموضوعاتایناموالبهعامهمردماختصاصدارد،لذاتماماموالیکهبه
طورمستقیمیاباواسطهازطرفدولتبرایرفعنیازهایعمومیاختصاصداده

شدهاند،درشماراموالعمومیقراردارند.
قانونایراندرقبالایناموالصراحتداردافرادمیتوانندمطابقمقرراتمندرجهو
قوانینمخصوصههریکازاقساممختلفهآنهاراتملکنمودهویاازاموالبهرهبرداری

خاصکنند.
بند دوم-غیرقابل انتقال:برفرضمحالاگرفدکازجملهاموالعمومی
دوستانحق برخی به آن بخشش و بذل از بعد اسالم خلفایصدر بود، هم
نداشتندهمیناموالرابهمالکخصوصیجمعیازنزدیکانانتقالدهند؛این
کهدولتیاحکومتیحقنداردمشترکاتعمومیرابهمالکیشخصیانتقال

دهدیکاصلعقالییوجهانیاست.
حقوق در فقط نه اصل یک عنوان به را عمومی اموال واگذاری غیرقابل
در بنیادین اصلی بایستی بلکه حقوقی نظام یک قواعد در یا خاص کشوری
نظامهایپیشرفتهدنیابهشمارآورد.2درهمینراستااصلعدمتخصیصاموال

1-»قانونمدنیدرنظمحقوقکنونی«کاتوزیان)نشردادگستر(
دکتری، رساله حامد، کرمی، فرانسه« و ایران درحقوق عمومی اشخاص اموال بر حاکم اصول و »مبانی 2-

دانشگاهتهران)1393(
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عمومیدرفقهنیزبهرسمیتشناختهشدهاست،بااینتفاوتکهاموالدولتی
یاانفال،قابلیتواگذاریندارند،مگربااذنحاکم.

باعنایتبههمینتقلیداتامامتأسفانهدرزمانحکومتعثمانبنعفانبر
قلمرواسالمیاوافرادیچونمروانبنَحَکمراصرفابهواسطهرابطهخویشاوندی

تبرعاًازمستقالتفدکمنتفعمیکند.1
پیشکشیفدکهرچنددرایامخالفتشیخینمحققنشداماتصاحباین
اراضیازسویمروانبهبرکتنسبتعموزادگیوصدالبتهافتخاردامادیخلیفه
نشاندادمالکیتنخلستانهایفدکازجانبفاطمهمانعشرعینداشتواین
اتفاق)یعنیتخصیصاموالعمومیازسویخلفا(تنهاباگذشتایامیچندعملی

شد!
دربابایرادشرعیومعذوریتمرتفعشدهدربخشمربوطبهتملکفاطمه
بهتفصیلسخنخواهیمگفتامادراینفرصتمنبابانتقالاموالعمومی
ازجانبعالیترینمرجعدینیاهلسنتبایدگفتاینعطیهراهمانشخصی
دریافتمیکندکهبابتجسارتهایفراوانپدرشنسبتبهپیامبر،درمعیت
خانوادهدربرههایازتاریخبهمنطقهایواقعدرطائفتبعیدشدهبودند.همان
شخصکهبهاذعانمعتبرتریناسنادرواییدرنقشهترورعلیعهدهداراین

جنایتمیشود.
بابهقدرترسیدنعثمانضمندریافتیکچنینهدیه همینفردکه
موردبحثیدرکنفاکرامفراوانبهمرکزخالفتدعوتشدهوبهجایگاهومقام
نهعمرهیچکدامحاضر و ابوبکر نه باسوءسابقه که میرسد؛همانشخصی

نشدنددرقبالحکمتبعیداوتجدیدنظرکنند.2
مروانکهدراصلبهخانداناُمویتعلقداشتامابهواسطههمینرابطه
قومیتیمرسومدربینقبایلعربیافزونبرتصاحبفدکباتجربهحکومتبر
بحرینومدینه،بعدازیزیدحتیبهمقامخالفتمیرسد!اتفاقیکهپیامبراسالم

1-»السننالکبری«ج6،ص301؛»شرحنهجالبالغه«ابنابیالحدیدج1،ص67وج1،ص198
2-»العقدالفرید«ابنعبدربّهج2،ص194وج4،ص286
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آنرااینطورپیشبینیکردهبود»خوابدیدمفرزندانحکمبنابیالعاصبه
سانبوزینههاازمنبرمباالوپایینمیروند«.1

اینشخصکهنهدرراستایحفظمنافعنظام،بلکهباهدفسلبحقاز
فاطمهبهمالکیتتمامفدکنایلمیشود،همانفردیاستکهابناثیردر
»أسدالغابه«اورابااینویژگیهاتوصیفمیکند»مروانشخصیمرموز،فتنهانگیز

وفرصتطلببودکهتمایلزیادیبهایجادفتنهونزاعداشت«.2
طبریویعقوبیهماوصافاولینمالکخصوصیفدکبعدازغصبرااینگونه
بیانداشتهاند»مروانخامبودوکمترینبهرهراازمعاشرتاسالمیداشت؛چراکه

اوازآغاززندگیبهعنوانتبعیدیپیامبرزندگیمطرودیراتجربهکردهبود«.3
بااستنادبهاصولمندرجدرمواد24و25قانونمدنیایرانوبسیاریاز
کشورهایاسالمیازغیرقابلتملکبودناموالعمومیمیتواناستنباطکرد
»حکومتهانمیتواننداموالومشترکاتراانتقالدهند،مگرقانونخاصیآن
راتجویزنماید،زیراامکانانتقالبهاشخاصباقابلتملکنبودنآنهامنافات

دارد«.
طبق که گردید عملی شرایطی در دلبازیها و دست این که تأمل قابل
معیارحقوقیاموالعمومی،حتیبهسودطلبکاراندولتقابلیتتوقیفندارند،
زیرابازداشتمالیکهقابلتملکنیستدرایفایتعهداتهممعنایینخواهد
داشت.4درمشترکاتعمومیمحدودیتبهقدریاستکهحتیمرورزماندر
قبالآنامکاناجرانداردواشخاصبهبهانهتصرفمستمرخودقادرنیستند

ایناموالراتملکنمایند.5

1-»مستدرکعلیالصحیحین«ج4،ص527؛»مسندأبییعلی«ج6،ص63؛»مقتلالحسین«خوارزمیحنفی
ج1،ص173؛»سیرأعالمالنبالء«ج2،ص108
2-»اُسدالغابهفیمعرفهالصحابه«ج5،ص139

3-»تاریخطبری«ج4،ص347؛»تاریخیعقوبی«ج2،ص173
4-طباطباییموتمنی،منوچهر،حقوقاداری،)انتشاراتسمت(

5-فصلنامهپژوهشحقوق،سالچهاردهم،شماره36،بهار1391)184(
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مبحث دوم- احیاء
یکیازمواردیکهسببایجادتملکمیشود،احیایاراضیموات1است.احیاء
بهمعنایآبادکردنیکزمینبایرراقانونایراندرماده141قانونمدنی،اینگونه
تعریفمیکند»مرادازاحیایزمینآناستکهاراضیمواتومباحهرابهوسیله
عملیاتیکهدرعرف،آبادکردنمحسوبمیشود،قابلاستفادهکنند«.اراضیموات،

بهزمینهاییگفتهمیشودکهمالکیندارندوازآنهاانتفاعبردهنمیشود.
حکمدرموردمسلمانوکافرهمعمومیتداردوبدینسبباگرکافریاذن
دراحیاءداشتوآنزمینحریمیکزمینآبادنبوداونیزمانندشخصمسلمان
ایقاع اراضیموات بایدتوجهداشتتملکدراحیاء اما مالکمالخواهدشد

است،یعنیقصدورضایاحیاءکنندهدرتحققآنضروریاست.2
البتهآبادکردنزمینبهاعتبارانتفاعیکهاززمینبردهمیشود،فرقدارد.
چراکهدراینموردعملیاتبایدبهنحویباشدکهانتفاعراعرفتاییدنماید.شاید
برایرعایتاینمهماستکهدرقوانینمدنیبسیاریازکشورهاتصریحشدهاست

»شروعدراحیاءازقبیلسنگچینیموجبمالکیتکسینخواهدبود«.

گفتار اول-  اسباب تملک
اسباب مالکیتکند، انتقال یا ایجاد واقعهایکه یا بههرعمل درحقوق
تملکگویند.براینمونهدرماده140ق.مایرانمیخوانیمتملکبالحاظیکی
ازامورزیرحاصلمیشود»احیاءمواتیاحیازتاشیاءمباحه،بهوسیلهعقدیا

امضایتعهد،بهواسطهأخذبهشفعهیامالکیتازطریقارث«.
بند یکم-عنصر معنوی احیاء؛دایرکردنیکزمینبایردرصورتیموجب
مالکیتمیشودکهباقصدتملکهمراهباشد.بنابرایناگرمسافریبهمحلی

1-اراضیمواتیامغمورجزئیازمباحاتهستندکهبااندکتفاوتیدرقوانینکشورهااینگونهتعریفمیشوند
که»بهدلیلعدمتصاحبازسویفردخاصیآندستهاززمینهایمعطلوفاقدکشتوزرع،بارعایتقانونو

مصلحتعمومیقابلیتتملکپیدامیکنند«.
2-درقانونمدنینظریهخاصیبرایایقاعوجودندارد.درفقهنیزبخشمعامالتحاویعقودوایقاعاتاستو
آثارواحکامایندوعملحقوقیازهمجدانشدهاست.بنابرایندربابعقودوتعهداتبایدازایقاعنیزسخنگفت.
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رسیدوبرایمدتکوتاهیآنجاراکهاقامتداردآبادنمود،مالکآننمیشود.
ماده143ق.مایرانهمدرهمینارتباطتصریحدارد»هرکساراضیمواتو

مباحهرابهقصدتملکاحیاءکندمالکآنقسمتمیشود«.
دراثباتمالکیتازطریقاحیاءاراضیآنچهبهتالشهایصورتگرفتهدر
جهتآبادانیاثرمیبخشد،وجودعنصرمعنویاحیاءاست؛اینامرنهفقطدر

احیاءمواتبلکهدرعملحقوقیحیازتمباحاتنیزمصداقدارد.
درباباسبابمالکیِتیهودبراراضیفدکآنچهمشهوداستاحیاءموات
وتصمیمجدیآنهابرایحضوریبلندحکایتدارد.اتفاقیکهعنصرمعنوی
راتامیننمودهوتالشهایصورتگرفتهدرراستایآبادانیآنزمین،نهتنها
حاکمیتآنهارادرمناطقشمالیمدینهالنبیتوجیه،بلکهمالکیتشانرابر

اراضییادشدهاثباتمیکند.
بند دوم- عنصر مادی احیاء؛تملکبهواسطةاحیاءدرحقوقاسالمیبا
َفِهَیلَُه؛کسی َمَواتاً اینتاکیدموردبحثقرارگرفتهاستکه»َمْنأَْحَیاأَْرضاً
کهزمینبایریراآبادکردمالکآنخواهدبود«.1برایهمینعالوهبرقصد
تملکدراحیایمواتشروطدیگریهمنیازاست؛نخستاینکهعملاحیاء
و زراعت مانند میآید؛ شمار به منطقه یک آبادی منزله به عرف تعریف در
درختکاریودیگرموضوعرعایتمقرراتاستکهازآندرحقوقباعنوان

شروعبهاحیاءیاانجاماقداماتینظیرشخمغیرمسبوقیادشدهاست.
حقتحجیریاشروععملیاتاجراییبرایاحیاءازاقسامحقوقعینیاست
کهعالوهبرجنبهاثباتیممکناستماهیتسلبیهمداشتهباشد.چراکهبه
واسطهآنمیتواندربرابرهرتجاوزیاحرازحقانیتنمود.یعنیصاحبحق
میتوانددیگریراازاقدامبهاحیاءبازداشتهیابااهرمقانونمانعتصرفاوشود.2

1-همانطورکهدربابمالکیتفدکبنهامبیانشداصلاینقاعدهبهازروایتیازرسولاکرمبازمیگردد
به بهآنعملکردهاندوهم بودهاست؛یعنیهم القریقین بین اینفرمایش،مسئلهمجمععلیه تبع به که

مضمونآنفتویدادهاند.
2-»حقوقمدنی«عدل،مصطفیانتشاراتبحرالعلوم،)چاپاول(سال1373،ص94
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گفتار دوم- تعلقات یهود
خیبردرزمانحضوریهودیانبهدلیلحاصلخیزیخاکیکیازمناطق
مشهورحجازبود.بیشترینمحصولآناراضیهمخرمابود.وفورنخلدرشمال
مدینهبهاندازهایگزارششدهاستکهدرمنابعبردنخرمابهخیبربهتعبیر

عامهطعنهبود.
منطقهیادشدهکهمرکزفعلیآنشهر»الُشَریْف«استباحضورساکنان
یهودیوبهدلیلموقعیتجغرافیاییخودکهدرمسیرآمدورفتبهشامودیگر

بالدشرقیقرارداشت،بهنوعییکقطبتجاریبهحسابمیآمد.
درکنارفروشخرماوجلبمشتریانثابتدر»سوقنطات«یهودیاندر
کرده احداث را قلعههایی فدک و خیبر اراضی در خود سالهاسکونت طول

بودند1کهآنهاراازلحاظدفاعیونظامینیزقدرتمندساختهبود.

بند یکم- ساخت قالع
فدکازجملهمواتحاصلخیزدرجزیرهالعرببودکهنویسندگانبزرگی
چون»ابنمنظور«2و»ُحموی«3دروصفآننوشتهاند»فیهاعیٌنفوارٌةونخیٌل

کثیره؛چشمهجوشانونخلهایزیادیدرآنقرارداشت«.
بااتکابهقاعدهایکهعقلوعرفوشرعهمبرآنصحهمیگذارند،یهودبا
احداثبناوساختقلعههایمستحکمدراراضیمذکورمالکیتآناراضیرابه
دستآوردهبودکهبهدلیلهمینامکاندرمدتمعینیعمدهدرآمدهایآنها
جهتتثبیتاینتصاحبصرفساختهشتحصنسنگیشد.قلعههاییکه
درکتبتاریخیازآنهاباعناوینیچون»ناعم«،»قموص«،»کتیبه«،»نطاه«،

»شق«،»وطیح«،»ساللم«و»صعب«یادشدهاست.4

1-»فیشمالغربالجزیره«حمدجاسر،ص236؛»تاریخیعقوبی«ج2،ص56236؛»المغازی«ج2،ص648
2-»لسانالعرب«ج1،ص437

3-»معجمالبلدان«ج4،ص238
4-»سیرهابنهشام«ج3،غزوهخیبر؛»معجمالبلدان«ج2،ص468
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بند دوم- رونق کشاورزی
درآمدفدکدرزمانحیاتپیامبررابرخیتا24هزاردیناروبرخیمنابع
البتهاینتفاوتآماریبهتفاوتدرآمد تا70هزاردینارنیزنقلکردهاندکه
ساالنهآنبازمیگردد.بااینحالحقیقتیکهمشهوداستآبادانیاینزمیندر

آنمناطقخشکوبیابانیاست.1
درمنابعرواییذکرشدهوقتیمعاویهبهخالفترسیدفدکرامیانسهنفر
تقسیمکرد؛یکسهمرابهمروانبنحکم،یکسومرابهعمروبنعثمانوثلث
آخررانیزبهفرزندشیزیداختصاصداد2کهایننحوهتقسیمنشانمیدهدفدک

بهلحاظکمیوکیفیسرزمینقابلمالحظهایبود.
فارغازمنابعتاریخیعقلسلیمحکممیکنددرآمدحاصلازنخلستانهای
فدکبهقدریبودکهمصالحهیهودیاننسبتبهاعطاینیمیازاراضیفدک
بهجهترونقکشاورزیدرآندیاربهنحویبودکهپیروانیهودبانیمیاز

محصوالتنیزمیتوانستندامرارومعاشکنند3.
دربرخیازاحادیثآمدهاستروزیخلیفهدومابنتیهان،فروه،حبابو
زیدبنثابترابهفدکاعزامکردتابهایمقدارغصبشدهراپسازقیمتگذاری
درهم هزار پنجاه را سهم اعزامی هیات که بپردازد آن یهودی ساکنان به
تقویمکردوعمراینمبلغراازمالیکهبهواسطهلشکرکشیبهعراقحاصل

شدهبود،پرداخت.4
دنیا به هرگز آنها که میدهد گواهی او خاندان و پیامبر زندگی تاریخ 
دلبستگینداشتندوچیزیکهدراینعالمبرایآنهاارزشمندبودهرچهبود
اجیافوذخایرمادینبود.بررسیسیرهرفتاریاهلبیتالبتهموضوعدیگری
استکهشرحآندراینتحقیقموضوعیتیندارد،اماعدهایباعلمبهاینموضوع

2-»معجمالبلدان«ج6،ص346؛»شرحنهجالبالغه«ابنابیالحدیدج4،ص108)چاپبیروت(
3-»شرحنهجالبالغه«ابنابیالحدیدج16،ص216

3-»معجمالبلدان«مادهفدک
4-»شرحنهجالبالغه«ابنابیالحدیدج16،ص211
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رونقکشاورزیوتجاریفدکرابهتهیهمقدماتیبرایزمامداریبرمسلمین
میکنند توجیه اما میدانند فاطمه حق را فدک دسته این میزنند؛ گره
تدبیرخلیفهبرایحفظحکومتایجابمیکردتااوشرایطیرافراهمکندکه

اساسحکومتبهدستغیرنیافتد.
ابنابیالحدیددراینبارهمینویسد»بهیکیازدانشمندانمذهبامامیهگفتم
کهدهکدهفدکآنقدرهمارزشپیگیرینداشت.سرزمینبهاینکوچکیکه
جزچندنخلدرآننیست،طورینبودکهمخالفانفاطمهدرآنطمعکنند،اما
اوپاسخداددراینعقیدهاشتباهمیکنم،چراکهشمارنخلهایفدکازنخلهای
کنونیکوفهکمترنبود.بهطورمسلمممنوعساختنخانداننبوتازدستیابیبه
اینزمینحاصلخیزدرجهتپیشگیریاتفاقیبودکهمباداعلیازدرآمدآن
برایمبارزهبادستگاهخالفتاستفادهکند.برایهمیننهفقطفاطمهراازفدک
محرومساختند،بلکهبنیهاشموتمامفرزندانعبدالمطلبراازحقوقمشروع

خود)خمسوغنائم(همبینصیبگذاشتند.«.1

گفتار سوم-  پایان مالکیت یهود بر اراضی فدک 
آلیهودسالهابهعنوانصاحباصلیفدکشناختهمیشدندتااینکهوقوع
اتفاقیشرایطتسلطآنهارابرمنطقهتغییردادومالکانآنبرایپیشگیریاز
وقوعجنگیبزرگوالبتهحفظامنیتجانیومالیخودحاضرشدندنیمیاز
اراضیتحتاختیاررابراساسموازینحقوقیودرچارچوبعقدصلحبهپیامبر

اسالمانتقالدهند.2
ازآنکهسپاهاسالمخیبررافتحنمودساکنانفدکرییسقبیلهشان پس
راکهیوشعبننوننامداشتبرایانعقادصلحنزدمحمدفرستادندوطی
توافققراردادینوشتهشدتاضمناعطایفدکبهرسولاهللدرعوضصحتو
امنیتآنهاتضمینشود؛بهاینترتیبفدک،بدونکمتریندرگیریوازراه

1-همانج16،ص236
2-»امتاعاالسماعبماللرسولمناالبناءواالموالوالحفدةوالمتاع«مقریزیحنفیج1،ص325
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صلحدرشماراموالخالصهپیامبردرآمد.1
به و نموده ورود بابمصالحه از یهود، اینکهمحمددرحلمشکل 
اعتبارمالکیتیهودوبهرسمیت از این باآنهاپرداخت، تنظیمشرایطعقد

شناختناراضیتحتاستیالیآنهانیزحکایتدارد.2
بنابرصلحنامهمنعقدهقرارشدخونجنگجویانیهودیمحفوظوآنهابازنان
وکودکانخودسرزمینخیبرراترککند.اموالوسالحهاوزرههاوجامههارا
نیزتسلیمپیامبرکنند؛امادرادامهبهدرخواستیهودیان،رسولخدااجازهدادتا
آنهادرزمینهایخیبربهکارپرورشنخلکهدرآنمهارتداشتند،ادامهدهند

ودرعوضنیمیازمحصوالتزراعیخیبررابرایخودبردارند.3
این اجرایی باضمانتهای برایآشنایی اینمعاهده اهمیت به باعنایت  

توافقبهبررسیکوتاهیمنبابتمییزصلحوهبهمیپردازیم؛
  1-  طبققواعدصلحازجانبدوطرفالزماستامابهعنوانمثالعقدهبه

تحتشرایطماده803ق.مایرانقابلرجوعاست.
2-مطابقماده795ق.مهبهعقدیاستکهبهموجبآنیکنفرمالیرا
مجاناًبهدیگریتملیکمیکندولوباشرطعوض،اماعقدصلحاینگونهنیست.
3-هبهتازمانقبضاثریندارداماصلحمحاباتیقبلازقبضنیزکاملو

الزامآوراست.
4-صلحبهعنوان»سیدالعقود«جایهرعقدیمینشیند،حالاینکههبه

تنهادرقالببذلواستیفایهدیهتعریفمیشود.
5-درعقدهبهشخصیتطرفعلتعمدهعقداست،لیکندرعقدصلح

1-»معجمالبلدان«واژهفدک؛»شرحنهجالبالغه«ابنابیالحدیدج16ص346
2-پسازواقعهخیبرومحاصرهقلعهها،پیامبربایهودیانقرارگذاشتآنانرانکشدوتبعیدشانکند.بدین
ترتیب،آنانازمحاصرهخارجشدند.سپسپیامبردوبارهتوافقکردیهودیانامالکخیبرراسرپرستیکنند.
بنابراین،زمینهابهدوبخشتقسیمویکنیمهبهآنانواگذارشدوپیامبراختیاریافتهرگاهکهخواست،آنان
راازخیبربیرونکند.اهلفدکنیزباهمینقرارباپیامبرصلحکردندودرآمدفدکازآنحضرتشد.»تاریخ

پیامبراسالم«محمدابراهیمآیتیص506
3-»سیرهابنهشام«ج2،ص337؛»االموال«ابنزنجویه،ج3،ص1066؛»تفسیرصنعانی«ج8،ص99
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فقطدرنوعمحاباتیاینویژگیرامیتوانلحاظکرد.
بایداهلیتتصرفدرموردمعاملهراداشته  6-برایصحتصلحطرفین
باشند،امادرهبهیکاستثناءوجودداردوآنهبهدرقبالصغیروسفیهاستکه
دراینمواردمیتوانصلحبالعوضراقبولکردونیازیبهاثباتاهلیتنیست.1
مالموردمصالحه و تفاوتهدیه مواردمطرحشدهمهمترین به عنایت با
این است. احتمالی خصومت یا نزاع یک وقوع از پیشگیری در آنها کارکرد
قابلیتدرفعلهبهبهمانندعقدصلحچندانظهورندارد،واالدرمثالیچون
فدکبخششنیمیازامالکبهمحمدهمردیفاموالاهداییمخیریققرار

میگرفتکهحالاینچنیننیست.
اُحد پیجنگ در که بود موسی راستین معتقدان جمله از مخیریق 
گرفتهکسی قرار مقابلمشرکان در که بههمکیشانخودگفت»آن خطاب
یهودیان اما تکلیفماست«. او یاری برایهمین دارد، توحید داعیه استکه
بیتوجهبهاینتوصیهبهانهآوردند»امروزشنبهاستوکاردراینروزبرایما
جایزنیست«.مخیریقمتعرضمیشود»حکمتتعطیلیکسبوکاردراین
روزبرایاشتغالبیشتربهعبادتاستحالکدامعبادتبرترازاینکهیاریگر
نبرد روز در آن دنبال به کردند. امتناع یهودیان باز اما باشیم؟«. او فرستاده
مخیریقداوطلبانهبهخدمتمحمدرسیدهوبرایپیکارعلیهسپاهشرکبا

رسولخدابیعتمیکند.2
راه این بیانمیکند»اگردر پیامبر به بهجبههخطاب اعزام بههنگام او
کشتهشوم،هفتباغیکهدرتملکدارمبهتومیبخشم«.حضارراهمبراین
ماجراشاهدمیگیردوازقضاءدرجریانجنگباقریشبهشهادتمیرسد.
اقامه بدون رامیجوییدکه فرمود»اگرکسی  آن قبال پیامبردر اتفاقیکه

1-»حقوقمدنیمشارکتهاصلح«ناصرکاتوزیان،گنجدانش)1393(
2-»سیرهابنهشام«ج2،ص164وج3،ص94؛»مغازیواقدی«ج1،ص262؛»تاریخطبری«ج2،ص531؛
»االکتفاء«،ج1،ص472؛»وفاءالوفاء«ج1،ص283؛»تاریخابناثیر«ج2،ص162؛»تاریخابنکثیر«ج4،ص36
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رکعتیبهبهشتمیرود،بهمخیریقبنگرید«.1
بعدازاینواقعهبهوصیتعملشدوباغهای»مثلَب«،»االعواف«،»الصافیه«،
»الذالل«،»برقه«،»ُحسنی«و»مشربه«درشماراموالپیامبردرآمد.بعدهر
کدامباتعیینشخصنبیبهمصارفخاصرسید؛براینمونهمحمدبعداز
ازدواجباماریهقبطیهبهجهتحسادتهمسرانشبهاینبانوبهویرابهناچار

دریکیازهمینحدائقهفتگانهساکنکرد.2

بند یکم- تخلیه دژ
درخصوصاینکهچراپیامآوررحمتازدرتقابلبایهودیانبرآمددربخش
مربوطبهآنخواهیمپرداختامادرخصوصعللسلبمالکیتازساکنانفدک
آثارتاریخیروایتمیکنندوقتیآلیهودازلشگرکشیمسلمانانبرایتقابلبا
آنهامطلعشدندبهدژهایمستحکمخودپناهبردهودرهایاینقلعههایسنگی
رابستند،درمقابلجمعیازمسلمانانبرایبیرونراندنآنهاابتداتعدادیاز
نخلهاینزدیکقلعههاراسوزاندندکهایناقدامبهدلیلحساسیتاینقومبر
رویاموالشانموجبخروجبرخیازآنهاشدکهجمعیازیهودیاندراعتراض
بهایناقدامفریادزدند»ایمحمد!توپیوستهپیروانتراازاینکارهایغیراخالقی
منعمیکردی،پساینچهبرنامهایاست؟«پیامبرنیزدرپاسخبهآنهابااستناد

بهآیاتسورهحشریادآورشد»اینیکدستورخاصالهیاست«.
محاصرهخیبرچندروزطولکشیدکهمتعاقبآنرسولخدابرایپرهیزاز
خونریزیبهاهالییهودیپیشنهاددادبرایاتماممشکلدرفرصتمعلومیمدینه
راترکگویند.عدهایبابرداشتناموالاساسیموافقتخودرااعالمکردندوراهی
شاموحیرهشدند،اماجمعزیادیازقبولاینپیشنهادامتناعکردند.یهودیانی

1-»مغازی«تحقیقمارسدنجونس،مؤسسهاعلمیج1،ص378؛»معجمالبلدان«حموی،دارصادر،چاپدوم،
1995،ج5،ص241؛»فتوحالبلدان«دارومکتبهالهالل،1988،ص27و»علی،وفاءالوفاءبأخباردارالمصطفی«
دارالکتبالعلمیه،ج3،ص151؛»انساباالشراف«دارالفکر،تحقیقسهیلزکاروریاضزرکلی،چاپاول،1996،

ج1،ص519؛»طبقاتالکبری«دارالکتبالعلمیه،چاپاول،1990،ج1،ص388
2-»تاریخالمدینة المنورة«ابنشبهج1،ص173؛»وفاءالوفا،«ج4،ص1291



3939بخش اول:فدک

کهدرمنطقهباقیماندندچنانازامکاناتتحتاختیارخودمغروربودندکهبا
استنادبهآیه2سورهحشرخداوندارادهنمودتابهگونهایکهتصورشهمبرای
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گماننمیکردندبهسراغشانآمدودرقلبهایشانوحشتانداخت،بهگونهایکه
خانههایخودرابادستهایخویشودستمؤمنانویرانکردند﴾.

بااستنادبهروایاتتاریخیمسلمانانازبیرون،دژهاراویرانمیکردندتا
راهیبرایورودپیداکنندودرمقابلیهودیانازداخلبهتخریببنااهتمام
داشتندتامباداایناستحکاماتبهغنیمتمسلماناندرآید.1وایناتفاقدیگر
مناطقیهودینشینمانندساکناننخلستانفدکرادچارتشویشکرد.چنانچه

بسیاریازآنهادریاریهمکیشانخودعلیهمسلمینمنصرفشدند.
اصالتا بنیقینقاع و بنیقریظه بنینضیر، یهودی اقوام که این تامل قابل  
پیامبری که بودند خوانده خود مذهبی کتب در چون اما نبودند حجاز اهل
و نموده کوچ سرزمین این به مختلفی ادوار در کرد، خواهد ظهور یثرب از
اتفاقبودند.برایهمینسابقهسکونتیزمانیکهمحمدبه انتظارآن در
کمال در آنها تا نمود منعقد را صلحی پیمان آنها با کرد مهاجرت مدینه
امنیتباآیینورسومخاصخودزندگیمسالمتآمیزیرادرقلمرواسالمی
داشتهباشند،امامتاسفانهآنهابرخالفتعهداتدرفرصتهایمختلفبرای
نقضتوافقهایفیمابینازهیچتالشیفروگذارنکردند؛همراهی40سواریهود
بهرهبریکعببناشرفبابتپرستانوایرادضربهبهسپاهاسالمازجملهاین
به لشکرکشی دستور پیامبر اقدامات قبیل این متعاقب که بود2 عهدشکنیها

سویخیبرراصادرفرمود.

1-»تفسیرنمونه«مکارمشیرازیج23،ص490؛»سیرهابنهشام«ج2،ص65؛»تاریخالخمیسفیاحوال
انفسنفیس«دیاربکریج1،ص460

2-»تاریخالخمیسفیاحوالانفسنفیس«دیاربکریمالکیج1،ص460؛»سیرهابنهشام«ج2،ص65



نشر چتر دانش/ بوستان سماویه 4040

بند دوم- واگذاری عواید فدک 
سپاهاسالمپسازآنکهیهودیانرادرخیبر،وادیالقریوتیماشکستدادند
وخطریراکهدرشمالمدینهحکومتراتهدیدمینمودباقدرتسرکوبکردند
درادامهسفیریبهنام»محیط«رانزدسراندهکدهفدکفرستادندتاباصلح
وسازشازدرگیریمجددباپیرواناینقومپیشگیریکنند.پسازکشوقوس
فراواندرنهایتبامذاکره،یهودیانصلحرابرنبردترجیحدادهوکتباتعهدکردند

تانیمیازعوایدساالنهاراضیخویشرابهپیامبراسالمواگذارکنند.1
اینمصالحهبعدازیکماهمحاصرهیهودیاندرخیبروکشتهشدن93نفر
البتهتسخیراستحکاماتسنگیمیسرشد؛بابتهمینغلبهبزرگ ازآنهاو

سال7هجری)یعنیسالانعقادصلح(بهسالاستغالبشهرتیافت.2

1-»مراصداالطالععلیاألمكنةوالبقاع«ابنعبدالحقحنبلیماده»فدک«
2-»تاریخمسعودی«ص256


