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 م ی بسم الله الرحمن الرح 
 

که در قصه فدک از قِبَل    یبحث فدک، اختالف  تیدرمورد فدک است. اهم  ، میکه دار  ی . بحثکنم  ی عرض مسالم  همگی بزرگواران    خدمت

 عالمت  زا یکیکرد و  دایاستمرار پ  اد یز یکه تا مدت ها یبیو غر بیعج  یبا حکومت زمان خود مطرح شد و آن دعوا قه یحضرت صد

به صورت   قهیکه حضرت صد  ینیسنگ  یو بها  یجد  اریبس  مسأله  کی  ، میکه ما با آنها دار  ییفارق ما و اهل تسنن شد. دعوا  یها

 میهاست که امشب شروع خواه  حرف  نیاز ا  یمجموعه ا  ، وارد شد  شانیکه بعد از قصه فدک بر ا  یجد  بین قصه دادند. آسیدر ا  یظاهر

 ها چه خواهد شد.  حرف نیکه مجموع ا مینیتا بب کرد

 قهیاست که: خطبه فدک که از زبان حضرت صد  نیا  سؤال.  کنم  یرا باز م  مسأله  سؤال  نیبا ا  کنم،  یطرح م   نطوریرا ا  مسألهصورت    من

مطرح شد، منشأ آن   یبزرگ  اریبس  یدعوا  کیاز چهارده نور مقدس در قِبَل    یکی،  قهیکه از زبان حضرت صد  ی شد، کالم مهم  یجار

 است؟  ییچه دعوا ست؟یچ

 

در قصه فدک    :مییگو  یم  نطوری. ام یده  یم  یخیگزارش تار  کی. ابتدا  شود  یمطرح م  یبه صورت عاد  لیتحل  کی  ،قصه فدک  در  معموالً

 گزار . عامل و کارگرفت  شانیاز ا  اول  فهیبه دستور خل را    نیزم  نیبود، حکومت زمان ا  شانیسال دست ا  ۴د  که حدو  ینیزم  حضرت زهرا

مقابله کردند و    نیگرفتن زم  یرا مطالبه کردند و برا  نیرا به تصرف در آوردند. حضرت زم  نیکردند و زم  رونیب  نیز آن زمرا ا  حضرت

 ک ی معصوم،   کیواقعاً  ا یاست: آ نیا  ی خیقصه معروف تار نیاز ا سؤال.  دیها رس ت یبه پاره کردن نامه و به آن جناکه   دیرس یی کار به جا

هم ارزش  ی لیکه خ ی نیدعوا کرده؟ زم نیتکه زم کیسر  یفرد نیچن ،یتیشخص نینفر در عالم خلقت، چن نیآن هم سوم ا،حجت خد

سال گفتند که از عائدات   کیهم در  ناریهزار د ۱۲۰باال بوده. تا عدد  یلیخ ، ندیگو ی فدک م لهکه در مورد عائدات هر سا یداشته. آمار

و عائدات آن باشد؟ اصالً شأن   نیتکه زم  کیکه تمام دعوا سر    میکن  یباور م  عهیش  کین  ا ما به عنوایآ  فدک است. اما هر چقدر باشد،

و دستگاه جور کرد،   فهیکه دستگاه سق  یواقعاً آن اشتباه   ا یدعواکنند؟ و نقطه دعوا چه بود؟ و آ  مسأله  نیاست که سر ا  نیا  تیاهل ب

 یکه م  یاصل  سؤالرا شروع کردند؟    ییدعوا  نیقطعه زم  نیو سر ا  درنیرا بگ  نیتکه زم  کی  خواستند  یبود که م  نیآن اشتباه سر هم

نبود!    نیتکه زم  کیو    یاقتصاد  مسأله  کیسر  بر    دعوا  حضرت زهرا  یت که دعوااس  نیهم  ،کنم  ریذهن شنونده را با آن درگ  خواهم

 ءاهلل عرض خواهم کرد. اش را ان نیاست که ا یتر مهم  ارینکته بس کیبود و اثبات  ی تر مهم اریبس  مسأله کیدعوا بر 

. مسلمان ها در  دیها رس  بود که بدون جنگ به دست مسلمان  ینیقرار داشت. زم  بریاز منطقه خ  یفاصله ابود که با    ینیفدک زم  نیزم

  را واگذارکردند.  نیشدند و زم  میآنجا خودشان تسل  یاست که اهال  نیا  ،که هست  ینداشتند. آن نقل معروف و مشهور  یتصرف فدک دخالت

حساب   یکه جزء اموال عموم  ییها   نی. زمعیفِ  ای  انفال. حکم  میحکم کار دار  نیکردند که ما با ا  انی قرآن ب  ررا د  یحکم  کیخدا هم  

  یلیخ  ، دره ها  ،مثالً معادن  .است  ی عیعنوان وس. انفال  زها یچ  ریو سا  رسد   یها م   که بدون جنگ به دست مسلمان   یی ها  نی. زمشود  یم

قصه فدک   ی حل معما دی کرده که کل  انیرا ب یحکم ها   نیمتعال نسبت به ا ی. خدایاموال عموم شود  یها م   نیا مجموعه ، از جنگل ها 

( تحت  یکه به صورت )فِ  یی زهای، آن چَرسوِلِه ِمنُهم یَو ما أفاَء اللُه َعل:  دیفرما  ی خدا م  ۷و    ۶  هیآ  ،حکم است. سوره حشر  ن یا  انیدر ب

   رد،یگ  یقرار م  اکرم  غمبریپ   اریاخت
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 قصه   دی است. اما کل  ی فقه  مسأل  کی است، ظاهرا    ءیف  مسألهحکم    هیآ  ن یثروتمندان تلنبار نشود، جمع نشود. ا  شیاموال پ   نکهیا  یبرا

 هیآ ن یا حیوارد توضمطالبه کنند. حاال  خواستند ی ماجرا م نیرا در ا  یبزرگ اریبسحق  حضرت زهرا  نکهیاست و ا هیآ نیفدک در هم

حکم    م،یرا خواند  هی. آاست  چه بوده  یفدک چه بوده و دعوا برا  قصه  شود   یروشن شود، معلوم م  هیآ  نیا  فیدقائق و ظرا  ی . وقتمیشو  یم
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 ی ها  نیزم  کنم   ی . تکرار مستیچ  یعلت برا   نیا  م یفهم  ی ست که ما نما  هیآ  ن یدر ا  ی علتدر آن هست.    ی قیدق  هاما نکت  م، یرا گفت  یظاهر

و ثروتمندان    ا یاز اغن  ی ا  عده  شیاموال پ   نکهیا  یها، برا  در راه مانده   ها،   ن یمسک  ها،   م یتی  کان، ینزد  .است  غمبریپ   ی، براتسخدا  یبرا  ء یف

 جمع نشود.

  ار یبس  م ینظر در مورد قرآن کر  نی و ا  میدار  ینظر  کی.  کند  ی م  انی ش را بعلتقبل از آن بوده که    یا  و چه نکته  ستیچ  یعلت برا  نیا

که در قرآن   ییها  و شکل  ها   بیمعنا دارد. و تمام ترک  م یقرآن کر  یها  تک تک حرفمان باشد    حواس  د یاست که با   نین ااست. و آ  قیدق

. گرچه دم از ستندین  بندیپا  نیبه ا  عهیاز ش  ریغ   یفرق اسالم  ریسفانه ساأ . متمیمعنا بکن  ،که هست  یبه همان صورت  دیبا  اهمه ر  ،هست

راحت کلمات را جا به  یلیخ ،کنند بحث خواهند یو م رسد یقرآن که م یجا ی، اما جاکنند ع آن دفااز قر خواهند یو م  زنند یقرآن م

 ی ح ی. با توجه به توضکنند  یم   جادیا  ییها   تفاوت  رند، یگ  یم   ریرا در تقد  ییزهایچ  .رند یگ  ی م  گری د  هم  یحروف را به معان   . کنند  ی جا م

ِه هست،    ءیف  آنچه که از   :د یفرما  یخدا م  :است  نیو آن ا  هست  هی آ  نیدر ا  یفیظر  نکتهکه دادم،  
َّ
خدا    ی. براکنیدالم توجه    نی. به اِلل

ْرَبی یو َوِلِذ است.    غمبریپ   یبرا  .شد  رار، دوباره الم تکللرسولواست.  
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کار  نیخدا هم گرید یجا کیاست.  بیعج نیاست؟ ا اوردهیدوم الم ن اول الم آورده و در سه تا کلمه سه تا کلمه درچرا خداوند متعال 

آ  را کرده در  ُموانفال.    خمس سوره  هیاست. 
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ْ
َمَساکِ  َتاَمیَی َوال

ْ
ِب  ِن یَوال لمات است.  ک  نیسه تا الم و تفاوت ا  نیا  دنیفدک فهم  قصه  یاصل  دی. کلمینکته را دار  نی. دوباره اِل یَواْبِن السَّ

کتب اهل تسنن  هکه اگر ب  نینداشت. جالب است ا  یخدا کار  ی. برااست  امدهی بعد ن  سه تا الم در سه تا کلمه  نیول آمده که اسه تا الم ا

 توانست  ی ؟ خدا مهکلمات حذف نکرد  چرا خدا از همه  ، ب اگر الم حذف شده. خاست  الم حذف شده  ندیگو  ی راحت م  ،دیمراجعه کن

در سه تا آوردن و در سه تا   اورده؟یکلمات ن  چرا در همه  ،اوردیالم را ب  خواسته  ی. اگر میتامیلا و یالقرب یللله و الرسول و ذل  دیبگو

 م یمطرح کرد  سؤال. فعال فقط  میحل کن  دی را با  نیدارد. که ا  ام یپ   کی و    فیظر  نکته   کیخمس   هیو هم در آ ءیف   هیآ  ن یدر ا هم  اوردنین

 و اختصاص است.  تیملک یالم برا  ند یگو یم  ی ن عرباست. در زبا نی. اما نکته امیجلو رفت و قدم قدم

 شود   یکه داخل م  یزی که آن چ  نیکه )الم( عالمت بر ا  نیاند: ا  )الم( گفته  یکه برا  ییمعنا  نیتر  واضح  د؛یگو  یم  یزیچ   کیدارد    هیآ

قبل از )الم( مختص    ای  ک قبلش هست)الم( مال  ،آن بعد از )الم( مدخول  تیمالک  ،تی)الم( عالمت ملک  زبعد ا  یبر )الم( قبل از )الم( برا

 اند.  مختلف به کاربرده راتیببه آن هست. به تع

 ؛ یالقرب  یاست و ذو  خدا  غمبریو پاست، خدا    یاموال عموم  اریکه صاحب اخت  یآن کس  :ستا  نیا  ، د یگو  یم  هیآ  نیکه در ا  یا  نکته

 ییها  یژگ ی! خودشان چه ودانند   یکنند؟ خودشان م   میتقس  د یبااموال هستند. چگونه    ن یو مالک ا  اریاخت  صاحب  نها ی. اغمبریپ   کانینزد

: جهینت  .دارند و معصوم از خطا و اشتباه است  یعلم اله  اکرم  غمبریپ  .کند   یظلم نم   ،ییدارد و از هر خطا  یاله  لم متعال ع   یدارند؟ خدا

اموال   نیاز خطا هست. که چه کار کند؟ امعصوم  دارد و  ی باشد که علم اله ی کس د ی هستند، آن هم با  یالقرب ی افراد که ذو نینفر سوم ا

  کیست که من به ا  نیمهم هست، ا  یلینکته خها هستند. اما  مانده و در راه نیو مساک یتام یآن    مصرفشود، مورد  مصرف    د یبا  یعموم

هزار  نفر اول    خرج امروز  میفرض کن.  کنند  یم  یزندگ  یا  دو نفر در جامعه  کنیدبدهم؟ شما تصور    یاموال عموم  نیاز ا  دیچقدر با  ریفق

پانصد تومان اضافه بر خرجش   د،یهزار و پانصد تومان بده   یشما اگر به نفر اول روز  .هزار تومان هست  دونفر دوم    خرج امروز تومان هست،  

دو هزار تومان  یکه خرجش روز ی و اگر به نفر دوم ها جمع خواهد شد و او ثروتمند خواهد شد پانصد تومان نیبه مرور زمان ا . دیا داده

  ی. کستوانم  ی که نم  یمن آدمِ عاد  م؟یبده  صیخواهد شد. خب ما چگونه تشخ  رتریروز فق  بهروز    نیا  ،د یهزار تومان بده  یشما روز  ،بوده

 شود. میاموال چگونه تقس   نیا .که به فالن شخص چقدر داده بشود داند یدارد م  یکه علم اله

 نارید  نیآخر  ،فرمودند  یم  میتقس  خمس را  یوقت  اکرم  غمبریکه پ   اکرم  غمبریپ   مورددر    ،هست  یدر کاف   از حضرت کاظم  یتیروا

که دارد، به تناسب   یبدهند، به تناسب افراد  کسانیگونه نبوده که به همه    نیا  دادند،  ینم  کنواختیکه    نی. با ادیرس  ینفر م  نیبه آخر

 هم به مورد مصرف.  ،علم دارند  ییعه دارابه مجموبدهند، هم  دی چقدر با دانستند یاما م  .دادند  ی م ازین

 .یالقرب یو ذو  غمبریخداست، پ  یاموال عموم ارداریست که اختا نیا ،هست هیآ نیکه در ا یا نکته نیبنابرا
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 که  یرند، با عصمتکه دا  یکه دارند، با علم  یتیآنها با ملک  .از موارد مصرف آن هستند  لیابن سب  ن،ی مساک  ،ی تامی  .دارد  یمصرف  موارد

اموال   منکم« ایاغن نیدولت ب کونیَل  ی»ک  کنند   ی م  میکنند، آنها چون درست تقس  یبند  میرا تقس  چیزی  که چه  دانند  یم   ،رنددا

 جمع نخواهد شد.  ناز ثروتمندا یعده خاص شیپ 

  ز ی زاران چ ک بود و هاز آن فد  یکیکه    یخب اموال عموم  ه،یساختار آ  نیست. اا  هیآ  نیبر هم  یدر اسالم، مبتن  قتیعدالت در حق  هینظر

 .یالقرب  یو ذو  غمبریخدا، پ   یعنیست:  اسه گروه    نیا  اریتحت اخت  نها یهمه ا  «ی»انفال و فکه از    یفراوان و امور مختلف  ی ها  نیزم  گر،ید

ست که  ا  نیقصه روشن شد و آن نکته ا  یک مرحلهبه نظرم    ،که دادم  یحیتوض  نیبا توجه به ا  یقدم بعد.  میدیرا فهم  تیمالک  نجایا  تا

 . یاموال عموم ریسا  و  ها  نیزم ریکه سا  نیاست. کما ا یالقرب یو ذو غمبریملک خدا، پ  ، که دادم یحیتوض نیفدک با ا

 

 بود.   لیقب نیاز هم ،هم بود   گری د یهم بود، اموال عموم گرید  یها  نیفدک بود. زم  هااز آن یکی

کرد، خدا    یوح  غمبریخدا به پ   ، نقل شده  یو سن  عهیآن از ش  ثی حد حق« یالقرب ی»و آت ذ  لیدر ذ  ، که در قصه فدک افتاد  یاتفاق

که   ستین  ن یا  شیرا به او دادند، معنا  ی القرب  یحق ذو  نیرا به او بدهد. ا  ی القرب  یحق ذو،  ما  غمبریکرد که پ  یوح  اکرم  غمبریبه پ 

 . دهد بدهد، به او حق او را ب هیهد

 اکرم  غمبرینقل کرده که پ   اکرم  غمبریاز پ   :گفت  یخدر  دیسع  ی که اب  میدارمثال در نقل اهل سنت    .م یدار  ی و سن  عهیاز ش  تیروا

 حصه تو هست. نیسهم تو است، ا نیاند که: فاطمه! ا فرموده

به حضرت   دیبا  ارشیکه اخت  یزیک را به عنوان چسهم فد  اکرم  امبریبودند، پ   ردارشایاخت  شانیکه ا  ی اموال عموم  یعنیچه؟    یعنی

  ، است  آمده  هیآ  نیکه در ا  ییالقربا  یبه همه فهماندند که ذو .را ثابت کردند  یمهم  مسئلهکار    نیدادند و با ا  شانیاه  ب  ،بشود  داده  زهرا

  ه یاند فدک هد  که گفته  یریتعبفدک،    یاش بود و واگذار  نمونه  کی که فدک    یو اموال عموم  یف  قصه  نی. بنابرایعل فاطمه و    یعنی

. نه، دهم  ی م  کس دیگریبه  هستم و سهم خودم را    کاست که من مال  ی وقت  هیهد  .درست نباشد  دیشا  ،بود  به حضرت زهرا  غمبریپ 

ا  فدک حق حضرت زهرا آ  نیبود که خدا دستور داد  را بده.  هُ »  هیحق 
ََّ

ْربی َحق
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َساَء »است که    ه یآ  نیا  نی ع  «ف
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هً 
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َ
است که خداوند    ی. حقستیها ن  شوهر به آن  هیهد  .هاست  حق زن  ،ها  زن  هی. مهردیدهب  ها  ها را به آن  زن  هی، مهر«َصُدق

در   یچون ذا القرب . مالک فدک بودند نیرالمؤمنیبود. ام ن یمالک ا . حضرت زهرااست قرار داده مهر ن یبه عنوان مالک اها  آن یبرا

تا همه بفهمند   قرار گرفت  اریشد، جدا شد، تحت اخت  دهیشد، بر  نییقسمت تع  نیکردند، ا  اکرم  غمبریکه پ   ی. با کاربودند  هیآ  نیا

به   یزیچه چ  ،شد   دهیکه حاال که فهم  ستما  یبعد  نکته  دنیفهم  نیهستند. ا  نیرالمؤمن یام  یذا القرب  .ستا  حضرت زهرا  یذاالقرب

 دنبال دارد؟ 

 

خود   یعنی  .. خداوند متعال که مالک هستیذا القرب  و   برمغیسه تا مالک هست، خدا، پ   . دییخوب عرض بنده را دقت بفرما  ؛ بعد  نکته

که   ی. سهمستین  یطور  ن یقطعاً ا  کند؟   یم   ی دگیو خودش به آن رس  رد یگ  ی م  اریرا تحت اخت  ها  ن یزم  نیا  ن یزم  یرو  د یآ  ی خدا م

 ار یها تحت اخت  سهم  نیدو سهم از ا  ،بودند  اکرم  غمبریکه پ   ی . تا وقتاست  اکرم  غمبریپ   اریتحت اخت  ،متعال است  یبه خدا  بوطمر

 غمبر یدارش پ اریبود که اخت  شانی سهم، سهم خود ا  کیو    ودب  غمبر یپ   اریسهم، سهم خداوند بود که تحت اخت  کیبود.    رغمبیپ 

 ار یتحت اخت  غمبریرفتند، سهم خداوند و سهم پ   ایکه از دن  اکرم  غمبریمهم. پ   سؤال  ک ی. حاال  یسهم هم سهم ذا القرب  کیبود. و  

ا  مانده   ی تنها باق   د؟ یآ  ی م ر  د  یچه کس القرب  اران،یصاحب اخت  نیاز  اتفاق یذا  ا  ی .  افتاد  ْربَ »است.    نیکه در فدک 
ُ

ق
ْ
اال

َ
هُ  یَوآِت ذ

ََّ
  «َحق

، صاحب اکرم  غمبریپ   اریسهم خدا، صاحب اخت  اریختصاحب ا  اکرم  غمبریبعد از پ   دیاست، بدان  حضرت زهرا   یکه ذا القرب  دیدیفهم

ارث،   نی. اما ااست  دهیبه ارث رس   یبه ذا القرب  اکرم  غمبریسهم پ   گریبه عبارت دند.  هست  یالقربذا  نفرهر سه    ،یسهم ذا القرب  اریاخت

وراثت   م ییگو  ی . ما اصطالحاً به آن مگری است به معصوم د  یارث، ارث معصوم  نی. استیوراثش ن  فرزندانش، همه  پدر به همه  کیارث  

ب  ی وراثت  ؛یاصطفائ لدگانیبرگز   نیاست  وقتذا  .  پ   غمبریپ   یتا  سهم ماکر  غمبریبودند،  بعد  رس  .  زهرا  دیها  حضرت  بعد   به 

به فرزندان  ی. بعد از امام مجتبگری نه کس د است دهیرس یها به امام مجتب سهم  نیتمام ا نیرالمؤمن ی، بعد از امنیرالمؤمنیام

  نیسهم ب  نیا  ،از امام سجاد  عدو ب   به امام سجاد  ،هدادالشیو بعد از س  است  دهیرس  نیبه امام حس است،  دهینرس  یامام مجتب

 ار یصاحب اخت  ه،یآ  نیدر ا  یاست که ذا القرب  نیحرف ا  نیا  یمعنا  ست؟ یحرف چ  نیا  ی. معنااست  دهیرس  فرزندان به امام باقر  همه
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بود.   یاموال عموم عیبر جم یاریو صاحب اخت  ت یبر سر وال یوابر سر فدک، دع  یاست. دعوا اکرم غمبریبعد از پ  یاموال عموم عیجم

و    دادند  یم  به حضرت زهرا  دیاموال را با  همه  بود،  دهیرس  اگر به حضرت زهرا  نیقطعه زم  نی نبود. ا  نیه زمقطع  کیقصه فقط  

فت اول گ فهیلاست که خ نی. و جالب اکردند ها   نیاز اخمس را هم  مطالبه از دعواها دارد که حضرت زهرا ی است در بعض نیجالب ا

فرمودند که سهم خدا و    ت زهرا. حضردهم  ی سهمش را م  ک ی. از شش سهم خمس، من  دهم   یرا به تو م   ی من سهم ذا القرب  که

. بود  ده یرا فهم  نیابل امال من است و طرف مق   اش  همه  هم با من است.  گریسه سهم د  اریاخت  ،ی بده  دی ارا هم ب   یو ذا القرب  غمبریپ 

تمام    فاتحه  ،دیرا قبول نما  یالقرب  یاگر ذو  است و  رفتهیرا پذ  یالقرب  یباشد که ذو  یمعنام  نیبه ا  ،ردیبود که اگر فدک را بپذ   دهیفهم

دوم به او  نفر  ، کوتاه آمد  ی ماول ک  فهیخل،  فدک  در خطبه  حضرت زهرا  که بعد از محاجه یوقت .  خمس را خوانده است  و   یاموال عموم

  ،دانستند که اگر فدک داده شود یها م  ن یا ،نبود نیقط زما بدهد؟! مسئله فشکر رخرج ل خواهد ی م یکس  چه ،ی اگر فدک را بده گفت:

.  است  یگریها کس د نیا  اند که صاحب همه  رفتهیپذ.  رسد  ی م  شانینه زکات به ا  نه خمس و   گر یو د  شود  ی م  ی خال  یخزانه از اموال عموم

به حضرت   اکرم  امبریپ   هیهد  «فدک»  .شود  ی هم روشن م  یگریبحث د  نکته،  نیبا توجه به ا.  خلع سالح کامل شده بودند  یعبارتبه  

چرا حضرت  ؟ فدک هبه نبود  مگراست که  نیا ، ستاکه محل دعو  ییزها یاز چ ی کیارث کردند؟ همطالب  چرا حضرت زهرا .بود زهرا

 نکه یعلت ا  ند یگو  ی که م   میدیشن  یاریاز بس  روشن است.   ، رائه شدکه ا  ی حاتیبا توض  سؤال  ن یپاسخ به ا  ارث کردند؟مطالبه    زهرا

.  به ارث بردم  ،پدرم است  یچون برا   ،است  هیهد  دیکن  یحال که قبول نم  کهگفتند    :باشد  یم   نیا  ،ارث فرمودندمطالبه    حضرت زهرا

  یی ارث استعفا  ملک خودشان را کردند و مطالبه مطالبه    حضرت زهرا  : باشد  ی م  نیا  دو حرف حضرت زهرا  هر  !ستین  نگونهیا  ریخ

  «عقوب یمن آل    رث یو  یرثنی»  ،«داوود  مانیورث سل»  .ند ینما  یتشهاد مفدک اسدر خطبه    هیدو آ  به  حضرت زهرا   !جالب است  .کردند

 مانند  گر،ید  یحجت خدا  از معصوم و  ،حجت خداوند است  دو ارث بردن معصوم و  هر  است.  ییارث استعفا  مربوط به مطالبه  هیآ  دو  هر

 ن یا  .را مطالبه کردند   نیهم  زهرا  حضرت.  دیرس  مانیبه سل  ،داشت  که داوود  ی همان مقام  .ارث برد  از داوود  امبریپ   مانیسل

بودند    معتقد  معصوم است و  آنها معتقد بودند حضرت زهرا  و   د؟یقبول دار  و   دی شما معتقد  .است  دهیرس  من  به  پدرم  است که از  یحق

.  ده بودند فدک تمام کرقصه  کار را در ،قبل از آن اکرم رامبیپ  نستند.دا یرا م نیعموم مردم هم ا هستند و هیآ در یالقرب یمصداق ذو

.  گفتند  ییحضرت سلمنا.  بود  دعوا کیهبه    :ند یگو  یعده م   ک ی  میدی شن  .نبود  گرید  یارثشان دعوا  در مطالبه  حضرت زهرا   قتیحق  در

مال  نکهیبه عنوان ا .کردندلبه مطارا  یل عموماموا فدک و حضرت زهرا .باشد یم زیچ کیتمام دعوا  ،ری خ بود. گرید یدعوا کیارث 

 . دهیبرگز  و یها هستم به عنوان مصطف نیوارث ا. رسد یبه من ارث م اکرم امبریپ   سهم خدا و باشد و  یخودم م

 

 ی مهداز    که هم   ی معروف  ثیحد .  گردد  یمعلوم م   گریمعصوم به معصوم د   کیانتقال اموال از    م یشو  یمتوجه م  ،م یهم بگذار  را کنار  ها   نیا

تا ما آن را پرداخت  د ییحدود فدک را بفرما ، ند عرض کرد بن جعفر ی هم از هارون که به حضرت موس  نقل شده است و  یعباس فهیخل

مرز حد آن    ک ی  .حد آن ماوراءالنهر است  کی  حضرت فرمودند:  به شما ظلم شده است.  شود و   ی مطرح م  نقدر ینکه ایبه سبب ا  ، میکن

ها بدون اذن امام معصوم به فتح   نیزم  نیتمام ا  ،میاگر دقت کن  است وتمام اطراف مملکت را گفتند.  ت یرالم حب  گرشید  حد. است  نیچ

کنند تمام    یم  انیب  قتیحق  امام در.  شده است  یجار  وها صادر    نی اهمه    در  یاموال عموم  ،یقانون اموال وف  آمده است و  مسلمانان در

است که اگر واقعا آن  نیمهم ا نکته و  یرا بده  شانهمه   دی با  ،یپرداخت کن  یاگر بخواه .با ماست ارشیاخت است و ی ها اموال عموم نیا

اموال   اریاخت  بودند  رفتهیچون عمال پذ.  گذاشتند یرا کنار م   انخالفتش  دی با ،را بدهند   نیحاضر شده بودند زم  بود و   دهیرس  جهیدعوا به نت

بوده   یجد  یدعوا  کی  ،دعوا  نیتمام شده است. بنابرا  و  میواگذار کرده ا  ه اوب  را  یل عموماموا   اریآن اخت  است و  یگریفرد د  با  یعموم

اموال نه فقط   ردااریاخت  و  د؟باش  ی م  یچه کس  یحق برا  نیبود که ا  نیا  سر  دعوا بر  .کوچک نبود  یاقتصاد  مسئله  کی  سر  دعوا بر  .است

  دی آ  شیپ   سؤال  نیممکن است ا  .می کن  انی فدک را ب  ز قصها  یگرید  یفضاو   می گام جلوتر برو  کی  اوست.  اموال با  یبلکه هم  ، مال  نیا

چرا   .را گرفتند  نیزم  و  نداد  جهیمسئله کردند اما نت  نیبرا  یاختالف را مطرح کردند و پافشار  نیمطالبه را کردند ا  نیا  حضرت زهرا

 ف ی ، وظانور مقدس  ۱۴است که    نیاوجود دارد و    یترتر و مهمنکته بزرگ  حد آمدند؟   ن یکارا کردند؟ و چرا تا ا  نیا  حضرت زهرا

 تمام شود.  امتیخلق تا روز ق رحجت ب نکهیو او مذهب  نید تیقیبشر و حفظ حق تیاز هدا است دارند که عبارت یمهم
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  یبرساند که جامعه اسالم   یی حراف بزرگ سبب شد که کار را به جااد و آن اناتفاق افت  فهیانحراف بزرگ در روز سق  کی  ر،یمس  نیا  در

 یکس  انیم  نیبود. در ا  شرفتیدر حال پ   فهیسق  انیجر  رکانهیهم ز  اریشد. بس  یو رو م  ریشد و حق و باطل ز  یم  دهیه انحراف کشداشت ب

 بماند.  یباق  قکند که ح یکار د یبا

آن شوند و در اثر    یم   ییمبتال به بالها   نیقرار داده است و معصوم  نیصوممع  یبرا  یریمتعال تقد  یاست که خدا  نیمهم ا  نکته

  ینم ا که هستند و م  ی کنند )باالتر از آن حد ی روند و رشد م ی رسند، باال م  ی کنند، هم خودشان به قرب م ی خدا را م ی بالها هم بندگ 

 کنند.  یم  تیهدا ( و هم بشر رامیفهم

است. خدا نور   تیعوالم، در خلقت انوار اهل ب  نیاز ا  یگرید  ریمربوط به قصه فدک نباشد و در رابطه با س  د یاست که شا  یثیدح

را خلق کرد. بعد    الشهداء  دیو س  ی، نور امام مجتبیکبر  قهی، نور صدنی رالمؤمنینور ام  شان،یرا خلق کرد و از نور ا  غمبریپ 

ظلمت   گرفتند. بعد خدا   اد یانوار    نی خدا را از ا  حیاست که خدا مالئکه را خلق کرد. مالئکه تسب  تیرا خلق کرد. بعد در آن روا  شانیاشباح ا

که  یاز وقت  ا یئکه وحشت کردند و به خدا عرض کردند: سبوح قدوس، خداهمه جا را گرفت. مال  یکید. ظلمت که خلق شد، تاررا خلق کر

 ن یظلمت را از ما دور کن و از ب نیظلمت از کجاست؟ ا نیا .نگرفته بود وحشت و اضطراب ما را فرا نیا م،یاشباح و انوار را شناخت نیما ا

ها    لیقند   نی(. استیچ  ثیاحاد  یمعان   میفهم  ی )نم  .کرداز رحمت خودش خلق    یی ها  لیمتعال قند   یخدا  است که  تیآن روا  ببر. در

رفت. مالئکه عرض کردند:    نیها، تمام ظلمت ها از ب  نیداشتند که به واسطه نور ا  ینور  لی.( قنادمیفهم  ینصب شدند. )کجا؟ باز هم نم

 .«است فاطمه زهرا  من، زینور کن  ن،ی. افاطمه الزهراء  یهذا نور أمت»خدا خطاب کرد:  ست؟یاز چ لیقناد نینور ا ایخدا

 یکبر قهیشود. به نور صد یم  نیعالم، هم نیاش در ا ی)عالم ظلمت و انوار( اتفاق افتاده است، تجل گری که در آن عالم د یقصه ا نیا

  نیدر ا  زهرا  حضرتکه    یی م کرد، به بالعال  ن یدر ا  یکبر  قهی صدکه    یاست. به کار  ا یند  نیدر هم  ن یرفته است. ا  ن یظلمات از ب

که داشت همه جا را فرا   یظلمان  یتمام حجاب ها   .برد  نیکرد، ظلمت ها را از ب  دایپ   که حضرت زهرا   یا  یعالم مبتال شد، به گرفتار

اتفاقا در خصوص  که حضرت زهرا یمیعظ یالب برد. در نی را از ب نماند   یباق یحق چیرا واژگون کند و ه زیگرفت و بنا بود همه چ یم

 ماند و آن ابتالء و بال،  قصه ثابت  نی را مطرح کردند و هم در کنارش ا  ی خودشان بر اموال عموم  تیتحمل کرد، هم قصه وال  قصه فدک 

 حق جاودانه بماند.  نیرساند که بفهمد و ا ییجا به را بشر

بشر  ت یبود که به اصطالح، هدا یزیاتفاق افتاد، همان چ شانیا یو به قصه فدک براداشتند  که حضرت زهرا ی میعد! ابتالء عظب قدم 

حضرت   یو پافشار  م یکن  یاست که ما فکر م   یزیفراتر از آن چ  یلی شد. قصه فدک خ  نیا  جا نیرا در عالم به عهده داشت. عرض من تا ا

  نیا  یو حت  یاقتصاد  مسأله  کیو    نیتکه زم  کیود به  قصه را فقط محد  دی است. نبا  ی و مهم  یجد  اریبس  مسألهبر قصه فدک    ازهر

است و    یو صاحبان اموال عموم  تی اولش، قصه اصل وال  هیفراتر است. در ال  ارینه( کرد. بلکه بس  ایکه )خالفت متعلق به ما است    مسأله

 کرده است.  ریتقد حضرت زهرا یکه خدا برا  یمیابتالء عظ نیا دومش هیدر ال
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. خدا تو را ف

 نیعالم، هم  نیآن امتحانات در ا  یلدر عوالم مختلف شده اند، اما تج  ییامتحان ها  . حضرت زهراافتی صابر    ،که کرد  یامتحان  نیدر ا

  که حضرت زهرا   ی. کارمیفکر کن  ی لیخ  دیجهت با   نیا  یافتاده است. لذا رو  حضرت زهرا  یاست که برا  یبزرگ  بتیق و مصاتفا

فدک خطبه    نکهیا  یما دارند برا  بزرگان  نکهی. اهتمام امیکن  حفظ  دیمن و شما با  ،تیابتالء و رساندن حق به بشر  نیا  رشیپذ  یبرا  ،کردند

 نیا  در،  خطبه  نینقل ا  در  ، قصه فدک  نیا  در  کهاست    نیا  یبرا  ،دی، قصه فدک را بگوئگریبه همد   دینتقل کن، مدیریبگ ادی،  دیرا حفظ کن

 ی شود و روشن م  یبشر ثابت م  یبرا   ییزهایچ  ابتالئات  نیا  در،  هکه زده شد  ییها  حرف  نیا  در،  وعه گذشتهمجم  نیا  درکه    ییماجراها

که از   یری. تصودیخطبه فدک را حتما با دقت بخوان  ی، ابتداکنم  یرا من عرض م گامش    کی  .میگو  ی را من م  آن  قدم  کیحاال    .شود

آن فکر    یرو  د یاست که با  یبیار عجیبس  ریتصو  .است  یبیعج  اریبس  اریبس  ری، تصوشده  اکرم  غمبری به مسجد پ   د حضرت زهراورو

  . جلباب چادر است  .جلباب به تن کردند  ،ندیایتند بحضرت خواس  یمهم بوده که وقت   شانیقصه برا  نقدریا  انیجر  نیا  انیکرد که چرا راو

دو    نیا  ریتصوروی    .دارد  بیعج  فوص بعد دو    .مهاجر و انصار آمدند  ی از زنها  ی، بعد دارد در جمعنعه گذاشته اند، مقخمار به سر کردند 

و نه آن خمار    آن چادر است   درع نه آن جلباب هست و نه   . ادراع جمع درع هست  «ولهای تجر ادراعها تطا ذ»:  دیفکر کن  بیوصف عج

 است!
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 ی ب کنید. شما تصور که تا زانو است یدبلن ی، لباس هاتر نییاز زانو پا کمی  .که تا زانو است  ندیگو یم  یدرع به لباس ،است یگرید زیچ

 که   یزیچ  یبعد راو  ،آن لباس درع حضرت بوده  .هم به تن شان بوده است یلباس،  ، مقنعه هم که به سر کرده اند اند  دهیچادر که پوش  یب

آنقدر   .شد  یم  دهیکش نیزم ی، روکه تا زانو بود یآن لباس  ،شدند یم مسجد وارد  ی وقت  یب ی است که ب نیا ،ردهجلب توجه ک شیبرا

  نیدامن ا  «ولهایتطا ذ»  . لباس  نیا ن یی، پالباس  ن ی، دم اچادر  نیا  یلبه ها   یگذاشتند رو  ی را م  شانیبوده که پا  ی وضع حضرت به گونه ا

لباس   نیا  ،نبوده  شتریکه تا زانو ب  یچرا لباس   این سؤال مطرح می شود که:  -۱  .نکته در خود دارداین موضوع دو    . کردند یرا لگد ملباس  

 ؟ شود دهیکش نیزم یرو د یبا

  شی معنا  ؟کرده  یلگد م  دوم چرا  -۲.برسد  نیزم  یباشد که لباسش به رو  دهیآن شخص آنقدر قد خم  دی، با گریندارد د  شتریمعنا ب  کی

 ی اقبلت ف»  میخطبه دارد که آن هم فکر کن  یکه در ابتدا  ی. آن جمله اراه بروندتوانستند    یراحت و با تعادل نم  یلیاست که خ  نیا

و   مراقبت کنند  را  یب  یآمدند که ب  یم  نیا  یعمال زنها برا  .مشت زن دور حضرت را گرفته بودند  کی  «لمه من حفدتها و نساء قومها

 یمیعظ  یالآن ب  ؛میگو  ی، دوباره دارم منرود   ادمانی،  است  بیعج  انیجر  نیگوشه ا  کی،  قصه است  نیگوشه ا  کی  نیا  . محافظت کنند

و منتقل    می، آن بال را حفظ کنمیدقت کن  ،مینیبب  .دهد  یرا دارد نجات م  تی، بشرو تحمل کردند  دندیخر  نبه جا  که حضرت زهرا

 . میکن

 نیاز تمام ا نیم.ارد فکر کروی همه این مو .کند  یمن و شما روشن م یرا برا یا دهیجوانب عدقصه فدک   نیا .می گرد یدوباره بر م  خب

و   یاز جهت عاد  ی حت  .مییبگو  یمعمول  یلیمجمع خ  یقصه عاد  کی. باز قصه را بصورت    جلوتر برویم  م یخواه  یم   ، میکه زد  ییحرفها

  اکرم  غمبریپ   یکه جا  یاز کس  میسؤال دارما چند    .بودند   انیرج  نیا  یشرویپ   باز هم حضرت زهرا  ، میکن  اه هم قصه را نگ  یمعمول

.  است  ینیزم  اریصاحب اخت  رنف  کی   ل؛او  .گذاشته اند  ی ما باق  یرا برا  نهایا  حضرت زهرا  ،چند تا کار خالف انجام داده  است.  نشسته

  ،ینه دادگاه   ، نشده  یط  ییاز مراحل قضا  چکدامیهنوز ه  .ستیشخص ن  نیمال ا  نیزم  نیدر مقابل ادعا شده که ا  زمینی در دست دارد.

  .ست ی شخص ن  نیمال ا  نیزم  نیادعا کرده که ا  یکس .مطرح شده  ییادعا   کیصرفا    ،نبوده  یکس  چیه  یو نه مدع  ینه به اصطالح دادستان

به کدام   ،نییبه کدام آ  ،نیبه کدام د  یاست به چه مجوز  نیا  ،نشسته  اکرم  غمبریپ   یکه جا  یسک  ،رسول خدا  فهیمان از خلسؤال

  دی کن  ی م  رونیب  نشینفر را از زم  کی   ، یی مراحل قضا  یقبل از اجرا  یبه کدام قانون   ،ی قانون انسان  ی و مذهب  نییو آ  ن یهر د  نیقانون از قوان

  ی برا  یهی؟ چه توجکار را کرد نیا  یچ ی؟ براکار را کرد نیا ی. به چه مالکاول ماست لسؤا نی؟ ا دیآور یدر م ارشیرا از اخت  نشیو زم

 ؟ کار داشت نیا

و با   میکه ما داد  یحاتیتوض نی؟ با است یحکم چ نیبر ا لیدل .ستو مال مسلمان ها ء استیبه صراحت برگشت گفت فدک ف  ؛دوم نکته

ورد که مال آاز کجا    کار داشت؟  نیا  یبرا  یحی . چه توجاست  اکرم  غمبریگفت مال پ   یه م بود ک  نی ا  تینها   ،که قرآن کرده   ی انیب  نیا

سوم؛ بر فرص محال که فدک    زد که فدک مال مسلمانان است.  احرف ر  نیا  لیبه چه دل  ورد.آاز کجا    اخالف ررف  ح  نیا؟  تن اسمسلمانا

پ   امور  یمتول  ،مال مسلمانان باشد   نی ا  نفر قرار داد.  کی  اریتحت اخت  را  نیزم  آنن  امور مسلمانا  یبود و متول  اکرم  غمبریمسلمانان 

کار  آن  ،امور مسلمانان است  یکه متول ی کس  آنامور مسلمانان است و    ی نفر متول  ک ی؟  نفر اشتباه کرده  آن  د یوست که بگه اشخص چکار

ا را اجرا کردند، شاهد  دستور خد  غمبریپ   ی وقت  یب  ی ب  ،هیقض  نی بر ا  ی یبا وجود شاهدها؟  دارند  یزیاعتراض به چه چ  . را انجام داده 

از حضورشان قبل    نیکردند و در اول  که حضرت زهرا  یی ادعا  نیرا در اول  غمبریپ   تهنوش  بماند که  .اکرم  غمبرینوشتند پ   گرفتند.

 یقاض  نفر باشد.  کی  یو مدع   یاست قاض  نیتر ابیعج  انداختند و نامه را پاره کردند.  غمبریب دهان به مهر پ آ  ،گرفتند  فدکخطبه  

و خودش هم    خواست  ی محکم  خودش هم    بود.  فهیخلخود    حضرت زهرا  یطرف دعوا  ی عنی  است.  فهیهم خود خل  یمدع  ،است  فهیلخ

از معصوم . مطالبه  دانستند  یرا معصوم م  حضرت زهرا  ،ریتطه  هیکه معترف بودند که به شهادت آ  نیتر ا بیعج  قضاوت کند.  خواست  یم

  قهیصد  .ستیدروغ ندر مورد معصوم که احتمال    . مینفر احتمال دروغ بده  کیکه در    م یکن  یم  یدر صورت  نهیب؟ مطالبه  دارد  یچه معن

را که گفتند شوهرش    نیمؤمنرالیام  بودند.  منیو ام ا  الشهدا  دیس   ،یامام مجتب  ،نیمؤمنرالیام:  دکه آورده بو  ییشاهدها   یکبر

و حال آنکه   ستین قبول ناشهادتش  ،که گفتند بچه هستند  نیحسن  است.  ری تطه  هیجزو آحال آنکه    ؛کند   یاست و به نفعش حکم م

 . ندیگو یو دروغ نم هستنداهل جنت شباب  دایس

  .رود یبه بهشت نم  ،دیدروغ بگو یکه اگر کس  میدان یم از زنان بهشت است. یزن منیام ا :درموردش فرموده بودند غمبریکه پ  منیا ام

است    ییخالف ها  نهایتمام ا  .شود  ی قبول م  یبه راحت  ی مثل امور مال  یزن در امور  کیمرد و    کیشهادت    ، هانیآنکه عالوه بر ا  بیو عج
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. نیمؤمنرالیو هم به ام  یکبر  هقیهم به صد  ن کرد.آکه بعد از    یکه جسارت  نآتر  بیو عج  بیعج  نهایا  مهمرتکب شدند. از ه  نهایکه ا

نچه اتفاق  ، آدیکه شنونده هست یانصار یا . دینقدر سرو صدا نکنآگفت  فهیخل ، شد  جاد یدر مردم ا یرییتغ  دی د ی وقت  .دارد یبیعج ریتعب

رفته در   :جسارت کرد که گفت  یبه حد  نی مؤمنرالیحد؟ به ام  نیکجا؟ به ا  تا  ارتجس  دمش آورده بود.  اشاهدش ر  ؛بود  ی روباه  ،افتاد

 نیا  ی که اگر پا  بودند   دهیچون فهم  ؛پا گذاشتند  ریا زر  زیهمه چ  .ردیگ  ی از بچه ها و ضعفا کمک م  زن ها را جلو انداخته.  ،خانه نشسته

کار   دند یاول نفهم را از دست داده اند.  زیهمه چ  ،ادعا شوند  نیا اگر بازنده  .شوند  یم  یباز نیا ه بازند ،د ایستادگی نکنن ا آخر کارت انیجر

را از   زیهمه چ  ، مدعا  نیدر ا  ،ند و شکست بخورندشو  یباز  نیا  که اگر بازنده  دندیکه د  شد   نیکار هم ا  جهیو نت  شود   یم  دهیبه کجا کش

 ی ک یو    سندیبنو  یک ی  تندگرف  میتصم  ،کردند   یپافشار  یکبر  قهیآنقدر صد  که در آخر افتاد.   یشد اتفاق   ن یکار هم ا  انی و پا  دست دادند 

که   یبیعد از آن اتفاقات و مصائب عجاز جا بلند نشوند و بر گید یب  ی بکند که ب یرا پاره کند و کار  فهیخل نامه و  ردینامه را دوباره بگ

دستگاه    .رندیفدک را بگ  انیجر  و دنبال  ندیایب  رونیب.  کنند  یحرکت  ی کبر  قهیصد  دینیب  یشما نمآن  بعد از    ،اتفاق افتاد  یب  یب  یبرا

بود   تیدفاع از وال  .بشر بود تیهدا ،هقیاز جانب حضرت صد بال نیا رشیبال و پذ   نیشدند اما ا یظاهر روزین پ اخودش الیبه خ فهیثق

و ختم   کنم  یعرض م   گریبار د  کجاست.  قتیکه حق  بفهمند،  دکه دنبال حق هستن  آنهاییگذاشت که    ی باق  خیتار  یرا از برا  زیو همه چ

دوم حضرت  خطبه ،فدکخطبه  انیجر ژهیبو د، حضرت اتفاق افتا یکه برا ی عیو وقا یکبر قهیصد انیجر که حواسمان باشد  کنم یم

اتفاقات  ایقضا  نیا  مجموعه  ،دارد  ی خینکات مهم تار  نهایا  که مجموعه  زهرا و    که هزار  یی که من و شما  بود  نی ا  یابر  ه اشهم  ، و 

  ی که عرشاز بزرگان ما    یو عده ا  میکه بگذر  ستا  یدور از انصاف است و نامرد  یلی.خمیبفهمراه حق را  بتوانیم    ،چهارصد سال گذشته

حاضر   من کنم و آنوقت    دای پ   تیا متحمل شدند که من هدابال ر  نهمهیکه ا  یی ها  نیهم  ،بودند   یگرید   ی از فضا  و  گریبودند، از جنس د

 گر ید  یها  نسل  به  .شودحفظ    ،دهی آنچه که به ما رس  ،با چنگ و دندان  میکه بتوان  میکن  ی. کارو حفظ کنمقدم بردارم و دفاع    کینشوم  

 تو   تیوال   ا ست که با  نیبه ا نادمیامست که  ا  حضرت زهرا  یبرا  می که اشاره کرد  یارتیز  نیهم  هم در آخر یگریعبارت د  د.منتقل شو

 ی خوشنود  می. باور کنمیشو  یپاک م  ،یگذاشت  یما باق   یآنچه که تو برا   قیبا تصد   .میشو  یتوست که ما پاک م   تیبا وال  «تکیبوَل   اطهرنا»

 مسئله است. نیدر هم  ،ر و زمانعص نیدر هم زماندل امام 
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