
 4 سلسلة لقاء االثنين الفاطمي اإللكتروني        

األبعاد المالية للغميزة الفدكية   

وأ  

 )فدك والعوالي.. ثنائية االقتصاد والظالمة(

 

 حبث من إعداد:

 
 

 أبو احمد هشام الكناني

Husham Alkinani  

8الموسم الفاطمي    

1211ـ  12هـ  /   2341  



 

ألجل  ( السنوي وألغراض متعددة واحدة منها: )الموسم الفاطميمع تنويع األنشطة والفعاليات في )

( لقاء االثنين الفاطمي اإلللتلولر نلي( تأتي هذه الفعالية )موالتي الزهراء عليها السالم أنمي مهاراتي

( في مدينة سيدني األستتترالتيتةي وهتي ا تتتدا  الخطاب الفاطميلتعبر عن أحد اآلفاق التي يتطلع لها )

 في حياته على متهتا ات: )التبتوت)( و )التتتنت تيت ( و الزهراء عليها السالمكل من يتبنى )
ً
 أساسا

ً
( مشروعا

 )التدوين( و )اإلل اء( و )الووا ( و )الن اش( التي هي مفردات في عمق المعرفة والخطاب..

ف كل واحد من األعضاء على أن يتبنى موضوعا يناس  إحدى مناسبات يوم االثنين وي وم بالبو) 
ّ
ل
ُ
لذا ك

فيها وم ا بتها مع وضع معين في الساحةي لتكون أبواث عمليةي ثم ي وم بتطترحتهتا عتلتى أيتوتته فتي 

 ل اء علمي فكري حوا ي له ثما هي و ربه من اآلل الكرام الذين هم طريق إلى  ب العباد..   

والذي كان وأهلته   –(  أبو أحمد التنانيوفي ثال) المشا كات ي ف أحد أبرز المؤسسين واألعضاء الواج )

( من جتهتة  تل متا تت ترأ فتي  فتا تهتاي الظالمات الفاطميةالطالئعيين في التأسيسي عند بعد من أبعاد )

وإن  رأت فبمجرد بتسميتها دون اإلطالل عليها وهي )ثنائية اال تصاد والمال وعال تهما بتلك الظالمة( 

 ليسير في اتجاها سيرا تخصصيا بم دا  ما يتسع له و ت البو) من طرح وإل اء وإيراج..
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 بسم الل  الرحمن الرحيم

 

 بعد الصالة والتسليم على سيدنا مومد و له الطيبين الطاهرين:

أن  -التي نسأل الله أن تكون لنا صاحبتها شفيعة فتي الت تبتر والتمتوتشتر  -سنواول في هذه الو ي ات  

 أو  واية أل ف على الدوافع واألبعاد اال تصادية التي دفعت الغاصتبتيتن 
ً
أطرق بعض أبواب التا يخ سردا

والظالمين إلى التمادي في فعلهم بمنع السيدة فاطمة الزهراء )سالم الله عليهتا( متن حت تهتا فتي 

إ ث أبيهاي وسل  نولتها التي نولها لها  سول الله صلى الله عليه و له  بتل ستتتة ستنتوات متن  حتيتلته 

إلى الرفيق األعلىي علما أن فتدكتا كتانتت بتيتد الستيتدة التزهتراءي وأشتهتد الترستول بتعتض أصتوتابته عتلتى 

أىلاا أاعطائها لهاي استجابة ألمر الله تعالى كما في اآلية ال ر نية في ستو ة التمتوتشتر:   ع  ُ أه َفاا  ا أ ما 

أال ْ أَكا بهيله أهلس  هْبنه أوا س كهنيه هلْما هلْيات ىمأوا يأهلْقعْرىبأوا ه ِله أوا وله سع لهلر  أوا ه أهلْقعرىأاالهَّل  َفْهله ْنأ أمه ه وِله سع أياأأرا اانْيا أَ وةا  ُع أ َا كعاو

أشاأ ا  ُ أه  َ
ِ
أه ا  ُ هت قعوهأه عوهأوا أاا ْنَتا ْنهع ْأعا م أَنا ُكع أوا وهع ذع أااخع ولع سع عأهلر  م أَ اتُكع أوا ْ نُْكع أمه يهْْلفْغنهي  ه أده ق به أهلْعه  {..دع

ي ناهيك عتن التعتوالتي التتتي كتانتت متن  -وهو أ ض فدك  -حي) جاء األمر اإللهي بإعطاء فاطمة ح ها  

 صوافي أمالك الرسولي وكانت ذات  يمة ا تصادية ومالية كبيرة في ذاك الو ت إلى جان  فدكا..

إذ كما نعلم أن للزهراء ح ا في ما ترك الرسول وهي على أ ل ت دير ترث مما كان للرسول صافيا متن  

 أ اضي لم يوجف عليها بخيل أو  كابي وهي ليست بال ليلة..

وهذه ظالمة أيرى تضاف إلى فدكي وهذا ال يستبعد من ال وم الذين تآز وا على سل  ما هو أعتظتمي  

وهي يالفة  سول الله ألمير المؤمنيني وما تتضمنه من م د ات ستيتاستيتة كتان يتمتكتن أن تتغتيتر وجته 

العالم اإلسالميي وغير اإلسالميي ومنط يا فإن االستيالء على الم د ات السيتاستيتة ألهتل التبتيتت متن 

والية أمو  المستلتمتيتن وستوستهتم بتمتا يترضتي التلته يتتتطتلت  متن حتزب  تريت  أن يستلتبتوا التمت تد ات 

اال تصادية من أهل البيت احكاما لمخططهم الذي بدأت تتضت  يتيتوطته بتعتد تتنتصتيت  األمتيتر فتي عتيتد 

الغديري إد اكا من هذا الوزب ألهمية الم د ات الماليتة عتلتى التوتيتاة الستيتاستيتة واالجتتتمتاعتيتةي وعتلتى 

النفس البشريةي وعلى األيال يات اإلنسانيةي لهذا كان ما كتان فتي متنتعتهتم الستيتدة فتاطتمتة التزهتراء 

 إ ثها من أبيهاي ولم يكتفوا بذلكي بل وضعوا اليد وصاد وا نولتها فدكا تعنتا وظلما. 

 

 

 مقدمة البحث:
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 لهذا سنحا ل في هذا الخالصة المقوضبة أن نونا ل الموضوع في ثالثة مباحث  بشت  سريع:

 

 )المبحث األول(:  

 أهمية المال في كواب الل   السنة النبوية  ر ايات أئمة أه  البيت.. 

 

 )المبحث الثاني(:  

أهمية فدك  غيرها من أمالك الرسول الوي كانت سوؤ ل للللزهلراء  ألهل  اللبليلت ملن بلعلدهلا  

 لوال الرزية.. 

 

 )المبحث الثالث(: 

د افع الحزب القرشي في االسويالء علللف فلدك  بلاملي أملالك اللرسلول  ال سليلملا اللد افلع  

 المالية.. 

كما سنبحث في د افع الزهراء سالم الل  عليها في مطاللبلولهلا بل رثلهلا ملن اللرسلول  بلفلدك  

رغم علمها أن الحزب القريشي مد سلب ما هلو أهلم  أعلظلم، بلون نلز ا علللف كلرسلي  لالفلة 

رسول الل   تسلطوا علف رماب المسلمين،  نحن في هذا نحا ل اسونطاق اللنلصلوا  األدللة 

الواريخية  الر ائية في بيان سبب توكيد الزهراء عليها السالم  اصرارها علف المطالبة بحقلهلا 

 من أبيها )فدك  بامي الميراث( في  طبوين  لدهما الواريخ..  
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 خطة البحث:
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 المبحث األول

أهمية األموال من الكتاب والسنة 
 وروايات أهل البيت عليهم السالم 

 



 وفي هذا المبو) نتناول أمرين:

 أهمية المال من  جهة نظر الشريعة: -األمر األ ل  

 المال في اللغة مشتق من )مول(ي فعينه واو.. 

ويطلق المال في اللغة على كل ما تملكه االنسان وحازه بالفعل من جميع األشياءي عينا كتان أو متنتفتعتةي 

 في لغة العربي كالطير فتي التهتواءي والستمتك 
ً
أما ما ال يملكه ولم يديل في حيازته بالفعل فال يعد ماال

 في الماء..

( ألنه يميل إلى هذا تا ة وإلى اآلير تتا ة أيترى )الت تامتو  
ً
ويجمع )المال( على أموالي وإنما سمي )ماال

 المويط(..

(: المال معروف ما ملكته متن جتمتيتع األشتيتاءي ومتال الترجتلي 536ي ص11 ال ابن منظو  في لسان العرب )ج

ويمول موال ومؤوالي إذا صا  ذا مالي وأكثر ما يطلق المال عند العرب على اإلبل ألنها كتانتت أكتثتر وأنتفتس 

 أمالكهم )انتهى(.. 

أما تعريف المال اصطالحا في الف ه فهو كما ذكر في معجم لغة الف هاء بأنه: كل ما يمكن االنتفتا  بته 

مما اباح الشر  االنتفا  به في غير حاالت الضرو ةي أي: كل ما ي وم بمال )معجتم لتغتة التفت تهتاءي متوتمتد 

 (.. ٦٣٣-٦٣٣ لعچيي بيروت ص 

والمال في النظرية اال تصادية: هو كل شيء يشبتع حتاجتة لتدى اإلنستان ستواء أكتان ستلتعتة أم يتدمتةي 

 في النظرية اال تصادية ال يكفي أن يشبع حاجة لدى اإلنساني بل يستلزم بذل 
ً
ولكي يكون المال ا تصاديا

 
ً
جهد من أجل الوصول عليه وحيازته. فالخيرات المتوافرة في الطبيعة من دون عمل اإلنسان ليست أمواال

 ..
ً
 أو عينا

ً
 ا تصادية ألنها  زق ال تطل  عمل اإلنساني وال تخضع للتملك والمبادلة ن دا

لهذا فإن تعبير المال في اللغة العربية: ما ي تنى من جميع األشياءي وفتي التمتنتظتو  اإلستالمتي كتل متا 

فيه منفعة لإلنسان ويمكن حيازته هو مال ا تصادي بالضرو ةي ألنه ياضع لتلتتتمتلتك والتوتيتازة وال يتكتفتي 

 فتي التنتظتريتة 
ً
فيه إشبا  الواجة لدى اإلنسان. من هنا يكون تمييز المتال متن التمتال اال تتتصتادي ضترو يتا

 اال تصاديةي وليس األمر كذلك في اللغة العربية أو في الف ه اإلسالمي. 

ي  
ً
 وهو شرط الزمي ولكنه ليتس كتافتيتا

ً
فإشبا  الواجة أو وجود المنفعة شرط ضرو ي ليكون المال ا تصاديا

 بتالتدولتة وإمتا يتاصتة تتعتود إلتى األفتراد أو 
ً
وتكون األموال إما عامتة تتعتود متلتكتيتتتهتا لتلتمتجتتتمتع متمتثتال

-1991مجموعات منهم )مطانيو  حبي ي اال تصاد السياسيي الطبعة الرابعةي منشو ات جامعة دمشتق 

1991..) 

 

 أما القرآن التريم فل : 

يشير بوضوح إلى مصد  المال ومآلهي حي) ينس  المال إلى الله عز وجل وهذا واض  من كثيتر متن اآليتات 

 ال ر نية الكريمةي ومن بينها: 

َ تعوهعْأ  نْأ وا ُكعْأ مه يأَ اتا ه أهِل  ه  ُ أه  [..33]سو ة النو : اآلية { ما له
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تعأ}  أوا اشا  ع نأت أما زُّ تععه أوا اشا  ع نأت م  أمه ْْلا أهلْمع تازنهعع أوا اشا  ع نأت أما ْْلا أهلْمع أتعْؤِته ْْله أهلْمع ا أما ِله أهلل هعم  لُّأقعله أذه َ ا ا
ِ
أه أب ْرع أهلْخا ياده ا َه أبأ اشا  ع نأت أما

ير أ ٍ أقاده ْ أَشا له أكع ٰ  [..65]سو ة  ل عمران: اآلية  {ىلا ا

ومما ت دم تتض  نسبة المال إلى الله جل وعالي حي) أنه مصد هي أنعم به على عباده اكراما وايتبا ا لهم 

 ليرى كيف يفعلوا به وأين يوجهوهي ولهذا نرى في  ية ايرى يصف هذه األموال واألوالد بأنها

َْي }  أهدلُّ ي ةه أهلْحا ا  أ: } مذ مال{  زهيناةع َفما أ اْر  خا أوا أوااوهو  لها ا َ أرا ْنادا أعه ْر  أخا أهلص  لهح تع ي تع هلْب قه َْي أوا أهدلُّ ي ةه أهلْحا أزهيناةع َا هلْبانعو أوا { هلاْملع

 [..  ٦٣]سو ة الكهف:  ية 

 و ال تعالى في بيان أهمية المال وموا د انفا ه باعتبا ه وسيلة أو أداة من أدوات البر: 

هلْياوْأ} أوا ه  ُ أوه نا ْنأَ ما أما أهلِْبه  كهن 
لا أوا ْغرهبه هلْما أوا قه ْْشه أهلْما بالا ْأقه وهاُكع جع ُّوهأوع ل أتعوا َْ َف أ أهلِْبه  ايْسا أمهأل َ َتا أوا لهنيا ي هلن به أوا تا به هلْكه أوا ئهكاةه هلْما ا أوا ره هْْل خه

َفأ أوا هقا به أهلرل ِفه أوا هلس  ئهلهنيا أوا يله به أهلس  هْبنا أوا سا كهنيا هلْما ىأوا هلْياتا ما أوا وهيأهلْقعْرىبا أذا هه بله أحع أىلا ا أقاأهلْما لا َا اواعاو هلْمع أوا ةا َكا أهلز  َ َتا أوا ةا أهلص  ا  ما

قعوهأواأ دا أصا ينا ه أهِل  ائه ا َُول أ أهلْباأْسه نيا حه أوا ه ه هلَّض   أوا أهلْباأْسا  ه أِفه هلص  بهرهينا وهأوا دع هأىلا ها ذا
ِ
أه ْ هه هْده َاأَُوأَهعا ت قعو أهلْمع ع أهع ائه ا  ..{ل

 وي ول الله تعالى في سو ة  ل عمران:

أىلالهي أ} َههه أ ا  ُ أه  َ
ِ
ٍ أاا  ْ ْنأَشا ما أتعْنفهقعوهأمه أوا َا بُّو ه م  أُتع أتعْنفهقعوهأمه َّت  أحا اْنأتانا لعوهأهلِْبه   {..ل

 وكذلك  وله تعالى في سو ة الب رة:

َّل  أواأ} الأخع أوا يهه أاه اْيع  اْوم أالأَ أي ا اأِْته أي َْ َف أ ْنأقاْبله ْأمه ْقن ُكع زا م  أرا َفَْفهقعوهأمه نعوهأ أَ ما ينا ه ا أهِل  َفُّيُّ َاأالأايأ و أهلظ  لهمع ع أهع َا و رع هْلاكاه أوا ف ىلاة  الذي {  شا

فيه ح) وتأكيد على أن الغاية من  زق الله لعبادهي ومنها  األموالي هي االنفاق في سبيتل التلتهي وفتي 

الوجوه التي حددها الله في  ؤيته في الغاية من هذه األموالي ثم تتبتعتتتهتا متجتمتوعتة متن اآليتات فتي 

وحتى نهاية السو ة تؤكد على أيال تيتات و داب انتفتاق األمتوال متن االنتفتاق  ٤٥٦سو ة الب رة من اآلية 

سرا أو جها اي واالنفاق من غير من أو أذى والجزاءات الدنيوية وااليروية لمن ينتفتق أمتوالته فتي طتريتق 

الله من األضعاف المضاعفة والجزيلة كما تطر ت هذه اآليات إلى تنظيم التمتعتامتالت التمتالتيتة بتيتن أبتنتاء 

األمة اإلسالمية في مواضيع الربا والدين وكتابة الدين والتجا ة الواضرة والرهان تنظيما لل سم التمتهتم 

 من دو ة حياة المال في يد اإلنسان وتوجيهها للغايات الدنيوية واأليروية منها.
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أما  داب استخدام األموال وأيال ياته في ال ران الكريم تتض  من اآليات ال ر نية التالية من سو ة الب ترة 

   ٤٣٢ي إلى  ية ٤٣٢من  ية 

نْبعَّلاٍأ   أسع له أكع أِفه َهلا ن  أس ا ْبعا َفَْباتاْتأس ا ب ٍةأ أحا اثاله أَكا ه  ُ أه يله به أسا اهعْمأِفه َفْموهل أ َا قعو عْنفه أي ينا ه أهِل  ثالع أأمهأما اش  ع ْنأَ ألهما ُع أيعا عه ع  ُ ه ب ٍةأوا أحا اةع  ئ

نًّ أواأ َفَْفاقعوهأما أم أ َا و عع أُثع أالأيعتْبه ه  ُ أه يله به أسا اهعْمأِفه َفْموهل أ َا قعو عْنفه أي ينا ه أىلالهي *أهِل  ع  أوهسه ع  ُ ه أالأوا  ٌ اْو أخا ال ْمأوا ه ّبله أرا ْندا أعه ْ هع َفْجرع اهعْمأ أل َفذى 

لهي أ أحا ٌّ أغاِنه ع  ُ ه أوا َفذى  ه أ اتْباعع قاٍةأي دا ْنأصا أمه ْر  ة أخا ْغفهرا ما أوا  ٌ و ْعرع أما *أقاْول  َا عو َ زا ْ أَيا ْ الأهع ْمأوا العاوهأأ*ىلالاْْيه أتعاْباوه أال انعاوه أَ ما ينا ه ا أهِل  َفُّيُّ ايأ

أااماأ ره أهْْل خه هلْياْومه أوا ه  ُ أوه نع الأيعْؤمه أوا أهلن  سه أرهئ  ا ع أم ِلا يأيعْنفهقع ه ِل  هْْلفذىأَكا أوا نله لْما أوه ْ ق تهُكع دا عأصا أثاَّلع ااهع أاااأفصا َ أتعرهب  أىلالاْيهه ٍَ ْفوه أصا اثاله أَكا

هأ أهِل  ثالع ما *أوا رهينا أهْلاكاه يأهلْقاْوما ْده أالأُّيا ع  ُ ه بعوهأوا م  أكاس ا ٍ أمه ْ أىلا أَشا َا و رع اْقده ْْله أالأي أصا كاهع ا أااَتا َهل  أوه أهَْاتهاغا  ا ااهعامع َفْماوهل أ َا قعاو عْنفه أي ينا

َْأ
ِ
أاا  ْعفانْيه اه أضه َُُكع أااأ تاْتأ َهل  َفص ّبا أوه ٍةأ َْوا ن ٍةأبهرا أجا اثاله ههْمأَكا َفَْفعسه ْنأ يت  أمه تاثْبه أوا ه  ُ أه ْرض ته أألاأما َا لعو َهامأتاْعما أ ع  ُ أه أوا لٌّ أااوا َهل  ْْ أوه ْمأيعصه

ْي  أاه ع أِلا ا أهْْلفَْن رع َته ْ ْنأُتا رهيأمه ْ َفْعن ٍبأَتا يٍلأوا ه ْنأَنا أمه ن ة  أجا ع أِلا َا أتاكعو َْ َف ْأ ُكع دع َفحا ُُّأ اوا َفي *أ ر  اصه أمهأأَ ي ة  ه رل أذع ع ِلا أوا ع أهْلكهِبا اهع َفص َ أوا رهته أهلث ما له ْنأكع

*أاي َا و أتاتافاك رع ْ ل ُكع اعا أل عأهْْل ايته ألاُكع ع  ُ أه ع أيعبانيله ا قاْتأكاذِله ا أاا ْحَتا أانر  يهه أاه ْعص ر 
ِ
أااأفص ّبا أه ف  ع عا َفأضع أم أأ ب ته يله َا ْنأ َفَْفهقعوهأمه نعوهأ أَ ما ينا ه ا أهِل  ُّيُّ

ال أ
ِ
أه يهه ذه أ خه َه أ ْ ُتع لاس ْ أوا َا أتعْنفهقعو نْهع أمه يثا به وهأهلْخا مع الأتايام  أوا أهْْلفْرضه نا أمه ْ ْجن ألاُكع َفْخرا م  أ مه أوا ْ بُْتع أأكاسا ٌّ أغاِنه ا  ُ أه  َ َف وهأ هىْللامع أوا يهه وهأاه اع أتعْغمه َْ َف

عأ  ُ ه أوا ااْا   أوا نْهع أمه ة  ْغفهرا ْأما ُكع دع اعه أي ع  ُ ه أوا لْفاْحش  ه ْأوه ُكع رع اأْمع ي أوا عأهلْفاْقرا ُكع دع اعه أي َع ْيو  *أهلش   يد  ه ْنأَحا ما أوا اش  ع ْنأَ أما اةا ْْ أهلْحه أىلالهي *أيعْؤِته ع  أوهسه

أ َُولعوهأهْْلفلْب به ال أ
ِ
أه ك رع اذ  م أي ْره أكاثهره أوا أخا ا َُوِته أااقاْدأ اةا ْْ أهلْحه  {.يعْؤتا

 عتنتد 
ً
وفي اآلية الالح ة تفصيل ألنوا  االنفاق األموال حي) هو صنفان سرا وجها ا ولكل واحد منهما أجترا

 اللهي 

وْأ   الأخا ْمأوا ه ّبله أرا ْندا أعه ْ هع َفْجرع أاالاهعْمأ ىلا َهياة  هأوا ًّ أِسه هلَّن  ره أوا لل ْيله اهعْمأوه َفْموهل أ َا قعو عْنفه أي ينا ه أهِل  َاأٌ  عو َ زا ْ أَيا ْ الأهع ْمأوا { ]سو ة التبت ترة: ىلالاْْيه

 [..672اآلية 

 وكذلك اآلية:

هعْأ   َفْجرع اهعْمأ ىأل َفذ  أ الا نًّ أوا َفَْفاقعوهأما أما أ َا و عع أيعتْبه أُثع أالا ه  ُ أه يله به أسا اهعْمأِفه َ موهل أ َا قعو عْنفه أي ينا ه أأعهأهِل  ْ أهع الا أوا اْم أىلاالااْْيه  ٌ اْو أخا الا ْمأوا ه ّبله أرا ْندا

لهي أ أحا ٌّ أغاِنه ع  ُ ه ىأوا َفذ  ها أ اتْباعع قاٍةأي دا ْنأصا أمه ْر  ة أخا ْغفهرا ما أوا  ٌ و ْعرع أما *أقاْول  َا عو َ زا ْ  [..653و  656{ ]سو ة الب رة: اآليتان َيا

 واآلية:

أ   أهلن  سه أرهئ  ا ع أما ِلا عْنفهقع يأي ه ِل  هْْلفذاىأَكا أوا نله لْما أوه ْ قا تهُكع دا لعوهأصا أتعْبوه نعوهأالا أَ ما ينا ه ا أهِل  َفُّيُّ أ الاأايا أوا اره أهْْل خه هلْياْومه أوا ه  ُ أوه نع أيعْؤمه

أ م  أكاس ا ٍ أمه ْ أَشا أىلا ا َا و رع اْقده أي هأالا ْْل  أصا كاهع ا أااَتا َهل  ه أوا اهع أااأفصا َ هب  أتعرا أىلالاْيهه ٍَ ه ْفوا أصا اثاله أَكا ع ثاَّلع أبعأااما يأهلْاقااْوما ْده أُّيا أالا ع  ُ ه وهأوا

رهيناأ اه  [.652{ ]سو ة الب رة: اآلية هْلاكا
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 أما السنة النبوية الشريفة:  

 فإنها غنية بأحادي) تفسر  ي ال ر ن الكريمي ومن هذه األحادي):

ابن ادم مالي ماليي وهل لتك يتا  ول  سول الله صلى الله عليه و له وهو ي رأ  الهاكم التكاثر{ ي ول: ) 

/ ٦( ]التتترغتيت  والتتترهتيت : جابن  دم من مالك إال ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبتلتيتت أو تصتد تت فتأمضتيتت

 [..٦٣/  ٢٣٤ص

 

 أما في المور ث الر ائي أله  بيت النبوة فل : 

 عن مضمون ال ر ن وفلسفته و ؤيته للمال وأهميته ودو ة حياته فتي أيتدي التبتشتر إذ 
ً
هو ال يبتعد كثيرا

المال مال الله عز وجل وجعله ودائع عنتد يتلت ته وامترهتم ان يتأكتلتوا ي ول اإلمام الصادق عليه السالم: )

منه  صدا ويشربوا منه  صدا وينكووا منه  صدا ويركبوا منه  صدا ويعودوا بما سوى ذلك على ف راء 

المؤمنين فمن تعدى ذلك كان ما اكله حراما وما شرب منه حراما وما لبسه متنته حترامتا ومتا نتكتوته متنته 

 [..٢٣/  ٦٠٦/  ٣٢و  ٣٦/ ٢٣/ ٢٠٦( ]البوا : حراما وما  كبه منه حراما

و وى ث ة اإلسالم الكليني  ائال عن عدة من أصوابناي عن أحمد بن أبي عبد اللهي عن يعت توب بتن زيتدي عتن 

زياد ال نديي عن ابن وكيعي عن ابي اسواق السبيعيي عن الوا ث األعو ي عن أمير المؤمنين عليه الستالمي 

( ان الدينا  والد هم اهلكا متن كتان  تبتلتكتم وهتمتا متهتلتكتاكتم ال:  ال  سول الله صلى الله عليه و له: )

 [.. ٦ح  ٦٢٥/ ص ٤]الكافي: ج

المال شرط من شروط  كني االسالم )الزكاة والوج( وهو السبيل للكفا ات والفديات اضافة الى كونه احتد 

 الضرو يات الخمس التي هي حفظ الديني والنفسي والنسلي والمالي والع ل.. 

وما نريد أن نخلص إليه في موضو  المال وأهميته فتي الشتريتعتة اإلستالمتيتة هتو أنته وفت تا لتلتمتنتظتو   

ال ر ني والروائي فإن المال مصد ه من الله يخول عباده للتصرف فيته وانتفتاذه فتي التغتايتات والت تنتوات 

التي حددها لهم الشر  تو ي ا لغايات وأهداف في الدنيا واآليرة وللدين والدنيا وأن المال بتكتل أنتواعته 

 العينية والن دية ليس غاية وإنما هو وسيلة يستعين. 

وأن ليس للمؤمن من ماله إال ما انف ه في وجوهه الشريعة وا نيته الوكمية التي بينها اللته و ستولته 

 واهل بيته له معتمدا في ذلك منهج اال تصاد وعدم االسرافي

 

 أما علف المسووى االجوماعي اإلسالمي:  

فان للمال كان له صوالت وجوالت وال سيما في موضو  فدك والتعتوالتي وبتا تي ا ث  ستول التلته صتلتى 

الله عليه و له ولهذا سنواول التركيز على ايضاح مو د من موا د المتجتتتمتع االستالمتي فتي زمتن  ستول 

الله وما بعده ذا عال ة بموضو  بوثنا هذا اال وهما )الغنيمة والفيء)  وهتمتا يشتكتالن جتزءا متهتمتا متن 

فهمنا لموضو  حق الزهراء سالم الله عليها وأهل بيت الرسول فيما تركه  سول الله متن أمتوال عتيتنتيتة 

وغير عينيةي لهذا سنواول أن نعرض لمفهوم كل منهما لغة واصتطتالحتا كتمتديتل التمتبتوت) التثتانتي التذي 

 سيتناول فدك والعوالي وبا ي امالك الرسول مومد صلى الله عليه واله.
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 بل الولوج إلى هذا البو) البد لنا من التو توف عتلتى متفتهتوم التمتال ومتفتاهتيتم ايترى تشتكتل مصتاد  

 ألموال  سول الله يالل بعثته مثل الغنيمة والفيء.. 

 

 الغنيمة  الفيء المفهوم   اال والف: -األمر الثاني  

تم  ي فهو غانمي والمفعول متغتنتوم فتيته غتن 
ً
نيمة

َ
ا وغ

ً
م
 
ن
َ
مي غ

َ
غن
َ
 في ي

َ
م  )فعل غن 

َ
م ن 

َ
الغنيمة: من الفعل )غ

ةي عكسه غر م..
َّ
يَء :فاز بهي  بوهي ناله بال مش 

ّ
 الش

هي أصاب غنيمة..
ِّ
ر بمال عدو م في الورب: ظف   غن 

اي
ً
عافى ظافر

ُ
ا:  جع م

ً
ا غانم

ً
 عاد سالم

اما الغنيمة )مصطلوا( فهي ما يؤيذ من األعداء في الوربي والجمع غنائمي والغنيتمتة متن األمتو  التتتي 

 يج  الخمس فيها والغنيمة ايضا ما استولي عليه من أموال الكفا  الموا بين عنوة و هرا حين ال تال.  

 

 مصارف الغنيمة:  

 من سو ة االنفال:  ٦٢مصا ف الغنيمة توضوها اآلية 

ْأ   ْنأَشا أمه ْ َفَ امأغانهْمُتع وهأ هىْللامع يأهلْقعْرىبأوا ه ِله أوا وله سع لهلر  أوا هع عسا أُخع هه ألهلـ   َ هلْيات میأأٍ أااأف س كهنيهأأأوا هلْما أوا اهه للـ  أوه ْ نُْتع أَ ما ْ أكعْنُتع َْ
ِ
أه يله به أهلس  هْبنه أوا

لْن أىلا  َفْنزا م أ أىلا أأوا هع هللـ  أوا َه ْمع  أهلْتاقایأهلْجا اْوما أي َه أهلْفعْرق  اْوما انأي ْبده ْأأأعا أَشا له ير أأكع  {..ٍ أقاده

 حي) تفصل هذه اآلية مصا ف الغنيمة  في  وله تعالى: 

ْأ   ْنأَشا أمه ْ َفَ امأغانهْمُتع وهأ هىْللامع يأهلْقعْرىبأوا ه ِله أوا وله سع لهلر  أوا هع عسا أُخع هه ألهلـ   َ هلْيات مای{ األئمة من أه  البيت عليهم السالم }ٍ أااأف أأوا

يلهأ به أهلس  أهْبنه أوا س كهنيه أهلْما ه عليه و له أيضا. أوا
ّ
ی الل

ّ
 { من ذ ية الرسول صل

دا  
ّ
لْن أىلا ويضيف مؤك َفْنزا م أ أوا هه للـ  أوه ْ نُْتع أَ ما ْ أكعْنُتع َْ

ِ
َهأأأه أهلْفعْرق  اْوما انأي ْبده َهأ{ أي يوم بد   عا ْمع  أهلْتاقایأهلْجا اْوما  . {ي

الثة 
ّ
 السهام الث

ّ
تبتي وستهتم ذي الت تربتي»إن

ّ
ه وسهتم التن

ّ
تترجتع جتمتيتعتهتا إلتی  ستول التلتهي  «سهم الل

ته 
ّ
فيصرف منها في شؤون حياته البسيطة وينفق البا ي متنتهتا فتي متا يتوجتبته مت تام الت تيتادةي أي أن

 يصرفها في الو ي ة في حاجات النا  والمجتمع. 

أما األ بعة أيما  المتب ية فهي توز  بين الم اتلين ي وهناك ت ييد  وائي لهذه اآلية يبين أن الغنتيتمتة 

تن التختمتس فتي 
ّ
 اآلية تتبتي

ّ
هنا ال ينوصر بغنيمة الورب وإنما هذا موجود في الصو ة األولى من اآلية  فإن

ا الخمس في سائر المتوا د فتيتنتبتغتي متعترفتتته متن الستنتة واأليتبتا  التمتتتواتترة 
ّ
غنائم الورب فوس ي وأم

واياتي وال مانع أن يشير ال ر ن إلی  سم من أحكام الخمس بما ينتاست  مستائتل التجتهتادي وأن 
ّ
وصوي  الر

 تتناول السنة الشريفة بيان أ سامه البا ية.
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 :  الفيء  مصارف  

 من سو ة الوشر:  ٢ -٣الفيء ومصا فه توضوه اآليات من 

سعأ   للهطعأرع أَعسا ا  ُ أه لكهن  الأرهَكٍبأوا ْيٍلأوا ْنأخا أمه أىلالاْيهه ْ ْفُتع َفْوجا َّْنعْمأااامأ أمه ه وِله سع أىلا أرا ع  ُ أه َفا  ا م أ عأوا أَّلا له أكع أىلاا  ع  ُ ه أوا اش  ع ْنأَ أىلا أما

هلْيات ىمأواأ يأهلْقعْرىبأوا ه ِله أوا وله سع لهلر  أوا ه أهلْقعرىأاالهَّل  َفْهله ْنأ أمه ه وِله سع أىلا أرا ع  ُ أه َفا  ا *أم أ ير  ٍ أقاده ْ أالأهلْأَشا ْ أَكا ياله به أهلس  هْبنه أوا س كهنيه ما

هت قعوهأه عوهأوا أاا ْنَتا ْنهع ْأعا م أَنا ُكع أوا وهع ذع أااخع ولع سع عأهلر  م أَ اتُكع أوا ْ نُْكع أمه أهْْلفْغنهي  ه انْيا أَ وةا  ُع أ َا اأياكعو أُ  اقااره ه ألهالْافع * اقا به أهلْاعه يدع ده أشا ا  ُ أه  َ
ِ
أه

َاأ و ع اْنُصع ي ْضوهان أوا ره أوا ه  ُ أه نا أااْا  أمه َا ابْتاغعو َفْموهلهههْمأي ْأوا هه ايره ُه ْنأ وهأمه َُْخرهجع أ ينا ه أهِل  رهينا ه جه اأأهلْمع  ُ *أه َا قعو ُه أهلص   ع أهع َُولئه ا أ ع وِلا سع را أوا

ْأ هه وره دع أصع أِفه َا و دع ه الأَيا ْمأوا اْْيه ل
ِ
أه را ْنأه جا أما َا بُّو ه ههْمأَيع ْنأقاْبله أمه َا مي 

ِ
هاْل أوا هرا هأهدل  ؤع أتاباو  ينا ه هِل  ههْمأح أوا َفَْفعسه أىلا أ َا و يعْؤثهرع َُوتعوهأوا م  أ أمه ة  جا

َاأ و ْفلهحع أهلْمع ع أهع أااأُولئه ا هه اْفسه أُشع أَ ْنأيعوقا ما أوا ة  ْمأخاص صا ه أّبه َا اْوأَك ل  {وا

ة )في «أفاء
ّ
ء( علی هتذا  ء وهي في األصل بمعنی الرجو ي وإطالق كلمة )في ء( علی وزن شي من ماد

ه سبوانه  د يلق هذه النعم والهبات العظيمة فتي عتالتم التوجتود 
ّ
 الل

ّ
ه باعتبا  أن

ّ
اللون من الغنائم لعل

ه عليه و له الذي هو أشرف الكائناتي وبناء   في األصل للمؤمنيني وعلى  أسهم
ّ
ى الل

ّ
سول األعظم صل

ّ
الر

ه والعاصين له بالرغم من امتالكهم للبعض متن هتذه التنتعتم بتمتوجت  
ّ
 الجاحدين لوجود الل

ّ
علی هذا فإن

 عودة هذه األموال إلتى أصتوتابتهتا 
ّ
هم يعتبرون غاصبين لهاي ولذلك فإن

ّ
 أن

ّ
ال واعد الشرعية والعرفيةي إال

ی )فيئا( في الو ي ة.
ّ
 الو ي يين وهم )المؤمنون( يسم

وق السريع الذي يودث غالبا في الوروب. «أوجفتم»
ّ
ة )إيجاف( بمعنى الس

ّ
 من ماد

 بمعناه المتعا ف عليه )و هي اسم جنس و جمعها ييول. «ييل»

ة ) كوب( و تطلق في الغال  على  كوب الجمال. « كاب»
ّ
 من ماد

  بتيتن 
ّ
ها ال تتوز

ّ
 جميع الموا د التي لم يودث فيها  تال وفيها غنائمي فإن

ّ
والهدف من مجمو  الجملة أن

 هذه الغنائم ليست 
ّ
ف  ئيس الدولة اإلسالميةي وهذا يعني أن

ّ
ة توت تصر

ّ
 الم اتليني وتوضع بصو ة تام

ته عتلتيته و لته وستائتر 
ّ
تی التل

ّ
ستول صتل

ّ
ف التر

ّ
كبا ي الغنائم الوربية التي يكون يمس منها ف ط توتت تصتر

 الموتاجيني واأل بعة األيما  األيری للم اتلين.

ه عليه و له فال يفهم متن ذلتك أن 
ّ
ی الل

ّ
ه صل

ّ
حت اآلية الساب ة برجو  جميع الغنائم لرسول الل

ّ
وإذا ما صر

تة كتونته 
ّ
ما أعطيت له لتكتونته  ئتيتستا لتلتدولتة اإلستالمتيتةي ويتاص

ّ
يصرفها جميعا في موا ده الشخصيةي وإن

 ال سم األكبر يصرف في هذا المجال.
ّ
ي لتغطية حاجات المعوزيني لذا فإن

ّ
 المتصد
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 مصا ف للفي
ّ
ة ست

ّ
 ء. و د ذكر في هذه اآلية بصو ة عام

       ، 
ّ
ه تعالى مالك كّل شيسهم لل

ّ
 الل

ّ
ءي  ءي وفي نفس الو ت غير موتاج ألي شتي ومن البديهي أن

ة األصناف
ّ
 ب ي

ّ
ى ال يوس

ّ
ةي بل يرون ستهتمتهتم   وهذا نو  من النسبة التشريفيةي حت

ّ
الالح ة بالو ا ة والذل

 وجّلي فال ين ص من  د هم شي
ّ
ه عز

ّ
 ء أمام النا . مرادفا لسهم الل

 

سول      
ّ
ته عتلتيته و لته ومتا :  سهم الر

ّ
تی التل

ّ
ومن الطبيعي أن يصرف لتأمين احتتيتاجتاتته الشتختصتيتة صتل

عات النا  منه.
ّ
  وتو 

ّ
 يوتاجه لم امه الم د

 

ته عتلتيته و لته وبتنتي :  سهم ذ ي القربف 
ّ
تی التل

ّ
سول صل

ّ
 أ رباء الر

ّ
والم صود بهم هنا وبدون شك

ة للمسلمين
ّ
هم مستثنون من أيذ الزكاة والتي هي جزء من األموال العام

ّ
 . هاشمي حي) أن

ته فتي هتذه التوتالتة 
ّ
 الم صود من ذوي الت تربتى هتم أ تربتاء التنتا  جتمتيتعتاي ألن

ّ
وأساسا ال دليل علی أن

 النا  بعضهم أ رباء بعض.
ّ
 ستشمل جميع المسلميني ألن

 

 جتمتيتع هتؤالء يتلتزم أن يتكتونتوا «أبناء السبيل »و  «لمساكينا» و «سهم اليوامف      »                                     
ّ
ي وهتل أن

ها تشمل عموم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل؟
ّ
 هاشميين أو أن

 هتذا األمتر يشتمتل التعتمتومي 
ّ
روهم يعتت تدون أن

ّ
ة ومفس

ّ
رون في ذلكي فف هاء أهل السن

ّ
ايتلف المفس

الم في هذا المجالي إذ يستتتفتاد متن 
ّ
في الو ت الذي ايتلفت الروايات الوا دة عن أهل البيت عليهم الس

 اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هتاشتم فت تطي فتي 
ّ

 هذه األسهم الثالثة تخص
ّ
 سم منها أن

حت  وايات أيری بعمومية هذا الوكم.
ّ
 حين صر

 

 

 االمالك ا  الموارد الوي تد   ضمن الفئ:  

 فهي كما ين ل في كت  الف ه اثنا عشر مو دا وكما يلي: 

 األراضي الوي تركها أهلها  رحلوا عنها كل )أراضي يهود بني النضير(. .3

 األراضي الوي تركها أصحابها برغبة منهم ملف رئيس الد لة اإلسالمية مث  )فدك(. .2

 أراضي الموات. .1

 سواح  البحار. .4
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 ممم ال بال. .9

 الوديان. .31

 الغابات  اآلجام. .33

ة بالملوك. .32
ّ
 الغنائم الحربية الثمينة الخاص

ة لنفس . .31
ّ
 ما يخواره مائد المسلمين من الغنائم العام

 الغنائم الحاصلة من الحر ب الوي لم يوذن بها الحاكم الشرعي. .31

 المعادن. .33

 ميراث من ال  ارث ل .. .32

 ..47  44، ا34من كواب الوفسير األمث :   

 

 

 اسونواجات المبحث األ ل 

 

بعد هذه النظرة السريعة ألهمية ودو  األموال بأنواعها وف ا للترؤيتة االستالمتيتة يتمتكتن ان نتخترج بتعتدة 

 ن اط وهي كما يلي:

 من مصدر األموال  الرازق هو الل  ج  جالل . .3

من اإلنسان موك  من الل  علف انفاق هذه األموال في مصلاريلفلهلا  املنليلولهلا اللولشلريلعليلة اللولي  .2

  ضحوها الشريعة االسالمية علف يد رسول الل  محمد  اه  بيو .

من الرسول التريم محمد صلف الل  علي   آل  لم يتن فقيرا مب  االسالم ا  بعلده  انلملا كلان غلنليلا  .1

زاهدا فيما عنده حيث  جه  الف تحقيلق اللعلداللة االجلولملاعليلة بليلن اللملسلللمليلن  ملحلاربلة اللفلقلر 

 العوز الذي عانف من  م ومع المدينة المنلورة بلعلد  صلول اللملهلاجلريلن ملن ملتلة مل لرديلن ملن 

 اموالهم.

من االسللالم  علللللف يللد رسللول االسللالم مللد  ضللع ضللوابللح  تشللريللعللات لللوللنللظلليللم الللحلليللاة الللمللاللليللة  .4

 االموصادية الفردية  الم ومعية  بناء االسواق الو ارية  كان لهذه االسس ان تسوتم  بلنليلانلهلا 

علف يد من يوتي بعد الرسول  هو  ليفو  المخوار من اه  بيو  لواتي هذه اللول لربلة أكلللهلا اال ان 

 هذا لم يوحقق لألسف.
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ان نظرة اه  البيت لألموال بت  اصنافها نظرة تطابق ما اراده الشارع المقدس في احلتلامل  حليلث  .6

انهم كان زاهدين في هذه االموال  مد عاشوا عيشة العامة ابناء المسلللمليلن  للم يلؤثلر علنلهلم 

الورف  الوبذير  انما شرطوا لل  علف أنفسهم الزهد فلي هلذه اللدنليلا رغلم  فلرت االملوال اللولي 

 تحت ايديهم السيما في حتم االمام علي علي  السالم.

من أهلل  الللبلليللت لللم يسلعللوا الللف اسللوللخللدام هلذه االمللوال للل للمللع االنصللار  الللمللؤيللديللن لللهللم فللي  .4

مواجهوهم للحزب القرشي الحاكم بعد اسوشلهلاد رسلول الللل  صلللف الللل  عللليل   آلل   كلملا كلان 

يعوقد اعداء اه  البيت بان توافر االموال لدى بيت االمام علي  السيدة فاطمة سيلملتلنلهلم ملن 

 جمع االنصار حولهم  االسويالء علف الخالفة.

من المور ث الر ائي أله  البيت عليهم السالم كان مد رسلم رييلة  اضلحلة مسلولملدة ملن اللقلرآن  .8

التريم  السيرة النبوية لد ر األموال في حليلاة اللملؤملن كليلف يل لب أن تلتلون علبلارة علن  سليلللة 

 تتسب بها اآل رة  يبني بها اإلنسان منزل  في دار الخلود.

من نظرة االسالم لألموال علف انها اداة من اد ات بناء الذات  تطهير النفس  تزكيوها للولرفلع ملن  .9

شانها الف مصاف االنفس المطمئنة لألنبياء  الصالحين الوي زكلت بلولرفلعلهلا علن اللملال كلملعلبلود 

يعبد من د ن الل  ا   احد من المسترات للعق  اللولي علبلر علنلهلا امليلر اللملؤملنليلن علللي بلن أبلي 

 طالب.  
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02 
 المبحث الثاني
 فدك والعوالي وباقي امالك الرسول

 
 

 



سنتناول في هذا المبو)  ضية فدك ومالبساتها التا يخية التي حاول بعض االطراف التا يخية المتتضتر ة 

من كشف ح ي تها ان يخفوا مظلومية السيدة الزهراء واهتل بتيتت الترستول متن مصتاد ة هتذه التمتز عتة 

وبا ي امالك الرسول العينيةي لذا سيتضمن هتذا التمتبتوت) ابتوابتا متنتفتصتلتة لتتتغتطتيتة تتا يتخ  ضتيتة فتدك 

 وظالمة السيد الزهراء عليها السالم.

 

 بيان ما تملت  الرسول  منشوه: 

يالل الوياة الشريفة للنبي مومد انت ل إلى ملكه مجموعة من األ اضي لسب  أو آليتري وكتان متن ضتمتن 

دك المبووث عنهاي ونون هنا نعرض لل ا ئ العزيز فهرسة لمجمو  ما تملكه التنتبتي فتي 
ّ
هذه األ اضي ف

 حياته الشريفة وسب  هذا التملكي ليكون على بصيرة من كم وكيف.

 

 األراضي الوي أمولتها في حيات ،  

 فن ول: 

كان مخيريق أيسر بني  ين ا ي وكان من أحبا  اليهود وعلتمتائتهتا بتالتتتو اةي وكتانتت  :  أموال مخيريق 

أمواله حوائط سبعة وهتي: االعتواف والصتافتيتة والتدالل والتمتيتثت  وبتر تة وحستنتىي ومشتربتة أم  

إبراهيم التي كانت تسكنها ما ية جا ية النبي وعندما هاجر  سول الله إلى المدينة ونتزل  تبتا فتي  

أول األمري أتى إليه مخيريق وأسلم وفي يومُ أ ُحد ياط   ومه و ال: يتا متعتشتر التيتهتود: والتلته  

إنكم لتعلمون ان مومدا لنبي وان نصره عليكم لوقي  الوا: إن اليوم يوم السبتي  ال: ال سبتي ثتم  

أيذ سالحه وحضر مع النبي فأصابه ال تلي ف ال  سول الله: )مخيريق يير يهود( و د كان متختيتريتق  

( ٦٣( و )امتتتا  االستمتا  ص ٩٢ص ٤( ومجمع التبتوتريتن ) جتزء 616ي ص1حين يرج ) طب ات بن سعد: ج 

الىُ أُ حد  ال: إنُ أصبت فأموالي لمومد و وى السمهودي عن الوا دي: أن النبي و ف األعتواف  

 وبر ة وميث  والدالل وحسنى ومشربة أم إبراهيم سنة سبع من الهجرة. 

 

عن ابن عبا ي  ال: إن  سول الله لما  تدم التمتديتنتة جتعتلتوا لته ما  هب األنصار من أرضهم للنبي:  

 كل أ ض ال يبلغها الماء يصنع بها ما يشاء. 

 

لما  دم اليهود المدينة نزل بنو النضير بطوان من العاليةي وبنتو  تريتظتة متهتزو ا :  أرض بني النضير 

منهاي وهما واديان يهبطان من حرة هناكي وكانت تنتصت  متنتهتا متيتاه عتذبتة ولتمتا أفتاء التلته عتلتى  

 سوله هذه األ ض  ال له عمر: أال تخمس ما أصبت؟ ف ال له الرسول: ال أجعل شيئا جعتلته التلته لتي  

ي. وفتي 3ي واإلصتابتة: ج125ي وإمتتتا  األستمتا : ص653  -656) متغتازي التوا تدي: ص1دون المسلمين 

ي عن أبى الوسن الرضا: إن  سول الله يلف حيطانا بالمدينتة صتد تةي األمتوال ألبتي 118ي ص8البوا : ج 

ي باب األ طا  من كتاب أحكام األ ضيني معجم البلدان مادة )بطوان( بضم أوله أو فتتتوته 686عبيد: ص 

وسكون ثانيه و اجع )البويرة( منه  وله تعالى: )و َما َافاء الله على  سوله( كتهتيتئتة متا و تع فتيته  

 السهمان للمسلمين.  
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ي  وأجمع علماء السير والودي) والتفسير على أن أ ض بني النضتيتر كتانتت يتالصتة لترستول التلتهي صتافتيتة لته 

يتصرف فيها تصرف المالك في امالكهمي ينفق منها الهل بيته ولما ينتابهي ويتهت  متنتهتا متا يشتاء لتمتن 

يشاءي أ طع منها أبا بكر وعبد الرحمن بن عوف وأبا دجانة سماك بن يرشة الساعتدي و يتريتن وكتان ذلتك 

 في سنة أ بع من الهجرة.

 

متن التمتديتنتة لتمتن يتريتد  -جمع بتريتد وهتو مستافتة فتي األ ض  -ييبر على ثمانية ُبرد اراضي  يبر:   

الشام ويطلق هذا االسم على الواليةي وكانت تشتمل على سبعة حصون منيعة أو ثتمتانتيتة ومتزا    

 ونخل كثير ي طنها عتاة اليهودي و د توالفوا مع ال بائل العربية. 

وفي مادة ييبر من معجم البلدان وفيها أن ييبر بلسان اليهود الوصني وسميتت يتيتابتري  صتدهتم 

 سول الله بعد عودته من الوديبية في صفر سنة سبع أو هالل  بتيتع األول متنتهتاي ولتم يتأذن ألحتد 

تخلف عن الوديبية وأ جف بالمسلمين أن يشهد معه ييبرا إال جابر بتن عتبتد التلته بتن حترام األنصتا ي 

حاصر النبي اليهود في حصونهم بخيبر  ريبا من شهري وكانوا ُيخرجون كل يوم عشرة  الف مت تاتتل 

ففت  بعضها ُعنوة وبعضها صلوا فخمس ما ايذها عنوة و سم ا بعة ايماسها بتيتن التمتستلتمتيتني 

 ممن كان شهد ييبرا من أهل الوديبية.

ولما لم يكن له من العمال من يكفيه عمل اال ض دفعها الى اليهود يصلوونها على نصف ما يترج 

منها و الوا  سم النبي ييبرا على ست وثالثين سهماي وجعل كل سهم مائة سهمي لترستول التلته 

ثمانية عشر سهماي وثمانية عشر سهما للمسلمين ا تسموها بينهتمي ولترستول التلته متثتل ستهتم 

سم سهمها بين المسلمين ممن حضر صل  الوديتبتيتة التوتديتبتيتةي ومتنَ  تدم متع 
ّ
احدهم و الوا:  

 جعفر بن أبي طال  ) ضوان الله عليه( من أ ض الوبشة.

 الوا: وكان حصن الكتيبة من سهم الخمسي فيما كان الشق والنطاة وساللم والوطي  للمسلمتيتن 

ال ا رها بيد اليهود على الشطري وي سم ما يخرج الله منها بين المسلمين حتى كان عمتري فت تستم 

  بة األ ض بينهم على سهامهم وفي سيرة ابن هشام واالكتفاء وغيرهما واللتفتظ لت:ول: كتانتت 

الكتيبة يمس الله وسهم النبي وسهم ذوي ال ربى والمساكين وطعم أزواج النبي وطعم  جتال 

 مشوا بين  سول الله وأهل فدك بالصل .

وفي فتوح البلدان: وجعل ألزواج النبي فيها نصيبا و ال: )أيتكن شاءت أيذت الثمرةي وأيتكن شتاءت 

 أيذت الضيعة لها ولو ثتها( و د و د في مغازي الوا دي تسمية سهمي الكتيبة بتفصيل واف.

  هذه مصادر ما أ رده من النص من أموال: 

( نتفتس 3. ) 36ي ص1( فتتتوح التبتلتدان: ج6. ) 65ي واألمتوال ألبتي عتبتيتد: ص69ي ص1(  نفس المصد : ج1) 

ي واالكتتتفتاء فتي متغتازي  ستول التلتهي والتثتالثتة 212ي ص6( سيرة بن هشتام: ج2. ) 68ي ص1المصد : ج

( فتوح التبتلتدان: 6. ) 369ي وإمتا  األسما : ص93 -596ي و اجع مغازي الوا دي: ص658ي ص6الخلفاء:ج

( فتي 9ي و اجتع ستيترة ابتن هشتام. )1611( وفاء الوفا: ص8ي )593(مغازي الوا دي: ص5. )36ي ص1ج

 ي186 -182ي وألبي يعلى: ص171كتابي األحكام السلطانية للماو دي: ص
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( انوال فدك لفاطمة عليهتا 11(مادة )تيماء( من معجم البلدان. )11. )65و اجع األموال ألبي عبيد: ص

 السالم. 

ثم إن أهل الوطي  وساللم صالووا عليها النبي فكان ذلك له ياصة ويرجتت التكتتتيتبتة فتي التختمتس 

وهي مما يلي النطي  والساللم فجمعت شيئا واحداي فتكتانتت متمتا تترك  ستول التلته متن صتد تاتتهي 

وهو ي تضي أن بعض ييبر فت  عنوة وبعضها صلوا. وبه يجمع بين الروايتات التمتختتتلتفتة فتي ذلتك. 

ول د اصطلووا كما ذكرنا على تسمية كل ما ترك  سول الله من ضيا  بالصد ة أيذا برواية أبي بتكتر 

 ي(1611عن النبي: )ما تركنا صد ة(. )وفاء الوفا: ص

 

وادي ال رى واد بين المدينة والشامي متا بتيتن تتيتمتاء ويتيتبتري وتتيتمتاء بتلتيتد بتأطتراف  ادي القرى:  

الشام. وسمي وادي ال رىي ألن الوادي من أولته إلتى  يتره  ترى متنتظتومتةي وفتيته  ترى كتثتيترة  

 على طريق حاج الشام وكان يسكنها اليهود. ) مادة )ال رى( و)وادى ال رى( من معجم البلدان. 

 

  مفة عند فدك: 

غة:
ّ
 فدك في الل

كت ال طن تفديكا: إذا نفشته.638ي ص2معجم البلدان )ج -1
ّ
 (: فدكي بالتوريكي و يره كاف:  ال ابن د يدي فد

ة )لسان العرب: مادة فدك( -6
ّ
ك ال طن تفديكا: نفشهي وهي لغة أزدي

ّ
 لسان العرب: فد

 

سمية ب )فدك( 
ّ
 وجه الت

يت بتفتدك بتن حتامي 
ّ
 ال يا وت الوموي في معجم البلداني في وجه تسميتها بفدك:  ال الزجاجي: سم

ل من نزلها. و  د ذكر غير ذلك )معجم البلدان 
ّ
 ٣٥٣٠  م  ٣/٢٢٦( ولسان الميزان ٤٦٠/٦و كان أو

 

 طبيعة فدك: 

ة بالموصول والثما ي وال م  واألشجا ي واآلبا  واألنها .
ّ
 فدك هي  رية ز اعية يصبةي كثيرة النخيلي غني

تا 
ّ
ة حصون و ال  تابعة لها. وكانت معروفة ببساتينهتا وضتيتاعتهتاي متم

ّ
 عد

ّ
وكانت فدك م اطعة كبيرة تضم

 جعلها توظى  نذاك بالمكانة السامية في ا تصاد الجزيرة العربية.

ه عليته و لتهي وكتانتت 
ّ
ى الل

ّ
ه صل

ّ
ى مجيء نبي اإلسالم  سول الل

ّ
وكان ي طنها اليهودي منذ الجاهليةي وحت

اسة لهم بعد حصون ييبر.
ّ
 ليهود الوجازي والن طة الوس

ّ
 المركز المهم

تا 
ّ
والسب  الذي جعلها توظى بتلك المكانة اال تصادية هو: طي  المناخي وجودة التربةي وغزا ة المياهي متم

دا وصالوا للز اعة.
ّ
 صا  سببا لصيرو ة فدك مكانا جي
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 فدكا واحة ز اعية واسعة في الوتجتازي عتلتى مت تربتة متن يتيتبتري كتان أهتلتهتا متن التمتزا عتيتن 
ّ
والواصل: أن

 اليهودي اشتهرت  ديما بتمرها و موها ونخيلها وعيونها و با ها.

هتم عتلتى التنتصتف متن 
ّ
ه عليه و له صلوا فديلت توت عنوان الفيءي فتأ تر

ّ
ى الل

ّ
ه صل

ّ
انت لت إلى  سول الل

 (.. ٣٩حاصلها السنوي. )فدك والعوالي: ص 

 

 دليل اإل طا : 

لو  اجعنا األحادي) واأليبا  لعلمنا أّ ن النبي صلى الله عليه و له  د أعطى فدك ًا لفاطمةي وإلتيتك بتعتض 

 النماذج بما و د في ذلك: 

عن أبي سعيد الخد يي  ال: لما نزلت  و ت ذا ال ربى ح ته{  تال  ستول التلته صتلتى التلته عتلتيته و لته: )يتا 

 فاطمة لك فدك(.. 

وعن عطيةي  ال: لما نزلت  و ت ذا ال ربى ح ه{ دعا  ستول التلته صتلتى التلته عتلتيته و لتهي فتاطتمتة عتلتيتهتا 

ا..
ً
 السالم فأعطاها فدك

 وعن علي بن الوسين بن أبي طال  عليه السالم: أ طع  سول الله صلى الله عليه و له فاطمة فدكا..

وعن الصادق عليه السالم  ال: لما أنزل الله  و ت ذا ال ربى ح ه والمسكين{  ال  سول اللته صتلتى التلته 

تا 
ً
عليه و له: يا جبرئيلي  د عرفت التمتستكتيتن فتمتن ذو الت تربتى؟  تال: هتم أ تا بتكي فتدعتى حستنتا وحستيتن

ما افاء الله ي ال: أعطيتكما فداك..
ّ
 وفاطمةي ف ال: إن  بي أمرني أن أعطيكم م

ا؟  ال: كان لها 
ً
وعن أبان بن تغل   ال:  لت ألبي عبدالله عليه السالم كان  سول الله أعطى فاطمة فدك

 من الله..

اي  ال: هاتي من يشهد بذلك.  تال: فتأتتت بتأم  
ً
عن الصادق عليه السالم  ال: أتت فاطمة أبا بكر تريد فدك

ا فت تال: إن التلته يت تول  وات ذا الت تربتى 
ً
أيمني  ال لها: بم تشهدين؟  الت: أشهد أن جبرئيل أتى موتمتد

ح ه{ فلم يد  مومد صلى الله عليه و له من هم ف ال: يا جبرئيل سل  بك من هتم؟ فت تال: فتاطتمتة ذو 

 ال ربى فاعطها فدك.

ما نزلت  و ت ذا ال ربى ح ه{ أ طع  سول الله صلى الله عليه و له فدكا لفاطمة عليها 
ّ
وعن ابن عبا : ل

 السالم..

يستفاد من هذه الروايات و وايات اير سبت  نتزول اآليتة الشتريتفتةي ان التنتبتي كتان متأمتو  بتاعتطتاء فتدك  

بعنوان حق ذو ال ربى لفاطمة عليها السالم ليتدعتم التبتنتاء اال تتتصتادي ألسترة االمتام عتلتي التمتضتوتيتة 

والمكلفة بإدا ة شؤون المسلمين المالية والسياسية بعد الرسول إلكتمتال تتطتبتيتق التنتمتوذج االستالمتي 

 األمثل الذي ا اده الله و سوله لوال االن الب الذي حدث بعد  سول الله.   
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 كيفية اإل طا : 

 يمكن أن يكون إ طا  فدك لفاطمة عليها السالم بأحد نووين: 

لى الله عليه و له أعطاها لفاطمة عليها السالم كملك شخصي.  
ّ
 األول: أن النبي ص

الثاني: انه صلى الله عليه واله او فها على بيت علي علتيته الستالم وفتاطتمتة بتاعتتتبتا هتمتا متركتز  

 الوالية واالمامة بعنوان صد ة جا ية تكون لهم. 

يد االحتمال األول كما في كتاب فاطمة الزهراء المرأة النموذجية في اإلسالم للمترحتوم 
ّ
وظاهر األيبا  يؤ

 الشيخ إبراهيم االميني )الفصل السابع(.

 

 فدك بعد الرسول  

 وفي هذه الن طة نتناول ثالثة أمو ي هي:

 

  
ً
 االسويالء القرشي  المطالبة الفاطمية:  -أ ال

جتهتا لتجتهتاز 
ّ
بعد أن تجرأوا على مخالفة أحكام الله تعالى وغصبوا الخالفتة وزحتزحتوهتا عتن  تواعتدهتاي تتو

ول والتثتانتي إلتى أمتيتر 
ّ
ا لتبتعتض األيتبتا  فت تد جتاء التختلتيتفتتتان األ

ً
الواكم إلى تشييد أ كان حكومتهي ووف 

المؤمنين  ائلين: )ما هو حكم االموال التي كانت في يد النبي الى حين وفاته(؟ اجابتهما بانها يتنتبتغتي 

فتأجتابتهتمتا أمتيتر  -ان توكما فيها بما كان  سول الله يوكم فيتهتا اثتنتاء حتيتاتته.. فت تاال: فتمتاذا عتن فتدكي 

المؤمنين إن النبي هو الذي وهبها للزهراء وهي لتهتا..  تاال: كتال انتهتا لتبتيتت التمتال والبتد متن ا جتاعتهتا 

 اليه ( !فذهبا وايرجا عامل الزهراء من األ ض بعد أن كانت لسنوات تملكها وتوت تصرفها في حياة ابيها.

وبعد استشهادهي وتم االستيالء عليها. وإيراج عامل الزهراء بهذه الطري ة ومن دون إبالغها يعد مخالفتا 

للعرف والشر ي و دُ ذكر مجيئهما إلى أمير التمتؤمتنتيتن فتي كتتت  كتبتا  عتلتمتاء التعتامتةي متنتهتم التوتافتظ 

هتت( فتي كتتتابته 817هت( ي وكذلك  واه الوتافتظ التهتيتثتمتي )التمتتتوفتى ستنتة 351الطبراني )المتوفى سنة 

مجمع الزوائدي واللفظ ل:ول  ال: عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر  ال لما  بض  سول جئت أنا وأبتو بتكتر 

إلى علي ف لنا ما ت ول فيما ترك  سول الله ال: نون أحق التنتا  بترستول التلته وبتمتا تتركي  تال: فت تلتت 

والذي بخيبر؟  ال: والذي بخيبري  لت: والذي بفدك؟ ف ال: والذي بفتدك.  تلتت: أمتا والتلته حتتتى تتوتزوا 

 (٢٣٤ص ٣  ابنا بالمناشير فال!!)المعجم االوسط ج

بعد عشرة ايام من وفاة النبي ايرج ابو بكر وكيتل التزهتراء فتي ا ض فتدك وعتيتن غتيترهي وبتذلتك صتاد هتا 

الف دينا  متعلال بان النبي كان يايذ منها نف تتته وعتيتالته لستنتة واحتدة  ٤٢٠وصاد   عيها الذي يصل الى 

وينفق البا ي على الف راء في حين ان فاطمة الزهراء كانت تنفق على الف راء من ملكتهتا التختاص ولتم 

يكن هذا المال متعل ا بالدولة وانما كان نولة نولها لها  سول الله بتعتد أن نتزلتت اآليتة الت تر نتيتة  و ت ذا 

 فلما احتجت عليهم فاطمة عليها السالم طلبوا منها الشهود  ٤٣ال ربى ح ه{ في سو ة االسراء اية 
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على نولها لها فجاءت بأمير المؤمنين وام ايمن فرفضوا شهادتهما وجاءت بالوسن والوسيتن فترفضتوا 

شهادتهما النهما صغيران  وبعد ذلك عادت السيدة الزهراء لتطال  بفدك والعوالتي وغتيترهتا متن امتالك 

 الرسول المذكو ة انفا فجاءوا بالودي) )نون معاشر األنبياء ال نو ث...(

الذي لم يسمعه احد سوى ابي بكر وصد ه بذلك عمر بن التختطتاب الضتفتاء الشترعتيتة عتلتى مصتاد تتهتم 

لميراث الرسول فما كان من السيدة الزهراء اال ان حتاجتتتهتم متن التكتتتاب بتايتات واضتوتات )وو ث ستلتيتمتان 

 [..٣و وله تعالى:  يرثني ويرث من ال يع وب{ ]سو ة مريم:  ية  ٢٣داوود( سو ة النمل  ية 

ثم بعد ذلك عادت فطالبت بوق ذوي ال ربى فرفضوا و الوا أن النبي كان يتنتفتق عتلتيتكتم متنته حتاجتتتكتم 

 ويجعل البا ي صد ة للمسلمين ونون سنعمل بعمله.

ومن كت  مد سة الخلفاء صرحت الروايات بهذه المطالبة حي) ذكر في صوي  البختا يي ومستلتمي ومستنتد 

 فاطمة
ّ
أ ستلتت إلتى أبتي بتكتر تستألته متيتراثتهتا متن  )عليهتا الستالم( أحمدي و غيرهم: عن عائشة  الت: إن

ه عليه و له( النبي
ّ
ى الل

ّ
ه على  سولهي تطل  صد ة النبي التي بالمدينةي وفدكي وما  )صل

ّ
في ما أفاء الل

ه
ّ
  سول الل

ّ
ه عليه و له( ب ي من يمس ييبري ف ال أبو بكر: إن

ّ
ى الل

ّ
ث متا تتركتنتاه صتد تةي  )صل

ّ
 تال: ال نتو 

ته
ّ
تر شتيتئتا متن صتد تة  ستول التل

ّ
ته ال أغتي

ّ
تي والتل

ّ
د من هذا المالي وإن

ّ
ما يأكل  ل موم

ّ
ته عتلتيته  إن

ّ
تى التل

ّ
)صتل

ه و له(
ّ
 فيهتا بتمتا عتمتل بته  عن حالها التي كانت عليها في عهد  سول الل

ّ
ه عليه و له (وألعملن

ّ
ى الل

ّ
)صل

ه
ّ
ه عليه و له (فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئاي فوجدت فاطمة على أبتي بتكتر   سول الل

ّ
ى الل

ّ
)صل

يتي وعاشت بعد النبي
ّ
ى توف

ّ
مه حت

ّ
ه عليته و لته( في ذلكي فهجرته فلم تكل

ّ
ى الل

ّ
تا  )صل

ّ
تة أشتهتري فتلتم

ّ
ستت

يت دفنها زوجها علي
ّ
ى عليها علي )عليه السالم( توف

ّ
 عليه السالم(. ليال ولم يؤذن بها أبا بكري وصل

 والمراد من  وله: )صد ة النبي التي بالمدينة) هي العوالي.

تى 
ّ
ته صتل

ّ
 فاطتمتة ابتنتة  ستول التل

ّ
 المؤمنين أيبرته: أن

ّ
 عائشة أم

ّ
وفي وفاء الوفاء: عن عروة بن الزبيري أن

ه عليه و له(
ّ
ه الل

ّ
ه عليه و  له( سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة  سول الل

ّ
ى الل

ّ
أن ي سم لتهتا متيتراثتهتا  )صل

ه
ّ
ا ترك  سول الل

ّ
ه عليه و له( مم

ّ
ى الل

ّ
ه )صل

ّ
  سول الل

ّ
ه عليهي ف ال لها أبو بكر: إن

ّ
ا أفاء الل

ّ
ه  مم

ّ
ى الل

ّ
)صل

تيتتي  عليه و له(
ّ
ى تتوف

ّ
ث ما تركناه صد ةي فغضبت فاطمة فهجرت أبا بكري فلم تزل مهاجرته حت

ّ
 ال: ال نو 

ه
ّ
ه عليه و  له( وعاشت بعد  سول الل

ّ
ى الل

ّ
تا  )صل

ّ
ة أشهري  ال: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصتيتبتهتا متم

ّ
ست

ه
ّ
ه عليه و له( ترك  سول الل

ّ
ى الل

ّ
من ييبري وفدكي وصد تته بتالتمتديتنتةي فتأبتى أبتو بتكتر عتلتيتهتا ذلتكي  )صل

ه
ّ
ي أيشى إن تتركتت  و ال: لست تا كا شيئا كان  سول الل

ّ
 عملت بهي فإن

ّ
ه عليه و له (يعمل به إال

ّ
ى الل

ّ
)صل

 شيئا من أمره أن أزيغ(..

 

 مصاد  األيبا  المت دمة: 

ه ٩٤/ ٥صوي  البخا ي: 
ّ
ه عليه و له( باب منا    رابة  سول الل

ّ
ى الل

ّ
من كتاب المنا  ي صوي  مسلتم:  )صل

ان: ٤٢/ ٦ي السنن الكبرى: ٢٥٦/ ٥
ّ
ي ٦٠٣/  ٥ي البداية والتنتهتايتة: ٦٢٥/ ٤ي طب ات ابن سعد: ٢٥٦/ ٢٢ي صوي  ابن حب

  .٣٣٣ح  ٦٢٠ي العمدة: ٥ح  ٢٢٢/ ٤٢بوا  األنوا : 
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ً
 مطالبة الزهراء )عليها السالم( ببامي  مس  يبر: -ثانيا

افتت  صلى االله عليه و له ييبر في السنة السابعة من الهجرةي بغزو الجي  اإلسالمي عنوة. فكانت من 

لى االله عليه و لته 
ّ
سم  سول االله ص

ّ
األ اضي المفتوحة عنوة. فأصبوت األ اضي واألموال للمسلمين ف 

ء على حكم الله في الغنائم بين الم اتليني وأب ى يمسها للمصا ف المتعتيتنتة 
ً
األموال المن ول منها بنا

ن التلته يتمتسته ولتلترستول ولتذي 
ّ
ص عليها ال ر ن ب وله تعالى:  واعلموا إنما غنمتم من شيء فإ

ّ
التي ن

تستم التختمتس متن 
ّ
ال ربى واليتامى والمساكين وابن السبيل{ فكان  سول االله صلى االله عليه و لته يت 

الغنائم على اليتامى والف راء وأبناء السبيل من بني هاشمي ويأيذ  وته منه وينفق البا ي في سبيل 

 أعطتى متن يتمتستهتا 
ً
االلهي و د فعل ذلك في يمس غنائم ييبري أب ى يمسها للمصا ف المذكو ة. مثال

ي بتن أبتي طتالت   ٤٠٠وسق تمر وحنطة وشعيري ولفاطمة  ٤٠٠لعائشة 
ّ
ستم  ٢٠٠وسق ولعل

ّ
وستق  و 

 منها بين ذوي ال ربى(. 

ومثل ذلك فعل بأ اضي ييبري ف سمها بين المسلمين الم اتلين وأب ى يتمتستهتا لتلتمتصتا ف التمتذكتو ة. 

و سم ييبر على ستة وثالثين سهماي وجعل كل سهم مائة سهمي فعزل نصفهتا لتنتوائتبته ومتا يتنتزل بتهي 

ما صا ت األموال فييد فلما صا ت االموال بيدي  سول الله ولم يكن لته 
ّ
سم البا ي بين المسلميني فل

ّ
و 

من العمال من يكفيه عمال لال ض فدفعها الى اليهود يعملونتهتا عتلتى نصتف متا يترج متنتهتا متن التثتمتر 

والو  يأيذه منهم ويصرفه في المصا ف المذكو ة وحينما توفي  سول االتلته صتلتى االتلته عتلتيته و لته 

صاد  أبو بكر البا ي من يمس ييبر وسهم بني هاشم ت ف رائهم ومساكينهم ت وحرمهم من ذلتك. عتن 

الوسن بن مومد بن علي بن أبي طال  عليه السالم  ال: إن أبتا بتكتر متنتع فتاطتمتة وبتنتي هتاشتم ستهتم 

 ذوي ال ربىي وجعله في سبيل االله في السالح والكرا 

و ال عروة: أ ادت فاطمة أبا بكر على فدك وسهم ذوي ال ربى فأبى عليها وجعلتهتمتا فتي متال االتلته 

 تعالى

ا من موا د النزا  بين فاطمة عليها السالم وأبي بتكتري وكتانتت التمتطتالتبتة بتختمتس  
ً
على كل حال فهذا أيض

ييبر مرةي وبسهم ذوي ال ربى ايرى والوق مع فاطمة عليها السالم كما في المنتازعتات الستابت تة الن 

ال ران نص على ان يمس الغنائم لذوي ال ربى وليس النزا  في اال ث لي ول ابو بكر سمعت  ستول التلته 

ي ول نون معاشر االنبياء ال نو ث.  الت له فاطمة عليها السالم: علمت أن االله أفاء عتلتيتنتا متن التغتنتائتم 

 سهم ذوي ال ربىي وأنت ليست منهمي فلماذا أيذت ح نا؟

وعن أنس بن مالك: إن فاطمة عليها السالم أتت أبا بكر ف الت: ل د علمت الذي ظلمتنتا عتنته أهتل التبتيتت 

من الصد ات. وما أفاء الله علينا من الغنائم في ال ران من سهم ذوي ال ربى ثتم  ترات  تولته تتعتالتى 

فت تال لتهتا أبتو بتكتر: بتأبتي أنتت وأمتي …(    انما غنتم من شئ فان لله يمسه وللرسول ولذوي ال تربتى 

ووالد ولدك! السمع والطاعةي لكتاب االلهي ولوق  سول االله صلى االله عليه و لهي وحق  رابتهي وأنتا أ ترأ 

 .
ً
من كتاب االله الذي ت رأين منهي ولم يبلغ علمي منه أّ ن هذا السهم من الخمس يسّ لتم إلتيتكتم كتامتال

 الت: أفلك هو وأل ربائك؟  ال: الي بل أنفق عليكم منهي وأصرف البا ي في مصتالت  التمتستلتمتيتن.  تالتت: 

 ليس هذا حكم االله تعالى.  ال: هذا حكم االله..
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ً
 العوالي في  صية الزهراء عليها السالم: -ثالثا

في هذه الف رة نرى منا شة  ضية وهي ان بعض االيبا  التا يخية اشا ت الى ان عمر بن التختطتاب فتي 

فترة حكمه اعاد بعض امالك الرسول الى اهل البيت ومنها امالكه الشخصية )كالفر  والتد   وغتيترهتمتا( 

وغير الشخصية ومنها  فدكا والعوالي ويمس ييبر{ اال ان التتبع والتو يق توصلنا الى ان متا يتعتتت تد ان 

عمر ا جعه  هي العوالي او ما تسمى بالووائط السبعة وهي من اموال بني النضير ولم يرجع فتدك او 

غيرهاي وتن ل االيبا  التا يخية ان ا جاعه للعوالي او الووائط السبعة بشرط ان تتدا  متن  تبتل اهتل التبتيتت 

بما كان يعمل به عندما كانت في بيت مال المسلمين ولكن في  واية االمام البا ر التي ذكر فيها وصية 

ي وأيترج  الزهراء اشا ة واضوة لخالف ذلك حي)  وي عن اإلمام البا ر عليه السالم
ً
تا
ّ
 أو حت 

ً
ه أيرج سفطتا

ّ
أن

ة جدته الزهراء عليها السالمي ومما جاء فيها:
ّ
 فيه وصي

ً
 منه كتابا

 

 بسم الل  الرحمن الرحيم

َ وصتأحبوهئوه أهلس بعة:أهلعوهٌ،أوهدلالل،أوهلِبقة،أ َ وصتأَهأا َمةأَنتأمحملدأرسولأهللاأص أهللاأىلليهأوَ ِل،أ هذهأم أ

أاا نىلأ أمااااى َ يبأَ لبأ)ع(،أاا نَ أبنأ برههيأخ(،أهنىلأىليلل َ مأهن برههيأمشاَرةأ َ مأهن وهمليثب،أوهحلس ىن،أوهلص اية،أوم لأ

خ(،أشهدأأ خ(أمنأودلي،أ)ُوَأودل أ هحلسن،أا نَأمااىأا نىلأهحلسني،أا نَأمااىأا نىلأهْل كِبأ)هْل َكبرأخ(أ)منأودله

َ يبأَـ لب أبنأ ،أوهلَزرأبنأهلعوهم،أوكتبأىليلل   هللاأىل أذِل،أوهملقدهُأبنأهْل سُو

حتد 
ُ
وهذه الوتوائتط )البساتين( كانت لرجل يهودي من أحبا  بني النضير يدعى مخيرقي أسلم و تتتل يتوم أ

فأو فها النبي صلى الله عليه و لته ستنتة ستبتع  وأوصى ببساتينه السبع إلى النبي صلى الله عليه و له

 من الهجرة على يصوص فاطمة عليها السالمي وكان يأيذ منها ألضيافه وحوائجه..

وبهذا يتبين ان الزهراء عليها السالم كانت  د أوصت بإدا تها من  بل أمير المؤمنتيتن وأوالده متن بتعتده 

وهذا لعمري صك ادانة لعمر حي) ان ا جاعه هذا جاء دليال على أن ما  ام به ابو بكر وبتصديتق متن عتمتر 

من مصاد ة لفدك وبا ي امالك الرسول هو تعسف غير  ائم على دليل ال من كتتاب وال متن ستنتة وانتمتا 

 اجتهاد ا تضته المرحلة الحكام  يام مشرو  الخالفة الموازي المامة اهل البيت عليهم السالم. 

ومن هذه الرواية يتبين لنا ان الزهراء عليها السالم  د نجوت في االب اء على هذه الووائط بيتدهتا وبتيتد 

االمام علي بعد مواججتها البي بكر وعمر ولهذا جاءت وصيتها سالم الله عليها متضمنة هتذه التوتوائتط 

وايكال امر التصرف بها ألمير المؤمنين علي بن أبي طال  وال سيتمتا انتهتا استتتشتهتدت  تبتل تتولتي عتمتر 

الخالفة وبهذا يترج  االحتمال الثاني بان هذه الصد ات كانت بتيتدهتا  تبتل شتهتادتتهتا ولتم يترجتعتهتا عتمتر 

لإلمام علي مع با ي امالك الرسول الشخصية في فتترة تتولتيته التختالفتة ي و تد يتكتون ا جتع غتيترهتا متن 

ميراث الرسول ذ ا للرماد في العيون او سدا لباب الكالم على النا  ولكنه لم يرجع العوالي او التوتوائتط 

 السبعة.
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 المبحث الثالث 03

 االسباب والدوافع االقتصادية 
 لمطالبة الزهراء بفدك

 

 

 



 سنواول في هذا المبو) االجابة على سؤال: 

ما هي د افع ك  من الفريقين الظالم  المظلوم، المدعي  المدعف علي ، بلاللملطلاللبلة بلملللتليلة فلدك 

  العوالي  بامي ارث الرسول من  مس  صوافي  هدايا امرها تاريخ المسلمين..

وللو وف على هذه الدوافع فإننا بواجة الى توليل واستنطاق النصوص التا يخية والروائية التتي تشتيتر  

 بصو ة مباشرة او غير مباشرة الى هذه الدوافع.. 

ومما تجد  اليه االشا ة الى ان االسالم جاء منظما لتوتيتاة التفترد التفترديتة واالجتتتمتاعتيتة بتكتافتة ابتعتادهتا 

السياسية واالجتماعية واال تصادية وااليال ية, وضعت االسس لهذ اللبنات المجتتمتعتيتة متن  تبتل  ستول 

الله ولكن كان  د يطط الستمرا  هذا النهج النبوي في  يادة المجتمع على يد من ايتتتا ه التلته لتختالفتة 

 سوله منتشري بروح التجربة النبوية وعاش مفرداتها منذ ضياء التوحتي االول  تاد ة عتلتى ا ستاء استس 

العدالة االجتماعية والمساواة الدينية واالنسانية مستبعدة بذلتك  وح التتتعتصت  والتجتاهتلتيتة والتطتبت تيتة 

الم يتة في بناء هذا المجتمع وفي الم ابل كان هناك مشرو  يتريتد  تيتادة التمتجتتتمتع االستالمتي وفتق 

 ؤية بشرية مشبعة بروح الجاهلية والعصبية ال بلية والطب ية المجتمعيةي بهذا تكونت عندنا فئتين لتكتل 

منها سرعة ومنهاجا في ادا ة شؤون المجتمع االسالمي وتستيتيتر عتجتلتتته بتعتد  حتيتل نتبتي التلته هتاتتان 

 .  الفئتان اشتركتا في المطالبة بأح ية وضع اليد على وادا ة امالك الرسول وميراثه بعد شهادته

 

 البعد االموصادي  المالي لفدك عند حزب مريش: 

الشك ان المتتبع لتا يخ احداث ما بعد شهادة الرسول يجد ان الوزب ال رشي التمتنتبتثتق عتن ست تيتفتة بتنتي 

ساعدة كان يعمل باتجاهين االول هو ت ويض ما اسس له الرسول من نظريتة حتكتم او امتامتة لتالمتة متن 

بعده يتسلمها اهل بيت الرسول متمثال باإلمام علي عليه السالم ومن ثم االئمة االثنى عشر من  تريت  

من ولده عليه السالم امام االتجاه الثاني فكان التأسيس لوكم جديد يتعترف بتوتكتم اهتل الشتو ى التذي 

يترك للمسلمين امر ايتيا  من يوكمهم )وان لم يودث هذا اصال وانما تسلط الت توم بتالت توة( وفت تا لتمتا 

يرونه يتماشى ومصلوة االمتة االستالمتيتة وهتذا التوتكتم لتم يستيتر فتي تتأستيتسته مترضتيتا لتكتل االطتراف 

الموجودة في مدينة  سول الله من المهاجرين واالنصا  واهل بيت الرستول وكتان مترضتيتا لتفتئتة متوتددة 

هي التي جمعتها الس يفة على مصلوة واحدة لهذا كانوا بواجة الى ان يتتت توا عتلتى متعتا ضتيتهتم متن 

االنصا  واهل بيت الرسول وبعض المهاجرين من جهة وان يضعفوا ادوات امداد معا ضتهم واستتتمترا هتا 

فكان من بين االجراءات التي اتخذت هي مصاد ة كل ما ترك الترستول متن امتالك وضتمتهتا التى بتيتت متال 

المسلمين بدعوى عدم تغيير شئ مما كان عليه الرسول في امر هتذه االمتالك ولتم يتكتتتفتوا بتذلتك بتل 

امتد االمر الى مصاد ة ما بيد اهل بيت الرسول من ا ض فدك والشك وال غرابة في هكذا اجراءات فانهتم 

وف ا للسنن التتتا يتختيتة لتلتوتكتم واالنت تالبتات الستيتاستيتة فتهتم بتوتاجتة التى امتوال لتيتؤلتفتوا بتهتا  تلتوب 

معا ضيهم السيما من هم  على غير ع يدة او مبدأ  بل اعوانهم ومؤيديهم الذين تتتطتاول اعتنتا تهتم 

 للعوائد والفوائد من هذا الوكم الجديد من امثال  بيلة اسلم التي ديلت المدينة بثالثة االف م اتل
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ف ال عمر بو هم )ما هتو اال ان  ايتت استلتم فتايت تنتت بتالتنتصتر( نتاهتيتك عتن استتتختدام التمتال الستتتمتالتة 

الموايدين و شوة بعض المعا ضين ومن شواهد ذلك ما ذكره ابتن ابتي التوتديتد فتي شترح نتهتج التبتالغتة 

على لسان الراوي جعفر بن سلمان )ان ابا سفيان  د  دم المدينة بعد وفاة  ستول التلته  تال انتي ال ى 

عجاجة اليطفئها اال الدم  ال: فكلم عمر ابا بكر ف ال: ان ابا سفيان  د  دمي وانا النامت شرهي فد  له متا 

في يده فتركه فرضي( وكان ابو سفيان  د ا سل ساعيتا فتي جتمتع الصتد تات متن دافتعتيتهتا  تبتل وفتاة 

 الرسول وعاد بعد وفاته للمدينة وحدث ما حدث.

من جان  اير فان مصاد ة فدك ومنع ال بيت الرسول من سهم ذوي ال ربى كان المغزى متن و ائته هتو 

اضعافهم لهؤالء المعا ضين ماليا لعلمهم ان المال ضرو ي الي ثو ة او ان الب السيما ان التوتكتمتة متن 

ي ٩اعطاء حق ذوي ال ربى هو البعادهم عن ما في ايدي النا  متن اوستاخ )جتامتع احتاديت) الشتيتعتة: ج

( ولكي يتمكنوا من االست الل ماديا وادا ة شؤون االمة ولكي يب ى النا  هم متن يتوتتتاجتون ال ٥٩٩ص

البيت وليس العكس وان ال ائد متى ما احتاج لم دويه كتان ضتعتيتفتا فتي مت تابتل ذلتك فتان اغتنتاء انصتا  

الوكم ال رشي الجديد  د اغد ت عليهتم االمتوال والتعتطتايتا حتتتى وصتل التوتال بتهتم ان يتكتستر التذهت  

عندهم بالفؤو . )كتاب الس يفة وفدكي تصنيف ابي بكر الجوهريي جمتع وتتوت تيتق شتيتخ بتاستم متجتيتد 

 وما بعدها(. ٢٣٤الساعديي  سم الشؤون الفكرية والث افية في العتبة الوسينية الم دسة ص

 عتلتيته “ 
ّ
فال غرابة في أن ينتز  الخليفة فدكا من أهل البيت وبا ي أموالهم  يوفا متن أن يصترفتهتا عتلتي

 السالم في الدعوة إلى نفسه.

ه عليها ل وي بذلك جتنتاح عتلتي عتلتيته الستالمي وضتعتف 
ّ
  لفدك أن تب ى في يد الزهراء سالم الل

ّ
ولو  د

ون حول البيت الهاشمي.
ّ
 جناح أبي بكر وعمري وكان المسلمون يلتف

ته 
ّ
ه أبا بكر عليهي ففي الودي) عن اإلمام جعفر الصادق عليه الستالم أن

ّ
وهذا ما أد كه الخليفة الثاني ونب

 وأهتل » ال: 
ّ
 النا  عبيد هذه الدنياي وال يريدون غيرهاي فامنع عن علي

ّ
ا ولي  ال له عمر: إن

ّ
 أبا بكر لم

ّ
إن

 شيعتتته إذا عتلتمتوا ذلتك تتركتوا عتلتيتا وأ تبتلتوا إلتيتكي  غتبتة فتي التدنتيتا 
ّ
بيته الخمس والفيء وفدكاي فإن

 ٠ «أبو بكر ذلك وصرف عنهم جميع ذلك” “ومواماة عليها. ففعل

األمر اآلير الذي  صداه من انتزا  فدك هو: ت وية بيت المال وتعديل ميزانية الدولة التي لم تكن تفتي  -

نتون أكتبتر 
ّ
بات الخليفة والوصول إلى أهدافهي و مع المعا ضين والعصاة الذين كانوا يكو

ّ
 متطل

ّ
 نذاك بسد

 يطر على الخليفة.

ة 
ّ
 هجمة المعا ضتيتن يصتوصتا حتروب الترد

ّ
فكانت فدك أعظم  صيد ومنبع مالي لتسيير عجلة الخالفة وصد

 التي واجهها الخليفة بعيد يالفته.

ض لها 
ّ
ي ة الطاهرة بعدم التعر

ّ
ل كتابا للصد

ّ
و د شهد الخليفة الثاني بهذا الدافع حينما كت  الخليفة األو

تا ذا 
ّ
بفدكي فديل عمر و ال: ما هذا؟  ال أبو بكر: كتاب كتبته لفاطمة بميراثها متن أبتيتهتاي فت تال لته: متم

ه..
ّ
 أيذ الكتاب وش 

ّ
 تنفق على المسلمين و د حا بتك العرب كما ترى؟ ثم
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ّ
 حتاجتاتتهتاي وال يتختفتى إن

ّ
 حاصالت فدك ووا داتها وحدها كانت تفي إلدا ة الدولة وسد

ّ
وهذا يدّل على أن

ات وأدوات الورب من الخيل والزادي وهتذا يستتتدعتي صتفت تة 
ّ
 حاجات الدولة هو: توفير السالح والمعد

ّ
أهم

 كّل ذلك. ]فدك والعتوالتي أو التوتوائتط الستبتعتة فتي التكتتتاب والستنتة 
ّ
ضخمة من المالي وكانت فدك تسد

 (..٢٠٠- ٢٢)السيد مومد با ر الوسيني الجاللي: ص والتا يخ واألدب  

 

 د افع الزهراء عليها السالم للمطالبة بفدك  بامي ميراثها  

الشك ان لكل فعل ي وم به انسان سوي البد من مبر  او دافع يتدفتعته لتلت تيتام بته واال عتد هتذا التفتعتل 

عبثي ال ينبأ عن حكمة او وعي و د ي ود الى نتائج عكسية فاذا  ام االنسان باألكل فهذا دليل جتوعته أو 

إذا يرج لطل  المال فهذا دليل حاجته لهي ولذا فان مطالبة الزهراء عليها الستالم بتمتيتراثتهتا ونتوتلتتتهتا بتل 

 مواججة الوزب ال ريشي عموما كان لها دوافع يمكن اجمالها باالتي:

 

 ابراز القيمة السياسية أ  حد دها الرمزية -أ ال  

لم تكن فدك اسما لتلك األ ض الخصبة الوا عة في شمال الجزيرة العربية فوتست ي بتل أصتبت  هتذا االستم 

ه على أهل البيت علتيتهتم الستالمي أال وهتو: التختالفتة واإلمتامتةي 
ّ
 من ذلكي وهو: ما أفاءه الل

ّ
لما هو أعم

ة اإلسالميةي فكانت )فدك( في نظر أهل البيت تتماشى مع التختالفتة جتنتبتا إلتى جتنت ي وكتانتت 
ّ
و يادة األم

ل للوكومة اإلسالمية.
ّ
 في نظرهم االسم اآلير والرمز األو

 فدكا 
ّ
 ألن

ّ
كانت ترتبط ا تباطا وثي تا بتالت تيتادة اإلستالمتيتة والتختالفتةي  -تلك األ ض المعروفة  -وليس ذلك إال

ل يالف و ع فيها يعود إلى مسألة الخالفة واإلمامةي فصا ت  مزا واضوا لمظلومية أهتل التبتيتت 
ّ
وكان أو

يت تة التطتاهترة فتاطتمتة التزهتراء عتلتيتهتا 
ّ
ه تبا ك وتعالى للتصتد

ّ
 )فدكا( نولة من الل

ّ
عليهم السالمي وكما أن

ه وستالمته عتلتيتهتم أجتمتعتيتني و تد 
ّ
ه تعالى ألهل البيت صلوات الل

ّ
السالمي وكذلك الخالفة التي نولها الل

جعل أهل البيت هذا االسم عنوانا  ير للخالفة واإلمامة عبر التا يخ. )فدك و العوالي أو الووائط الستبتعتة 

 في الكتاب والسنة والتا يخ واألدب السيد مومد با ر الوسيني الجاللي(..

 

 ثانيا: من المطالبة بالحقوق  الوموف بوج  الباط  غير مشر ط 

بالوصول على الهدفي بل البد من ال يام وتومل التمتستؤولتيتةي وتستجتيتل متو تف متن االنتوترافي وتتنتبتيته 

 الغافل أو المتغافل عن يطر االنوراف ومواولة التصوي .

 

 ثالثا: اظهرت الزهراء مخالفة حزب السقيفة لسنة النبي  

إذ  وى الفري ان عنه أنه  ال: فاطمة يرضى الله  لرضاها ويغض  لغضبهاي حي) إنه لم ُيجز الكذب عتلتيتهتاي 

والسنة النبوية باجما  المسلمين حجة ومن جودها ف د كذب بالدين وانكر ال ران الكريم إذ أنتا لتم نتعترف 

أن ال ر ن الكريم هو كتاب الله تعالىي إال من  ول النبيي فإذ لم يكن  وله حجةي فتال أثتر لتلت تر ن إذن!! إال 

 أن االن البيين تمردوا على حكم النبي الذي هو حما لله عز وجل.
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وان الرد على الزهراء ومصاد ة ح وق اهل البيت يظهر بوضوح ال لبس فتيته متختالتفتة الستلتطتة التغتاصتبتة 

لبديهيات االسالم ومفاهيمهي و دها لوكم الله تعالى بتنزيه أهل بيت النبتي كتمتا يترويته التفتريت تان فتي 

 تفسير  وله تعالى :)انما يريد الله ليذه  عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا(.

 

ا: ان  ر   الزهراء  القائها تلك الخطبة العظيمة يلبليلن للنلا ملدى اللخلطلر اللذي داهلم  
ً
رابع

 الدين االسالمي  

وعظم االنوراف الذي حدث في المجتمع االسالمي ل د تصو  التبتعتض ان  تلتق التزهتراء ويتروجتهتا كتانتت 

دوافعه حرمانها من ح ها وا ثها وانه لمن المغالطات الكبرى التفكيتر بتهتذه التطتريت تة فتالتزهتراء يترجتت 

دفاعا عن تجربة نبوية اسالمية تتمثل ببناء مجتمع مسلم  ائم في كافة جتوانتبته عتلتى متبتادئ االستالم 

ومبانيه السياسية واال تصادية واالجتماعية والسيما بعد  حيل الرسول اذا ان اال ادة االلتهتيتة كتانتت تتريتد 

 ان تؤول االمو  بيد اهل البيت للسير بهذه التجربة وف ا لما يرضاه اللهي 

وفي معرض االجابة عن مشكلة البو) وهي هل كان في مطالبة الزهراء بو ها من تركة الترستول ابتعتاد 

مالية وا تصاديةي  يمكن ال ول ان الزهراء في مطالبتها بو ها في فدك وا ثها كان يمكن ان ي تود التى 

ادا ة اهل البيت لجزئية من هذه التجربة تتعلق بالمال واال تصاد وهذه الجزئية ان تو  ت ال يمكن ان تتعتد 

امرا غير ذي بال فان المال واال تصاد فتي التمتجتتتمتع االستالمتي كتان لته حضتو  متهتم ودو  فتاعتل فتي 

معالجة  ضايا المهاجرين والف ر الذي يعتانتي متنته هتذا التمتجتتتمتع نتاهتيتك عتن امتكتانتيتة عتالج االمتراض 

المجتمعية التي تنتج عن الف ر والعوز والتفتا تةي فتاستتتنت تاذ هتذه التجتزئتيتة كتان متمتكتن ان يت تود حتركتة 

اصالحية مجتمعية  غم وجود السلطة ال رشية الواكمة وهيمتنتتتهتا عتلتى مت تالتيتد االمتو ي ولتعتل هتنتاك 

شواهد تا يخية من كيفية ادا ة االمام علي لما تب ى في يديه من ميتراث التنتبتي وامتالك االمتام عتلتي 

التي نالها كونه من المجاهدين حي) نترى انته ستالم التلته عتلتيته ادا هتا بتطتريت تة ايت تاف االصتل واطتالق 

المنفعة للمسلمين كما انه كان يريد ترسيخ مبادئ ا تصادية تن ل اال تصاد متن وضتعته الستابتق الت تائتم 

على الغنائم الى ا تصاد انتاجي وز اعي وحرفي ال سيما وان هتنتاك نصتوص تتا يتختيتة تتثتبتت ان الترستول 

الكريم  د ا ر التيتهتود عتلتى التبت تاء واستتتثتمتا  بتعتض اال اضتي فتي يتيتبتر وفتدك وغتيترهتا متن اال اضتي 

اليهودية التي فتوت على يد المسلمين وهذا بدو ه يؤشر ان المجتمع االسالمي كان يتعتوزه التكتفتاءات 

واليد العاملة الماهرة العاملة في الز اعة او الصناعات الورفية وصناعة المتنتستوجتات التتتي كتانتت تتعترف 

 بها مجتمعات فدك اليهودية وغيرها من حصون اليهود.. 

كما يمكن االستدالل على غاية الزهراء من مطالبة من ال صص ال ر ني ومن يالل سو ة يوستف الصتديتق 

التي تعطي  رينة ايرى على ان امكانية تولى شؤون ادا ة االمو  المالية واال تصادية من  تبتل اال ادة 

االلهية على يد نبي الله يوسف الصديتق ان يتغتيتر متجتتتمتعتا متن حتالتة الشترك بتالتلته وعتبتادة االشتختاص 

واالوثان الى عبادة الله الواحد االحد من يالل نجاح ادا ته لشؤون المال واال تصاد )اجعتلتنتي عتلتى يتزائتن 

 اال ض( حي) نج  بتغيير مسا  االزمة اال تصادية والمجتمعية الناجمة عن الجفاف الى تجربة ناج  ي تدى 
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بها  غم ان الوكومة كانت تضم افراد ال يؤمنون بوجود اله واحد وال يؤمنون بوجود النبتي اضتف التى ان 

وجود معابد االلهة المتعددة التي  الواكم على جزء كبير من ا تصاديات االمبراطو ية  نذاك ولكن حتنتكتة 

تدبير االمو  والنظم التي وضعها نبي الله يوسف بوحي من الله ادت الى نجاح باهر فتي دعتوة التنتا  

 الى عبادة الله من يالل نجاح تجربة ا تصادية ومالية وادا ة ناجوة الزمة الجفاف . 

وبما انه في زمن الرسول وما بعده كان المجتمع االسالمي بواجة الى بناء ا تصادي  ائتم عتلتى ايتالق 

وتشريعات اسالمية ناهيك عن البناء السياسي واالجتماعي ولتعتل هتذا متا اشتا ت التيته الستيتدة التزهتراء 

 للملة وإمامتنا أمانا من الفر ة(( فنظام المتلتة كتلتمتة عتامتة شتامتلتة 
ً
في يطبتها ب ولها ))طاعتنا نظاما

تغطي فضاءات متنوعة في المجتمع وامانا من الفر ة حي) ال تفر هم المذاه  المطروحة في حتيتنتهتا 

من  بل الروم او الفر  في ادا ة ا تصاديات المجتمتع االستالمتي واجتتتمتاعتيتاتته ويتلتق كتيتان استالمتي 

مست ل في ادا ته وتجربته المجتمعية فالرسول الكريم وضع اسس لبناء سوق وبنتيتة تتوتتتيتة ا تتتصتاديتة 

تمكن المجتمع االسالمي من بناء تجربة جديدة في وسط تيا ات عالمية لدولة وامبراطو يات كانت حاكمة 

 على المشهد اال تصادي وعلى االسواق والصناعات وادا تها على مستوى ممالك وامبراطو يات.
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 االسونواجات  الووصيات 

 

 يمتن االسونوا  مما تقدم ما يلي:

ان دوافع الوزب ال ريشي السياسية والمالية تختلف تماما عن دوافع اهل البيتت وعتلتى  استهتم االمتام 

علي والسيدة الزهراء عليهما السالمي فاالول كان للدنيا وح  الرياسة وافشال لتلتمتشترو  التنتبتوي الدا ة 

مجتمع المسلمين واعداده والثاني كان طلبا الستكمال نهج السماء والنبي وصتوال بتالتمتجتتتمتع التمتستلتم 

 الى الوالة االنموذجية التي ا ادها الله تعالى.

ان نتائج ايتالف الدوافع والمنهج انعكست على التجربة االسالمية والمجتمع المسلم في كافتة متجتاالتته 

الع ائدية واالجتماعية واال تتتصتاديتة والستيتاستيتة حتتتى وصتل التوتال التى ان يتنتزو عتلتى كترستي يتالفتة 

 المسلمين كل من ه  ودب من غثها وسمينها.

من يالل مسيرة مطالعتنا العداد هذا البو) وجدنا ان مواضيع اال تصاد والمال في االسالم لم تايذ حتيتزا 

واسعا في تراثنا وانتاجنا الفكري والعلمي الشيعي في الو ت الذي نجد فيته هتيتمتنتة واضتوتة لتلتطترف 

للمخالفين على هذا الميدان بوثا وتاليفا لذا ندعوا الى تركيز الجهود وتكثيفها الثراء المتكتتتبتة الشتيتعتيتة 

 بمؤلفات  صينة تو ي ا وتاليفا.
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 المصادر:



This research will shed light on the fi-

nancial, economic, and political mo-

tives and reasons that prompted the 

Qurayshi party to seize Fadak and the 

rest of the legacy of the Prophet Mu-

hammad after his death. This research 

also tried through historical texts to find out the possible eco-

nomic and political motives for claiming al-Zahra’s inheritance 

and if there are financial motives or religious vision that al-

Zahra (Peace be upon her) was seeking to achieve it. 
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