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 تحمیدیه
بیکران خداوندی را که با قدرت بی انتهایش جهان هستی را پدید آورد و  حمد و سپاس

داشت و بر اساس حکمت بالغه اش تدبیر امور را برعهده  را بر ما ارزانیتهایش نعم

داد و درک سخن را به وی آموخت و  ن را بر بسیاری از مخلوقات برتریگرفت و انسا

را در اختیار او قرار داد و درود  فراوان بر مقام سفیران الهی، آن  انسانهای  و  قلم دانش

آنها را به رهبری مردم برانگیخت تا بندگان با پیروی شایسته و برگزیده ای که خداوند 

از دستورات آسمانی آنان دچار  گمراهی نشوند و در دنیا و آخرت از سعادت و ینک 

 بختی برخوردار گردند.

که برتر از   اهلل علیه و آله و سلم( ی)صلحضرت محمد مصطفیبه ویژه  به آخرینشان 

 ست. ین مکتب هامکتبش غنی تر همگان و پیام آور قرآن و





 

 

 به: تقدمی

به پیشگاه شمس الشموس ، انیس النفوس، 

مدفون فی االرض طوس، آن خورشید تابناک 

اهلل علیه و آله و  یایران زمین، عالم آل محمد)صل

از برکات وجود حرم  که ایران اسالمی سلم(

 مطهرش متنعم است.

 

 

 

 

 

 



 

 و تشکر تقدیر

یاری  اثربا تشکر از تمام کسانی که مرا در ارائه این 

حجت جناب آقای  گرامیاستاد  رساندند. به ویژه

 و سپاس ازاالسالم دکتر عبد الرسول هادیان شیرازی 

مادر ارجمندم که مرا از ابتدا به دانش تشویق کرد و 

 همکاری برادر گرامی ام آقای دکتر محسن فاطمی

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پیشگفتار

در احادیث معتبر فریقین سرور زنان عالمیاان و موجاودی الهای    )سالم اهلل علیها(فاطمه 

( و ماادر  علیه الساالم است که در مرکز اهل بیت قرار دارد و دختر پیامبر و همسر علی)

امامان معصوم می باشد و فضایل فراوانی در قرآن و روایات برای او ذکار شاده اسات.    

ر پی تضییع حقوق مالی خود باه احتجااب باا ساران حکومات      د)سالم اهلل علیها(فاطمه 

می کناد کاه قسامتی از آن باه بیاان      پرداخته، خطبۀ قراء فدکیه را در مسجد نبوی ایراد 

مستندات قرآنی ایان چرایای را بررسای     کتابفلسفه و چرایی احکام مربوط است. این 

می کند. معرفی شخصیت فاطمه)سالم اهلل علیها(و فدک و تاریخ گذشته بر آن و تقسایم  

خطابه حضرت به بخش هایی مانند اعتقادات و احکام و ... در راستای تبیین همین مهم 

رده مشخص شد که آنچه دختر پیامبر به عنوان علال احکاام مطار  کا     اثراست. در این 

است، ریشه در آیات قرآن کریم دارد و در غالب موارد به صراحت و در برخای ماوارد   

به اشاره می توان ریشه های قرآنی بیانات وی را یافت و ایان خاود نشاان از عصامت     

ایشان و پیوستگی مسیر وی با قرآن دارد که در حقیقات هماان مفهاوم حادیث ثقلاین      

 باشد. می
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 مقدمه 

الحمد اهلل رب العالمین، اللهم صلِّ علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیهاا و راا المراَا       

 فیها بعد  ما احاط به علمک.

معصوم جهت هدایت بشر و به ویژه زن ضروری است. کسی که وجود الگویی تام و 

برتر از زنان برجستۀ پیش از خود مانند آسیه، مریم، خدیجه باشد. هنگامی که رسول خدا 

مقابل مردم خم می شود و دست او را می بوسد، جهت کماک باه تفهایم هماین ارزش     

باشاد.او در هماۀ ابعااد     است و جز او نمی تواناد  است. این زن فاطمه )سالم اهلل علیها(

نمونه بود. یک دختر برای پدر، یک همسر برای شوهر، یک مادر بارای فرزنادان و یاک    

 مسئول در برابر جامعه بود .

با توجه به جایگاه دختر پیامبر در هستی، طبعا سخن وی مای تواناد الگاو و حجتای     

بیاان آن و  ابدی باشد و مشهور ترین سخن وی خطابه فدک است کاه باه دلیال شارای      

محتوا و بالغت آن پیوسته محل توجه بوده است. قسمتی از این ماتن باه بیاان احکاام و     

علل آن می پردازد . این قسمت از مهمترین ابعاد خطابه وی است و با تامل در این مهام  
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که گوینده فاطمه)سالم اهلل علیها(است و خانه او محل وحی و او خود شاهد نزول وحی 

قسمت ارزش مضاعفی می یابد. این ساخنان بعادها توسا  همسار وی     بوده است، این 

نهج البالغاه ماورد اساتفاده قارار گرفتاه اسات و در        252علی)علیه السالم( در حکمت 

 حقیقت علی)علیه السالم( این بیانات را از فاطمه)سالم اهلل علیها(دریافت می کند. 

وند و نقاش کلیادی عمال باه     با توجه به خالء به وجود آمده میان بشر امروز و خدا

احکام الهی در نیل به هدف تقرب و نقش انکار ناپذیر دانستن علل این احکاام در عمال   

به آن، اهمیت این پژوهش مشخص می گردد. فاطمه)سالم اهلل علیها(به هماین سابب باه    

بیان چرایی احکام می پردازد و بارای درک بهتار ایان احکاام و چرایای آنهاا، در اینجاا        

ت قرآنی این دالیل نشان داده شده و بر رابطه حکم و علت تاکید شده است. ایان  مستندا

امر سبب درشت نمایی حدیث ثقلین در ارتباط جدایی ناپذیر قران و اهال بیات و مقاام    

شامخ فاطمه)سالم اهلل علیها(در تبعیت گفتاری و رفتاری از قرآن و عمل هر چاه بهتار و   

 ی باشد.بیشتر و کامل تر به این احکام م

انجام شده دارای چهار فصل  است کاه در فصال اول آن کلیاات بیاان شاده       تحقیق 

است. در فصل دوم به شخصیت فاطمه )سالم اهلل علیها(پرداخته شده است که این فصال  

شامل دو قسمت است در قسامت اول والدت حضارت مطار  شاده و در قسامت دوم      

فصل سوم با نام فادک دارای چهاار    برخی از روایات در مناقب حضرت نقل شده است.

قسمت با عناوین تاریخچه فدک، اعطای فدک به فاطمه)سالم اهلل علیها(، غصب فادک و  

 باشد. خطابه فدک است  که هدف از این فصل بیان مقدمه برای ورود به مبحث اصلی می
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خطبه فدک به بررسی شاواهد قرآنای   بررسی فلسفه احکام در فصل چهارم با عنوان 

به چهار قسامت کلای اعتقاادات ،    احکام در خطابه فدک پرداخته است. این فصل علل 

، احکام و امور اجتماعی تقسیم می گاردد کاه هار کادام بناا باه عناوان شاامل         عبادات

زیرمجموعه های مناسب خود هستند و ابتدا سخن حضرت را نقل کرده و سپس از سه 

علات و نتیجاه آن حکام و در     بعد به آن نگاه می کند. اول توضیح آن حکام و ساپس  

نهایت رابطه میان آن حکم و آن اثر که در هر سه قسمت به ویژه قسامت دوم کاه بیاان    

علل احکام است، سخن حضرت با آیات مختلف سنجیده می شود و شواهد قرآنای آن  

 نشان داده می شود. 

علیها(تنها  الزم به ذکر است که  احکام مذکور آثار مختلفی دارند که فاطمه)سالم اهلل

به یک یا دو مورد تصریح کرده است و ما این آثار را به صورت گذرا و مختصر بیان می 

کنیم. هر کدام از این آثار بحث مستقل را می طلبد که جای آن در این پایان نامه وجاود  

 ندارد.

 

 





 

 

 

 

 

 

 فصل نخست: کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 گفتار نخست: طرح تحقیق 

 تبیین موضوع  –الف 

خطبه فدک از بلیغ ترین سخنان ائمه است که به دلیل بار ادبای و محتاوای عمیاق و    

گوینده آن، مورد توجه بوده است. فاطمه)سالم اهلل علیها(این خطباه را پاس از رحلات    

ی مانناد ساوابق   پدر و غصب زمین فدک در مسجد ایراد فرمود و در آن به موارد بسیار

مسلمانان، وضعیت جاهلیت، فداکاری های پیامبر اسالم، جایگاه واالی اماام علی)علیاه   

السالم( و شکوه از عقبگرد و انحراف جامعه از عدم پذیرش امامت و والیت اشاره کرد. 

ایشان خطبه را به بهانه غصب فدک ایراد نمود و در جای جای آن باه مساائل مهام آن    

م پرداخت که عمده آن دفااع از خالفات و والیات علی)علیاه الساالم(      روز جهان اسال

است. در مباحث مقدماتی فاطمه)سالم اهلل علیها(به بیان فلسفه احکاام مای پاردازد کاه     

چگونگی نگاه او به احکام اسالم و علل آن را نشان می دهد. در این پاژوهش نگارناده   

نوی بزرگ اسالم است. این احکاام  درصدد کشف فلسفه مهمترین احکام الهی از دید با
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طبعا ابتدا برگرفته از آیات قاران هساتند و مساتندات قرآنای آنهاا ماورد بررسای قارار         

 گیرد. می

  کاراهمیت و ضرورت  –ب

یکی از مهمترین دالیل سستی در عمل به دستورات خداوند، عدم شناخت صحیح از 

علل آنها می تواند گاامی ماوثر   ان احکام و علل آن است. بنابراین کشف ریشه احکام و 

در جهت کشش به سوی عمل و قرب ربوبی باشد. بررسی مستندات قرآنی احکام الهی 

و علل آن سبب شناخت هر چه بیشتر از آنها شاده و راه را بارای نفاوذ در دلهاا باازتر      

 کند. می

 اهداف و فواید تحقیق  -ج

در خطبه حضرت کاوش کنیم.  برآنیم که مستندات قرآنی فلسفه احکام را اثردر این 

این مهم سبب می شود آنچه را به عنوان دلیل احکام گفته شده، با اطمیناان بیاابیم و باا    

و قرآن با هم تاکید کنایم   -فاطمه)سالم اهلل علیها( -فاصله گرفتن از جهل خود، بر ثقلین

 که این تنها راه نجات از گمراهی است.
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 گفتار دوم : مفهوم شناسی 

 لسفه احکامالف: ف

احکاام   دالیل احکام که از آن با عناوینی مثل ادله احکام، مدارک احکاام و یاا مناابع   

اراده تشاریعی   فقهی یاد می شود به آن دسته از منابع کشفی می گویند که به واساطه آن 

هماه احکاام و مقاررات     براساس مکتب اهل بیت  .خداوند بر انسان ها آشکار می گردد

مصالح و دفع مفاسد بنا شده که همگی در جهت کماال   فقهی و اخالقی بر اساس حفظ

یک از این مصلحت ها و دفع هر یک از این مفاسد باه   و سعادت انسان است. حفظ هر

 همان حکمت و فلسفه حکام اسات کاه از آن باه مالکاات      وسیله التزام به حکم فقهی،

یک حکم فقهی ممکن است از چندین حکمت و مالک مادی  .احکام نیز تعبیر می شود

باشد که هر کدام از این حکمت ها علت ناقصه آن حکم فقهای   و معنوی و... برخوردار

شدن تمام حکمت های مبتنی بر مصاالح و مفاساد آن حکام     است و در صورت فراهم

 .علت حکم می گویند شکل می گیرد که به آن علت تامه آن حکم فقهی

اگر مالکات و حکمت های احکام با همه خصوصایات و شارائطش محقاق شاود و     

تاثیر آن در کار نباشد در حکم علت تامه است که خداوناد متعاال بار اسااس      مانعی از

بر طبق آن جعل حکم کرده است. بناابراین ممکان اسات عقال نظاری چناین        حکمت

و در پرتو آن حکم شرعی درک شود. آن هام   با همه خصوصیاتش درک کند مالکاتی را

انتقال از علت به معلول؛ ولی تحقق چنین فرضی بسیار بعید و مشاکوک اسات.    از قبیل

عقل انسان محدود بوده و حداقل در یافتن بسیاری از مصالح غیر مادی خصوصا  چرا که
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 نهاا باه  مورد احکام تعبدی عاجز است. از همین رو فلسفه همه احکام و جزییاات آ  در

بشری  طور تفصیلی روشن نیست و آگاهی از آن دانشی فراتر از تنگناهای معارف عادی

مفاساد   می طلبد. لیکن بطور اجمال روشن است که همه احکاام الهای تاابع مصاالح و    

نادانیم بناابر    واقعی در آن هاست. بنابراین در صورتی که فلسفه حکمای را در ماوردی  

مصالحتی در آن هسات هار     وی کرد. زیرا یقین به وجودقاعده کلی فوق از آن باید پیر

 .چند بر ما ناشناخته باشد

 ها، مصاالح  بنابراین تعبیر صحیح در مورد فلسفه احکام، جستجوی برخی از حکمت

برای ما  و مفاسد است نه کشف علت های تامه احکام، چرا که دست یابی به علت تامه

مصاادر اساالمی باه     می توانیم با مراجعه به تنها مقدور نیست و با دانش اندک که داریم

 .گوشه های از حکمت های احکام دست یابیم

 ب: خطبه حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(

خطبه جاویدان زهرا)سالم اهلل علیها(به خطابۀ فادک یاا خطباۀ لماه شاهرت دارد و      

طاهر  ترین سندی که برای آن یافت شده است، به کتاب بالغات النساء نوشتۀ ابی قدیمی

تارین محادثین سانی ماذهب      شود. وی از کهان  ( مربوط می280م. -204طیفوری )ت. 

کند. ساند اول از زیاد بان     خطبه را ذکر میزیسته و با دو سند  است و در عصر ائمه می

بن علی و سند دوم به نقل از زینب بنت علی)علیه السالم( با شش طریق  بن حسین  علی

 . 32و  26روایی در صفحات 
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، 29بحااراالنوار، مجلسای، ب   -97، ص1در کتب شیعه مانند االحتجاب، طبرسی، ب 

خطباه   -72، ص4سیدمرتضی، بالشافی،  -31دالئل االمامه، طبری امامی، ص -220ص

بن علی)علیاه الساالم( نقال     بن الحسن  بن الحسن المثنی  با یک سند از عبداهلل المحض 

 شده است که با خطبۀ قدیمی و اصیل طیفوری سازگاری و مطابقت دارد.

البالغه، جلد شانزدهم باا اساناد مختلفای از زیناب      الحدید در شر  نهج ابن ابی 

م( و امام باقر)علیه السالم( و جعفر بن محمد بن علی و عاروه و  بنت علی)علیهما السال

کند. از دیگر منابعی که به نقل خطبه یا اشارة به  الحسین زید بن علی خطبه را نقل می ابی

 توان از موارد ذیل نام برد: اند می آن پرداخته

 .98السقیفه و الفدک، جوهری، ص

 .304، ص2مروب الذهب، مسعودی، ب

 .273، ص4غریب الحدیث، ابن اثیر، ب فیالنهایه 

 .116، ص4اعالم النساء، کحاله، ب

 .285بن جوزی، ص تذکره الخواص، سب  

 .208، ص2آشوب، ب مناقب آل ابیطالب، ابن شهر

 .480، ص1کشف الغمه، اربلی، ب

 .372ص 3من ال یحضر الفقیه، صدوق، ب

 .34، ص3شر  االخبار، نعمان مغربی، ب

 .263ص طاوس، طرائف، ابن
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 .140، ص3تلخیص الشافی، طوسی، ب

 .77، ص1مقتل الحسین، خوارزمی، ب

 .467، ص11عوالم العلوم، بحرانی اصفهانی، ب

 .105، ص5البالغه، ابن میثم، ب شر  نهج

 .323، ص8العین، فراهیدی، ب

 .331، ص3الفائق، زمخشری، ب

 .248، ص12لسان العرب، ابن منظور،ب

 .157اهل البیت، ابوعلم، ص

 .155، ص1جواهر المطالب، باعونی شافعی، ب

، ناه عناوان   130، ص16در الذریعه فی تصانیف الشیعه اثر آقا بزرگ تهرانی، جلد    

کتاب از قدمای شیعه به ثبت رسیده که همه با نام فدک نوشته شده است. ماللفین ایان   

 کتب:  

 ابی اسحاق ابراهیم ثقفی.

 جعفر بن بکیر

 طاهر غالم ابی الجیس

 عبدالرحمن بن کثیر

 بن ابی زید ابوطالب عبداهلل 

 مظفربن محمد
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 بن زکریا یحیی 

 ابومحمد اطروش

 بن سید دلدار علی هندی علی 

همچنین شرو  مختلفی بر این خطبه نوشته شده که از منظار کتااب و سانت باه آن     

 اند: پرداخته

 احتجاب الزهرا، نجفی رضوی.

 بن سید اسحاق. ، محمد تقی ااالدرة البیضاء فی شاح خطبة فاطمة زه

 بندگی راز آفرینش، عبدالحسین دستغیب.

 حماسۀ بزرگ، ناصر مکارم شیرازی.

 ای. ملکۀ اسالم، میرزا خلیل کمره

 اللمعه البیضاء فی شر  خطبۀ الزهرا، محمد علی انصاری.

 سخنرانی فاطمه )سالم اهلل علیها(در مسجد پیامبر، علی رضا اللهیاری.

 حضرت فاطمۀ زهرا)سالم اهلل علیها(، عزالدین حسینی.شر  خطبۀ 

همچنین بزرگان کالم و حدیث از دیار بااز باه تحساین و تبلیاغ ایان خطباۀ غاراء         

 اند: پرداخته

دیدم که ایان خطباه را از پدرانشاان نقال کارده باه        آل ابوطالب را می "زیدبن علی:

 (.12)بالغات النساء، ص "دادند فرزندانشان یاد می
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بدان که این خطبه از خطب مشهور است که خاصه و عاماه آن  "اقر مجلسی: محمد ب

 (.108، ص8)بحاراالنوار، ب "اند و اسناد آن متظافر است را روایت کرده

ای در نهایت فصاحت و بالغت است. الفاظش گاوارا   این خطبه "محمد تقی رضوی:

بینی که  خ بخوانند میو مضامینش کامل و معانیش روان است. اگر آن را بر کوههای راس

شوند و اگر در قلبهای سخت اثر نکرد به دلیل آن اسات کاه مانناد     خاشع و پراکنده می

تر از کالم خالق و برتر از کالم مخلوق است. نسابت   سنگ یا محکمتر بودند و آن پایین

های درخشاان باه سانگهای تاریاک زماین       آن به سایر کلمات فصیح مانند نسبت ستاره

بوت این خطبه را احاطه کرده است. ادبا و بلغاء از آوردن مثل آن یا نزدیاک  است. نور ن

اند و عقاول حکمااء از ادراک کناه آن و دقاائق آن بااز ماناده اسات.         به آن عاجز مانده

 (.2)اللمعه البیضاء، ص"ای از زبان عصمت الهی و از مشکات نبوت مصطفوی  خطبه

صحا را سرگردان کرده و دوست و دشمن این خطبه بلغاء و ف "علی بن عیسی اربلی:

 (.473، ص1)کشف الغمه، ب "اند آن را نقل کرده

ای مانظم بادون مغالطاه و اضاطراب اسات. دارای       این خطبه "محمد کاظم قزوینی:

فصاحت و بالغت، حالوت بیان، گوارایی منطق ، روانی کالم، انواع اساتعاره و کنایاه و   

 (.352)فاطمه الزهرا من المهد الی اللحد، ص "تتنوع، این معجزة جاوید فاطمه)س( اس

این خطبه دارای معارف بلند اساالمی، مقاماات نبای، فلسافۀ      "ناصر مکارم شیرازی:

کند جز از کسی که در آغوش وحی پرورش  احکام و غیره است که خواننده اعتراف می

آن یافته صادر نشده است. فصاحت و بالغت عجیبی همچون اماواب دریاا بار سراسار     
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)زنادگانی حضارت فاطماۀ    "انادازد   جاری است که انسان را به یاد خطب علی)ع( مای 

 (.60زهرا)سالم اهلل علیها(، ص

عبدالمنعم سودانی از اهل سنت که این خطبه را عامل اصلی شیعه شدن خود معرفی  

خطبه مانند تیری بر اعماق وجودم راه یافت. زخمی را گشود که گماان نادارم    "کند: می

سانی التیام یابد. با اشکها در جدال بودم تاا ماانع فارو ریخاتن آن شاوم ولای فارو        به آ

خواستند ننگ تاریخ را از قلبم بشویند. این کلمات از فردی عادی یاا   ریختند. گویی می

حتی دانشمندی که هزاران سال درس خوانده باشد نبود. این معجزه بود. شیوا، محکام،  

ش دادم و بعد گریستم. پسر عمویم که شیعه بود باه مان   کوبنده، با همه وجود به آن گو

)باا ناور فاطماه هادایت شادم،       "گفت: اول باید بدانی فاطمه)ساالم اهلل علیها(کیسات.  

 (.93ص

با این همه گروهی این خطبه را با همه شهرت و قدمت و تعدد و صحت اسانادش،   

اند و انکار آن مانند انکار خطبۀ  اند و آن را ساختۀ ابوالعیناء پنداشته از فاطمه)س( ندانسته

شقشقیه از علی)علیه الساالم( اسات. خطاباۀ جاویادان زهارای اطهار)س( از هماان آه        

پاردازد،   کشاند، تا پایان که به اتمام حجات مای   ه گریه میسوزناک آغازین که مردم را ب

 سراسر علم و شگفتی است.
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