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ِکتاب شناسی َفـــدککتاب شنایس موضویع

فــدک یکــی از آبادی هــای یهودی نشــین با نخلســتان های قابــل توجه در 
که در ســال هفتم هجــرت و در پی فتح دژهای خیبر،  نزدیکــی خیبر بود 
گرفت. در فقه اســامی  بــدون جنــگ در اختیار رســول خــدا )ص( قــرار 
این گونــه اراضــی در زمره خالصجات و اختصاصات پیامبر )ص( بوده و 
که مصلحت می دانســت، در آنها تصرف می کرد.  آن حضرت به هر نحو 
فــاَء اهَّلُل َعلی َرُســوِلِه ِمْنُهْم 

َ
کریــم بدان تصریــح دارد: »َو ما أ چنان کــه قــرآن 

یــِه ِمــْن َخیــٍل َو ال ِرکاٍب....«.  رســول  اهَّلل )ص( بنــا بــه 
َ
ْوَجْفُتــْم َعل

َ
َفمــا أ

کــه حدود ده  ــُه...«  فــدک را 
َ

ُقْربــی َحّق
ْ
دالیلــی پــس از نــزول آیــه »آِت َذا ال

هکتار بود، در اختیار دختر عزیزش ســیده نســاء العالمین )س( قرار داد 
و آن حضرت حدود ســه ســال در حیات رســول اهَّلل )ص( مالکیت آن را 

برعهده داشته و اداره می کرد.

با رحلت پیامبر )ص(، دستگاه خافت به بهانه آنکه پیامبر ارث نگذاشته 
و هرچه از ایشــان برجای مانده صدقه و از اموال عمومی اســت، فدک را به 
انگیزه های سیاســی، اقتصادی و اجتماعی مصادره و از دســت حضرت 
زهرا )س( خارج کرد و این سنتی شد که غالب خلفای بعدی اعم از اموی 
و عباسی بدان سیاست پایبندی نشان دادند و جز در برهه هایی که برخی 
خلفــا فــدک را به صاحبــان آن، یعنی نســل صدیقه طاهره اعم از ســادات 
حسنی و حسینی باز گرداندند، در اختیار خلفا بود که گاهی از سوی آنان 

فدک را به تیول برخی از خویشاوندان خود در می آوردند.1

1. مجموعه مقاالت فدک، ص 7.

 کتابشناسی
دک

َ
ف

اباذر نصراصفهانی

وهشگران اســامی به ویژه مورخان، درباره فدک  چکیده:  پژ
و مســائل مربوط به آن، کتاب ها، رسائل و مقاالت متعددی به 
نگارش درآورده اند و هــر یک با نگاه خود، به تحلیل ماجرای 
این باغ پرداخته اند. نویســنده در نوشتار حاضر، گزارشی از 
یر درآورده و آن  آثار منتشر شده در زمینه فدک، به رشته تحر
ها را در چهار بخش کتب، مقاالت، پایان نامه ها و نسخ خطی، 

ارائه نموده است.
کلیدواژه: فدک، کتابشناسی.

کتاب شنایس موضویع
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کتاب شنایس موضویع ِکتاب شناسی َفـــدک

عربی ترجمه شده است(. 

خطبه حضرت فاطمه زهرا )س( و ماجرای فدک، حســینعلی منتظری، 
قم، باغت، 1374ق، 433ص، وزیری. 

و  تبلیغاتــی  معاونــت  پورامینــی،  محمدامیــن  فــدک.  جســتجوی  در 
ارتباطات اســامی آســتان قدس رضوی، مشــهد، آســتان قدس رضوی، 

  13۹2، 24ص، پالتویی.

رازهای فدک. زین  العابدین غام، قم، نســیم حیات، 1384، 240ص، 
رقعی. 

یخی فدک از صدر اسام تا سفر  رونمایی از باغ فدک: شرح توصیفی و تار
آیت اهَّلل هاشــمی رفســنجانی. حمــزه خلیلی، تهران، شــرکت انتشــاراتی 

اساتید قلم تهران  ، 13۹0، ۹2ص.

کبر، 1385،  ســرزمین مغصوب، فدک. علی اصغر لشــگری، قم، ســبط ا
184ص، رقعی. 

الســقیفة و فــدک. أبوبکــر أحمــد بــن عبــد العزیــز الجوهــری )المتوفــی 
ســنة 323 هـــ(، روایــة عزالدین عبــد الحمید بــن أبی الحدیــد المعتزلی 
)المتوفــی ســنة 656 هـ(، تقدیم وجمــع و تحقیق محمد هادی األمینی، 

تهران، مکتبة نینوی الحدیثة، 152ص، وزیری. 

سوگنامه فدک. سید محمدتقی تقوی، ویرایش و تنظیم مهدی جعفری، 
تهــران، موسســه تحقیقاتــی فرهنگــی جلیــل، انتشــارات الزهــراء )س(، 

1372، 136ص، وزیری. 

صدای فاطمی فدک. محمدباقر انصاری زنجانی و سیدحسین رجایی، 
قم، دلیل ما، 1382، 83ص، رقعی. 

ظامــات  فاطمــة  الزهــراء )س(  فــی  الســنة  واآلراء. عبدالکریــم  عقیلــی ، 
بیروت، موسسة  اعلمی ، چاپ 2، 1421ق، 380ص، وزیری. 

یکی: پژوهشــی در »غصب اموال« صدیقــه طاهره فاطمه زهرا  عبــور از تار
)ع( در سال یازدهم هجری. علی لباف و عدنان درخشان، تهران، منیر، 

1385، 144ص، رقعی. 

علــی بــن ابــی طالــب )ع( و رمــز حدیــث فــدک. حســین غیــب غامــی 
ی، قم، دلیل ما، 1380، 128ص، رقعی.  هرساو

گیتــی  ،  نــور  فاطمــه علیها الســام و فــدک. اعظــم اســماعیلی، تهــران، 
1388، ۹1ص، پالتویی.

فاطمــه  )س(  و فــدک . محمدحســین  ضیائــی  بیگدلــی ، قــم، دارالعلــم، 
1380، 160ص، رقعی. 

پژوهشــگران اســامی و به ویژه مورخان درباره فدک و مسائل مربوط به آن 
کتاب هــا، رســائل و مقاالت متعددی بــه نگارش درآورده انــد و هر یک با 
نگاه و بینش خود، به تحلیل ماجرای این باغ پرداخته اند. هر یک از این 
افراد در مورد ارث یا هبه و یا ِملک شخصی بودن فدک برای دختر پیامبر 
گزارشــی از این آثار اســت  کرده اند. نوشــتار زیر  )ص( دیدگاه هایــی ارائه 
کــه در چهــار بخــِش کتــب، مقــاالت، پایان نامه ها و نســخ خطــی تنظیم 
شده است. الزم به ذکر است منابعی که موضوع اصلی آنها خطبه فدکیه 

گزارش نیامده است. بوده است، در این 

کتابها
آن روز ســرد، قبالــه فــدک و پرسشــهای فــرارو. علی لبــاف، تهــران، منیر، 

1388، 15ص، رقعی. 

اثبــات فــدک بــرای حضــرت زهرا )ســام اهَّلل علیهــا( از طریــق قاعدۀ ید. 
کاشان، قانون مدار، 13۹1، 127ص، رقعی. ک نیت،  اشرف پا

اختاف الفقهاء فی ترکه ســیدانبیاء )ص(. محمدصغیرطیب سندی، 
قم، مجمع جهانی اهل بیت )ع(، 1385، 312ص، وزیری. 

کمه غاصبین فدک در کام دختر وحی  برای نسل های  اسرار فدک: محا
یــخ ماجــرا. محمدباقر  گفته هــای فــدک و تحلیــل اعتقــادی تار آینــده، نا

انصاری و سیدحسین رجایی، قم، الهادی، 1375، 230ص، وزیری. 

اضواء الدرر العوالی الیضاح غصب فدک و العوالی. بی جا، بی نا، بی تا، 
24ص، وزیری.

کهــن درباره  ایلیــا و فــدک از زمــان موســی )ع(: بازخوانــی یکــی از اســناد 
فدک. محمدحسین رحیمیان، قم، دلیل ما، 1385، 48ص.

پژوهشــی در مســئله فــدک. مرضیــه شــیرخدایی، تهــران، شــکوفه  های 
دانش،   13۹0، 288ص. 

یخ فدک. قادر عزیززاده، تبریز، یاران، 13۹0، 128ص. تار

علوم اســامی،  جهانــی  مرکــز  قــم،  حیدری مظفرنگــری،  وزیر عبــاس   .2
کتاب به زبان اردو است( 1425ق، 431ص. )این 

تقریــر عــن قضیــة فــدک لحظــة بلحظــة . محمدباقــر انصــاری ،   تعریــب آ. 
یــان   ، 1433ق، 117ص. )این  مردانی پــور و النعمانــی، قم،   موسســه انصار
کتاب  ترجمه عربی کتاب گزارش  لحظه  به  لحظه  از ماجرای  فدک  است(.

جور فلک  و غضب  فدک. ابوالفتح  دعوتی ، قم، ایام، 1381، 61ص.

حضــرت زهــرا)س( و ماجــرای  غم انگیــز فــدک. ناصــر مــکارم شــیرازی، 
مشهد، انجمن محبان الفاطمة )س(، 1407/1356ق، 86ص، رقعی. 
)ایــن کتــاب بــا عنــوان الزهراء )علیهــا الســام( وقضیة فــدک المؤلمة به 
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کردی نیز با مشخصات زیر ترجمه شده است: همچنین به زبان 
کیلولینه  وه ی   فه  ده ک  له  میژ وودا. به  پینووســی  موحه  ممه  د باقر ســه  در؛ 
عه  بد ولجه  بارشــه  راره ؛ وه  رگیرانی  له  عه  ره  بی  یه  وه  عه  بدو ثرحمان  هه  

ولیری ، 1421ق.

یخ ، التشــیع  و االســام ، بحث  حول  المهــدی . محمدباقر  فــدک  فی  التار
صــدر، اعــداد و تحقیق  لجنــه  التحقیــق  التابعه  للموتمــر العالمی  لامام  
الشــهید الصــدر، قم ، مرکــز االبحاث  و الدراســات  التخصیصه  للشــهید 

الصدر، 1421ق، 177ص.

فــدک فــی  الماضــی والحاضــر. عبــداهَّلل الیوســف، بیــروت، دارالهــادی، 
1422ق، 144ص.

یــخ. عبدالجلیل مکرانی، قم، دارالهدی،  فــدک قراءة فی صفحات التار
1427ق، 88ص، رقعی. 

فدک قصه مظلومیت. زهرا جوان بخت و نســیم میانی فر، تبریز، آموزش 
و پرورش، 1374.

فــدک للزهــراء. ســیدمحمود غریفــی  بحرانــی، قــم، دارالحفــظ للتــراث 
البحرانی، 1427ق، 32ص، جیبی. 

کــه  دوبــاره  باید خوانــد. محمــود صلواتی ، قم، مرکز نشــر  فــدک: مرثیــه ای  
علوم  دانشگاهی  معارف  اسامی  فاضل ، 137۹، 100ص، رقعی. 

یــخ. ســیدعلیرضا حســینی، قــم، دلیــل مــا،  فــدک معتبرتریــن ســند تار
1380، 52ص، جیبی. 

فدک  نامه . بهلول  پورهمت  مرکید، مرند، بهلول  پورهمت  مرکید، 1382، 
38ص.

ترجمــه  ینــی،  قزو حائــری  سیدمحمدحســن  )ع(.  النبــی  نحلــة  فــدک 
ســیداحمد علم الهــدی، تهــران، مدرســه چهلســتون، 1357، 1۹2ص، 
جیبی. )این کتاب به تجزیه و تحلیل مسئله  فدک با ذکر جزئیات قضیه 
کتاب هدی  الملة الــی ان فدک من  کتاب ترجمــه  پرداختــه  اســت. این 

النحلةاست(.

یخ واالدب.  فدک والعوالی او الحوائط الســبعة فی الکتاب والسنة والتار
محمدباقــر حســینی جالی، قم، دبیر خانه کتاب ســال والیت، 1384، 

71۹ص، وزیری. 

کنگره  کبر حسنی، قم،  یخی و سیاســی آن. علی ا فدک و بازتاب های تار
هزار شیخ مفید، 1372، 54ص، وزیری. 

فــدک و حقیقــه النــزاع بین الصدیــق و الزهــراء رضی اهَّلل عنهمــا. محمد 
یحیی سالم عزان، دمشق، دارالثقافه والتراث، 2008م، 108ص.

فــدک. حســن رضــازاده مقــدم، مشــهد، آســتان قــدس رضــوی، شــرکت  
به نشر  ، 1383، ۹4ص.

فــدک. ســیداحمد حســینی، قــم، مجمــع خیریــه ســیده النســاء )ع(، 
1415ق، 23ص، رقعی. 

فدک. حســین اوسطی، تهران، چاپ و نشر بین الملل، 1383، 76ص، 
پالتویی.

فــدک. عبدالهــادی علوی، قم، آل البیت )ع( إلحیــاء التراث، 1428ق، 
127ص، رقعی. )زبان روسی(

ینی الحائری، تحقیق محمدباقر  فدک، سیدمحمدحسن الموسوی القزو
المقدســی، با مقدمه عبدالفتاح عبدالمقصــود، قاهره، 13۹7 ق، 234 

ص، جیبی

فــدک. میــرزا جــواد تبریــزی، قــم، دارالصدیقــه الشــهیده  )س(، 1382، 
110ص، وزیری. 

فــدک ابعادها، دالالتها و امتداداتها. عبدالمجید فرج اهَّلل، قم، محبین، 
142۹ق، 448ص، وزیری.

 فدک از غصب تا تخریب. غامحســین مجلســی کوپائی، قم، دلیل ما، 
1388، 307ص، وزیری. 

فــدک بــه روایــت شــیعه و ســنی. نامیــق صفــی زاده )بوره که یــی(، تهران، 
بوره که یی )مرکز نشر پژوهشهای ایران شناسی(، 1386، 123ص.

یــخ. ســیدمحمدباقر صدر، ترجمــه محمود عابــدی، تهران،  فــدک در تار
1360، 1۹6ص، رقعی.

فــدک در فراز و نشــیب: پژوهشــی در مورد فدک در پاســخ به یک دانشــور 
سنی. علی حسینی میانی، قم، الحقایق، 1386.

فدک  ذوالفقار فاطمه  )س( . ســیدمحمد واحدی ، قم، مسجد جمکران، 
137۹، 200ص، رقعی. 

فدک فاطمی. محمدرضا انصاری، تهران، دلیل ما  ، 13۹2، 80ص.

یخ. ســیدمحمدباقر الصــدر، النجف األشــرف، المطبعة  فــدک فــی التار
یــة، 1374ق.، 168 ص، وزیری؛  بیــروت، دارالتعارف، 1۹80م؛  الحیدر

تهران، مؤسسة البعثة، 1۹85 م، 148ص، وزیری. 

کتاب با مشخصات زیر به انگلیسی نیز ترجمه شده است:  این 
Fadak in history . by Muhammad Baqir as- Sadr  ; revised by    

Abdul - Jabbar Sharara  ; Abdullah al – Shahin, Qum  : Ansariyan   

Publications  , 2006.  
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مقالهها
»از رحلت تا شــهادت«. ســیدمهدی علیزاده موسوی، پیام زن، ش 55، 

مهر 1375، ص 38-36.

کوثر، ش 18،  »از فــدک چه می دانیم؟«. ســیدعلیرضا جعفــری، فرهنگ 
شهریور 1377، ص 2۹-26.

»أضواء الدرر الغوالی إلیضاح غصب فدک و العوالی«. حسن بن محمد 
بی )840ق(، تحقیــق احمد محمودی، تراثنا، ســال 1۹، 

ّ
 بــن  علــی  المهل

ش 3-4، رجب-ذوالحجه 1424ق، ص 426-351.

یخ تمدن،  »ام ایمن: شاهدی بر مدعای فدک«. شهربانو دلبری، فقه و تار
ش 12، تابستان 1386، ص 62-47. 

»بخشش فدک حقیقتی است انکارناشدنی«.نسیم وحی، ش 45، آبان 
13۹1، ص 35-34.

کنعانی مقدم، سخن جامعه، ش  »بررسی مســئله غصب فدک«. حامد 
2، زمستان 13۹0، ص 103-۹3. 

یکرد فقهی ـ حقوقی«، فهیمه ملک زاده،  »بررســی مسئله ملک فدک با رو
نامه الهیات، ش 2، بهار 1387، ص ۹8-84.

»پژوهشــی دربــاره ی فــدک«. علی اصغر رضوانی، شــمیم یــاس، ش 86، 
اردیبهشت 138۹، ص 20-18.

یــث انبیــاء«. مهدی قریشــی، ســفینه، ش 35، تابســتان 13۹1، ص  »تور
.86-74

»دیــداری از فدک«. احمد حیــدری، پیام زن، ش 200، آبان 1387، ص 
.51-42

»الزهــراء و قضیــة فــدک«. الشــیخ خلیــل رزق، بقیــةاهَّلل، ش ۹6، أیلــول 
1۹۹۹، ص 18-14.

اردیبهشــت  و  فروردیــن   ،135-134 ش  موعــود،  فــدک«. »سرگذشــت 
13۹1، ص 110-108.

»فــدک«. جعفــر انواری، مســجد، ش 28، مهر و آبــان، 1375، ص 76-
.80

»فدک«. رضا اســتادی، دانشنامه امام علی )ع(، قم، پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسامی، ص 402-345.

»فدک«. فدک، خمسه طیبه، دعای ندبه، امامت، حضرت عبدالعظیم 
) قم، قدس، 1383(، ص 73-24.

فدک و زهرای اطهر  )س(. قادر عزیززاده، تبریز، احرار، 138۹، 64ص.

فــدک و فاطمــة علیهــا الســام. السّیدعلی عّبـــاس الموســوی، بیــروت، 
دارالهادی، 1420ق، 240ص، وزیری. 

فــدک  و فاطمــة )ع ( قصــة جهــاد الزهــراء )ع (. علــی  عبــاس  الموســوی ، 
بیروت، دارالهادی، 1420ق، 240ص. 

کمان. رضا خیابانی،  قضیــه فــدک و دادن هدایا به معصومان توســط حا
کاشمر، انتشارات آب و آینه  ، 13۹3، پالتویی.

گــزارش لحظه به لحظه  از ماجرای فــدک. محمدباقر انصاری، قم، دلیل 
ما، 1381، 80ص، رقعی. 

کانون نشــر اندیشــه های اســامی،  ماجرای فدک. ســید احمد فالی، قم، 
1371، 881ص، رقعی. 

مجموعــه مقاالت فدک.جمعی از نویســندگان، تهیه کننده پژوهشــکده 
یارت، تهران، نشر مشعر  ،   13۹2، 3۹2ص، وزیری. حج و ز

مســاله فــدک و حدیــث انا معاشــر االنبیــاء النورث. ســیدعلی حســینی 
 میانی، قم، الحقائق، 1385، 88ص، رقعی. 

یــخ )غصــب فــدک(. مصطفی ملک نیــا، قم،  مظلومیتــی بــه وســعت تار
سیمای دوست  ، 13۹1، ۹6ص.  

زنجانــی  نصــاری  اســماعیل  الزهــراء.  فاطمــة  عــن  الکبــری  الموســوعة 
مطالــب  )تمــام  وزیــری.  275ص،   ،1386 دوازدهــم،  جلــد  خوئینــی، 
و اســناد جلــد دوازدهــم از الموســوعة الکبــری  عــن فاطمــة الزهــراء بــه 
حادثــه فــدک و نحــوه انتقــال آن بــه مالکیت  حضــرت زهرا )ع( و ســپس 

غصب شدنش در عصر خلیفه اول مربوط می گردد(. 

یخ فدک و شــرح خطبه فدکیه. ابوالحسن غفاری،  گفته های فدک: تار نا
کر، 13۹3، 365ص، رقعی. زیرنظر حاج شیخ مسلم ملکوتی، قم، شا

کامل خطبــه حضرت زهرا  یخی و سیاســی فدک همــراه با متن  نقــش تار
کبــر حســنی و حســین  ســام اهَّلل علیها. محمدباقــر صــدر، ترجمــه علی ا

عمادزاده، مشهد، موسسه انتشارات فدک  ، 140ق.، 344ص.

وضعیــت  حقوقــی  فــدک. ســوده  حامدتوســلی ، تهــران، ممتــاز، 1382، 
208ص.

ینی حائــری، به  هــدی الملــة الی ان فــدک نحلــه. سیدمحمدحســن قزو
کوشــش سیدمرتضی رضوی و باقر مقدســی، قاهره، دارالمعلم، 1۹76م، 

یه، 1352ق، 76ص، رقعی. 231ص، وزیری؛ نجف اشرف، الحیدر
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یخــی«. جعفر انــواری، کوثر، ش 6، شــهریور 1376،  »فــدک یک ســند تار
ص 7۹-75

»فرازهایــی حســاس از زندگانــی امیرمؤمنان )ع(: داســتان فــدک«. جعفر 
سبحانی، درسهایی از مکتب اسام، ش 12، آذر 1354، ص 27-24. 

ایــن مقالــه، اولیــن مقالــه از سلســله ای بــا عنــوان » فرازهایی حســاس از 
زندگانــی امیرمؤمنــان )ع(« نوشــته آیــت اهَّلل جعفــر ســبحانی اســت که در 
کرده اســت. این  8 شــماره مجلــه، حــوادث مربوط بــه »فدک« را بررســی 
مقاالت از شــماره مربوط به آذر 1354 تا مرداد 1355 به صورت پیوســته 
که در این هشــت شــماره از مجله انتخاب شــده  ینی  آمده اســت. عناو
کش  کشــا عبارتند از: داســتان فــدک؛ انگیزه های تصرف فدک؛ فدک در 
گرایش ها و سیاست های متضاد؛ پرونده فدک در معرض افکار عمومی؛ 
داوری نهایــی درباره فدک؛ برگهــای دیگری از پرونده فدک؛ پرونده فدک 

نقض نداشت؛ فدک صحنه پیکارهای سیاسی.

»فقــه الخــاف عنــد العامــة شــرف الدیــن فــدک- نموذجــا«. فقــه اهــل 
البیت، سال 10، ش 38، 1426ق./2005م، ص 270-241.

»القضایــا الکبری فی اإلســام: قضیة فــدک«. عبدالمتعــال الصعیدی، 
الرسالة، ش 5۹4، 4 ذی الحجة 1363ق، ص 1030-1028.

یخ )عرض و تلخیص لکتاب الشــهید  »کتــاب فی مقال: فــدک فی التأر
الســعید: محمدباقر صدر(«، الهادی، ش 38، سال 1358ق، ص 3۹-

.46

»ماجراهــای فــدک«. شمســی واقــف زاده، فردوســی، ش 20-21، مــرداد و 
شهریور 1383، ص 44-41.

»ماجــرای فــدک«. نعمــت اهَّلل صفری فروشــانی، پرســمان، ش 11، مــرداد 
1382، ص 7-4.

»ماجــرای فــدک«. علی محمــد بشــارتی، میقات حج، ش 64، تابســتان 
1387، ص 240-211.

»متولیــان فدک در عصر خلفا و امویــان«. محمدمهدی فقیه بحرالعلوم، 
میقات حج، ش 81، پاییز 13۹1، ص 118-87.  

»متولیــان فــدک در عصــر عباســیان«. محمدمهــدی فقیــه بحرالعلــوم، 
میقات حج، ش 82، زمستان 13۹1، ص 13۹-11۹.

»محاججة اإلمام علی )ع( فی فدک«. بقیةاهَّلل، ش ۹6، أیلول 1۹۹۹، ص 1۹.

»مناظــره ابــن ابی الحدید المعتزلی مع علی بن الفارقی و بعضهم فی امر 
فــدک«. عبدالحمیــد بن هبه  اهَّلل ابن ابی الحدیــد، مناظرات فی العقائد و 

االحکام )تهران، الباغ، 1420ق(.، ص 216-214.

»فــدک«. عبدالفتــاح عبدالمقصــود، آراء علماء مصــر المعاصرین حول 
کوشــش ســیدمرتضی رضوی، بیــروت، دارالهادی،  الشــیعه االمامیه )به 

1۹۹8م(.، ص 141-136.

کــه از اهــل بیــت پیغمبــر غصــب شــد«. علــی احمــدی  »فــدک: اموالــی 
میانجی، مکتب تشیع، ش 11، خرداد 1343، ص 356-336.

»فــدک از پیامبــر )ص( تــا خافت«. مجید جعفرپور، ســراج منیر، ش 2، 
تابستان 13۹0، ص 130-113.

»فدک چه شد؟«. پرسمان، ش 5، دی 1381، ص 21.

کبــر مهدی پــور، میقــات حــج، ش 64،  یــخ«. علــی ا گــذر تار »فــدک در 
تابستان 1387، ص 210-1۹7.

گرفت«.فهیمه بابایی، مهیار، ش 35،  که بوی سیاست  » فدک، زمینی 
مرداد 13۹3، ص 17-16.

کمیت اهــل بیت )ع(«. غام رضا گلــی زواره، پیام  »فدک، ســایه ســار حا
زن، ش 68، آبان 1376، ص 175-162.

 ،18-17 ش  صفیــر،  صلواتــی،  محمــود  حکومــت«،  ســمبل  »فــدک 
اردیبهشت-خرداد 13۹0، ص ۹-8.

از  درســهایی  ســبحانی،  جعفــر  سیاســی«.  پیکارهــای  صحنــه  »فــدک 
مکتب اسام، ش 200، مرداد 1355، ص 18-14.

»فــدک صدقــه نیســت«. عبــداهَّلل جــوادی آملــی، میقات حــج، ش 68، 
تابستان 1388، ص 152-145.

»فــدک فریــادی فراتــر از میــراث«. مریم عزتی، پاســدار اســام، ش 33۹، 
اسفند 1388، ص 38-36.

یخ )عرض و تخلیص لکتاب الشــهید الســعید: محمد  »فــدک فــی التأر
باقــر صدر(«. الســیدمحمدباقر صدر، الهادی، ســال 7، ش 6، 1401ق.، 

ص 46-3۹.

»فــدک، نماد مظلومیت اهل بیــت )ع(«. محمدتقی رهبر، میقات حج، 
ش 34، زمستان 137۹، ص 185-158. 

کبر حسنی، مجموعه  یخی و سیاسی آن«. علی ا »فدک و بازتاب های تار
کنگره شیخ مفید، ش 42. مقاالت 

کنش فاطمــه )س(«. عبدالحمید بن هبه  اهَّلل ابن ابی الحدید،  »فــدک و وا
ی دامغانی، امــام علی )ع(، هفتاد و هشــت مقاله  ترجمــه محمــود مهدو
یخی، روایی، عرفانی و ادبی درباره امیرمومنان )حمید یزدان پرست،  تار

تهران، اطاعات، 1388(،  ص 682-675.
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پایان نامــه  علــوی،  ســیده معصومه  آن. غصــب  علــل  و  فــدک  یــخ  تار
کارشناســی ارشــد، بــه راهنمایی محمد قدوســی، مدرســه فاطمــه الزهرا 
 ،1387 خواهــران،  علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  تنکابــن،  )س( 

165ص.

ترجمــه جلد دوازدهم )فصل ســوم( موســوعه الکبری عــن فاطمه الزهراء 
)علیهاالســام(: ترجمه غصب فدک. طیبه مروتی شریف آباد، پایان نامه 
ســطح دو حــوزه، بــه راهنمایــی فرزانــه تهرانــی، مدرســه علمیــه حضرت 
 ،13۹0 خواهــران،  علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  )عــج(،  حجــت 

165ص.

یــخ تألیــف آیــت اهَّلل شــهید صدر،  کتــاب فــدک در تار ترجمــه و تحقیــق 
کارشناســی ارشــد، بــه راهنمایی  بــه زبــان اردو. غام حســین، پایان نامه 
یــدی و مشــاوره محمــد دشــتی، مجتمــع آمــوزش  سیداحتشــام عباس ز

عالی فقه، جامعة المصطفی العالمیه، 138۹، 216ص.

حضرت زهرا علیهاالســام و فدک. نرجس ســهرابی مشتقین، پایان نامه 
یه، جامعة الزهــراء )س( قم،  ســطح دو حــوزه، به راهنمایــی خانم ســاالر

. 1388

فــدک. ســارا بابایی، پایان نامه ســطح دو حــوزه، به راهنمایــی ابوالفضل 
سخنور، جامعة الزهراء )س( قم، 1387 .

پایان نامــه  شــیرخدایی،  مرضیــه  آن.  سرگذشــت  و  یخچــه  تار فــدک، 
ی نائینــی و مشــاوره مجیــد  کارشناســی ارشــد، بــه راهنمایــی نهــا غــرو
معــارف، دانشــکده الهیــات، فلســفه و معــارف اســامی، دانشــگاه آزاد 

اسامی واحد مرکزی تهران، 137۹، 2۹2ص. 

کارشناســی ارشــد، رشــته  فدک از نگاه فقه. رضا خورشــیدی، پایان نامه 
فقه و حقوق اسامی، دانشگاه آزاد اسامی واحد اردبیل، 13۹0.

یــخ. محمدرضا محمدی، پایان نامه ســطح ســه حوزه،  فــدک در آینــه تار
بــه راهنمایــی رجبی و مشــاوره رضــوی، مرکــز مدیریت حــوزه علمیه قم، 

138۹، 185ص.

پایان نامــه  میخــوش،  بهــاری  حمیــد  اســامی.  فقــه  آیینــه ی  در  فــدک 
کارشناســی ارشــد، رشــته فقــه و حقوق اســامی، دانشــگاه آزاد اســامی 

واحد اردبیل، 13۹1.

بــه  پایان نامــه ســطح دو حــوزه،  کیــا،  یــخ. مریــم احمــدی  تار فــدک در 
راهنمایی دهنوی، جامعة الزهرا )س( قم، 1375 .

فدک در زمان خلفاء )ابوبکر، عمر و عثمان( و امام علی )علیه السام(. 
آســیه طالبی، به راهنمایی فاطمه دلیری حســین آباد، مدرســعه علمیه 

نرجس سبزوار، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خراسان، 13۹1.

»مناظــره ابــن ابــی الحدیــد المعتزلــی مــع النقیــب ابــی جعفــر البصــری 
العلوی فی امر فدک«. عبدالحمید بن هبه  اهَّلل ابن ابی الحدید، مناظرات 

فی العقائد و االحکام )تهران، الباغ، 1420ق(.، ص 21۹-217.

»مناظــره امیرالمومنیــن )ع( مــع ابــی بکر فی شــان فدک«. عبداهَّلل حســن، 
مناظرات فی العقائد و االحکام )تهران، الباغ، 1420ق(.، ص 1۹0-185.

»مناظره عمر بن عبدالعزیز مع مشائخ اهل الشام فی امر فدک«. مناظرات 
فی العقائد و االحکام )تهران، الباغ، 1420ق(.، ص 203-201. 

»مناظــره فاطمــه الزهــراء )س( مــع ابــی بکــر فــی امــر فــدک«. عبــداهَّلل بن 
ابی قحافــه ابوبکــر، مناظــرات فــی العقائــد و االحــکام )تهــران، البــاغ، 

1420ق(.، ص 1۹7-1۹1.

کبر صمدی یــزدی، مبلغان، ش 164،  »نگرشــی بر مســأله فدک«. علــی ا
اردیبهشت 13۹2، ص 34-42؛ ش 166، تیر 13۹2، ص  37-43؛ ش 

167، مرداد 13۹2، ص ۹0-82.

»هماهنگــی در اخبار فدک«. سیدحســن فاطمــی موحد، حدیث حوزه، 
ش 2، بهار و تابستان 13۹0، ص 103-84.

پایاننامه
اثبــات مالکیت فدک بر اســاس قاعــده فقهی ید.ســیدعلی پرویزکایه، 
کارشناســی ارشد، رشته فقه و مبانی حقوق اسامی، دانشگاه  پایان نامه 

آزاد اسامی، واحد یاسوج، 13۹3.

کید بر ابعاد عقیدتــی آن.حمیدرضا احمدی،  بررســی جریان فــدک با تأ
کارشناســی ارشــد، رشــته الهیات و معارف اسامی، دانشگاه  پایان نامه 

آزاد اسامی، واحد خوی، 13۹2.

بررسی سرگذشت فدک در دو قرن اول هجری. فرزان جنیدی، پایان نامه 
کارشناســی ارشــد، به راهنمایی رامین یلفانی و مشــاوره مهدی گلجان، 
یخ و تمدن ملل اسامی، دانشگاه آزاد اسامی، واحد شهرری،  رشته تار

13۹1، 121ص.

بررســی فقهــی و حقوقــی مالکیت فدک از دیــدگاه فریقیــن. زکیه یاوری، 
کارشناســی ارشد، به راهنمایی ســیدعلی اصغر موسوی رکنی  پایان نامه 
و مشــاوره سیدمحمدحســن مؤمنی، رشــته فقه و مبانی حقوق اسامی، 

دانشکده الهیات، دانشگاه قم، 13۹0.

بررســی مســئله فــدک و تطبیــق آن بــا قاعــده یــد در فقــه و حقــوق.بتــول 
حبیبــه  راهنمایــی  بــه  ارشــد،  کارشناســی  پایان نامــه  طاهرمحمــدی، 
محمدی  رفیع و مشــاوره ســیدمحمد موســوی بجنوردی، رشــته الهیات 
گرایش فقه و حقوق اســامی، دانشگاه آزاد اسامی،  و معارف اســامی، 

واحد تهران شمال، 13۹0، 13۹ص.
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ِکتاب شناسی َفـــدککتاب شنایس موضویع

رســالة فــی قصــة الفــدک. جعفــر بــن بکیربــن جعفــر الخیــاط، )مأخــذ: 
یعه، جلد 16، ص 12۹( الذر

یعة. ج 14، ص  کرم علی. )1237 ق(. )مأخذ: الذر شــواهد فدک. ســیدا
)244

یعه،  عیــن الیقین فی بحث فدک وغصبها،طبع فی الهند. )مأخذ: الذر
جلد 15، ص 374(

کتــاب فــدک والخمــس، ألبــی محمــد األطــروش. الحســن بــن علــی بن 
الحســن بــن عمــر بــن علی بن الحســین بــن علی بــن أبی طالــب علیهم 
یعــه، جلد 16، ص  الســام، المتوفــی ســنة 302 أو 304 هـــ، )مأخــذ: الذر

)12۹

کتــاب فــدک والــکام فیــه. للشــیخ طاهــر غــام أبــی الجیــش، )مأخــذ: 
یعه، جلد 16، ص 12۹( الذر

کتــاب فــدک. لعبد الرحمن بن کثیر الهاشــمی، مولــی عباس بن محمد 
یعه، جلد 16، ص 12۹( بن علی بن عبد اهَّلل بن العباس، )مأخذ: الذر

ید أحمد بن یعقوب بن نصر  کتــاب فــدک. ألبی طالب عبیداهَّلل بن أبی ز
یعه، جلد 16، ص 12۹( األنباری، المتوفی 356 هـ، )مأخذ: الذر

کتــاب فــدک. ألبــی الحســین یحیــی بــن زکریــا النرماشــیری، )مأخــذ: 
یعه، جلد 16، ص 12۹( الذر

کتاب فدک. ألبی الجیش مظفر بن محمد بن أحمد البلخی الخراسانی، 
یعه، جلد 16، ص 12۹( المتوفی 367 هـ، )مأخذ: الذر

کتــاب فــدک، ألبــی إســحاق إبراهیم بــن محمد بن ســعید بــن هال بن 
کوفــی )المتوفــی 283 هـ(،  عاصــم بن ســعد بــن مســعود الثقفی، أصلــه 

یعه، جلد 16، ص 12۹( )مأخذ: الذر

کشــف الظلمــات فــی مبحث فــدک والــرد علی »آیــات البینــات«. زبان 
یعه، جلد 18، ص 41( اردو،  )مأخذ: الذر

یعه، جلد 18، ص 41( کشف ظلمات. در مبحث فدک، زبان اردو )الذر

یخــی آن از قــرن اول تــا آخــر قــرن چهــارم. ســید باقــر  فــدک و بازتــاب تار
موسوی، دانشکده الهیات،  دانشگاه آزاد اسامی واحد آبادان، 138۹.

ینب یحیی زاده، پایان نامه ســطح دو حوزه، به  فدک و علل غصب آن. ز
راهنمایی محمود ابوترابی، جامعة الزهراء )س( قم، 1386 .

فدک و مالکیت آن. مژگان توکلی فر، پایان نامه کارشناســی ارشــد، رشــته 
فقه و حقوق اســامی، دانشــکده الهیات،  دانشــگاه آزاد اســامی واحد 

کرج، 1383.

فــدک و مباحث توحیدی خطبه فدکیه حضرت زهرا )ســام اهَّلل علیها(. 
ینب پودینه آقایی، پایان نامه ســطح دو حــوزه، به راهنمایی نیکوبرش،  ز
مدیریــت  مرکــز  )علیه الســام(،  مجتبــی  حســن  امــام  علمیــه  مدرســه 

حوزه های علمیه خواهران، 1387.

فــدک و مســائل حقوقــی آن. فاطمــه آجورلــو، پایان نامــه ســطح دو حوزه، 
بــه راهنمایی مرکــز مدیریت حوزه های علمیه خواهران مدرســه حضرت 

عبدالعظیم )ع( )شهر ری(، 1384. 

ماجرای فدک از زمان پیامبر اسام تا پایان خافت مأمون )218-7ه.ق(. 
کارشناســی ارشد، به راهنمایی شکوه اعرابی  محمد قانعی فر، پایان نامه 
یخ، دانشــکده علوم انسانی، دانشگاه  کریم جمالی، رشــته تار و مشــاوره 

آزاد اسامی واحد نجف آباد، 13۹2.

مبانــی و قلمــرو قاعده ید در اثبات مالکیت فدک. ســیده حوا حســینی، 
کارشناســی، بــه راهنمایی محمد جــواد بحرینی، رشــته فقه،  پایان نامــه 

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی، جامعة المصطفی العالمیه، 13۹1.

پایان نامــه  عزیــززاده،  قــادر  راشــدین.  خلفــای  عصــر  در  فــدک  مســئله 
کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسامی واحد شبستر، 1388۹.

نسخهخطی
أنــوار الهدایة فــی مبحث فــدک والقرطاس ودفع بعض شــبهات الناس. 
کبر آبادی، زنــده در 11۹2ق،  مولــوی محمــد أنور بــن نور الدین محمــد األ

یعه، جلد 2، ص 447( )مأخذ: الذر

درر الآللــی فــی حجة دعوی البتول لفدک والعوالی. حســین بن یحیی بن 
إبراهیم بن علی الدیلمی )114۹ ـ 124۹ هـ(، نســخة فی جامع الغربیة، رقم 
۹6 مجامیع، )مأخذ: مصادر الفکر العربی اإلسامی فی الیمن، ص 241(

یة. ســیدمحمد حســین بن حســین بخش ، الزیدی نســبا،  الدرة الحیدر
النوکانوی الهندی بلدا، المولود فی 12۹0 هـ، هند. 

رســالة فــی فدک. ســیدعلی بــن دلدار علــی الرضوی النصیــر آبادی )ت 
یعه، جلد 16، ص 12۹( 12۹5 هـ(، )مأخذ: الذر


