


حضرت آيت اهلل جوادي آمليـ  مّدظلّه العالي ـ 
ضمن درس تفســير روز يک شنبه، مورخ 
88/7/12  به شبهه اي در مورد فدک پاسخ 
دادند. معظم له در تفسير آية )َيِرُثين  َو َيِرُث 
ِمْن آِل َيْعُقوب (1 با مطرح کردن حديثي که با 
آن، به صدقه بودِن فدک و در نتيجه به ارث 
نرســيدن آن به حضرت طاهرة صديقه3 
احتجاج شــده، اين حديث را جعلي دانستند 
و در ادامة بحث خود، با ارائة ادلّه اي، به رّد 
اين ادعا پرداختند. آنچــه در ادامه مي آيد، 

متن بيانات معظم له در اين  باره است:

فدک
 صدقه نيست

آيت اهلل عبداهلل جوادي آملي 
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…در مسألة ارث ]که در آيات قرآن 
آم��ده[ اق��وال متعّددي مط��رح گرديده 

است. گفته اند منظور از ميراث:
1.  »نبّوت«،

2.  »علم و حکمت«،
3. »مال« است.

اين اقوال سه گانه،  در غالب کتاب هاي 
تفس��يري، به خصوص در »الجامع ]ألحکام 
الق��رآن[« قرطب��ي آمده اس��ت.  بايد گفت 
منظور »نبّوت« نيس��ت، ب��راي اين که نبّوت 
امر ارثي نيس��ت. بر اس��اس ]آية[ )اهلُل َأْعَلُم 
َحيُث جْيَعُل ِرَساَلَتُه( 2  ارثي نيست وهيچ يک 
از انبي��ا نب��ّوت را از نبّي  قب��ل از خود ارث 
نبرده اند. سلس��لة انبياي ابراهيمي؛  از وجود 
مبارک حض��رت ابراهيم و انبي��اي بعدي، 
اين ها هرکدام بر اساس اعطاي الهي به نبّوت 

رسيده اند، نه اين که ارث برده باشند.
در بارة »علم و حکم��ت«، ]روايت[»ِإنَّ 
اْلُعَلَماَء َوَرَثُة اأَلْنِبَياء«3  آمده، اين سِر جاي 
خود محفوظ اس��ت ک��ه عالم��ان، وارثان 
انبيا هس��تند، براي اين که انبيا معلّم کتاب و 
حکمت ان��د و علما هم علم و حکمت را از 
انبي��ا به ارث مي برند. اي��ن هم اختصاص به 

هيچ پيغمبري ندارد. مي ماند مسألة مال.
 در مس��ألة »مال« که قول س��وم اس��ت، 

اختصاص به ما ش��يعيان ن��دارد، عّده اي از 
اه��ل س��نّت و از قدما و از اصح��اب، مانند 
ابن عب��اس و ديگران هم اي��ن ارث را ارِث 
مال دانس��ته اند. ما بايد ببيني��م که اين ارث، 

ارث مال است يا غير مال.
روايت��ي را مرحوم کلين��ي � رضوان اهلل 
عليه �  درکافي نقل مي کند که انبيا درهم و 
دينار را به ارث نمي گذارند. اين ها علم را به 
ارث مي گذارن��د. اين روايت را که مرحوم 
کليني نقل کرده حق اس��ت؛ يعني بناي انبيا 
ب��ر اين نيس��ت که مال جمع کنن��د و آن را 
به ديگ��ري منتقل کنند. آنچ��ه محور نزاع 
بين ش��يعه و سني اس��ت، آن ذيل است که 
جعل شده؛ )َما َتَرْكَناُه َصَدَقٌة(. اين »َما َتَرْكَناُه 
َصَدَقٌة« را که آ ن ها نقل کرده اند سند ندارد  و 
جعلي است و در جوامع روايي معتبر نيامده، 
درکتاب شريف کافي هم نيست. آن ها اين 
را جع��ل کرده اند تا بگوين��د فدک و امثال 
فدک صدقه اس��ت! وقتي صدق��ة عمومي 
ش��د، به بيت المال مي رسد، وقتي بيت المال 
ش��د به حاکم وقت منتقل مي ش��ود و همين 
کار را هم کردند.  ما بايد ببينيم اين روايت 

درست است يا نه:
اوالً،  مت��ن اين روايت ب��ه همين جمله 
ختم مي شود که مرحوم کليني در کافي نقل 
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کرده است که: »ِإنَّ اأَلْنِبَياَء لَْ ُيَورُِّثوا ِديَنارًا 
َو اَل ِدْرَهمًا«4 اين ها علم را ارث مي گذارند؛ 
»َو َلِكْن َورَُّثوا اْلِعْلم«. آن »َما َتَرْكَناُه َصَدَقٌة« 

در جوامع روايِي معتبر نيست.
ثانياً،  حّجيت روايت؛ چه معارض داشته 
باش��د و چه نداشته باشد، اوالً و بالّذات بايد 
بر کتاب خدا عرضه شود. دو طايفه روايات 
هس��ت ک��ه ه��ر دو را مرح��وم کليني نقل 
کرده، بزرگان ديگر ه��م در جوامع روايي 

ما آورده اند:
يک طايف��ه مربوط به عن��وان »نصوص 
عالجيه« اس��ت ک��ه در کتاب ه��اي اصولي 
فراوان مطرح است که اگر دو خبر متعارض 
بودند؛ چه کنيم؟ حضرت فرمود: »َفَما َواَفَق 
ِكَت��اَب اهلِل َفُخُذوهُ « مي ش��ود حّج��ت، »َو َما 
َخاَلَف ِكَت��اَب اهلِل َفاضِرُبوُه َعَلي اجِلَداِر«5 و 
مانن��د آن، اين ها به عن��وان نصوص عالجيه 
اس��ت؛ يعن��ي روايت هايي که مع��ارض هم  
هس��تند، معيار حّجت و ال حّجت يا ترجيح 

اِحدي الحّجتين، عرض بر قرآن کريم است.
طايفة ديگر، رواياتي است که مطلق است؛ 

چه معارض داشته باشد و چه نداشته باشد.
وجود مبارک پيغمبر � عليه و علي آله آالف 

التحّية و الثناء �  و همچنين ائمه: فرمودند:

به نام ما حدي��ث جعل مي کنند، ولي به 

ن��ام خدا آية قرآن را نمي توانند جعل کنند؛ 
)ستكثر َعَلّي القاَلة( به نام ما روايات جعلي 
زياد است. هر روايتي که از ما به شما رسيد، 
بر کتاب خ��دا عرضه کنيد، اگ��ر مطابق با 
کتاب خدا نب��ود و مخالف کتاب خدا بود، 

اين حّجت نيست و حرف ما نيست.
خدا غريق رحمت کند عالّمة مجلس��ي 

 

� رضوان اهلل تعالي عليه �  را،  ايشان مي فرمايد: 
طبق همين روايت، معلوم مي شود چيزهايي 
را به ن��ام پيغمبر جعل کرده اند. براي اين که 
رواي��ت »ستكثر َعَلّي القاَلة« يا صادر شده و 
يا نش��ده، اگر صادر ش��ده و پيغمبر فرموده 
اس��ت »به نام م��ن دروغ جع��ل مي کنند«، 
معلوم مي ش��ود احاديث موض��وع داريم و 
اگر اين روايت صادر نش��ده باش��د، همين 
دليل بر جعل اس��ت، ب��راي اين که همين را 
از پيغمبر نقل کرده اند. لذا ايشان مي فرمايد: 
اين روايت چه صادر ش��ده باشد، چه صادر 
نش��ده باش��د، مضمونش حق اس��ت؛ يعني 
معلوم مي ش��ود که به نام پيغمبر9 احاديثي 
جعل مي کنن��د. پس هر روايتي چه معارض 
داشته باشد چه معارض نداشته باشد، بايد بر 

قرآن کريم عرضه شود.
لذا اول ما بايد خطوط کلي قرآن را ارزيابي 

کنيم، بعد روايت را بر آن عرضه کنيم.
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وقت��ي آيات قرآن را بررس��ي مي کنيم، 
مي بيني��م عمومات��ي دارد، اطالقاتي دارد و 
خصوصياتي. هم عموم و اطالقش شامل انبيا 
و غير انبيا مي ش��ود، ه��م آن چه  مخصوص 
انبيا اس��ت. تم��ام اين اطالق��ات از )َأِقيُموا 
ياُم(، از  ��َاَة(، از )ُكِت��َب َعَليُك��ُم الصِّ الصَّ
مس��أله جهاد، از مسأله حج، از مسائل امر به 
معروف و نهي از منکر، همة تکاليف شامل 
انبي��ا و معصومي��ن: مي ش��ود. البته آن ها 

احکام مختّصه هم دارند؛ نظير وجوب نماز 
شب بر پيغمبر9 و مانند آن. ولي:

َأْواَلِدُك��م(6   ِف  اهلُل  )يوِصيُك��ُم  ی�ك: 
اين گون��ه از عمومات مس��أله ارث را تبيين 
مي کند و ش��امل پيغمبر ]هم[ مي شود. همة 

اين ها مشمول اند... 
دو: آي��ة س��ورة مبارکة اح��زاب )ُأوُلوا 
اأَلْرَح��اِم َبْعُضُهْم َأْوَلي ِبَبْعٍض(7  که طبقات 
ارث را تبيين مي کند، شامل انبيا هم مي شود.

س�ه : قصة »َوِرَث سليماُن داود«8 دربارة 
خصوص نبّوت است.

چهار : اينجا هم )...َوِلّيًا * َيِرُثين  َو َيِرُث 
ِمْن آِل َيْعُقوبَ(9 ظاهرش، مال است.

براي اين که »ارِث نبّوت« يا »ارث علم« 
يا »ارث حکمت« قرينه مي خواهد.

وقت��ي عرفاً گفتن��د ارث، يعني »مس��ألة 
مال«. فالن کس ارث برد، فالن کس وارث 
اس��ت؛ يعني مال. درس��ت است که مي شود 

گفت »فالن ش��خص وارث علم فالن کس 
اس��ت«، »وارث حکمت فالن کس اس��ت« 
ولي مع القرينه اس��ت. با قرينه مي ش��ود ارث 
را در مسائل علم و حکمت مطرح کرد؛ ولي 
بي قرينه، همان مسألة ارث مال است. در لغت 
اين گونه اس��ت، در عرف اين گونه اس��ت و 
اعتبار عقال هم اين طور است. پس اين چهار 
دليل نشان مي دهد که انبيا همانند افراد ديگر 

مشمول اين عموم و اطالقات  هستند.

 آنچ�ه مح�ور ن�زاع بین ش�یعه و س�ني اس�ت، آن ذيل اس�ت که جعل ش�ده؛ 
)َما َتَرْكَناُه َصَدَقٌة(. اين »َما َتَرْكَناُه َصَدَقٌة« را که آ ن ها نقل کرده اند سند ندارد  و جعلي 

است و در جوامع روايي معتبر نیامده، درکتاب شريف کافي هم نیست.
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مهم ت��ر از همه اس��تدالل صّديقه کبري

 

� س��الم  اهلل عليها � در حضور همه مهاجر و 
انص��ار، با اّطالع امام زمان��ش يعني علي بن 
ابي طالب � س��الم اهلل عليه � است. حضرت 
باخب��ر ب��ود ک��ه وج��ود مب��ارک صديقه 
کبري3 چگونه دارن��د احتجاج مي کنند. 
يکي از کساني که اين خطبه را حفظ و نقل 
کرد، زينب کبري � سالم اهلل عليها � بود که 
اين خطبه را حفظ کرده بود و براي ديگران 
نق��ل کرد. يکي از ُروات اي��ن خطبه زينب 

کبري � سالم  اهلل  عليها � است. 
اآلن ش��ما مالحظه بفرمايي��د اين خطبة 
نوران��ي حض��رت،  از چند بخش تش��کيل 
مي ش��ود و از چند جهت حضرت استدالل 
مي کنند... بع��د از حمد و ثنا و توحيد الهي 

و وحي و نبوت و... به مس��ألة ارث مي رسند 
ک��ه خطاب به مهاجر و انص��ار  فرمود: »َأيَُّها 
الُْْس��ِلُموَن، َأ ُأْغَلُب َعَلى ِإْرِث��ي! َيا اْبَن َأِبي 
ُقَحاَفَة ، َأ ِف ِكَتاِب اهلِل َأْن َتِرَث َأَباَك َو اَل َأِرَث 
َأِبي ؟«10 آيا در قرآن آمده است که تو ارث 

می بری ولی من از پدرم ارث نمی برم؟!
)َلَقْد ِجْئِت َش��ْيئًا َفِريًّا(11  َأ َفَعَلى َعْمٍد 
َتَرْكُتْم ِكَت��اَب اهلِل َو َنَبْذتُُوُه َوَراَء ُظُهوِرُكْم ِإْذ 
َيُقوُل )َو َوِرَث ُس��َلْيماُن داُوَد(12 َو َقاَل ِفيَما 
اْقَتصَّ ِم��ْن َخَبِ َيَْيى ْب��ِن َزَكِريَّا8 ِإْذ َقاَل 
)َفَه��ْب لي  ِمْن َلُدْنَك َوِليًّ��ا * َيِرُثيِن َو َيِرُث 
ِمْن آِل َيْعُقوَب(؟13 و 14 پس اين آياتي است 

مربوط به انبيا که ارث مي برند.
و همچني��ن »َو َقاَل: )َو ُأوُل��وا اأَلْرحاِم 
َبْعُضُه��ْم َأْوىل  ِبَبْعٍض ف  ِكتاِب اهلل (15 َو َقاَل: 

خانه های مسکونی متروکه در منطقه فدک
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َكِر ِمْثُل َحظِّ  )ُيوصيُكُم اهلُل ف  َأْوالِدُك��مْ ِللذَّ
اأُلْنَثَي���ْ ِ(16 َو َقاَل: )ِإن َت��َرَك َخريًا اْلَوِصيُة 
َعَلي  َحّقًا  ِبالَْْع��ُروِف  َواأَلْقَرِبَ�  ِلْلَواِلَدي��ِن 
( َو َزَعْمُتْم َأْن اَل ُحْظَوَة ِلي َو اَل ِإْرَث  الُْتَِّق���َ
ُكُم اهلُل ِبآَيٍة  ِمْن َأِبي َو اَل َرِحَم َبْيَنَن��ا َأ َفَخصَّ

َأْخَرَج َأِبي9 ِمْنَها«.17
آية خاص و دليل مخصوصي داريم که 
پدرم ارث نمي گ��ذارد؟! بعد هم آن جملة 
جگرس��وز را فرمود که: مس��ألة در و پيکر 
زدن با ]دردناک بودِن[ اين جمله اصاًل قابل 
قياس نيست! فرمود: شما هيچ دليلي نداريد 
که م��را از ارث محروم کني��د، مگر اين که 

بگوييد معاذ اهلل ...!  نقل نکنم.
خ��وب، در جمله هاي بعد، اين خطبه را 
ادامه مي دهد، بعد از يک صفحه مي فرمايد: 
»َأ ُأْهِضَم ُت��َراُث َأِبي« به مردم خطاب کرد: 
»َو َأْنُت��ْم بَِ��ْرًأى ِم��ينِّ َو َمْس��َمٍع«18 همه تان 
حاضري��د. داري��د مي بينيد ارث م��را دارند 

هضم مي کنند.
ش��ما در نهج البالغ��ه مي بيني��د وج��ود 
مبارک حضرت امير وقتي حضرت زهرا3 
را مي خواهد دفن کند، اين جمله ها را گفته 

]است[.
 در خطبة 202 نهج البالغه آمده است که 
هنگام دفن رو کرد به قب��ر مطّهر پيغمبر9  

َاُم َعَلْيَك َيا َرُسوَل اهلِل، َعينِّ  عرض کرد »السَّ
يَعِة  ��رِ َو َعِن اْبَنِتَك النَّاِزَلِة ِف ِجَواِرَك، َو السَّ
اللََّحاِق ِبَك، َقلَّ َيا َرُس��وَل اهلِل َعْن َصِفيَِّتَك 
َصْبِي«  تا به اين جمله که: »َو َسُتَنبُِّئَك اْبَنُتَك 

بَتَضاُفِر ُأمَِّتَك َعَلي َهْضِمَها«.
اين هض��م همان اس��ت ک��ه در خطبة 
حضرت زه��را آمده: »َأ ُأْهِض��َم ُتَراُث َأِبي 
ٍع« همه تان مي بينيد  َو َأْنُتْم بَِْرًأى ِمينِّ َو َمْس��مَ
که در روز روش��ن دارند ارث مرا مي برند! 
اينجا هم حضرت فرمود: »َو َسُتَنبُِّئَك اْبَنُتَك 
َؤاَل َو  ِبَتَضاُفِر ُأمَِّتَك َعَلى َهْضِمَها َفَأْحِفَها السُّ

اْسَتْخِبَْها اْلَال «.
بنابراين، اطالقات حاکم است. عمومات 
حاکم اس��ت. دليل خاص دربارة ارث انبيا 
حاکم اس��ت. مهم تر از همه تفصيل و تبيين 
و تش��ريح صديقة کبرا3 حاضر اس��ت. و 
قباًل هم در بحث گذش��ت که  ]اگر[ وجود 
مبارک حضرت زهرا3 مطلبي را بفرمايد، 
مث��ل اين ]اس��ت[که اميرالمؤمني��ن فرموده 
اس��ت. امام صادق و امام باقر فرموده است. 
معي��ار، حّجي��ِت عصمت گوينده اس��ت نه 
امامِت او. مي خواهد امام باش��د، مي خواهد 
نباشد. اگر کسي معصوم بود، قولش حّجت 

است.
بنابراين، اين تفس��يرکه منظور از ارث، 
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1 .  مريم  :  6 
2 .  انعام  : 124

3 .  کافي، ج1، ص32
4 .  کافی، ج1، ص34

5 .  در بيش��تر کتب روايي »َو َم��ا َخالََف ِکتَاَب اهللِ 
فََدُعوُه« آمده است.

6 .   نساء : 11
7 .   انفال : 75 ؛ احزاب : 6

8 .   نساء : 11
9 .   نساء : 11

10 .  بحاراألنوار، ج29، ص226 
11 .   نساء : 11
12 .  نمل : 16

13 .   مريم : 6 � 5
14 . بحاراألنوار، ج29، ص226

15 .   انفال : 75
16 .   نساء : 11

17 .   مستدرک الوسائل، ج17، ص142
18 .  بحاراألنوار، ج29، ص226

پینوشتها:

م، عمومات  ارِث مال اس��ت مي ش��ود مُحکَّ
و اطالق��ات هم حاکم اند و دليل خاّصي هم 
ک��ه بود تأييد مي کن��د و تفصيلي هم که از 

حضرت زهر ا3 ش��ده است تبيين مي کند.                                                                                      
»و المد هلل رّب العال�«
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