فدک صدقه نیست
برخی از اهل سنت با استناد به یک حدیث ،فدک را صدقه می دانند ،و استتدل متی نننتد ت
فدک صدقه است پس به سبب ارث به حضرت صدیقه طاهره (س) منتقل نمی ش د .در م رد این حدیث
باید گفت نه اولً این حدیث ،مجع

است و ثانیاً دلیل متعددی وج د دارد نه فدک ،جزء میراث پیامبر

(ص) ب ده و به سبب ارث به دختر بزرگ اشا حضرت فاطمه زهرا (س) منتقل شده است.
در تفسیر آیه شریفه ﴿یَرِثُنی وَ یَرِثُ مِنْ آ ِ یَعْقُ بَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا﴾ ،1نه مسئله ارث و میتراث
بری از انبیاء را مطرح فرم ده است ،ند ق

راجع به یستی میراث مطرح شده است؛

 .1منظ ر از میراث در اینجا «نب ت» است
 .2منظ ر از میراث «علم و حکمت» است
 .3منظ ر «ما » است.
این اق ا سه گانه در غالب نتاب های تفسیری ،بخص ص در تفستیر «الجتامع ححکتاا القترآ »
قرطبی آمده است .در م رد این اق ا باید گفت نه قطعا منظ ر از میراث در اینجتا نبت ت نیستت .زیترا
نب ت یک امر ارثی نیست نه بخ اهد به سبب ارث به دیگری منتقل ش د .دلیل آ هم آیه شتریفه ﴿اللَّتهُ
أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَه﴾
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عالوه بر این ،هیچ یک از انبیاء ،نب ت را از نبیّ قبل از خ د ارث نبرده

اند .سلسله انبیای ابراهیمی؛ از وج د مبارک حضرت ابراهیم و انبیای بعدی ،هر نداا بتر استاس اعطتای
 . 1س ره مریم ،آیه 6
 . 2س ره انعاا ،آیه 121

الهی به نب ت رسیده اند ،نه این نه ارث برده باشند.
درباره ق

دوا نه مسئله «علم و حکمت» را مطرح می نند ،این روایتت نته «إِ َّ الْعُلَمَتاءَ وَرَثَت ُ

الْأَنْبِیَاء» ،1سر جای خ د محف ظ است نه عالما  ،وارثا انبیاء هستند (زیرا انبیاء معلّم نتتاب و حکمتت
اند و علما هم علم و حکمت را از انبیا به ارث می برنتد) .امتا ستخن در اینجتا استت نته ایتن روایتت
اختصاص به هیچ پیغمبری ندارد.
تنها مسئله ای نه در م رد میراثِ مطرح شده در آیه شریفه باقی می مانتد ،مستئله «متا » استت.
تفسیر ارث در این آیه شریفه به مسأله «ما » ،نه ق

س ا است ،اختصاص به شیعیا ندارد .عتده ای از

اهل سنت ،از قدما و از اصحاب ،مانند ابن عباس و دیگرا هم این ارث را ارثِ ما دانستته انتد .حتا
باید بررسی نماییم نه آیا در اینجا مراد از ارث ما است یا غیر آ ؟
روایتی را مرح ا نلینی (ره) در نتاب نافی نقل می نند نه انبیاء درهتم و دینتار را بته ارث نمتی
گذارند ،این ها علم را به ارث می گذارند 2.این روایت را نه مرح ا نلینی نقل نترده حتا استت؛ یعنتی
بنای انبیاء بر این نیست نه ما جمع ننند و آ را به دیگری منتقل ننند .آنچه مح ر نتزا بتین شتیعه و
سنی است ،آ ذیل است نه جعل شده؛ یعنی آنجا نه می گ ید« :مَتا تَرَنْنَتاهُ صَتدَقَ » .ایتن «مَتا تَرَنْنَتاهُ
صَدَقَ » را نه آنها نقل نرده اند سند ندارد و جعلی است ،یعنی در ج امع روایی معتبتر نیامتده ،در نتتاب
شریف نافی هم نیست .آنها این را جعل نرده اند تا بگ یند فدک و امثا آ صدقه استت وقتتی صتدقه
عم می شد ،به بیت الما می رسد ،وقتی بیت الما شد به حانم وقت منتقل می ش د و همین نار را هتم
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نردند .حا باید ببینیم این روایت درست است یا نه:
اولً ،متن این روایت به همین جمله ختم می ش د نه مرح ا نلینی در نافی نقل نترده استت؛ «إِ َّ
الْأَنْبِیَاءَ لَمْ یُ َرِّثُ ا دِینَاراً وَ لَا دِرْهَماً وَ لَکِنْ وَرَّثُ ا الْعِلْمَ» ،1بنابراین آ قسمت نته متی گ یتد« :مَتا تَرَنْنَتاهُ
صَدَقَ » ،در ج امع روایی معتبر نیست.
ثانیا ،حجیت روایت؛ ه معارض داشته باشد و ه نداشته باشد ،اولً و بالذات باید بر نتتاب ختدا
عرضه ش د .دو طایفه روایات هست نه هر دو را مرح ا نلینی نقل نرده ،بزرگا دیگتر هتم در ج امتع
روایی ما آورده اند:
یک طایفه مرب ط به «نص ص عالجیه» است نه در نتاب های اص لی فراوا مطرح است نه اگتر
دو خبر متعارض ب دند ،ه نار باید نرد؟ حضرت فرم د« :فَمَا وَافَاَ نِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوه» ،2امتا در مقابتل؛
«وَ مَا خَالَفَ نِتَابَ اللَّهِ فَدَعُ ه» .3اینها به عن ا نص ص عالجیه است ،یعنی روایت هایی نه معارض هتم
هستند ،معیار حجت و ل حجت ،یا ترجیح اِحدی الحجتین ،عرضه بر قرآ نریم است.
طایفه دیگر روایاتی است نه مطلا است ،ه معارض داشته باشد و ه نداشته باشد؛ وج د مبارک
پیغمبر (ص) و همچنین ائمه اطهار ( ) فرم دند :به ناا ما حدیث جعل می ننند ،ولی به ناا خدا آیه قرآ
را نمی ت انند جعل ننند .این حدیث از پیامبر گرامی استالا (ص) مهته ر استت نته «قَتدْ نَثُترَتْ عَلَتیَّ
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الْکَذَّابَ » 1به ناا ما روایات جعلی زیاد است .پس هر روایتی نه از ما به شما رسید ،بر نتاب خدا عرضته
ننید ،اگر مطابا با نتاب خدا نب د و مخالف نتاب خدا ب د ،این حجت نیست و حرف ما نیست.
عالمه مجلسی (ره) می فرماید :طبا همین روایت ،معل ا می ش د یزهایی را به ناا پیغمبر و ائمه
( ) جعل نرده اند .برای این نه روایت «قَدْ نَثُرَتْ عَلَیَّ الْکَذَّابَ » ،یا صادر شده و یتا نهتده ،اگتر صتادر
شده ،معل ا می ش د احادیث م ض

داریم و اگر این روایت صادر نهده باشتد ،همتین دلیتل بتر جعتل

است ،برای این نه همین را از پیغمبر نقل نرده اند .لذا ایها می فرماید :این روایت ه صادر شده باشد،
ه صادر نهده باشد ،مضم نش حا است؛ یعنی معل ا می ش د نه به ناا پیغمبر احادیثی جعل می ننند.
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پس هر روایتی ه معارض داشته باشد ه معارض نداشته باشد ،باید بر قرآ نریم عرضه ش د .لذا او
ما باید خط ط نلی قرآ را در این زمینه ارزیابی ننیم ،بعد روایت را بر آ عرضه ننیم.
وقتی آیات قرآ را بررسی می ننیم ،می بینیم عم ماتی دارد ،اطالقتاتی دارد و خص صتیاتی .هتم
عم ا و اطالقش شامل انبیاء و غیر انبیاء می ش د ،هم آنچه مخص ص انبیاء است .تماا این اطالقتات از
اعم از ﴿وَ أَقیمُ ا الصَّالة﴾ 3یا ﴿نُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیاا﴾ 4و همچنین دیگر اطالقات مثل مسأله جهاد ،مستأله
حج ،مسائل امر به معروف و نهی از منکر و  ...شامل همه انبیاء و معصت مین ( ) متی شت د .البتته آنهتا
احکاا مختص به خ د هم دارند ،نظیر وج د نماز شب بر پیغمبر (ص) و مانند آ  .اما در م رد برختی از
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عم مات بحث وج د دارد نه شامل انبیاء هم می ش د یا خیر ،این عم مات عبارتند از:
او ﴿ :یُ صیکُمُ اللَّهُ فی أَوْلدِنُمْ لِلذَّنَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن﴾ ،1حا آ است نه این گ نته از عم متات
نه مسئله ارث را تبیین می نند ،شامل پیامبرا هم می ش د.
دو :آیه س ره مبارنه احزاب نه می فرماید﴿ :أُولُ ا الْأَرْحااِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض﴾ ،2نه طبقتات ارث
را تبیین می نند ،شامل انبیاء هم می ش د.
سه :قصه ﴿وَ وَرِثَ سُلَیْما ُ داوُد﴾ ،3درباره خص ص نب ت است.
هار :در آیه محل بحث هم نه می فرماید﴿ :یَرِثُنی وَ یَرِثُ مِنْ آ ِ یَعْقُ بَ﴾ ،ظاهرش این است نته
در م رد ما است .برای اینکه «ارث نب ّت» یا «ارث علم» یا «ارث حکمت» ،قرینه می خ اهد.
البته درست است نه می ش د گفت «فال شخص وارث علم فال نس است» ،یا «وارث حکمتت
فال نس است» ،ولی نین تعابیری همراه با قرینه است .با قرینه متی شت د ارث را در مستائل علتم و
حکمت مطرح نرد؛ ولی بی قرینه ،هما مسأله ارث ما است .در لغت و در عرف هم همین گ نه است و
اعتبار عقال نیز مؤید آ است .پس این هار دلیل نها می دهد نه انبیا همانند افراد دیگر مهتم

ایتن

عم ا و اطالقات هستند.
مهم تر از همه استدل صدیقه نبری (س) در حض ر همه مهاجر و انصار ،با اطال امتاا زمتانش،
یعنی علی بن ابی طالب ( ) است .زیرا حضرت باخبر ب د نه وج د مبارک صتدیقه نبتری (س) گ نته
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دارند احتجاج می ننند.
یکی از نسانی نه این خطبه را حفظ و نقل را نرد ،زینب نبری (س) ب د .ایها این خطبه را حفظ
نرده ب د و برای دیگرا نقل نرد .یکی از روات این خطبه زینتب نبتری (س) استت .در خطبته نت رانی
حضرت مالحظه می ش د نه ایها به ند ص رت استدل می ننند؛ بعد از حمد و ثنا و ت حید الهتی و
بیا مسئله وحی و نب ت و  ،...به مسئله ارث می رسند ،در این قسمت خطاب به مهاجر و انصار فرمت د:
«أَ أُغْلَبُ عَلَى إِرْثِی یَا ابْنَ أَبِی قُحَافَ َ أَ فِی نِتَابِ اللَّهِ تَرِثُ أَبَاکَ وَ لَا أَرِثُ أَبِی» ،1آیا در قرآ آمده نه ت
ارث می بری ولی من از پدرا ارث نمی برا؟ «لَقَدْ جِئْتَ ﴿شَیْئاً فَرِیًّا﴾ 2أَ فَعَلَى عَمْدٍ تَترَنْتُمْ نِتَتابَ اللَّتهِ وَ
نَبَذْتُمُ هُ وَرَاءَ ظُهُ رِنُمْ إِذْ یَقُ ُ ﴿وَ وَرِثَ سُلَیْما ُ داوُدَ﴾ 3وَ قَا َ فِیمَا اقْتَصَّ مِنْ خَبَرِ یَحْیَى بْنِ زَنَرِیَّا إِذْ قَا َ
﴿فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا * یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آ ِ یَعْقُ بَ﴾ »4همه این آیات دللت دارد بر این نته انبیتاء
نیز مانند سایر افراد ارث می برند و ارث باقی می گذارند .همچنین ادامه داد؛ «وَ قَا َ ﴿وَ أُولُت ا الْأَرْحتااِ
بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِی نِتابِ اللَّهِ﴾ 5وَ قَا َ ﴿یُ صِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلدِنُمْ لِلذَّنَرِ مِثْلُ حَتظِّ الْتأُنْثَیَیْنِ﴾ 6وَ قَتا َ
﴿إِ ْ تَرَکَ خَیْراً الْ َصِیَّ ُ لِلْ الِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ﴾ 7وَ زَعَمْتُمْ أَ ْ لَا حُظْت َةَ لِتی وَ لَتا
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أَرِثَ مِنْ أَبِی وَ لَا رَحِمَ بَیْنَنَا أَ فَخَصَّکُمُ اللَّهُ بِآیَ ٍ أَخْرَجَ أَبِی مِنْهَا».1
آیا آیه خاص و دلیل مخص صی داریم نه پدرا ارث نمی گذارد؟ بعد هم آ جمله جگتر ست ز را
فرم د نه :مسأله در و پیکر زد با این جمله اصالً قابل بیا نیست فرم د :شما هیچ دلیلی ندارید نه مرا
از ارث محروا ننید ،مگر این نه بگ یید معاذ اهلل ...نقل نکنم.
در جمله های بعد ،این خطبه را ادامه می دهد ،بعد از یک صفحه می فرماید« :أَ أُهْضِمَ تُرَاثُ أَبِتی»
به مردا خطاب نرد« :وَ أَنْتُمْ بِمَرْأًى مِنِّی وَ مَسْمَعٍ» همه تا حاضرید ،دارید می بینید ارث مرا دارند هضم
می ننند.
شما در نهج البالغه می بینید وج د مبارک حضترت امیتر ( ) وقتتی حضترت زهترا (س) را متی
خ اهند دفن ننند ،این جمله ها را گفتند ،در خطبه  202نهج البالغه آمده است نه هنگاا دفن ،رو نرد به
قبر مطهر پیغمبر (ص) عرض نرد« :السَّلَااُ عَلَیْکَ یَا رَسُ َ اللَّه عَنِّی وَ عَنِ ابْنَتِکَ النَّازِلَت ِ فِتی جِت َارِکَ وَ
السَّرِیعَ ِ اللَّحَاقِ بِکَ قَلَّ یَا رَسُ َ اللَّهِ عَنْ صَفِیَّتِکَ صَبْرِی» تا می رسد به این جمله نه «وَ سَتُنَبِّئُکَ ابْنَتُکَ
بِتَضَافُرِ أُمَّتِکَ عَلَى هَضْمِهَا» ،این هضم هما است نه در خطبه حضرت زهرا (س) آمده است« :أَ أُهْضِتمَ
تُرَاثُ أَبِی وَ أَنْتُمْ بِمَرْأًى مِنِّی وَ مَسْمَعٍ» ،همه شما می بینید نه در روز روشن دارند ارث مرا می برند ،اینجا
هم حضرت فرم د« :وَ سَتُنَبِّئُکَ ابْنَتُکَ بِتَضَافُرِ أُمَّتِکَ عَلَى هَضْمِهَا فَأَحْفِهَا السُّؤَا َ وَ اسْتَخْبِرْهَا الْحَا ».2
بنابراین ،اطالقات حانم است .عم مات حانم است .دلیل خاص درباره ارث انبیاء حانم است .مهم
تر از همه تفصیل و تبیین و تهریح صدیقه نبرا (س) حاضر است ،و نانچه می دانید اگر وج د مبتارک
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حضرت زهرا (س) مطلبی را بفرماید ،مثل این است نه امیر المؤمنین ،اماا صادق و اماا باقر ( ) فرمت ده
اند .معیار حجیت ،عصمت گ ینده است نه امامت او .خ اه اماا باشد ،خ اه اماا نباشد .اگر نسی معصت ا
ب د ،ق لش حجت است.
بنابراین ،این تفسیر نه منظ ر از ارث ،ارث ما است می ش د مُحکَّتم ،عم متات و اطالقتات هتم
حانم اند ،و دلیل خاص آ هم ذنر شد و تفصیلی هم نه از حضرت زهرا (س) آمده استت ،آ را تبیتین
می نند.

