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 نسبت به پرونده فدک و نقد توضیحات  –علیه السالم  –توضیح رفتار معصوم 

ارتباط با پرونده غمبار فوق،    ر دعالمان امامیه که پذیرای انقالب دعوا در فرض محل بحث بوده اند،  

 پاسخ هایی داده اند؛ مثال محقق نایینی ، جواب را این گونه بیان کرده است: 

 فدکا کان لرسول هللا   –علیها السالم   –»ان إقرار الصدیقة  
ّ
ال یوجب انقالب الدعوی   –صیل هللا علیه و آله  و سلم   –بأن

 فدکا   -صیل هللا علیه و آله و سلم  –قوله   ، فانه عیل فرض صحة
ّ
»نحن معاشر االنبیاء ال نورث الخ« ال یکون إقرارها بأن

 انتقال الملک من  کاقرار ذی الید بأن، المال کان لمن یرثه المدیع    –صیل هللا علیه و آله و سلم    – کان لرسول هللا  
ّ
فان

 انتقال الملک ایل    –صیل هللا علیه و آله وسلم    –الننی  
ّ
الوارث ، ألن ی لیس کانتقال الملک من المورث ایل  المسلمی  ایل 

ی فانما یکون بتبدل اصل االضافة   المالک الذی هو احد طرفی اإلضافة؛   یکون بتبدلالوارث إنما  و أما انتقاله ایل المسلمی 

 فدکا    – علیها السالم    – فاقرار الصدیقة  الملک من الواهب ایل المتهب و من الموض ایل الموض له ... نظی  انتقال  
ّ
بأن

االقرار بأنه  ال یوجب انقالب الدعوی ألنه الیرجع اقرارها بذلک ایل  – صیل هللا علیه و آله و سلم  – کان ملکا لرسول هللا 

ی ال یقومون مقام الننی    المسلمی 
ّ
ی فان بل هم أسوأ حاال من الموض له ،    – صیل هللا علیه و آله وسلم    –ملک للمسلمی 

الننی   اموال   
ّ
المجعول هو أن  اقیص ما یدل علیه الخیی 

ّ
آله و سلم    – لما عرفت: من أن ترصف فی    – صیل  هللا علیه و 

الصدیقةعنه فی ایام حیاته؛  مصالحهم إذا ترکها و لم تنتقل   ید  اال استصحاب عدم    –علیها السالم    -فلم یبق فی مقابل 

 رسول    – علیها السالم    –االنتقال و هو محکوم بالید؛ فلیس ألیی بکر مطالبة الصدیقة  
ّ
بالبینة، بل علیه إقامة البینة بأن

 1حیاته، فتامل جیدا«. لم یملکها فدکا فی ایام  – صیل هللا علیه و آله و سلم   – هللا 

در این جا آن خایل از غموض نیست.   فهمبه نظر یم رسد جواب فوق حاصیل ندارد، ضمن این که اصل  

 است که به برخی جواب های دیگر بر یم خوریم، نظی  این که گفته شده: 

اته و مع عدم  الیها فی ایام حی  – صیل هللا علیه و آله    – »ان ابابکر لم یکن جازما بعدم انتقال فدک منه  

 2البینة منها . فتامل .  الجزم بذلک لیس له حق الدعوی و مطالبة

 در نقد این جواب یم توان گفت: 

 این صحیح است که گفته شده:  

 3»یعتیی فی سماع الدعوی ان تکون عیل نحو الجزم و ال تسمع اذا کانت عیل نحو الظن او االحتمال«، 

را در همه جا پذیرفت؛ زیرا دلییل که برای لزوم جزم در   4مساله مهم لکن به راحنی نیم توان کلیت این  

 ، این است: شده  دعوا مطرح  

 

 

 
 . 617- 614، صص4ج،  فوائد االصول.  1
 . 617.همان، پاورفی ص  2
 . 9، مساله 12، ص 1، ج مبانی تکملة المنهاج.ر.ک:  3
ی معلوم یم شود.  4  .وجه اهمیت با ادامه نقد در میی
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المارة او اصل من االصول العملیة و مقتیصی اطالق دلیل الحجیة فیها  علیه مطابق  »الن قول المدیع

و این در حایل است که هر    5« ءلزوم ترتیب االثر عیل المدیع ایضا فال یجوز له الزام المدیع علیه بشر 

ادعای خود را مطرح کند؟  نتواند  استصحاب کند، چرا  به اصل  استناد   ، واضح است که    گاه مدیع 

 ، در این صورت، به طور کیل منکر قلمداد یم شود. فتامل تعرف. نمیتوان گفت : مدیع

مستفاد از  ه ید خود را با اقرار منافی در معرض تردید قرار داده است. مخصوصا در وقنی که مدیع علی

ا است و لذا بعد از بیان کلیت فوق گفته شده:   برخی روایات هم عدم تمامیت این کیی

اعطاه ایاه ودیعة ن اعطاه المال لعمل فیه او »نعم یستثنی من ذلک ما اذا کان صاحب المال قد اتهم م  

فان لم یقم البینة عیل     بالبینة  تهبیده المال تلفه، فان لصاحب المال حینئذ مطالباو عاریة فادیع من  

 «. 7... 6نصوص التلف فهو ضامن و تدل عیل ذلک عدة

یع و رصفا بر   ای فوق را باید ناظر به جایی دانست که شخیص بدون استناد به حجنی شر بنابر این کیی

، در این جا است که به ادعای او توجه نیم شود، نه در   اساس احتمال و گمان، دعوایی را مطرح یم کند 

دعوای خود را    –هر چند اصل عمیل    –وقنی که جاز م در ادعای خویش نیست لکن به حجنی معتیی  

 شکل میدهد.  

 پیوند با پرونده فدک امتداد توضیحات عالمان امامیه در 

ی فرموده است: محقق بجنوردی فقیه امایم دیگری است که ناراضی از جواب   استاد خویش چنی 

 هیهنا کما قلنا  »االحسن ان یقال  
ّ
عیل تقدیر تسلیم دعوی االنقالب مع ما فیها من النظر والتامل : إن

 دعویان
ً
[ آنفا ی مدعیة  إحدیهما: دعوی االنتقال، و بالنسبة ایل هذه الدعوی یه سالم هللا علیها   : ]دعویی 

یة و بالنسبة ایل هذه الدعوی حیث أنها سالم هللا علیها کانت ذات  و علیها البینة و االخری : دعوی الملک

ی علیه السالم    –ای أیی بکر    –ید کانت البینة عیل طرفها   . فکان امی  المؤمنی  ی ألنه بزعمه کان ویل المسلمی 

ة إن کانت الدعوی االویل مسکوتا عنها«.  احتج عیل أیی بکر بالنسبة ایل هذه الدعوی االخی 
8  

هر کس   این وضعیت  با  این است که  آن  مشکل  و حداقل  نیست  پوشیده  ی  نی  مزبور  نارسایی جواب 

علیه   –خواسته باشد در فدک ترصف کند باید اقامه دلیل کند، در حایل که مطلوب و مقصود موال  

 دنبال این نتیجه نیست. هم این نبود، محقق بجنوردی  –السالم 
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