
 22ـ  5، ص 1395، بهار و تابستان 16، شماره اول، پیاپی نهمسال    _________ ________________________________    

1  

  

  

  

  ؛»نُورث اء الیانّا معاشر االنب«ث یات ارث به حدیص آینقد تخص

  هدر خطبه فدکی فاطمه زهرا هاي بر استدالل تأکیدبا 

  
  14rohi@gmail.com  استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرسکاووس روحی برندق/ 

  3/7/1395: پذیرشـ  24/1/1395: دریافت

  چكيده

 االحکـام برخـوردار اسـت و مباحـث پردامنـۀ      آیـات ان یان در مت دوچندشی از آیات قرآنی است که از اهمیات ارث بخیآ

ـ مربوط بـه آ  يریاز مباحث تفس یکیاست.  مطلب نیآن گواه بر ا دربارة یو فقه يریتفس ص یـا عـدم   یات ارث، تخصـ ی

ن با استناد بـه سـخن ابـوبکر بـه     ران اهل تسناست. عموم مفس يگذار در ارث یاله يایر انبیات ارث به غیتخصیص آ

ـ معتقدند کـه ا » صدقۀٌ، ما ترکناه نُورث اء الیانّا معاشرَ االنب«که:  از رسول اکرمنقل  ات ارث یـ ث، مخَصّـص آ ین حـد ی

را  مزبـور  ي، ادعافدکیه ۀدر خطب زهرا ۀفاطم هاي بر استدالل تأکیدات ارث با یل مفاد آیاست. پژوهش حاضر از راه تحل

با آیات قرآن مخالفـت دارد و   ث مورد بحث، صراحتاًیافته است که مفاد حدیست جه دین نتیمورد پژوهش قرار داده و به ا

 هـاي گونـاگون از نظریـۀ    و دفـاع  لذا این حـدیث، جعلـی اسـت   است؛ مردود  مزبورث یات ارث به حدیص آیتخص يعااد

  .ندا ادشده، ناکامیث یات ارث به حدیص آیتخص

  ».انا معاشر االنبیاء ال نُورث«ت ارث، حدیث ، خطبۀ فدکیه، ارث، آیافاطمۀ زهراها:  کلیدواژه
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  مقدمه

ات قـرآن،  یـ ت اندك نسبت به کـل آ ین کمیکه در ع اند یات قرآنین آیتر یاز جنجال یبخش االحکام آیات

انـد. در   به خود اختصاص داده يریرا در ضمن مباحث تفس ها لیو تحل ها توجهی از بحث درخورحجم 

از مباحـث   یکـ ی. نـد برخوردار االحکـام  آیـات ان یـ دوچندان در م اهمیتاز  یات ارث بخشیآ این میان

 يایـ ر انبیـ ات ارث بـه غ یـ ص آیات ارث، ادعاي تخصیمربوط به آ يریتفس ، کالمی ویفقه يا رشته انیم

با استناد بـه سـخن ابـوبکر بـه نقـل از رسـول        تسنناست. عموم دانشمندان اهل  يگذار در ارث یاله

، 3، ج1403ترمـذي،  ؛ 152، ص5تـا، ج  (مسـلم، بـی  » صـدقۀٌ ، مـا ترکنـاه   نُورث اء الیاالنب انّا معاشرَ«که:  اکرم

، 12تـا، ج  ؛ شربینی، بی275، ص2ج ،1412سبکی، ؛ 163، ص14تا، ج ؛ عینی، بی262، ص6، ج1420حنبل،  ؛ ابن82ص

، 8، ج1325ی، ؛ ایجـ 278، ص5، ج1401؛ تفتـازانی،  29، ص12، ج1421؛ سرخسی، 715، ص1418؛ سیوطی، 29ص

ـ انب لـذا  ات ارث اسـت و یـ ث، مخَصّـص آ ین حـد ی؛ معتقدند که ا)355ص ـ را از دا یالهـ  يای ات یـ رة آی

عه] یض بـه شـ  یان جز روافض [تعرمفسر همۀ«ي که گفته شده است: در حد ؛دانند میرون یب گذاري ارث

  .)78، ص11، ج1423(قرطبی، » اند ثیه به مفاد حدیص آیبه تخص قایل

ورزنـد.   مـی ات ارث اصـرار  یـ ت آیص هستند و بر عمومین تخصیعه مخالف ایان شمفسردر مقابل، 

از مستندات مهـم کـه    یکیشروع شده است.  از رحلت رسول اکرم پس ين روزهاین بحث از آغازیا

از صـحابه   ياریاسـت کـه در جمـع بسـ     دهد، خطبه فاطمه زهـرا  می ین بحث گواهینه بودن ایریبر د

  . )220، ص29، ج1404؛ مجلسى، 250، ص16تا، ج الحدید، بی ابی (ابنه است راد شدیا رسول خدا

در ایـن  عه مطرح شده و برخی مقاالت یو فقهی اهل تسنن و ش کالمیو  يریدر منابع تفس مسئلهن یا

  :زمینه، بدین قرارند

معـرف:  ، »نُـورث  سالۀ حول حدیث نحن معاشر االنبیاء ال، رتألیفات معروف و موجود شیخ مفید« .1

  ؛60- 59، ص 82 ةشمار ،شیخ مفید ةمقاالت کنگر ۀمجموع صباحی،مهدي 

 محمدرضـا  ترجمـۀ  مفیـد،  نعمـان   محمد بن ،»نُورث نحن معاشر االنبیاء ال حدیث ةسخنی دربار« .2

  ؛58–49، ص 3 ةشمار ،1383تابستان  ،سفینهمجله ، آرام

کـوثر  ، محمدحسین صادقی ترجمۀ ،خالد الغفوري، »ارزیابی حدیث نحن معاشر االنبیاء ال نُورث« .3

  ؛88–29، ص15ة شمار ،1389زمستان ، معارف

 ،1386زمسـتان   ،شناسـی  شـیعه  بسـتانی،  قاسم )،2( »ارزیابی حدیث نحن معاشر االنبیاء ال نُورث« .4

  ؛96–81، ص20 ةشمار



   ۷...»نُورث اء اليانّا معاشر االنب«ث يات ارث به حديص آينقد تخص

، مجلـه  تبـار  حمیدرضـا فهیمـی  ، »نیقیاز منظر فـر ترکنا صدقَه  ال نُورثُ ما بررسی تطبیقی روایت« .5

  ؛56- 35، ص1392 ز و زمستانییپا، 10 ةارشم، پژوهی حدیث

فقـه اهـل   مجلـۀ   ، محمـد رحمـانی،  »نموذجاً - شرف الدین إرث النبی العلّامۀفقه الخالف عند «. 6

  .183 -   165ص، 38 مارة (عربی)، ش البیت

ـ  یژه بـا رو یو به یپژوهش مسئلۀک ی عنوان به  مسئله با این همه این و  يریو تفسـ  یالمـذاهب  نیکـرد ب

رد کـه شایسـته اسـت مـو     آنچنان تاکنون ،فدکیه در خطبۀ فاطمه زهرا هاي بر استدالل تأکیداالخص با ب

نظر از جواز یـا عـدم جـواز تخصـیص      رو این مقاله با صرف این ازتوجه و پژوهش قرار نگرفته است. 

هـا و   درصدد است بـا تأکیـد بـر احتجـاج     2،پوشی از بررسی سندي و چشم 1عموم قرآن با خبر واحد

تخصـیص آیـات ارث بـه     ۀفدکیـه، مسـئل   ۀ وقت در خطبـۀ و خلیف زهرا متقابل فاطمۀهاي  استدالل

بحث و تحلیل قرار دهد و دیدگاه مفسران اهل سـنت را   کانونرا » نُورث انّا معاشر االنبیاء ال«حدیث 

  .  کنددر این باره بررسی 

  گذرا مرور کنیم. به طور فدکیه را ۀاز ورود به بحث مناسب است خطب پیش

  فدکيه ةخطب يگزارش گذرا

بـا   ویـژه  بـه مسـلمانان و   عاد مختلفى از حقایق، خطاب به همۀن ابییاز تب پسن خطبه یدر ا زهرا فاطمۀ

  د:یفرما میاول،  یفۀمخاطب قرار دادن خل

بِى قُحافَۀَ! أَفى کتـابِ اللَّـه أَنْ تَـرِثَ أَبـاك، وال     ] یابنَ أَ إِرثیه؟ [إِرثى/ إِرث أَبى  أَیها الْمسلمونَ! أَأُغْلَب على

هولسرو لَى اللَّهاً [عئاً فَرِیشَی جِئْت لى أَرِثُ أَبى؟! لَقَد؟     ]، أَفَعـورِکُمظُه راءو وهـذْتُمنَبو اللَّه تابک تَرَکْتُم دمع

؛ إِذ قـالَ: فَهـب لـی    ) . وقالَ فیما اقْتَص منْ خَبرِ یحیى بنِ زکَرِیا16ل: إِذْ یقُول: وورِثَ سلَیمانُ داود (نم

  ). وقـالَ [أَیضـاً]: وأُولُـوا الْأَرحـامِ بعضُـهم أَولـى      6 -  5منْ لَدنْک ولیا یرِثُنی ویرِثُ منْ آلِ یعقُوب (مریم: 

). 11وقالَ: یوصیکُم اللَّه فی أَوالدکُم للـذَّکَرِ مثْـلُ حـظِّ الْـأُنْثَیینِ (نسـاء:       ) 75ال: بِبعضٍ فی کتابِ اللَّه (انف

وزعمـتُم أَنْ ال   ).180وقالَ: إِنْ تَرَك خَیراً الْوصیۀُ للْوالدینِ والْأَقْرَبِینَ بِالْمعرُوف، حقا علَـى الْمتَّقـینَ (بقـره:    

نَ الْقُرْآنِحۀٍ [مبِآی اللَّه کُمنَنا، أَفَخَصیب محال رنْ أَبى، وال إِرثَ مةَ لى، وأَبـى [محمـداً     ظْو [نْهـام] أَخْـرَج [  [

الیتَوارثانِ]؟! أَولَست أَنَـا وأَبـى   منْها؟! أَم هلْ تَقُولُونَ: إِنَّ أَهلَ الْملَّتَینِ ال یتَوارثانِ [أَم هلْ تَقُولُونَ: أَهلَ ملَّتَینِ 

 ،29 ، ج1404منْ أَهلِ ملَّۀٍ واحدةٍ؟ أَم أَنْتُم أَعلَم بِخُصوصِ الْقُرْآنِ وعمومه منْ أَبى وابنِ عمـى؟! (مجلسـى،   

ر کتـاب  )؛ اى مسلمانان! آیا رواست که من بر ارثم مغلوب شوم؟ اى پسر ابى قحافـه! آیـا د  227- 220ص

خدا چنین آمده است که تو از پدرت ارث ببرى، ولى من از پدرم ارث نبرم؟! مسـلّماً سـخن دروغـین و    

اى. آیا از روى عمد، کتاب خدا را تـرك کـرده و پشـت سـر      ] نسبت داده ساختگى را [به خدا و رسولش
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و نیـز آنجـا کـه    ». بردو حضرت سلیمان از حضرت داوود ارث «فرماید:  اید؟ آنجا که خداوند مى انداخته

کند، فرمود: [و به یاد آور] زمانى را کـه حضـرت زکریـا [بـه      را نقل مى بن زکریا داستان حضرت یحیى

[خدایا]، پس از جانب خود جانشینى به مـن ارزانـى دار کـه از مـن و خانـدان      « درگاه خدا] عرض کرد: 

بعضـى دیگـر، در کتـاب خـدا مقـدم و       ؛ و نیز فرمود: و خویشاوندان، برخى نسبت به»یعقوب ارث ببرد

کند که سهم پسـر برابـر بـا سـهم دو      و خداوند دربارة فرزندانتان سفارش مى«؛ و فرمود: »سزاوارتر هستند

کسى که آثار مرگ را در خود دید] اگر مالى دارد، باید نسبت به پـدر و مـادر   «[؛ و نیز فرمود: »دختر باشد

ست وصیت کند، و این حقى است بر پرهیزگاران؛ ولى شما گمـان  و دیگر نزدیکان خود به آنچه معروف ا

برم، و میان ما هیچ خویشاوندى وجـود نـدارد.    اى براى من نیست و من از پدرم ارث نمى کنید که بهره مى

] را از آن آیه استثنا نمـوده   ] به شما اختصاص داده و پدرم [حضرت محمد اى را [در قرآن آیا خداوند آیه

برند. آیا من و پدرم از اهل یک دیـن و آیـین    گویید اهل دو دین و آیین از یکدیگر ارث نمى مىاست؟! یا 

] و  ]؟ و یا شما نسبت به عام و خاص قـرآن، از پـدرم [رسـول خـدا     باشیم نیستیم [و هر دو مسلمان نمى

  تر هستید؟! ] آگاه پسرعمویم [على

؛ »أَلْمرْء یحفَـظُ فـى ولْـده   «که  حدیث منقول از پیامبر اکرم سپس انصار را به یاري طلبید و در این میان به

، استناد فرمود و پیامـدهاي بازگشـت از خـط والیـت و     »احترام هر مردى در فرزندان وى باید حفظ شود«

  .)230- 227، ص29 ، ج1404(مجلسى، تأثیر آن در وضعیت حال و آینده اسالم و مسلمانان را برشمرد 

  در پاسخ ایشان گفت: و حضرت زهرا تعریف و تمجید از پیامبر از پسابوبکر 

 دإِنّ الرّآئو ،هإِلّا بِإِذْن لْتمال عو ،ولِ اللَّهسر رأْى تودما ع اللَّهو ... ،ولِ اللَّهسر إِنّـى  یا بِنْتو ،لَهأَه بکْذال ی

نَحنُ معاشرَ الْأَنْبِیاء ال نُـورثُ ذَهبـاً وال فضَّـۀً    «یقُولُ:  ی سمعت رسولَ اللَّهبِه شَهیداً، أَنّ  أُشْهِد اللَّه، وکَفى

لـولى [فَلـأُولى، یـا:    وال داراً وال عقاراً، وإِنّما نُورثُ الْکتاب والْحکْمۀَ والْعلْم والنُّبوةَ. وما کانَ لَنا من طُعمۀٍ فَ

)؛ اى دختر رسول خدا، ... من از نظـر پیـامبر   231- 230(همان، ص ] الْأَمرِ بعدنا أَنْ یحکُم فیه بِحکْمه لوالىفَ

گاه بـه اهـل خـود دروغ     قراول هیچ ننمودم، و جلودار و پیش  تجاوز نکردم، و جز به اذن و اجازة او عمل

 کـه شـنیدم رسـول خـدا     - کنـد  خدا کفایـت مـى  و شهادت  - گیریم گوید، و من خدا را گواه مى نمى

گذاریم، بلکه تنهـا کتـاب و    فرمود: ما طایفۀ پیامبران، براى کسى طال و نقره و خانه و زمین به ارث نمى مى

گذاریم، و هر چیز قابل استفاده از ما به جاي ماند، از آن ولـى امـر    حکمت و دانش و نبوت را به ارث مى

  تواند عمل کند.   کل که صالح دید مىبعد از ماست و او به هر ش

  ن پاسخ داد:یچن زهرا ۀفاطم

ولُ اللَّهسما کانَ أَبى ر !حانَ اللَّهبس     قْفُـویو أَثَـرَه تَّبِـعلْ کانَ یفاً، بخالم هکامأَحال لفاً، وصاد تابِ اللَّهنْ کع

رِ؟ إِعتاللًا علَیه بِالزُّورِ والْبهتانِ؟ وهذا بعد وفاته شَـبیه بِمـا بغـى لَـه مـنَ      ] سوره، أَفَتَجمعونَ إِلَى الْغَد [یقْتَفى

  قُـوبعـنْ آلِ یرِثُ میی ورِثُنقُولُ: یلًا، یقاً فَصناطلًا ودکَماً عح اللَّه تابهذا ک ،هیاتلِ فى ح6(مـریم:   الْغَوآئ (



   ۹...»نُورث اء اليانّا معاشر االنب«ث يات ارث به حديص آينقد تخص

فیما وزع منَ الْأَقْسـاط، وشَـرَع مـنَ الْفَـرائضِ      - عزَّ وجلَّ - ). فَبین16َرِثَ سلَیمانُ داود (نمل: ]: وو [ویقُولُ

هات فـى  ] والشُّـب  نَوالْمیراث، وأَباح منْ حظِّ الذُّکْرانِ والْإناث ما أَزاح بِه علَّۀَ الْمبطلینَ، وأَزالَ التَّظَنِّى [التَّظَـنُّ 

) 18(یوسـف:   مـا تَصـفُونَ    الْغابِرینَ، کَلّا، بلْ سولَت لَکُم أَنْفُسکُم أَمراً، فَصبرٌ جمیلٌ، واللَّه الْمسـتَعانُ علـى  

از کتـاب خـدا اعـراض     گاه پدرم رسول خـدا  اهللا! هیچ )؛ سبحان232- 231، ص29 ، ج1404(مجلسى، 

هـاى آن بـود. آیـا     روي سوره کرد و دنباله نمود؛ بلکه از آن تبعیت مى فت نمىکرد و با احکام آن مخال نمى

آورید؟ و ایـن   ] دلیل مى که با حرف باطل و تهمت [به پیامبر اید که خیانت کنید؟ درحالى همه جمع شده

یـن  هایى است که در زمان حیـاتش داشـتید. ا   کنید، شبیه همان توطئه مى خیانتى که بعد از رحلت پیامبر

فرمایـد:   کند، که مى گویى است که حق را از باطل جدا مى کتاب خداست که داورى است عادل، و سخن

و سـلیمان از داوود،  «فرماید]:  [و نیز مى» ] وارث من و خاندان یعقوب باشد خدایا، فرزندى به من بده که«[

فـرایض و میـراث را تشـریع و    هاى ارث را توزیع کرده و  آنجا که سهم - عزّ وجلّ - و خداوند». ارث برد

ها و شـبهات را در   گویان را برطرف، و گمان هاى دروغ سهم مردان و زنان را بازگو نموده، شبهات و توجیه

چنـین بـراى    بلکه هواهاى نفسانى این«گویید،  چنین نیست که شما مى آینده، زایل و باطل ساخته است. این

یل و پسـندیده، و خداونـد دربـارة آنچـه شـما توصـیف       شما آراسته است، و باید صبر نمود، صبرى جم

  کنید، یاور ماست. مى

قـرآن اشـاره    آنـان در  به عدم تـدبر  انین میو در ا کرداز مسلمانان حاضر گله  ان حضرت فاطمهیدر پا

 بازگشـت   گاه به خانه شد و با زبان شعر به آن حضرت شکوه نمود و آن ه قبر پیامبرفرمود. سپس متوج

  .)230- 233، ص29 ، ج1404(مجلسى،  فرمود يارزگ گله یرمؤمنان علو به امی

 فدکيه ةدر خطب زهرا ةفاطم هاي ل استدالليتحل

بر مخالفـت حـدیث    بري از پیامبر اکرم در برابر خلیفۀ وقت براي اثبات ارث استدالل فاطمۀ زهرا

وم قرآن به خبر واحدـ متمرکز اسـت.  ـ نه عدم جواز تخصیص عم با قرآن» انا معاشر االنبیاء ال نُورث«

اسـتدالل نخسـت را بـا مطالبـۀ دلیـل از       این نکته از چند فراز خطبه قابل استفاده است. فاطمۀ زهرا

» أَفی کتَـابِ اللَّـه أَنْ تَـرِثَ أَبـاك ولَـا أَرِثَ أَبِـی؟!      «فرماید:  قرآن آغاز کرده، خطاب به خلیفه وقت می

اب خدا چنین آمده است که تو از پدرت ارث ببري، ولی مـن از پـدرم ارث   ؛ آیا در کت)227(همان، ص

پاسخ مانده است و در هیچ جاي احتجاج دلیلـی از قـرآن    نبرم؟! این استدالل از سوي خلیفه وقت بی

در ادامۀ جملـۀ   اقامه نشده است. نیز سخن نخست فاطمۀ زهرا در برابر این احتجاج حضرت زهرا

(مسلّماً سـخن   (همان)» شَیئاً فَرِیا  لَقَد جِئْت«فرماید:  که می» ه أَنْ تَرِثَ أَباك ولَا أَرِثَ أَبِی؟!أَفی کتَابِ اللَّ

اي)، صـراحت در دروغـین و سـاختگی بـودن      دروغ و ساختگی را [به خدا و رسـولش] نسـبت داده  

لیل آن در جملۀ بعد آمده اسـت کـه   براي تصرف فدك دارد؛ اما د» انا معاشر االنبیاء ال نُورث«حدیث 

۱۰      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

آیـا از روي  «؛ (همـان) »أَفَعلَى عمد تَرَکْتُم کتَاب اللَّه ونَبذْتُموه وراء ظُهورِکُم«فرماید:  می حضرت زهرا

و ایـن بـدین معناسـت کـه پـذیرش حـدیث       » اید؟ سر انداخته عمد، کتاب خدا را ترك کرده و پشت

گونه کـه در   قرآن و پشت سر انداختن آن است و نه تخصیص آن؛ زیرا همانمذکور، ترك مفاد آیات 

، »أَم أَنْتُم أَعلَم بِخُصوصِ الْقُرْآنِ وعمومه منْ أَبى وابـنِ عمـى؟!  «آمده است:  متن خطبۀ حضرت زهرا

به حـدیثی  تخصیص قرآن در مواردي که بجا باشد داراي اشکال نیست، اما تخصیص مفاد آیات قرآن 

که حجیتش ثابت نیست و پذیرش آن مخالفت با نص صریح قرآن است، ناپذیرفتنی اسـت. در اینجـا   

رو به دو دسته از آیات اسـتناد کـرده اسـت؛ کـه      این درست به همین نکته اشاره دارد. از فاطمۀ زهرا

مجموعۀ آیات  پذیرند، برخی دیگر به هیچ وجه قابل تخصیص نیستند. اگرچه برخی از آنها تخصیص

  اند از: در دو بخش از خطبه، عبارت مورد استناد فاطمه زهرا

1 .»رِثَومانُ ولَیس د؛)16(نمل:» داو 

2 .»بی فَهنْ لم نْکا، لَدیلی ورِثُنی رِثُونْ یآلِ م قُوبع؛  )6و5(مریم:» ی 

3 .»حامِ أُولُواوالْأَر مضُهعلى بضٍ  أَوعی بِبتابِ فک ؛)75(انفال:» اللَّه 

4 .»یکُموصی ی اللَّهف کُمالدلذَّکَرِ أَوثْلُ لظِّ منِ حی؛)11(نساء:» الْأُنْثَی 

 . )180(بقره:» الْمتَّقینَ علَى حقا بِالْمعرُوف الْأَقْرَبِینَو للْوالدینِ الْوصیۀُ خَیراً تَرَك إِنْ«. 5

  شوند: میم یات به دو دسته تقسین آیا

یـا اطـالق   ت یب بر عمومیترت بقره که به ةسور 180 یۀو آ ءنسا ةسور 11 یۀانفال و آ ةسور 75 یۀآ. 1

بـا   ند،سـت یامبران نیـ خصوص پ بارةات اگرچه درین آید. انن داللت داریارحام، اوالد و اَقرب بري همۀ ارث

  3ي شبهه ندارند؛ن جهت جایو از ا ندشو میا اطالق خود آنها را شامل یعموم و 

بري از آنها دارند، ماننـد   اند و صراحت در ارث . آیاتی که در خصوص برخی انبیاي الهی2

 6و  5است و آیات  بري حضرت سلیمان از حضرت داوود سورة نمل که بیانگر ارث 16آیۀ 

اه خـدا  ) از درگـ بر باشـد (حضـرت یحیـی    فرزندي که ارث سورة مریم که حضرت زکریا

 درخواست کرده است.

در مخالفت حـدیث مـورد بحـث بـا قـرآن، بـه نظـر         با توجه به تصریح و تأکید فاطمۀ زهرا

گذاري برخی از انبیاي الهی است و آیـات   رسد که تکیۀ استدالل صرفاً به دو آیۀ مربوط به ارث می

ام و مطلـق ارث  دیگر، مقدمه براي بخش دیگر سخنان حضرت هستند. توضیح اینکه در آیـات عـ  

  (در سه آیۀ اخیر)، دو مسئله مطرح است:



   ۱۱...»نُورث اء اليانّا معاشر االنب«ث يات ارث به حديص آينقد تخص

 يایـ شـاوندان از جملـه دختـران انب   یکـان و خو ینزد ۀکه هم» نیاالقرب«و » االرحام« ةت واژیعموم .1

  گردد؛ میرا شامل  از جمله فاطمه زهرا یاله

  گیرد. دربر میرا  زهرا فاطمۀي از جمله که هر دختر» الْأُنْثَیینِ حظِّ مثْلُ للذَّکَرِ« یۀاطالق آ .2

بـه حـظ و بهـره و     ،»لَـا أَرِثَ مـنْ أَبِـی   ولـی   حظْـوةَ زعمتُم أَلَّا و«با جملۀ  زهرا ۀفاطم اساس براین

ـ بـه دو آ » لَا رحم بینَنَاو«م اشاره دارد و با جملۀ یۀ دودختر به آ عنوان به  خود از رسول خدا يبر ارث ۀ ی

از نظـر  » قـرب «و » رحم« ةکه واژ . گفتنی استرحم و اقرب بودن را مطرح کرده است ۀمسئلن که یآغاز

  معنا همسو هستند.  

بر رد تخصیص آیات عام و مطلق ارث مبتنی است.  بنابراین استدالل اخیر حضرت زهرا

، 1404(مجلسـى،  » ؟! أَخْرَج منْهـا أَبِـی   بِآیۀٍأَفَخَصکُم اللَّه «فرماید:  لذا در ادامه با صراحت می

) اي از قرآن را به شما اختصاص داده و پدرم (حضرت محمد ؛ آیا خداوند آیه)227، ص29 ج

را از آن استثنا نموده است؟! سپس به مواردي که از اطالق یا عموم آیه خارج شده اشاره، و با 

بـري   عـدم ارث  فرماید؛ از جمله هاي انکاري شمول آنها نسبت به خود را نفی می ارائه پرسش

أَنَا وأَبِی   ملَّتَینِ لَا یتَوارثَانِ؟!، أَولَست  أَم هلْ تَقُولُونَ أَهلُ«فرماید:  که می کافر از مسلمان، چنان

ةٍمنْ أَهلِ  داحلَّۀٍ وگویید (دین من و پدرم یکی نیست و) اهل دو دین  ؛ یا اینکه می(همان)» ؟!م

برند. آیا من و پدرم از اهل یـک دیـن و آیـین نیسـتیم (و هـر دو       نمیو آیین از یکدیگر ارث 

  باشیم)؟! مسلمان نمی

پردازد که به هـر دو دسـته آیـات مربـوط      به استدالل دیگري می در ادامه، حضرت زهرا

شود و آن این است که اساساً شرط اجتهاد در دین و استنباط از قرآن، علـم بـه قـرآن و از     می

ناپذیر قرآن است که قطعـاً در   پذیر و تخصیص یات عام و خاص و تخصیصجمله آگاهی از آ

که در  از همۀ صحابه برتر و اعلم هستند؛ چنان و امیر مؤمنان علی این زمینه، حضرت زهرا

هاي همین خطبه آمده است و اهل تسنن بـه اعلـم    بخشی از اقرارهاي خلیفۀ وقت در احتجاج

. بـه ایـن ترتیـب،    )614، ص11، ج1401(متقی هندي، ر دارند در میان همۀ امت اقرا بودن علی

گیرد که اعلم به آیات عام و خاص قرآن، اولی به اظهارنظر دربـارة   گونه شکل می استدالل این

اند. بنـابراین سـخن خلیفـۀ     اند و تخصیص نخورده گوییم که این آیات عام قرآن است و ما می

س استدالل اخیر نیز صـرفاً بـه آیـات دسـتۀ دوم     اسا وقت، حدیث ساختگی خواهد بود. براین

مربوط خواهد بود که دربارة آنها سخن از تخصیص و عدم آن جریان دارد و نـه آیـات دسـته    

۱۲      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

أَم أَنْتُم أَعلَم بِخُصـوصِ الْقُـرْآنِ   «در این زمینه این است که  اول. متن استدالل حضرت زهرا

 ؛ و یا شما نسبت به عام و خاص قرآن،)227، ص29 ، ج1404(مجلسى، !» وعمومه منْ أَبِی وابنِ عمی؟

  تر هستید؟! ) آگاه) و پسر عمویم (علیاز پدرم (رسول خدا

ولَـا عملْـت إِلَّـا بِإِذْنـه      واللَّه ما عدوت رأْي رسولِ اللَّه«دهد که  در مقابل، ابوبکر پاسخ می

تجاوز نکردم، و جز به اذن و اجازة او عمـل   گند، من از نظر پیامبر؛ به خدا سو)231(همان، ص

) اتفاق مسلمانان بر 2و ( ) حدیثی از رسول اکرم1ننمودم. مفاد این بخش از سخن، استناد به (

در پاسـخ   فاطمـۀ زهـرا   گذشت؛ امـا  که رد اولی در بیان فاطمۀ زهرا (همان)این مسئله است 

ساختگی بودن آن، همراه با رد اجماع و اتفاق بر باطـل مسـلمانان در   دوباره به رد این حدیث و 

عـنْ کتَـابِ    رسولُ اللَّه  سبحانَ اللَّه! ما کَانَ«آغازد:  فرماید و با این عبارت می آن زمان تأکید می

از کتاب  پدرم رسول خداگاه  ؛ سبحان اهللا! هیچ)232(همـان، ص » اللَّه صادفاً، ولَا لأَحکَامه مخَالفاً

 نمود. از ایـن بخـش از سـخن حضـرت زهـرا      خدا رویگردان نبود و با احکام آن مخالفت نمی

. حدیث یادشده سـاختگی و  2. حدیث یادشده با قرآن و احکام آن مخالفت دارد؛ 1آید که  برمی

کـه در   اتنها بعد از رحلت رسـول خـد   . چنین اموري نه3است؛  باطل و بهتان به رسول خدا

گذاري انبیاي الهـی در دو آیـۀ    . آیات مربوط به ارث4زمان حیات ظاهري او سابقه داشته است؛ 

  صراحت مخالف با حدیث یادشده هستند. یادشده به

اد یـ ل از آن حضـرت  یـ ده و با تجلشمار آور یفۀ وقت همۀ سخنان حضرت را راست بهشگفتا که خل

 ،دهیـ فاق مسلمانان و شهادت آنان بـر غصـب فـدك اصـرار ورز    اتی در ادامه همچنان بر ول ،(همان)کرده 

ـ ؛ ا(همـان) » منْهم أَخَذْت ما أَخَذْت اتفاقبِوبینَک قَلَّدونی ما تَقَلَّدت، وهؤُلَاء الْمسلمونَ بینی «د: یگو می ن ی

ا به گردن من انداختنـد، و مـن   دة خالفت رها بودند که قالنیان من و تو. هم ایم یشاهد و قاض نمسلمانا

د، بلکه همچنان مسـلمانان را  یآ میکوتاه ن زهرا حال فاطمۀ با این آن را گرفتم.  ها نیفاق نظر همیز با اتن

ن بخـش از  یـ خواند. مفاد ا میر در قرآن فراي بازداشته، به تدبو زشتکار ییگو ش به باطل و گزافهیاز گرا

بر باطل هرچنـد   اتفاق ثانیاً خالف قرآن و مردود است و یاختگث سیحدیشان آن است که اوالً سخن ا

  .)233(همان، صمسلمانان باشند، باطل است  ۀهم

انـد، در صـدد عـالج     را پذیرفتـه  »انـا معاشـر...  «کسانی که تخصیص آیات ارث توسـط روایـت   

ري آیـه یـا   و در مفـاد ظـاه   نـد بري از پیـامبران بـر آمد   ناسازگاري این حدیث با آیات مربوط به ارث

  د.شو در ادامه طرح و بررسی می این مطلب روایت دخل و تصرف کردند که



   ۱۳...»نُورث اء اليانّا معاشر االنب«ث يات ارث به حديص آينقد تخص

 از پيامبران   بري ارثهاي پيشنهادي براي حل تعارض حديث با آيات گوياي  بررسي راه

سـه احتمـال    ایـ د و زکروداو یامبر الهـ یدو پ گذاري ارثات مربوط به ینه مفاد آیان در زممفسران یدر م

وراثت ملک در مـورد وراثـت حضـرت     .3وراثت علم؛  .2نبوت؛  گذاري ارثوراثت و  .1مطرح است: 

از  یـی حیحضـرت   بـري  ارثشود و خصوص وراثت مال در  میز ین ییکه شامل دارا ودومان از دایسل

، 8؛ ج776، ص6، ج1372؛ طبرسـی،  5، ص3، ج1407؛ زمخشـري،  105، ص7تـا، ج  (طوسی، بـی  ایحضرت زکر

ـ ا نقـد هـر   یـ ل اثبات و یادامه دال در. )81و78، ص11، ج1423؛ قرطبی، 83ص بـه طـور    هـا  ک از احتمـال ی

  گردد: میجداگانه مطرح 

  وراثت نبوت

یافتـه از داوود   میراث انتقـال  )181، ص4، ج1419 عجیبـه،  ابن ؛156و6، ص4، ج1418 بیضاوي،(برخی مفسران 

انـا معاشـر   «تعـارض بـین حـدیث     ترتیـب  دانند و به ایـن  را نبوت می ریا به یحییبه سلیمان و از زک

است کـه   ین جهت مورد اشکال است که نبوت مقامی الهین احتمال از ایاند. ا با آیه را حل کرده »ءاالنبیا

ر یپـذ  شـود و هرگـز ارث   مـی به شخص اعطا سبحان خداوند  ياز سو هاي خاص يدر صورت توانمند

 هـاي  گر مقـام ید که چنان ؛)349، ص15، ج1393طبـایى،  (طبامنتقل شود  يگریا دیست تا از پدر به پسر و ین

  .)10، ص14(همان، ج ندستیبردار ن که قطعاً ارث اند یاله ی وباطن اموريز یمانند خالفت ن يمعنو

ـ بلکـه پ  ،نبوت نیست بري ارثاند مقصود  نبوت گفته پذیري ارثبرخی با عنایت به عدم   شـدن امبر ی

 ؛)347و مقایسه کنید با: همـان، ص  164، ص14، ج1423(ر.ك: قرطبی،  ستی مقصود اامبر قبلیبعد از پ يامبریپ

(خطیـب،  انـد   واژة ارث را به خالفت و جانشینی تأویل بـرده نبوت،  پذیري ارثاعتراف به عدم  رغم و به

  . )725، ص8، ج1424

کـه  که این مسئله کامالً برخالف قاعده مورد پذیرش در تفسیر و معنا کـردن واژگـان اسـت     درحالی

کند واژه را بر معناي حقیقی متبادر از آن حمل کنیم و حمل واژه بر معناي مجـازي بـرخالف    ایجاب می

گذاري چیزي پس از مـرگ   اساس معناي حقیقی و متبادر از واژة ارث، به ارث قاعدة یادشده است. براین

از کس دیگر، که ، نه خالفت و جانشینی کسی )863، ص1، ج1412(راغب اصفهانی، شخص توسط اوست 

آیند و حمل واژة ارث بـر آن   حتی در صورت پذیرش این تفسیر، معنایی مجازي براي ارث به شمار می

در لغـت،  » ارث«پـذیر باشـد، نابجاسـت. بنـابراین لفـظ       دو تا زمانی که حمل آن بر معناي حقیقی امکان

رد آن در غیـر امـوال از بـاب    شـود و کـارب   عرف و شرع بر انتقال مالی از موروث به وارث استعمال مـی 

  مجاز و توسع است و عدول از معناي حقیقی به معناي مجازي بدون قرینه جایز نیست.

۱۴      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

گذاري نبوت تالشی مذبوحانـه بـه شـمار     که گفته شد، حمل ارث بر معناي مجازي آن در ارث چنان

قال نیست و حمل ارث بـر  آید، زیرا با دلیل عقلی پیشین اثبات شد که نبوت و علم و حکمت قابل انت می

معناي مجازي زمانی درست است که راهی براي معناي حقیقی در میان نباشد، و این درحالی اسـت کـه   

هاي پـیش و پـس یعنـی سـیاق      الحقیقه، که اقتضاي قراین موجود لفظی در آیه اعم از جمله اصالۀتنها  نه

  آیات، داللت بر معناي حقیقی دارد.  

  وراثت علم و دانش

گـذاري علـم و دانـش اسـت      سـورة نمـل، ارث   16سـورة مـریم و    6ین احتمال مطرح در آیۀ دوم

، 1372؛ طبرسـی،  5، ص3، ج1407؛ زمخشـري،  105، ص7تا، ج ؛ طوسی، بی156و6، ص4، ج1418 بیضاوي،(

. این احتمـال از  )81و78، ص11، ج1423؛ قرطبی، 181، ص4، ج1419 عجیبه، ابن؛ 83، ص8؛ ج776، ص6ج

از آن برخوردارند از نوع علم فکـري اکتسـابی    درست است که علمی که انبیاي الهیاین جهت نا

نیست تا قابل انتقال از پدر به پسر و یا فرد دیگـر باشـد؛ بلکـه از نـوع علـم حضـوري و کرامتـی        

اعطایی از سوي خداوند سبحان است. بنابراین انبیا و رسوالن الهی هرگز از غیر پیامبر و یا حتی از 

. از سوي دیگـر، دربـارة آیـۀ مربـوط بـه      )349، ص15، ج1393(طباطبـایى،  برند  ر دیگر ارث نمیپیامب

، دور از مقام آن حضرت است که بیم آن را داشته باشد که دیگران جاي فرزنـدان  حضرت زکریا

و بـدین   )5م:(مـری ورائـی)   مـنْ  الْمـوالی  خفْت او را در احراز مقام نبوت و علم لدنّی بگیرند (وإِنِّی

سبب از خدا درخواست کند که به او فرزندي عطا کند که فرزنـد او داراي ایـن مقـام باشـد و نـه      

آید که حضـرت   برمی )78و77(انبیاء:. از این گذشته، از آیات قرآن )43، ص2، ج1419بالغی، (دیگران 

ابراین احتمـال  . بنـ )42(همـان، ص از علم و حکمت برخوردار بوده است  در زمان داوود سلیمان

  دور از مفاد دو آیۀ مورد بحث خواهد بود.   دوم نیز همانند احتمال نخست به

 يو ملک يوراثت مال

، 4، ج1418 بیضـاوي، (اسـت   یو ملکـ  یمـال  گـذاري  ارثمـورد بحـث، کـه     یـۀ دو آ بـارة م دراحتمال سو

؛ 83، ص8؛ ج776ص ،6، ج1372؛ طبرسـی،  5، ص3، ج1407؛ زمخشـري،  105، ص7تـا، ج  ؛ طوسی، بـی 156و6ص

تمام بـودن  یل نان بودن آن به دلیافزون بر متع ،)81و78، ص11، ج1423؛ قرطبی، 181، ص4، ج1419 عجیبه، ابن

(خـواه بـه صـورت اسـتعمال     » ارث«ه است کـه متبـادر از واژة   جهت مورد توج این از گذشته،دو وجه 

ثت ماترك میت شامل مـال و دیگـر   ها، ورا زبان در تفاهم عرف اهل لسان و عرب) يا مجازیو  یقیحق



   ۱۵...»نُورث اء اليانّا معاشر االنب«ث يات ارث به حديص آينقد تخص

(طباطبـایى،  گیرد  را دربر می ودوملک دا ،مربوط به حضرت سلیمان ۀامور دنیوي است که در مورد آی

، به لحاظ عدم وجـود فرمـانروایی   مربوط به حضرت یحیی ۀآی بارةکه در چنان ؛)349، ص15، ج1393

  4.)12، ص14(همان، جگردد  ، اموال را شامل میبراي حضرت زکریا

در لغت و شریعت دربارة اموالی » ارث«تر گفته شد، واژة  گونه که پیش به عبارت دیگر، همان

رود و کاربرد آن در غیر اموال، از بـاب مجـاز و    یابد، به کار می که از موروث به وارث انتقال می

راین مـراد از  توسع است و عدول از معناي حقیقی به معناي مجازي بدون قرینه جایز نیست. بناب

. همچنین افزون بر اقتضاي اصل )776، ص6، ج1372(طبرسی، ارث در این آیه نیز ارث مالی است 

کنند؛ زیرا در یکـی از دو   هاي مورد بحث، قراین معینه نیز ارث مالی را تعیین می تبادر دربارة آیه

؛ )6(مـریم: » رضیا رب واجعلْه«کند که  از خداوند درخواست می آیۀ مورد بحث، حضرت زکریا

خدایا ولی و وارث مرا مورد رضا و خشنودي خود قرار ده. روشن است که کاربرد این عبـارت  

گذاري نبوت و پیامبري لغو و بیهوده است؛ زیرا هر پیامبري مقام رضا و بـاالتر از آن   دربارة ارث

از ایـن گذشـته، در ادامـه    را داراست. لذا درخواست مورد خشنود بودن او نابجـا خواهـد بـود.    

؛ من از وارثان بعـد از خـود   )5(مریم: »ورائی منْ الْموالی خفْت وإِنِّی«فرماید  می حضرت زکریا

از خدا درخواست وارث کرده، آن  آید که دلیل اینکه حضرت زکریا بیم دارم. از این جمله برمی

یق را وارث نبوت و علم قرار دهد، بـا مقـام   است که بیم دارد و بیم از اینکه خداوند کسانی ناال

سازگار نیست، بلکه صرفاً مال است که انسان از تصرف آن توسط نااهالن بـیم   حضرت زکریا

  .)42، ص2، ج1393؛ طباطبایى، 83، ص8؛ ج777، ص6، ج1372(طبرسی، کند  پیدا می

 یمـال  گـذاري  ارثها خصوص ن و مراد از آنیمتع ،مورد بحث یۀدو آ بارةم دراساس احتمال سو براین

  خواهد بود. یا ملکیو 

رو شده است که در ادامه همـراه بـا نقـد     هه با اشکاالت متعدد روبین احتمال در مفاد آین حال، ایبا ا

 گردد. میذکر 

  يمال گذاري ارثوارد بر  يها پاسخ اشکال

ر همۀ شرایع و ملـل  . در اشکال بر احتمال سوم، گفته شده است که وراثت مالی قانونی ثابت د1

، 5، ج1419 کثیر، ابن(بود، وجهی براي ذکر آن نبود  است، و اگر وراثت خاص (نبوت) مد نظر نمی

از میان برادران بسیاري که داشت، نبـود   و نیز وجهی براي تخصیص حضرت سلیمان )189ص

 . )55، ص7؛ ج164، ص6(همان، ج

۱۶      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

جاري است براي خصوص انبیاي الهی هـیچ   اي که در همۀ شرایع و ملل نقد: اوالً ذکر مسئله

ن نکتـه را  یـ جاي اشکال نیست؛ چراکه ممکن است ذکر آن براي دفع توهم عدم شمول بوده و ا

گردد. امـا وجـه    یز میگذاري انبیاي الهی ن کند که عموم و اطالق آیات ارث شامل ارث يادآوری

، بلکـه بـه   حضـرت داوود بري دیگر فرزندان  نه به دلیل عدم ارث تخصیص حضرت سلیمان

 دلیل شایستگی اوست؛

 یل به مال و مال دوسـت یتما امبرانیشود که پ میمال، موجب  گذاري ارث که ز گفته شده استین. 2

  .)57، ص6، ج1430دره، (ست ین با مقام آنان سازگار نید و انرا در دل بپروران

مـردود   یاله يایرة انبیاز نظر قرآن و س ییایتنها در صورت صرفاً دن گذاري ارثل به ینقد: با آنکه تما

 يدیـ توح يو باالتر از آن بـا هـدف بلنـد و واال    یاهداف آخرت يل به مال، ملک و... برایتما یاست، ول

آنکـه   ویـژه  به ؛ن بوده استیسازگار است که محور عمل آنها هم ایا و اولیامبران و اوصیتنها با مقام پ نه

م در یاً قـرآن کـر  اتفاقـ جدا نخواهد بود. در هـر حـال،    يویل به اسباب دنیاگاه از تم چی، هییایدن یزندگ

سـته آن  یچ کـس شا یرا که ه حکومتیگشا و  آورده است که ملک جهان مانیرة حضرت سلیوصف س

 ساسـا  براین .)35(ص:» بعدي منْ لأَحد ینْبغی ال ملْکاً لی هبو«است:  کردهنباشد، از خداوند درخواست 

 یجاد کند؛ا یه خللیتواند در ظهور آ میز نیبا نیظاهر ز به ین سخن سادةا

کـل  ن امـوال آنـان بـه    یبنابرا .منزلۀ پدران امت خود هستند به  امبرانین گفته شده است پیهمچن. 3

 .(همان)ق دارد امت تعل

افـراد از آنهـا ارث   سـت تـا   ین يا ی و شناسنامهقطعاً پدر نسب امبرانینقد: مقصود از پدر امت بودن پ

ـ         ۀز از همید آنها نیببرند؛ وگرنه با ش از یافراد امت کـه فرزنـدان آنهـا هسـتند، در صـورت مـرگ آنهـا پ

  ینده بدان التزام نخواهد داشت؛است که هرگز گو يا مسئلهن یبردند و ا میارث  امبرانیپ

 یمـال  گـذاري  ارث مـریم بـر  سـورة   6نمـل و  سورة  16ات یاز مفسران اهل تسنن ظهور آ یبرخ. 4

ت مورد بحـث را  ی، مفاد روا»انا معاشر االنبیاء ...«پذیرفته و براي حل تعارض آن با روایت  ی رااله يایانب

 . )11- 12، ص16، ج1420عاشور،  (ابناند  اختصاص داده به رسول اکرم

آیـات  آید که در تضاد کامـل بـا    نقد: این سخن نیز توجیه ناپسندي براي روایتی به شمار می

معنـاي   بـر  وضـعی  داللت به که خود »معشر«قرار دارد؛ زیرا روایت مورد بحث با توجه به واژة 

 تـر  گسـترده  شمولش است شده بسته جمع روایت این در و حتی کند می گروه داللت و جماعت

با توجـه بـه اینکـه واژة جمـع     » االنبیاء«گیرد. همچنین  هاي انبیا را دربر می شود و همۀ گروه می



   ۱۷...»نُورث اء اليانّا معاشر االنب«ث يات ارث به حديص آينقد تخص

 ایـن  رغـم  محلی به الف و الم است و مفید استغراق است، ظهور در عموم انبیاي الهی دارد. بـه  

 طـرف  از معنـا  ایـن  ارادة و اسـت  مستهجن بسیار فرد یک در مفادي چنین کردن محدود تعبیر،

  .نیست پذیرفتنی است، بلیغان و فصیحان سرآمد که کسی

قرآن، آن را کنار بگذارد، دست به توجیه آن زده و بـدون  مفسر به جاي آنکه به دلیل مخالفت روایت با 

  اختصاص داده است؛ شود، به خصوص رسول اکرم دلیل، مفاد آن را که همۀ انبیاي الهی را شامل می

عه آمـده  یشـ  یـی که در جوامع روا ات مشابه آن رایت مورد بحث، رواید رواییبا تأ یسرانجام بعض. 5

إِنَّمـا ورثُـوا   ولَـا دینَـاراً   وذَلک أَنَّ الْأَنْبِیاء لَم یورثُـوا درهمـاً   والْأَنْبِیاء  ورثَۀُلْعلَماء إِنَّ ا« از جمله اینکه  ،است

» مـا انّ« ةح که واژین توضیبا ا اند؛ د ذکر کردهییتأ عنوان به )10، ص1، ج1404 صفار،(»  منْ أَحادیثهِم  أَحادیثَ

 ،گذارنـد  به ارث می ین آنچه انبیاداللت بر حصر دارد. بنابرا» منْ أَحادیثهِم  نَّما ورثُوا أَحادیثَإِو« ۀدر جمل

  .)218، ص4تا، ج (آلوسی، بیاحادیث ایشان است نه اموال 

مقصود روایت ایـن   ،اند نیز گفته )41- 40، ص2، ج1383(صدرالدین شیرازى، نظران  صاحب که چناننقد: 

 ،مانـد  هاي بعد مـی  و براي نسل شود می رسوالن الهی به دیگران منتقل عنوان  بهنچه از پیامبران است که آ

اما این منافاتی ندارد که اموال ایشان بـه فرزنـدان و    ی ایشان؛یرااعلم و احادیث ایشان است نه اموال و د

  خویشاوندانشان انتقال یابد.

 ویـژه  ـ بـه  است یفیاحتمال ضع ،ن وجهیهرچند ا ـ»ءاینحن معاشر االنب«ت یروا يدر معنا گریوجه د

ن است که مقصـود از  یمطرح است، ا» ما ترکناه صدقه« ةعه بدون گزاریش ییکه در جوامع روا یبه صورت

مبالغـه در عـدم    يست، بلکه به صورت مجازین امبرانیتوسط پ یمال گذاري ارثت به یمشروع یآن نف

  .)16، ص15، ج1419 اهللا، فضل(است  يادبه امور م یاله يایانب یاشتغال ذهن

ن اسـت کـه   یا فدکیه ۀدر خطب ات مورد استشهاد حضرت زهرایل آیو تحل یجه بررسیسان، نت نیبد

 یـات دسـتۀ  (آ يدوم) و بلکه صراحت و نص مـورد  یات دستۀا اطالق خود (آیات با ظهور عموم ین آیا

و مشـابه آن   یمـال  گـذاري  ارثا وجـوب)  یاب بلکه مطلوب بودن (اعم از استحب و اول) داللت بر جواز

  دارد. یاله يایانب ي، از سوییمانند فرمانروا

  گيري جهينت

در مقابـل خلیفـۀ وقـت در خطبـۀ      هاي حضرت زهرا رهاورد پژوهش حاضر با تحلیل احتجاج

انّـا معاشـرَ   «به دلیل حـدیث   فدکیه آن است که ادعاي تخصیص آیات ارث به غیر انبیاي الهی

، ناتمـام اسـت و مـراد از آیـات ارث دربـارة انبیـاي الهـی       » صـدقۀٌ بیاء ال نُورث، ما ترکناه االن

۱۸      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

ــرفاً ارث    ارث ــود ص ــت و مقص ــش نیس ــم و دان ــوت و عل ــذاري نب ــت و   گ ــالی اس ــذاري م گ

. عمـومی   ،2گذاري در روایت به پیامبر اکـرم  . اختصاص عدم ارث1هایی از قبیل  تراشی اشکال

. تأویـل  3از میـان سـایر بـرادرانش،     و ناموجه بودن ذکر حضـرت سـلیمان  بودن قانون وراثت 

گـذاري نشـان    . اینکـه ارث 4بري از پیامبر، به پیامبر شدن بعد از پیامبر و یا خالفـت از او،   ارث

. پدر بودن پیامبران نسبت بـه همـۀ افـراد    5تمایل به دنیاست و انبیاي الهی از آن مبرا هستند، و 

، یک حدیث »نحن معاشر االنبیاء ال نُورث«ی مردود هستند و در نتیجه حدیث کل امت، همگی به

جعلی بیش نیست و تخصیص آیات ارث به این حدیث و بیرون کردن انبیاي الهی از عموم و یا 

  اي مخالف با قرآن است. اطالق آیات ارث، گزاره

   _____________________ ________________________________   ها نوشت پی

هرگـز   هاي این آیه که دیدگاه اکثر مجتهدان نیز آن است، اینکـه پیـامبران   یکی از تخصیص«نگارد:  سورة نساء می 11. بر خالف دیدگاه فخر رازي که در تفسیر آیه 1

ارث خواست و ارث او را به او ندادند و [کسانی کـه منـع ارث کردنـد] بـه ایـن       فاطمه اند که گذارند، و شیعه با این دیدگاه مخالفت ورزیده و روایت کرده ارث نمی

 حـظِّ  مثْـلُ  للـذَّکَرِ «بـه عمـوم آیـۀ     ، احتجاج کردند، در این هنگام فاطمـه »نَحنُ معاشرَ الْأَنْبِیاء لَا نُورِثُ ما ترکناه صدقۀ« - علیه الصالة والسالم –سخن از رسول خدا 

» با استناد به قاعدة عدم جواز تخصیص عموم قرآن با خبر واحد، این سخن را گفته است (سهم پسر، برابر با سهم دو دختر باشد) استدالل کرد. گویی فاطمه» ثَیینِالْأُنْ

اسـت، ولـی دیـدگاه رایـج در میـان      هاي مختلفی مطرح شده  ). اگرچه در اصل امکان تخصیص قرآن به خبر واحد، در علم اصول دیدگاه514، ص9، ج1421 ،(رازي

؛ 248، ص1413اصولیان شیعه و اهل تسنن (برخالف مخالفت برخی از دانشمندان اهل تسنن) جواز تخصیص عمومات قـرآن بـه خبـر واحـد اسـت (ر.ك: غزالـی،       

ي برخی بزرگان شیعه گفته شـده اسـت، ایـن    ). بنابراین مقصود از این سخن که از سو216، ص1، ج1370؛ مظفر، 399، ص1430خویی، ؛ 86، ص3، ج1400رازي، 

)، و این مبناي شیخ طوسی است، ولی قطعـاً مقصـود از آن   83، ص8تا، ج تواند مخصص یا ناسخ عموم قرآن باشد (طوسی، بی خبر، خبر واحد است و خبر واحد نمی

تـا،   بـی ابن شهید ثانى، اي مردود است ( در هر حال این نظریه، نظریهدر اینجا صرف خبر واحد بودن نیست، بلکه خبر واحدي است که داراي شرایط حجیت نیست و 

)؛ وگرنـه در نظـر خـود    325، ص2 ، ج1400حسینى فیروزآبادى، ؛ 469، ص4 ، ج1422خویى، ؛ 636، ص3 ، ج1415جزایرى، ؛ 312، ص1 ، ج1428انصارى، ؛ 40ص
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). بنابراین شیخ طوسی به این نکته تعریض دارد که ایـن خبـر واحـد    126، ص1 ، ج1417طوسى، شیخ طوسی خبر واحد در صورت دارا بودن شرایطی حجت است (

  تواند مخصص یا ناسخ عموم قرآن باشد.  بخصوص چون داراي شرایط حجیت نیست، اساساً حجت نیست، لذا نمی

در جوامع روایی اهل تسـنن در نقـل آن وجـود دارد، از نظـر اهـل      هاي مختصري که  با وجود تفاوت» انا معاشر االنبیاء النورث ما ترکناه صدقۀ«. زیرا اگرچه حدیث 2

شـود کـه در    ). با وجود اینکه این حدیث جزو احادیث مفرد است و حدیث مفرد در اصطالح به حدیثی گفته می40، ص1392تبار،  الصدور است (فهیمی تسنن قطعی

). (در اصـطالح  168، ص1424نژاد،  بنابر دیدگاه شیعه) نقل کرده باشد (جدیدي بیت اهل (و یا سلسله سند حدیث فقط یک راوي مضمون حدیث را از پیامبر اکرم

) نادیـده گرفتـه شـده    43- 41، ص1392تبـار،   ها (فهیمی اي است که ظاهراً در برخی نگاشته الحدیث، خبر مفرد غیر از خبر واحد است و این نکته علم درایه و مصطلح

انـد آن را از مفـرد بـودن     اند. اگرچه برخی درصدد افزایش ناقالن حدیث برآمده و خواسـته  به مفرد بودن این حدیث تصریح کردهاست). لذا برخی از اهل تسنن خود 

ی ناکـام  اند، تالشـ  )، ولی این تالش به دلیل آنکه ناقالن دیگر به جز ابوبکر، حدیث را از او نقل کرده47، ص1392تبار،  ؛ فهیمی427، ص2تا، ج خارج کنند (آلوسی، بی

اي کـه مـورد ابـتالي آن،     توان دلیل بر ضعف آن دانست. ولی باید توجه داشت در مسـئله  نفسه را نمی آید؛ لیکن انصاف این است که مفرد بودن حدیث فی شمار می به

ارتباط دارد و طبیعتاً بعـد از او مـورد پرسـش واقـع      است، بلکه با شخصیت پیامبر اکرم کننده در فدك، او و امیر مؤمنان علی و تصرّف ، فاطمه زهرافرزند پیامبر

اي نـه بـراي    اقتضا دارد که چنـین مسـئله   آموزي پیامبر اکرم ـ مقام تبیین دین و حکمت که چنین شده و بلکه بالفاصله مورد اختالف قطعی قرار گرفت شودـ چنان می

لـو  «اي براي آنان بیان نشـده   تنها چنین مسئله شد. بنابراین ازآنجاکه نه تبیین می و علی ه زهراویژه براي فاطم خصوص ابوبکر، بلکه براي عدة بسیاري از صحابه و به

  توان به جعلی بودن این حدیث قطع پیدا کرد.   ، می»کان لبان

، »الْأَرحـامِ «مورد آیات مشتمل بـر واژه  اساس، اگرچه در بحث از رابطه آن با حدیث مورد بحث، سخن از تخصیص آن به حدیث به میان آمده است و این در  . براین3

این یک اشتباه فنی است؛ چراکه تخصـیص در برابـر عمـوم قـرار دارد و ایـن تعبیـر       » للذَّکَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَیینِ«و جمله » أَوالدکُم«درست است، ولی در مورد » الْأَقْرَبِینَ«

واژه دال بر عموم در میان نیست. لـذا بایـد از آن بـه لحـاظ     » للذَّکَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَیینِ«و » أَوالدکُم«درست است، ولی در مورد » الْأَقْرَبِینَ«و » الْأَرحامِ«اگرچه درخصوص 

و این نکته خللی در اصـل بحـث    توان تلقی کرد شد، لیکن این یک تعبیر مسامحی است و مراد گوینده تخصیص را تقیید می آنکه در برابر اطالق است، تقیید تعبیر می

  کند. ایجاد نمی

ناپذیري علم از شخصی به شخص دیگر به واسطه ارث روشـن اسـت، و    . از این گذشته، اگر علم را بر اساس نظریه اتحاد عاقل و معقول متحد با نفس بدانیم، انتقال4

تجرد صور علمی و قیام صدوري (و نه حلولی) آنها به نفس، انتقـال علـم از شخصـی     حتی اگر علم و عالم مغایرت وجودي داشته باشند، در این صورت نیز به لحاظ

د و قیام آنهـا بـه عـالم    به شخص دیگر به واسطه ارث محال خواهد بود، و در مرحله سوم، اگر قایل به این باشیم که صور علمی، عرَض و قایم به مدرِك و عالم هستن

). شـایان توجـه   176، ص1415ن انتقال عرَض از موضوعی دیگر، انتقال علم از شخصی به شخص دیگر، محال است (صدر، قیام حلولی است، باز به لحاظ محال بود

  ) به صورت ناقص آورده شده است.51، ص1392تبار،  است سخن مرحوم صدر توسط برخی نویسندگان (فهیمی

۲۰      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

 منابع

(تفسـیر اآللوسـی)، بیـروت، دار إحیـاء      عظیم و السبع المثانیروح المعانی فی تفسیر القرآن ال  ،تـا  آلوسی، محمود، بی

  التراث العربی. 

دار احیـاء   ،جـا  بـو الفضـل ابـراهیم، بـی    ، تحقیق: محمد اشرح نهج البالغۀ، تا الحدید، عبدالحمید بن هبۀ اهللا، بی بیابن ا

 الکتب العربیۀ عیسى البابی الحلبی و شرکا.

  .الرسالۀ مؤسسۀجا،  یگران، بیق: شعیب األرنؤوط و دیتحقچ دوم،  ،مسند احمد ق،1420حنبل، احمد،  ابن

 .نا بی قم، چ نهم، ،معالم الدین و مالذ المجتهدین تا، بی الدین، شهید ثانى، حسن بن زین ابن

 التاریخ العربی. مؤسسۀعاشور)، بیروت،  (تفسیر ابن التحریر و التنویرق، 1420عاشور، محمد الطاهر بن محمد،  ابن

 .حسن عباس زکی ،قاهره ،البحر المدید فی تفسیر القرآن المجیدق، 1419، به، احمدیعج ناب

 .العلمیۀدار الکتب  ،روتی، بالتفسیر القرآن العظیم ق،1419 ل بن عمر،یر، اسماعیکث ابن

  .روت، دار صادری، بلسان العرب تا، بیمنظور، محمد بن مکرم،  ابن

 .نا بی قم، چ نهم، ،لفرائد األصوق، 1428 انصارى، مرتضى،

 منشورات شریف رضی. ،، قمشرح المواقف و یلیه حاشیتی السیالکوتی و الحلبی ق،1325 ن،ی، عضدالدیجیا

 سسه البعثه.ؤم ،قم ،آالء الرحمن فی تفسیر القرآن ق،1419 ،یقات اسالمیاد بعثت واحد تحقی، محمدجواد، و بنیبالغ

  .دار احیاء التراث العربی ،)، بیروتيضاویر بی(تفس ویلألتنزیل و اسرار التانوار ا ق،1418 ، عبداهللا بن عمر،يضاویب

   .الفکر دار ،، بیروتسنن الترمذي ق،1403، یسی، محمد بن عيترمذ

 .النعمانیۀ، پاکستان، دار المعارف شرح المقاصد فی علم الکالم ق،1401تفتازانی، سعدالدین مسعود، 

، با اشراف محمدکاظم رحمان ستایش، قـم،  مصطلحات الرجال و الدرایۀ معجمق، 1424نژاد، محمدرضا،  جدیدي

 دار الحدیث. 

   نا. بیقم،  چ چهارم، ،منتهى الدرایۀ فی توضیح الکفایۀ ق،1415 جزایرى، محمدجعفر،

 و الـزاوى  حمـد ا طـاهر : تحقیـق  ،األثر و الحدیث غریب فی النهایۀ ق،1399 محمد، بن المبارك بوالسعاداتا جزري،

  العلمیۀ مکتبۀ ،روتیب الطناحی، محمد ودمحم

 .نا بیقم،  چ چهارم، ،عنایۀ األصول فی شرح کفایۀ األصول ق،1400حسینى فیروزآبادى، مرتضى، 

 .یدار الفکر العرب ،روتیب ،التفسیر القرآنی للقرآن ق،1424 ،میب، عبدالکریخط

 .احیاء آثار السید الخوئی هسسؤم ، قم،محاضرات فى أصول الفقه ق،1422ابوالقاسم، سیدخویى، 

 سسه احیاء آثار االمام الخوئی.ؤم ،قم ،البیان فی تفسیر القرآن ق،1430 ،ـــــ 

 کثیر. ابندار  ،بیروت ،تفسیر القرآن الکریم و اعرابه و بیانه ق،1430 ،طه یدره، محمد عل
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ـ بر فیـاض العلـوانی، ر  ، تحقیـق: طـه جـا   المحصول فی علم األصول ق،1400، فخرالدین محمد بن عمر، يراز اض، ی

 .اإلسالمیۀاإلمام محمد بن سعود  جامعۀ

 .العلمیۀدار الکتب  ،، بیروتمفاتیح الغیب ق،1421، ـــــ 

 .روت، دار العلمی، ب المفردات فی غریب القرآن ق،1412، حسین بن محمد، اصفهانی راغب

 . الهدایۀجا، دار  ین، بیاز محقق یق: جمع، تحقیتاج العروس من جواهر القاموس تا، بی، محمدبن  محمد، يدیزب

 .الکتاب العربی روت، داریب چ سوم، ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ق،1407زمخشري، محمود، 

  .صادق امام سسهؤم ،قم ،الکریم القرآن فی االنبیاء ۀعصم ق،1425جعفر،  ی،سبحان

 ل.یالج دار ،روتیب ،فتاوي السبکی ق،1412 ،یبن عبدالکاف ی، علیسبک

  .روت، دار الفکریالدین المیس، ب ، تحقیق: خلیل محیالمبسوط ق،1421سهل،  بیا، محمد بن یسرخس

 .العلمیۀ الکتب دار ،بیروتخالدي،  عبدالعزیز محمد :، تصحیحالحوالک تنویر ق،1418الدین،  سیوطی، جالل

  روت، دار الفکر. ی، بمنهاجمغنی المحتاج إلى معرفۀ معانی ألفاظ ال تا، بی، محمد الخطیب، ینیشرب

 .االسالمیۀر للدراسات یمرکز الغد جا، بی عبدالجبار شراره، :قی، تحقفدك فی التاریخ ق،1415صدر، محمدباقر، 

مؤسسـه   تهـران،  خواجـوى،  : محمـد حی، تصـح شرح أصـول الکـافی   ،1383 ،صدرالدین شیرازى، محمد بن ابـراهیم 

  .مطالعات و تحقیقات فرهنگى

   .یالنجف یالمرعش یاهللا العظم یۀآمکتبه  ،، قمبصائر الدرجات ق،1404 حسن، صفار، محمد بن

 االعلمى للمطبوعات. مؤسسۀ، بیروت، المیزان فى تفسیر القرآن ق،1393حسین، سیدمحمدطباطبایى، 

  .تهران، ناصرخسرو چ سوم، ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ق،1372طبرسی، فضل بن حسن، 

  نا. بیقم،  ،العدة فی أصول الفقه ق،1417طوسى، محمد بن حسن، 

 روت، دار احیاء التراث العربی. ی، بالتبیان فی تفسیر القرآن تا، بی، ـــــ 
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