
 
 

  

  

 
 
 
 

  نگاهی نو به حدیث توریث انبیا

  

  *پرویز رستگار

  **علی محمدآقایی

 ***مهدي الوانی

  

  چکیده
است. یکـی از راویـان    فریقین انپژوه حدیثحدیث توریث انبیا یکی از مواضع اختإلف و چالش میان 

، و مطالبۀ فدك توسط حضرت فاطمه پس از رحلت پیامبر حدیث مزبور ابوبکر است کهۀ برجست

منظور  به، از برگرداندن فدك به آن حضرت خودداري نمود. علماي شیعه با نقل این روایت از پیامبر

کلی روایت وي و سایر راویان این حدیث را در مجامع عامه مجعـول   طور بهاول،  ابطال احتجاج خلیفۀ

ان عامه با صحیح خواندن حدیث ابوبکر، نادرسـتی اجتهـاد حضـرت    پژوه حدیث؛ در مقابل، اند تهدانس

که هر دو گـروه در ایـن راه بـه خطـا      شده است . ما در این پژوهه روشناند تهگرف را نتیجه فاطمه

رسد بر اساس برخی شواهد قطعی، روایت توریث انبیاء جعلی نیست و ابوبکر آن را  می . به نظراند تهرف

به حدیث، از قبیل ادراج در حدیث و  »ما ترکناه صدقه«و افزوده شدن عبارت  شنیده است از پیامبر

از جانب راوي اسـت؛   ، معلول بد شنیدن و یا تقطیع حدیث...»   اء ی ِ َّ   ْ       َ  َ ُ   ْ َ ْ ِ إِنَّ الْعلَماء ورثَةُ الْأَنْبِ«کم شدن عبارت 

، بحث از شأن پیـامبري  گذاري پیامبران باطل است؛ چون فضاي اصلی روایت اجتهاد او به عدم ارث اما

  است و نه مال دنیا.ي معرفتی و احکام دین ها شان، آموزه است که میراث پیامبري

  موضوع.، حدیث ، ابوبکر، حضرت فاطمه، پیامبرحدیث توریث انبیا :ها کلیدواژه

                                                           
  p.rastgar@yahoo.com دانشگاه کاشان/ حدیث و قرآن علومگروه دانشیار  *

  ali.aghaei13661366@gmail.com be/ ، نویسنده مسئولحدیث و قرآن علوم دکتراي **

   mahdi_am68@yahoo.com/ حدیث و قرآن علوم دکتراي ***

  21/09/97تاریخ پذیرش:        27/04/96تاریخ دریافت: 

پژوهیدوفصلنامه علمی حدیث  

22، شمارۀ 1398، پاییز و زمستان 11سال   

پژوهشیمقاله علمی  
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 مقدمه. 1

هم در منابع روایی اهل سـنت و هـم در روایـات    ، حدیثی است که حدیث ارث انبیا

و از روایات جنجالی میان دانشمندان  اما تعداد آن در منابع عامه بیشتر شیعه نقل شده

صدد تصـحیح سـند آن و تحلیـل    است. از یک سو علماي اهل سنت در بوده فریقین

و آن را افزون بر ابوبکر، از چند تن دیگـر از صـحابیان    اند دهمحتوایش بوۀ خوشبینان

 و از سوي دیگر، دانشمندان شیعی گاه با اسـتناد بـه سـند و گـاه بـا      اند دهنیز نقل کر

 ـ انـد  دهي خود قرار داها گیري ویژه که ابوبکر را مرکز ثقل خرده به ـ خدشه در متن آن

پژوهشگران شـیعی کـه در ایـن بـاره قلـم       ۀهم تقریباً .اند دهدر پی نقد و رد آن برآم

 .انـد  دهفرض ساختگی بودن حدیث مورد نظـر بـه موضـوع ورود کـر     اند، با پیش دهز

علی  شیبانی، محمد بن حسن ح رازي، بانو امین،الفتوابو افرادي چون طبرسی، تر پیش

در  ع�مـه حلـی   در تفاسیرشـان،  عبدالحسین طیب و شیخ طوسیعاملی،  بن حسین

در  اسـترآبادي  شیخ مفیـد در یکـی از رسـا�تش،    ،نهج الحق و کشف الصدقکتاب 

ابن شهرآشـوب در   و النص وا�جتهاددر کتاب  الدین  شرف ،سماویهلالرواشح اکتاب 

ایـن   هسـتند کـه دربـارۀ    ترین دانشمندان شیعی از مهم و مختلفه متشابه القرآنکتاب 

مـورد نظـر    موضوع بودن حدیث مورد بحث، نتیجـۀ  روایت کنکاش کرده و با فرض

تحقیقات پیشین  اند. اما همۀ دهو در کتبشان منعکس نمو خود را از آن استخراج کرده

حاضـر از ایـن نظـر     و مقالۀ بودن روایت ابوبکر نرسیده استجز جعلی اي  هبه نتیج

، زمخشـري، ابـن عطیـه    رازي فخـر  میان علماي عامـه نیـز قرطبـی،   در  نوآمد است.

در تفاسیرشان و ابـن تیمیـه در کتـاب     آلوسی و ابن کثیراندلسی، رشیدالدین میبدي، 

 پـس در این نوشتار،  .اند دهنظر اهل سنت را در این مورد شرح دا النبویه منهاج السنإل

از گزارش سرنوشت این حدیث میان نویسندگان شیعه و اهـل سـنت، بـا نگـاهی از     

جدید، نشان خواهیم داد که پردازندگان دو سوي این ماجرا، در نقد و سبک اي  هزاوی

طلبـد کـه    مـی  و رمزگشایی از آن، راه دیگـري  اند دهو سنگین کردن این حدیث لغزی

 نتیجـه  نظـر  از هـم  و رویکـرد  جهت از هم حاضرۀ مقال بنابراین، پیموده نشده است.

 نوآمـد  و متفـاوت  رفتـه گ صورت موضوع این در حال به تا که ییها پژوهش با کام�ً

  .است
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  گزارش حدیث در منابع اهل سنت .2

احمـد بـن    مسـند گانه،  در کتب معتبر اهل سنت یعنی صحاح شش روایت ارث انبیا

حنبل، سنن دارمی و... نقل شده است. به عبارت بهتر، این حدیث در منابع مذکور به 

طرق متفاوت با دیگري ع�وه بـر ابـوبکر، از ابـوهریره، عایشـه، ابوالـدرداء و... نیـز       

 چهـار کلی در منابع عامه، روایت ارث انبیا از نظر متن بـه   طور بهگزارش شده است. 

  است: شرحشکل به این  چهاراوت نقل شده است. این شکل و با اسناد متف

  »إنا معاشر األنبیاء � نورث ما ترکنا فهو صدقه.: «شکل اول: قال النبیـ 

 بخـاري بـه همـین صـورت از عایشـه و ابوبکر(بخـاري،       صـحیح این روایت در 

ابوهریره نقـل  مسلم از عایشه، ابوبکر و  صحیح) و در 552و  551، ص4ج ق،1407

آن را از ابـوبکر   ) ترمذي و نسائی نیـز 32و  29، ص4ج ق،1407 ،مسلم(.شده است

) اما مالک بن 435ص تا، بی نسائی، ؛225، ص3ج ق،1414 (ترمذي،.اند دهگزارش کر

 ق،1419 ،مالـک بـن انـس   (.بل ناقل این حدیث از عایشه هستندانس و احمد بن حن

  )262، ص6ج ق،1416 بن حنبل،ا ؛758ص

  .»النبی � یورثأن «ـ شکل دوم: 

 .ده اسـت بن حنبل از ابوبکر نقل کرحدیث مورد بحث را با این متن، فقط احمد 

  )198، ص1ج ق،1416 بن حنبل،ا(

  ً   قـا   ی َ ِط ر      َّ   ِـ  الل ه  ب ه    ک   ً  ْ    َه  ع ل ما  س ل ی ْ ُ   ط ل ب  ف ی  ً قا  ی َ ِط ر  ک   ْ  َم ن  س ل «: شکل سوم: قال النبیـ 

  ْ   ِ   َ   ُ  ْ َ  ْ ِ س ت غ ف ر  ل ط ال ب  ال ع ل م  ی  َّ ِ   و  إ ن ه     َ  َ َ َ  ِ   ً ِ  ِ ْ  ْ   ِ   َ     َ    َ  إل  ل ت ض ع  أ ج ن ح ت ه ا ل ط ال ب  ال ع ل م  ر ض ا ب ه ک ِ َ    ْ   َ  ْ   َّ ِ    ِ َّ إ ل ى ال ج ن إل  و  إ ن  ال م ل ائ 

  ْ  ـ ِ    َ ْـ ُ   ْ ـ    ِ  َـ    ْ   ِـ       ال ب ح ر  و  ف ض ل  ال ع ال م  ع ل ى ال ع اب د             ی  ْ َ      ْ    َّ   ِ ال أ ر ض  ح ت ى ال ح وت  ف  ی     ْ        الس م اء  و  م ن  ف  ی   ْ م ن  ف 

   ُ   و ر ث وا ی   َ   اء  ل م  ی    ِ َّ   ْ َ ْ ِاء  إ ن  ال أ ن ب ی َ َ   ْ       َ  ْ   َّ ِ    ِ   َ ُ   ْ َ ْ ِل إل  ال ب د ر  و  إ ن  ال ع ل م اء  و ر ث إل  ال أ ن ب ی َ ْ ِ   ْ َ  ُّ    ِ      َ   ِ   ِ  َف ض ل  ال ق م ر  ع ل ى س ائ ر  الن ج وم  ل ک

  » ْ      ٍّ  ِ  َ َ َ   ْ   َ َ َ  ْ  َ   ْ  ْ     ُ   ٍ ن  و ر ث وا ال ع ل م  ف م ن  أ خ ذ  م ن ه  أ خ ذ  ب ح ظ  و اف ر .ک َ   ً    ً       َ    َن ارا  و  ل ا د ر ه ما  و  ل ی د 

 و بـرد  بهشـت  راه به را او خدا د،یجو دانشى  آن در هک رود راهى هکهر«فرمودند:  پیامبر

 محقـق  نیا و او از تیرضا نشانۀ به نهند فرو را خود پرهاى علم طالب براى ها  فرشته راستى به

ـ ماه بـه  برسـد  تا خواهد آمرزش است نیزم در و آسمان در هکهر علم طالب براى هک است  انی

 علمـا  ،راستى به و چهارده شب در ستارگان بر است ماه لتیفض چون عابد بر عالم لتیفض ا،یدر

 و بـود  علـم  هـا  آن ارث ولـى  نگذاشتند ارث به درهمى و نارید مبرانایپ رایز ؛ندا غمبرانیپ وارث
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  »برده است. فراوانى بهرۀ برگرفت آن از هکهر

ن، از ابوالـدرداء  را با این مت رمذي و ابوداود، روایت ارث انبیادارمی، ابن ماجه، ت

 ترمـذي،  ؛197، ص1ج ،تـا  ، بـی ابن ماجه ؛98، ص1ج ،تا بی، (دارمی.اند دهگزارش کر

  )317، ص3ج ق،1416 ،سجستانی ابوداود ؛312ص ،4ج ق،1414

� تقتسم ورثتی دینارا، ما ترکت بعد نفقه نسـائی و  «: قال النبیشکل چهارم: ـ 

  »مؤونه عاملی فهو صدقه.

، 4ج ق،1407 (بخـاري، .انـد  دهفوق را از ابوهریره نقل کربخاري و مسلم، حدیث 

  )32، ص4ج ق،1407 ،مسلم ؛552ص

چه از لحـاظ مـتن و چـه از لحـاظ      روایت ارث انبیا طور که م�حظه شد، همان

اول حدیثی عامه ذکر شده است. از  در تمام منابع دست سند، به صور و طرق مختلف

نظر علماي اهل سنت، ممکن است در میان این احادیث، روایاتی با سند ضعیف نقل 

حجـم ایـن    یی صورت گیرد، لـیکن ها بر مراد، مناقشه ها باشد و یا در د�لت آنشده 

 ، علـم بـه مطلـوب خـود پیـدا     ها است که انسان از قدر متیقن آناي  هانداز روایات به

 رغم اینکه این حدیث با متون و اسناد مختلـف از پیـامبر   گر، بهبه زبان دیکند.  می

گرچه  ؛هست ها ندارند و امکان جمع د�لی آنروایت شده است اما با یکدیگر تنافی 

ر و صحیح نیـز  روایت با سند معتب، از نظر دانشمندان اهل سنت، در میان این روایات

مثال، در این باب، روایات منقول از ابوهریره را ابوالزناد از اعرج و  وجود دارد. بر اي

 .ترین طرق است صحیحشناسان عامه،  وي از ابوهریره نقل کرده است که از نظر حدیث

  )609، ص2، جق1406ذهبی، (

  گزارش حدیث در منابع شیعه .2

در منابع حدیثی شیعه، سه روایت با موضوع ارث پیـامبران نقـل شـده کـه در کتـب      

  و... گزارش شده است: ا�نوار بحار، من �یحضره الفقیه، اصول کافیمعتبري چون 

کنـد کـه ایشـان     می نقل در روایت اول، وهب ابوالبختري از امام صادق .الف

 َ   ً   َّ ِ      نَاراً و إِنَّمـا   ی  ِ ُ       َ    ً     ورِثُوا درهماً و لَا د ی   َ   اء لَم  ی َ َّ   ْ َ ْ ِ أَنَّ الْأَنْبِ   ك      َ اء و ذَا ی ِ َّ   ْ       َ  َ ُ   ْ َ ْ ِ إِنَّ الْعلَماء ورثَإلُ الْأَنْبِ«فرمودند: 

ادثُوا أَحرأَو    َ    ُ   َ ی ادنْ أَحثَ م    َ  ْ   َ نْ أَخَذَ  یفَم هِمث َ َ َ  ْ  َ   ِ  َـراً       ی ِ َ بِشافظّـاً وأَخَـذَ ح ا فَقَـدنْهم ء         ً      ً ّ   َ َ َ   َ َ    ْ    «...) کلینـی، 

  )4ص ق،1413 ،مفید ؛32، ص1ج ق،1407
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ده نقل کر گونه از امام صادق را نیز عبداهللا بن میمون قداح این روایت دوم .ب

ـ  ْ ُ      طْلُـب ف  ی  ً   قـاً   ی َ ِ طَرِ   ک  ْ  َ   منْسـلَ : قال قال رسول اهللا عن أبی عبداهللا«است:      ْ  ً   ه علْمـاً     ی

 َ   ً    َ    نَاراً و لَـا   ی     ُ   ورثُوا د ی   َ   اء لَم  ی    ِ َّ   ْ َ ْ ِ اء إِنَّ الْأَنْبِ ی ِ َّ   ْ       َ  َ ُ   ْ َ ْ ِ إِنَّ الْعلَماء ورثَإلُ الْأَنْبِ  ...  ً  ِ َ    ْ  َّ ِ قاً إِلَى الْجنَّإلِ ی َ ِ طَرِ       َّ  ِ   اللَّه بِه   ک  َ سلَ

، 1ج ق،1407 ،کلینـی ( » ْ      ٍّ  ِ  َ َ َ   ْ   َ َ َ  ْ  َ   ْ  ْ     ُ   ٍ             نْ ورثُوا الْعلْم فَمـنْ أَخَـذَ منْـه أَخَـذَ بِحـظٍّ وافـرٍ.       ک   ً      َ درهماً و لَ

  )164، ص1ج ،ق1403 ،مجلسی ؛34ص

 ،و البته با سندي متفاوت، تر گذشت، این روایت با همین متن طور که پیش همان

  در منابع حدیثی اهل سنت نیز ذکر شده است.

فرمایـد:   می در وصیتش به محمد بن حنفیه ج. در حدیث سوم، حضرت علی

 َّ   ن ه م  ک َ   ً    ً       َ    َن ارا  و  ل ا د ر ه ما  و  ل ی     ُ  و ر ث وا د ی   َ   اء  ل م  ی    ِ َّ   ْ َ ْ ِاء  إ ن  ال أ ن ب ی ِ  َ ِ َّ   ْ ُ َ       َ ُ   ْ َ ْ ِن  ف إ ن  ال ف ق ه اء  و ر ث إل  ال أ ن ب ی   الد  ی َ َ َّ   ت ف ق ه  ف «

  )387، ص4ج ق،1413 ،ابن بابویه(»     ٍّ  ِ  َ َ َ   ْ   َ َ َ  ْ  َ   ْ  ْ     ُ    و ر ث وا ال ع ل م  ف م ن  أ خ ذ  م ن ه  أ خ ذ  ب ح ظ  و اف ر.

روایت  کلینی از امام صادق این روایت به متن روایتی کهروشن است که متن 

نزدیک بـه   کلی این سه روایت مضمونی واحد و کام�ً طور بهشبیه است. کرده بسیار 

 بـراي خـورد.   مـی  صحیح و ضعیف به چشمهم دارند. در میان این روایات، حدیث 

 مثال، گرچه مجلسی دوم، روایت اول کلینی(روایت منقول از ابوالبختري) را ضـعیف 

 را صـحیح معرفـی   روایت قـداح )، سند دوم 103، ص1ج ق،1404 ،مجلسیداند( می

وجـود روایـت مـورد بحـث در کتـب معتبـر        رو ازاین )111، ص1ج ،همان(.کند می

  آورد. می به مضمون آن به همراه را حدیثی شیعه، علم اجمالی ما

  شیعه و اهل سنت دربارۀ حدیث ارث انبیااختالفات  .3

 و یرِثُنی«) و 16 :(نمل»داود مانُیسلَ ورِثَ و«مبحث ارث انبیا در قرآن کریم ذیل آیات 

رغم اینکه فضـا و   ده است. به) مطرح ش6مریم: »(ایرض رب واجعلْه عقُوبی آلِ منْ رِثُی

دارد، علمـاي شـیعه و عامـه در     مـی  روشـنی بیـان   را به ها سیاق این آیات، معناي آن

را کنـار  ي خـود، سـیاق   هـا  فرض ورد با این آیات با توجه به سابقۀ ذهنی و پیشبرخ

و اي  هفرقـ  ي درونهـا  گذاشته و از جهتی خاص به آن نگریسته و زمینه را براي بحث

، فـراهم  روایـت ابـوبکر   ویـژه  بـه ، و اخت�فات بر سر روایـت ارث انبیـا   ها کشمکش

  . این اخت�فات در دو محور است:اند دهکر

و از اتهام اۀ شناسان اهل سنت در دفاع از ابوبکر و تبرئ و حدیثت�ش مفسران  .1
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ـ     را  ها جعل روایت ارث انبیا، آن  نگـاه ۀ وادار ساخته کـه آیـات ارث را بـا ایـن زاوی

ه ارث را در این آیات به ملک و علم معنا کننـد.  بررسی کنند و همین امر موجب شد

معنـاي   سـه شده در آیـات فـوق را در    بعد از آنکه ارث مطرح قرطبی در تفسیر خود

داند، بـا رد کـردن دو معنـاي     می ارث مال، ارث نبوت و ارث علم و حکمت محتمل

عنوان اصل  ره به روایت ابوبکر که آن را بهپذیرد. قرطبی با اشا می اول، معناي سوم را

 ش،1364 ،قرطبـی (.کنـد  مـی  ورد بحـث را رد مالی بودن ارث مۀ پذیرفته است، نظری

 ز بیان مصادیق ارث در این آیـات، معنـاي علـم را   ) فخر رازي نیز بعد ا81، ص11ج

» إنا معاشـر األنبیـاء  «گذاري پیامبران، عبارت  پذیرد و براي رفع عمومیت عدم ارث می

ن، جمع و در است که در بیا» إنا نحن نزّلنا الذکر«گیرد که در معنا همانند  می را مجاز

بایـد توجـه    )511و  510، ص21ج ق،1420 ،فخرالـدین رازي (.مصداق مفرد اسـت 

رغم آنکه فخر رازي در تفسیرش به مباحث ادبی و نکات صـرفی و نحـوي    داشت به

در اینجا قیاسی خطا میان آیه و حـدیث  ست، بسیار توجه کرده و دقت به خرج داده ا

؛ حال آنکه روشن اسـت کـه در حـدیث    را توجیه کندکند تا روایت خلیفه  می برقرار

رساند، امـا   می آمده است که جمع بودن مصداق را» معاشر«ۀ با واژ» نا«ابوبکر، ضمیر 

  شده است و در مقام بیان مصداق نیست. تأکید» إنا نحن نزّلنا الذکر«ۀ ضمیر در آی

ــري( ــی( 5، ص3ق، ج1407زمخش ــه اندلس ــن عطی )، 253، ص4ق، ج1422)، اب

 )167و 166، ص10ق، ج1415)، آلوسـی( 189، ص7ش، ج1371رشیدالدین میبدي(

از دیگر مفسران اهل سنت هستند کـه در  ) 164، ص6ق، ج1419(دمشقی یرو ابن کث

نبـوت و...   به ارث غیرمادي از جمله علم، تفاسیرشان ذیل آیات فوق، با تفسیر ارث

  .اند دهکر بر صحت حدیث ابوبکر تأکید

در . جالـب توجـه اینکـه    اند دهن شیعه نیز ذیل این آیات مفصل بحث کرمفسرا .2

احتمـال   ، البتـه بـه  ترین متن تفسیري موجـود شـیعه   سلیمان که کهنتفسیر مقاتل بن 

 .باشد، ارث در آیات مورد بحث، بـه علـم معنـا شـده اسـت      می ،زیديۀ فراوان شیع

خرتر، از این معنـا  ) اما در تفاسیر متأ299، ص3ج ق،1423 ،بن سلیمان بلخی (مقاتل

ارث مـورد نظـر را    خارج شده و در معناي ارث مادي قرار گرفته است. شیخ طوسی

ـ  ِ َّ   ْ       َ  َ ُ   ْ َ ْ ِ     إِنَّ الْعلَمـاء ورثَـإلُ الْأَنْبِ  «ویل کرده و معتقد است با حـدیث  به ارث مادي تأ  نیـز ...»    اء   ی
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شود، نادیده گرفت؛ چون  می نمل برداشت سورۀ 16ۀ توان ارث مادي را که از آی نمی

ـ   نمی این روایت خبر واحد است و با خبر واحد  ه را تخصـیص زد یـا آن را  تـوان آی

حال آنکه خود شیخ پیش از این و در تفسـیر   )83، ص8ج ،تا ، بیطوسی(.نسخ نمود

مریم، براي ارث مذکور در این آیه، ع�وه بر ارث مادي، معانی نبـوت و   سورۀ 6ۀ آی

) مرحوم طبرسـی نیـز بـا انکـار     105، ص7ج ،همان(.دانسته استعلم را نیز محتمل 

 ش،1372 ،طبرسی(.عام دانسته است ، ارث را در آیات فوقارث انبیاصحت حدیث 

بر اینکه منظور از ارث در این  تأکیدمریم با ۀ سور 6ۀ تفسیر آی وي در )334، ص7ج

ن را گـذاري پیـامبرا   گیرد، ارث نمی بر نبوت را در و آیه، فقط ارث مادي است و علم

رغم اینکه  شگفت آنکه ع�مه طباطبایی نیز به )776، ص6ج ،همان(.اثبات کرده است

ۀ بسیاري بر نقش و اهمیت سیاق در فهم درست معناي آیات دارد، در تفسیر آی تأکید

ده و بـدون توضـیح بیشـتر، ارث را بـه ارث     نمل، از این قاعده پیروي نکرۀ سور 16

ترین نظر را در  متعصبانه )349، ص15ج ق،1417 ،طباطبایی(.استمالی تفسیر نموده 

ارائه داده است. وي در تفسیرش بـا نگـاهی مملـو از    این موضوع، عبدالحسین طیب 

ده و حدیث کرتعصب به آیات مورد بحث، ع�وه بر اینکه ارث را به ارث مال تفسیر 

نگ محکمـی بـر دهـان    دارد که این آیات سـ  می کند، بیان می ابوبکر را جعلی معرفی

  )119، ص10جش، 1378 ،طیب(.غاصبین فدك است

)، 95، ص4جق، 1424)، حسینی شـیرازي( 18، ص15ق، ج1408ابوالفتوح رازي(

)، 418و 417، ص15ج ش،1374)، مکارم شیرازي(314، ص9ش، ج1361بانو امین(

) و 448، ص2ق، ج1413)، علی بـن حسـین عـاملی(   112، ص4جق، 1413شیبانی(

) دیگر مفسرانی هستند که ارث مطـروح در  257، ص18ش، ج1365صادقی تهرانی(

  .اند تهیر به ارث مال نموده و حدیث ابوبکر را مردود دانستفسآیات فوق را 

بر اساس آیات مختلف قـرآن کـریم از   «نویسد:  می الدین در این باره ع�مه شرف

و از این لحـاظ   گذارند می مریم، پیامبران از خود ارث باقیۀ جمله آیات ابتدایی سور

وي معتقـد اسـت ارث    )55ص ق،1413 ،الـدین  شرف»(با سایر مردم تفاوتی ندارند.

 ) و چون حضرت فاطمه57ص ،همانمریم ارث مال است(ۀ شده در سور مطرح

تر است، با استد�ل بر آیات مواریـث و آیـات    ن به مفاد قرآن آگاهخریأمتۀ که از هم
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رد کـرده   گـذاري انبیـا   ارثمریم و نمل، روایت ابوبکر و اجتهاد وي در عـدم  ۀ سور

 )60ص ،همان(.صائب و اجتهاد خلیفه باطل است ارهنظر آن حضرت در این باست، 

 گونـه اسـتد�ل   الدین در ادامه براي احراز جعلی بودن سخن ابوبکر این مرحوم شرف

و باب  گشاي پیامبر که حافظ سرّ و مشکل شود حضرت علی می چه«کند:  می

 طـور  به ها شمیها  اط�عی کند و از این روایت اظهار بی ،علم آن حضرت استۀ مدین

بدون اط�ع از آن، عثمـان   کلی این روایت را نشنیده باشند و همچنین زنان پیامبر

نزد ابوبکر بفرستند؟ و نیز چطور جایز است کـه   را براي طلب ارث خود از پیامبر

وارثان خود را رها کرده و حدیث مزبور را براي غیر وارث خود نقل کـرده   پیامبر

  )63ص ،همان»(باشد؟

نوشته است:  مریم ۀسور 6 ۀو در ذیل آی آشوب مازندرانی نیز در این بارهابن شهر

امـا ایـن نظـر     گویند منظور از ارث در این آیه، علـم و نبـوت اسـت    می مخالفان ما«

 ندارند و ارث تنها به مال تعلق گذاري ارثصحیح نیست؛ چون علم و نبوت قابلیت 

وي نیز به ماننـد  ) 229 و 228ص ،1ق، ج1410(ابن شهرآشوب مازندرانی، »گیرد. می

تـوان   نمـی  شیخ طوسی معتقد است حدیث ابوبکر خبر واحد بوده و بـا خبـر واحـد   

شیخ مفیـد نیـز در یکـی از     )251و 250، ص1، جهمانعموم قرآن را تخصیص زد.(

بر فرض صحت حدیث، معنـاي روایـت   «نویسد:  می حدیث ابوبکر بارۀدر رسا�تش

 گذارنـد بـه ارث   مـی  بـاقی عنـوان صـدقه    بعد از مرگ بـه پیامبران آن است که آنچه 

  )60و 59، ص82(صباحی، ش»گذارند صدقه است. می رسد، نه آنکه هرچه باقی نمی

ذکرش رفت، عموم علماي شیعه با تفسیر آیات ارث به ارث مالی، اساس آنچه  بر

  .اند دهکرحدیث ابوبکر را رد 

ک�مـی نیـز موضـع نـزاع و      يهـا  این بحث خارج از مباحث تفسیري، در بحـث 

را  امامیه میراث پیامبر«نویسد:  می کشمکش دو فرقه است. ع�مه حلی در این باره

اي  هرا صـدق  چهـار مـذهب عامـه، مـاترك پیـامبر     ۀ دانند و ائمـ  می اوۀ از آن ورث

صـورت   که به اند تهآنان از گفتار خدا رخ تاف رسد. می شمارند که به غیر وارثان او می

 كتَـرَ  ممـا  بینَص للرِّجالِ«و  )11 :نساء»(مکأَوإلد یاللَّه ف میکوصی«فرموده است: عموم 

ألنبیاء � نورث ما ترکنـاه  نحن معاشر ا«همچنین حدیث  )7 همان:»(الْأَقْرَبون و الْوالدانِ
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نقل کرده، دروغ است؛ زیرا منافی سخن خداوند است  که ابوبکر از پیامبر» صدقه

  )519و  518ص م،1982 ،حلی).»(16 نمل:»(داود مانُیسلَ ورِثَ و«که فرمود 

تفصیل به این نظر ع�مه پاسـخ   به منهاج السنه النبویهدر مقابل ابن تیمیه در کتاب 

 طـول سـخنش  کنـد و در   مـی  گفته است. وي دوازده دلیل در رد سخن ع�مه اقامـه 

د�یـل و   ابوبکر را از اتهام جعل روایت ارث انبیـا مبـرا کنـد؛ ثانیـاً     کوشد که او�ً می

اول را ۀ را نادرست جلوه داده و صحت اجتهاد خلیف احتجاجات حضرت فاطمه

  )225ـ194، ص4ج ق،1409 ،ابن تیمیه(.در این امر اثبات کند

اخت�فات ریشه در آیات قرآن ندارد و برآیند آنچه تاکنون گفتیم این است که این 

فرض دانشـمندان شـیعه و    فایده، معلول نگاه با پیش رسد این مجاد�ت بی می به نظر

و  هـا  کشـمکش ۀ عامه به آیات ارث و روایت مورد بحث است. به زبـان دیگـر، همـ   

ي مذهبی داشته ها اخت�فات حول این روایت و آیات مرتبط با آن، ریشه در درگیري

ي درگیر با آن، بـراي رسـیدن   ها دو گروه در مواجهه با متن حدیث و شخصیت و هر

 . همـان انـد  دهلف را به نوعی برطرف یا توجیـه کـر  به غرض خاص خود، موانع مخت

را در این مسئله زیر سؤال برده است،  ور که ابن تیمیه شخصیت حضرت زهراط

  .اند دهعلماي شیعه شخصیت ابوبکر را مخدوش کر

  انبیا گذاري ارثانی صدور حدیث عدم بازخو .4

  یادآوري . چند نکته براي1ـ4

یابیم که پـاي   شویم، درمی می رو هروب و مناقشه بندي صفۀ هرگاه با هر پدید .1ـ1ـ4

در غیر این صورت  یک اخت�ف اساسی و عمیق میان دو گروه متضاد در میان است؛

کلـی   طـور  بـه دهـد.   مـی  رویارویی جاي خود را به کنار هم بودن و اتحاد در مواضع

و بحث جنگ مـذهب  مبحث این روایت مربوط به اخت�ف شیعه و اهل سنت است 

رسـد اخت�فـات    مـی  گیري و اخت�ف مـذاهب اسـت. بـه نظـر     نیز معطوف به شکل

ور شدن آتش اخت�فات بـر   ـ در شعله نتشیعه و اهل سۀ دو فرق و مشخصاًـ  مذهبی

و نیز چگونگی درایت مضمون آن،  سر صدور یا عدم صدور این حدیث از پیامبر

  نقشی پررنگ داشته است.

ۀ بحث اخت�فی روایت ارث انبیا ناظر است به دفاع اهـل سـنت از خلیفـ    .2ـ1ـ4
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یگانـه   و مشخصاًـ  که در این مسیر، ناگزیر از خطاکار دانستن صحابی دیگر پیامبر

. به دیگر عبـارت،  هستندو متهم کردن او به لغزش در اجتهاد ـ  دختر پیامبر اس�م

وي را از اتهام جعل روایـت مـورد    اول، او�ًۀ دانشمندان اهل سنت در دفاع از خلیف

ـ اجتهاد وي را در تع ثانیاً ؛اند دهبحث تبرئه کر  .انـد  دهیین معناي حدیث، درست خوان

را در  ادعـاي حضـرت فاطمـه    ثالثـاً  ؛)225ــ 194، ص4ج ق،1409 ،تیمیـه ابن (

پیامبران، به لغزش در اسـتنباط و   گذاري ارثنادرست خواندن اجتهاد ابوبکر در عدم 

) 225ـ194، ص4ج ق،1409 ،ابن تیمیه(.اند دهخطاي احتمالی آن حضرت محتمل کر

) و در 608، ص2ج ق،1406 ،ذهبیبه عدالت صـحابه معتقدنـد(   گرچه اهل سنت نوعاً

 ،بوریهسـتایند(ا  مـی  را به وصـف عـدالت   ترین حالت، بیشتر اصحاب پیامبر ضعیف

ت بـه  اول عـدالت بیشـتري نسـب   ۀ )؛ گویا در این موضع، براي خلیفـ 354ص ق،1427

قائل هستند! چـه اینکـه رأي و اجتهـاد وي را     صحابی دیگر یعنی حضرت فاطمه

  دانند. می نظرش خطاکارۀ در استنباط و ارائرا  پذیرفته و دختر پیامبر

عدالت مطلـق صـحابه،   ۀ در مقابل، دانشمندان شیعه از یک سو با رد نظری .3ـ1ـ4

فت را که در آیات و روایـات بـه ایـن صـ     فقط عدالت آن دسته از اصحاب پیامبر

) لذا جواز اجتهاد صحابه و 60ص ق،1413 ،المحامی(.اند ده، احراز کراند دهمتصف ش

. از سوي دیگر با پذیرش عصمت حضرت اند تهپذیرفناجتهادهاي آنان را ۀ صحت هم

وپـا   بات این مبناي خود دسـت از این حدیث، مصداقی براي اث اند تهخواس اطمهف

  )60ص ق،1413 ،الدین شرف(.کنند

کـه اثبـات صـدور یـک     از آنجـا  ـ  خـواهیم  می با توجه به آنچه بیان شد، در ادامه

ـ   الحـدیث اسـت، مقدمـه     إلحدیث، بر بحث از محتوا و چند و چون پیامش کـه درای

 صدوري این حدیث بحث کنیم و نشان دهیم آیا چنین سخنی اساسـاً ۀ از جنب ـ است

ـ    از زبان پیامبر ا چنـین  گفته شده است تا نتوان ابوبکر را به جعل آن مـتهم کـرد ی

پیام این حـدیث یعنـی   ۀ یی که دربارها کشمکشۀ که همست نیست. البته ناگفته پیدا

پیگیـري اسـت، پـس از آن اسـت کـه جعلـی       ۀ ارث گذاشتن یا نگذاشتن انبیا شایست

بودنش پذیرفته نشود وگرنه، آن همه جنجال، چیزي جز هیاهو بر سر هیچ یـا تـراکم   

  بدون فرض صدور حدیث نخواهد بود. ها و جدل ها بحث
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  صدور این حدیث از زبان رسول خدا کندوکاو در شواهد .2ـ4

ز اعـم ا ـ  ، شـواهد و قراینـی  از پیـامبر  دور یا عدم صدور روایـت ارث انبیـا  ص دربارۀ

حدیث مـورد   اصل دهد می وجود دارد که نشان ـ نصی نصی و برون شواهد و قراین درون

محـرز   جعلی نبوده، صحت انتسابش به رسـول خـدا   ـ کم بخش اول آن ـ و دست نظر

  است:

کـه   چنانـ  این حدیث فقط ابوبکر باشدۀ گویند شود می گمان برخ�ف آنچه .1ـ2ـ4

آن است کـه ایشـان نیـز    ۀ دهند گیري از ابوبکر نشان الدین بر خرده تمرکز مرحوم شرف

طـور کـه    همـان  ـ )143ص ق،1406 ،همـو  ؛60ص ،همانهمین گمان را داشته است(

 اهل سـنت، از زبـان دیگـر صـحابه همچـون عایشـه      تر گذشت، در منابع حدیثی  پیش

ــاري، ــلم ؛553، ص4ج ق،1407 (بخـ ــلم)، ابوهریره(29، ص4ج ق،1407 ،مسـ  ،مسـ

، 1ج ،تـا  ، بـی ) و ابوالدرداء(دارمی552، ص4ج ق،1407 بخاري، ؛32، ص4ج ق،1407

ــه ؛98ص ــن ماج ــیاب ــا ، ب ــذي، ؛197، ص1ج ،ت ــوداود ؛312، ص4ج ق،1414 ترم  اب

اگرچه کثرت طرق، نفعی بـراي   ) نیز نقل شده است.317، ص3ج ق،1416 ،سجستانی

  الدین کافی است. شرف حدیث به همراه ندارد اما همین امر براي رد اشکال مرحوم

نیز یادآور شدیم، حدیث مورد بحث در منابع حـدیثی   طور که قب�ً همان .2ـ2ـ4

) و 387، ص4ج ق،1413 ،ابن بابویه(نیز ثبت شده و از زبان حضرت علیشیعه 

) 164، ص1ج ق،1403 ،مجلسـی  ؛43و  32، ص1ج ق،1407 ،کلینی(امام صادق

بـا روایـات    ،چه از نظر متن و چه از نظر سـند ، نقل شده است. گرچه روایات شیعه

  اهل سنت تفاوت دارد.

تنهـا ممکـن و شـدنی اسـت، بلکـه       . لغزش راوي در فهم یک حدیث نـه 3ـ2ـ4

فهمی و   ي این نکته از آن جهت مهم است که بدانیم کج. یادآورمصادیق بسیاري دارد

اتهامش به ۀ خیزد، گاه مای یک حدیث که از اجتهاد راوي برمی نادرستی برداشت پیام

ش شود. به دیگر سخن، گرچه روایتش درسـت اسـت، درایـت    می گویی و جعل دروغ

صـدوق،  «ه مثال، میان دانشمندان شیعه، این جمله ک درست نیست؛ تا جایی که براي

المثل پیدا کرده است. لذا ممکـن   ضربۀ جنب» صدوق است در روایت، نه در درایت.

  اجتهاد نادرست باشد.ۀ روایت ابوبکر صحیح اما از مقول است
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. حـدیث مـدرج   انـد  تهیکی از انواع حدیث ضعیف را حدیث مدرج دانس .4ـ2ـ4

کند و دیگران گمان حدیثی است که راوي، ک�م خود یا بعضی روات را در آن درج 

 ؛222و  219، ص1ج ق،1411 ،مامقـانی (.انـد  نیـز از حـدیث   هـا  ه این افـزوده کنند ک

) یکی از اقسام حدیث مدرج، حدیث مـدرج المـتن   92ص ش،1386 ،چی مدیرشانه

ایـن   کننـد  مـی  است که راوي ک�می را در متن حدیث درج کـرده و دیگـران گمـان   

ۀ را در تفسیر کلماي  هکه در میان حدیث، کلمزیادي متن، جزء حدیث است. مانند این

، صـدر عـاملی  (.تفسیري از معصوم استۀ این کلم دیگر بیاورد و دیگران گمان کنند

اش در آغـاز یـا    ر، حدیث مدرج یعنی حدیثی کـه راوي به عبارت بهت )294ص ،تا بی

گونـه کـه از مـتن اصـلی      افزایـد، آن  می و یا در پایانش، سخنی را از خود بدان�  �به

بیشتر برخاسته از فهم و برداشت راوي است حدیث، قابل تشخیص و تمییز نیست و 

روایـت   افزاید. این مسئله دربارۀ می و آن را براي آگاهی بیشتر مخاطبان حدیث بدان

قابل تطبیـق اسـت. بـه     ـ »ما ترکناه صدقه«عبارت  دربارۀ و مشخصاًـ  منقول از ابوبکر

ما ترکنـاه  «روایت ابوبکر از نوع حدیث مدرج اآلخر بوده و وي عبارت  رسد می نظر

  را به گمان خود براي فهم بهتر حدیث بدان افزوده باشد.» صدقه

منابع  تر گذشت، یکی از راویان حدیث مورد بحث در گونه که پیش همان .5ـ2ـ4

) در کتـب تـاریخی و   32و  29، ص4ج ق،1407 ،مسلم(.روایی عامه، ابوهریره است

، 2ج ق،1406 ،ذهبـی (.ي به تدلیس در حدیث متهم شـده اسـت  رجالی اهل سنت، و

تدلیس اقدامی است براي پوشاندن  )504، ص8ج ق،1417 ،ابن کثیر قرشی ؛608ص

یـا نـام فـردي در    اي  هعیب و ضعف سند روایت؛ اگر کسی ت�ش کند با حذف کلم

ل او تدلیس در حـدیث نـام   فی بدارد، مدلِّس است و عمسند، عیب او را مخۀ سلسل

چنین است اگر ت�ش کند وثاقتی را براي راوي درست کند، که این تـدلیس  دارد. هم

 ؛173ص ق،1428 ،صبحی صـالح (.لیس شیوخ استبه دو صورت تدلیس اسناد و تد

 ؛273و  268ص ق،1422 ،حسینی اسـترآبادي  ؛144و  143ص ق،1413 ،شهید ثانی

  )378ـ376، ص1ج ق،1411 ،مامقانی

عنـه را م�قـات    این است که راوي وانمود کند مـروي یکی از صور تدلیس اسناد 

از او حدیث نشنیده باشد یا از معاصر خـود روایـت کنـد و تـوهم     که  کرده، درحالی
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ش، 1389سـتار،  و  قاسـمپور ایجاد کند که از او حـدیث شـنیده و خـ�ف آن باشد.(   

امـا مـتهم    ر، ابوهریره به همین صورت تدلیس مـتهم اسـت  وبکدر روایت اب )70ص

تواند مانع صدور این حـدیث از   نمی شدن ابوهریره به تدلیس در حدیث، به دو دلیل

  باشد: زبان پیامبر

کرده به مدینه است و پس از نبرد  بوهریره از صحابیان دیرهجرتاز آنجا که ا الف.

 ،ابوریهمسلمانان پیوسـته اسـت(  ۀ و به حلقخیبر و در سال هفتم هجري اس�م آورده 

خـودش  ۀ ، شـنید یش از سخنان رسـول خـدا  ها )، بیشتر گزارش196ص ق،1427

نـام آن  را از دیگر صحابیان و افراد ثقه شـنیده امـا هنگـام نقلشـان      ها نیست بلکه آن

) این کـار گرچـه   30و  29ص ،تا ، بیدینوريابن قتیبه (.صحابی را یادآور نشده است

  است، با شنیدن حدیث منافاتی ندارد. اسناد تدلیس نوعی

هنگام فرارسیدن مرگ آن حضرت یا پـس از فـتح    چه بسا این سخن پیامبر .ب

خیبر از ایشان صادر شده باشد و هریک از این دو احتمال تاریخی که پذیرفته شود، بـا  

کنـد   مـی  تقویتموضوعی که این امر را  زمان درآمدن ابوهریره به مدینه سازگار است.

 و هنگام مرگشـان  بحث اصلی حدیث، ارث است و اینکه رسول خدااین است که 

 اگرچـه  تـر اسـت.   ن روایت را نقـل کـرده باشـند محتمـل    ای ارزشمند عنوان وصیتی به

یید این در تأاي  هتواند قرین می همین نکته اما توان با قطعیت از این امر سخن گفت، نمی

  ادعا باشد.

الـدین در مـتهم کـردن     مرحـوم شـرف  رسـد ادعـاي    می گفتیم، به نظر بر آنچه بنا

  اعتبار است. ) بی150ص ق،1406 ،الدین شرف(ابوهریره به جعل این روایت

احتمال جعل این حدیث از زبان ابوبکر، از آن جهت نپذیرفتنی است کـه   .6ـ2ـ4

تـر  از میراث نبوي نیست، بلکـه دخ  دش تنها محروم ماندن حضرت فاطمهبرآین

 نیز به همین سرنوشـت دچـار   خود او و دختر عمر بن خطاب و دیگر زنان پیامبر

 از دنیـا رفتنـد، زنـان آن حضـرت     شدند. نقل اسـت کـه وقتـی رسـول خـدا      می

، ارثشـان را از او  هـا  خواستند عثمان را نزد ابوبکر بفرستند تا بـه نماینـدگی از آن   می

شـنیده   استد�ل که خودش از پیامبر طلب کند اما عایشه با نقل این روایت و این

را از ایـن کـار منصـرف     هـا  ، آن»نحن معاشـر األنبیـاء � نـورث   «ند: که ایشان فرمود
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 قتی پیامبر اسـ�م و بر اساس گزارش ذهبی، )553، ص4ج ق،1407 (بخاري،.کرد

رنگ، شمشیر جنگی، مقـداري جـو،   چیزي جز ا�غی سفید ، از مال دنیارحلت فرمود

ــراهن  ــت(    دو پی ــود نداش ــرار داده ب ــدقه ق ــه آن را ص ــی ک  ق،1409ذهبی، و زمین

در میـان   رسـول خـدا  «آمـده اسـت:    در روایتی از امام صادق) 413ـ412ص

 ۀوسایلش، شمشیر، زره، نیزه، زین و استر شبائی داشت کـه در تـرك او بـود و همـ    

روپوشی کـه هنگـام    )234، ص1جق، 1407(کلینی، »به ارث رسید. علیبه  ها آن

 نـزد عایشـه بـاقی مانـد. عایشـه بارهـا      روي بدن مبارکش بود،  فوت رسول خدا

ولـی سـنت    این پیراهن رسول خداست که هنوز کهنه نشده است گفت: اي مردم، می

ابـن تیمیـه امـا گـزارش      )343، ص4ق، ج1400فخرالدین رازي، او را از بین بردند!(

از دنیـا رفـت، آن    هنگامی که پیامبر اکرم«نویسد:  می وي ؛جالبی در این باره دارد

ي هـا  حضرت را در خانه عایشه که در شرق مسجد بود دفن کردند. این خانه و اتاق

داخل مسجد نبود. زمان گذشت تا دوران صـحابه بـه پایـان     پیامبر دیگر همسران

از  سال کعبدالملک مروان و پس از یرسید و همه از دنیا رفتند. در خ�فت ولید بن 

حکومت وي، مسجدالنبی گسترش یافت و حجره عایشه داخل در مسجد شد. ولیـد  

ي هـا  اش عمر بن عبدالعزیز در مدینه نامه نوشـت و دسـتور داد تـا حجـره     نماینده به

که وارث همسران پیامبرند خریـداري کننـد. طبـق    را از مالکانشان  همسران پیامبر

، 27ق، ج1416ابـن تیمیـه،   (»افـزوده شـد.  دستور خریداري شـد و بـه مسـجدالنبی    

، امـوالی  دهد که بعد از رحلت رسول خدا می این گزارش آشکارا نشان )323ص

 ز ترکـۀ خانه، باغ، زمین و... اکه از نظر مادي نیز ارزش قابل توجهی داشتند از جمله 

  میان همسران ایشان تقسیم شده است.آن حضرت بود، 

گزارشی مبنی بر نشنیدن سخن ابوبکر از زبان  نه تنها از حضرت امیر .7ـ2ـ4

کـه دیـدیم،    گزارش نشده، افزون بر خاموشی آن جناب در این باره، چنـان  پیامبر

 ،ابن بابویه(.نیز از زبان حضرت گزارش کرده استشیخ صدوق سخنی مانند به آن را 

  )387، ص4ج ق،1413

، میراث پیامبر هنگام احتجاج خود با ابوبکر بر سر حضرت فاطمه .8ـ2ـ4

ۀ که به خطبـ اي  هگویی متهم نکرده است. ایشان در خطب او را به جعل حدیث و دروغ
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استناد بـه ایـن روایـت،    اول که با ۀ فدکیه مشهور شده است، در مقام محاجه با خلیف

حکم به عـدم ارث بـردن آن حضـرت از پـدر بزرگوارشـان داده بـود، بـه او اتهـام         

ـ  ،کند نمی واردگویی و جعل حدیث  دروغ ۀ بلکه با استد�ل به آیات قرآن از جمله آی

طبري (اثبات نادرستی اجتهاد خلیفه داردمریم، سعی در ۀ سور 6ۀ نمل و آیۀ سور 16

 ،ابن حیـون  ؛492ـ480، ص1ج ق،1381 ،اربلی ؛124ـ111ص ق،1413 ،آملی صغیر

 ق،1404 ،الحدیـد  ابـن ابـی   ؛31ــ 27ص ،تا ، بیابن طیفور ؛40ـ34، ص3ج ق،1409

 ش،1389 ،انصــاري ؛102ـــ98ص ،تــا ، بــیجــوهري بصــري ؛216ـــ211، ص16ج

به دیگر عبارت، آن حضرت، ابوبکر را نـه در روایـت، کـه در درایـتش      )52ـ48ص

 صحابه، بارهـا ۀ گیري و تخطئ حالی است که خرده این در کند. می تخطئه(نه تکذیب)

ي تـاریخی  هـا  ثال، در گزارشم بازتاب یافته است. براي در منابع تاریخی اهل سنت

کـرد. روزي   مـی  نشست و حدیث نقل می عایشهۀ آمده است که ابوهریره نزدیک خان

عایشه احادیث وي را انکار نکـرد  » کنی؟ می آیا روایات مرا تکذیب«به عایشه گفت: 

 ق،1406 ،ذهبـی »(آورد. نمـی  حدیث را مانند شما به زبان پیامبر«اما به وي گفت: 

ابـوهریره در نقـل   «گفـت:   می از عبداهللا بن عمر نیز نقل شده است که )607، ص2ج

 ق،1428 ،حاکم نیشابوري ؛608، ص2ج ،همان»(ترسیدیم. می د، اما ماحدیث پردل بو

  )52، ص13ج ق،1429 ،ابن حجر عسق�نی ؛619، ص3ج

، صحت ین برداشت کرد که حدیث ارث انبیاتوان چن می ،از آنچه تاکنون گفته شد

مـا  «داشته و ابوبکر آن را جعل نکرده است و افزوده شـدن عبـاراتی چـون     صدوري

و... چه بسا از قبیل حدیث مدرج اآلخر باشد و راوي سخن چه ابوبکر » ترکناه صدقه

، برداشت خود را از صدر ایـن روایـت بـه ذیـل آن     نباشد، چه ابوهریره و چه دیگرا

  جلوه کرده باشد. سخن پیامبر پاي آن،باشند؛ گرچه براي آیندگان، سرتاافزوده 

 قسـمت  سـه داراي کلی این روایت، طبق نقل کتب حدیثی شیعه و عامـه،   طور به

  ما ترکناه صدقه. .3 ،إنا معاشر األنبیاء �نورث .2 إل األنبیاء،العلماء ورثإن  .1 :است

تنهـایی عبـارتی مطلـق و     ، به»إنا معاشر األنبیاء �نورث«قسمت دوم یعنی عبارت 

ناسازگار با ظاهر قرآن و سنت قطعیه است. لذا در معنایابی، نیـاز بـه    هم و مشخصاًمب

قسمت اول و سوم و یا یکی از آن دو دارد. با توجه به وجود قسـمت اول و دوم در  
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جـزء روایـت   »    اء ی ِ َّ   ْ       َ  َ ُ   ْ َ ْ ِ إِنَّ الْعلَماء ورثَإلُ الْأَنْبِ«توان برداشت کرد که عبارت  می منابع فریقین،

ۀ بوده است و نبودن این فراز در روایت ابوبکر، ممکن است نتیج پیامبرصادره از 

قسـمت سـوم یعنـی     توسـط وي باشـد.   ـ چه عمدي و چه غیرعمديـ  تقطیع روایت

تر یادآور شـدیم، اجتهـاد خلیفـه در     طور که پیش نیز همان» ما ترکناه صدقه«عبارت 

به دیگر زبـان، ابـوبکر بـا    و از قبیل ادراج در متن روایت است.  فهم سخن پیامبر

که ممکن است به علت بـد  ، از متن اصلی»    اء ی ِ َّ   ْ       َ  َ ُ   ْ َ ْ ِ إِنَّ الْعلَماء ورثَإلُ الْأَنْبِ«جداکردن عبارت 

انتهاي روایت  به» ما ترکناه صدقه«و افزودن فراز  ،شنیدن حدیث صورت گرفته باشد

غییـر داده و  عنوان اجتهاد و استنباط خویش، ناخواسته معنـا و مفهـوم روایـت را ت    به

  تحمیل کرده است. معنایی نادرست را به حدیث صحیح رسول خدا

  انبیا گذاري ارثدرایت نوین حدیث عدم  .5

رسیم که آنچـه ابـوبکر و دیگـر راویـان در آن      می از آنچه تاکنون بیان شد، بدین جا

. اند ده، شنیدن حدیث مورد بحث نیست، بلکه در دریافت و درایت آن لغزیاند دهلغزی

  براي آشکار شدن هرچه بیشتر این مدعا، �زم است به چند نکته توجه شود:

ي روایـت آمـده   هـا  که در برخی از نقـل » دینارا«و » درهما«ي ها اگرچه واژه .1ـ5

 ق،1422 ،خراسانیآخوند اند و باید بر عموم د�لت کنند( ، نکره و در سیاق نفیاست

نگر و گاه ادعایی  نبهجا حقیقی و همهه عمومیت یک عام گاه )، باید دانست ک254ص

ي ها ) در روایت ارث انبیا، عمومیت واژه85، ص2ج ق،1416 ،قدسی(.و نسبی است

ۀ یعنـی گوینـده در پـی آن نیسـت کـه همـ       ؛، ادعایی و نسبی است»دینار«و » درهم«

ي درهم و دینار را که کنایه از ثروت و دارایی است نفی کند و از ها مصادیق و نمونه

جهت، عام ادعایی، مانند حصر اضافی یا ادعایی و یا ماننـد حقیقـت ادعائیـه در     این

  ي حقیقت و مجاز است.ها بحث

متکلم وحده نیست، بلکه ۀ سخن نبوي ناظر به شخص آن حضرت و با صیغ. 2ـ5

گویا آن حضرت نـه از خـود و    است.» انبیاء«ۀ الغیر و متکی بر واژ متکلم معۀ با صیغ

 وقی شخص خود بلکه از یک ویژگی عمومی پیامبران خـدا سـخن  مسائل مالی و حق

آن اسـت. بـه زبـان    ۀ گوید که نبوت، علـت و سرچشـم   می یعنی از چیزي ؛گوید می

 و عادتشان، جمع مال دنیا نیست و البته ایـن امـر بـا بـاقی گذاشـتن      دیگر، شأن انبیا
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و... منافاتی ندارد. بنابراین پیـامبران از حیـث    ضروریات زندگی مانند مسکن، مرکب

 ؛29، ص2ج ق،1382 ،مازنــدرانی(.گذارنــد نمــی پیــامبر بودنشــان ارث مــادي بــاقی

جاي شخصیت حقیقـی   به گویا پیامبر )41، ص2ج ش،1383 ،صدرالدین شیرازي

یعنی انبیـا   گوید؛ می ش در دنیاگریزي سخنتأثیرخود، از شخصیت حقوقی نبوت و 

عنوان  ز منصب نبوت یک رفتار دارند و بهپوشی ا ان اشخاص حقیقی و با چشمعنو به

بـه عبـارت بهتـر،     اشخاص حقوقی و داشتن ویژگی پیامبري، رفتـاري دیگـر دارنـد.   

تواننـد   مـی  شخصی و شخصیت حقیقی، مانند سایر افراد بوده وۀ پیامبران خدا از جنب

پیامبري و شخصـیت حقـوقی، شأنشـان    ۀ ارث مادي از خود برجاي گذارند و از جنب

کننـد و مـردم در طـول     مـی  جمع مال دنیا نیست و اصل آن چیزي که در دنیا کسب

د، علوم و معارف و احکـام دیـن   کنن می حیاتشان و نیز پس از مرگشان از آن استفاده

درصدد تبیین این سخن  ) در حقیقت پیامبر103، ص1ج ق،1404 ،مجلسی(.است

کند که همانند قیصر و کسري، مال و  نمی و جایگاه پیامبران اقتضابوده است که شأن 

تـرین میـراث آنـان اسـت و      ي معرفتـی، مهـم  ها ثروت از خود برجاي گذارند. آموزه

  )366ص ش،1390 ،طباطبایی(.برد می م خویش از معارف آنان ارثهرکس به قدر فه

سـابقه و   میـان صـحابیانش چیـزي بـی     فهمـی سـخنان رسـول خـدا     کج .3ـ5

بینی آن حضـرت را کـه بـه زنـانش فرمـود:       که عایشه، پیش باورنکردنی نیست. چنان

با توجه به درازتر بودن دسـت خـودش از دسـت    » أسرعکنّ لحوقا بی أطولکنّ یدا.«

، چنین تفسیر کرده بود که او زودتر از دیگر همسران آن بزرگوار دیگر زنان پیامبر

که در  در اینجا کنایه از بخشندگی زیاد است و چنان» طول ید«خواهد مرد؛ حال آنکه 

 بود پیامبرۀ ي تاریخی آمده است، زینب بنت جحش، مصداق این فرمودها گزارش

دستی مشهور  ، او بود که به بخشندگی و گشادهنه عایشه. چون در میان زنان پیامبر

، ابن سـعد  ؛217و  216، ص2ج ق،1406 ،ذهبیبود؛ گرچه داراي دستانی بلند نبود!(

بنابراین اجتهاد و استنباط نادرست ابوبکر حول روایت ارث انبیا،  )108، ص8ج ،تا بی

  امري عجیب و نپذیرفتنی نیست.

عنوان شخص حقیقی، مثل سایر  به آید که پیامبر از مجموع این چند نکته برمی

گذارد و در این روایت، در مقام بیـان احـوال شخصـی     می از خود ارث باقی ها انسان
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عنـوان یـک انسـان، همسـر و      را از خودش بـه  گذاري ارثخواهد  نمی خود نیست و

پدري برخ�ف دیگر همسران و پدران، نفی کند؛ زیـرا آن حضـرت در ایـن مجـال،     

شخصی چون دیگر اشخاص اسـت؛ بلکـه آنچـه مقصـود غـایی ایشـان در حـدیث        

اي  هیان این نکته است که انبیا، چون انبیائند و از این نظر، ویژه و تافتموردنظر است، ب

و آن اینکه از یک پیامبر چشـم   ، رفتاري ویژه و ناهمگون با دیگران دارنداند تهجداباف

 ؛ي دنیاگرایانه باشدها و واکنش گذاري ارثنداشته باشید که برآیند پیامبري و نبوتش، 

  .اند دهمجلسی و م�صدرا به این نکته اشاره کرکه بزرگانی چون مرحوم  چنان

  نتیجه. 6

برخاسـته   اخت�فات علماي شیعه و اهل سنت بر سر حدیث ارث انبیا، بیشتر از آنکه

 تو اخت�فات مذهبی نشئ ها روایت باشد، از گرایشۀ جانب از دقت نظر و بررسی همه

جعلـی   ارث انبیـا نصـی، حـدیث    بروننصی و  برخی شواهد دروناساس  گیرد. بر می

نبوده و راوي آن چه ابوبکر باشد، چه ابوهریره و چه دیگران، این حـدیث را وضـع   

. بر این اصل، ادعاي برخی علماي شیعه در موضوع خواندن روایت منقـول  اند دهنکر

نادرست اسـت و حـدیث ارث انبیـا     ـ »ما ترکناه صدقه«عبارت  و مشخصاًـ از ابوبکر

مـا  «و افـزوده شـدن عبـارت     ر آن را جعل نکرده استصحت صدوري داشته، ابوبک

اول، چه بسا از قبیـل ادراج در حـدیث و کـم شـدن     ۀ به حدیث خلیف» ترکناه صدقه

معلول بد شنیدن و یـا تقطیـع حـدیث از جانـب او     »    اء ی ِ َّ   ْ       َ  َ ُ   ْ َ ْ ِ إِنَّ الْعلَماء ورثَإلُ الْأَنْبِ«عبارت 

ان عامه مبنی بـر درسـتی اجتهـاد ابـوبکر در عـدم      پژوه حدیثباشد. همچنین ادعاي 

و نادرسـت خوانـدن نظـر حضـرت      پیامبران با اسـتناد بـه ایـن روایـت     گذاري ارث

چـون فضـاي اصـلی    در ارث بریشان از پدر بزرگوارشان، باطـل اسـت؛    فاطمه

روایت، بحث از شأن حقوقی و پیامبري پیامبران است که این شأنشان، جمع مال دنیا 

ي معرفتی و ها ماند، نه ارث مادي که آموزه می از آنان باقی ن نظر، آنچهاز اینیست و 

شخصی و شخصیت حقیقی، پیامبران نیـز ماننـد سـایر    ۀ احکام دین است، اما از جنب

  توانند از خود ارث مادي برجاي گذارند. می افرادند و
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 ش.1389
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ـ :محمدهادي امینی، تهـران  تحقیق، و فدك إلالسقیفجوهري بصري، احمد بن عبدالعزیز،  .27  إل، مکتب

 .تا ، بینینوي الحدیثه

بیـروت:  ، 1چصـالح اللحـام،    تحقیـق ، المستدرك علی الصـحیحین حاکم نیشابوري، ابوعبداهللا،  .28

 ق.1428للنشر،  دارالعثمانیإل

ــدباقر،   .29 ــق، الرواشــح الســماویهحســینی اســترآبادي(میرداماد)، محم ــی و  نعمــت تحقی اهللا جلیل

 ق.1422، والنشر إلدارالحدیث للطباعقم: ، 1چ، ها غ�محسین قیصریه

 ق.1424دارالعلوم، بیروت: ، 1چ، تقریب القرآن إلی األذهانمحمد،  حسینی شیرازي، سید .30

 م.1982دارالکتاب اللبنانی، بیروت: ، 1چ، قنهج الحق و کشف الصدحلی، حسن بن یوسف،  .31

 .تا ، بیالسنه النبویه دار إحیاء جا: ، بیسنن دارمین، دارمی، عبداهللا بن عبدالرحم .32

بیـروت:  ، 2چالـدین القدسـی،    تحقیـق حسـام  ، النبویـه  ةالسیرذهبی، محمد بن احمد بن عثمان،  .33

 ق.1409العلمیه،  دارالکتب
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بیـروت:  ، 4شـعیب ا�رنـؤوط، چ   تحقیـق ، سیر أع�م النـب�ء ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان،  .34

 ق.1406الرساله،  مؤسسإل

 ق.1407الکتاب العربی، داربیروت: ، 3، چعن حقائق غوامض التنزیل الکشافزمخشري، محمود،  .35

 ق.1406، والنشر إلدارالزهراء للطباعبیروت: ، 5ید عبدالحسین، ابوهریره، چالدین، س شرف .36

 ق.1413انتشارات اسوه،  جا: ، بی1چ، النص و اةجتهاد، ـــــــ  .37

علی البقـال،  عبدالحسـین محمـد   تحقیـق ، فی علم الدرایه الرعایإلالدین بن علی،  شهید ثانی، زین .38

 ق.1413اهللا العظمی المرعشی النجفی، إلآی إلمکتبقم: ، 2چ

، 1چحسـین درگـاهی،    تحقیـق ، نهج البیان عن کشـف معـانی القـرآن   شیبانی، محمد بن حسن،  .39

 ق.1413المعارف اس�می، ةتهران، بنیاد دائر

 ش.1365انتشارات فرهنگ اس�می، قم: ، 2چ، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآنصادقی تهرانی، محمد،  .40

 .82 ، شمارۀمجموعه مقا�ت کنگره شیخ مفیدصباحی، مهدي،  .41

 ق.1428القربی، منشورات ذوي قم: ، 1چ، علوم الحدیث و مصطلحهصبحی صالح،  .42

، تهران، 1چمحمد خواجوي،  تحقیق، شرح اصول الکافیصدرالدین شیرازي، محمد بن ابراهیم،  .43

 ش.1383مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 

ماجـد الغربـاوي،    تحقیـق ، للشـیخ البهـائی)   ةالدرایه(شرح الوجیز إلنهایحسن،  صدرعاملی، سید .44

 .تا ، بینشر المشعرجا:  بی

انتشارات اسـ�می وابسـته    دفترقم: ، 5، چالقرآن المیزان فی تفسیرمحمدحسین،  طباطبایی، سید .45

 ق.1417قم:  به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ

آموزشــی و پژوهشــی امــام  مؤسســۀقــم: ، 1چ، منطــق فهــم حــدیثطباطبــایی، محمــدکاظم،  .46

 ش.1390خمینی(ره)، 

تهران: ، 3محمدجواد ب�غی، چ، با مقدمۀ القرآن مجمع البیان فی تفسیرطبرسی، فضل بن حسن،  .47

 ش.1372انتشارات ناصرخسرو، 

قسـم الدراسـات ا�سـ�میه     تحقیـق ، مامهد�ئل ا�محمد بن جریر بن رستم،  طبري آملی صغیر، .48

 ق.1413انتشارات بعثت، قم: ، 1چالبعثه،  مؤسسإل

إحیـاء   داربیروت: احمد قصیر عاملی،  تحقیق، القرآن التبیان فی تفسیرطوسی، محمد بن حسن،  .49

 .تا ، بیالتراث العربی

 ش.1378انتشارات اس�م، تهران: ، 2چ، القرآن اطیب البیان فی تفسیرطیب، سیدعبدالحسین،  .50

قـم:  ، 1چشیخ مالک محمـودي،   تحقیق، الوجیز فی تفسیر القرآن العزیزعاملی، علی بن حسین،  .51

 ق.1413دارالقرآن الکریم، 

ا�مـام   إلجامعـ  ، ریـاض: المحصول فی علم األصـول فخرالدین رازي، ابوعبداهللا محمد بن عمر،  .52
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 ق.1400محمد بن سعود ا�س�میه، 

 ق.1420دار إحیاء التراث العربی، بیروت: ، 3چ، مفاتیح الغیب، ــــــ  .53

تهـران:  ، 1چ، الحـدیث و رجـال   فرهنگ اصـط�حات درایـإل  ستار، حسین،  قاسم پور، محسن و .54

 ش.1389نما،  تیهس

 ق.1416انتشارات نسل جوان، جا:  بی، 2چ، األصول انوارالقدسی، احمد،  .55

 ش.1364انتشارات ناصرخسرو، تهران: ، 1چ، الجامع ألحکام القرآنقرطبی، محمد بن احمد،  .56

تهـران:  ، 4و محمـد آخونـدي، چ   اکبـر غفـاري   علـی  تحقیـق ، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .57

 ق.1407 س�میه،دارالکتب ا�

ابوالحسـن شـعرانی،    تحقیق، شرح الکافی األصول و الروضهمازندرانی، محمد صالح بن احمد،  .58

 ق.1382س�میه، تهران: المکتبإل ا�، 1چ

 ق.1419دارالحدیث،  ، قاهره:4فؤاد عبدالباقی، چمحمد تحقیق، الموطأمالک بن انس،  .59

مؤسسإل بیروت: ، 1چمحمدرضا مامقانی،  تحقیق، فی علم الدرایه مقباس الهدایإلمامقانی، عبداهللا،  .60

 ق.1411حیاء التراث، � آل البیت

دار إحیـاء التـراث   بیـروت:  ، 2چجمعـی از محققـان،    تحقیـق ، نوارا� بحارمجلسی، محمدباقر،  .61

 ق.1403العربی، 

تهـران:  ، 2چشـم رسـولی مح�تـی،    ها  تحقیـق ، العقول فی شرح أخبار آل الرسول ةمرآ، ــــــ  .62

 ق.1404س�میه، دارالکتب ا�

قـم:  ، سـ�م حابإل والمرجعیـإل السیاسـیإل فـی ا�   الصـ  إلعدال نظریإلالمحامی، احمد حسین یعقوب،  .63

 ق.1413انصاریان،  مؤسسۀ

 ش.1386دفتر انتشارات اس�می، قم: ، 6، چالحدیث إلدرایچی، کاظم،  مدیرشانه .64

 إلمؤسسـ بیـروت:  ، 1چشـم،  ها احمـد عمـر  و موسی شاهین �شین  تحقیق، صحیح مسلممسلم،  .65

 ق.1407، والنشر إلعزالدین للطباع

محمـود محرمـی    و اکبـر غفـاري   ، تصـحیح و تحقیـق علـی   ختصاصا�مفید، محمد بن محمد،  .66

 ق.1413الشیخ المفید،  المؤتمر العالمی أللفیإلقم: ، 1چزرندي، 

ت: بیـرو ، 1چعبداهللا محمـود شـحاته،    تحقیق، تفسیر مقاتل بن سلیمانمقاتل بن سلیمان بلخی،  .67

 ق.1423دار احیاء التراث، 

 ش.1374ا�س�میه،  دارالکتبتهران: ، 1چ، تفسیر نمونهمکارم شیرازي، ناصر،  .68

تهـران:  ، 5اصـغر حکمـت، چ   علـی  تحقیـق ، األبـرار  ةکشف األسـرار و عـد  میبدي، رشیدالدین،  .69

 ش.1371انتشارات امیرکبیر، 

   .تا ، بیلیإلبیت األفکار الدو ، ریاض:المجتبی من السننی، احمد بن شعیب، ینسا .70


