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Abstract 
The prophets’ inheritance is one of important Qur’anic issues. Thus, the present study 
aims to critically analyze the viewpoint of Yusuf She’ar on this issue according to the 
16th verse of the Holy Surah an-Naml, as well as his interpretation of Fatimah Zahra’s 
reference to that verse in the sermon of Fadakia. Contrary to Shi’ite commentators who 
believe that the term “legacy” in the abovementioned verse refers to “property” and 
“rights”, Yusuf She’ar attribute that to “knowledge and prophecy” and accordingly 
interprets the reference to the aforementioned verse by Fatimah Zahra in the sermon of 
Fadak at the presence of the Prophet’s companions as an accusation. Therefore, the 
present research relying on the meaning and context of the verses and with reference to 
the exegetical and theological views of commentators and theologians has critically 
analyzed the ideas of Yusuf She’ar. The results of the study show that his reference to 
the Qur’anic verses is a conceptual fallacy, and his citation to the verse “Prophets do 
have any hairs” is perceived as a verdict mistake. 
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در جريان غصب  فاطمه زهراء خطبه«و » وراثت انبياء«بررسي تطبيقي مسئله 
  در آراي يوسف شعار و مفسران فريقين» فدك

  ١مرادی کیاسرائیسعید  
  ٢ محمدهادی مفتح

 ٢٩/٠٢/٩٨|   تاریخ پذیرش:    ٠٢/١٠/٩٧تاریخ ارسال: 

  چكيده
رو، مقالة حاضر به بررسي و نقد ديدگاه يوسف شعار  مسئله وراثت انبيا از مباحث مهم قرآني است. ازاين

استشـهاد فاطمـه    سورة مباركه نمل و همچنين بـه برداشـت ايشـان از    16در مسئله وراثت انبياء؛ طبق آيه 
خـالف نظـر مفسـران شـيعه كـه       كـه ايشـان بـر    پردازد. چنان ه فدكيه، ميبه آيه مزبور در خطب زهراء

» نبوت و علم« را در وراثت نياست، ا» حقوق«و  »اموال«از  در آيه مذبور، ارث» ارث«معتقدند: متبادر از 
 رسـول  اصـحاب  بزرگان حضور در اى خطبه طى كند و بر اساس آن، استشهاد فاطمه زهراء معنا مي

داند. بنابراين، در اين پژوهش، با اتكا بـه معنـا و مفهـوم     مزبور را افتراء نسبت به ايشان ميبر آيه  خدا
هاي تفسيري و كالمي مفسران و متكلّمان، نظر اين مفسـر مـورد نقـد و     سياق آيات و با استناد به ديدگاه

هومي و استناد بـه خبـر   بررسي قرار گرفته است. چنĤنكه، در نهايت استشهاد وي به آيات قرآن، اشتباه مف
  ازسوي ايشان، اشتباه داللي و سندي، برداشت شده است. »االنبياء يورث ال«
 

 ؛ خطبه فدك؛سليمان ارث ؛ يوسف شعار؛ تحليل تطبيقي؛ آيه: وراثت انبيا يواژگان كليد
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 . طرح مسئله1

ْمنــا َھاالّنــاُس یاَ  ایــ قـــاَل  َو  داُودَ  ْـماُن یــُسلَ  َوِرَث  َو سوره مباركه نمل ( 16آيه   َو  رِ یــالطَّ  َمْنِطــَق  ُعلِّ

برانگيز قرآني است كه مفسـران   ، ازجمله آيات بحث1)ُن یاْلُمبِ  اْلَفْضُل  َلُھَو  هذا ِانَّ  َشی ُکلِّ  ِمْن  نایُاوتِ 
تـوان مسـئله    شك مي اند، كه دليل آن را نيز بي و متكلمان اسالمي دربارة آن مطالبي بيان كرده

ملك  فدك قطعي تاريخي، مداركسناد و ابر اساس كه  و جريان غصب فدك دانست. چنان
 ضرت فاطمـه ح ؛ يعنيي خودبوده و حضرت آن را به دختر گرام اكرم شخصي پيامبر

 ملـك  آيـد،  دسـت  بـه  كشـي  لشـكر  بـدون  كـه  امـوالي  كـريم،  قرآن نص ه بودند. بنا بربخشيد
چنĤنكـه   شـده و حـق تصـرف آن بـر ايشـان محفـوظ اسـت؛         محسوب اهللا رسول شخصي
َفاء َوَما: «فرمايد مي باره كريم دراين قرآن

َ
هُ  أ ْوَجْفُتْم  َفَما ِمْنُھْم  َرُسوِلهِ  َعَلی اللَّ

َ
 رَِکــاٍب  َوَال  َخْیٍل  ِمْن  َعَلْیه أ

هَ  َوَلِکنَّ  ُط  اللَّ هُ  َیَشاءُ  َمن َعَلی ُرُسَلهُ  ُیَسلِّ هـود] بـه   ي؛ و آنچـه را خـدا از آنـان [   َقــِدیٌر  َشْیٍء  ُکلِّ  َعَلی َواللَّ
زى اسـت كـه شـما بـراى بـه دسـت آوردن آن (زحمتـى        يده) چيرسولش بازگردانده (و بخش

د و نه شترى؛ ولى خداونـد رسـوالن خـود را بـر هـر كـس بخواهـد        ياسبى تاخت د)، نهيدينكش
 ).  6ز توانا است (حشر: يسازد؛ و خدا بر هر چ مسلط مى

 از كـه  برنـد، چنـان   مـي  مانند ساير مردم ارث نيز انبيا مذكور، روشن است كه آية مطابق
و همچنـين   شـده  اديـ  ةينه آبه قري خود، بزرگ انيشوايپ از روىيپ به عهيش دانشمندان ر زمانيد

 گـروه  ؛ مـا نــُوَرْث  ال اِء یــاألْنبِ  َمعاِشَر  َنْحُن « معروف قول از سوره مباركه مريم، بر رد  6و 5آيات 
و ايـن سـخن را     كـرده  مطرح شد، استدالل سوي خليفه اول ، كه از»ميگذار نمى ارث امبرانيپ

از  6و 5آيـه مزبـور و همچنـين آيـات     در » ارث«اند و مـراد از   غيرقابل پذيرش و مردود دانسته
ِإنّ سورة مباركة مريم ( ِتــ یِمْن َوَرائِ  یِخْفُت اْلَمَوالِ  یَو

َ
ا * یــِمــْن َلــُدْنَك َولِ  یَعــاِقًرا َفَھــْب ِلــ یَوَکاَنــِت اْمَرأ

ِل یــَو  یِرُثِنــی ــُه َربِّ َرِضــیِرُث ِمــْن آَ ــ معنــا كــرده» و حقــوق امــوال«را، ارث از  2)ایْعُقــوَب َواْجَعْل د ان

                                                                                                                   
ن یمان وارث داود شد و گفت: ای مردم، به ما زبان مرغان آموختند و از هر نعمتی ارزانی داشتند. و ایو سل«ترجمه: 1. 
  ». تی است آشکاریعنا
وارث من و که  به من ببخش ینیاست، تو به قدرتت جانش و همسرم نازا مناکمین از بستگانم بعد از خودم بو م«ترجمه: 2. 
  ». تت قرار دهیعقوب باشد و او را مورد رضایآل 
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ق، 1408؛ ابوالفتوح رازي، 7/334و  6/777ش، 1372؛ طبرسي، 8/83و  7/106تا،  (طوسي، بي
 وراثت تنها را وراثت برخي، اين ). اين در حالي است كه15/349ق، 1417؛ طباطبايي، 15/18
ش، 1364قرطبـي،   ؛8/217و  7/242ق، 1420، يان أندلسـ يـ ح  يأبدانند ( مي »علم« و »نبوت«از 
  ).  4/129تا،  ، بييشوكان؛ 10/167ق، 1415؛ آلوسي، 11/78

را، بـدون در نظـر گـرفتن هـيچ      فـوق  آية در ارث معناي حتي بخواهيم اگر هرجهت، به
 آيـه،  ايـن  در ارث از منظـور  كـه  بـود  نخواهد آن از مانع معنا كنيم، اين نبوت و اي، علم قرينه
    .ندارد وجود مورد اين در حصري كه چرا باشد؛ مادي ارث

ازجمله محققاني كه در باب آيـه مـذكور و مسـائل مربـوط بـه آن بـه بحـث و بررسـي         
اسـت.   1يوسف شـعار مذهب ارائه كرده است،  پرداخته و نظري متفاوت با آراي مفسران شيعي
 دهند كه ايشان با استناد بـه آيـه   نسبت مي وي معتقد است: استداللي را كه به فاطمه زهراء

در پـي اثبـات    اسـالم   اي در حضور صحابه رسول گرامي سورة مباركه نمل، طي خطبه16
اإلرث فدك برآمده، غير واقعي است. در واقع، بعيد است عربي همچـون   حق خويش از سهم

اطالع باشد، چراكه مراد آيـه براسـاس سـياق آيـات      از منظور آيات قرآن بي دختر پيغمبر
اسـت، نـه در مـال دنيـا     » علـم و نبـوت  «شـدن در   د كه ايـن وارث كن روشني تصريح مي قبل به

  ).371، ص1369(شعار، 
و بـا    كـريم و روايـات معصـومين    اين پژوهش بر آن است كه با اتكا به آيات قـرآن 

  سنت، نظر اين مفسر را مورد نقد و بررسي قرار دهد. استناد به نظر انديشمندان شيعه و اهل

                                                                                                                   
ك یر مورد بحث در ی. تفساست مین معاصر علوم قرآن کر یسران و مدّر از مفّس  ؛ق) ١٣٩٤  – ١٣٢٠وسف شعار (یحاج . 1

م را یات مشکله قرآن کر یآ ،ن اثریم است. مـؤلف در ایوه استداللی شامل بخشی از قرآن کر یفارسی و شمجلد به زبان 
 ،مـؤلـف همچنین ده است.یز طبع گرد ین کتاب در تبر یل آنها پرداخته است. ایر و تاو یسپس به تفسو  گردآوری نموده

  : باشد مین شرح یگری بدیدارای آثار د 
اتی از قرآن یل آیر و تاو یوه استداللی در تفسیش به به زبان فارسی و ،ك جزءیکه در ، "قرآن محکمات و متشابهات در") ١

وه یك مجلد به زبان فارسی و شی، در "ر سوره جمعه و منافقونیتفس ")٢ز طبع شده است. ین کتاب در تبر ی. اپرداخته است
ك جزء به زبان فارسی یدر  "،ریمقدمات تفس") ٣ده است. یز به چاپ رسیز در تبر یر نین تفسیاستداللی و خطابی است. ا

  ز چاپ شده است.یم پرداخته و در تبر یات علوم قرآن کر یبه کل ،اثر این است. مـؤلـف در
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  . ضرورت و پيشينه تحقيق2
دربارة پيشينه اين تحقيـق بايـد گفـت، بـه دليـل اهميـت و سـابقه طـوالني ايـن بحـث و           
تأثيرگذاري آن در روند حـوادث تـاريخي و سياسـي صـدر اسـالم و پـس از آن، و همچنـين        

داشتن اين مسـئله و پاسـخ بـه     نگه سوي علماي شيعه بر زنده خ ازيد خاصى كه در طول تاريتأك
شـده، وجـود    سنت مطرح مي سوي علماء متقدم و متأخر اهل از شبهات و اشكاالتي كه معموالً

ضبط شده است كه به دليـل كثـرت ايـن آثـار، از ذكـر       و جهت ثبت داشته، آثار فراواني دراين
  شود. آنان صرف نظر مي

عنـوان شـبهه و    نظر است كـه: آنچـه تـا بـه امـروز بـه       رو، ازآن   اما ضرورت تحقيق پيش
بـوده و آنچـه     سـنت   شد، همواره ازسوي علما و دانشمندان اهـل  مي اشكال بر اين مسئله مطرح

اي  توجه به كثرت آثار در اين زمينه ـ شبهه  موجب شده بار ديگر به اين مسئله پرداخته شود ـ با 
تـر   داند و جنس اشـكال او نيـز كمـي متفـاوت     سوي فردي كه خود را مفسر شيعي مي است از

  سنت است. وي علماي اهلس نسبت به اشكاالت مطرح شده از

 . ديدگاه يوسف شعار 3

وسـيله   افتاد؛ يكـي بـه   گونه به دست مسلمانان مي هاي كفّار به دو زمين«گويند:  ايشان مي
غلبه در جنگ كه در اين صورت عموم مسلمانان در آن زمـين حـق داشـتند. ديگـري آنكـه،      

و به موجـب آيـات قـرآن،     آمد شدند و بدون جنگ به تصرف مسلمانان درمي  كفار تسليم مي
داشت و يا به هركه   اين قسمت از زمين به خدا و پيغمبر او تعلق داشته و پيغمبر نيز يا خود برمي

آن را  نام داشت كه حضرت رسول» فدك«ها  داد. يكي از اين زمين  دانست مي صالح مي
گويند وقتي ابوبكر(خليفه اول) به خالفت رسـيد، بـا    داد. مي به دختر خود حضرت فاطمه

؛ مـا طايفـه و جماعـت پيغمبـران     1نحن معاشر االنبياء ال نورّث«اين استدالل كه پيغمبر فرموده: 
گرفـت و در ايـن موقـع حضـرت      ، زمـين مزبـور را از حضـرت فاطمـه    »گذاريم ارث نمي

                                                                                                                   
باشد و علت ندارد که  گوید: این خبر یا مجعول است؛ زیرا پیغمبر نیز مانند سایر مردم دارای اموال شخصی می ایشان می1. 

ا مردم فرق داشته باشد و یا اگر صحت داشته باشد باید گفت، شاید منظور حضرت این بوده است که ما از این لحاظ ب
  ها ثروت بگذاریم... اشخاص مادی نیستیم که به جمع آوری مال فکر کنیم و میلیون
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توانم از پدر خويش كه پيغمبر بـود، ارث   فرمود كه اين خبر صحيح نيست و من مي فاطمه
اش آيه مورد بحث  با اين گفته ببرم؛ زيرا سليمان از داود ارث برده است و حضرت فاطمه

). بنابراين، با عدم توجه به صحت و سـقم ايـن   16(نمل: » و ورث سليمان داود«را شاهد آورد: 
ختر پيغمبر از منظور آيات روايت بايد اذعان كرد كه خيلي بعيد است شخص عربي همچون د

علـم و  «كنـد كـه ايـن وارث شـدن در      اطالع باشد، زيرا ماقبل آيه، كامالً تصريح مي قرآن بي
ما به داود و  ولقد آتينا داود و سليمان علماً...؛ «فرمايد:  كه مي است، نه در مال دنيا؛ چنان» نبوت
؛ يعنــي در »ورث ســليمان داودو «فرمايــد:  ). و ســپس مــي15(نمــل:» م...يــمان دانــش داديســل

خصوص علم و فضيلت و پيغمبري، سـليمان از داود ارث بـرد و سـليمان بـه مـردم گفـت: اي       
مردم! خداوند زبان مرغان را به ما تعليم كرده است. اين جمله بعدي دليل است كـه منظـور از   

ن استدالل را كه وراثت سليمان از داود، همان وراثت علم و دانش و پيغمبري است و مسلّماً اي
دهند صـحيح نيسـت و هرگـز دختـر پيغمبـر چنـين اسـتداللي         نسبت مي به حضرت فاطمه

اي كـه   برد تا چه رسـد بـه اينكـه از آيـه     مي معناي آيات قرآن بيش از ديگران پي كند و به نمي
  آشكارا مربوط به وراثت نبوت و علم است، به وراثت مال، استشهاد كند.

دانـيم   دالل صحيح نيست و ما اين نسبت را به دختر پيغمبر افترا ميخالصه اينكه اين است
، 1369(شـعار،  » كه گفته شد، اين آيه راجع به ميراث علم و نبوت است نه ميراث مـال  و چنان

  ).371- 370ص

  . نقد و بررسي ديدگاه يوسف شعار 4
ك يـ اند، داراي دو جنبـه اسـت؛ كـه     كه مالحظه شد، بحثى كه ايشان مطرح كرده چنان

 ْـماُن یــُسلَ  َوِرَث  َو «مورد نظر خواهد بود، كه در آن، متعرض آيه:  »رىيتفس« جنبه آن، به لحاظ
ْمنا َھاالّناُس یاَ  ای قـاَل  َو  داُودَ  انـد. و   شـده » ُن یاْلُمِبــ اْلَفْضُل  َلُھَو  هذا ِانَّ  َشی ُکلِّ  ِمْن  نایُاوتِ  َو  رِ یالطَّ  َمْنِطَق  ُعلِّ

اسـت، و چـون بحثـى    » فـدك «قضـيه اسـت كـه مربـوط بـه مسـئله       » كالمـى « جنبـه ديگري 
  شود. طور جداگانه به آن پرداخته مي رى است، بهيرتفسيغ

سـورة مباركـه    16در آية » ارث«كند: مراد از  در بحث تفسيري تصريح مي يوسف شعار
نـه در   اسـت،  نبـوت  و علـم  در ، وراثت»برد ارث داود از مانيداود؛ سل ـْمانُيلَس ورِثَ و«نمل: 
راستا، براي تبيين و تأييد نظر خود، به داليلي همچون سياق آيه قبل كـه   و حقوق. دراين اموال



  ٩ یاپی، شماره پ١٣٩٨سوم، بهار و تابستان  ۀسال چهارم، شمار   -  تفسیرتطبیقی های دوفصلنامه پژوهش    |   ٣٣٠
 

 

)، اسـتناد  15(نمـل: » و لقد آتينا داود و سليمان علماً...؛ به داود و سليمان علم داديم«فرمايد:  مي
  كند. مي

از منظور آيـات در جهـت    اطالعي صديقه طاهره وي، در بحث كالمي، به عدم بي
كند، تا به اين وسيله نسبت دادن خطبه  اإلرث فدك استناد مي اثبات و احقاق حق خود از سهم

  ، افترا بر ايشان قلمداد نمايد.  طاهره قهيصد فدكيه را بر
مطرح نمـوده، در قالـب    يوسف شعارنچه را كه در اينجا و در نقد اين ديدگاه، برآيند آ

  :يعني ؛دو عنوان
. صحت استدالل 2در آيه مزبور. و » و حقوق اموال«. بررسي داللت مفهوم وراثت بر 1 

بر آيه شريفه در احقاق حـق خـود در جريـان غصـب فـدك، بيـان        حضرت فاطمه زهراء
  د نكته ضروري است:اما قبل از بيان و نقد اين ديدگاه، اشاره به چنشود.  مي

  »ارث«مفهوم لغوي و اصطالحي 
  ).  234ص 8؛ ج1409ء است (فراهيدي،  معناى آثار باقيمانده از شى ، و به»ورثَ«شه يارث از ر

ا عقـد  يـ مـان  يرسـد بـدون پ   يگـرى بـه كسـى مـ    يسـت كـه از د  ا  يمال  »إِرث«و » وِراثَة«
و   »رَاثيم«  شود و به آن يگذارد اطالق م يت كه باقى ميشخص م اموالشتر به يقراردادى كه ب

مـا    رَاثُيـ الْم«). مرحوم طبرسى نيز فرمـوده:  863، ص1412اصفهانى؛  ند (راغبيگو يم  »إِرث«
» گـرى مانـد  يد  اسـت كـه پـس از گذشـتن كسـى بـه        راث آنيـ صار للباقى من جهة البـادى؛ م 

  ).762، ص، 4 ، ج1372(طبرسي، 
كان او در نسب و سـبب  يت به نزديى و تركه ميز: انتقال داراو در اصطالح فقها عبارت ا

 كـه  عبارتنـد از: آنچـه   ميـراث، « :اسـت  نيز آمده الكرامة مفتاح ). در4/480تا،  (شهيد ثاني، بي
» كند مى پيدا استحقاق اصالتاً سببى يا و نسبى خويشاوندى رابطه اثر در ديگرى مرگ با انسانى

  .)5/ 8 تا:  حسيني عاملي، بي(

  عموميت ارث در قرآن و عدم انحصار آن
 امبريـ گونـه اسـتثنائى در سراسـر قـرآن دربـارة پ      چينى است كه هيارث، قانونى كلى و د

ر از يـ ا و رسوالن الهى غيشود و از طرفى انب ده نمىيامبران نسبت به آن ديپديگر ا يو  اسالم
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ل ارث و يـ ند و در مسـائلى از قب ها هسـت  نار انسيامبرى، در بعد بشرى مانند سايمنصب نبوت و پ
ُقــْل « د:يـ فرما مى امبر اكرميخداوند متعال به پكه  . چنانندارند تفاوتي ها انر انسيره، با سايغ

ْم 
ُ
َنا َبَشٌر ِمْثُلک

َ
َما أ مگر آنكه بـه مـن وحـى     ،ميامبر من بشرى همانند شمايبگو اى پ؛ ...یوَحی ِإلَ یِإنَّ
    ).110 :كهف» ( شود... مى

؛ چ استثنائى وجـود نـدارد  يشود و ه ز مىيران نباميشامل پ ،ت قانون ارثيعموم ،جهيدر نت
 اتيـ ت آيـ عموم ،نيبنـابرا . ا كفر آنيمثل قاتل بودن وارث و  ؛ژهيمگر در شرائطى خاص و و

ارث شـود و   مـى نن حق انسانى و الهـى  يى از ايها ا گروهيمانع محروم نمودن افراد  ،قانون ارث
كه آيات قرآن كامالً بر ايـن امـر    چنانخواهد بود؛  آنان ريامبران و غيچه پ ،اه گروه  شامل همه

  تصريح دارند؛ ازجمله:
لٍّ  َو « - 

ُ
ا یَمَوالِ  َجَعْلَنا ِلک ُبوَن  اْلَواِلَدانِ  َتَرَك  ِممَّ ْقَر

َ
 كه م،يداد قرار وارثانى كسى، هر ؛ براىَواْأل

  ).33(نساء: » ببرند ارث كانينزد و مادر و پدر راثيم از
ُم یوِص ی« - 

ُ
هُ  ک ْوَالِدُکْم  یفِ  اللَّ

َ
َکرِ  أ ْنثَ  َحــظِّ  ِمْثُل  ِللذَّ

ُ
 شـما  بـه  فرزنـدانتان  دربـاره  ؛ خداونـد نِ یــیاْأل

  ).11 باشد (نساء: دختر دو سهم اندازه به پسر،) راثيم( سهم كه كند مى سفارش
ْم « - 

ُ
ْم  َتَرَك  َما ِنْصُف  َوَلک

ُ
ْزَواُجک

َ
ْن ی َلْم  ِإْن  أ

ُ
ُم  َوَلٌد  َلُھنَّ  َکاَن  َفِإْن  َوَلٌد  َلُھنَّ  ک

ُ
ُبُع  َفَلک ا الرُّ  َلُھــنَّ  َو  َتَرْکَن  ِممَّ

ُبُع  ا الرُّ ْن ی َلْم  ِإْن  َتَرْکُتْم  ِممَّ
ُ
ْم  ک

ُ
ْم  َکاَن  َفِإْن  َوَلٌد  َلک

ُ
ُمُن  َفَلُھــنَّ  َوَلــٌد  َلک ــا الــثُّ  نصـف  شـما،  بـراى  ؛ وَتــَرْکُتْم  ِممَّ

 چهـارم  كيـ  باشند، داشته فرزندى اگر و. باشند نداشته فرزندى آنها اگر است، زنانتان راثيم
 كيـ  شـما،  زنان براى و). آنها( نيد اداى و اند، كرده كه تىيوص انجام از پس شماست؛ آن از

  ).12 (نساء:»  شماست راثيم چهارم

  سوره مباركه نمل) 16و15هاي  هاي مورد استشهاد يوسف شعار (آيه آيه
سـورة   16و15هاي  طور كه گفته شد، مفهوم موافق سخن يوسف شعار، داللت آيه همان

كه مفهـوم مخـالف سـخن ايشـان، عـدم       مباركه نمل بر وراثت از علم و نبوت است، در حالي
  از 6و  5هـاي   توان به آيـه  نبياست؛ كه از جمله ميااي در قرآن بر وراثت مالي  داللت هيچ آيه

َوَکاَنِت  یِمْن َوَرائِ  یِخْفُت اْلَمَوالِ  یِإنّ  َو «فرمايد:  اشاره كرد، كه از قول زكريا ميسورة مباركه مريم 
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تِ 
َ
مـن پـس از    1؛ایاْجَعْلــُه َربِّ َرِضــ ْعُقــوَب َو یِرُث ِمْن آَِل ی َو  یِرُثنِ یا * یِمْن َلُدْنَك َولِ  یَعاِقًرا َفَھْب لِ  یاْمَرأ

زنم نازاست. مرا از جانب خود فرزنـدى عطـا كـن،    مناكم و يشاوندانم بيش، از خويمرگ خو
ده يسته و پسـند يعقوب باشد و او را، اى پروردگار من، شايبر خاندان  راثيبر من و م راثيكه م

  ».  گردان

  يوسف شعار » تفسيري«نقد و بررسي ديدگاه  .4- 1
  و حقوق  اموال. بررسي داللت آيه بر وراثت از 4- 1- 1

 مـردود  نظـر  دو از باشـد،  »دانـش  و علم در وراثت«مقصود از ارث در آيه،  نكهيا تصور
  :است

 مشـتقات  و »ارث« گونه كه در معناي لغوي و اصطالحي ارث گفته شد، لفظ  اوالً؛ همان
 جـاي  بـه  تيـ م كـه  انتقـالى  قابـل  حقـوقِ  و امـوال  بـراى  و... رثي و موروث و وارث آن؛ مثل

ـ  بيشترنظر شده است. بنا بر  وضع گذارد، مى فـوق در   ةدر آيـ » ارث«لفـظ   :اوالً ،ران شـيعه مفس
و اگـر منظـور از آن را غيـر از     .باشـد  معناي وراثت مال مي  كار رفته و به معناي حقيقي خود به

 ؛اش كاربرد مجازي لفظ خواهد بود كه در اين صورت نيازمنـد قرينـه اسـت    الزمه ،مال بدانيم
 ،تـا  ؛ طوسي، بـي 6/776ش،  1372(طبرسي،  ايم عمل نمودهنيز خالف ظاهر آيه  رضمن اينكه ب

  .)15/  14 ق،1417طباطبايي، ؛ 6/472و  379/  5 ش،1336؛ كاشاني، 106- 105/  7
بازمانـده از فـرد متـوفي بـه وارثـان و كـاربرد        اموالهمان انتقال ، حقيقت ميراثچراكه 

  خواهد بود.  مجاز  »علْم«ِمعني عيان است و انصراف آن به احقيقي ارث در 
تفسير آيه بـه علـم و نبـوت و     ،اي بر تقييد آن دليل مطلق بودن آيه و نبودن قرينه  به ثانياً:
 7و  8/82 ،تـا  است (طوسـي، بـي   بيت مالي خالف ظاهر آيه و مخالف تفسير اهل امور غير

                                                                                                                   
نجا، ارث در ی"ارث" در ااند. چنانکه گروهی معتقدند:  رامون آیه فوق مطرح نمودهی. مفّسران اسالمی نظرات متفاوتی را پ1

اند که منظور؛ معنای جامعی  ن احتمال را دادهیز ایأموال و حقوق است و گروهی آن را اشاره به مقام نبّوت دانسته و برخی ن
طباطبایی، اند. ( عه، معنی اول را انتخاب نمودهیاری از دانشمندان شیطوری که، بس شود. به است که هر دو معنا را شامل می

: ١٤٢٠) و جمع کثیری از علمای اهل تسّنن، معنی دوم. (فخر رازی، ٦/٧٧٦ش:  ١٣٧٢طبرسی، ؛ ١۴/١٥ :ق١٤١٧
  )٨٣٨٢: ١٤١٥ ،ی. (آلوساند دهیمعنی سوم را برگز » روح المعانی«همچون آلوسی در ) و برخی ٢١/٥١٠
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ن بـاز هـم بـراي تعيـي     ،و به فرض اينكه كاربرد حقيقي آن را در علم و حكمت بـدانيم  .)106/
    .)14/15 ق:1417(طباطبايي،  ايم يكي از چند معنا نيازمند قرينه

ــ ؛ كاشــاني، 776/ 6ش،  1372طبرســي، ( انــد ران شــيعه نيــز بــر همــين عقيــدهديگــر مفس
 ق،1404؛ حســـيني همـــداني، 15/18و  13/59 ق، 1408، ابوالفتـــوح رازي؛ 395/ 5 ش، 1336

  ).12/119و  353- 10/352
  م نه مجاز.ياش حمل كن قىيد هر لفظى را بر معناى حقيممكن است باى كه يتا جا ،از طرفى

  سد:  ينو قرطبى مى
هرگـاه كالمـى   ؛ کتب األصــول یقة األصل کما فیقة والمجاز، فالحقین الحقیإذا دار الکالم ب«

طـور كـه در    همـان  .قى، اصل اسـت يمعناى حق ؛قى و معناى مجازىين معناى حقيمردد باشد ب
  ).4/257ش، 1364(قرطبي،  است هاى اصولى مطرح شده كتاب

  د:يگو فخر رازى مى
؛ منــع منــهیل یقة إال إذا قام دلیجب إجراء اللفظ علی الحقیأن األصل المعتبر فی علم القرآن أنه «

قى آن است؛ مگر آنكـه  يوجوب حمل لفظ بر معناى حق ،آنچه كه در علوم قرآنى معتبر است
  ).414/ 9ق: 1420(فخر رازي، » قى آن بشوديلى مانع از حمل لفظ بر معناى حقيدل

ل و يـ و تأو مانيا و حضـرت سـل  يـ ات ارث دربـارة حضـرت زكر  ير آيتفس ،نيبنابرا
  .ل استينه و دلياز موارد حمل بر معناى مجازى بدون قر ،انصراف آن به ارث در نبوت

  است يارث مالن، اصحابه و تابع از يارينظر بس.  4- 1- 2
ى، عباس، حسن بصـرى، ضـحاك، سـد    ازجمله ابنتابعان؛  ارى از بزرگان صحابه ويبس

با اينكـه قـول    .اند دانسته »و حقوق اموال«از ارث  ،مان از داوود رايارث سل ،مجاهد، شعبى و...
توجـه بـه     امـا بـا   1در تفسير بـراي شـيعه حجـت نيسـت؛       ُ  صحابه و غير آنان جز معصومان

زمـان   ديكي آنان به عصر نزول وحي و همچنين برداشت و فهمي كه از آيات قـرآن در آن  نز

                                                                                                                   
رود. چنانکه  شمار می ین آیات بهو تبییکی از منابع اصلی تفسیر  بعنوان هسخن صحابسّنت،  که در میان اهل . در حالی1

رود حدیث از  چون به کتاب خدا داناتر بودند و گمان می ؛سوی صحابه باشد اگر حدیث از«گوید:  ذهبی در این زمینه می
  ).٩٦ /١ق؛ ١٣٨١ ذهبی،( .»رسول خدا باشد یا رأی خودشان باشد، قولشان صحیح است
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شمار  در جهت فهم بهتر آيات به  عنوان قرينه توان نظر آنان را به  دربارة آيات وجود داشت، مي
  آورد.

در الجامع إلحكام القـرآن و   انصارى قرطبىز و ير المحرر الوجيدر تفس ة اندلسىيعط ابن
  سند:ينو ط مىير بحر المحيدر تفس ان اندلسىيابوح

گـران  ينكه مالش را ديا از اياند: حضرت زكر عباس و مجاهد و قتاده و ابوصالح گفته ابن
خداونـد  « اند كه فرمود: ت كردهيروا امبريقتاده و حسن بصرى از پ .ده بوديارث ببرند ترس
(لـذا از   كسـى را نداشـت كـه مـالش را از او ارث ببـرد      ، (زيـرا) ا را رحمت كنـد يبرادرم زكر

حيـان   ؛ أبي11/78ش، 1364؛ قرطبي، 4/4، 1413عطيه اندلسي؛ (ابن طلب وارث نمود) خداوند
  ).7/240ق، 1420أندلسي، 

. بـه  كنـد  مطرح مـى  باره در اينن را اقوال صحابه و تابعأر خود، ير كبيفخررازى، در تفس
  ا اختالف دارند:يى از حضرت زكريحيراث حضرت يسنت در م اهل نظر وي،
وراثـت   )،عقـوب يرث من آل يرثنى، ي(ه يراث در هر دو جاى آينظر اول: مقصود از م - 
  عباس و حسن بصرى و ضحاك است. ابن ، ازن نظريا .است اموال

ن نظـر ابوصـالح   يـ ا .ه، وراثـت نبـوت اسـت   ينظر دوم: مقصود از آن در هر دو جاى آ - 
  است.

رث من آل ي«، وراثت مالى و مقصود از آن در »يرثني«قصود از وراثت در نظر سوم: م - 
  مجاهد و شعبى است. ،ن نظر سدىيا .، وراثت نبوت است»عقوبي

رث مـن آل  يـ «و مقصـود از آن در  ، علـم » يرثنـ ي«راث در يـ نظر چهـارم: مقصـود از م   - 
  است.  ن نظر از مجاهد نقل شدهيا .، نبوت است»عقوبي

  كند: نقل مى گونه نين به وراثت مالى را اادله قائال ،نيهمچن
ل عقلـى اسـتدالل   يـ ت و دليـ داننـد، بـه روا   ه، وراثت مالى مىيراث را در آيافرادى كه م

ا را رحمت يخداوند برادرم زكر« كه فرمود: رسول خداظاهر اين حديث كه اند؛ اما  نموده
ه، وراثـت  يـ ن آيـ راث در ايم كند كه مقصود از داللت مى ،»كسى نبود كه از او ارث برد ،كند

  مال است.
  دو گونه است: »عقلى«ل يو اما دل
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دسـت   بلكـه فقـط از راه اكتسـاب بـه     ؛سـتند يره و نبـوت، مـوروثى ن  يسـ ، ل اول: علـم يدل
بـر ارث مـالى الزم و واجـب     ،»عقوبيرث من آل يرثنى و ي«حمل ارث در  ،نيراببنا .نديآ مى
    .باشد مى

 .»ت خـود قـرار ده  يو او را مورد رضا«خداوند عرض كرد: ا به يل دوم: حضرت زكريدل
عقوب)، ارث نبوت باشـد،  يرث من آل يرثنى و ي(ش يحال اگر مقصود از ارث در ابتداى دعا

تش يامبرش را مـورد رضـا  يشود كه او از خدا درخواست نموده است كه پ ن مىيمعناى آن چن
ت الهـى و داراى  يامبرى، مورد رضـا يپرا كه هر نبى و يز ،ستيز نيزى جاين چيقرار دهد و چن
  .)21/510، 1420(فخررازي،  عصمت است

  ياست نه موروث ياله موهبتامبران، ينبوت و دانش پ.  4- 1- 3
ت الهـى معرفـى   يـ ا را عنايـ نبأت و علـم  ارى در قرآن وجود دارد كه نبـو يات بسيآاوالً، 

  .خالف قرآن استبر   رو، حمل ارث بر علم و نبوت، نيا از .يكند نه موروث مى
  از جمله آياتي كه به اين مسئله اشاره دارد: 
ةَ یَن آَتَ یاوَلِئَك الَّذِ « -  ُبــوَّ َم َوالنُّ

ْ
آنها كسـانى هسـتند كـه كتـاب و حكـم و      ؛ َناُهُم اْلِکَتاَب َواْلُحک

  ).89 :األنعام» (مينبوت به آنان داد
ًما َو یَوُکالًّ آتَ « - 

ْ
  ).79 :اءياألنب» (ميكمت و علم دادا حيما به تمام انب؛  ِعْلًما َنا ُحک

َم َصبِ یَو آتَ « - 
ْ
  ).12 :ميمر» (ميسال بود، نبوت داد ى كه خرديحيما به ؛ ایناُه اْلُحک

  :  زيرا ،ت موروثي نيستندران شيعه معتقدند كه امور معنوي مانند علم و نبومفسثانياً، 
1. دخـالتي نـدارد و علـم    ت قابل انتقال نيست و تابع مصلحتي است كه نسبت در آن نبو

    ).82/ 8 ،تا نيز موقوف است بر كسي كه متعرض آن شود و آن را فرا گيرد (طوسي، بي
2. ت امري نيست كه از راه خويشـاوندي بـه ارث   به فرض اينكه علم موروثي باشد؛ نبو

اين خالفـت قطعـاً    ،خالفت باطني و الهي است ،برسد؛ زيرا اگر مقصود از خالفت و جانشيني
  .ل ارث بردن نيستقاب

اما اين انتقال مجازي، در علوم  ؛قابل انتقال است كه توان گفت دربارة علم نيز مجازاً مي
آن علمي كه بـه انبيـا اختصـاص     :مريم نيز بايد گفت ةسور 6و  5اكتسابي است. دربارة آيات 

شـان؛  بـه اي  ونـد بلكه كرامتي است ازسـوي خدا  ؛داده شده است از مقوله درس خواندن نيست
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شود گفت فالن پيامبر علم خود را از پيغمبر يا از غيـر   وي را تعليم داده و نمي ،يعني آن پيغمبر
ديگـر تفاسـير شـيعه نيـز بـه ايـن دليـل        . )349/ 15 ،1417طباطبايي، (پيغمبر به ارث برده است 

 ،1336؛ كاشــاني، 15/18 ق،1408، ابوالفتــوح رازي؛ 82/ 8 ،تــا اند(طوســي، بــي اســتناد نمــوده
  .)118/ 12 ،1404؛ حسيني همداني، 6/472

  نبوت و از علم . بيان عدم انطباق سياق آيات بر وراثت4- 1- 4
سنت در اينجا و در برخي از آيـات   ازجمله داليلي است كه مفسران شيعه و اهل» سياق«

علم و كنند. مفسران شيعه حمل آيه بر معناي ميراث  ديگرِ مربوط به اين مسئله به آن استناد مي
داننـد.   نبوت را منافي سياق آيات، و موجب تناقض و ناسازگاري ميان صدر و ذيل آيـات مـي  

  از جمله:
 داُودَ  نــایآتَ  َوَلَقــْد « :ديفرما مى نيچن مانيسل و داوود دربارة خداوند هيآ ماقبل اينكه در

  .)15نمل:(» م...يداد دانش و علم مانيسل و داود به ؛ ماِعْلماً  ماَن یُسلَ  َو 
 مانيسـل  علـم  و كـرد  عطـا  دانـش  و علـم  نفـر  دو هـر  بـه  خداوند كه ن استيا هيآ ظاهر

 كند مى ثابت روشنى به »داود مانيسل و ورث« هيچراكه اوالً، آ وراثتى؛ نه است بوده »موهبتى«
 بلكـه  نبرنـد؛  ارث پـدران  از آنان فرزندان كه نبود نيا ن،يشيپ امبرانيپ دربارة الهى عتيشر كه

  ).86ق: ص 1433بردند (سبحاني،  مى ارث گريكدي از گر افراد،يد فرزندان بسان آنها اوالد
 و بـه داود  مـا  كـه  فرمايـد  مـي  خداوند آشـكارا تصـريح   )،15 ثانياً، طبق آية شريفه (نمل:

ار بـ  معنـا نـدارد يـك   رو،  ازايـن ». َوَلَقــْد آَتیَنــا َداُووَد َوُســَلیَماَن ِعْلًمــا«عطا نمـوديم:   »علم« مان،يسل
 َو : «دوبـاره بگويـد  سپس در آيـه بعـد   داديم و  )(داوود و سليماندو  بفرمايد علم را به اين

جالب  آنچه در اينجا رايز ).16(نمل:» د به ارث بردوعلم را از داو ،سليمان؛ »داُودَ  ْـماُن یــُسلَ  َوِرَث 
 چـه  از را نبوت و علم نكهيا و اما است مانيسل بودن امبريپ اي و بودن عالم است، و مورد توجه

 قيـ طر گـر، يد هيـ در آ مرتبـه  دو خداوند تا ستين تيعنا مورد چندان است آورده دست به راه
اسـت   دهيرسـ  او بـه  پدر از وراثت از طريق نبوت و علم نيا ديبفرما و كند انيب را آن ليتحص

گـر   انبيا بيـان  ةسور 79و  78آيات ). از طرفي، 87ق، ص1433؛ سبحاني، 2/42 ،1420(بالغي،
  نيز در زمان داوود علم و حكمت داده شد.    آن است كه به سليمان
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یرِ « هاي عبارت ْمَنا َمْنِطَق الطَّ بـر  اسـت   دليلـي در آيـه شـريفه،   » وِتیَنا ِمْن ُکلِّ َشــیٍء  َُوأ«و » ُعلِّ
بنابراين، آنچه به آنـان  . »وتیناأ« :فرمايد اين موارد، از امور قابل ارث بردن نيست؛ زيرا مي اينكه

  .)40/ 2 ،1420(بالغي،  داده شده، فضل و رحمتي است از سوي خداوند متعال
در آيـة  » ایَواْجَعْلــُه َربِّ َرِضــ«نبوت) با جمله  و بري از علم همچنين، قبول اين معنا (ميراث

ــ«نيز، با عبارت ) و 6(مريم: » ایَرِض  َربِّ  َواْجَعْلهُ  ْعُقوَب ی آلِ  ِمْن  ِرُث یَو  یِرُثنِ ی« ِإنِّ  ِمــْن  یاْلَمــَوالِ  ِخْفــُت  یَو
  )، تناقض دارد.  5در آية ماقبل آن (مريم:» ...یَوَرائِ 

بـر  » ایَواْجَعْلُه َربِّ َرِض «توجه به قرينه  سورة مباركه مريم، با 6در آيه » ارث«داللت معناي 
سـزاوار مقـام نبـوت    ارث از اموال و حقـوق اسـت. زيـرا، قـرار دادن شـرط رضـايت خداونـد،        

معنا است؛ اما دربـارة   باشد. براي اينكه پيامبر جز رضي و معصوم نيست و درخواست آن بي نمي
رو،  ). ازايـن 7/106تا،  گردد (طوسي، بي اموال چنين نيست و اموال شامل رضي و غير رضي مي

يكو عطا كـن،  تقاضاي اين درخواست كه خدايا براي ما پيامبري بفرست و به او عقل و اخالق ن
) و اين درخواست جنبه تأكيد ندارد؛ چراكه تأكيد 6/777ش، 1372باشد (طبرسي،  صحيح نمي

تر از آن. در حالي كه ويژگي مرضـي بـودن، مـادون     بايد مساوي يا مافوق موكد باشد، نه پايين
 بودن نزد مردم است نه خداوند، پاسخ آن نبوت است و اگر گفته شود منظور از مرضي، مرضي

  ).14/11ق، 1417سازد (طباطبايي،  اين است كه اين احتمال با اطالق مرضي نمي
 6 )، قرينـه ديگـري اسـت كـه ارث در آيـة      5(مريم: » انی خفت الموالی...«همچنين جملة 

اسـت؛ نـه ارث    امـوال و حقوق است. زيرا ترس، در ارث از  اموالسورة مباركه مريم، ارث از 
رسند. از طرفي، اين بر  دانست اشخاص ناشايست به اين مقام نمي مي غير مادي. چراكه زكرياء

بخل زكريا نيز داللت نـدارد؛ زيـرا پسـرعموهاي ايشـان افـرادي ناصـالحي بودنـد و حضـرت         
ش در راه نامشروع صـرف شـود و ايـن دليـل بـر عظمـت ايشـان اسـت كـه          اموالخواست  نمي
د. بنـابراين، تـرس زكريـا بـراي آن     ش به افراد ناصالح كمكـي كـرده باشـ   اموالخواست با  نمي

ش به دسـت اقـوام و افـراد صـالح قـرار گيـرد و يـا بـه تعبيـري مـانع وراثـت و            اموالنيست كه 
بري اقوام خود شود، چراكه اين عمل با قدر و منزلت پيـامبران از جملـه زكريـا منافـات      ميراث

و از طرفـي   شـدند  جهـت اسـت كـه چـون صـاحب فرزنـد نمـي        دارد؛ بلكه دعاي ايشـان ازآن 
كنـد تـا    رسد، از خداوند طلب فرزنـد مـي   دانستند كه ميراث ايشان به اقوام ناصالح خود مي مي



  ٩ یاپی، شماره پ١٣٩٨سوم، بهار و تابستان  ۀسال چهارم، شمار   -  تفسیرتطبیقی های دوفصلنامه پژوهش    |   ٣٣٨
 

 

). بنابراين، ترس ايشان از 8/381ق: 1415؛ آلوسي،  5/188ق، 1419كثير،  وارث او گردد (ابن
داسـت  معناي تـرس از كيفـر خ   كه ترس از خدا به اخالق زشت آنها بود، نه از خود آنها؛ چنان

  ).6/777ش، 1372(طبرسي، 
 بود الزم بود، مي نبوت و علم در بردن ارث تنها مقصود نكته ديگر اينكه هرگاه .4- 1- 5
آورده  »قـال  و« نكـه يا نـه  »علمنــا النــاس ھایا ای فقال«د: يبفرما و كند آغاز »فا«لفظ با را بعدى جمله
  ).88ق، ص1433(سبحاني،  »واو« با نه آمد، مي عيتفر »فا« با بايست مزبور مي جمله عنىيشود؛ 

ه منحـصر »و ورث« جملة ـمينگوئ و نهايتاً اينكه هرگاه. 4- 1- 6  اسـت،  مــال  در وراثــت  ـب
 وارث از اعـم  مقصود، بر اين مطلب كه است محكمى گواه هيآ خود و گرفت اعم را آن توان مى

 اى ؛ هانَشی ُکلِّ  ِمْن  نایُاوتِ  َو « :ديگو مى نكهيا گواه به است. »مقام و مال« اي و »نبوت و علم« در شدن
 :ديفرما مى عام معناى نيا ديتأك براى سپس »شد داده به ما) نبوت و علم مقام، و مال(ز يچ همه مردم

  ).88ق، ص 1433(سبحاني، » است آشكار برترى كي ني، انِ یاْلُمبِ  اْلَفْضُل  َلُھَو  هذا ِانَّ «

  شعار وسفي »كالمي« دگاهيد ينقد و بررس. 4- 2
هـاي   دومين اشكال مطرح شده از سوي يوسف شعار ـ بعد از اشكال بر عدم داللت آيـه  

و حقوق و تأكيد بر اينكه داللت آن بر وراثـت از   اموالسورة نمل در ميراث بردن از  16و  15
بـراي اثبـات مـدعاي خـود، بـه دو اشـكال         علم و نبوت است ـ بحثي كالمي است، كه در آن 

  كند.   يگر اشاره نموده و نكاتي را در اين زمينه مطرح ميد
نحـن معاشـر االنبيـاء ال    «طور اجمال اين است كه: اوالً، خبرِ  سخن ايشان در اين زمينه به

(فدك)، يـا   از سوي خليفه اول در استدالل بر تصرف زمين متعلق به فاطمه زهراء» نورّث
شخصـي اسـت و    امـوال مانند ساير مردم داراي  نيز جهت كه پيامبر است؛ از آن » مجعول«

دليل ندارد كه از اين لحاظ با مردم عادي تفاوت داشته باشد. و يا درصورت صحت خبر بايـد  
آوري مـال فكـر    گفت: شايد منظور حضرت اين بوده كه ما اشخاص مادي نيستيم كه به جمع

ن (نحن معاشر األنبيـاء...) بـه   پس از اين سخ گويد فاطمه زهراء كنيم... ثانياً، خبري كه مي
) اسـتناد نمـوده؛ مبنـي بـر ارث بـردن ايشـان از پيـامبر        16(نمـل:  » و ورث سـليمان داود... «آيه 
به ايشـان بـود)، افترائـي اسـت      به طور عام (هرچند زمين فدك نحله رسول خدا أكرم
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ديگـران   معنـاي آيـات قـرآن بـيش از     ؛ به جهت اينكه ايشان بـه نسبت به دختر رسول خدا
سـوره نمـل بـه وراثـت از علـم و       16و  15توجه به صراحت آيـات   واقف است و بعيد است با

  نبوت، به وراثت از مال، استشهاد كند.
بنابران در مقام نقد دو اشكال مطرح شده، آنها را به طور جداگانه مـورد نقـد و بررسـي    

  دهيم: قرار مي

  ازسوي خليفه اول» النبياء ال نورّثنحن معاشر ا«.  اشكال اول: بررسي خبر 4- 2- 1
ث«يوسف شعار دربارة خبر    كند: به دو نكته اشاره مي» نحن معاشر االنبیاء ال نوَرّ

  . خبر مذكور مجعول است؛1
. در ثاني بر فرض پـذيرش و صـحت آن، معنـاي غيـر از معنـاي اول را داراسـت و بـه        2

 مفهوم معنوي كلمه گرفته شده است.

  اول نقد و بررسي نكته
ث«گويـد: خبـرِ    طور كه يوسف شـعار مـي   همان ، مجعـول و  »نحــن معاشــر االنبیــاء ال نــوَرّ

  .  است نشده نقل ابوبكر جز ،صحابه رسول خدا و روات از يك هيچ ساختگي است و از
 مشـهور  كنـد،  مـي  تأكيـد  البالغه خود نهج شرح از مورد چند در الحديد ابي ابن كه چنان

 نكـرده  نقـل  پيـامبر  از كسي ابوبكر، جز را »َصَدَقة َتَرْکناهُ  ما َنورث ال« حديث است كه: اين
  ).227/ 16تا،  الحديد، بي ابي (ابن است

 فضـائل  بخـش  در العمـال  كنـز  كتـاب  در هنـدي  متقـي  المحرقـه و  صواعق در حجر ابن
 ِإنَّ « :گفتـه اسـت   عايشـه  كـه  انـد  كـرده  روايت عايشه از عساكر ابن و بغوي ابوالقاسم از ابوبكر
ه َرُسوَل  ِمیراِث  ِفی ِاْخَتَلُفوا الّناَس  َحدٍ  ِعنَد  َوَجُدوا َفما اللَّ

َ
 َرُســوَل  َســِمْعُت : َاُبــوِبکُر  َفقــاَل  ِعْلمــاً  ذلــک ِمْن  أ

ه ْنبیاء َمعاِشَر  ِإّنا: یُقوُل  اللَّ
َ
ُث  ال اْأل  اخـتالف  خـدا  رسول ميراث در مردم ؛ هماناَصَدَقٌة  َتَرْکناهُ  ما ُنَوِرّ

 از: گفـت  ابـوبكر  هنگـام  ايـن  در دانسـت،  نمـي  مطلبـي  موضوع اين در كس هيچ پس كردند،
 بمانـد  بـاقي  مـا  از چـه  هـر  و گـذاريم  نمـي  ارث پيامبران طايفه ما: فرمود كه شنيدم خدا رسول
  ).488/ 12: 1401؛ متقي هندي،  1/85ق: 1417حجر،  (ابن» است صدقه
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 در شـافعي  ابـوبكر  و بغـوي  القاسـم  نيز همين مطلب را به نقل از ابـو  سيوطي الدين جالل
ــاب ــاء  كت ــاريخ الخلف ــين و ت ــن همچن ــاكر اب ــرده    عس ــل ك ــق نق ــاريخ دمش ــاب ت ــد  در كت ان

  ).311/  30 تا، ؛ ابن عساكر، بي1/67، 1371(سيوطي،
توجـه   كـريم ـ بـا    قـرآن  در مربـوط بـه ارث   ازطرفي مخالفت و تعارض اين خبر با آيات

 ،1407، ي(بخـار  ينبو سنت با خبر نيا   معنايي كه از ارث گفته شد ـ و همچنين مخالفت  به
؛ 1/99 ،1996، حمــدون ابــن( بيــت  و اهــل )1252/ 3تــا،  بــي ؛ مســلم،1006/ 3و  1128/ 3

  /3تـا:   ، بيمسلم ؛1126 /3و  342/ 1: 1407 ،يبخارصحابه ( ي) و برخ1/44ق: 1403، يبالذر
گذارد كه اين خبر را ابوبكر از پـيش   )، جاي هيچ شك و ترديدي باقي نمي1378 /3 و 1444

  خود ساخته و در نقل آن نيز منفرد است.

  نقد و بررسي نكته دوم
در مورد نكته دوم؛ يعني فرض پـذيرش و صـحت آن و توجـه دادن بـه مفهـوم معنـوي       

  خبر، بايد گفت:
ُث... ال«خبرِ  اختالف و اضطراب در متن در اين جهت است كـه   مهمي هاي نكته از» ُنَوِرّ

 بـه  خبـر  ايـن  در ابـوبكر  كه كلمات و جمالت كند. چنان ما را از پذيرش چنين معنايي منع مي
معنـاي   در اخـتالف  لفظ، و اضطراب در اختالف بر عالوه كه بيان شده، مختلفي هاي صورت

  شود، ازجمله: مي خبر را نيز شامل
نبیاء َمعاِشَر  َنْحُن . ١

َ
ُث  ال األ   ؛َصَدَقًة  َتَرْکناهُ  ما ُنَوِرّ

ِبی ِانَّ . ٢ ِرُث؛ ال النَّ   ُیوَّ
ه ِانَّ . ٣ ذی َفِھی ُطْعَمًة  َنبیاً  َاْطَعَم  ِاذا اللَّ   َبْعِده؛ ِمْن  َیُقومُ  ِللَّ
ما. ۴ ه ُطْعَمُة  ِهی ِإنَّ   اْلُمْسِلِمیَن؛ َبیَن  َفِھی ِمتُّ  َفِإذا َحیاِتی، ِفی اللَّ
ه ِانَّ . ۵ ِبی ُیْطِعُم  َتعالی اللَّ ه َقَبَضهُ  َفِإذا َحیًا، کاَن  ما الُطْعَمَة  النَّ   ُرِفَعْت؛ ِالیه اللَّ
ْنِبیــاِء  َمعاِشَر  َنْحُن . 6 ُث  ال اْالَ ــًة  ال َو  َذَهَبــاً  ُنــَوِرّ مــا َو  ِعقــاَرًا، ال َو  داراً  ال َو  ِفضَّ ُث  ِانَّ َمــَة  ُنــَورِّ

ْ
 اْلِحک

ُتَب 
ُ
ُبَوةَ  َو  اْلِعْلَم  َو  َواْلک ْمرِ  َفِلَولیِّ  ُطْعَمةٍ  ِمْن  َلَنا کاَن  ما َو  النُّ

َ
ْن  َبْعَدنا اَأل

َ
َم  أ

ُ
ِمه ِفیه یْحک

ْ
  .ِبُحک
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 آن راوي كـه  خبـري   در هـم  آن حـد،  ايـن  تا حديث يك در اضطراب كه نيست شكي
 حسـيني جاللـي،  (شـود   مـي  اعتبـار  و حجيـت  از حـديث  سـقوط  بـه  منجر باشد، نفر يك فقط

  .)494- 491ق، ص1426
توجه به ساختگي بودن خبر مذكور، احتمال برداشت مفهومي معنوي از خبـر   بنابراين، با

  ، اساساً غيرقابل پذيرش است.و نسبت دادن آن به رسول اكرم

  به قرآن، در مسئله فدك . اشكال دوم: بررسي إستشهاد حضرت زهراء4- 2- 2
استشـهاد حضـرت فاطمـه    چنانچه قبالً بـه آن اشـاره شـد، يوسـف شـعار معتقـد اسـت:        

و ورث سـليمان  «در جريان إحقاق حق خود در مسئله سـهم اإلرث فـدك، بـا آيـه      زهراء
، بعيد و دور از ذهن »نبوت«و » علم«)؛ كه مبتني است بر معناي ارث بردن از 16(نمل: » داود...

  رسد. به نظر مي
 آنكـه بـه   از پـس  وزر چنـد  قبل از بيان پاسخ، بايد به اين مطلب اشاره كـرد كـه ابـوبكر   

بـه   المـال مسـلمانان   بيـت  جـزء  و نبـوده  شخصـي  ملك فدك دارد: اعالم مي رسد، مي خالفت 
 زهـرا  فاطمه عامالنِ جهت، همين به باشد. پيامبر دختر تملك در نبايد و آيد حساب مي

 نزد زهرا فاطمه دادخواهي آنكه از پس. كند را تصاحب مي  كرده و آن بيرون فدك از را
چـادر بـر سـر كـرده و      پيـامبر  دختر ماند، مي نتيجه گيري فدك بي در جهت بازپس ابوبكر

غرّايـي   و در اجتماع بزرگان مهـاجر و انصـار، خطبـه    رفته مسجدالنبي جهت دادخواهي به
 سـنت رسـول خـدا    جاست كه به آيات شريف قرآن و همچنين بـه  فرمايد. در اين ايراد مي

  كنند. و... استشهاد مي
؛ كـه  و هـم نقلـى  دارد  جنبـه عقلـى  هاي مختلفي است كه هـم   به فدكيه شامل بخشخط
در قسـم   كـه  اند. چنـان  و استشهادهاي خويش استفاده نموده ها از آن در استدالل حضرت

عنوان مثـال،   . بهسنت يكى قرآن و دومي اند: ش پرداختهيه به اثبات حقوق خوينقلى از دو زاو
هيهـات، مسـلمانان! اي   «جوينـد:   كريم تمسك مي گونه به قرآن در فرازي از خطبه شريف اين

قحافه! چرا من از ارث پدر محروم شوم؟ آيا خداوند گفته تـو از پـدرت ارث ببـري و     پسر ابي
من از پدرم ارث نبرم؟! چه حكم ناروايي آوردي و گستاخانه به قطع رحـم دسـت يازيـدي و    

ت و به عمد به آن پشت پا زديـد و بـه دور   عهد و پيمان شكستي! كتاب خدا پيش روي شماس
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 و در داستان يحيي و زكريـا » وورِثَ سلَيمانُ داوود...«فرمايد:  افكنديد. خداي عزّوجلّ مي
آخـر    [الـي ». فَهب لي منْ لَدنْك ولياً  يرِثُني ويرِثُ منْ آلِ يعقُوب واجعلْه رب رضياً«گويد:  مي
        حديث]  ال

  پاسخ به اشكال مذكور
در پاسخ به اشكال مذكور، جدا از بررسي سندي خطبه و همچنـين اعتبـارِ منـابع خطبـه     

  مشهور است، بايد اشاره كرد:  » خطبة اللُمّةيا  خطبه فدكيه«؛ كه به حضرت
 معنـايي كـه از   توجـه بـه    كـه بـا   ادعاي مطرح شده، ادعايي باطل و بي اساس است. چنان

بيـان گرديـد، مشـخص شـد كـه مـراد از ارث در آيـه و        » و ورث سليمان داوود«ارث در آيه 
اسـت، نـه ارث از علـم و نبـوت.     » و حقـوق  امـوال «برخي ديگر از آيات مطرح شده، ارث از 

در آيه شريفه را » ارث«بنابراين، اشتباهي كه يوسف شعار مرتكب شده، اين است كه: در ابتدا 
گيـرد كـه چـون دختـر رسـول       لم و نبوت گرفتـه اسـت. سـپس، نتيجـه مـي     معناي ارث از ع به

بايسـت معنـايي غيـر از آن را     معناي آيات قرآن بيش از ديگران آگـاه اسـت، نمـي    به خدا
اراده كرده باشد؛ يعني ارث در آية شريفه غير از معناي علم و نبوت، معنـاي ديگـري نـدارد و    

  بعيد است. از فاطمه زهراء استشهاد و استدالل به غير از اين معنا
كه بايد گفت: استشهاد و استدالل حضرت به آن آيه شـريفه در جهـت اثبـات     در حالي

به هيچ عنوان اشكالي در بـر نداشـته و بلكـه ايـن خـود       وراثت خويش از نبي مكرم اسالم
) دليل و مؤيدي است بر اين مطلب كه در آن زمان هم از آيه مذكور چنين معنـايي(ارث مـال  

نيز بر اساس همين معنا، به آيـه شـريفه در جهـت اثبـات حـق       شده و حضرت برداشت مي
هم كسـي اشـكال بـر     كه از حاضران در مسجدالنبي كند. چنان تضييع شده خود استناد مي
كند؛ حتي ابوبكر و عمر نيز در پاسخ نگفتند كه اين آيـات داللـت    داللت اين آيات وارد نمي

ندارد، بلكه خواستند با يك حديث ساختگي بگويند: ايـن آيـات بـا ايـن     بر ارث گذاردن انبيا 
را، ارث  روايت تخصيص خورده است؛ يعني آنان نيز معناي آيات مورد اسـتناد حضـرت  

شمار آوردند، نه اينكـه بـه    دانستند كه روايت ساختگي را مخصص آن به مي» مال و حقوق«از 
     اصل آيات استشهادي اشكالي وارد كنند. 
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 . إتقان سندي و اعتبار منابع خطبه فدكيه4- 2- 3

فدكيه حكايت از اين دارد كه خطبـه مـذكور، از اتقـان و إعتبـار      خطبه اسناد و مدارك
 شـيعه و  بـزرگ  علمـاي  كـه  اسـت  مشـهورى  هاى خطبه خطبه از اين فراواني برخوردار است.

كه خود در ميـان   ر جزرىيثا ابنكه  اند. چنان كرده نقل را آن بسيار سندهاى سلسله  با سنت اهل
ث يـ ، بـاب أحاد »منـال الطالـب  « در كتاب اي برخوردار است، سنت از جايگاه ويژه  عالمان اهل

    ، با موضوع دادخواهى از ابوبكر نقل كرده است.طاهرهقه يات، دو خطبه از صديالصحاب
  د:يگو ث مىين حديوى درباره ا

، أطــوَل یمــن ُطــُرق أخــر یت، و إن کان قــد ُرویق أهل البیمن طر یُروث أکثر ما یهذا الحد«
شـتر از  يه بيـ خطبـه فدك ؛ أنّ لـه أصـالً   يأنـا أر  : قد كنت كتبتُه وبــةیقال ابن قت و أکثر. من هذا و

. و شتر نقل شده استيل بيز با تفصيگر نيهاى د ت شده است؛ اگرچه از راهيت نقل و روايب اهل
أثيـر جـزري،    (ابن »دانستم، مستند است ن خطبه را در حالى نوشتم كه مىياد: يگو به مىيابن قت
  ).501صتا،  بي

 :است زير منابع ذكر شده، آنها خطبه مزبور با سند در كه منابعى ازجمله

 بـن  احمـد  ابوالفضـل  »النسـاء  بالغـات « كتـاب  اسـت،  دست در كه سندي ترين . كهن1
 زهراء خطبه فاطمه طيفور ابن .است )ق 280 - 204(طيفور ابن به معروف مروزي، طاهر ابي

تـرين منـابع    ذكر كرده اسـت. ايـن كتـاب از قـديمي     همسر پيامبر ،را پس از سخنان عايشه
بـا سلسـله اسـناد در آن موجـود اسـت و هـم اكنـون در         مكتوبي است كه خطبه حضرت

  ).14 - 12صتا،  طيفور، بي (ابن دسترس قرار دارد
 فصل در »حنيف بن عثمان« نامه  شرح در »البالغه نهج شرح« در معتزلى الحديد ابى ابن .2
 اسنادى: كند مى تصريح او است. كرده نقل را خطبه صديقه طاهره مختلف سندهاي اول،
 به اشاره ام. سپس، شيعه نگرفته كتب از يك ازهيچ ام، آورده اينجا خطبه در اين براى من كه را

 و بـزرگ  محدثان از كه ـ جوهرى عبدالعزيز احمدبن ابوبكر »السقيفة و فدك« معروف كتاب
 نمـوده  نقـل  را خطبـه  اين كثيرى طرق از خود كتاب در او كه كرده ـ است سنت اهل معروف
 رعايـت  بـراى  كـه  اسـت  آورده البالغـه  نهـج  شـرح  در را طـرق  اين تمام الحديد  ابى ابن. است

  ).219- 209تا،  الحديد، بيشود (ابن أبي  مي نظر صرف آن نقل از اختصار
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 با سـند از  را فدك خطبه از بخشي ،»الفقيه يحضره ال من«در كتاب  )ره(صدوق شيخ .3
الحاجــة  موضَع  منھا أخذنا طویلة الخطبة و :است نوشته آخر در و كرده نقل زينب حضرت

  ).3/567، 1413بابويه،  (ابن
و  ،تـرين مـتن موجـود    مفصل، كه »دالئل االمامة«نيز در كتاب  محمد بن جرير طبري .4

اند، ايـن خطبـه را بـه نُـه طريـق       كه بيشتر علماي متأخر و معاصران از آن بهره جستهاست متني 
  ).129 - 109ص ،1413طبري،  جرير (ابن مختلف با ذكر سلسله اسناد آن آورده است

ق از بخشـي از خطبـه فـدك را بـه سـه طريـ       ،»االمامه في الشافي«مرتضي نيز در  سيد .5
  ).  77- 4/68تا،  (سيد مرتضي، بي ده استكرمرزباني نقل  استادش ابوعبداللّه

  گيري نتيجه -6
 دست آمده است: از مجموع مباحث مطرح شده، نتايج ذيل به

رى و يك جنبـه تفسـ  ياشكاالتي كه يوسف شعار مطرح نمود، دربردارنده دو جنبه بود؛ 
  ديگري كالمي.

ت اشتباه ايشان در بحـث تفسـيري مسـئله؛ يعنـي معنـاي      كه مالحظه گرديد، برداش چنان
سورة نمل موجب شد كه ايشان در جنبه كالمي قضيه بار ديگـر دچـار اشـتباه     16ارث در آية 

شـود و در نتيجـه   » و ورث سـليمان داوود «مفهومي در جريان استشهاد صديقه طـاهره بـه آيـه    
كه استشـهاد حضـرت بـه آيـه شـريفه       يحق ايشان. در حال ست در بگويد اين استدالل افترايي ا

اسـت  » حقـوق «و » مـال «معناي ارث در  براساس معنا و مفهوم واقعي ارث در آيه شريفه؛ كه به
نكه مقصود از ارث در آيه مذكور، ارث از علم و نبوت باشد از دو نظر مردود يبوده و تصور ا

. نبـوت و دانـش   2و علـم.   . متبادر از لفـظ ارث، ارث در امـوال اسـت، نـه نبـوت     1اعالم شد: 
  . ياست نه موروث يامبران، موهبت الهيپ

نيز گفته شد كه اوالً اين خبـر مجعـول بـوده و ثانيـاً سـخن      » اِء یاألْنبِ  نُوَرْث  ال«دربارة خبر 
اش بر معناي معنـوي، و همچنـين مؤيـدي بـر      يوسف شعار مبني بر فرض پذيرش آن و داللت

گى و ساختگي بودن خبر مزبور چـه ازنظـر   يپا به دليل بى )16عدم عموميت آيه مذكور (نمل: 
    .باشد سند و چه ازنظر داللت آن بر عدم توارث، غيرقابل پذيرش مي
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 منابع -7

  .کریم قرآن .١
   ق.١٤١٥،  هی: دارالکتب العلم روتیب  ؛میر القرآن العظیروح المعانی فی تفسد محمود؛ یآلوسی، س .٢
  . ق ١٤٢٠: دارالفکر،  روتیب  ل؛یمحمد جم یق صدقی؛ تحقریط فی التفسیالمحالبحر ؛  وسفیان، محمد بن یابوح .٣
احقی و یــق محمــدجعفر یــ؛ تحق رالقرآنیروض الجنــان و روح الجنــان فــی تفســ؛  بن علــی نیابوالفتوح رازی، حســ .٤

 .  ق١٤٠٨  اد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی،ی؛ مشهد: بن محمدمهدی ناصح
 یالســالم عبــد الشــاف ق عبدیــ؛ تحقزیــر الکتــاب العزیتفســ یز فیالمحرر الوجبن غالب؛  ، عبد الحقیعطیه أندلس ابن .٥

  م.  ١٩٩٣ق/١٤١٣ة، یمحمد؛ الطبعة االولی، لبنان: دارالکتب العلم
؛ تحقیــق عبــد الــرحمن الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضالل والزندقة، أحمد بن محمد؛ یتمیحجر ه ابن .٦

  م.١٩٩٧ق/١٤١٧مد الخراط؛ الطبعة األولی، لبنان: مؤسسة الرسالة، کامل مح -یالترک
  تا. بی  نا، جا: بی ؛ بیخ دمشقیتارعساکر؛  ابن .٧
  تا. ، بیةجا: دارإحیاء الکتب العربی ؛ تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم؛ بیالبالغه شرح نهجالحدید، عبدالحمیدبن هبۀ الله؛  ابی ابن .٨
ق إحسان عباس ـ بکر عبــاس؛ الطبعــة األولــی، بیــروت: دار ی؛ تحقةیــالتذکرة الحمدونحمدون، محمدبن الحسن؛  ابن .٩

  م.١٩٩٦صادر، 
 ی؛ مکۀ: مرکز البحــث العلمــشرح طوال الغرائب یمنال الطالب ف، أبوالسعادت المبارك بن محمد؛ یأثیر جزر ابن .١٠
  تا.  ، بییاء التراث اإلسالمیوإح
  . ق١٤١٩ة، ی: دارالکتب العلم روتین؛ بین شمس الدیق محمد حسی؛ تحق میالعظ ر القرآنیتفسل بن عمر؛ یر، اسماعیکث ابن .١١
قم: دفتر انتشــارات  اکبر غفاری؛ چاپ: دوم،  ؛ تحقیق و تصحیح علی هیــحضره الفقیمن ال   ه، محمدبن علی؛یبابو  ابن .١٢

 . ق ١٤١٣ه، ین حوزه علمیاسالمی وابسته به جامعه مدرس
  تا. رتی، بیی؛ قم: انتشارات بصبالغات النساءابی طاهر؛  فور، احمدبنیط ابن .١٣
اد یــ؛ قــم: بن اد بعثــتیقات اسالمی بنیق واحد تحقی؛ تحق ر القرآنیآالء الرحمن فی تفسبالغی نجفی، محمدجواد؛  .١٤

   ق.١٤٢٠ بعثت،
ابــن روت: دار یــب البغا؛ الطبعة الثالثــة، بیق د. مصطفی د ی؛ تحقیح البخاریصحل؛ ی، محمد بن إسماعیجعف یبخار .١٥
  م.١٩٨٧ق/ ١٤٠٧ر، یکث
 ق.١٤٠٣ة، یق رضوان محمد رضوان؛ بیروت: دار الکتب العلمی؛ تحقفتوح البلدانی؛ یحی، أحمد بن یبالذر .١٦
؛ قم: فدک و العوالی او الحوائط السبعة فی الکتاب و السنة و التاریخ و االدبحسینی جاللی، سیدمحمدباقر؛  .١٧

     ش. ١٣٨٤ق/  ١٤٢٦، �زهراءکنگره میراث علمی و معنوی حضرت فاطمه 
 تا. ؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بیمفتاح الکرامة فی شرح قواعد العّالمةحسینی عاملی، سیدجواد بن محمد؛  .١٨
    ق. ١٤٠٤ ،  ق محمد باقر بهبودی؛ تهران: کتابفروشی لطفییتحق  ؛؛ انوار درخشاند محمدیهمدانی، س نییحس .١٩
 ق.١٣٨١؛ قاهره: دارالکتب الحدیثیه، المفّسرونالتفسیر ذهبی، محمدحسین؛  .٢٠
  ق.  ١٤١٢،  روت: دار القلمیب ق صفوان عدنان داوودی؛ ی؛ تحق مفردات ألفاظ القرآنبن محمد؛  نیراغب اصفهانی، حس .٢١
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د؛ مصــر: مطبعــة الســعادة، یــن عبدالحمیالــد یق محمــد محیــ؛ تحقخ الخلفــاءیتــاربکر؛  یأب ، عبدالرحمن بنیوطیس .٢٢
  م. ١٩٥٢ق/ ١٣٧١
دهادی خسروشــاهی؛ چــاپ پــنجم، یم و نگــارش ســی؛ تنظــات مشــکله قــرآنیــح آیر صــحیتفســســبحانی، جعفــر؛  .٢٣

  ق.  ١٤٣٣/ ١٣٩١، �مؤسسه امام صادق قم:
  تا. نا، بی جا: بی ؛ تحقیق سید عبدالزهراء حسینی خطیب؛ بیالشافی فی االمامهسیدمرتضی، علی بن حسین؛  .٢٤
  ش.١٣٦٩؛ تهران: مجلس تفسیر قرآن، تفسیر آیات مشکلهشعار، یوسف؛  .٢٥
  تا.  روت: دار الفکر، بیی, بریة من علم التفسیة والدرایالروا ین فنیر الجامع بیفتح القد؛ ی، محمد بن علیشوکان .٢٦
  تا. ، بییاإلسالم؛ بیروت: دار العالم ةیشرح اللمعة الدمشق یة فیالروضة البه؛ ین بن علیالد نیشهید ثانی، ز  .٢٧
ن یی مدرس دفتر انتشارات اسالمی جامعه چاپ پنجم، قم:   ؛ر القرآنیزان فی تفسیالم ن؛ ید محمد حسیی، سیطباطبا .٢٨

  .  ق١٤١٧ه، یحوزه علم
انتشارات  ق محمد جواد بالغی؛ چاپ سوم، تهران: یتحق  ؛ر القرآنیان فی تفسیمجمع البطبرسی، فضل بن حسن؛  .٢٩

   ش.١٣٧٢ ناصر خسرو، 
  تا. اء التراث العربی، بیی: دار اح روتیب رعاملی؛ یق احمد قصیتحق   ؛ر القرآنیان فی تفسیالتبطوسی، محمد بن حسن؛  .٣٠
  ق.١٤١٣؛ قم: مؤسسه بعثت، دالئل االمهر؛ یطبری، محمد بن جر  .٣١
  . ق١٤٢٠،  یاء التراث العربی: داراح روتی، ب چاپ: سوم  ؛بیح الغیمفاتمحمد بن عمر؛ فخر رازی،  .٣٢
   ق.١٤٠٩ ؛ چاپ دوم، قم: نشر هجرت،  نیکتاب العل بن أحمد؛ یدی، خلیفراه .٣٣
  . ش١٣٦٤: انتشارات ناصر خسرو،  ؛ تهران الجامع ألحکام القرآن قرطبی، محمد بن احمد؛ .٣٤
 ، تهران: کتابفروشی محمــد حســن چاپ سوم  ؛نین فی الزام المخالفیر منهج الصادقیتفس؛  الله  کاشانی، مال فتح .٣٥

  .  ش١٣٣٦ ،  علمی
صــفوة الســقا؛  -یانیــح ی؛ تحقیق بکــرسنن األقوال واألفعال یکنز العمال فن؛ یبن حسام الد ی، علیهند یمتق .٣٦

  م.١٩٨١ق/١٤٠١جا: مؤسسة الرسالة،  الطبعة الخامسة، بی
  . ش١٣٧٤،  ةیتهران: دار الکتب اإلسالم  ؛ر نمونهیتفسرازی، ناصر؛ یمکارم ش .٣٧
 تا. ، بییاء التراث العربی؛ بیروت: دار إحیق محمد فؤاد عبد الباقی؛ تحقح مسلمیصح، مسلم بن الحجاج؛ یشابورین .٣٨
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