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 ۱۳۹۹ بهار و تابستان، ۷، شمارۀ چهارمهای حدیثی، سال آموزه

 ث) وّر ن نگاهی انتقادی به خبر (ال
 آسیب اضطراب بر فدک با تمرکز لۀئداللت آن بر مس و

  ١نرگس خاتون حاجیان 
 ٢علی نصیری              

 چکیده 
دن آن اسـت. فدک بحث نحلـه یـا میـراث بـو  یکی از مناقشات فریقین در مسئلۀ

 بـه دلیـلوداننـد؛  میـراث مـی آن رااهل سـنت و  بخشش پیامبرشیعه فدک را 
گیـرد. اهـل  مـیتعلـق ن گذارند؛ فدک به حضرت زهرا نمیمیراث  ءآنکه انبیا

عنوان شاه کلیدی کـه تمـامی   بهنبیا ال نورث) انا معاشر األ( سنت با استناد به خبر
ویژه پیـامبر   هو ب ءیات برمیراث گذاری انبیادالیل عقلی و نقلی اعم از آیات و روا

سـند  زننـد. شـیعه ایـرادات متعـددی بـر را نفی نموده یا تخصیص می اسالم
داللت آن برموضوع میراث گـذاری  اعتبار و و ویژه برصدور  هومتن خبر مذکور ب

هـایی  طـور مسـتقل پـژوهش  ، در خصوص خبر مذکور بـهوارد نموده است ءانبیا
 کمتر مورد توجه قرار گرفته است. رفته و تحلیل وبررسی متن آناندک صورت گ

 روایـی و آن با منابع متـأخر اهل سنت و مقایسه واکاوی منابع مختلف روایی اولیه
 دهـد؛ متـون مشـهور مـورد اسـتناد را نشـان مـیتفسیری متون مختلف و متفـاوتی 

                                                           
  .۱۴/۰۸/۱۳۹۹تاریخ پذیرش:  - ۲۴/۰۳/۱۳۹۹تاریخ دریافت:  
 ، استهبان، ایراندانشگاه آزاد اسالمی ، واحد استهبان،استادیار گروه معارف اسالمی. ١

 n_hajian@iauest.ac.ir  
 .)dr.alinasiri@gmail.com( ایرانصنعت  می دانشگاه علم واستاد ومدیر گروه معارف اسال. ٢
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 ده اند. دقت بیشترزیادتی مواجه گردی با تحریف و شود و درمنابع اولیه یافت نمی
  که ناشی از نقل به تالل استنابسامانی واخ ،این متون حاکی از نوعی آشفتگی در
این همـه عـواملی  هاست وآن تحریف در تصحیف و زیادت درمتن، ،ادراج ا،معن

به تبع آن ضعف  ها را از عوامل اضطراب متن حدیث وکه حدیث شناسان آن است
 مورد ادعا یب اضطراب خبر مذکور را از اعتبارشناسند. نتیجه آنکه آس میحدیث 

با توجـه  پژوهش حاضر .کند مدعای اهل سنت را نقض می ساقط و داللت آن بر
 ای متفاوت یعنی آسیب اضطراب ی نموده متن این خبر را از زاویهاین مسئله سع به

 بررسی نماید.
  متنیادراج  ،نورث)، فدک، فریقین، اضطراب متنخبر (ال: یکلیدواژگان 

 مقدمه
اینکـه آیـا فـدک  ییکـ ،نمایدمهم می ۀ فدک، دومسئلهمسئلمربوط به  در مناقشات

بخشـش باشـد ایـن  زیرا اگر نحله و ؛به دخترش شش و نحله بود یا میراث پیامبربخ
خبر جایگاهی ندارد. اما اگر میراث باشد با توجه به اینکه این میراث میراثی مادی است 

 آن رائله چیست؟ شیعه اکثرا فدک را نحلـۀ پیـامبر دانسـته ومس این موضع اهل سنت در
به جـز فـدک امـوال  جهت که پس از پیامبر  دانند اما از آن ۀ میراث خارج میازجرگ

وقت تصرف گردید و به این دلیل که  دیگری نیز که متعلق به ایشان بود، از سوی خلیفۀ
انـد. بـا دالیلـی  ادی قلمـداد نمـوده، فدک را میراث متاریخی اهل سنت با توجه به ادلۀ
 یـل تقریبـًا جنجـالازدال انـد. یکـی  را نفی نمـوده سوی پیامبران میراث گذاری مادی از

ی پیامبر از سو عدم میراث گذاری اموال  و طور عام  به ءیاانببرانگیز بر عدم وراثت مالی 
مورد توجه واقع  »یا...نبمعاشر األانا) نحن («خبر  اهل سنتاز دیدگاه مفسران  اکرم

و یحین و نیز سـایر مجـامع در صح خصوص  بهو در منابع معتبر روایی و تفسیری ایشان 
بـا  هـر جـاکـه  ای گونـه  بـه مختلف نقل گردیـده طرق و متون متعدد و  ید روایی بهمسان

 گـاهعنوان حدیث صـحیح و   اند؛ به گردیدهسست بودن استدالل مواجه  کمبود دلیل یا
فصـل الخطـاب تمـامی  آن راصدور یافتـه بـدان اسـتناد جسـته،  ز پیامبرمتواتر که ا

ــر، کث ابن( شــمارند مناقشــات برمــی ــ ؛۳/۱۱۲ :۱۴۱۹ی ــالب ؛۱۳/۱۶۴ و ۷۸/ ۱۱ :۱۳۶۴ ،یقرطب ی، ثع
 در منـابع جدیـدتر ایـن خبـر ).۱۹/۱۷۱ :۱۴۱۵ ،؛ آلوسـی۲۴/۱۸۶ :۱۴۲۰ ی،؛ فخرراز ۳/۳ :۱۴۱۸
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۱۳۷
 :۱۴۱۶؛ بحرانـی، ۲/۳۰۳: ۱۴۰۶یض کاشـانی، ؛ فـ۲/۱۵۷ :۱۴۱۵ ،(حـویزی روایی شـیعه تفسیری و

 ءنبیـاإنا یا نحن معاشر األ«صورت   به ،)۵/۳۹۵ :۱۳۳۶ ،؛ کاشانی۳/۵۰۲ :۱۳۷۲ ،طبرسی ۵/۲۱۴
آمـده و یـا متـون مختلـف آن  بدون اشـاره بـه اصـل روایـت و »النورث ماترکناه صدقه

ویا کالمـی  به منابع تفسیری رسد علمای شیعه فقط نظر می  شهرت روایی یافته است. به
ویژه   هکه درمنابع روایی اولیه اهل سنت ب است حالی اند. این در اهل سنت استناد نموده

 حدیث با این الفاظ وجود ندارد.  صحیحین این
روایـی و  کاوش در منابع مختلف روایی اولیه اهـل سـنت و مقایسـه آن بـا منـابع متـأخر

هایی مشـهور کـه یـا  سازد؛ متن میتلف و متفاوتی مواجه تفسیری ایشان ما را با متون مخ
 در انـد. دقـت بیشـتر زیادتی مواجه گردیده ا با تحریف وشود ی منابع اولیه یافت نمی در

 ،که ناشی از نقـل بـه معنـا اختالل است نابسامانی و ،این متون حاکی از نوعی آشفتگی
کـه  همـه عـواملی اسـت، زیادت درمتن، تصحیف و تحریـف درآنهاسـت و ایـن ادراج

بـه تبـع آن ضـعف حـدیث  از عوامـل اضـطراب مـتن حـدیث و آن راشناسـان حـدیث 
ای متفـاوت  متون مختلف این خبر را از زاویه این راستا پژوهش حاضر شمارند. در برمی

 نماید. یعنی آسیب اضطراب بررسی می
 زیر است. سؤاالتپژوهش پاسخ به  بنای این

 نحله است یامیراث؟ از دیدگاه فریقین فدک .۱
 چیست؟  فریقیندر منابع » ال نورث«. اهمیت و جایگاه خبر ۲
 در منابع اهل سنت به چند صورت نقل گردیده است؟» ال نورث« . خبر۳
مدعای اهل سنت  اعتبار و آن بر . دالیل آسیب اضطراب درمتن حدیث مذکور و تأثیر۴

 چیست؟ 

 پیشینه تحقیق. ۱
در منـابع مختلـف روایـی و  »خبـر النـورث«به تبع آن  و ءاگذاری انبی مسئلۀ میراث

یلی و تحل همان) ،همان؛ بحرانی، (حویزی، همان؛ فیض کاشانیروایی –تفسیری، اعم از تفسیری 
/ ۳ :۱۳۷۳(طبرسی، همان؛ کاشانی، همان؛ جرجانی، همان؛ رازی، همان؛ الهیجی، اجتهادی شیعه  -
 ،)۴۱/(انفـال ،)۳۲/(فـاطر ،)۶و  ۵/(مریم ،)۱۶/(نمل یاتذیل آ همان) ،فخر رازی( سنت و اهل )۴
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و  موردبحـث و پراکنـدهمـوردی  صـورت  بـه). ۷و۱۱/(نساء ،)۲۶/(اسراء ،)۳۸/(روم ،)۷/(حشر
نعمان مفید بـا  محمد بنای کوچک از صورت خاص اما رساله  . بهاند قرارگرفتهی بررس
فین، دالیـل طـر   ا اشـاره بـهبا ذکر مسئلۀ میـراث خـواهی بـ» حدیث نحن معاشر«ان عنو 

 کور پرداخته است.حدیث مذ و متنتحلیل محتوا   به» نحن معاشر«ازجمله حدیث 
ی و بررس نقد  به» فدک یک سند تاریخی«در بخشی از مقاله خود » انواری جعفر«

 .)۶: ۱۳۷۶ ،انواری(پردازد  می» النورث« حدیث
مد بن علـی حسن بن مح« راث» العوالی اضواءالدررالغوالی إلیضاح غصب فدک و«

ای ازکار با بررسی حدیث ابوبکر بطالن خبر مذکور را با توجه به  نیز در مرحله» المهلبی
 .)۴ :۱۴۲۴ ،مهلبی(نشیند مخالفت آن با آیات قرآن به اثبات می

 ، نـیم نگـاهی بـه»یاسـی آنو سی تـاریخی هـا و بازتابفدک « در یحسن اکبر یعل
 .)۴۲ :تا بی ،حسنی( دارد »النورث«حدیث  

انتقادی حدیث النورث" ازخالد  توان به "بررسی تحلیلی و از مقاالت اختصاصی می
حـدیث مـذکور  قسمت با تحلیـل و بررسـی موشـکافانۀ الغفوری اشاره نمود که در دو

 الفــاظ و ،مــل در نــص حــدیثاصــولی پرداختــه آنگـاه بــا تأ براسـاس قواعــد رجــالی و
 سـنت و دیگـر ازجملـه کتـاب و تعارض آن با ادلـۀ و داللت هرکدام های بیانی و قالب

 .)۶۱و۱۵ :۱۳۸۹ ،غفوری(ست سیره را نقد نموده ا
سـندی و نقـد نبیا " قاسم بستانی به بررسـی کیفیـت "ارزیابی حدیث نحن معاشر األ

 .)۲۰: ۱۳۸۶ ،(بستانیمضمون خبر پرداخته است 
کیـد بـریات ارث به حدیث انا معکاوس روحی برندق در "نقد تخصیص آ  اشر" با تأ

هـای حضـرت  کید براستداللارث با تأ  تحلیل مفاد آیات به های فاطمه زهرا استدالل
  .)۹۵ :۱۳۹۵ ،روحی برندق( در رد خبر مذکور پرداخته است

داللـت  نظر اعتبار، صـحت صـدور، های مذکور اغلب خبر "النورث" را از پژوهش
بحـث عـدم  متفرد بودن آن و واحد و زنی نص آن و از منظر مخالفت آن با آیات قرآن و

 توجـه بـه اینکـه خبـر اما بـا اند. بررسی قرارداده واحد مورد نقد و تخصیص قرآن با خبر
توان در یک  متن روبروست و نمی ها و اشکاالتی متعدد ازحیث سند و با آسیب مذکور
از » ال نـورث« تـالش گردیـد خبـر به تمامی آنها پرداخت؛ در پـژوهش پـیش رو همقال



مس
 بر 

 آن
ت

دالل
 و 

ث)
نور

(ال 
بر 

ه خ
ي ب

قاد
ی انت

گاه
ن

ئ
ك...

 فد
لۀ

۱۳۹
یعنـی اضـطراب  ،عنوان مصداقی از یکـی از اقسـام آسـیب اضـطراب  بهای خاص  زاویه
کار با پرهیـز از هرگونـه سـوگیری  واکاوی گردد. تالش خواهد شد این بررسی و ،متنی

 نیز با تکیه برمنابع اهل سنت صورت پذیرد. و صرفًا براساس قواعد علوم حدیث مذهبی

 فدک نحله یا میراث .۲
که آیا فدک نحلـه یـا گردد؛ اینکه در باب ماجرای فدک مطرح می  سائلیاز جمله م

عنـوان   که بـه اسـت میش بوده، یا از اموال پیامبربه دختر گرا طای پیامبرهبه و ع
رح گردیدن این سؤال نیـز تعـدد گرفت. علت مط میراث به ذوی الحقوق ایشان تعلق می

های تاریخی  خواست حضرت در نقلهای تاریخی و تفاوت آنهاست که موضوع در نقل
نحلـه مطـرح شـده  عنـوان بخشـش و  گاه نیـز بـهعنوان طلب میراث و   و روایی، گاه به

دو مورد بوده اسـت؟   ن ایجاد نموده که کدام یک از ایناست. لذا این شبهه را در اذها
یعنـی یـک بـار  صـورت جـایگزین مطـرح شـده اسـت.  خواسـت بـه دو در  یا اینکه این

ر عنوان میراث مطرح شده اسـت. بـ  و هبه صورت گرفته و بار دیگر به واست نحلهخ در
روشـن گـردد. بررسـی ها این مسـئله  این اساس الزم است با کنکاشی در روایات و نقل

 دهنده دو گونه از چگونگی ماجرا است. های تاریخی نشاننقل
میـراث ت خواسـکـه حضـرت جهـت در ها حاکی از آن است گروهی از نقل الف.

» ن ال نورث ماترکناه صدقةنح«روایت   خویش به خلیفه مراجعه نمود اما وی با استناد به
در  گـردد. حضـرت زهـرامـی ءگـذاری انبیـا مدعی عدم میراث نقل از پیامبر  به

 نمایـد عرفـی ادعـای خلیفـه را رد مـی دالیـل حقـوقی و پاسخ با استناد به آیات قـرآن و
ــد،ابــی؛ ابــن۵/۳۷۸  :۱۴۲۰، مقریــزی؛ ۵/۱۷۷ :۱۴۰۱، بخــاری(  :۱۴۰۷، ؛ ذهبــی۱۶/۲۱۸  :۱۳۷۸ الحدی
 .)۲۴ـ  ۳/۲۱

ادعای نحلـه بـودن فـدک که حضرت با  برخی گزارشات دیگر نیز حاکی است ب.
 خواست حضرت مدعی شـدو خلیفه اول در برابر در ،)۱/۴ :تا ، بی(ا بن حنبل مراجعه نمود

در  کند؛ اختیار آن پس از پیـامبرل خویش عطا میکه خداوند اموالی را به رسو   زمانی«
؛ ۱/۳۶:تـا ، ابو یعلـی، بـی۱/۴۶۲:تا ، بی؛ ابی داود۱/۱۹۹ :تا ، بی(نمیری» ایشان استدست جانشین 

 .)۲۱۸/ ۱۶  :۱۳۷۸ ،؛ ابن ابی الحدید۹/۴۴۱ :تا ، بی؛ بیهقی۵/۱،۵و  ۵/۵۸۰: ۱۴۲۱ ترمذی،
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المـال دانسـته کـه اختیـار آن، در دسـت براین اساس، خلیفه اموال را متعلق به بیت 
قهـر از مجلـس  غضـب و، ناراحت و بـا حـال خشـم حضرت زهرا ایشان است. لذا

خطبـه بـه ذکـر دالیـل   نمـوده، در آنای غـراء ایـراد خارج شده، به مسجد رفتـه خطبـه
های غصب میراث خویش را مفصال، برای مردم  است، انگیزه حقانیت خویش پرداخته

ابـن ابـی ( انـدمتن خطبه را گزارش نموده و . بسیاری از منابع سنی این ماجرادارد بیان می
 ۲/۳۱۸تـا:  ، بی؛ العقاد۸/۱۲۱۹تا:  ، بی؛ کحاله۱۸- ۱۲ :تا ، بی؛ ابن طیفور۲۵۱- ۱۶/۲۴۹ :۱۳۷۸، الحدید

 .)۳۳/۳۶۱ :۱۴۱۱ ،مرعشی به نقل از
، قض دارنـد؛ برخـیباره سخنان مختلف و گاه متنـا اینها و روایات تاریخی در نقل

خواسـت بـاز را در میراث خواهی خالصه نموده، برخی دیگر از در  درخواست حضرت
شود که اصل ماجرا چـه در این بین این سؤال مطرح می ،اندگرداندن فدک سخن گفته

بیـت  میراث خواهی بوده یا باز گرداندن بخشش پدری؟ آیا میـراث اهل ؟ آیا مسئلۀبوده
ی ایــن اســاس بــرای فهــم صــحیح چگــونگی مــاجرا د؟ بــرشــو در فــدک خالصــه مــی

نیاز به کنکاشی  زمان، دو و هم عنوان میراث بوده یا نحله یا هر  خواست که آیا ابتدا به در
تـوان  بیشتر است. با دقـت در گزارشـات مورخـان و راویـان احتمـاالت مختلفـی را می

 حدس زد. 

 بررسی احتماالت مختلف -۲-۱
ابتدا با طرح نحله بودن فـدک، بـه خلیفـه  که حضرت زهرااحتمال اول این .الف
ن نیـز مـورد شهود ایشـا خواست شاهد مواجه ونموده باشند و پس از اینکه با در  مراجعه

 عنوان میراث مطرح نموده باشد.   قبول واقع نگردید؛ درخواست خویش را به
 ک باشد. ادعای نحله بودن فد  خواست میراث مقدم برب. احتمال دوم اینکه در 

امل هر سه مورد باشد. یعنـی از زمان، شج. سومین احتمال اینکه این درخواست هم
ازگردانـدن فـدک کـه بخشـش میراث بـوده و از سـویی ب ماترک و سو درخواست  یک
 اند. بود، و از وجهی نیز خواستار سهم خمس ذی القربی بوده پیامبر

اهل سـنت مطـرح و اظهـار  ز شیعه وهای فوق، دیدگاه اول را برخی ا لاز بین احتما
ه و مـدعی بخشـش فـدک از به خلیفـه مراجعـ که حضرت زهرا  اند: هنگامینموده
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گواهان نیز رد  و شهود و گواه مواجه شد ادعا با طلب بینه وو این  گردیدسوی پیامبر

صورت ارث مطـرح   به آن راقاق حقوق خویش طور طبیعی برای اححضرت به  گردید،
؛ ابـن ۳/۳۶۱ :۱۴۰۰ ،؛ حلبـی۲/۲۸۸ :تـا بـی ،عـاملییونسبن؛ ا۴/۱۰۱  :۱۴۱۰ ریف مرتضی،ش(نمودند 

  .)۲۸۵ و۱۶/۲۷۷:همان ،الحدیدابی
وجـود روایـات  به دلیلاین دیدگاه داللت دارند، اما  ها و روایات بر تأیید برخی نقل 

ز ابراز نظری برخی در این زمینه ا دیگر تناقض دارند، مختلف که در برخی موارد با یک
 اند. خاص خودداری نموده

های تاریخی نیست؛ زیـرا در منـابع مؤید به قرینه دیدگاهی منطقی و احتمال دوم نیز
گونـه مطـرح نمـوده  خواست خویش را ایـناینکه حضرت در تاریخی دلیلی بر روایی و

وده یک حدس و احتمال مطـرح نمـ عنوان  به آن راکه برخی باشند وجود ندارد؛ جز این
  .)۴/۱۰۱: ۱۴۱۰ ،مرتضیشریف ؛۱۶/۲۸۵ :همان ،الحدید(ابن ابی اند

 دیدگاه برگزیده  -۲-۲
کنـد؛ تأییـد مـی آن راونقلـی تاریخی و دالیل مختلف عقلـی های که نقلدیدگاهی

از سویی نیـز بنـا  است. ها و روایات فراوان برخوردارنقل که از پشتوانۀ دیدگاه سوم است
چه در مورد چگونگی عتبار باالتری برخورداراست. چنانی این نظریه از ابه شواهد تاریخ

راث جهت درخواست می و عباس تاریخی آمده که فاطمه ماجرا در منابع روایی و
 :تـا بـی ،؛ مسـلم۸/۴ :۱۴۰۱،بخـاری؛ ۱/۴: تـا ، بـی(ابـن حنبـل خویش به خلیفه مراجعـه نمودنـد

ح شــده کــه منظورشــان از میــراث، ز تصــریدر برخــی دیگــر نیــ ،)۲/۲۳؛ ابــی داود ۵/۱۵۵
ا ابوبکر از دادن صدقات مدینه بود؛ ام یعنی خیبر، فدک و شان از ماترک پیامبرسهم

هـا نیـز همچنـین در برخـی نقـل ،)۵/۱۵۵ :تـا بـی ،مسلم ؛۸/۴: ۱۴۰۱ ،بخاری( آن امتناع نمود
؛ ۱/۴ :همـان ،ابـن حنبـل(بود  شده که این اموال جزء اموال خالصۀ رسول خداتصریح 

ابوبکر رد  با عمر و ن در گفتگویی که بین امام علیهمچنی ،)۲۵ – ۵/۲۴ :۱۴۰۱ ،بخاری
بیت و میراث مطـرح  عنوان حق اهل  و خیبر را به های بنی نظیربدل گردید؛ امام زمین و

 نمودند.
کر نزد علی رفتیم و گفتیم من و ابوب گوید: پس از رحلت رسول خداعمر می«
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و بـه  ست؟ گفت: ما نسبت به رسول خـدانظرت چی یراث رسول خدادر بارۀ م
، من گفتم: آیا آنچه در خیبر است؟ فرمود آنچـه در میراث وی سزاوارترین مردم هستیم

خـدا گفتم: بـه ک است؟ فرمود و آنچه در فدک است،گفتم: آنچه در فد  خیبر است،
طبـری (» اردچیـزی امکـان نـدچنـین  ها جداکننـد،با اره را های ماسوگند حتی اگر سر

؛ ۳۴۷ :۱۳۸۳ ،؛ طبــری۴۰-۹/۳۹ :۱۴۰۸ ،؛ هیثمــی۵/۲۸۸ :۱۴۱۵،؛ طبرانــی۳۲۶ - ۳۲۵ :تــا بــی ،شــیعی
  ،)۲/۱۳۸ :تا بی ،عسکری

ور از میراث خواهی و دهد منظ ای مختلف تاریخی و روایی نشان میه جمع بین نقل
مصادیق بوده  تعدد به دلیلل، ن موارد باشد و اختالف اقواتواند درتمامی ای اختالفات می

شد. خلیفه منحصر به فدک نبود و بخشی از آن محسوب می است؛ زیرا اموال پیامبر
حب نمـود و طبیعیتـًا حضـرت نیز پس از رسیدن به حکومت، تمامی این امـوال را تصـا

کننـد؛ ایـن درخواسـت  نیز وقتی برای درخواست حقـوق خـویش مراجعـه مـی زهرا
شود که ایشان مل بخشی از آن باشد و عقًال نیز این احتمال تقویت میتواند فقط شا نمی
که بر اساس قوانین شـرع و عـرف بـه ایشـان  صب و مصادره تمامی اموال و حقوقیبه غ

تعلق داشت؛ اعتراض داشته باشند. در واقع اینکه اعتراض و درخواسـت حضـرت را بـه 
تملـک امـوال و مـاترک  لیفـه درفدک به تنهایی محـدود نمـاییم؛ نـوعی تأییـد رفتـار خ

تأییـد نکـرده و  آن راکه شـیعه  ایشان خواهدبود؛ و این چیـزی اسـت از سوی پیامبر
ناشـی از آن باشـد  تواند های مختلف نیز میپذیرد. تعدد و تناقض ظاهری میان نقلنمی

م بر ای از ماجرا اشاره دارند؛ نکته اینکه شرایط سیاسی حاکبه جنبه ها که هریک از نقل
ز حدیث نقش مهمی بر ابهام آفرینی این ماجرا ایفا ادوار مختلف و تأثیر آن بر تاریخ و نی

  کند. می
گشت  ، در زمرۀ میراث محسوب میازسویی برخی از این اموال جنبه شخصی داشته

 (صـدقات مدینـه) کـه بـه آن گانه بوده اسـت نضیر و حوائط هفت که شامل منطقه بنی
جـزء امـوال  کـه عنـوان فـئ و خمـس بـود  راث و بخشی نیز بهان میگفتند را به عنو  می

از آن نیز هبـه و بخشـش عمومی و یا طبق آیات قرآن تکلیف آن مشخص بود و بخشی 
مـامی اینهـا پـس از کـه ت ،)۱/۵۱۸  :۱۳۹۴ ،بالذری(شد به حضرت محسوب می پیامبر

یـار آن گردید و اختتصرف  عنوان جانشین پیامبر  از سوی خلیفه به رحلت پیامبر
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خـارج گردیـد. لـذا درخواسـت حضـرت نیـز متناسـب بـا  از دست خانواده پیـامبر

ابوبکر شـرعًا حـق  د. در هرحال از نظر حضرت زهراچگونگی این اموال متفاوت بو 
رو با توجه به شـواهد مختلـف عقلـی و   را نداشت. از این  یک از این اموال  غصب هیچ
ه طلب شاهد مربوط به ادعای نحلـه بـودن فـدک بـوده کـه ک توان چنین گفتنقلی می

ی خلیفـه نیـز ایـن هاگفتند و نوع پاسخبخشی از اموال بود که بدان خالصه یا صافیه می
بری امری غیر منطقـی و غیـر زیرا عقًال طلب شاهد برمیراث کند؛ احتمال را تقویت می

نیـز در پاسـخ بـه » نورث ال«و حدیث مشهور  ءطبیعی است و ادعای عدم توریث انبیا
و پاسخ خلیفه به اینکه این اموال فئ اسـت  ست میراث بوده است نه ادعای نحلهخوا در

رسد، نیز در مورد امـوالی و به بیت المال تعلق دارد و پس از ایشان به جانشین ایشان می
زمـانی  و هـم القربی یا همان سهم خمس بوده استعنوان فئ و نیز حق ذی   که به است

 فاتی با هم ندارد.در خواست این موارد منا
هـای متفـاوت روایـی و تـاریخی اسـت و نوعی جمع میان روایات و نقل  این دیدگاه به 

تأییـد  های دیگر نیز بر آن وارد نیست. توجه به این نقل تاریخی نیـز دراشکاالت دیدگاه
بکر آمـد و نـزد ابـو انس بن مالـک گویـد فاطمـهاین دیدگاه خالی از لطف نیست. 

ای بیت و سهم ما از فئ و غنائم را از مـا گرفتـه دانی آنچه از صدقات اهلفرمود: آیا می
نَّمـا َو ﴿ سوره انفال ۴۱که در قرآن آمده است؟ سپس آیۀ  استحق ذی القربی 

َ
اْعَلُمـوا أ

ِه ُخُمَسهُ  َغِنْمُتْم ِمْن َشْي  نَّ ِللَّ
َ
ُه َعلـیما ﴿را تا آخر آن و آیه بعد از آن  ﴾ٍء َفأ فاَء اللَّ

َ
َرُسـوِلِه   أ

ْهِل اْلُقری
َ
َه َشدیُد اْلِعقاِب ﴿تا  را ﴾ ِمْن أ َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ تالوت فرمود. ابـوبکر گفـت  ﴾َواتَّ

و بر چشم و گوشم بـاد کتـاب خـدا و حـق رسـول  پدر و مادرم فدای پدر و فرزندانت
ام، ولی به اینکـه ای را خواندهو اقربای او من نیز آنچه تو از کتاب خدا خوانده خدا

گـاهی نـدارم این سـهم خمـس بـه ایشـان  گفته باشد؛ همۀ رسول خدا تعلـق دارد آ
خواهد بود؟گفت خیـر و تـو نـزد  فرمود پس فکر کردی از آن تو و اقربای تو فاطمه
ای یـا وعـده چنین عهدی بسته اسـت،  ن و راستگو هستی و اگر رسول خدامن امی
 .دهم به تو می آن راکنم و تو را تصدیق می تو واجب است، بوده و بر است حق تو داده

اره نبوده مگر آنچه خداوند در آیۀ قرآن نازل فرموده که ب حضرت فرمود: عهدی در این
نیـاز شـدید. زمان نزول آن فرمود: بشارت باد بر شما آل محمد کـه بـی رسول خدا
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ماست، اما مـن نسـبت بـه آن و اینکـه نیازی از آن شبی گویی،ابوبکر گفت راست می
گاهی ندارم،این سهم کامال واگذار می منظور آیه این باشد که همۀ اما در مورد  شود؛ آ

و ابوعبیده جراح و دیگران هستند،  این عمرسازد، نیاز میغنایی نیز که شما را برتر و بی
حضـرت ند یا خیـر؟ سـپس مورد موافق باره سؤال کن ببین آیا در این برو و از آنان در این

ان پاسخ ابوبکر او نیز دقیقًا هم گفتبه او  ن رااسوی عمر رفت و همان سخن  به زهرا
توافق  ا هم مذاکره وباره ب دو قبًال در این  تعجب کرد و گمان کرد این را داد. فاطمه
در مـتن ایـن دقـت  .)۱۶/۲۳۱: همان ،؛ ابن ابی الحدید۲۱۳ - ۱/۲۰۹ :تا ، بی(نمیری نموده بودند

گزارش این دیدگاه را که منظور حضرت درخواست تمامی حـق و حقـوق بـوده و جـدا 
ی شیعه با نقـد رو علما  کند. از اینتأیید میبه نوبت این درخواست مطرح نشده  جدا یا

در چگـونگی برخـورد بـا مالکیـت فـدک و  ءرفتار خلیفه و با توجه به رفتار سایر خلفـا
و دالیل عقلی، نقلـی و حقـوقی رفتـار  یتی حضرت زهراهای شخصهمچنین ویژگی

 :۱۴۱۵ ،؛ طبرانـی۳۲۶ - ۳۲۵ :تـا بـی ،(طبـری رست و غیر قابل توجیه دانسـته انـدخلیفه را ناد
 .)۲/۱۳۸ :تا بی ،؛ عسکری۳۴۷ :۱۳۸۳ ،؛ طبری۴۰ - ۹/۳۹ :۱۴۰۸ ،؛ هیثمی۵/۲۸۸

 ل سنتیی اهروا وخبر ابوبکر در منابع تفسیری  گاهیجا واهمیت  .۳
 ها کـهآناعم از معتبرترین  اهل سنتی منابع در تمام» ال نورث ما ترکنا صدقه«خبر 

گردیـده کـه  و نقـلید روایی قرون بعد طـوری ذکـر و مسانصحاح سته است تا مجامع 
میـراث گـذاری  در بحـثیژه و   بهید روایات اهل سنت کل شاه عنوان  به آن راشاید بتوان 

 معرفی کرد. ءانبیا
 قـول«را تحت عنوان   صحیح خود بابی» الفرائض کتاب«در ینکه بر اعالوه بخاری 

داده و در آن پـنج طریـق بـرای  خبر اختصاصبه این » صدقة ماترکنا نورثال  النبی
، »غـزوه خیبـر«، »مهاجرینمناقب «باب  چون یگرد ی ها باباین خبر آورده است. در 

نقل نموده است. خبر مـذکور  آن رابت، مناس  نیز به »السنهکتاب اإلعتصام بالکتاب و «
 آمده است: گونه ینبد »صدقة ترکنا ما نورث ال النبی قول«در باب 

کـه  نقـل کـرده اسـت یشهعا از عروه از زهریمعمر از  از هشام از محمد بنعبدالله «
از  و سهمشـانزمین فـدک  که ن راانزد ابوبکر آمده میراثش و عباس گفت: فاطمه
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شنیدم که فرمودند: ما  خدا از رسول: ابوبکر گفت ست نمودند،خیبر بود درخوا
ماند صدقه است. خاندان محمـد از آنچه بعد از ما برجا می گذاریم،ارث برجای نمی

  .)۳-۸/۵ :۱۴۰۱ ،بخاری(» قوتشان سهم دارند اندازه  به مال فقط این

ــز  ــذکورصــحیح مســلم نی ــر م ــق آورده اســت خب ــه هشــت طری ــی(مســلم را ب ــ ، ب  :ات
 انـدصاحبان سایر صحاح سته نیز این خبر را با طـرق مختلـف ذکـر کـرده ،)۱۵۶ـ۵/۱۵۱
ــ ۲/۹۹۲ :۱۴۰۶ ،مالــک( ــل ؛۹۹ـ ــن حنب ــی ،اب ــا ب ــ۱/۱۴:ت و  ۲/۶۳و  ۲۰۹ـ  ۲۰۸، ۱۹۱، ۱۷۹، ۱۶۲و  ۶۰ـ
ــا بــیی، ؛ ترمــذ۲۶۲و  ۶/۱۴۵ ــا ، بــیبــن اشــعثا؛ ۸۳ـــ۳/۸۱ :ت  ۷و  ۷۰ـــ۶۴ :۱۴۱۱،؛ نســائی۲۰ـــ۲/۲۵ :ت
   ).۱۳۷ـ۱۳۲/

ه کـه بـ ی دیگـر از آیـاتو برخـهمگی ذیل آیات میراث گذاری  مفسران اهل سنت نیز
 سقم و  صحتاند که این خبر را درحدی تلقی نموده نحوی با این مسئله مرتبط هستند،
بر گیرد که آیات قرآن نیز شود؛ این اعتبار تا آنجا اوج می سایر روایات با آن سنجیده می

 :۱۴۲۲ ،ثعلبـی ؛۲/۳۶۸ ۱۴۱۶،سمرقندی ؛۱۶۵ـ۶/۱۶۴ :همان ،یانابو ح( گرددآن تفسیر می اساس
 را خبـر مـذکور ایشـان ،)۷۹ـ۱۱/۷۸ :همان قرطبی، ؛۲۱۱ـ۲۱۰/ ۹ :همان، فخر رازی ؛۲۷۳ـ۹/۲۷۲
ین و در برخی موارد نیز، تنها دلیـل موجـه بـرای اثبـات عـدم تر  محکمیکی از  عنوان  به

را با  و غنائمآیات ارث، مواریث، فئ، خمس  عمومات ء بر شمرده،میراث گذاری انبیا
 این توسط نمل سوره آیۀ تخصیص«که   ییجا تا نمایند،تخصیص زده و یا تأویل می آن

 :همـان ،(فخـر رازی »کننـد می ذکر ءانبیا مالی میراث دانستن مردود اصلی دلیل را حدیث
 جزبه ءعلما و همۀ هیر مسند دانستتفس در داخل آن را« رویکردی افراطی و با ،)۲۴/۱۸۶

تمسک به آن، جواز تخصیص  باای نیز عده .همان)( »دانندمی عقیده بر این را هارافضی
 آیـه زهـرا فاطمـه احتجاج مقابلابوبکر در « ؛ چرا کهاند گرفتهخبر واحد را نتیجه   به

: همـان ،آلوسـی(» زد تخصـیص بـود شـنیده خـدا رسول از آنچه ۀواسط  به را مواریث
کنــد تصــریح مـی رازی فخـر ،)۴۸۹ـــ۳/۴۸۶ :۱۴۰۰ ،حلبـی ؛۴/۴۷ :تـا بــی ،؛ ابـن عاشـور۱۹/۱۷۱
 پیـامبر سـخن ایـن به کردند منع آن از را او و کرد میراث طلب فاطمه که  یهنگام«
 اینجــا در«دارد کــه توجیــه آن اظهــار مــی و در ،»نمودنــد احتجــاج...) معاشــر نحــن(

َکرِ لِ ﴿ سورۀ نساء ۱۱آیۀ  عموم  به فاطمه نَثیـیِن  َحـظِّ  ِمثـِل  ْلـذَّ
ُ
و  »نمـود احتجـاج ﴾األ

 یـنا از بعـد فاطمـه« که دهدمی پاسخ شیعه سخنان و دالیل ذکر ازو پس  یتدرنها
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فخـر ( »!شـد منعقـد ابـوبکر کار صحت بر اجماع و داد رضایت ابوبکر سخن  به مناظره 
ا پذیرش تلویحی ب یتنها درو  آورده مفصل را موارد همین نیز برخی ،)۹/۲۱۷:همان ،رازی

 انبیای فقط« اند کهچنین پاسخ داده ینا الخطاب فصل تحت عنواناحتمال کذب خبر، 
 مـورد در سـنت اهـل یـت مفسـراندرنها )همـان ،آلوسـی( »انـد! بوده خطا از معصوم الهی

؛ ۳/۲۰۶ :۱۳۶۷ ،؛ نسفی۷۶/ ۱ :تا ، بینحاس( القولند متفق حدیث این با میراث آیات تخصیص
ــان ،یجــوز  ناب ــمعانی ؛۲/۶ :هم ــدی۴/۸۱ :۴۱۸ ،س ــیبروســوی ؛۷/۱۸۹: ۱۳۷۱ ،؛ میب ــا ، ب  .)۵/۳۱۵ :ت

ین دلیـل اهـل تـر  مهمسازد کـه ایـن خبـر تحلیل دیدگاه مفسران اهل سنت مشخص می
ندات نیزحـول محـور ایـن یل و مستدال  یرسانفی میراث گذاری اموال است و در سنت 

 گیرند. خبر قرارمی

  درمنابع اهل سنت» النورث« خبر. متون مختلف ۴
نظرگاه اهـل سـنت  اعتبار آن از اقسام و ،ورود به بحث ابتدا آسیب اضطراب قبل از
 گردد.  عنوان مصداق اضطراب متن تحلیل می  (النورث) به سپس خبر بررسی و

 آسیب اضطراب -۴-۱

 اصطالحی تعریف لغوی و -۴-۱-۱
 سـپسو سـرگردانی  ،در کـار تاللاخـ به معنـایاضطراب از ماده ضرب و در لغت 

 ،یحـیطر  ؛۳/۱۰۷: ۱۴۱۰ ،فراهیـدی؛ ۱/۵۴۳تـا:  ، بیابن منظور( آشفتگی، نابسامانی و پراکندگی
 یـا یـک یسو  که از است یثیاصطالح حد در و، )۵۹ :۱۳۷۵ ،مهیار -بستانی ؛۲/۱۰۵  :۱۳۷۵

مکـن اخـتالف م ؛شـود یتهم روا  به یکنزد  و یمتساو وجوه مختلف و بر یچند راو
 یان حـدیثی راراو راوی یا صورت که   ینبه ا باشدچند نفر  یاواحد  یاست از جانب راو

 ؛۱۹۲ :۱۴۲۳ ،ابـن صـالح(نقـل کننـد دیگری مخالف  یوجه بر یگرد  بار و یبروجه یکبار
 .)۱/۴۰۴ :۱۴۳۱، یوطیس

 مضطرب یثحد قسام -۴-۱-۲
مثـل  ث رخ دهـدحـدی سـند اخـتالل در اختالف و که زمانی است :مضطرب السند. ۱
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بار از جّدش بـدون  یکاز جّدش نقل کند، و  را از پدرش یتیبار روا یک یراو ینکها

؛ ۱/۴۰۷ :۱۴۳۱، یوطیسـ ؛۱۹۵ :۱۴۲۳ ،(ابن صالحنقل کند  یگرد  یاز راو یزواسطه و گاه ن
 .)۱۳۵ :۱۳۸۰ ،یقاسم

رخ  یثنقـل مـتن حـد یچنـدگانگ اخـتالف وکه  صورتی است : درمضطرب المتن. ۲
 .(همان) ی که قابل جمع یا ترجیح نباشندا گونه  به دهد

روی متن  زمان در سند و اختالف هم اختالل و که آن است :مضطرب المتن والسند .۳
 دهد.

 شـود یافـت مـی نـدرت  بهمتن  یبسآو حدیث بوده اغلب اشکال اضطراب در سند
 .)۱۱۴ :۱۴۲۹ ،ابن حجر( گذار است یرتأث یزسند برمتن ن یبآسگرچه 

 مضطرب یثحد اعتبار -۴-۱-۳
، حـدیث مضـطرب از اقسـام حـدیث ضـعیف ،از دیدگاه علمای حدیث اهـل سـنت

خاطر داللت   هاضطراب بکه   شمار رفته است، بدین شرح  حتی صحیح به مردود و ،معلول
از شـروط  یراوبـودن بط اض یراز  است یثموجب ضعف حد یداشتن بر عدم ضبط راو

 ی،قاسـم؛ ۱/۴۰۴ :۱۴۳۱یوطی، سـ ؛۱۹۳ :۱۴۲۳ ،بـن صـالح(ا اسـت یثحسن بودن حد صحت و
، ابـن صـالح( دانـد یمقابـل محفـوظ مـ در را  مضطرب یتروانیشابوری  مسلم، )۱۳۲ :۱۳۸۰
در  یداسان یبرخ زیرا)، همـان( اند معلول برشمرده یثزمره حد در آن را یزن برخی ،)۱۶:همان

 معلـول اسـت یثصـورت حـد  ینا در ستا یواقع اضطرابشان مخف در یول یحظاهر صح
 مـدرج و ،انـواع مضـطرب ،مـردود به مقبول و یثحد یبند تقسیم در یگرد  برخی .(همان)
 از یآن شـرط کـه در داننـد یثی مـینموده و مردود را حد را در قسم مردود قلمداد یفضع
کـه  ضعف در اثـر اخـتالل در ضـبط اسـت ،ننوع دوم آ و آن مختل شده قبول در یطشرا

 یثمضـطرب الحـد یننـچهم ،گـرد یمقلوب و مدرج م ،مضطرب ،نکرم ،یفشامل ضع
کـه   یامـا در صـورت ،)۴۵۶ :۱۴۰۱ ،عتـر( شـود یشـمرده مـ راویدوم از مراتـب جـرح  ۀمرتب

 کـه  حـالی درآن واقـع شـود  یهشـب نسبش ویا پدرش یا اسم فرد واحد  سند دراختالف در 
اضطراب را  شذوذ و قلب و یلذا برخ ،رساند ینم یاختالف بدان ضرر ،ثقه باشند گیهم

 .)۱۳۲ :۱۳۸۰ ،یقاسم( آورند یشمار م  به یحصح حسن و یثاز اقسام حد
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 یثاضطراب در حد تشخیص معیار -۴-۱-۴
 یدنگاه در اسـان جمع طرق و بلکه با یستظاهر اسناد ممکن ن اضطراب از تشخیص

 یـاآ ینکهو ا یرخ یا را معتضدند یبرخ ،یبرخ ینکها و یاخیراند  قابل توافق ینکها یبررس و
اصـح  بـه اقـوا و یجـهنت در ،شـود یداده م یحترج یبر برخ یبرخ یااند  یقوت متساو در

  یاطرافش جور یتمام با جمع الفاظ از گرم یستکار ممکن ن ینا شود و یحکم داده م
 :۱۴۲۳ ،عثمـان(مضر مورد قبول واقع شود  یروقوع اختالف غ یاهنگام اتفاق الفاظ  که در

کثرت تعداد اصحاب  یا یواسطه حفظ راو  هب یاتروا یا یتدو روا از یکیاگر  لذا، )۱۹
شود  یراجح حاکم م یابدرجحان  ،یحاتاز وجوه ترج یزیچ یااند  کرده یتکه از او روا

 .)۱/۴۰۴ :۱۴۳۱یوطی، س ؛۱۹۳ :۱۴۲۳ ،(ابن صالح یستمضطرب ن یگرد  و

 یثاضطراب درحد یدایشپ عوامل -۴-۱-۵
دخالـت دارنـد. عـدم  یثاضطراب در حد یبآس یجاددر ا یعوامل مختلف یطور کل  به

 ،مـتن یـعتقط ،یـهتق ،یثحـد ینتدو  منع نقل و، معنا  نقل به ،ادراج درمتن ،یضبط راو
 یسـند هـم و یمتنـ یبکه هم در آس روند یشمار م  بهعوامل   ینا ۀزمر  در یثقلب حد

 ون ادراج بـه ادراج در مـتن ومـوارد چـ برخـی یبا دسته بند یگرچه برخ یل هستنددخ
در نظر اهل سـنت سـه مـورد . عوامل پرداخته اند یگذار یرتأث یکسند به تفک ادراج در

 رواج دارد.  یعهموارد در ش یهبق کاربرد دارد و یشتراول ب
 شود. یپرداخته م یزنآن ثر بر ؤ پژوهش حاضر بر اضطراب متن به عوامل م یهبه تک با توجه
 یثدر متن حد یبیآس یاما ادراج متن ،است یط به اضطراب سندمربو  یشترضبط ب عدم
ادراج یا  سیبآاین اساس چنانچه حدیثی با  بر. گردد یکه موجب اضطراب متن م است

را   رو بیشـترین نقـش  گیرد. از ایـن قلب مواجه باشد در زمرۀ حدیث مضطرب جای می
از جملـه ادراج در کـالم اسـت؛  یانواع یادراج دارا کنند. ب حدیث ایفا میدر اضطرا

 نفـر را وارد کند و یگرید  یا خود کالم یامبرپ یثحد ۀادام در یراو ینکها یعنی ینب
اضـافه  یـنا .یـدبدان متصل نما آن رااست  یثحد گمان که آن کالم جزء ینبا ا یبعد

مقلوب  مدرج و ،)۱۱۲ :۱۴۲۹ ،ابن حجر( یردخر صورت گآ یاوسط  یاممکن است در ابتدا 
 ،)۱۱۳و۱۱۱ :۱۴۲۷ ،ابـن حجـر( اسـت یطعن در راو ۀواسط  همردودند که ب یثحد ۀر زم در
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انـواع و اقسـام ادراج  یحرمـت تمـام سنت را بـر محدثان اهل و ءنظر قاطبه فقها یبرخ
صـورت  در از عـدالت و یرد موجـب سـقوط راویـصـورت گ عمد  دانند که اگر به یم

خواهـدبود.  یجعل مختلق و یزن ثیحد محسوب و ینکذاب ۀرا در زمر  یبودن و یعمد
 :۱۴۳۱یوطی، س( رود یشمار م  به یثضعف حد صورت ادراج ازعوامل اضطراب و هر در
مـتن از  یـامقلـوب کـردن سـند  نظـر مسـلم، از ؛یثقلب در حد یا جایی  هب جا ،)۱/۴۲۲

 یروات لفظـ از یکیکه  است یثیحد ؛مقلوب، )۱۵: ۱۴۲۳، عثمان( عوامل اضطراب است
اسـت  یرکه سـزاوار تـأخ وآنچه را جا کند  هب را در اسناد جا نسب او یااسم  یاتن م را در

مـتن  یـابگذارد که گـاه درسـند  یگرد  یزیچ یجا را در یزیچ یابالعکس  مقدم کند و
 یاگـر سـهو  ییجـا  هبـ جـا ،)۱۹۱ :۱۹۵۹ ،صـالح یصبح؛ ۱۱۳ :۱۴۲۷ ،ابن حجر( افتد یاتقاق م

 یسـاختگ موضوع و ۀزمر  در را یثباشد حد یاگر عمد و یثباشد موجب ضعف حد
کار موجـب  ینا قلت ضبط است و آن منشأ یراز ، )۱۹۲: ۱۹۵۹، صالح یصبح( کند یوارد م

 .)۱۹۵ :(همان شود یم او خطا در یجادا فهم شنونده و اختالل در

 درمنابع اهل سنت  متون مختلف (خبرالنورث) -۴-۲
 یستظاهر اسناد ممکن ن اضطراب از به گفته اغلب حدیث شناسان اهل سنت تشخیص

بـا  گـرم یسـتکـار ممکـن ن ینا و پذیر است امکان یدنگاه در اسان جمع طرق و بلکه با
 یـروقـوع اخـتالف غ یـاهنگام اتفاق الفاظ  که در  یاطرافش جور یتمام جمع الفاظ از

 و رو دراین بخش جهـت شناسـایی  از این، )۱۹: ۱۴۲۳، عثمان(( مضر مورد قبول واقع شود
تحلیـل متـون  تجزیـه و مذکور، اقدام بـه بررسـی و تحلیل آسیب اضطراب در متن خبر

 گردد. مختلف این خبر می
 دارد. روایت عمده از این خبر وجود طورکلی دو  به

 صورت دارد که یکی مشتمل بر یـک بخـش اسـت و روایت نخست خود دو الف.
متفاوت زیر آمده است  و مختلف بخش که بخش نخست آن با تعابیر دیگری دارای دو

 بیشتری برخوردارند. دوم از تعداد دو مورد اول و ،)۱۵/۶۳ :۱۳۸۹ ،غفوری(
 ١:تـا ، بـی(ابن حنبـل بدون آنکه عبارتی قبل از آن باشد گذاریم، میراث نمی» ال نورث. «۱

                                                           
 تا ۱۳. ١
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ــان ،۱۱–۱/۹ ــاری۲۶۲ و ۶/۱۴۵: هم ــان۴۴–۴/۴۲ ۱۴۰۱:١،؛ بخ ــلم،  ؛۲۱۰ –۲۰۹ :؛ هم ــیمس ــا ب  ٢:ت
  .)۱۵۲و۵/۱۵۳-۱۵۶
 :تـا بـی ؛ بیهقـی،۱/۱۰ تـا ابن حنبل، بی( گذارد همانا پیامبر میراث نمی »ثر یو  ال النبی إن« .۲

 .)۱۶/۲۱۹: ۱۳۷۸، ؛ ابن ابی الحدید۱۰۹: ۱۴۱۳؛ جوهری، ۶/۳۰۲
: ۱۴۱۱ ،؛ البـانی۲/۳۵۳و ۱/۱۳ :همـان ،ابـن حنبـل( گـذارم من میراث نمی »أورث ال إنی«. ۳

۵۳۴(. 
 :۱۳۷۸ابــن ابـی الحدیــد، ؛ ۱۱۶ :۱۴۱۳، یجـوهر ( گــذاریم مـا میــراث نمـی» رثإنـا ال نــو « .۴

 .)۲۶–۲۴/ ۲:تا ، بی؛ ابن اشعث۲۳۱–۱۶/۲۲۵
 .)۱۴۰۵:۱/۲۳۱ ،(دارقطنی گذارند مانا پیامبران میراث نمیه» إن األنبیاء ال یورثون« .۵
 :تـا بـی، بـن حنبـلا( گذاریم میراث نمی ءگروه انبیا همانا ما »إنا معشر األنبیاء النورث« .۵

 .)۶۶-۴/۶۴ :۱۴۱۱؛ نسائی، ۲/۴۶۳
-۱۴۱۳:۱۰۳،یجوهر ( گذاریم میراث نمی ءماگروه انبیا همانا »النورث نبیاإنامعاشر األ« .۶

 .)۳۱۰ـ۳۶/۳۰۹ :۱۴۱۵،؛ ابن عساکر۲۱,۲۲۸/ ۱۳۷۸:۱۶ ،دیالحد یابن أب ؛۱۱۵
ریم ولـی میـراث بـ پیـامبران میـراث مـی مـا ،»ال نـورث اء نرث وینحن معاشر األنب« .۷

 .)۳/۲۶۲ :۱۴۰۴،یاطیدم یکر (ب گذاریم نمی
 :۱۳۸۸ ،کثیـر (ابـنگـذاریم  ، میـراث نمیءگـروه انبیـا ما» نحن معاشر األنبیا النورث« .۸

ـــی؛ همـــو۲/۳۵۱ ـــا ، ب ـــان۳/۳۷۰ :ت ـــ ؛۱۴۲۰:۹/۲۱۰؛ فخـــر رازی، ۶/۱۶۴: ۱۴۲۲،؛ أبوحی ـــن أب  یاب
 .)۱۶۳و ۱۴/۳۵۱ :تا بی ،؛ عینی۱۶/۲۲۴ :۱۳۷۸،:دیالحد

 نقره و ماجماعت پیامبران طال و« ای با این اضافه آمده در برخی از این روایات فقره
سنت به  دانش و حکمت و گذاریم ما ایمان و ای به ارث نمی خانه مستغالت و زمین و
 .)۱۶/۲۱۴: ۱۳۷۸، ابن ابی الحدید(» گذاریم ارث می

 . مختلف زیر آمده است بخش دوم با تعابیر
 گذاریم، صدقه است. آنچه برجا می، )۱۰/۱۴۲:تا بی ،یهقیب( »دقهترکنا ص ما«. ۱
 صدقه است. ،گذاریم جا می مسلما آنچه بر و ،)۶/۲۹۷ همان:( »ا صدقهان ما ترکن و«. ۲

                                                           
 حدیث  ۱۳مجموعا  .١
 حدیث ۵مجموعا  .٢
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ــاه صــدقه مــا«. ۳ ــا بــی، مســلم( »ترکن ــا ، بــییترمــذ ؛۵/۱۵۲ :ت ــر آن را، آنچــه )۳/۸۲:ت جــا  ب

 م، صدقه است.ریگذا می
: ۱۴۲۱ ،یترمـذ ؛۵/۱۵۳ :تـا ، بـیمسـلم؛ ۱/۹ و ۶/۱۴۵ :تـا ، بی(ابن حنبل» قهصد ترکنا فهو ما« .۴

 آن صدقه است. ،گذاریم جا می آنچه بر، )۱۱۵-۱۰۳ :۱۴۱۳ ،یجوهر ؛ ۳۷۸و  ۲۱۰
آن صدقه  ،گذاریم جا می آنچه بر )،۵/۶۲۵ :۱۴۰۹ ،یهند  یمتق(» ترکناه فهو صدقه ما« .۵ 

 است.
بخـش نخسـت بـا عبـارات و  ،)۱۵/۳۹ :۱۳۸۹ ،غفوری(ب) روایت دوم سه بخش دارد 

 نیز الفاظ متفاوت زیر آمده است. افعال مختلف و
، )۶/۳۱۰:تـا بـی ،بیهقـی؛ ۵/۱۵۶ تـا: بیمسـلم، ( ورثتـی دینـاًرا )، الیقتسمالیقتسمن( . الیقسم۱

 ند.کن دیناری تقسیم نمی وارثانم
ذریتـی جـایگزین مواردی نیز  صورت مفرد آمده است. در  در مواردی دیگر دینار به

 ورثتی شده است.
وارثان (بستگان) من  ،»ورثتی (ذریتی) دنانیر ،التقتسم) ،التقسم ،ال یقتسم (الیقسم«. ۲

 .)۸/۵۹۱ :۲۰۰۰،ابن عبد البر؛ ۲/۹۹۳ :تا ، بیمالك( ١کنند تقسیم نمی دینارها را
 افزوده شده است. » درهماً « درمواردی لفظ

درهمی  وارثان من دینار و، )۲/۲۴۲ :تا بی ،(ابن حنبل» درهماً ال  الیقتسم ورثتی دینارًا و« .۳
 کنند. تقسیم نمی

مـواردی هـم بـه شـیئًا  آمـده اسـت. در» شیئاً « ،»دینار و درهم«جای   درمواردی به
 افزوده شده است. » مماترکت«
آنچـه  وارثـان مـن چیـزی از ،)۸۴ :۱۴۰۴ ،(ابـن زیـد »ترکـت الیقتسم ورثتی شیئًا ممـا« .۴

 کنند. گذارم تقسیم نمی ی میبرجا
 در ابتدای برخی لفظ سوگند افزوده شده است.

سوگند وارثـان مـن تقسـیم  خدا  هب، )۱۱/۲۱: ۱۴۰۹ ،(متقی هندی »ولله التقتسم ورثتی« .۵
 کنند. نمی

                                                           
 جهت اختصار افعال والفاظ مختلف در پرانتز قرار گرفت. ١
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، قسم بـه )۳/۲۷ :۱۴۰۷ ،یذهب ؛۶/۲۹۹تا:  بی ،(بیهقی» والذی نفسی بیده الیقتسم ورثتی« .۶
 کنند. ت اوست وارثان من تقسیم نمیآنکه جانم در دس

 آخرین بخش نیز دارای عبارات مختلف زیر است.
، ابـن حجـر ؛۱/۱۷۷ :۱۴۱۴، یلعـیز  ؛۱۶/۲۲۱: ۱۳۷۸ ،(ابـن ابـی الحدیـد» صـدقه ترکـت... ما« .۱

 صدقه است. گذارم... جای می آنچه بر ،)۶/۱۵۲:تا بی
 (آنچـه بـر ،)۵/۱۵۶ :تـا بـی، لممسـ ؛۸/۴ و۴/۴۵ :۱۴۰۱، یبخـار (» فهو صدقه ترکت... ما« .۲

 گذارم... آن صدقه است. جای می
گذارم... همانا آن  جای می آنچه بر ،)۲/۳۱۴ :تا ، بیابن سعد( »فانه صدقه ترکت... ما« .۳

 صدقه است.
ــا. «۴ ــا... م ــی(» صــدقه ترکن ــی ،بیهق ــا ب ــ؛ ۶/۲۹۹:ت ــر، )۳/۲۷ :۱۴۰۷ ،یذهب ــه ب ــای  آنچ ج

 گذاریم... صدقه است. می
 به کـارمنصوب  صورت مرفوع و دو  تواند به یپنجم م ه در عبارات اول وصدق کلمۀ
  غیـر ایـن در و توانـد مرفـوع باشـد میانی یعنی دوم تا چهـارم تنهـا مـیدر عبارات  رود و

 .)۱۶/۴۴: ۱۳۸۹، غفوری( آید وجود می  هبخش ب ناسازگاری میان دو صورت تناقض و
 است.بخش میانی حدیث نیز به چند صورت نقل شده 

 .)۲/۲۴:تا ، بیابن اشعث ؛۵/۱۵۶ :تا ، بیمسلم(» عاملی بعد نفقة نسائی و مؤونة« .۱
پس از نفقه همسر و  ،)۱۶/۲۲۰ :۱۳۷۸ ،دیالحد یابن أب( »یالیمؤونة ع و یبعد نفقة نسائ« .۲

 ام. هزینه خانواده
هزینـه  واده واز نفقـه خـان بعد ،)۱۱۴ :۱۴۰۴، (ابن زید »یعامل مؤونة و یالیع نفقة بعد« .۳

 ١.عاملم
عـد از ب ،)۴/۱۴۷ :۱۴۰۳، ی؛ شـافع۲/۶: ۱۴۱۶ (ابن سـلمه، »یعامل نةو مؤ  و یأهل نفقة بعد. «۴

 نفقه خانواده و هزینه عاملم.

  واعتبار آن» النورث«طراب برحدیث تأثیر آسیب اض .۵
 نیــز عوامــل اضــطراب حــدیث بیــان شــد. از عالئــم و همانگونـه کــه در تعریــف و

                                                           
 فظ آورده شددر معنای این لفظ اختالف نظر وجود دارد لذا درترجمه خود ل .١
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 وتصحیف است،  معنا و  ، نقل بهنیز ادراج اضطراب متن چند گونگی نقل وهای  نشانه

. وجـود ایـن عوامـل را خـوریم مـی هایی از این شواهد بر مذکور به نمونه در تحلیل خبر
 توان چنین دسته بندی کرد. می

 متن در ادراج -۵-۱
را   گـریچنانچه راوی سخن خـود یـا دی نانچه در تعریف حدیث مدرج ذکر شد،چ

فهم نیز دچار خطا  در که باز شناسی آن از متن مشکل گردد و حدیث وارد کند طوری
 ؛خـورد در این دسته از روایات به چشـم مـیکه   چیزی بدان مدرج متنی گویند. گردد،

یـا   انـا معاشـر «حـدیث بـدون لفـظ  موطأ مالک این زیرا درمنابع اولیه چون صحیحین و
برخی  و» نحن معاشر«برخی  در صورت دوم نیز آمده است و» نحن معاشر«یا » معشر

کـه درآن   تـرین منبعـیشروع شده اند. قدیمی» انا معاشر«و برخی نیز با » نحن معشر«
فقـط در یـک  کـه بـه نقـل از ابـوهریره و احمد اسـت حدیث با این الفاظ آمده، مسند

 حدیث با این اضافه آورده است. 
 أبی عن األعرج عن الزناد أبی عن سفیان ثنا الق وکیع ثنا أبی حدثنی الله عبد حدثنا«
 مؤنـة بعـد ترکت ما نورث ال األنبیاء معشرنا إ الله رسول قال و بإسناده... قال هریرة
 .)۲/۴۶۳ :تا ، بیبن حنبل(ا» نسائی صدقة ونفقة عاملی

 نقل از اوس بن حدثان چنین آورده:  سپس نسایی نیز به
 مـا نـورث ال األنبیـاء معشـر إنـا یقول کان الله لرسو  إن ذلک أری ال بکر أبو فقال«
  ،)۴/۶۴ :۱۴۱۱ ،(نسائی» صدقة فهو ترکنا

 آمـده» انامعشـر«در سنن ترمذی این خبر بـا لفـظ «اند که  گرچه برخی ادعا نموده
 ،)۲/۵۸ :۱۴۰۸ ،کثیر ابن( »است
سـنن  سـخ در دسـترس ازکه توسط نگارنده صورت گرفت در نُ   با پژوهشی ماا 

هـم دریـک   نسـایی آن فقط ابن حنبـل و دحدیث با این الفاظ یافت نگردیترمذی 
ا خوشبینانه تـرین احتمـال ایـن این ادع اند. دربارۀ ورد حدیث را با این لفظ آوردهم

کند در صحیح  وی همچنین ادعا می؛ مربوط به اختالف نسخ باشد که این امر است
و تفسـیر  ءنبیـاوی در قصـص األ ،)۲/۲۲(همـان: خاری نیز با این الفاظ آمده است ب
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کـه ایـن ادعـا صـحیح   درحالی ،)۳/۱۱۷ :تا بی، همو(کند  خود نیز سخن را تکرار می
چنانچه خواهد آمد بسیاری از علمای اهل سنت نیز به این مسـئله اعتـراف  نیست و

 کرده اند. 

 جایی الفاظ حدیث هقلب وجاب -۵-۲
جایی درمتن   هب تأخر و جا تقدم وازدیگر عوامل اضطراب به تصریح علمای حدیث 

حـدیث  عوامـل اضـطراب در شود که از که بدان حدیث مقلوب گفته می ستحدیث ا
 های مشـهور ایـن خبـر گردد. در متن اشتباه شنونده در مفهوم حدیث می است و باعث

نظـر برخـی فرقـی  خـورد گرچـه از ست این مسئله به چشم میآمده ا» نحن وإنا«که با 
 اخـتالف نظرهـا و واقـع چنـین نیسـت و دو بـه یـک معناسـت امـا در رکنـد و هـ نمی
هـای  است. برای مثال عـدم یـا وجـود واژهداشته  متفاوتی را در پی های مختلف و تفسیر

اینکـه آیـا  آیـات نقـش مهمـی دارد در درمفهوم خبر و به تبع آن تفسیر» انا«یا » نحن«
عالوه اینکه در برخی ب الم مشهود است ند یا پیامبر اسهست ءمنظور تمامی انبیا و مصداق

 کنـد کـه منظـور راوی تصـریح می» النـورث«نقـل حـدیث روایات صحیحین بعـد از 
که عدم میراث گذاری مخصـوص پیـامبر  این بدان معناست و خودشان بودند پیامبر
 .ءنه سایر انبیا است و اسالم
 ترکنـا مـا نـورث الود: فرم دانید پیامبر خدا سوگند آیا می  عمر گفت شما را به«
 ،)۲۵ و۲۴و۵/۲۳ :۱۴۰۱ ،(بخاری» منظور ازآن خودشان بودند و »صدقة

؛ ۴/۶۴ :۱۴۱۱، ی(نسـائ تـاریخی ذکـر گردیـده اسـت این مطلب در سایر منابع روایی و
 .)۱۶/۲۲۰ :۱۳۷۸، ؛ ابن ابی الحدید۱۱۳: ۱۴۱۳، جوهری

آمـده » أورث ال إنـی«ظ صورت مفرد و با لف  ازسویی دربرخی ازروایات این لفظ به
این خود عامل اختالف  و گیرد قرار می» انا ونحن«حدیث با مضمون که درتقابل ١است

 تفسیرهای متضاد شده است. برداشت و
د ولی قاضـی از حسـن بصـری گذارن ء میراث نمیمعتقدند تمامی انبیا ءعموم علما
 .)۱۲/۸۱: ۱۴۰۷ ،ی(نوو  ند که این مسئله خاص پیامبر ماستک حکایت می

                                                           
 .)۵۳۴ :۱۴۱۱، ؛ البانی۱/۱۳ :تا بی، (ابن حنبل .١
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 همـۀ مفسـران اهـل سـنت ایـن اخـتالف را بـدون اشـکال و درعین حال محدثان و

 دارد: حلبی صراحتا بیان می ؛اند روایات را یکی دانسته
درهـیچ کتـاب حـدیثی » شـرنحـن معا«حـدیث «معتقدند روایت  ءبسیاری از علما«

ت؛ زیـرا معنا نمـوده اسـ  بدین صورت نقل کرده نقل به آن راکه   کسی نیامده است و
 ،؛ شـنقیطی۳/۴۸۷ :۱۴۰۰حلبـی، (» تعارضی با هم ندارند نحن یکی است و مفاد إنا و

۱۴۱۵: ۳/۳۶(. 

 کند: ابن حجر نیز تصریح می
گروهی از ائمه حـدیث  و هیچ سندی ندارد» نورث ال ءاألنبیا نحن معاشر«حدیث 

  .)۱۲/۶ :تا بی، ابن حجر( انکار نموده اند آن را
 گوید: ف الفاظ چنین میاه در مورد اختالآنگ

  حـدیثی ١آورده اسـت» انا معاشـر«لفظ از طریق ابن عیینه از ابی زناد با  آن رانسایی «
کـه در  از وی نقل نموده است همـان اسـت محمد بن منصور از ابن عیینه از آن راکه 

تـرین اصـحاب ابـن عیینـه  از متقن مورد  دی از ابن عیینه آمده و وی در آنمسند حمی
مسندش از حدیث ابوبکر با لفظ مذکور آورده اسـت و  و نیز هیثم بن کلیب دراست 
ان األنبیـا «از ابوبکر صدیق بـا لفـظ  یز درعلل روایت ام هانی از فاطمهقطنی ن دار

انـد و خـدا  توجیـه نمـوده آن راو را گفته  آورده، ابن بطال و دیگران نیز این» الیورثون
  .(همان) داند بهتر می

خص نیسـت که مشـ ای درحدیث است نحن معاشر) اضافه (انا و دو لفظ  یندرواقع ا
تساهل در این امر که لفظ حدیث  معنا و  نقل به به دلیلکه یا  است کدام راوی یا راویان
 بنا به هـر مـوقعیتی نیـز تغییـر و مهم معنای آن است صورت گرفته و زیاد مهم نیست و

ت اما معنای مفرد از آن گاه نیز با اینکه جمع اس وگاه مفرد  یابد. گاه جمع و تبدیل می
در  و یابـد میمختلف رواج  های بسیار متنوع و های بعدی نقل شود، لذا در نقل اراده می

کیـد بـر عین حال اغلب مفسـران بـا قاطعیـت و آن بـدان اسـتناد سـالمت  صـحت و تأ
همـین   فسـیرش بـهت در ،گیرانه در مورد روایات نمایند. ابن جوزی با آن شیوۀ سخت می

 صحیح شمرده است.  آن رامتن استناد داده و
                                                           

 انا معشر صحیح است. .١
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 ترکنـاه نـورث، مـا ال األنبیـاء معاشـر نحـن: قـالأنـه  الله رسول عن صح قد أنه«
 .)۵/۱۴۷ :۱۴۲۲، (ابن جوزی »صدقة

ای دیگر به ایـن  کند؛ گرچه وی و عده ستناد میا همین متن تحریفی  کثیر نیز بهابن 
  اند. عجیب اینکه وی این متن که بدان واقف بوده و مشخص است اند مسئله اشاره کرده

 دکه مشخص شـ  ، درحالی)۳/۱۱۷ :۱۴۱۹، ابن کثیر( دهد را به بخاری و ترمذی نسبت می
 چنین چیزی صحت ندارد.

نیز به خـود زحمـت تحقیـق در مـورد اصـل حـدیث نـداده و  ءفقها دیگرمفسران و
انـد. بـرای نمونـه در  ط فقهی از آیات پرداختهبراساس همین متن تحریف شده به استنبا

 کنند. بری چنین حکم می بحث موانع میراث
حـدیث  بـه دلیـلانـد موانع میراث شش موردند و برخی نبوت را نیـز بـرآن افـزوده«

ها  و مشـابهات آن در نتیجـه همـۀ انسـان» صـدقة ترکنا ما نورث ال األنبیاء معاشر نحن«
برنـد و نـه میـراث  ء کـه نـه میـراث میارند بـه جـز انبیـاگذ برند و میراث می میراث می

 .)۳/۲۶ :۱۳۷۷، ؛ شربینی۱/۳۶۱ :۱۴۱۵، (ابن عابدین» گذارند می
  ندنز  بحث میراث را با آن تخصیص می ویا با ادعای قطعی بودن آن آیات قرآن در

حقه کالمتواتر بـل  یألنه ف یبکر قطع یعند أب» ال نورث یاءفخبر نحن معاشر األنب«
 یالت یاتهذا الخبر واآل  یناتفاقا، وال تعارض ب یالقطع یخصص یکعبا منه، والقطع یأعل
 .)۴/۲۲۰ :۱۴۱۵، آلوسی( »لما علمت یاءاألنب ینسبة الوراثة إل یهاف

تــوان چنــین  قلــب را مــی هــای دیگــری از ادراج و در تحلیــل صــورت گرفتــه نمونــه
 برشمرد.

جمله بخاری ضمیر  حدیثی کتب اهل سنت از ی ها سلسله در بیشتر روایات سندها و .۱
هـا در نقـل ابـن حنبـل در یـک مـورد و ضمیر تن ندارد و وجود (هاء در فعل ترکناه)

ه بـا ضـمیر ولـی در در یـک جملـ در روایت مالک بن اوس بن حـدثان و نیز مسلم،
در یـک مـورد  ترمذی نیز تنهـا، )۵/۱۵۲: تا ، بیمسلم( نیاورده است آن راتکرار روایت 

 معنـا و  از نقـل بـههـا مصـادیقی این همـۀ و ،)۳/۸۲: تـا ، بی(ترمذیضمیر را آورده است 
 حدیث است. افزودن بر

از مالـک اسـت نقل   در مورد ششم که به . عبارت صدقه نیز در پنج مورد وارد شده و۲
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ضـمیر  و» فهـو««سویی عنـوان بخـاری نیـز بـدون کلمـه  ازدر موطأ موجود نیست 

 است. 
بـین  دوم آمـده اسـت در نیز کـه در عبـارت اول و» ترکنا صدقه ما«د بخش در مور  .۳

 و تابد می تفسیرهای متعددی را بر دارد و دانشمندان اهل سنت چندین احتمال وجود
منصـوب باشـد نیـز  مرفوع یا مفعول و دارانی دارد. اینکه صدقه خبر و هرکدام طرف

گـذاری  اللتـی بـر عـدم میراثمنصـوب باشـد د  اینکه محل اختالف است زیرا بنابر
 با افزودن سـایر دالیـل و که به گفته برخی چون شیخ مفید حالی است ندارد. این در

 .)۲/۸۰: ۱۳۸۹، غفوری(شود  احتماالت دیگر ترجیح داده می روایی بر نی وآقراین قر 
محسـوب  اخـتالل در روایـت مـذکور کـه ازعلـل آشـفتگی و اشکال دیگری اسـت .۳

نتیجـۀ آن اخـتالف در نحـوۀ  و ادرج مـتن معنا و  ی ناشی از نقل بهپیامدهاگردد  می
مفسران را به بحث  ای که محدثان و گونه  است، به هایی از خبر قرائت بخش یا بخش

که در  اسـت» النـورث«برای مثال یکی از این مـوارد جملـۀ  جدال کشانده است. و
 صـورت معلـوم (مشـدد) در برخـی نیـز بـه شکل مجهول الُنـوَرث و  برخی موارد به

دارد.  نیـز اخـتالف معنـا وجـود» مـا«شود. همچنـین در معنـای  ث قرائت میالنَورِّ 
اینکـه  :و احتمـال دوم» ترکنا«عول مف منصوب و» صدقه« نافیه و» ما«احتمال اول:

اول اینکـه وجـود  کنـد؛ اشکال ایجاد می چنده در صورت اول کوصول باشد م» ما«
کـه دوم این اسـت و ایـن احتمـال ناسـازگار با» فهو صدقه«به تبع آن عبارت  ضمیر و

؛ زیـرا سازد این فرض نمی که بدون ضمیر آمده با تصریحات موجود در سایر عبارات
 .)۲/۴۳ همان:(انجامد  به تناقض بخش اول وآخر می

 حتـی تصـحیف و جـایی وه بـ جـا، ادراج، معنـا  در دومین دسته از روایات نقـل بـه .۴
د. وجـود متنـوعی از افعـال بـا خـور  اول به چشـم مـی روایات دستۀ تحریف بیشتر از

 ،الفـاظ مختلـف چـون (ورثتـی التقتسمن) و، الیقتسمن، الیقسم، (ال تقسم ها صیغه
جا   هب زیاد یا جا شیئا مما ترکت) که گاه به سلیقه راوی کم و ،دنانیر و ،دینار ،ذریتی
که  مشـخص اسـت معنا اسـت و  ل بهگر نق . برخی قائلند این تنوع نقل نشانشوند می

واقع این همـان مصـداق ادراج در  ولی در ،)۹/۲۳: ۱۳۸۹، غفوری(الفاظ مد نظر نیست 
 حدیث منسوب بـه پیـامبر خـدا خصوص کهه جایی در آن است. ب  هب جا متن و
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 .)۱/۴۲۲ :۱۴۳۱، (سیوطیاین در نظر اهل سنت بسیار نکوهیده است  است و
یـا  ها بخش (ومؤونه عیالی) ندارد، ات دستۀ دوم دربرخی نسخهروای . در بخش دوم از۵

تفسـیر و اظهـار ، این مسئله باز موجـب سـردرگمی با الفاظ دیگری جایگزین شده و
 سویی در این فقره این بند ازمتفاوتی میان اهل سنت شده است.  نظرهای مختلف و

ان پیامبراسـت؛ تصاص صدقات به همسر آن اخ آنکه مدعایی غریب دارد و عالوه بر
 :ثانیـاً  شود مسران نمیدارد که شامل هرا صدقات مصادیق خاص خودش  زیرا اوًال:

 سـازد؛ مـراد از آن نیـز بـه اهل سنت نمی با حکم حرمت صدقه بر همسران پیامبر در
 و، تبدیل شده اسـت »مؤونه عاملی«ها به  درستی مشخص نیست، لذا در برخی نقل 

هـا عـالوه براشـکال  برخـی نقـل در ،»عاملی«جای   به» عیالی« این جایگزینی لفظ
 آن دچار سر مقصود از مورد معنا و اهل سنت در یدهتحریف یا تصحیف باعث گرد 

ایـن  بـرای تفسـیر ،مختلف گردیده های متفاوت و تولید فرضیه اظهار نظر و درگمی،
کـه   الیانـد درحـ چنانچه تا هشت نظریـه ابـراز نموده بندها به زحمت زیادی بیفتند،

هایی نـامعقول  بعضًا فرض شاهدی نبوده و دلیل و کدام از این نظریات متکی بر هیچ
 اخـتالل و نزاع در فهم معنای نـص نشـان از من درآوردی است و این همه غوغا و و

 .)۸۹-۲/۸۲: ۱۳۸۹ ،غفوری(اضطراب در متن آن است  تشویش و
یـد گفـت ظـاهرا جـایگزینی لفـظ نیزبا ،)ذریتی درمورد روایات با مضمون (ورثتی و .۶

کـه  ی استجایی یا قلب و نوعی تحریف از سوی راو  هب ورثتی با ذریتی مصداق جا
 سـو همسـران را شایسـته نفقـه دیـده و  نوعی تعارض را درحدیث دیـده زیـرا ازیـک

کند لذا این محرومیت را خواسـته بـه  ه محرومیت آنها ازماترک تصریح میازسویی ب
ز مقلوب نمودن حدیث نی این مصداق تحریف آشکار و و ،همان)( منحصر کندذریه 

رد حـدیث  ضـعف و هدف راوی است که موجب اضطراب متن و  جهت رسیدن به
 است.

ر یا دنانیر صورت گرفته که یا جای دینا ، جایگزینی لفظ شیئا بهروایاتاز در گروهی  .۷
اشکاالتی  که همگی دال بر لمات دیگر یا افزودن عباراتی استتنهایی یا همراه با ک به
نیـز تحریـف  افزودن کلمه یا کلماتی چند به روایـت یـا ادراج و ،معنا  قبیل نقل به از

بـه  آن راگرچـه برخـی  اند، عوامـل اضـظراب ها و که همگی از نشانه محسوب شود
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 و، )۱۱۶: ۱۴۲۹ ،(ابـن حجـرانند که در نظر اهل سنت جایز اسـت د معنا می  نقل به دلیل

، لـذا برخـی صورت در نفی ارث ظهوری نـدارد دو هر دنانیر در ود دینار وچون وج
یئا یـا شـیئًا ممـا شـ برخی نیز لفظ دینار یا دنـانیر را برداشـته و اند. در درهمًا را افزوده

 اینکه مصداق ادراج و واقع عالوه بر که در ،)۲/۴۶: ۱۳۸۹ ،غفـوری(اند  ودهترکت را افز 
تسـامح حـداکثری در برخـورد بـا روایـات  تسـاهل و ، نشان دهندۀتحریف است نیز

 است.
سـوی راوی اضـافه شـدن  حدیث یا ادراج درمـتن از افزودن بر از دیگر مصادیق بارز .۸

 ابتدای برخی روایات است. در این موارد ظاهرا سوگند از ناقـل حـدیث و سوگند در
لـذا  ،همـان)(ا کند خواهد به شنونده الق که می راوی آن، به انگیزه تثبیت معنایی است

دهد با اضافه نمودن سوگند بـه ابتـدای حـدیث برصـحت آن  راوی به خود اجازه می
کید نماید.  سه احتمال را بـر ،»التقتسم ورثتی«دوم یعنی  وایات دستۀبخش دوم ر  تأ

چنانچه اشاره  ،)۸۱(همان:ندارد  احتماالت سازگاری وجود ها و بین این قسم تابد و می
شـنونده در درک درســت از  خطــای اشـتباه و ،دهای ادراج متنــیشـد یکــی از پیامـ

 متون مختلف حدیث مذکور به وفور ایـن اختالفـات وجـود که در بارۀ حدیث است
مختلف از این بخش از  های متضاد و برداشت از مصادیق بارز آن نیز تفسیر و دارد و

 .استحدیث 

 گیری نتیجه
هبـه محسـوب  فدک نحلـه و ست آمد کهد  چنین به وجه به پژوهش انجام شده،با ت
در دست حضـرت بـود  زمان فوت رسول خدا ینکه فدک درا نه میراث و شود و می
برای اثبات آن  به شمار می رفت و فقهی ید ملک حضرت زهرا طبق قاعدۀ این بنا بر

فدک  مورد پذیرش واقع نشد و آنجا که این سخن فاطمه اما از نیاز به شاهد نداشت.
ضرت برای احقاق حق خـویش بـه عنوان میراث مطرح گردید ح  راه سایر اموال بههم  به

که به ادعای بسـیاری   استناد به خبریکه خلیفه با   بری خود از پدر توسل جست میراث
گـذاری  میـراث شنیده بـود،ن د ایشان کسی دیگر از رسول خدااز اهل سنت جز خو 

 تفسـیری ودر منابع روایی،  که این خبر  حالیرا انکار نمود در  یا رسول خدا و ءانبیا
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اسـت.  از متونی بسیار مختلف، متفاوت و بعضًا متنـاقض برخـوردار تاریخی اهل سنت
در برخی "إنـا معاشـر" آمـده  نبیا ال نورث " وصورت "نحن معاشر األ  متون مشهور که به

 همنـابع اولیـه بـنسایی آمـده اسـت؛ در  مورد که در مسند احمد و جز یکی دو  هب اصوال
 د. این متون بیشتر در برخی شروح،نیز موطأ مالک وجود ندار  صحیحین و خصوص در 

لـذا حتـی مـورد انکـار برخـی  افتـه اسـت،خر رواج یفقهی متأ منابع روایی و تفسیری و
برخـی از روایـات آن اضـافاتی در  علمای حدیث اهل سنت نیز واقع گردیده اسـت. در

 نهایت جا در و که مشخص نیست از راوی است یا خیر، جودداردابتدا یا انتهای جمله و 
 تصحیف و معنا، ادراج متنی،  تأخر در فقراتی از روایت، نقل به جایی کلمات تقدم و  هب

اینهـا همگـی  آن مواجـه هسـتند و که متون مختلف حدیث با یف، اشکاالتی استتحر 
اضـطراب حـدیث محسـوب ل سـنت عامـل نظرگاه درایه نویسان اه که از عواملی است

 گردد. می
و بـه  ختلف دارای آسیب اضطراب متنی استهای م حدیث از جنبه نتیجه اینکه این

خصـوص کـه در   هاذعان محدثان اهل سنت اضطراب از عوامل ضعف حدیث است. ب
  تضـاد در خبـری تنوع واین همه اختالف،  مورد آن ادعای واحد بودن نیز شده است و

لـذاخبر مـذکور گـردد.  اضطراب میاشد باعث شدت یافتن آسیب واحد ب که راوی آن
قوانین حدیثی اهل سنت در زمرۀ اخبـار ضـعیف، مـردود و معلـول جـای  طبق اصول و

نوان دلیلـی قطعـی بـا آن آیـات ع  اعتبار الزم جهت اینکه بتوان به رو از  گیرد. از این می
اثبـات  جهـت ابـل اسـتناد درتواند دلیلـی ق نمی و نیست برخوردار تخصیص زد آن راقر 

صحت آن امری  این خبر و فشاری اهل سنت بر پا و مدعای اهل سنت محسوب گردد،
 حدیثی است. قواعد مسلم خالف اصول و غیر منطقی و

 نامه کتاب
 .قرآن کریم .۱
اء دار احیـ ، تحقیق، محمد أبـو الفضـل إبـراهیم بیـروت،شرح نهج البالغةابن ابی الحدید، عبدالحمید،  .۲

 .۱۳۷۸ب العربیة، الکت
 .تا الفکر، بیدار  د اللحام، بیروت،یسع تحقیق، ،داود یسنن أبمان، یداود سل ی، أبیسجستانابن أشعث  .۳
 .تا ، قم، منشورات مکتبة بصیرتی، بیبالغات النساءطیفور، أبی الفضل بن أبی طاهر، ابن  .۴
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 .اج یتا، ب ینا، ب یب ،یرو التنو  یرالتحر عاشور، محمد بن الطاهر، بن ا .۵
 .۱۴۲۲، بیروت، دارالکتاب العربی، زاد المسیر فی علم التفسیرابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن،  .۶
، ابـن حـزم دار ، عبدالحمیـد بـن صـالح، بیـروت،تحقیق ،نخبةالفکر ابن حجرعسقالنی، شهاب الدین، .۷

۱۴۲۷. 
ره، جامعـه طیبـه، چـاپ ، تحقیق، عبدالله الرحیلی، مدینه منو فی توضیح مصطلح األثر نزهة النظر ،ــــــ .۸

 .۱۴۲۹دوم، 
  .تا ، بیروتف دار المعرفة، چاپ دوم، بیفتح الباری ،ــــــ .۹
، تحقیق، عادل أحمد، بیـروت، دارالکتـب تفسیر البحر المحیطندلسی، محمدبن یوسف، ألابن حیان ا .۱۰

 .۱۴۲۲العلمیة، 
 یة،دار الکتب العلم فیروتبمحمد عبد القادر عطا،  ،یقتحق ،یالطبقات الکبر  یع،إبن سعد، محمد بن من .۱۱

۱۴۱۰. 
دار الکتـب چـاپ سـوم، النجار،  یمحمد زهر تحقیق، ،اآلثار یشرح معان ابن سلمة، أحمد بن محمد، .۱۲

 .۱۴۱۶ة، یلمالع
، ةیـدارالکتـب العلم مصـر،چاپ سوم، ، محمد النجار ،قیتحق، اآلثار یاألخبار بشرح معان یأمان ،ــــــ .۱۳

۱۴۱۶.  
 .تا یدار الفکر، ب ،د شلتوت، قممحم یمفه، یقتحق ،ینةالمد یختار  عمر، دیأبو ز  یری،ن شبة النماب .۱۴
 .۱۴۲۳، دارالکتب العلمیه ، بیروت،معرفة انواع الحدیث ابن صالح شهرزوری، عثمان، .۱۵
ریـاض، ، الجـوابره احمـدفیصـل،  باسـم ، تحقیـق،و المثـانیاآلحـاد عمـرو،  ابن ضحاک، احمد بـن .۱۶

 .۱۴۱۱دارالدرایه، 
 .۱۴۱۵ ، دارالفکر، بیروت،المحتار تکمله حاشیه رد عالءالدین، ین،ابن عابد .۱۷
 .۲۰۰۰ ،ةیدار الکتب العلم ،روتیب ،سالم محمد عطا محقق، ،ستذکاراإل  ، أبو عمر یوسف،ابن عبد البر .۱۸
 .۱۴۱۵، تحقیق، علی شیری، بیروت، دار الفکر، تاریخ مدینة دمشق، علی بن الحسن، ابن عساکر .۱۹
 .۱۴۲۲ه، یروت، دارالکتب العلمی، بزیالمحرر الوجعبدالحق بن غالب،  ،ه األندلسییابن عط .۲۰
 ،تا ، بیروت، دار الکتب العلمیة، بیتفسیر القرآن العظیم ،لیإسماع دمشقی، ریبن کثا .۲۱
 .۱۴۱۰اسماعیلیان،  ، تحقیق، مصطفی عبدالواحد، چاپ دوم، قم،السیرة النبویة ،ــــــ .۲۲
 .۱۹۸۸التراث العربی، دار احیاء علی شیری، بیروت،قیق، تح، النهایة البدایة و ،ــــــ .۲۳
 .۱۳۸۸ ،فیدار التأل ،مصر ،مصطفی عبد الواحد ،قیتحق، اءیاألنب قصص ،ــــــ .۲۴
 .۱۴۱۴م, چاپ سو  ،دار صادر ،روتیب ،لسان العرب ،محمد بن مکرم ،ابن منظور .۲۵
دار المـأمون للتـراث، أسـد،  یمسـل ینحسـ، یقتحق ،یعلیمسند أبو  ،یاحمد بن عل ی،الموصل یعلیبو ا .۲۶

 .تا یب
 .تا ، حسن امین، بیروت، دار التعارف، بیأعیان الشیعة سید محسن،أمین،  .۲۷
 .۱۴۱۵، بیروت، دارالکتب العلمیه، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیمسید محمود، آلوسی،  .۲۸
 .۱۴۱۱سالمی،وت، مکتب اإل بیر  ی،سنن الترمذ یفضع ،محمد ناصر ی،بان .۲۹
 .۱۴۰۱، بیروت، دار الفکر بخاریصحیح  اسماعیل،بخاری، محمد بن  .۳۰
 .۱۳۷۵، چاپ دوم، ی، جلد، تهران، انتشارات اسالمفرهنگ ابجدی ر، رضا،ایبستانی، فؤاد افرام/ مه .۳۱
 .۱۴۰۴نا،  یب ضیاءالعمری، اکرم ، تحقیق،النبی ترکة بغدادی، حمادبن زید، .۳۲



وزه
آم

 
ی/ 

دیث
ي ح

ها
تان

ابس
و ت

ار 
به

 
13

99
 

رة 
شما

 /
٧

 .۱۴۱۸نا،  ، بینیة إعانة الطالبیحاش، بکر ی، أبیاطیالدم یبکر .۳۳
 .۱۳۹۴، تحقیق، محمد باقر محمودی، بیروت، مؤسسة األعلمی، انساب األشراف ،، احمدبالذری .۳۴
 .۱۴۰۹، مصر الجدیده، دارالمعارف، محاسن اإلصطالح مقدمه ابن صالح و بنت الشاطی، عایشه، .۳۵
 .تا ، بیروت، دار الفکر، بیالسنن الکبریبیهقی، ابو بکر احمد بن الحسین،  .۳۶
 .۱۴۲۱حاء، ی، تحقیق، اسامة الرحال، دمشق، دار الفهیالشمائل المحمد، سی، محمدبن عییترمذ .۳۷
 .تا بی دار الفکر،، بیروت، فیعبد الوهاب عبد اللط ، تحقیق،یسنن الترمذ ،ــــــ .۳۸
اء التراث العربـی، دار احی ، بیروت،علی محمد معوض تحقیق، ،الجواهر الحسان، ی، عبد الرحمنثعالب .۳۹

۱۴۱۸. 
 . ۱۴۲۲، یاء التراث العربیروت، دارإحی، بانیالکشف و الب، ، ابو اسحاقشابورییثعلبی الن .۴۰
شـرکة الکتبـی،  بیـروت،چـاپ دوم، محمد هادی امینـی،  تحقیق،، فدک السقیفة و، جوهری، ابی بکر .۴۱

۱۴۱۳.  
  .۱۴۰۰دار المعرفة،  ،بیروت ه،السیرة الحلبیعلی بن برهان الدین،  ،حلبی .۴۲
  .۱۳۹۹اء التراث العربی، دارإحی ، بیروت،البلدان معجمحموی، یاقوت بن عبد الله،  .۴۳
ش ، کوثر معارف یهنشر ، منصور و یصادق، مترجم، »النورث« یثحد یبررس و یلتحل ، خالد،یغفور .۴۴

 .۱۳۸۹, سال۱۶و۱۵
 .۱۴۰۵ یبه،دارط ،یاضر  ،یهالنبو  یثحاداأل  یف هالعلل الوارد بن محمد عمر، یالحسن عل یاب ی،دارقطن .۴۵
، یدار الکتـاب العربـ روت،یـتحقیق، عمر عبد السـالم تـدمری، ب خ اإلسالم،یتار  ن،ی، شمس الدیذهب .۴۶

۱۴۰۷.   
 .۱۴۲۰اء التراث العربی، چاپ سوم، یروت، دار احی، ببیح الغیمفات، عمرن محمد بن یرازی، فخرالد .۴۷
 یمـه،دار ابـن خز  ،یـاض، ر عبـدالرحمن ینعبدالد یق، تحقآثار و یثاحاد یجتخر  ین،جمال الد یلعی،ز  .۴۸

۱۴۱۴ . 
 .تا ی، بمؤسسة اإلمام الصادق ،، قمالسنة عتصام بالکتاب واإل  جعفر، ی،سبحان .۴۹
د عمـر بـن غرامـة العـم، یسـع ن ابـویمحـب الـد ، تحقیـق،بحرالعلوم ریتفسسمرقندی، نصربن محمد،  .۵۰

 .۱۴۱۶بیروت، دار الفکر، 
 .۱۴۱۸دار الوطن، اض، یم، الر یاسر بن إبراهی، تحقیق، یر السمعانیتفس، منصور بن محمد، یسمعان .۵۱
ابـن جـوزی،  دارالـدمادم السـعودیه،  ،لنـواویتدریب الراوی فی شرح تقریـب ا سیوطی، جالل الدین، .۵۲

۱۴۳۱. 
 .تا یروت، بیب ه،ی، دار الکتب العلمکتاب المسند ،شافعی، محمد بن ادریس .۵۳
  .۱۴۰۳دار الفکر، چاپ دوم،  کتاب األم، ،ــــــ .۵۴
 .۱۳۷۷ ،یالحلب یمطبعة مصطفی الباب شرکة مکتبة و ،مصر، جالمحتا یمغن ،محمد بن أحمد ،ینیشرب .۵۵
المجمع  ،تهرانچاپ دوم، ، جلد اول، هاألم یفتأل یف هالفصول المهم ین،عبد الحس یدس ین،شرف الد .۵۶

   .۱۴۲۳ یب،للتقر  یالعالم
چـاپ اول،  یم،دار القـرآن الکـر  ،قـم ،یالمرتضـ یفرسائل الشـر  ین،بن الحس یعل ی،المرتض یفشر  .۵۷

۱۴۰۵. 
  .۱۴۱۵دار الفکر،  الدراسات، بیروت، مکتب البحوث و تحقیق،، أضواء البیانأمین، شنقیطی، محمد  .۵۸
 .۱۴۱۴، دمشق، دار ابن کثیر، بیروت، دار الکلم الطیب، فتح القدیرشوکانی، محمد بن علی،  .۵۹
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  .۱۹۵۹، بیروت، دارالعلم للمالیین، مصطلح الحدیث علوم الحدیث و صبحی صالح، .۶۰
 .۱۴۱۵ ین،دار الحرم ینی،الحس یمابراه ،یق، تحقالمعجم األوسط ،القاسم یأب ی،طبران .۶۱
 .۱۳۸۳مرتضوی،  ،، تهرانکامل بهائی ن،ی، عماد الدطبری .۶۲
، احمـد طالـب یبـن أبـ ین علـیالمـؤمنر یمإمامـة أ یالمسترشـد فـ، ریمحمد بن جر  ،آملی یطبر .۶۳

 .تا یب ،الواصف ،قم یالمحمود
 .۱۳۷۵ ،فروشی مرتضوی کتابچاپ سوم، تهران، ، نیمجمع البحر ن، یفخر الد ،حییطر  .۶۴
 .۱۴۰۱دمشق، دارالفکر، چاپ سوم، ، منهج النقد فی علوم الحدیث عتر، نورالدین، .۶۵
  .۱۴۲۳، قاهره، دارالفرقان، قواعد الترجیح فی اختالف األسانید عثمان، محمدبن ابراهیم، .۶۶
 .تا یبدار إحیاء التراث العربی،  ، بیروت،عمدة القاریعینی، محمود،  .۶۷
 .۱۴۱۰، انتشارات هجرت ،قمچاپ دوم، ، نیکتاب العل بن احمد، یخل ،دییفراه .۶۸
 .۱۴۰۶ن، یر المؤمنی، اصفهان، کتابخانه امیالواف ض کاشانی، مال محسن،یف .۶۹
الکتـب العربیـه، چـاپ  داراحیاء ، محمد البیطار،تحقیق ،قواعد التحدیث قاسمی، محمد جمال الدین، .۷۰

 .۱۳۸۰دوم، 
 .۱۴۱۲ ،هیتهران، دار الکتب اإلسالمچاپ ششم، ، قاموس قرآناکبر، قرشی، سید علی  .۷۱
اء یـروت، دار إحیـ، چـاپ دوم، بحکام القرآنالجامع أل ، یعبد الله محمد بن احمد انصار ی، ابیقرطب .۷۲

 .۱۴۰۵،یالتراث العرب
 .۱۴۰۶، یاء التراث العربیروت دار احی، بیمحمد فؤاد عبد الباق ،یق، تعلالموطأ مالك بن انس، .۷۳
تحقیق، بکری حیـانی و ، األفعال کنز العمال العمال فی سنن األقوال ومتقی الهندی، عالء الدین علی،  .۷۴

 .۱۴۰۹صفوة السفا، بیروت، مؤسسة الرسالة، 
 .۱۴۰۳الوفاء،  مؤسسة بیروت،چاپ دوم،  ،بحار األنوارمحمد باقر،  مجلسی، .۷۵
 .تا بی، بیروت، دار الفکر، الجامع الصحیحنیشابوری، محمد، مسلم  .۷۶
 .۱۴۲دار الکتب،  ، تحقیق، محمد النمیسی، بیروت،األسماع  إمتاعاحمد، الدینیتقمقریزی،  .۷۷
 .۱۴۱۶ابن حزم،  دار ، بیروت،ضوابط الحدیث المعلول قواعد و ملیباری، حمزة بن عبدالله، .۷۸
  .۱۴۱۵یح احمدعبدالسالم، بیروت ، تصحفیض القدیر مناوی، محمد عبدالرؤوف، .۷۹
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