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مقدمه 
يكى از داليل عمدة حجيت اهل بيت و واليت آنان بر دين و امت، ارث بردن ايشان از 
پيامبر است؛ به طورى كه اصل وراثِت مقامات و مناصب الهى پيامبر، اين واليت را 

براى اهل بيت اثبات مى  كند.
ُأولُوا  َو  هاُتُهْم  ُأمَّ أْزواُجُه  َو  أْنُفِسِهْم  ِمْن  بِالُْمْؤِمنيَن  أْولى   النَِّبيُّ  شريفة  آية  در 
ِمَن الُْمْؤِمنيَن َو الُْمهاِجريَن إّال أْن  اْألْرحاِم بَْعُضُهْم أْولى  بَِبْعٍض في ِكتاِب اهللاِ 
َتْفَعُلوا إلى  أْولِيائُِكْم َمْعُروًفا كاَن ذلَك ِفي الِْكتاِب َمْسُطوًرا،1 خداوند متعال ضمن 
اشاره به واليت عامة پيامبر  بر امت، اين نكته را بيان مي دارد كه اولوا االرحام از اهل بيت 
پيامبر در دستيابى به اين مقام و منصب  (واليت بر امت) نسبت به مؤمنين ـ خواه از 

1. احزاب: 6 

وراثت اصطفائی مقامات اهلی 
شيخ محمد سند / محمد فريد انصارى*

* پژوهشگر و دانش آموخته سطح 3 مركز تخصصى امامت
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مهاجرين و خواه از انصار ـ اولويت دارند.1
نكته  اى كه بايد به آن توجه نمود اين است كه اهل بيت ـ غير از مقام نبوت و رسالت 
ـ وارث همة مقامات الهى، غيبى، اعطايى و لدنى پيامبر هستند و اين مسئله، منافاتى با 

وراثت اموال كه از مفهوم لفظ وراثت برداشت مى  شود ندارد.
در مصاديق آن چه كه انبيا به ارث مى  گذارند بين اهل سنت و اماميه اختالف زيادى وجود 
دارد؛ چنان كه برخى آن را فقط در علم و نبوت خالصه كرده  اند و برخى نيز ميراث پيامبران را 
همانند ميراث ساير مردمـ  يعنى هر آن چه كه از مورّث به وارث منتقل مى  شود اعم از اموال 
و حقوق قابل انتقال ـ پنداشته  اند. اما قول صحيح آن است كه ارث را شامل تمامى موارد 
فوق بدانيم؛  طورى كه هم مقامات معنوى را دربرگيرد ـ مثل علم و نبوت ـ هم شئون مالى 

را و هيچ دليلى كه ارث را مخصوص يكى از اين دو دسته بدانيم وجود ندارد.
در اين نوشتار، ابتدا اقوال فريقين را در اين باب ذكر مى كنيم و سپس با استفاده از آيات 

قرآن، نظرية اماميه را در مسألة وراثت انبيا به اثبات مى  رسانيم.

ديدگاه علماى اهل سنت در مسألة «وراثت نبوى»

1ـ آلوسى:
وى ذيل آية شريفة َو إنّي ِخْفُت الَْموالَِي ِمْن َورائي َو كانَِت اْمَرأتي عاِقًرا َفَهْب 

لي مِنْ لَدُنَك وَلِيّا 2 مى  گويد: 
«شيعيان با استناد به اين آيه معتقدند كه اموال انبيا از ايشان به ارث مى رسد؛ 
زيرا معناى حقيقى كلمة وراثت، وراثت در اموال است و دليلى نيز براى صرف 
نظر كردن از اين معناى حقيقىـ  و استعمال در معانى ديگرـ  وجود ندارد». 
سيوطى نيز به نقل از عكرمه، مجاهد و ابوصالح، معناى «وراثت مالى» را براى اين آيه ذكر 

كرده است نه «وراثت نبوت» را.

1.  در آيات ديگرى نيز مانند آيه 75 سوره انفال و آيه 68 سوره آل عمران به اين معنا اشاره شده است.
2.  مريم: 5 
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اما اعتقاد اهل سنت اين است كه انبيا نه مالى به ارث مى  برند و نه خود ارثى مى  گذارند. 
علماى شيعه نيز احاديثى را در اين باب نقل كرده  اند؛ كلينى در كتاب كافى از امام صادق
 نقل مى كند: «همانا دانشمندان وارثان پيامبران ند، به اين دليل كه انبيا درهم و دينار از 
خود بر جاى نگذاشته و فقط احاديث آنان به ارث مى  ماند. پس هركس تفقه در احاديثشان 

نمايد، بهرة فراوان برده است».
معناى حقيقى وراثت نيز وراثت مالى نيست؛ بلكه معنايى فراتر از آن بوده و علم و منصب 
را نيز دربرمى گيرد. حداقل مى توانيم بگوييم كه اين معناى عام، معناى مجازى وراثت است؛ 
ولى مجازى كه متعارف و مشهور است. در قرآن نيز اين معنا فراوان به كار رفته است؛ آياتى 
مانند: ُثمَّ أْوَرْثَنا الِْكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدنَا؛ 1إنَّ اْألْرَض هللاِِ يُوِرُثَها َمْن 

َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه 2 و ... .3
2ـ فخر رازى:

او ذيل آيات شريفة يِرُثِني َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ َرِضّيًا 4 و َوِإنِّي 
خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِن لَّدُنَك وَلِيّاً 5 مى  گويد: 
منظور از موالى كسانى هستند كه پس از او جانشين و عهده  دار اموراتش 
مى  شوندـ  خواه در سياست و خواه در اموالى كه داراست و يا در سرپرستى 
امر دينـ  و معمول اين است كه هركس كه جايگاه نزديك ترى نسبت به 

سرپرست دينى مردم داشته باشد، جانشين متعّين او خواهد بود.6
وى در پاسخ به اين اشكال كه نبوت، ارث بردنى نيست، مى  گويد:

اين كه در مورد مال مى  گوييم پسر از پدر به ارث مى  برد، به اين معناست 
كه پسر در مورد اموال، جانشين پدرش مى  شود و همان فوايدى كه از بابت 

1.  فاطر: 32
2.  اعراف: 128

3.  تفسير روح المعانى، ج 16، ص 64 
4.  مريم: 6 
5.  مريم: 5 

6 . تفسير كبير، ج 21، ص 182



35

ى  
 اله

ات
قام

ى م
طفائ

ص
ت ا

راث
و

ــته بود، براى پسر نيز حاصل مى  شود؛  تصرف در اموال نصيب پدرش گش
زيرا ملكيت اصلى اموال متعلق به خداوند است نه موّرث؛ كه ورثه بخواهند 
ــن ملكيت را به ارث ببرند. عين همين مطلب نيز در مورد نبوت صادق  اي
ــر، نبوت را از پدرش به ارث مى  برد، به اين  ــت؛ اين كه مى  گوييم پس اس

معناست كه پس از پدر، عهده  دار امر سرپرستى دين مى  گردد.1
3ـ قرطبى:

او در كتاب الجامع الحكام القرآن، ذيل آية شريفة يِرُثِني َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعْلُه 
رَبِّ رَضِيّاً مى  گويد:

ــد: وراثت نبوت، وراثت  ــه نظر دارن ــاى وراثت در اين آيه، علما س در معن
ــت؛ واّال  ــت و وراثت مال. در بين اين اقوال، وراثت نبوت محال اس حكم
مي توان به ارث بردِن آن را براى مردمى كه منتسب به نوح بودند ادعا كرد. 
ــت و حديث «العلماء ورثة  نظرية وراثِت علم و حكمت قابل پذيرش اس
االنبياء» ناظر به همين معناست. اعتقاد به وراثت مالى نيز بدون اشكال 

است.2
4ـ ابن جوزى:

وى در تفسير آية شريفة يِرُثِني َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ َرِضّيًا اقوال 
مربوط به تفسير ميراث را اين گونه خالصه كرده است:

الف) عكرمه از ابن عباس نقل كرده است كه منظور از آيه فوق اين گونه 
است: از من مالم را به ارث مى برد و از آل يعقوب نبوت را.

ــده: از من علم را به ارث مي برد و از آل  ب) همچنين از ابن عباس نقل ش
ــپس خداوند پاسخش را فقط در مورد وراثت علم  يعقوب، حكومت را. س

داد؛ نه وراثت حكومت.

1.  همان، ج 12، ص 184
2.  الجامع ألحكام القرآن، ج 6 ، ص 82 
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ــن مى  گويد: از من علم و نبوتم را به ارث مى  برد و از آل يعقوب  ج) حس
نيز نبوت را.

د) عطاء مى  گويد: از من نبوت را و از آل يعقوب، اخالق را به ارث مى  برد.1

ديدگاه علماى اماميه دربارة مسألة «وراثت نبوى»

1ـ شيخ مفيد :
وى خطاب به يكى از علماى اهل سنت مى  گويد:

ــم آن را در مورد  ــريفه را تخصيص زده و حك ــوم، اين آية ش ــما عم ... ش
ــتحق برخوردارى از بركت  ــران پيامبر  نپذيرفته  ايد و آنان را مس همس
ــته و به  واسطة خبر واحدى كه قرآن برخالفش حكم  ميراث پيامبر ندانس

مى  نمايد، ايشان را از اين ميراث محروم ساخته  ايد.
ــر االنبياء ال  خبر واحدى كه ابوبكر از پيامبر  نقل نمود (نحن معاش
نورث وما تركناه صدقة) مخالف برخى آيات قرآن بوده2 و برخى آيات 
را  كه داراى معناى عام هستند نيز تخصيص مى  زند.3 قصد او از اين كار، 

جلوگيرى از ارث بردن حضرت فاطمه زهرا از پدر بزرگوارش بود.4
2ـ سيد مرتضى :

آن چه داللت مى  كند كه مراد آية شريفه، به ارث بردن مال است نه علم 
و نبوت ـ همچنان كه اهل سنت اين ادعا را مى  كنند ـ اين است كه كلمة 
ــتعماالت شرعى، بر چيزى  ــتعماالت لغوى و چه در اس ميراث، چه در اس
ــد  ــود كه داراى قابليِت انتقاِل حقيقى از مورث به وارث باش اطالق مى  ش

1.  زاد المسير، ج 5 ، ص 209
2.  نمل: 16؛ مريم: 5 و 6 

3.  نساء: 7 و 12
4. مسائل صاغانيه ، 99
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ــتعمال شود، بر سبيل مجاز بوده  (مثل اموال). اگر هم در غير اين معنا اس
و استعمال حقيقى نخواهد بود و ما نمى  توانيم بدون دليل، از ظاهر لفظ و 

معناى حقيقى آن، به معناى مجازى عدول كنيم.1
3ـ شيخ طوسى :

آن چه كه بنابر ظهور و اطالق از امثال عباراتى مانند: «فالنى وارثى ندارد» 
ــت» فهميده مى  شود، ارث بردن اموال است،  يا «فالنى وارث فالنى اس

نه علوم و مانند آن.2
تحليل نظر علماى اهل سنت

ــريفة  ــنت معترفند كه به مقتضاى آيات ش ــت، جمهور علماى اهل س همان طور كه گذش
يِرُثِني َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب و َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُوَد مفهوم وراثت در انبيا، 
وراثت نبوت و مقامات و مناصب الهى نبى است. بنابراين، قاعدة ارث در نزديكان انبيا اقتضا 
مى  كند كه اين افراد ـ به شرط داشتن لياقت برخوردارى از مقامات و مناصب الهى نبوت 
ـ از نبى ارث ببرند. در بررسى بيشتر اقوال اهل سنت مى  بينيم كه آنان قاعدة وراثت را در 
انبيا، از حيث شخصيت حقيقى آنان و در اموالشان منكر مى شوند؛ اما همين وراثت را از حيث 

شخصيت حقوقى و اعتبارى و نيز شأن نبوتشان مى پذيرند.
دليل اين برخورد دوگانه اين است كه آنان اگر بخواهند وراثت را مطلقاً و در هر دو طرف آن 
(وراثت اموال و وراثت مناصب و مقامات) منكر شوند، گرفتار ادعاى منسوخ شدن آيات قرآن 
و حتى تكذيب آن  و درنهايت مجبور به انكار نص صريح قرآن مبنى بر ارث بردن سليمان 
ــوند. ازاين رو مجبور شدند كه وراثت در انبيا را، در مورد يكى  از داود و يحيى از زكريا مى  ش
از دو طرف آن بپذيرند. اما متوجه اين معنا نشده  اند كه آنچه پذيرفته و بدان اقرار كرده  اند، 

بسيار مهم تر است از آن چه كه نپذيرفته و منكرش شده  اند.
ــويى وراثت را از حيث شخصيت حقيقى  ــده اند؛ از س آنان در اين بحث دچار تناقض نيز ش

1.  الشافى فى االمامة ، ج 4، صص 63 ـ 65 
2.  تلخيص الشافى، ج 3، ص 133



38
13

90
تان

بس
  تا

ومـ 
ه د
مار

 ش
هىـ 

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

ــتگاه خالفت، بيت و حجره  هاى    ــوى ديگر، دس ــده  اند و از س پيامبر و اموال او منكر ش
پيامبر را به همسران ايشان عطا مى كند. آيا اين كار، همان وراثت از بُعد شخصيت حقيقى 
ــت؟ و آيا اين سياست به  منظور توجيه كار دستگاه خالفت در غصب فدك و  پيامبر نيس

حقوق مسلّم حضرت زهرا نبوده است؟ 
ــد، يا آن  را در بُعد  ــخصى پيامبر بپذيرن ــان بايد يا وراثت را در بُعد اموال ش ــه آن در نتيج
مقامات و مناصب رسمى الهى بپذيرند (كه اين امر بر آنان بسيار گران تر است از آن چه از آن 
مى  گريزند) و يا اين كه وراثت را در جنبة شخصى و بشرى پيامبر نيز بپذيرند كه نتيجة آن، 

انكار عملكرد دستگاه خالفت در غصب حقوق حضرت زهرا خواهد بود.

ادله ى قرآنى وراثت اصطفائيه 
دسته  اى از آيات قرآن بر اين قاعدة اعتقادى ـ كه به سان سنتى الهى در ميان انبيا و اصفيا 
جارى بوده و ذرية ايشان مقامات غيبى و مناصب واليى آنان را به ارث مى  بردند ـ داللت 

مى  كنند كه به برخى از آنان اشاره مى كنيم:
ًقا لِما بَْيَن َيَدْيِه إنَّ اهللا  آيه اول:َوالَّذي أْوَحْينا إَلیَك ِمَن الِْكتاِب ُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّ
بِِعباِدِه لََخبيٌر بَصيٌر   *    ُثمَّ أْوَرْثَنا الِْكتاَب الَّذيَن اْصَطَفْينا ِمْن ِعباِدنا َفِمْنُهْم ظالٌِم 
لَِنْفِسِه َو ِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َو ِمْنُهْم سابٌِق بِالَْخْيراِت بِإْذِن اهللاِ ذلَك ُهَو الَْفْضُل الَْكبيُر     * 
َجّناُت َعْدٍن َيْدُخُلونَها يَُحلَّْوَن فيها ِمْن أساِوَر ِمْن َذَهب َو لُْؤلًُؤا َو لِباُسُهْم فيها َحريٌر 
    * َوقالُوا الَْحْمُد ِهللاِ الَّذي أْذَهَب َعنَّا الَْحَزَن ِإنَّ َربَّنا لََغُفوٌر َشُكوٌر   * الَّذي أَحلَّنا داَر 

1.نا فيها لُُغوٌب نا فيها نََصٌب َو ال َيَمسُّ الُْمقاَمِة ِمْن َفْضِلِه ال َيَمسُّ
در آيات فوق، بحث وراثت كتاب مطرح شده و اشارة مستقيمى به وراثت نبوت يا امامت 
نشده است؛ اگرچه كه بين اين دو وراثت، رابطة «عموم  و  خصوص  مطلق» برقرار است؛ 
به اين معنا كه هركس به درجة وراثت نبوت يا امامت برسد، درجة وراثت كتاب را نيز دارا 

خواهد بود، اما عكس آن صادق نيست. 
آن چه كه ما درصدد اثبات آن هستيم، اين است كه خويشان نزديك پيامبر و اهل بيت 

1.  فاطر: 31 ـ 35
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آن حضرت (يعنى اميرالمؤمنين، فاطمه، حسن، حسين و نُه فرزند او)  وارثان حقيقى 
كتاب ـ در تمامى مراتب آن1 ـ هستند و اين امر، مقامى است از مقامات آنان كه در طول 
تاريخ، از آدم ابوالبشر به اصفياى پس از او منتقل شده تا به خاتم االنبيا و در نهايت به 

اهل بيتش برسد. 
براى تبيين اين مطلب برخى از عناوين و عباراتى را كه در اين آيات ذكر شده است، تفصيًال 

توضيح مى دهيم.
الف) مقصود از «كتاب»

در ابتداى اين آيات، عبارت وَالَّذي أَوْحَيْنا إَلیَك مِنَ الْكِتابِ  به چشم مى  خورد. لفظ 
«كتاب» در دو معنى استعمال مى  شود؛ معناى نخست، همان مصحف شريف است و معناى 
دوم «مقام كتاب» است كه از جانب ملكوت وحى بوده و قلب و روح پيامبر آن را دريافت 
كرده است. از مواردى كه در قرآن لفظ كتاب در معناى دوم استعمال شده، به چند مورد 

اشاره مى كنيم:
ـ َو َكذلَك أْوَحْينا إَلیَك ُروًحا ِمْن أْمِرنا ما ُكْنَت َتْدري َما الِْكتاُب َو َال اْإليماُن 

َو لِكْن َجَعْلناُه نُوًرا؛2
َعْت بِِه اْألْرُض أْو ُكلَِّم بِِه الَْمْوتى؛ 3  ـ َو لَْو أنَّ ُقْرآنًا ُسيَِّرْت بِِه الِْجباُل أْو ُقطِّ

لْنا عَلیَك الِْكتاَب ِتْبيانًا لُِكلِّ َشيْ ٍء َو ُهًدى َو َرْحَمًة َو بُْشرى  لِْلُمْسِلمينَ؛  4 ـ َو نَزَّ
ًعا ِمْن َخْشَيِة اِهللا َو ِتلَك  ـ لَْو أْنَزلْنا هَذا الُْقْرآَن َعلى  َجَبٍل لََرأْيَتُه خاِشًعا ُمَتَصدِّ

5.ُروَن اْألْمثاُل نَْضِربُها لِلّناِس لََعلَُّهْم َيَتَفكَّ
در آيات فوق، عنوان و اسم كتاب، بر آن مقامات اطالق شده است. در آيات شريفة مورد 

1. طبق فرمايش قرآن كريم، «كتاب» در معناى دومى كه استعمال مى  شود ـ و به زودى آن را بيان مى كنيم 
و «لوح  مكنون»  مبين»، «كتاب  الكتاب»، «كتاب  مانند «ام  است؛  تصاعدى  و  تكوينى  مراتب  داراى  ـ 

محفوظ».
2.  شورى: 52 

3.  رعد: 31
4.  نحل: 89 
5.  حشر: 21



40
13

90
تان

بس
  تا

ومـ 
ه د
مار

 ش
هىـ 

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

بحث ما نيز لفظ كتاب در همين معناى دوم استعمال شده و قرينة اين استعمال نيز اختصاص 
يافتن وراثت كتاب به مصطفين و برگزيدگان است؛ زيرا قرآن،  تنها در دسترس مسلمين و 
مؤمنين نيست؛ بلكه در اختيار كل افراد بشر قرار دارد. از اين رو، اختصاص آن به وارثى خاص 
معنا نخواهد داشت و درنتيجه، مراد از كتاب نمى تواند مصحف شريف باشد. به عبارت ديگر، 
اين كه ما ثابت مى كنيم اين وراثت،  فقط مختص اهل بيت است كه خويشان نزديك 
پيامبرندـ  و نه ساير امتـ  اقتضا مى  كند كه كتاب در معناى دوم خويش استعمال شده باشد.

ب) مقصود از وارثت
وراثت نيز در قرآن كريم در معانى متعددى استعمال شده است كه اشاره مى كنيم:

وراثت مالى و حقوقى كه در چهارچوب نظام فاميلى و به اعتبار شخصيت حقيقى    (1
افراد به آنان تعلق مى گيرد. اين معنا در آيات زير به كار رفته است:

َكِر ِمْثُل َحظِّ اْألُْنَثَيْيِن َفإن ُكنَّ ِنَساًء َفْوَق  يُوِصيُكُم اهللاُ ِفي أْوَالِدُكم لِْلذَّ
اْثَنَتْيِن َفَلُهنَّ ُثُلَثا َما َتَرَك َوإن َكانَْت َواِحَدًة َفَلَها النِّْصُف َوَألبََوْيِه لُِكلِّ 
ا َتَرَك إن َكاَن لَُه َولٌَد َفإن لَْم َيُكن لَُه َولٌَد َوَوِرَثُه  ُدُس ِممَّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُّ
ِه الثُُّلُث؛ 1َال ُتَضارَّ َوالَِدٌة بَِولَِدَها َوَال َمْولُوٌد لَُه بَِولَِدِه َوَعَلى  أبََواُه َفُألمِّ

2.الَْواِرِث ِمْثُل ذلَك
2)  اعطا و تمكين به معناى مطلق: 

َوأْوَرَثُكْم  َتْعَمُلوَن؛3  ُكْنُتْم  بَِما  ُأوِرْثُتُموَها  الَْجنَُّة  ِتْلُكُم  أن  َونُوُدوا 
4.أْرَضُهْم َوِدَياَرُهْم َوأْمَوالَُهْم َوأْرضًا لَّْم َتَطُؤوها

3)  معنايى كه توأمان، دربردارندة وراثت معنوى و وراثت مادى است: 
ْيِر َوُأِوِتيَنا ِمن  َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُوَد َوَقاَل َيا أيَُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّ

ُكلِّ َشيْ ٍء إنَّ هَذا لَُهَو الَْفْضُل الُْمِبيُن؛ 5َفَهْب لِي ِمن لَُّدنَك َولِّيًا َيِرُثِني 

1.  نساء: 11
2.  بقره: 233
3.  اعراف: 43
4.  احزاب: 27

5.  نمل: 16
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1.ًَوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ َرِضّيا
4)  پايان يافتن شيئى به  واسطة شيئى ديگر. در اين معنا، وراثت چيزى است كه 

شيئى به آن پايان مى  يابد؛ كما اين كه در اين آيه استعمال شده است:
2.ماَواِت َواْألْرِض َواهللاُ بَِما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر وِهللاِ ِميَراُث السَّ

منظور از معناى وراثت در آيات مورد بحث، معناى سوم است؛ يعنى وراثت مادى و 
معنوى به  طور توأمان.

شواهدى وجود دارند كه نشان مى دهند مراد از وراثت، وراثت عامى است كه مقامات معنوى 
لدنى را نيز دربرمى  گيرد. به برخى از اين شواهد اشاره مى  كنيم:

شاهد اول: طبق آية شريفه ُثمَّ أْوَرْثَنا الِْكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدنَا اين وراثت 
فقط مخصوص برگزيدگان و مصطفين از امت است و بر اين امر داللت مى  كند كه وارث 
بايد براى اين وراثت، اهليت و شايستگى خاصى داشته باشد. اين شرط ـ همان طور كه به 

آن خواهيم پرداخت ـ سبقت گرفتن در تمامى امور به اذن و تأييد خداوند متعال است. 
خداوند متعال در سورة واقعه اين افراد را متصف به صفت «قرب» نموده و در سورة مطففين 
ابُِقوَن * أُولِئَك  ابُِقوَن السَّ نيز، مقربان را شاهدان كتاب ابرار معرفى فرموده است: َوالسَّ
يُّونَ   *    ِكتاٌب  ـِّ َكالَّ ِإنَّ ِكَتاَب اْألْبَراِر لَِفي ِعلِّيِّيَن * َو ما أْدراَك ما ِعل

بُوَن؛3  الُْمَقرَّ
4.بُوَن َمْرُقوٌم    *    َيْشَهُدُه الُْمَقرَّ

لذا پيشى گيرندة در امور خير، همان كسى است كه شاهد بر اعمال بندگان بوده و 
اين شهادت مقامى است ملكوتى كه دارندة آن، بر كتاب ابرار و كتاب اعمال بندگان 

احاطه خواهد يافت.
شاهد دوم: خداوند متعال در اين آيات، از ورود وارثان كتاب به بهشت خبر داده است و 
طبيعى است كه اين وعده نمى  تواند در برگيرندة همة امت باشد؛ زيرا طبق آيات ديگرى كه 
خداوند خبر از وجود منافقين در صدر اسالم و جايگاه آنان در درك اسفل دوزخ داده، يا از 

1.  مريم: 6 
2.  آل عمران: 180
3.  واقعه: 10 ـ 11

4.  مطففين:  18 ـ 21
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افرادى سخن گفته كه گمراه هستند (مانند سورة برائت)، يا طبق روايات حوض كه داللت 
دارند بر اين كه به برخى از صحابه در روز قيامت فرمان داده مى  شود به دوزخ درآيند، يا طبق 
روايت فرقة ناجيه كه فقط يك فرقه از ميان هفتاد و سه فرقه خالصى مى  يابد، گروه هاى 

زيادى از اين امت، راهى به بهشت نداشته و در زمرة دوزخيان خواهند بود.
پس مراد از آيات مورد بحث، گروهى از امتند كه لياقت و شايستگى ورود به بهشت را دارند 
و به اين دليل است كه منظور از كتاب موروث، قرآنى كه «ما بين الدفتين» است نيست؛ 

زيرا در اين صورت، همة امت وارثان آن خواهند بود، نه عده  اى خاص.
شاهد سوم: خداوند متعال از مقامات و منازل غيبى تكوينى اى در قرآن خبر داده كه تنها در 
ُروَن * َتنِزيلٌ ِمن  ُه إالَّ الُْمَطهَّ دسترس مطهرون هستند: ِفي ِكَتاٍب َمْكُنوٍن * َال َيَمسُّ
َربِّ الَْعالَِميَن.1 در آية ديگرى نيز، ضمن اين كه اين افراد را اهل بيت پيامبر معرفى 
مى كند، آنان را به طهارت لدنى از جانب خود متصف مى  فرمايد: إنَّما يُريُد اهللاُ لُِيْذِهَب 

2  .َرُكْم َتْطهيًرا ْجَس أْهَل الَْبْيِت َو يَُطهِّ َعْنُكُم الرِّ
باتوجه به مفاد اين دسته از آيات ـ در سوره هاى واقعه و احزاب ـ و آيات مورد بحث ما، به 
نوعى تطابق و تشابه در آن ها برمى  خوريم؛ هر دو گروه بر اين مسئله داللت مى  كنند كه 
گونه  اى از وراثت براى كتاب، وراثت معنوى و لدنى است و مخصوص افرادى از اين امت 

است كه خداوند آنان  را به طهارت و پاكى برگزيده است.
ج) مقصود از «اصطفا» 

در اين قسمت از آية شريفه كه مى  فرمايد: الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمْنُهْم َظالٌِم 
لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ،3 اين سؤال مطرح مى  گردد كه مراد از 
«اصطفا» چيست و چگونه با اين مطلب كه بعضى از آنان ظالم به خود، بعضى ميانه رو 

و بعضى سبقت گيرنده در خيرات  هستند، قابل جمع است؟
آيا معناى اصطفا در اين جاـ  همان طور كه برخى قائل شده اندـ  اعطاى نعمتى خاص 

1.  واقعه: 78 ـ 80 
2.  احزاب: 33
3.  فاطر: 32 
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به اين افراد است؟ كما اين كه در آية ذيل نيز به اين معنا اشاره شده است: َما َيَودُّ 
َل َعَلْيُكْم ِمْن َخْيٍر ِمْن َربُِّكْم َواهللاُ  الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أْهِل الِْكَتاِب َوَال الُْمْشِرِكيَن أْن يَُنزَّ

.1َيْخَتصُّ بَِرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء َواهللاُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظيِم
يا اين كه مراد از اصطفا در اين جا، همان معناى معهودى است كه در مورد انبيا، اوصيا 

و حجت هاى الهى صدق مى كند؟2 (قبًال به آن اشاره شد).
قول صحيح آن است كه معناى دوم را درست بدانيم و معناى نخست را نيز به آن برگردانيم؛ 
زيرا منظور از اين نعمت خاصه همان چيزى است كه بر پيامبر نازل شده و به لحاظ 
اين كه آن حضرت به قريش منتسب است، اين اختصاص به قريشيان اسناد داده شده است.

اما ضمير در كلمة «منهم» به «عبادنا» برمى  گردد، نه به «الذين اصطفيناهم»؛ در 
نتيجه، «عبادنا» َمْقسَم كسانى   است كه برگزيده شده  اند و نيز مقسم اقسام سه گانه 
بعدى است. پس محور تقسيم، «عبادنا» است كه با تمامى اقسامش، متصف به ورود 

در جنت عدن شده است.3
نتيجه  اى كه از اين آيه به دست مى  آوريم، اين است كه پس از پيامبر گروهى از 
امت آن حضرت، به مقام اصطفاى الهى نايل شده  اند و هنگامى كه اين آيه را در كنار 
 آيات ديگرى كه دربارة وقوع اصطفاى به مقام امامت در مورد برخى از ذريه ابراهيم
(و اين كه اين مقام در نسل اسماعيل باقى خواهد ماند و پيامبر اسالم در ميان اين 
ذريه مبعوث مى  شود) قرار مى  دهيم،4 مى  توانيم اين گونه استفاده كنيم كه اجتباى الهى 
در ذرية ابراهيم و اسماعيل ـ كه قريشى  اند ـ رخ داده است و اين برگزيدگان، 
همان « امت مسلمه»اى هستند كه خداوند متعال آنان را شاهدان بر مردم قرار داده و 

1.  بقره: 105
نِساِء  َعلى   اْصَطفاكِ  َو  رَكِ  َطهَّ َو  اْصَطفاكِ  اهللاَ  إنَّ  َمرْيَُم  يا  مى  خورد:  چشم  به  ذيل  آيات  در  معنا  اين   .2
  َْسَطًة فِي الِْعْلِم َو الِْجْسِم الْعالَمينَ   يا اين آيه كه در شأن طالوت است: إنَّ اهللاَ اْصَطفاُه َعَلْيُكْم َو زاَدُه ب

ِرَِسالَتِى َوبَِكالِمى و ... . و يا در شأن موسى مى  فرمايد: إنّى اصَطَفيتَُك َعَلى النَّاِس ب
3. لذا قسم ظالمين نيز در اين تقسيم ـ به قرينه دخولشان به بهشت ـ موفق به توبه شده و مورد بخشش 
َِّذي  خداوند قرار خواهند گرفت؛ كما اين كه خداوند متعال از زبان اين گروه مى  فرمايد: َوقَالُوا الَْحْمُد هللاِ ال

.َّنَا لََغُفوٌر َشُكوٌر أْذَهَب َعنَّا الَْحزََن إِنَّ رَب
4.  بقره: 14، 128 و 129؛ حج: 7 و 78؛ زخرف: 28
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سيد رسوالن را نيز شاهد بر آنان گردانيده است. در نتيجه، مراد از «عبادنا» بعضى از 
قريشيان و مراد از «الذين اصطفينا» نيز بعضى از ميان آن بعض است.

در اين ميان، شواهدى وجود دارند كه ثابت مي كنند افراد برگزيده  اى كه وارثان معنوى 
و لدنى كتاب و مقامات وحيانى و غيبى آن هستند، اهل بيت پيامبرند كه مختصراً به 

آن اشاره مى  شود:
شاهد نخست:  خداوند در قرآن كريم مى  فرمايد: إنَُّه لَُقْرآٌن َكِريٌم ِفي ِكَتاٍب َمْكُنوٍن 
َّرُونَ.1 «مطهرون» با «متطهرون» تفاوت دارد؛ مطهرون كسانى   ُّهُ إالَّ الْمُطَه الَ يَمَس
هستند كه در آية تطهير، اوصافشان اين گونه ذكر شده است: إنََّما يُِريُد اهللاُ لُِيْذِهَب 
َرُكْم َتْطِهيراً.2 اما متطهرون عموم امت هستند كه  ْجَس أْهَل الَْبْيِت َويَُطهِّ َعنُكُم الرِّ

3.ِريَن ابِيَن َويُِحبُّ الُْمَتَطهِّ قرآن دربارة آن ها مى گويد: إنَّ اهللاَ يُِحبُّ التَّوَّ
شاهد دوم: پيامبر در حديث ثقلين فرمود: «إنّى تاركٌ فيكم الثّقلين كتاب اهللا وعترتى 
اهل بيتى فانكم لن تضلوا ابدا ما ان تمسكتم بهما». آن حضرت طبق اين حديث، اهل بيت 
خويش را قرين كتاب قرار داده و كتاب را اختصاص به آنان داده است كه اين امر به معناى 

اختصاص تمامى علم كتاب است به آنان؛ نه به ساير امت.
َن الِْكَتاِب أنَا آتیَك بِِه َقْبَل أن َيْرَتدَّ إلیَك  شاهد سوم: َقاَل الَِّذي ِعنَدُه ِعْلٌم مِّ
َطْرُفـَك.4 خداوند در اين آيه مى  فرمايد كه علم كتاب گونه  اى خاص از علم است كه 

داراى آثار تكوينى خارج از دايره قدرت بشرى است.
واضح است كه علم به كتاب، علم به ظاهر نزول قرآن نيست؛ زيرا در اين صورت مى  بايست 
هركس كه اين علم را كسب مى كند، آن قدرت را نيز به دست آورد. لذا نوع اين قدرتـ  كه 
نشان از تعالى روحى صاحب آن داردـ  مؤيد اين مطلب است كه اين امر، نشأت گرفته از علم 

به كتاب بوده و جايگاه اين علم نيز در ملكوت قرار دارد.
طبيعى است وارثان كتاب با تمام مقامات و منازلشـ  كه بر روح و قلب پيامبر نازل شده 

1.  واقعه: 77 ـ 79
2.  احزاب: 33
3.  بقره: 222
4 . نمل: 40
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استـ  به مقتضاى عموم وراثت در آية ثم اورثنا الكتاب... تمامى آن مقامات و منازل 
را به ارث خواهند برد.

نتيجه
كسى كه در داللت آيات قرآن تأمل كند، درخواهد يافت كه «اصطفا» در ميان گروهى از 
 و نيز درميان قريشيان ـ كه همان عترت طاهره پيامبر ذرية ابراهيم و اسماعيل
هستند ـ رخ داده و اين اصطفا و اجتبا، فضيلتى است براى اهل بيت كه شامل صديقه 

طاهره و ائمه ى دوازده  گانه مى  شود.
و  خيرات  در  پيشى گيرنده  خدا،  اذن  به  كه  هستند  برگزيدگانى  همان   اهل بيت آرى؛ 
 بُوَن ابُِقوَن * أُولئــَِك الُْمَقرَّ ابُِقوَن السَّ خوبى ها هستند و به شهادت اين دو آيه: َوالسَّ
به مقام قرب الهى رسيده  اند و همچنينـ  طبق اين آياتـ  شاهدان بر اعمال ابرار گشته  اند: 
َكالَّ إنَّ ِكَتاَب اْألْبَراِر لَِفي ِعلِّيِّيَن * َوَما أْدَراَك َما ِعلُِّيوَن * ِكَتاٌب َمْرُقوٌم * َيْشَهُدُه 

.1بُوَن الُْمَقرَّ
َهاُتُهْم َوُأولُوا اْألْرَحاِم  آية دوم: النَِّبيُّ أْولَى بِالُْمْؤِمِنيَن ِمْن أنُفِسِهْم َوأْزَواُجُه ُأمَّ

بَْعُضُهْم أْولَى بَِبْعٍض ِفي ِكَتاِب اهللاِ ِمَن الُْمْؤِمِنيَن َوالُْمَهاِجِريَن إالَّ أن َتْفَعُلوا إلَى 
2
ًْعُروفًا َكاَن ذلَِك ِفي الِْكَتاِب َمْسطُورا أْولَِيائُِكم مَّ

صدر آية شريفه بيانگر واليت عامه پيامبر بر مؤمنين مى  باشد كه البته با در نظر 
گرفتن برخى آيات ديگر مثل آيه 36 سورة احزاب كه در مورد داستان ازدواج زينب 
بنت جحش نازل شده است مى  بينيم كه واليت پيامبر چيزى فراتر از واليت عامه 

بوده كه حتى شؤون شخصيه مؤمنين را نيز در برمى  گيرد.
اينكه  و  مى  كند  مطرح  را  پيامبر  همسران  نكوداشت  موضوع  شريفه  آية  ادامه،  در 
شرافت ارتباط سببى آنان با پيامبر باعث مي شود كه اين همسران به شرط رعايت 

1 . مطففين: 18ـ21
2 . احزاب: 6
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تقوى1 مورد تكريم و احترام قرار گيرند.
سپس خداوند متعال مى  فرمايد َوأُولُوا اْألْرَحاِم بَْعُضُهْم أْولَى بَِبْعٍض ِفي ِكَتاِب اِهللا 
ِمَن الُْمْؤِمِنيَن َوالُْمَهاِجِريَن كه مقتضى آن عموميت حكم اولويت رحم بوده و اينكه رحم 

از رحم در آنچه كه مالكش بوده ارث مى  برد.
با لحاظ اين حكمـ  عموميت اولويت رحمـ  و نير با توجه به اين كه اين عبارت از آيه بدنبال 
أنفُسِهِمْ آمده نتيجه مى  گيريم افرادى كه اقرباى  مِنْ  ُّ أوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ  فقره النَّبِى
رحمى پيامبر هستند در تمام آنچه به آن حضرت تعلق داشته ـ من جمله مقام واليت عامه 

بر مؤمنين ـ از ايشان ارث مى  برند و اين افراد همان اصحاب كسا مى  باشند.
سپس براى اينكه اين وراثت ـ وراثت اقرباب رحمى پيامبر در واليت عامه ـ تأكيد شود، 
خداوند متعال آن را از ساير مؤمنين و مهاجرين نفى كرده و مى  فرمايد أقرباى رحمى پيامبر 
داراى حق اولويت نسبت به مؤمنين و مهاجرين مى  باشند. به عبارت ديگر يعنى اقرباى 

رحمى مقدم بر مؤمنين و مهاجرين  اند.
نتيجه  اى كه در پايان مي توان از اين آيه شريف گرفت اين است كه اقرباى رحمى پيامبر 
ميراث دار تمام ما ترك معنوى و مناصب و واليت عامه و سياسى و دينى ايشان مى  باشند. 

.  يعنى وراثت آنان وراثتى است اصطفائيه براى مناصب الهى و لدنى پيامبر

آية سوم: َو أُولُوا اْألْرحاِم بَْعُضُهْم أْولى  بَِبْعٍض في ِكتاِب اهللاِ إنَّ اهللاَ بُِكلِّ َشيْ ٍء 
2   َعليٌم

در اين آية شريفه، اصل وراثت عمومى ثابت گشته است و اينكه اين وراثت مختص 
وراثت ماليه يا امورات خاص و منحصر در شخصيت حقيقى مورث نيست بلكه هر 
آنچه را كه مورث مالك آن بوده و اختصاص به او داشته ـ اعم از ماترك مادى و 

مقامات معنوى ـ منتقل به ورثه مى  گردد.
وراثت  دارد  آن  لفظى  معناى  چارچوب  همان  در  و  وراثت  عموم  بر  آيه  كه  تأكيدى  لذا 
اصطفائيه را نيز داخل در اين عموم مى  گرداند نهايت اينكه همان گونه كه براى وراثت مالى 

. َّْيتُن َْستُنَّ َكأََحٍد ِمَن النِّساِء إِِن اتََّق يِّ ل 1. احزاب:  32 يا نِساَء النَّبِ
2.  انفال : 75
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شرايطى وجود دارد كه با احراز آن شرايط، وراثت محقق مى  گردد، در وراثت اصطفائى نيزـ  
و همينطور در وراثت امور معنوىـ  شرايطى وجود دارد كه از ساير آيات و نيز رواياتى كه در 

باب وراثت مناصب الهى وارد شده بدست مى  آيند.

ْيِر  آيات چهارم و پنجم:َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُوَد َوَقاَل َيا أيَُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّ
َوأُوِتيَنا ِمن ُكلِّ َشيْ ٍء إنَّ هَذا لَُهَو الَْفْضُل الُْمِبيُن َوُحِشَر لُِسَلْيَماَن ُجُنوُدُه ِمَن الِْجنِّ 

1 ْيِر َفُهْم يُوَزُعوَن َواْإلِنِس َوالطَّ
2 ْأُس َشْيبًا َولَْم أُكن بُِدَعاِئَك َربِّ َشِقّيًا َقاَل َربِّ إنِّي َوَهَن الَْعْظُم ِمنِّي َواْشَتَعَل الرَّ

اكثر مفسرين عامه بر اين باورند كه مفاد آيه درباره وراثت علم و نبوت است؛ با تمام 
شؤون و مقامات معنوى آن و حاصل سخن آنان اين است كه مقصود از َوَوِرَث 
ُسَلْيَماُن َداُوَد وراثت ُملك و نبوت است، يعنى ما سليمان را در امور سلطنت و تدبير رعايا 
و قضاوت بر بنى اسرائيل جانشين داود نموده و او را مانند پدرش، پيامبرى بزرگوار قرار 
داديم و همان گونه كه پدرش داراى سلطنت و نبوت توأمان بود، پس از او سليمان نيز داراى 

سلطنت و نبوت به طور توامان گشت.
در مقابل برخى از مفسرين اماميه نيز در تفسير آيه معتقد به وراثت مالى گشته  اند در حالى 
كه قول مختار كما اينكه قبالً نيز اشاره  اى به آن كرديم معنايى است كه هم وراثت ماليه را 

در برمى  گيرد و هم وراثت نبوت را.
در ادامه شواهدى را از معتَقد مفسرين عامه و شواهدى را از معتقد مفسرين اماميه ذكر كرده 

و سپس به توضيح رأى مختار خواهيم پرداخت.

شواهدى از اقوال عامه مبنى بر اختصاص وراثت به وراثت اصطفائيه
الف ـ اگر بنا باشد مفاد خبر در آيه ارث مال باشد، موجب لغو خواهد بود زيرا اينكه فرزندان 
اموال پدران خويش را به ارث مى  برند مسأله  اى است كه مردم آن را مى  دانند در حاليكه به 

1.  نمل: 16 و 17
2.  مريم: 1ـ4
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اين مسأله جاهلند كه هر پسرى در علم و ُملك و نبوت جانشين پدرش خواهد بود.1
ب ـ اينكه در ميان تمام فرزندان داود، فقط سليمان نامبرده شده اقتضا مى  كندكه 
خصوص وراثت اصطفائيه مراد است زيرا اگر منظور وراثت ماليه باشد تمامى فرزندان 

مدنظر خواهند بود.2
ج ـ سياق آيات مؤيد همين معناست به طورى كه قبل از لفظ «َوِرث» بحث ايتاء 

علم مطرح مى  گردد: 
َو لََقْد آَتْينا داُووَد َو ُسَلْيماَن ِعْلًماو پس از آن تعليم زبان حيوان: ُعلِّْمنا َمْنِطَق 

الطَّْيرِكه بيان مى  دارد مراد از ارث، همين نعمت هاى اصطفائيه مى  باشند.3
د ـ در برخى از آيات لفظ «ارث» به معناى وراثت علم به كار رفته است:ُثمَّ أْوَرْثَنا 
        ،َفَخَلَف ِمن بَْعِدِهْم َخْلٌف َوِرُثوا الِْكَتاَب،  الِْكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدنَا

4
َفَهْب لي ِمْن لَُدْنَك َولِيًّا *  َيِرُثني

 شواهدى از قول مفسرين اماميه مبنى بر اختصاص وراثت به وراثت ماليه 
الف ) معناى متبادر از لفظ ميراث به طور مطلق، به ارث بردن اموال است نه علوم و مانند 
آن و اطالق آن فقط بر هر آنچه كه به طور حقيقى صالحيت انتقال از مورث به وارث را 
دارد صحيح است لذا اگر در غير آن استعمال شود استعمال مجازى بوده و نياز به قرينه و 

شاهد خواهد داشت.5
ب ) اگر علم و نبوت قابل ارث بردن باشد، بايد تمام ذرية آدم تا روز قيامت از زمرة 
علماء و انبياء باشند و در روى زمين جز نبى و عالم انسان ديگرى نباشد زيرا جايز 
نيست كه ميراث فقط به برخى از ذريه فرد منتقل شود و اولين انسان هم كه حضرت 

1.  تأويل مختلف الحديث، ص 282
2.  زاد المسير، ج 6، ص 60؛ جامع البيان، ج 19، ص 172

3.  الشافى فى االمامة ، ج 4، ص 59  به نقل از مغنى فى االمامه قاضى عبدالجبار.
4.  صوارم المهرقه، ص 165 به نقل از صواعق المحرقه.

5.  شافى فى االمامة ، ج 4، ص 63
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آدم است پيامبر بوده است.1
ج ) علت خوف زكريا از عموزاده  هايش كه به خاطر آن از خداوند طلب وارث نمود، 
اين بود كه نمى  خواست اموالش به آنان برسد نه خوف از به ارث رسيدن نبوتش به 
آنان، زيرا او مى  دانست كه خداوند كسى را كه اهليت و شايستگى نبوت ندارد به اين 
مقام نمى  رساند و علم و حكمت را نيز به كسى كه داراى لياقت آن نيست نمى  دهد، 

برخالف اموال كه ورثه چه صالح باشند و چه طالح از آن برخوردار خواهند بود.

رأى مختار در وارثت انبياء 
همان گونه كه در آيات عمومى ارثـ  آيه دوم و سومـ  بدان اشاره شد دو آية مربوط به ارث 
سليمان از داود و ارث يحيى از زكريا، ناظر به هر دو بُعد ارث يعنى ارث در اموال و ارث در 
اصطفاء براى مقامات الهيه مى  باشند و مادة «َوِرث» فى نفسه شامل وارثت تكوينيهـ  يعنى 
وراثت در مقامات تكوينىـ  و نيز وراثت اعتباريهـ  يعنى وراثت در اموال و حقوقـ  مى  باشد.
شاهد بر اين مطلب ـ شمول لفظ ارث براى هر دو معناى اعتبارى و تكوينى ـ همان شاهد 
دو قول سابق ـ يعنى قول عامه و خاصه ـ است زيرا با تدبّر در اين شواهد درمى  يابيم كه 
آنها نه  تنها يكديگر را نقض نمى  كنند بلكه داللتى هم در آنها مبنى بر انحصار وراثت در 

يكى از دو معنا وجود ندارد.
به عبارت ديگر آنچه باعث تك بعدى نگريستن صاحبان هر كدام از اقوال شده است پندار 
اين مسأله است كه دو معنى اعتبارى و تكوينى باهم تباين داشته و جامعى نيز در ميانشان 
وجود ندارد حال آنكه مى  توان معنايى عام و فراگير به لحاظ جهتى مشترك براى مادة 

«ورث» در نظر گرفت.
با اندكى تأمل موارد ديگرى از اين دست را در آيات قرآن خواهيم يافت كه در آن موارد نيز 
خداوند متعال لفظى را در معنايى كه آن معنا جامع معناى اعتبارى و معناى تكوينى است 
استعمال نموده است و يا در مواردى كه بحث از بعضى سنت هاى الهى است يك لفظ هم 
در معناى سنت الهى تكوينى و هم در معناى سنت الهى تشريعى استعمال شده است. به 

1.  صوارم المهرقه، ص 166
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برخى از اين موارد اشاره مى  شود:
لفظ حكم: در دو آية إِن الُْحْكُم إّال ِهللا 1و ألَْيَس اهللاُ بِأْحَكِم الْحاِكميَن   2 مراد از 
حكم نه خصوص حكم اعتبارى است و نه خصوص حكم تكوينى بلكه منظور هر دوى 

آنها مى  باشد.
لفظ امانت : در آيه إنَّ اهللاَ َيْأُمُرُكْم أن ُتَؤدُّوا اْألَمانَاِت إلَى أْهِلَها3 منظور از « امانت» 
آنچيزى است كه نزد فرد به وديعه گذاشته شده است خواه از امور اعتبارى باشد مثل 
كتب و صحيفه  هايى كه نزد امام يا نبى است و خواه از امور تكوينيه مثل بعضى 

مقامات تكوينى امام يا نبى.
در ذيل اين آيه رواياتى از اهل بيت  وارد شده كه مراد از آيه اين است كه هر امامى 
كتابها و سالح و نيز علمى را كه نزدش است   به امام بعدى منتقل سازد و در بعضى روايات 
فرمودند كه امامت را منتقل نمايد و در بعضى وصيت و در برخى روايات نيز هر آنچه را كه 

نزدش موجود است بايد به امام بعدى بسپارد.4
واضح است كه تأدية كتابها و سالح از قبيل اموال منقول بوده اما تأدية علم تأديه  اى است 

تكوينى كه همان انتقال روح مسدّد از امامى به امام بعدى مى  باشد.
لفظ «امام» : خداوند متعال در شأن حضرت ابراهيم  مى  فرمايد: إنِّي َجاِعـُلَك لِلنَّاِس 

.ًإَماما
جعل در امامت منحصر در جعل تشريعى نبوده و شامل جعل تكوينى نيز مى  شود. كما اينكه 
ًة َيْهُدوَن بِأْمِرنَا َوأْوَحْيَنا إلَْيِهْم ِفْعَل الَْخْيَراِت به اين  در آيه شريفه َوَجَعْلَناُهْم أئِمَّ
مطلب اشاره شده است. زيرا هدايت امرى ـ يعنى هدايتى كه از عالم امر و عالم ملكوت و 

وحى سرچشمه مى  گيردـ  فعل الهى تكوينى است.
لفظ «عقد» : در آية شريفة أوُفوا بِالُعُقود لفظ « عقود» شامل پيمانهاى بين خود مردم 
و نيز پيمانهاى بين مردم و خداوند مى  باشد و منظور از پيمانهاى نوع دوم هم فقط پيمانهاى 

1.  يوسف: 67
2.  تين: 8

3.  نساء: 58
4.  تفسير برهان، ذيل آيه 58 نساء
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اعتبارى از قبيل اقرار به شهادتين نمى  باشد بلكه پيمانهاى تكوينى را نيز دربرمى  گيرد.
مؤيد اين مطلب آياتى است كه به ميثاق عالم ذر و اقرار در آنجا و عهد تكوينى در عالم 
َك ِمن بَِني آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم... 1 و َوإْذ أَخْذنَا ِمَن  ميثاق اشاره دارند: َوإْذ أَخَذ ربُّ
النَِّبيِّين ِميَثاَقُهْم َوِمنـَك َوِمن نُوٍح َوإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َوأَخْذنَا ِمْنُهم 

.2ِميَثاقًا َغِليظًا
از مجموعة اين آيات درمى  يابيم كه متعلق سنت هاى الهى مفهومى است اعم از وجود 

تكوينى و وجود اعتبارى تشريعى.

تأملى در شواهد مربوط به دو نظريه در معناى وراثت انبياء

شواهد قول عامه:
قبًال به اين مطلب اشاره شد كه سخنى در باب داللت اين شواهد مبنى بر ارادة ارث علم و 
نبوت و شؤون و مقامات معنوى نيست بلكه سخن ما متوجه اين مطلب است كه اين شواهد 
نمي توانند معناى عام وراثت را ـ كه شامل ارث مالى نيز مي شود ـ نفى كرده و معنا را فقط 

مختص يكى از دو بُعد بدانند.
مثالً در شاهد نخست كه به لغويّت ارادة ارث مالى اشاره مى  نمود، استدالل آن هنگامى تمام 
است كه فقط ارث مال منظور باشد اما اگر معناى عامى كه شامل هر دو جانب است مدنظر 

قرار گيرد ديگر لغويتى در ميان نخواهد بود.
يا در شاهد دوم كه بحث تخصيص سليمان  را از ميان باقى اوالد داود بيان مى  داشت 
و اينكه اين تخصيص به خاطر امتيازى بود كه خداوند به جهت ارث بردن مقامات غيبى به 
او عطا كرده بود؛ اگر چه فى نفسه استدالل متينى است اما اين استدالل اقتضاى حصر ارث 
در معناى وراثت نبوت و نفى معناى عام ارث را ندارد زيرا او نيز مانند بقيه برادرانش در مورد 

اموال و ساير ماترك پدرش از او ارث مى  برده است.
مفسرين عامه به اين مطلب اعتراف كرده  اند كه بقيه اوالد داود  اموال پدرشان را به ارث 

1.  اعراف: 172
2.  احزاب: 7
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بردند؛ اموالى كه صدقه نبوده است. لذا ارث بردن سليمان نيز در اينجا به همان معناى عامى 
مى  باشد كه بدان اشاره شد يعنى مفهومى كه جامع هر دو بُعد ارث است و اين به معناى 

اعتراف و اقرار آنهاست به تحقق جنبة دوم ارث ـ يعنى ارث مالى ـ در انبياء.
از همين روست كه مى  بينيم مفسرين عامه در تفسير حديثى كه از پيامبر نقل كرده  اند كه 
فرمودند: « نحن معاشر االنبياء ال نورث ماتركناه صدقة»، به حيص و بيص افتاده  اند به 
خصوص كه اين حديث عام بوده و همة انبيا را دربرمى  گيرد و گفته  اند كه اين حديث فقط 
مخصوص پيامبر اسالم بوده و ناسخ سنت انبياء گذشته است و يا ساير تكلفاتى كه در توجيه 

اين حديث دچار آن گشته  اند.
آيات  سياق  از  اينكه  و  مى  نمود  مطرح  را  آيات  سياق  بحث  كه  هم  سوم  شاهد  مورد  در 
فقط وراثت اصطفائيه بدست مى  آيد، اگر چه اين شاهد نيز فى نفسه متين است و بر اراده 
وراثت اصطفائيه داللت مى كند اما همانطور كه در شاهد دوم به آن اشاره شد نمى  توان از 
آن انحصار استعمال اين معنا وعدم ارادة معناى جامع را بدست آورد و در باال بيان شد كه 
مفسرين شان به مشاركت حضرت سليمان با بقيه اوالد حضرت داود در ارث بردن از ماترك 

او اقرار كرده  اند.
در مورد شاهد چهارم نيز كه به استعمال لفظ ارث در برخى آيات قرآن در معناى وراثت علم 
اشاره مى  نمود، معتقديم كه اگر چه اين استعماالت صحيح است اما در آيات بسيار ديگرى 
نيز لفظ ارث در معناى ارث مال به كار رفته است لذا نتيجه مى  گيريم كه لفظ «ارث» در 
معنايى عام كه قابل انطباق بر هر دو جانب آن مى  باشد به كار رفته است پس هر جا كه 
ارادة هر كدام از دو بُعد آن داراى مانع نباشد بايد اين لفظ را در معناى جامعى كه بر هر دوى 

آنها منطبق باشد به كار بريم.
شواهد قول خاصه:

شواهدى كه بعضى از علماى اماميه مبنى بر ارادة ارث مالى اقامه نموده  اند اگرچه مدعايشان 
را ثابت مى  نمايد اما موجب حصر معناى ارث در اين استعمال نمى  گردد.

مثًال در مورد شاهد نخست كه ادعاى تبادر استعمال لفظ ميراث در به ارث بردن اموال و 
استعمال مجازى آن در ميراث علوم و مانند آن را مطرح مي كرد مي گوييم معنى ارث همان 
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گونه كه گذشت معنايى است جامع كه شامل هر دو بُعد مى  شود كه هرگاه به طور مطلق 
به كار رود در هر دو معنا استعمال مى  شود نهايت اينكه در هر موردى به حسب متعلق ارث، 

مصداق آن محدود به همان مى  گردد.
بلكه  نشده  اند  وضع  اعتبارى  وجود  يك  براى  خويش  اصل  در  معانى  ديگر،  عبارت  به 
وضعشان در اصل براى وجود تكوينى بوده و سپس با توّسع در وضع، مصاديقى را نيز 
كه وجود اعتبارى دارند دربرگرفته  اند لذا اصل در معانى اين است كه افراد تكوينى را در بر 
مى  گيرند و سپس مصاديق اعتبارى قانونى به آن افراد ملحق مى  شوند كه مثالهاى آن در 

عناوين عهد و امانت و امام گذشت.
يا در شاهد دوم كه مدعى بود اگر علم و نبوت قابل وراثت باشد مى  بايست تمام انسانها تا 
به قيامت ، نبى يا عالم باشند اينگونه پاسخ مى  دهيم كه وراثت نََسبى داراى شرايط ديگرى 
نيز هست كه جز در بعضى سلسله  هاى خاص به باقى افراد منتقل نمى  شود كما اينكه وراثت 
فقط در هابيل و فرزندانش تا حضرت نوح و واوالد نوح و سپس به ابراهيم و آل ابراهيم و 

آل عمران و آل اسماعيل جريان يافت و نه در قابيل و اوالد او.
كما اينكه اين وراثت در ذرية حضرت ابراهيم نيز در مورد تمام افراد اين سلسله جارى 
نگشت و خداوند متعال در جواب درخواست ابراهيم مبنى بر وجود امامت در ذريه  اش فرمود: 
الِِميَن و ظالمين از ذريه او را از اين مقام استثنا نمود. لذا يكى از  َال َيَناُل َعْهِدي الظَّ

شرايط اين وراثت، طهارت از ذنوب است.
يا در اين فرمايش خداوند متعال كه مى  فرمايد: ُثمَّ أْوَرْثَنا الِْكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن 
ْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َسابٌِق بِالَْخْيَراِت بِإْذِن اهللاِ ذلَك ُهَو  ِعَباِدنَا َفِمْنُهْم َظالٌِم لَِّنْفِسِه َوِمْنُهم مُّ
الَْفْضُل الَْكِبيُر 1 وراثت لدنّى كتاب مخصوص كسانى است كه خداوند آنان را به درجه 
اصطفاء مفتخر كرده و اين افراد گروهى از بندگان را شامل مى  شوند و باقى بندگان كه ظلم 
به خويش كرده يا حتى در درجة متوسطى از خير و هدايت قرار دارند از اين نصيب بهره  اى 
ندارند لذا اين آيه شريفه شرط ديگرى را براى وراثت لدنى كتاب ـ كه وراثتى مخصوص از 
ميان مقامات غيبى معنوى استـ  معرفى كرده كه آن گام فراتر نهادن از حد ميانه در سلوك 

1.  فاطر: 32
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و اخالق و سبقت در خيرات توسط وارث است.
در مورد شاهد سوم نيز كه علت خوف زكريا از عموزاده  هايش را به ارث بردن اموال توسط 
آنان عنوان كرده بود مى  گوييم اوًال در بنى اسرائيل انبياء زيادى بجز زكريا وجود داشتند لذا 
بقاى نبوت در نسل او متعين نبود زيرا امكان اين بود كه وارث از آل يعقوب از نسل انبيا 

ديگر باشد.
ثانياً در روايتى از امام باقر  وارد شده كه فرمودند علت خوف زكريا، استيالى كسانى بوده 

است كه اهليت و شايستگى ادارة مناصب دينى در بنى اسرائيل را ندارند.1
لذا آيه اثبات كننده ادعاى ما در قاعده وراثت بوده و نيز مؤيدى است در مورد احتجاج 
حضرت زهرا  در مورد جايگاه واليت آن حضرت و واليت اهل بيت بر فىء 

و فدك.
2 َوأنِذْر َعِشيَرَتَك اْألَْقَربِيَن : آية ششم

با تأمل در مفاد آيه درمى  يابيم كه آيه شريفه در صدد بيان وراثت اصطفائيه براى مقامات 
پيامبر   است و اين مطلب كه خويشان نزديك پيامبر استحقاق اين وراثت را دارند به 
شرطى كه ضوابطى را كه پيامبر بيان فرموده دارا باشند. شرائط مذكور براى اصطفاء شرايطى 
خاص مى  باشند كه خداوند متعال ضمن اين آيه و نيز پيامبر   در حديث « دار» آنرا 
بيان فرموده است و خويشان نزديك آن حضرت كه واجد اين شرايط  اند و منصوب از جانب 

خدايند به مقام وراثت اصطفائيه نائل مى  گردند.
منهم  رهطك  و  عنايت به اين مطلب كه بعضى از قراء در ادامة اين آيه، فقره « 
المخلصين» را قرائت مى  كردند و باتوجه به معناى رهط ـ كه خاندان و خويشان بسيار 
نزديك انسان مى  باشند ـ اين نكته را كه يكى از شرايط اين وراثت، خويشاوندى نزديك با 

پيامبر است برجسته تر مى  سازد.
در مجموع نقل  هايى كه اهل سنت از ماجراى يوم االنذار در كتاب هايشان آورده  اند اين 

فرازها به چشم مى  خورد:

1.  تفسير قمى، ج 2، ص 48
2.  شعراء: 214



55

ى  
 اله

ات
قام

ى م
طفائ

ص
ت ا

راث
و

ـ  خطاب جبرئيل به پيامبر كه «إنَك ان لم تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك».
ـ  دستور پيامبر به اميرالمؤمنين مبنى بر دعوت بنو عبدالمطلب 

ـ دعوت كردن پيامبر، خويشاوندانش را به اسالم و اينكه مبعوث شدنش به 
ــان بعثت خاصه بوده و به سوى مردم به طور عام و نيز اينكه  ــوى ايش س
ــرى هذا على ان يكون أخى وكذا  ــود: «أيكم يوازرنى على ام فرم

وكذا»
ـ  پس از اعالم پذيرش دعوت از سوى اميرالمؤمنين ، پيامبر   فرمود: 
«ان هذا أخى ووارثى ووصيى وخليفتى فيكم فاسمعوا له وأطيعوا».
ــد كه شما چه چيزى را به ارث مى  گذاريد  ــؤال ش ـ  هنگامى كه از پيامبر س
فرمود: « من همان چيزى را كه انبياى گذشته به ارث گذاشتند يعنى كتاب 

پروردگارشان را و نيز سنت خويش را به ارث مى  گذارم.1
نكاتى كه از روايات نقل شده از طريق عامه بدست مى  آيد عبارتند از:

اوًال: آيه دربارة وراثت اصطفائيه بعضى از خويشان نزديك و اقرباى خاص پيامبر نازل شده 
است.

ثانياً: اين وراثت، وراثت اصطفائيه بوده كه قوام آن به خويشاوندى با پيامبر مى  باشد.
ثالثاً: از جمله شرايطى كه وارث اين نوع وراثت بايد احراز نمايد اين است كه مورث را در امور 
الهى و آسماني اش يارى نموده و به سان وزيرى براى او در سختي ها و صعوبت  هاى تحمل 

امانت الهى و ابالغ و برپا داشتن آن با او همراهى و مشاركت نمايد.

شرايط وراثت اصطفائيه طبق فرمايش امام رضا
در مناظره  اى كه در مجلس مأمون بين امام  و عده  اى از علماى اهل عراق و خراسان 
رخ داد آن حضرت ضمن بيان برخى آيات قرآن، شروطى را براى وراثت اصطفائيه ذكر 

1. كنزالعمال، ج 6، ص 396 و ج 2، ص 396؛ تفسير طبرى، ج 19، ص 123؛ مسند احمد، ج 1، ص 111؛ 
تذكرة  الخواص، ص 44؛ مفردات غريب القرآن، ص 519.
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فرمودند.1 كه به خاطر پرهيز از طوالنى شدن كالم فقط به ذكر اين شروط بسنده 
مى  نماييم:

شرط اول: وارث بايد از ذريه پيامبر باشد نه مطلق خويشاوند او و دليل آن هم آياتى 
است كه عنوان «ذريه» را در وراثت اصطفائيه به كار برده  اند، مانند:

َة َوالِْكَتاَب َفِمْنُهم ُمْهَتٍد َوَكِثيٌر  يَِّتِهَما النُّبوَّ َولََقْد أْرَسْلَنا نُوحًا َوإْبَراِهيَم َوَجَعْلَنا ِفي ُذرِّ

َيِتي َقاَل َال َيَناُل َعْهِدي  ِمْنُهْم َفاِسُقون  2  إنِّي َجاعـلـَُك لِلنَّاِس إَمامًا َقاَل َوِمْن ُذرِّ
الِِميَن 3إنَّ اهللاَ اْصَطَفى آَدَم َونُوحًا َوآَل إْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى الَْعالَِميَن ُذّريًَّة  الظَّ

.4  بَْعُضها ِمْن بَْعٍض
شرط دوم: وارث بايد از هرگونه گناه و معصيت پيراسته و پاك باشد زيرا خداوند متعال 

5
ًَرُكْم َتْطِهيرا ْجَس أْهَل الَْبْيِت َويَُطهِّ مى  فرمايد: إنََّما يُِريُد اهللاُ لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّ

ْقَتِصٌد   ُثمَّ أْوَرْثَنا الِْكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمْنُهْم َظالٌِم لَِنْفِسِه َوِمْنُهم مُّ
 إنِّي َجاعـلـَُك لِلنَّاِس 

6 َوِمْنُهْم َسابٌِق بِالَْخْيَراِت بِِإْذِن اهللاِ ذلـَك ُهَو الَْفْضُل الَْكِبيُر
7
الِِميَن َيِتي َقاَل َال َيَناُل َعْهِدي الظَّ إَمامًا قَاَل َوِمْن ُذرِّ

شرط سوم: وارث بايد از آن دسته از ذريه باشد كه هدايت شده  اند نه گمراهان و فاسقان آنان.
َة َو  خداوند متعال مى  فرمايد: َو لََقْد أْرَسْلنا نُوًحا َو إْبراهيَم َو َجَعْلنا في ُذّريَِّتِهَما النُُّبوَّ
 َونَاَدى نُوٌح َربَُّه َفَقاَل َربِّ إنَّ اْبِني 

8      َالِْكتاَب َفِمْنُهْم ُمْهَتٍد َو َكثيٌر ِمْنُهْم فاِسُقون
ِمْن أْهِلي َوإنَّ َوْعَدَك الَْحقُّ َوأنَت أْحَكُم الَْحاِكِميَن * قاَل يا نُوُح إنَُّه لَْيَس ِمْن 

1.  تحف العقول، ص 425 و 426؛ امالى صدوق، ص 625 و 626.؛ بحاراالنوار، ج 25، ص 233ـ244؛  الحدائق 
الناضرة ، ج 12، ص 413ـ414.

2.  حديد: 26
3.  بقره: 124

4.  آل عمران: 34
5.  احزاب: 33

6.  فاطر: 32
7.  بقره: 124
8.  حديد: 26
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.1 أهلَك إنَُّه َعَمٌل َغْيُر صالٍِح
شرط چهارم: وارث بايد در خويشاوندى بسيار نزديك باشد به اين دليل كه خداوند مى  فرمايد: 

.3  َوأنِذْر َعِشيرَتَك اْألْقَربِيَن 2 و نيز  َو أُولُوا اْألْرحاِم بَْعُضُهْم أْولى  بَِبْعٍض

هيچ  در  احدى  يعنى  باشد  خوبيها  انجام  در  گيرنده  سبقت  بايد  وارث  پنجم:  شرط 
شاخه  اى از خيرات بر آنان پيشى نگيرد. زيرا خداوند متعال مى  فرمايد: ُثمَّ أْوَرْثَنا 
الِْكتاَب الَّذيَن اْصَطَفْينا ِمْن ِعباِدنا َفِمْنُهْم ظالٌِم لَِنْفِسِه َو ِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َو ِمْنُهْم سابٌِق 
بِالَْخْيراِت بِإْذِن اهللاِ ذلـَك ُهَو الَْفْضُل الَْكبيرُ    4 به همين علت است كه در فرمايشات 
زيادى از اهل بيت  آمده كه : هر خيرى كه باشد ما به انجام آن سبقت مى  گيريم.5
شرط ششم: بنابر قرائنى كه أبى بن كعب داشته و طبق آنچه كه در مصحف عبداهللا 
بن مسعود آمده و مستند به برخى رواياتى كه اهل سنت نقل كرده  اند كه «َوأنِذْر 
َعِشيَرَتـَك اْألْقَربِيَن ورهطَك منهم المخلصين» وارث بايد از خويشاوندانى باشد كه از 

مخلصين بوده به درجه اعالى اخالص براى خداوند دست يافته باشد.
شرط هفتم: چنين وارثى بايد به انتخاب الهى و اصطفاء او برگزيده شود و خداوند نيز هر 

آنكس را كه از ذريه پيامبر شايستگى و اهليت اين مقام را داشته باشد برمى  گزيند. در آيا
َك َيْخُلُق ما َيشاُء َو َيْختاُر  ُثمَّ أْوَرْثَنا الِْكتاَب الَّذيَن اْصَطَفْينا ِمْن ِعباِدنا  6 و َو َربُّ

ما كاَن لَُهُم الِْخَيَرُة  7 به اين مطلب اشاره شده است. همچنين لفظ «جعلنا» در آية 
َة8 و نيز لفظ «يريد» در آيه إنَّما يُريُد اهللاُ لُِيْذِهَب  َو َجَعْلنا في ُذّريَِّتِهَما النُُّبوَّ

ِّرَكُمْ تَطْهيرًا  9 داللت بر اين امر مى  نمايند. عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَه

1.  هود: 45ـ46
2.  انفال: 75

3.  شعراء: 214
4.  فاطر: 32

5.  تهذيب، ج 6، ص 126؛ اصول كافى، ج 5، ص 19
6.  فاطر: 32

7.  قصص: 68
8.  حديد: 26
9.  احزاب 33
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شرط هشتم: هر آنچه كه در وراثت مالى شرط است در وارثت اصطفائيه نيز شرط 
شرايط  هم  و  داراست  را  وراثت  عمومى  شرايط  هم  اصطفائيه  وراثت  زيرا  مي باشد 

اختصاصى خويش را.
شرط نهم : بايد وارث اين وراثت را پذيرفته و متعهد به ميثاق اصطفا باشد زيرا اصطفاء 
مقامى است كه در بردارندة مسئوليتها و وظائفى است مخصوص به خود كه اين 
وظايف متفاوت مى  باشند زيرا اصطفاء يعنى برگزيدن و انتخاب كردن توسط خداوند 

به جهت مناصب الهى و بالطبع مسئوليتهاى اين مناصب متفاوت خواهد بود.
مثًال در آيه شريفه َو إْذ أَخَذ اهللاُ ميثاَق النَِّبيِّيَن لَما آَتْيُتُكْم ِمْن ِكتاٍب َو ِحْكَمٍة ُثمَّ 
ٌق لِما َمَعُكْم لَُتْؤِمُننَّ بِِه َو لََتْنُصُرنَُّه قاَل َء أْقَرْرُتْم َو أَخْذُتْم َعلى   جاَءُكْم َرُسولٌ ُمَصدِّ
ذلُِكْم إْصري قالُوا أْقَرْرنا قاَل َفاْشَهُدوا َو أنَا َمَعُكْم ِمَن الّشاِهدينَ      10 خداوند متعال 
براى برگزيدن پيامبران به جهت مقام نبوت از آنان پيمانى سخت و شديد مى  گيرد 
كه به خاتم پيامبران ايمان آورده و متعهد به يارى او شوند و خود را نيز از شاهدان 

اقرار آنان قرار مى  دهد.

تفاوت هاى وراثت اصطفائيه و وراثت مالى 
باهم  مورث  داشته  هاى  به  وارث  دستيابى  و  توريث  اصل  در  وراثت  نوع  دو  اين  اگرچه 
مشتركند، اما هم از جهت موضوعـ  طبيعت هر كدام از دو نوعـ  و هم از جهت آثار و احكام 

باهم متفاوت مى  باشند.
از آنجا كه وراثت اصطفائى اهميتى بس عظيم در سرنوشت هدايت انسانها داشته اما در عين 
حال بسيارى از مسلمانان غافل از آن بوده و شناختى نسبت به آن ندارند برخى تفاوتهاى 
آن را با وراثت مالى بيان مى  كنيم تا مسلمانان با شناخت آن، آثار و اهميت آن را نيز درك 

نمايند و ضمن ملتزم شدن به آن، اين فريضه اعتقادى خويش را ادا نمايند.
تفاوت نخست: شرائطى كه وارث در وراثت اصطفائى بايد احراز نمايد بيشتر از شرايطى است 
كه وارث در وراثت مالى بايد احراز كند و اين شرايط شرايطى هستند كه متناسب با اهميت 

10.  آل عمران: 81
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اين نوع وارثت مى  باشند.
تفاوت دوم: وراثت مالى هنگامى محقق مى  گردد كه مورث فوت نمايد لذا اگر وارثى قبل 
از مورث بميرد ارثى از او نخواهد برد، برخالف وراثت اصطفائى كه به محض به دنيا آمدن 
وارث و به مجرد وجود او ـ خواه در زمان حيات مورث و خواه بعد از وفاتش ـ اين وراثت ـ 
با لحاظ شرايط آن ـ در وارث محقق مى  شود. كما اينكه در مورد هارون كه وصى و خليفة 
  بود و قبل از او نيز وفات يافت اينگونه بود. و يا مثل هابيل كه وصى آدم  موسى

بود و قبل از او كشته شد.
تفاوت سوم: وراثت مالى، اعتبارى بوده و تابع تشريع است و در ملكيتى كه اعتبارى است 
جريان دارد در حالى كه وراثت اصطفائى تكوينى بوده و صفات و ويژگيهاى وراثتى روحى و 

تكوينى همانند صفات وراثت جسمى از مورث به او منتقل مى  گردد.
كما اينكه در روايتى كه عامه و خاصه آنرا نقل نموده  اند هنگامى كه حضرت زهرا  از 
پيامبر  مى  خواهد كه ايشان چيزى براى حسنين به ارث بگذارند پيامبر  مى  فرمايند: 

«أما الحسن فان له هيبتى و سؤددي وأما الحسين فان له جرأتي و جودي».1
تفاوت چهارم: موضوع وراثت مالى، اموال و ملكيت خاص است در حاليكه موضوع 
لدنى  ملكوتى  مقامات  و  حقوق  شخصيت  به  مربوط  عامه  شؤون  اصطفائى  وراثت 

مى  باشد.
تفاوت پنجم: آنچه در وراثت مالى به وارث مى  رسد چيزى است كه مورث آن را 
بدست آورده اما ميراث در وراثت اصطفائى مواهب و بخشش هاى لدنى الهى است 
كما اينكه خداوند متعال مى  فرمايد َو إذا جاَءْتُهْم آَيٌة قالُوا لَْن نُْؤِمَن َحّتى نُْؤتى  ِمْثَل 

.2  ما أُوِتَي ُرُسُل اهللاِ اهللاُ أْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرسالََتُه
تفاوت ششم: قانون وراثت مالى قانونى است فقهى و تشريعى در حاليكه وراثت اصطفائى 
مسئله  اى است اعتقادى كه مربوط به برگزيدن گروهى خاص از مردم توسط خداوند به 

جهت مناصب و مقامات الهى مى  باشد.

1.  خصال، ص 77، ح 122؛ إرشاد مفيد، ص 187؛ معجم الكبير، ج 22، ص 423؛ تهذيب التهذيب، ج 2، 
ص 299.

2.  انعام: 124
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آية هفتم: أْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آَتاُهُم اهللاُ ِمن َفْضِلِه َفَقْد آَتْيَنا آَل إبَراِهيَم 
1 ًالِْكَتاَب َوالِْحْكَمَة َوآَتْيَناُهم ُمْلكًا َعِظيما

اين آيه به طور اجمال از وجود گروهى در ميان اين امت خبر مي دهد كه به آنان كتاب و 
حكمت و ملك عظيم عطا شده است. لذا بحث در اين آيه حول اين محورها خواهد بود كه 
اوًال اين افراد چه كسانى هستند؟ ثانياً مراد از اعطاء كتاب و حكمت چيست؟ ثالثاً منظور از 

ملك عظيم چيست؟
نكته  اى كه در ابتدا بايد متذكر شويم اين است كه اگرچه سياق اين آيات مربوط به خطاب 
خاصى است كه متوجه يهوديان مى  باشد ـ زيرا آنها نبوت و رسالت و امامت را در ابراهيم 
و خاندان او پذيرفته اما در مورد نبى مكرم اسالم و خاندانش نپذيرفته  اند ـ اما بقرينه ما بعد 
آيه كه خداوند مى  فرمايد َفِمْنُهم َمْن آَمَن بِِه َوِمْنُهم َمن َصدَّ َعْنُه و إنَّ الَّذيَن َكَفروا 
بِايَاتِنا و وَالَّذِينَ آمَنواكه مربوط به تمامى مسلمانان نيز مى  شود ظهور آيات در اين 

است كه خطاب مورد نظر غير يهود را نيز در برمى  گيرد. 
به عالوه اينكه طبق آنچه در علم اصول فقه بيان مى  شود مورد، مخصص نمى  باشد. 

پس از ذكر اين نكته، موضوعات مهمى را كه در ضمن مفاد اين آيه قرار دارد توضيح داده 
و مقصود خود را بيان خواهيم نمود.

محور نخست: افرادى كه به آنان كتاب و حكمت و ملك عظيم عطا شده چه 
كسانى هستند؟ 

آنچه كه آيه بر آن داللت مى  نمايد اين است كه مراد از افرادى كه تشابه و ارتباطى با خاندان 
ابراهيم داشته و مقامات اين چنينى به آنان عطا شده عترت پيامبر  مى  باشند. شواهدى 

چند بر اين امر داللت مى  كنند كه عبارتند از: 
ــا اصطفى نبياً اال اصطفى آل ذلَك النبي فجعل منهم  ــد: «فان اهللا م ــر فرمودن 1) پيامب
ــم خاندان پيامبرى از  ــهداء والصالحين»2 و از آنجائى كه خاندان ابراهي الصديقين والش
پيامبران مى  باشد نمى  توانند به عنوان مقصود از كلمة «الناس» در امت پيامبر  باشد. 

1.  نساء: 54
2.  تاريخ مدينه دمشق: ج 42، ص 49 و 50
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لذا طبق حديث فوق الذكر منظور از اين كلمه در بيان امت پيامبر آخرالزمان عترت پيامبر 
ــنتى است  ــدهـ  كتاب و حكمت و ملك عظيمـ  س بوده و اعطاء نعمت هايى كه به آنان ش

مانند سنت هاى قبلى خداوند كه در مورد خاندان ابراهيم انجام شده است.
ــويى طبق بيان آيه شريفه، اعطاى كتاب، حكمت با عطيه و سنتى است الهى كه  2) از س
ــت، على الخصوص كه ابراهيم نيز از  ــته اس ــتمرار داش در ميان خاندان ابراهيم دوام و اس
يَِّتىو نيز  ــت َقالَ َوِمن ُذرِّ ــت نموده اس خداوند اين مقامات را براى خاندانش درخواس
َك َو ِمْن ُذّريَِّتنا 

ــِلَمْيِن لـَ ــماعيل اينگونه دعا كردند كه: َربَّنا َو اْجَعْلنا ُمْس ابراهيم و اس
حيمُ     * َربَّنا َو اْبَعْث  ـََك أْنَت التَّّواُب الرَّ ًة ُمْسِلَمًة لـََك َو أِرنا َمناِسَكنا َو ُتْب َعَلْينا إنَّ أُمَّ
ـََك  يِهْم إنَّ فيِهْم َرُسوًال ِمْنُهْم َيْتلُوا َعَلْيِهْم آياِتَك َو يَُعلُِّمُهُم الِْكتاَب َو الِْحْكَمَة َو يَُزكِّ

.     ُأْنَت الَْعزيُز الَْحكيم
از سوى ديگر نيز پيامبر مكرم اسالم و عترت طاهره  اش از جمله خاندان ابراهيم مى  باشند 

.َو َجَعَلها َكِلَمًة باِقَيًة في َعِقِبِه  :لذا خداوند متعال در شأن ابراهيم فرمود
ــمول فضل الهى دانسته است از قبيل آل  3) قرآن كريم، خاندان انبياء و بيوت آنان را مش
ابراهيم، آل لوط، آل عمران، آل يعقوب، آل موسى، آل هارون و آل داود و از آنجا كه پيامبر 
ــت اقتضا مى  كند كه خاندان او نيز كه اشرف  ــرف آنان اس ــالم افضل انبياء و اش مكرم اس

خاندان پيامبران مى  باشند مشمول فضل و عنايات خاصه خداوندى قرار گيرند.
4)  خداوند متعال در قرآن كريم ويژگيهاى خاصى را مختص خاندان پيامبر  گردانيده 
است. ويژگيهايى مانند واليت بر فىء، در اختيار گرفتن خمس غنائم1 واعطاء علم الكتاب 
ــريفه  ــذا اعطاى اين فضايل و ويژگيها به آنان به همراه اين مطلب كه خداوند در آيه ش ل
استشهاد به آل ابراهيم نموده و عترت پيامبر نيز از خاندان ابراهيم  اند، جملگى قرينه  هايى  اند 
ــوده و خاندان پاك اويند كه  ــالم حضرت محمد ب كه داللت مى  نمايند مقصود، پيامبر اس

مورد حسادت قرار مى  گيرند.
5)  در رواياتى كه از اهل بيت  وارد شده و مفسرين عامه نيز آنرا نقل نموده  اند، «الناس» 

1.  انفال: 41
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به اهل بيت تفسير شده است.1
محور دوم: منظور از اعطاء كتاب و حكمت 

همانطور كه در آيه شريفه ُثمَّ أْوَرْثَنا الِْكتاَب الَّذيَن اْصَطَفْينا ِمْن ِعباِدنا اشاره شد 
به  اينكه  كما  مى  باشد  اصطفاء  معناى  به  بلكه  نبوده  نبوت  معناى  به  كتاب  علم  ضرورتاً 
مقتضاى آيه قبلى، خداوند متعال كسانى را كه از ميان اين امت به مقام اصطفاء برگزيده 
ميراث دار علم كتاب نموده است و نيز همان گونه كه در آيه مورد بحثمان نيز اعطاى 
حكمت دليل اين امر است كه خداوند مواهب لدنى ديگرى نيز غير از نبوت در اختيار دارد.

نكته ديگر اينكه تعبير «ايتاء» بر اين مسأله داللت مى  كند كه اين مقامات كسبى نبوده 
بلكه مواهبى لدنى و عطايايى غيبى مى  باشند كه خداوند به برخى افراد اين امت ـ و نه به 

باقى آنها ـ عطا كرده است.
كما اينكه در آيات زير نيز مسأله به همين صورت است: 

           َولََقْد آَتْيَنا َداُوَد َوُسَلْيَم ـ إنَّ ِعْلمًا، َِولََقْد آَتْيَنا لُْقَماَن الِْحْكَمَة أِن اْشكُْر هللا

. َوآَتْيَناُه الُْحْكَم َصِبّيًا :و دربارة يحى مى  فرمايد . ًوَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنّا فَضْال 
لذا مقاماتى از قبيل وراثت كتاب و حكمت، فصل الخطاب، ملك، ُحكم، علم لدنى، تأويل 
احاديث، آشنايى با زبان پرندگان، نرم كردن آهن، بينات، تأييد به روح القدس و سلطان 
مبين، مناصب و مقاماتى هستند غيبى و لدنى كه غير از نبوت و رسالت بوده و همانطور كه 
به اصفياء برگزيده امتهاى پيشين عطا شده  اند به اصفياء برگزيده امت پيامبر آخرالزمان نيز 
عطا شده  اند و اينكه عده  اى به وجود آنان در آل ابراهيم معترف بوده ولى وجودشان را در آل 

محمد منكر شده  اند فقط از روى حسد و جهود و انكار مى  باشد.
محور سوم: مراد از ملك عظيم 

با دقت در آيه شريفه اين سؤال در ذهن شكل مى  گيرد كه باتوجه به اينكه در تاريخ انبياء 
خبرى از زمام دارى ابراهيم يا اسماعيل يا اسحاق يا يعقوب نيست و از پادشاهى يوسف 
بر مصر نيز  تعبير به ملك عظيم نشده منظور از ملك عظيم كه به آل ابراهيم داده شده 

1.  تفسير ابن ابى حاتم: ج 3، ص 59؛ درا المنثور: ج 2، ص 349
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چيست؟
ُهنَّ َقاَل إنِّي  دقيقاً مانند همين سؤال در مورد آيه َوإِذ اْبَتَلى ِإْبَراِهيَم َربُُّه بَِكِلَماٍت َفأَتمَّ
جَاعُِلـَك لِلنَّاسِ إمَاماً  مطرح مى  شود و اينكه با وجود إخبار آيه به اين مطلب كه ابراهيم 
از سوى خداوند به مقام امامت بر مردم انتخاب شده اما جايى نقل نشده كه وى عهده  دار 

حكومت و دولت باشد.
در پاسخ به اين سؤال مى  گوييم: تاريخ بشرى، ظهور و بروزى جاودانى براى ابراهيم به 
جاى گذاشته كه تمدنهاى بزرگ هم از انجام مانند آن عاجز بودند و آن ظهور و بروز همان 
گسترش آيين توحيد حنفى و گرايش جوامع بشرى از بت پرستى به يكتاپرستى مى  باشد. به 
همين علت است كه خداوند اين مسئله را به ملك عظيم توصيف نموده در حاليكه همزمان 

براى زندگى دنيوى تعبير «متاع قليل» را به كار مى  برد.
نكته  اى كه مى  بايست به آن توجه داشت اين است كه كلمة «ملك» در اصل وضع لغوى 
خويش معناى سلطه و قدرت و اقتدار مى  دهد لذا اين ملك باتوجه به صفت «عظيم» كه در 
آيه به آن متصف شده به معناى قدرتى كه بر همة قدرتهاى موجود بر زمين غلبه مى  كند 

مى  باشد.
در روايات اهل بيت  نيز به تفسير «ملك عظيم» اشاره شده است.

در صحيحه بريد عجلى از امام باقر  نقل شده كه آن حضرت در مورد آيه مورد بحث 
فرمود: 

ــف يقّرون فـي آل ابراهيم  ــل واالنبياء واالئمة، فكي «جعل منهم الرس
وينكرونه فـي  آل محمد؟... الملك العظيم أن جعل فيهم ائمة من أطاعهم 

أطاع اهللا ومن عصاهم عصـي اهللا فهو الملك العظيم».1
در روايات ديگرى از اهل بيت نيز كه ذيل آياتى كه خداوند در آنها در وصف خليفه خود در 
زمين سخن گفته2 وارد شده است، همين تفاسير براى ملك عظيم بيان گرديده است.

1.  كافى: ج 1، ص 206، ح 5
2.  بقره: 30. نكته  اى كه در اين دسته آيات بايد بدان دقت نمود اين است كه جميع مالئكهـ  با تمام قدرتهاى فراوانى 
كه دارا هستند مثل اماته، احياء، تدبير، وحى، كتابت اعمال، عذاب و ... امر به خضوع و انقياد در برابر خليفه خدا 

در زمين شدند كه اين مسأله حاكى از سلطان و ملك عظيمى  است كه به او عطا شده است.
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محور چهارم: جمع بين ملك و نبوت
مسألة ديگرى كه آيه به آن تأكيد دارد اين است كه خداوند متعال بين نبوت و حكمت 
و ملك جمع كرده و همگى را باهم عطا نموده است. لذا حسودانى كه اين امر را در 
مورد عترت پيامبر منكر شده و معتقدند كه نبوت و خالفت و امامت براى آنان قابل 
جمع نمى  باشد بايد بدانند كه اين مسأله و جمع بين اين مقامات يك سنت جديد و 
تازه نبوده بلكه سنتى است الهى كه در تمام خاندان انبياء اجرا شده است. كما اينكه 
در حديث يوم الدار اشاره شد كه حضرت فرمودند: «ما بعثت نبى اال وبعث من بيته 

وصيا و وزيرا و وارثا و خليفة له».
و مكرر نقل شده است كه اهل بيت  و بنى هاشم در برابر انكار و عجيب شمردن 
جمع بين خالفت و نبوت براى خويش، همين آيه شريفه را ـ  أْم َيْحُسُدوَن النَّاَس 
َعَلى َما آَتاُهُم اهللاُ ِمن َفْضِلِه َفَقْد آَتْيَنا آَل إبَراِهيَم الِْكَتاَب َوالِْحْكَمَة َوآَتْيَناُهم ُمْلكًا 

عَظِيماًـ   به عنوان پاسخ تالوت مى  نمودند.
اساساً در ميان اين امت كسى غير از عترت پيامبر وجود ندارد كه بتوان نبوت و خالفت را 
در او جمع نمود زيرا نبوت فقط مختص به آنان است لذا اين امر تأكيد مى  كند كه سبب 

حسادت، مسأله خالفت و امامت مى  باشد. 
كما اينكه حضرت رضا  با استفاده از آيه أْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آَتاُهُم اهللاُ 
ُسوَل َوأولِي اْألْمِر  ِمن َفْضِلِه و آيه َيا أيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أِطيُعوا اهللاَ َوأِطيُعوا الرَّ
مِنْكُمْ بيان فرمودند: « اولوا االمرى كه اطاعتشان بر افراد با ايمان واجب شده كسانى  اند 
كه خداوند، كتاب و حكمت به آنان عطا فرموده لذا منظور از ملك، اطاعتى است كه بر خلق 

واجب شده است.»1
لذا مى  توان نتيجه گرفت مسأله مهمى كه پيامبر در اواخر حيات خويش مأمور تبليغ آن شد 
ـ بَلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإلَْيَك ِمن َربَِّك َوإن لَْم َتْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَسالََتُهـ  مسألة امامت الهى 
شخصى بود كه برخوردار از حكمت لدنى و علم كتاب بوده و از جانب خداوند مفتخر به ملك 
عظيم گشته بود و به همين واسطه محسود مردمان واقع شده بود اما خداوند به پيامبرش 

1.  عيون اخبارالرضا: ج 2، ص 209؛ امالى صدوق: ص 617، ح 843
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.َواهللاُ َیعصُمك ِمَن النَّاِس وعده داد كه
اميرالمؤمنين  در احتجاجى كه با معاويه داشتند به اين مسأله اشاره مى  فرمايند: 

ــّل بيده، ونفخ فيه من  ــد آدم الذى خلقه اهللا عّزوج ــن حس « و أول م
روحه، وأسجد له مالئكته، وعّلمه االسماء كّلها واصطفاء علي العالمين، 
فحسده الشيطان فكان من الغاوين. ثّم حسد قابيل هابيل فقتله، فكان من 

الخاسرين.
ونوح حسده قومه فقالوا: ما هذا إّال بََشٌر ِمْثُلُكْم َيْأُكُل ِمّما َتْأُكُلوَن 
ــَرُب ِمّما َتْشَربُونَ    *  َو لَِئْن أَطْعُتْم بََشًرا ِمْثَلُكْم إنَُّكْم إًذا  ِمْنُه َو َيْش
لَخاِسُرونَ   1  وهللا الخيرة يختار من يشاء، ويختص برحمته من يشاء، 

ويؤتـي الحكمة والعلم من يشاء.
ثّم حسدوا نبيّنا محّمداً، أال ونحن أهل البيت الذين أذهب اهللا عنهم 

الرجس، ونحن المحسودون كما حسد آباؤنا».
« اولين كسى كه به آدم حسادت ورزيد شيطان بود، آدمى كه خداوند متعال 
او را با دستان قدرت خويش آفريد و از روح خود در او دميد و مالئكه را امر 
به سجده به او نمود و تمامى اسماء را به او ياد داد و او را بر همة جهانيان 

برگزيد. لذا شيطان با حسادتش از زمره گمراهان گرديد.
سپس قابيل بر هابيل حسد ورزيد و او را كشت لذا از زيانكاران گرديد.

و نيز نوح مورد  حسد قومش واقع شد  و گفتند: اين شخص بشرى مانند 
شما بيش نيست كه از هرچه شما مى  خوريد و مى  آشاميد او نيز مى  خورد 
و مى  آشامد و شما مردم اگر بشرى مانند خود را اطاعت كنيد بسيار زيانكار 

خواهيد بود . 
 در حاليكه حق انتخاب مخصوص خداوند است. سپس به پيامبرمان محمد
حسد ورزيدند،  بدانيد و آگاه باشيد كه ما همان اهل بيتى هستيم كه خداوند 
ــاخت و همانگونه كه پدرانمان  هرگونه پليدى و آلودگى را از آنان دور س

1.  مؤمنون: 33
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مورد حسد واقع شدند ما نيز محسود مردمان واقع شديم».1
نكته : 

از آنجايى كه اصطالح اهل بيت، حضرت صديقه كبرى را نيز در برمى  گيرد، اين مقام 
اعطاى كتاب و حكمت و ملك عظيم براى آن بانو نيز قطعاً به اثبات خواهد رسيد كه در 

روايات متعددى به اين امر اشاره شده است.
از امام باقر  نقل شده است كه فرمود: « ولقد كانت (صلوات اهللا عليها) طاعتها مفروضة 

علـي جميع من خلق اهللا من الجن واالنس والطير والبهائم واالنبياء والمالئكة».2

جمع  بندى
مسألة وراثت مناصب و مقامات غيبى پيامبر از جمله ادله  اى است كه واليت اهل بيت را 

بر دين و امت اثبات مى  نمايد.
منظور از اين وراثت، معناى عامى است كه هم وراثت معنوى و مقامات لدنى را دربردارد و 
هم وراثت امور مادى را و شواهدى هم كه صاحبان هر يك از دو قولـ  اختصاص وراثت به 
وراثت معنوى و نيز اختصاص وراثت به مسائل مالىـ  براى اثبات مدّعاى خود اقامه مى  كنند 

ناقض يكديگر نبوده و داللت هم در انحصار وراثت در معناى مورد ادعاى خويش ندارند.
اين وراثت، وراثتى است اصطفايى كه طى آن وارث به اصطفاء و اجتباء الهى تمامى آنچه را 

كه مورث دارا بوده به ارث مى  برد.
خود  به  مخصوص  شرايطى  داراى  و  داشته  تفاوت  هايى  مالى  وراثت  با  اصطفايى  وراثت 

مى  باشد.
پس از پيامبر گروهى برگزيده از امت آن حضرت هستند كه به مقام اصطفاء الهى نائل گشته 

و وارثان معنوى و لدنى مقامات وحيانى و غيبى ايشان مى  باشند.
با توجه به برخى آيات از قبيل آيات 77 ـ 79 سورة واقعه و نيز احاديثى مثل حديث ثقلين، 

اين افراد برگزيده، اقرباى رحمى پيامبر و اهل بيت او مى  باشند.

1.  احتجاج: ج 1، ص 234
2.  دالئل االمامة  طبرى، ص 102، 106
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