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احمد زکي يماني /ع ّمار ابوطالبي

ش��يخ احمد زک��ي يماني ـ که بي��ش از 25
س��ال وزير نفت عربس��تان س��عودي بود و
چهرهاي است شناخته شده در جهان ـ اخيراً
مؤسسهاي فرهنگي در لندن با عنوان «الفرقان»
تأسيس کرده که در شهرهاي مکه و مدينه نيز
داراي شعبه ميباشد .مؤسسة ياد شده ضمن
انتشار کتب متعدد ؛ مانند «فهارس مخطوطات
در جه��ان اس�لام» ،فرهنگنامهاي ب��ا عنوان
المنوره» نيز
«موسوعة مکة المکرمه و المدينة ّ
به چاپ رسانده است.

موس��وعة پي��ش گفت��ه ک��ه جديدترين

مجموعة منتشر شده از سوي مؤسسة
الفرقان ميباشد با دو ويژگي زير سامان
يافته است:

الف) از نظر محتوا

ـ مجلد اول اين موسوعه از کلمة آبار «آب»
شروع و به کلمة اثيفيه «اث» ختم مي شود ،لذا
به نظر ميرس��د کار تهيه ،تدوين و چاپ آن
بسيار طوالني گردد.
ـ در اين مجموعه کوش��ش شده همة آنچه
مربوط به حرمين ش��ريفين اس��ت گردآوري
ش��ود ،که شامل اسامي اشخاص و خاندانها،
ن��ام مکانها ،نام کتابها ،تصاوير ،نقش��هها
و ...خواهد بود.
ـ س��عي ش��ده هر مدخل به وسيلة يک نفر
تهيه شود ،هر چند برخي اشخاص در نوشتن
چندين موضوع و مدخل همکاري داشتهاند.
ب) از نظر شکل ظاهري

آل البيت
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اين ن��ام ،مرکب اس��ت از مض��اف (آل) و
مضاف الي��ه (البيت) .آل در لغ��ت يعني اهل،
عيال 1،نانخور ،خان��واده ،جماعت ،پيروان
ونزدي��کان 2.بعض��ي گفته ان��د «آل» در اصل
«اهل» بوده که «ها» به «الف» تبديل شده است.
اين ،نظريهاي است مشهور؛ بطوري که سيبويه
3
و محق ّقان از ادباي ع��رب هم چنين گفتهاند.
البته جوهري و ابن منظور اين نظريه را ترجيح
دادهاند که الف دوم منقلب از واو در«اول» باشد
4
و لذا آن را با عنوان مادة «اول» آوردهاند.
ابن جوزي گويد« :آل اس��مي اس��ت براي
هركسي كه به فرد داراي مرجعيت ،در آنچه
كه داراي مرجعيت است رجوع كند» ،که اين
رجوع گاهي به نسب است و گاهي به سبب و
اصل آنَ ،
«آل» به معناي «رجوع كرد» اس��ت.
و «تأويل» نيز از همين گرفته شده است 5 ».اما
از جه��ت معنا هر دوي اينها با کمي اختالف
در يک معنا اس��تعمال مي شوند 6و آن اينکه
«آل» به بعضي چيزها اضافه ميشود و به بعضي
ديگر خير ،چراکه لفظ «آل» به انسانهاي مهم
اختصاص دارد و به انسانهاي معمولي اضافه
نميشود؛ همانطور که به زمان ،مکان و خداي
تبارک وتعالي اضافه نميشود .البته گفته شده

از نگاهی دیگر

ـ اي��ن موس��وعه در قطع رحل��ي ،با کاغذ
گالسه و به صورت تمام رنگي و بسيار نفيس
چاپ شده که داراي  655صفحه است.
ـ همانگونه که اش��اره ش��د ،اين موس��وعه
شامل تصاوير نيز مي باشد.
از آنج��ا که چاپ اول اين مجموعه بس��يار
محدود بوده ،تنها در اختيار برخي از متفکران
سعودي قرار گرفته است.

آنچ��ه در ادام��ه ميآي��د ترجم��ة مدخل
آلالبيت اين موس��وعه مي باش��د که توس��ط
آقاي عمر عثمان عريق نوشته شده است.
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ب��ه خداي تعالي نيز اضافه ميش��ود و«آل اهلل»
ميگوين��د ،حتّي قريش��يان خ��ود را «آل اهلل»
مي ناميدهاند وعرب نيز هنگامي که به ايش��ان
اس��تغاثه جستند ،آنان را «يا آل اهلل» 7يعني «اي
قريشيان» خطاب مي کردند .همينگونه است
که به حافظان قرآن نيز «آل اهلل»گفتهاند 8.پس
در نتيجه «آل الحائک » و «آل مصر» و«آلالقرن
العشرين» نميگويند در حاليکه «اهل» در تمام
9
آنچه ذکر شد برخالف «آل» است.
اما «اه��ل» در لغت به نزدي��کان يا خانواده
اطالق ميش��ود و به معناي کس��اني است که
با انس��ان معاشرت دارند؛ مانند همسر يا فرزند
که با فرد زندگي ميکنند .به معناي عش��يره و
ذويالقربي [خويشاوند] نيز آمده است .جمع
آن ني��ز «اهل��ون» و«آهال» و«أهال» ميباش��د.
ب��ه معناي آنچه که به چي��زي اختصاص دارد
ني��ز ميآيد؛ مانند اهل ق��رآن ،اهل حديث و
اهل فقه و ...به معناي نفس[خود] نيز ميآيد،
همانطور که در حديث ا ّم س��لمه آمده است:
ك عَ
��ك َه َوا ٌن» که منظورش
َلى أَ ْهِل ِ
س ِب ِ
َ«ليْ َ
از اه��ل خ��ود پيامبر 9مي باش��د؛ يعني «از
خ��واري آنها آس��يبي به تو نميرس��د» و به
معناي معتقدين به انديشه يا عقيده نيز ميآيد؛
مث��ل اينکه بگويي  :اهل دين فالن يا مذهب
فالن .به معناي مج��اورت جايي هم ميآيد؛
مثل اهل مکه .بر مستحق چيزي بودن نيز اطالق
ميشود؛ مثل اينکه بگويي فالني اهل  ...است
و م��ردم نيز ميگوين��د فالني اهل  ...اس��ت؛

يعني مستحق آن است.
اما کلمة «بيت» گاهي به معناي مکاني است
که انس��ان ش��ب را در آن ميگذراند؛ اعم از
اينک��ه ثابت يا در حرکت باش��د که جمعش
نيز «بيوت» و «ابيات» اس��ت وگاهي نيز مجازا ً
به خان��وادة مرد گفته مي ش��ود .بر دو مصرع
از شعر نيز «بيت» اطالق ميشود؛ زيرا کالمي
11
اس��ت که به صورت نظم جمع ش��ده است.
بيت به معناي شرف وش��ريف نيز آمده است
که اه��ل و آل نيز در اين معن��ا با آن مترادف
هستند؛ مث ً
ال ميگويي «بيت حصن الفزاريين»
يا «آل حصن» و «آل عمران» و اينکه ميگويي
«فال ٌن بي��ت قومه» يعني ش��ريف قوم خويش
اس��ت .مجازا ً بر ازدواج هم اطالق ميش��ود؛
«ب��ات فالن» يعني ازدواج کرد .به معناي کاخ
نيز آمده اس��ت .از زن نيز ب��ه کنايه بيت تعبير
ميش��ود و «بيت اهلل» نيز اس��م َعلَ��م بال َغلَبهاي
12
است که مجازا ً بر کعبه اطالق ميشود.
اما ترکيب «آل البيت» در نزديکان پيامبر9
اس��تعمال گرديده و درطول تاريخ ،در قلمرو
اس�لامي منحص��ر به ايش��ان ش��ده اس��ت و
اصطالح «اه��ل البيت» نيز مرادف آن اس��ت
وگفته ميشود« :آل النبي» ،و«آل محمد» 9
وگاهي نيز از آن با «آل عبا» تعبير مي شود.
«عترت» در لغت به نسل وگروه نزديک به
شخص 13گويند .و نزديکان انسان؛ از فرزند
وغي��ر فرزند 14،و نيز خان��دان نزديک كه از
15
دنيا رفتهاند.
10

احاديث وارده در بارة «آل البيت»

احاديث متعلّق به موضوع را ميتوانيم تحت
عناوين متعدد جمع کنيم؛ مانند حديث کس��اء
(العباء) وحديث مباهله وحديث ثقلين وحديث
چگونگي درود فرس��تادن بر ايشان (صلوات)
وحديث حرمت زکات بر اهل بيت.

حديث کساء

ام سلمه،
شهر بن حوش��ب گفت :شنيدم ّ

همس��ر پيامبر هنگامي که خبر [ش��هادت]
حس��ين بن علي آمد ،اهل عراق را لعن کرد

و گفت« :او را کش��تند ،خداوند بکشدشان.
ب��ه او نيرنگ زدن��د و او را خ��وار كردند،
خدا لعنتش��ان کند .دي��دم فاطمه 3نزديك

ظهر پي��ش پيامبر آم��د ،در حاليکه ظرف
كرده بود ،در طبقي آورد و در مقابلش��ان

گذاشت .پيامبر به او فرمودند :پسر عمويت

کجاست؟ گفت :در خانه است .فرمودند برو
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حريرهاي را كه مخصوص ايش��ان درست

از نگاهی دیگر

گويا عترت هر ش��خصي ،خانواده و قوم او
هس��تند؛ کس��انيکه به آنها پناه ميبرند و بر
ايش��ان اعتماد ميکنند .16اما «العباء» يا کس��اء
شناخته شده اس��ت :لباس چاك دار بزرگي
است که آس��تين ندارد وروي پيراهن پوشيده
17
ميشود.
کلمة «آل» در قرآن کريم آمده اس��ت .در
حاليکه به غير از نبي اضافه ش��ده است مانند:
«آل عمران» و«آل يعقوب» به معناي خاندان و
«آل فرعون» و«آل لوط» و مانند آن ،به معناي
پيروان ديني يا سياسي.
کلمة «اهل» ني��ز در حال اضافهبه غير بيت،
بس��يار در قرآن و سنت آمده است .گاهي به
معناي منتس��بين ب��ه يک باور و انديش��ه؛ مثل
فرم��ودة خداوند« :ي��ا اهل الکت��اب» و«اهل
االنجي��ل» و«اه��ل المغف��ره» و«اه��ل التقوي»
ميآيد وگاهي به معناي س��اکنان جايي؛ مثل
القري» و«أهل المدينه»
فرمودة خداوند« :أهل َ
و«أهل َم ْديَن» و«يا َ
أهل يثرب» و ...گاهي نيز به
معناي همسر است؛ مانند فرمودة خداوند« :إِْذ
وسى َ
أل ْهِلِه» و «سا َر ِبأَ ْهِلِه» و مانند آن.
قاَ َل ُم َ
ترکيب «أهل البيت» س��ه بار در قرآن آمده
است:
َ
َ
ـ ُ
(قالوا أ َت ْع َجب َ
��ن أ ْم ِر اهللِ َرح ُ
مَْت اهللِ َو
ني ِم ْ
ٌ جَ ٌ 18
َب َركاُتُه َعَليْ ُك ْم أَه َ
ْ��ل اْلبَيْ ِت إَِّنُه مَحيد ميد).
يعني ابراهيم واهلش.
راض َع ِم ْن َقبْ ُل َف َ
ت هْ
َل
قال ْ
ـ ( َو َح َّر ْمنا َعَليِْه مْالَ ِ
َ
َ ُّ ُ
ْل َبيْ ٍت َي ْكُفُلوَنُه َل ُك ْم َو ُه ْم َلُه
أدُلك ْم عَلى أه ِ

ناص ُحو َن) 19.يعني اهل بيت موسي. 7
ِ
ُ
جْ
َ
َ
ب َج الا ِهِليَِّة
ب ْج َن َترَُّ
ـ ( َو ق ْرن يف ُبُيوِتك َّن َو ال َترََّ
َ
ُ
ني الزَّكاةَ َو أ ِط ْع َن اهللَ
الصالةَ َو آت َ
األو 
ىل َو أَِق ْم َن َّ
ريد ُ
َو َر ُس َ
اهلل ِلُي ْذ ِه َب َعن ُ
ولُه إِمَّنا ُي ُ
س
الر ْج َ
ْك ُم ِّ
أَه َ
��ت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْطهرياً) 20واين آيه
ْل اْلبَيْ ِ
شاه بيت اين بحث است.

بگو بيايد ،دو پس��رش را نيز نزد من بياور.
ام س��لمه گف��ت :فاطمه در حاليکه دس��ت
ّ

121

هريک از پسرانش در يک دستش بود ،آمد

وعلي نيز به دنبال ايش��ان ميآمد تا اينکه

همگي بر پيامبرخدا وارد شدند و ايشان آن
دو را در آغوش خود نشاند وعلي در سمت
راست او وفاطمه در سمت چپش نشستند.

ام س��لمه گفت :پيامبر عباي خيبري را که
ّ
ف��رش اتاق خواب ما بود گرفتند ودور همه
ايشان پيچيدند با دست چپ خود دو طرف
کس��اء را گرفته و با دس��ت راست خود به
سوي خدا اشاره کردند و فرمودند:

س َو َط َّه َر ُه ْم
ُم أَهِلي أَْذه َ
َب َعنْه ُ
«أَلله َّ
الر ْج َ
ُم ِّ
س
ُم أَهِل��ي أَْذه َ
َب َعنْه ُ
َت ْط ِهرياً  ،أَلله َّ
الر ْج َ
ُم ِّ
ُم
ُم أَهِلي أَْذه َ
َب َعنْه ُ
َو َط َّه َر ُه�� ْم َت ْط ِهرياً ،أَلله َّ
س َو َط َّه َر ُه ْم َت ْط ِهرياً».
الر ْج َ
ِّ
گفتم  :يا رس��ول اهلل ،آيا من از اهل ش��ما
نيستم؟ فرمودند :چرا داخل کساء بيا .ا ّم سلمه
گفت :بعد از اينکه دعايشان براي پسرعموي
خود ،علي و پسرانش و دخترشان فاطمه تمام
21
شد ،داخل شدم.
ام
و در روايت ديگري از ابن حوشب ،از ّ
ُم َه ُؤ َ
الِء أَه ُ
ْل َبيْت َو
سلمه آمده اس��ت« :الله َّ

يِ

يِ» 22و در روايت��ي ديگر از عبداهلل بن
اصت
َخ َّ
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ام سلمه ،از ام سلمه آنقل کرده
مغيره مولي ّ

استَ « :ه ُؤ َ
الِء أَ ْهِلي َو ِعرَْ
تِتي».

23

پيامبر9

در روايات زيادي آمده است که
راضي نش��دند که ا ّم س��لمه داخل کساء شود
ك إلىَ
ول��ي در عوض آن ب��ه او فرمودند« :إَِّن ِ ِ
َخيرْ أَو َعَلى َخيرْ » ؛ «تو رو به خوبي هس��تي،

يا تو بر خوبي هس��تي» 24در روايتي ديگر ابن
حوش��ب از ا ّم سلمه نقل ميکند که پيامبر نزد
او بودند .پس علي و فاطمه وحس��ن وحس��ين
با ايش��ان همغذا ش��دند .پ��س از صرف غذا
خوابيدن��د و پيامب��ر با عبا ي��ا رواندازي روي
آن ه��ا را پوش��انده ،فرمودن��د« :الله��م »...
25
وحديث را ذکر مي نمايد.
عايشه در روايتي ميگويد :پيامبر صبح زود
از منزل خارج شد ،در حاليکه «مِ ْر ٌط مُ َر َّحل»
که از پشم س��ياه رنگ بود ،بر دوش داشتند،
حسن بن علي آمد .او را داخل کردند ،سپس
حس��ين آم��د ،او را نيز داخل کردند ،س��پس
فاطم��ه وپس از او علي را ني��ز داخل کردند،
سپس اين آيه را تالوت کردند:
يد ُ
اهلل ِلُي ْذ ِه َ��ب ع ُ
س أَه َ
(إِنمََّا ُي ِر ُ
ْل
الر ْج َ
َنك ُم ِّ
26
ريا).
اْلبَيْ ِت َوُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْط ِه ً
نووي گويد :مِرط يعني کساء و عبا ومُ َر َّحل،
پارچة رنگ آميزي شده که تصوير شتر بر آن
27
نقش بسته است.
انس بن مالک روايت ميکند پيامبر 9شش
ماه هنگاميکه براي نماز صبح خارج ميشدند،
از مقاب��ل خانة فاطمه عبور ميکرد و ميگفت:
يد ُ
«الص َ
الُة َيا أَه َ
يت»! (إِنمََّا ُي ِر ُ
ب
َّ
اهلل ِلُي ْذ ِه َ
ْل اْلبَ ِ
28
َ
عُ
س أه َ
ريا)
ْل اْلبَيْ ِت َوُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْط ِه ً
الر ْج َ
َنك ُم ِّ
و روايت ش��ده که ايشان عباس و فرزندانش را
نيز شامل مي کردند و ميفرمودندَ« :يا َر ِّب ه َ
َذا
َمي ِصنُْو أَبي َو َه ُؤ َ
الِء أَه ُ
اسرُ ْ
ت ُه ْم ِم َن
ع ِّ
ْل َبيْيِتَ ،ف ْ
ِ
َالَئت ه َ
النَّارَ ،كس� ي إي ُاه م ب َ
َذا»؛ «اين عمو و
ِ َ ْت�رِْ َِّ مِ يِ

حديث مباهله

آج َ
ك ِفي��ِه ِمن َب ْع ِد
قال تعال��يَ « :ف َم ْن َح َّ
ِ
َم��ا َج َ
ْع أَْبنَاءَنا
اءك ِم َن اْل ِعْلم َفُق ْل َت َع َال�� ْواْ َند ُ
َاءك ْم َوِن َساءَنا َوِن َس ُ
َوأَْبن ُ
اءك ْم َوأَنُف َسنَا وأَنُف َس ُك ْم

َج َعل َّل ْعنَُة اهللِ عَ
َه ْ
َلى اْل َكاِذِب َ
ني».
��ل َفن ْ
ُث َّم َنبْت ِ
س��عد ابن ابي وقاص مي گويد وقتي اين آيه
(آي��ه مباهله) نازل ش��د پيامبر عل��ي ،فاطمه،
ُم
حسن و حسين را صدا زده و فرمودند« :الله َّ
َه ُؤ َ
الِء أَهْلي»؛ « 34خدايا! اينان اهل من هستند».
33
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هم طراز پدر من اس��ت .ايشان اهل بيتم هستند،
از آتش حفظشان كن؛ همانگونه كه اينها را با
پوشش خود در برگرفتم ».آستانة در و ديوارهاي
خانه آمين ميگفتند وايش��ان ني��ز ميفرمودند:
29
آمين و اين سه بار تکرار ميشد.
شيعه نيز حديث کس��اء را با اختالف کمي
در لف��ظ و غ��ور زي��ادي در عم��ق معنا نقل
كردهاند .از عمره بنت افعي روايت ش��ده که
گفت :شنيدم ا ّم س��لمه ميگويد اين آيه «إِنمََّا
ي��د ُ
اهلل ِلُي ْذ ِه َب ع ُ
س أَه َ
ُي ِر ُ
ْل اْلبَيْ ِت
الر ْج َ
َنك ُم ِّ
ريا» در خانة من نازل ش��د .در
َو ُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْط ِه ً
آن هنگام هفت نفر بودند :جبرئيل ،ميکائيل،
رس��ول اهلل ،علي ،فاطمه ،حسن و حسين .ا ّم
سلمه گفت :من نيز در آستانة در ايستاده بودم،
گفتم يا رس��ول اهلل آيا من از اهل بيت نيستم؟
يِ
َّب»
ك َعَلى َخ إَّنك من أ ْزو
فرمود« :إَِّن ِ
اج الن ّ
يرْ ِ ِ ِ ْ َ ِ
تو بر خوبي هس��تي ،تو از همسران پيامبري و
30
نفرمود :تو از اهل بيت هستي.
همچنين از امام رضا 7آوردهاند که ايش��ان
از پدرانشان ،از حسين بن علي ،از ا ّم سلمه نقل
کردهان��د که وي گفت :اي��ن آيه در خانة من
و در روزي ک��ه حضرت در من��زل من بودند
نازل شد .پيامبرخدا نزد من بودند ،سپس علي،
فاطمه ،حس��ن وحس��ين را خواندند ،جبرئيل
آمد و عبايي فدکي را بر روي ايش��ان کش��يد
ُم َه ُؤ َ
الِء أَه ُ
ْل َبيْت،
آنگاه پيامب��ر فرمودند« :الله َّ
يِ

س َو َط ِّه ْر ُه ْم َت ْط ِهرياً»؛
ب َعنْه ُ
ُم أَْذ ِه ْ
الله َّ
الر ْج َ
ُم ِّ
«خدايا! اينان اهل بيت من هستند .خدايا! پليدي
و ناپاك��ي را از ايش��ان دور بدار و پاك ش��ان
گ��ردان!» جبرئيل 7فرمود :يا محمد من هم
از ش��مايم؟ حضرت فرمودن��د :تو هم از مايي
اي جبرئيل .ام س��لمه گفت :ع��رض کردم يا
رسولاهلل و من هم از اهل بيت شما هستم آمدم
تا داخل عبا شوم .فرمودند :ا ّم سلمه! سر جايت
بايست تو رو به خير هستي و از همسران پيامبر
خدا ميباش��ي .آنگاه جبرئيل فرمود :بخوان يا
يد ُ
محمد« :إِنمََّا ُي ِر ُ
اهلل  » ....در شأن پيامبر و علي
31
و فاطمه و حسن و حسين.
در روايتي ،حسين از پدرش نقل ميکند که
پيامبر فرمودند :يا علي ،اين آيه (در حاليکه به
آية تطهير اشاره داشتند) در شأن تو و دو سبط
32
من و نيز ائمه از فرزندان تو نازل شده است.
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قال تعاليُ( :ق ْل َ
ال أَ ْس��ئَُل ُك ْم َعَليِْه أَ ْجراً إِ َّ
ال
مْالََوَّدةَ فيِ اْلُق ْربى)  35.زيد بن ارقم گويد :روزي
پيامب��ر براي اي��راد خطبه برخاس��ته ،نزديک
چ��اه آبيکه به آن خُ ��م ميگويند وميان مکه
ومدينه واقعاس��ت ،حمد و س��پاس خدا را به
ج��ا آورده ،پند و موعظه کردن��د و فرمودند:
وش ُك أَ ْن َيأِْتيَن
َّاس أََنا َب َش ٌر ُي ِ
«أَ َّما َب ْع ُد أَُّيهَا الن ُ
يِ
َر ُس ُ
ٌ ُ
ول َرِّبي َفُأ ِج َ
يب َو إِِّني َت ِارك ِفيك ُم الثَّ َقَلينْ ِ
َ ُ
َاب اهللِ َو
أَ َّوهُُل َما ِكتَاب
ُاهللِ ِفيِه النُّوُر ف ُخذوا ِب ِكت ِ
استَ ْم ِس ُكوا ِبه»؛ «اما بعد ،اي مردم ،من انساني
ْ
هستم كه نزديك اس��ت فرستادة ر ّبم بيايد و

من دعوت خدا را پاس��خ گويم! و من دو چيز

124

گرانبها را در ميان ش��ما بر جاي ميگذارم؛

كت��اب خدا كه درآن نور و هدايت اس��ت ،به
كتاب خدا دس��ت يازيد و ب��ه آن چنگ زنيد»

نسبت به کتاب خدا تش��ويق و ترغيب نموده
ُ َ ِّ ُ َ
َ ُ
وس��پس فرمودندَ « :و أهْل َبيْيِت أذك ُرك ُم اهلل فيِ
أَهْل َبيْت ُأَذ ِّكُر ُك ُم اهللَ أَهْل َبيْت ُأَذ ِّك ُر ُك ُماهللَ
فيِ ِ يِ
ِ يِ
َ
يِ»؛ «اه��ل بيت من ،در مورد اهل
ْل َبيْت
فيِ أه ِ
بيت��م خ��دا را به يادت��ان م��يآورم .در مورد
اهل بيتم خ��دا را به يادتان ميآورم ،در مورد
اهل بيتم خدا را به يادت��ان ميآورم ».حصين
پرسيد :اي زيد ،اهل بيت او کيانند؟ آيا زنان
او از اهل بيتش نيس��تند؟ گفت :زنان ايش��ان
از اهل بيت هس��تند ولي اهل بيت او کس��اني
هس��تند که بعد از او صدقه برايشان حرام شده
است .پرسيد چه کساني هستند؟ گفت :ايشان

من دوست داشته باشيد و به آنها چنگ زنيد

تا گمراه نشويد ».پرس��يده شد :اي نبي خدا،
اهل بيت ش��ما کيس��تند؟ فرمودن��دَ « :عِل ٌّي َو
اي َو ِت ْس�� َعٌة ِم ْن ُوْل ِد حُْ
ال َسينْ ِ أَِئ َّمٌة أَْب َرا ٌر
ِسبْ َط َ

همانا ايشان اهل بيت من و خاندانم از گوشت

و خون من مي باش��ند 39».واز امام صادق از
پدرانش��ان روايت ش��ده پيامبر فرمودند« :إِِّني
مِّل ٌ��ف ِف ُ
تِتي أَه َ
خَُ
َاب اهللِ َو ِعرَْ
ْل
يك ُم الثَّ َقَلينْ ِ ِكت َ
َل َّي حْ َ
َ
تَقا َحتَّى َيردَا عَ
ال ْو َ
ض
َبيْيِت َو إَِّن ُه َما ل ْن َي ْفرَِ
ِ
َكهَاَتينْ» و دو انگشت را به هم چسباندند .جابر
ابن عب��داهلل انص��اري برخاس��ت و گفت :يا
رس��ول اهلل عترت شما کياناند؟ فرمودَ « :عِل ٌّي
َ
حُْ
حُْ
حْ َ
َو ال َس ُن َو ال َسينْ ُ َو األِئ َّمُة ِم ْن ُوْل ِد ال َسينْ ِ
إِلىَ َي ْوم اْل ِقيَا َمِة»؛ علي و حسن و حسين و ائمه
ِ
40
از فرزندان حسين تا روز قيامت.
حديث چگونگي درود فرستادن بر ايشان:

ق��ال تعالي (إ َّن اهللَ َو َمالِئ َكتَُه ُي َصُّلو َن عَ
َلى
ِ
يِ
ُّ
ِّ
َ
ين آ َمنُوا َصلوا عَليِْه َو َسل ُموا
َّب َيا أَُّيهَا َّال ِذ َ
الن ِّ
41
َت ْسِلي ًما).

ابو مس��عود انصاري گويد :در مجلس سعد
ب��ن عباده بوديم که پيامبرخ��دا نزد ما آمدند.
بشير بن سعد به ايشان عرض کرد :خداوند به
ما امر کرده بر شما درود فرستيم ،اي فرستادة
خ��دا ،چگون��ه بر ش��ما درود فرس��تيم؟ وي
گويد :پيامبر خدا سکوتي کردند تا جاييكه
آرزو كرديم کاش او چنين پرسش��ي را طرح
ُم
نميک��رد .پس فرمودن��د ،بگويي��د« :الله َّ
م َّم ٍد َو عَ
��ل عَ
َص ِّ
آل حَُ
َل��ى حَُ
م َّمد» تا آنجا
َل��ى ِ
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خاندان علي ،خاندان عقيل ،خاندان جعفر و
خاندان عباساند .پرس��يد صدقه بر تمام ايشان
36
حرام است؟ گفت :بله».
در روايت ديگري از ابو سعيد خدري آمده
ٌ ُ
است :پيامبر فرمودند« :إِِّني َت ِارك ِفيك ُم الثَّ َقَلينْ ِ
إِ َّ
ال أَ َّن أَ َح َد ُه َما أَ ْكرَُب ِم َن َ
ُاهللِ مَمُْدوٌد
اآلخ ِر ِكتَاب
لىَ َ
تِتي أَه ُ
ض َو ِعرَْ
ْل َبيْت
ِم َ
��ن َّ
الس�� َماِء إِ األ ْر ِ
يِ
َل َّي حْ َ
َ
تَق��ا َحتَّى َيردَا عَ
ال ْوض»؛
َو إَِّن ُه َما ل ْن َي ْفرَِ
ِ
«من دو چيز گرانبها را در ميان ش��ما بر جاي
ميگ��ذارم؛ يكي از آن ها بزرگتر از ديگري
اس��ت ،كتاب خدا كه ريسمان است كشيده
ش��ده از آس��مان تا به زمين و عترت من يعني
اهل بيتم و اين دو از هم جدا نميگردند تا در
37
كنار حوض بر من وارد شوند».
در روايت ديگري از ابو س��عيد اس��ت که
«َفاْن ُظُروِني َب خَ ْ
تُلُفوِني» ؛ «ببينيد بعد از من در
مِ
38
مورد اينها چگونه رفتار مي كنيد».
اما ش��يعيان ميگويند :موس��ي بن عبد ربّه
ميگويد :ش��نيدم حس��ين بن علي روزي در
زمان حيات پدرش در مس��جدالنبي ميگفت:
ش��نيدم پيامبر خدا مي فرمودند« :أَ َ
ال إِ َّن أَه َ
ْل
وه ْم حُِ
بيِّب َو تمََ َّس ُ��كوا ِب ِه ْم
َبيْت أَ َما ٌن َل ُك ْم َفأَ ِحبُّ ُ
يِ
ضُّلوا »...؛ «آگاه باش��يد كه اهل بيت من
َل ْن َت ِ

ُأ َمنَاُء َم ْع ُصوُم��و َن أَ َ
ال إَِّن ُه ْم أَه ُ
ْل َبيْت َو ِعرَْ
تِتي
يِ
ِم ْن حَ ْ
ل ِمي َو َد ِمي»؛ «علي و دو نوهام و نُه نفر

125

الس ّ
الُم َك َما َق ْد ُعِّل ْمتُم» 42و در
که فرمودند « َو َّ
ُم
روايت ابو حامد س��اعدي آمده است« :الله َّ
َ
َص ِّل َعَلى حَُ
اجِه َو ُذ ِّرَّيتِ ه َك َما َصَّليْ َت
م َّم ٍد َو أ ْز َو ِ
43
يم »...تا آخرحديث
َعَلى إِْب َرا ِه َ
حديث حرمت زکات بر اهل بيت
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اب��و هريره گويد :پيامب��ر فرمودند صدقه بر
ما حالل نيس��ت 44.در ج��اي ديگر ميگويد:
هنگاميكه حسن بن علي خرمايي از خرماهاي
صدق��ه را برداش��ت و در دهانش گذاش��ت،
پيامب��ر فرمودند« :کخ کخ» ت��ا او خرما ها را
از دهانش بيرون انداخت ،سپس فرمودند :آيا
متوجه نشدي که ما صدقه نميخوريم؟
در صحيح مسلم آمده اس��ت که فرمودند:
45
«...آنها را بي��رون بينداز ،آيا ندانس��تي»...
مطلب بن ربيعة بن حارث در حديثي طوالني
گفته اس��ت :دو نفر از جوانان بني هاش��م نزد
پيامبر رفتند و از او خواستند تا در جمعآوري
صدقات مش��غول به کار ش��وند ت��ا آنها نيز
همانند م��ردم از صدقات دريافت کنند .پيامبر
به ايش��ان فرمودن��د :صدقه ب��راي آل محمد
شايس��ته نيس��ت ،چرا که صدقه [در حقيقت]
چ��رک و ناپاک��ي مردم اس��ت 46.در روايت
اب��ن ش��هاب آندو را عبد الم ّطل��ب بن ربيعة
ب��ن حارث بن عبدالم ّطل��ب و فضل بن عباس
معرفي مي نمايد.
در رواي��ت ديگري که اب��و رافع آنرا نقل
ک��رده و ابو داود ني��ز آورده ،پيامب��ر فرمود:

آقاي هر قومي از خودش��ان اس��ت وصدقه بر
47
ما حالل نيست.
آل البيت کيستند ؟

اهل س��نت در اينکه «آل البيت» کياناند،
اخت�لاف کردهان��د و چند نظ��ر در اين ميان
وجود دارد:

نظرية اول:

کساني هستند که زکات بر آنها حرام شده.
قائلين به اين نظريه خود سه دسته هستند:
ال�ف) ايش��ان بني هاش��م و بن��ي الم ّطلب
هس��تند .شافعي و احمد بن حنبل بنا به يكي از
نقلهايي كه از او ش��ده و ثعلبي در اين گروه
هس��تند 48.مقريزي نيز همين نظري��ه را اختيار
کرده و با روايتي از جبير بن مطعم آنرا تأييد
كرده است .او ميگويد من و عثمان بن عفان
خدم��ت پيامبر رفته ،عرض کرديم :از خمس
خيبر ب��ه بني الم ّطلب دادي و ما را رها کردي
و ما نيز به منزلة يکي از ش��ما هس��تيم .گفتند:
بني هاشم و بني الم ّطلب يکي هستند! 49سپس
مقري��زي ميگوي��د :پس صحيح اس��ت [که
بگوييم] اص ً
�لا جايز نيس��ت در هيچ حکمي
ميان بني هاش��م وبني الم ّطلب فرق قائل شد؛
چرا که به نص پيامبر آنها يکي هس��تند ،پس
صحيح اس��ت که ايش��ان آل محمد هس��تند
وحال ک��ه آل محمدند پس صدق��ه بر آنها
ح��رام اس��ت 50.همچنين با حديث «حس��ني»
ب��ر آن اس��تدالل کردهاند که مف��اد آن چنين
اس��ت :پيامبر عباس و فرزندانش را با پوششي
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در برگرفتند و س��پس فرمودن��دَ« :يا َر ِّب ه َ
َذا
َمي ِصنُْو أَبي َو َه ُؤ َ
الِء أَه ُ
اس�ُت�رُ ْ ُه ْم
ع ِّ
ْل َبيْيِتَ ،ف ْ
ِ
َالَئت ه َ
اهم ب َ
َذا»؛ «اين
من النَّارَ ،كس� ي إي ُ
ِ َ ِ َ ْت�رِْ َِّ مِ يِ
عمو و هم طراز پدر من است .ايشان اهل بيتم
هس��تند ،از آتش حفظشان كن؛ همانگونه كه
اينها را با پوش��ش خود در برگرفتم ».آنگاه
در و ديواره��اي خانه آمين گفتند و پيامبر هم
سه مرتبه فرمودند :آمين.
و در روايتي ديگر خطاب به عباس فرمودند:
اي عمو ،فردا ب��ا فرزندانت نزد من آييد .پس
آنها را جمع كرده و در پوششي قرار داد ...تا
51
آخر روايت.
ب) اختصاص��اً بن��ي هاش��م هس��تند و اگر
بخواهيم ايش��ان را مش��خص و معين نماييم،
همانط��ور که زيد اب��ن ارق��م ،راوي حديث
ثقلين معين كرده :خاندان علي ،عقيل ،جعفر
و عباس هس��تند .قائلين به اين نظريه معتقدند:
مراد از «البيت» خويشاوندان است و اين همان
نظري است که امام ابو حنيفه و امام احمد در
يکي از آراي خود به آن تمايل پيدا کردهاند،
همانطور که ابن قاس��م يکي از ائمة مالکي نيز
آن را اختيار کرده اس��ت و بعضي از ايشان تا
بدانجا پيش رفتهاند کهگفتهاند :هرکس آل را
به غير از اين تفسير کند ،نظرية نامربوطي داده
اس��ت .ابن حجر هيتمي گفته اس��ت« :اينطور
52
که اينان گمان ميکنند نيست».
ج) آل البيت ،بني هاش��م به باال هس��تند تا
غالب از اجداد پيامبر .پس پيامبر بني الم ّطلب

و بن��ي اميه و بني نوفل و باال تر از ايش��ان ،از
طبقات قريش هم داخل مي شوند .اين نظري
اس��ت که بعضي از اصحاب امام مالک به آن
53
قائل شدهاند.
گفتني اس��ت اينها خان��دان ابولهب را از
بني هاشم جدا کردهاند و اين به خاطر عاقبت
بدي بود که او و همسرش دچار آن گرديدند.
البته از فرزندان او برخي هم مس��لمان شدهاند.
اگر معيار نس��ب باشد ،نسبت ابولهب با پيامبر
نکتهاي است که بر کسي مخفي نيست.
از طري��ق ابن عمر و ابو هريره و عمار ياس��ر
روايت ش��ده ک��ه درة بنت ابي له��ب به مدينه
هجرت کرد .در آنجا برخي زنان به خاطر آيه
ت َيدا أَب ي لهََ ٍب َو َت ّب) که در مورد پدرش
(َتبَّ ْ
ميباش��د به او کنايه زدن��د .او نيز اين ماجرا را
براي پيامبرخدا نقل ميکند .ايشان نيز سکوت
ک��رده ،پ��س از آنکه نم��از ظه��ر را با مردم
خواندند ،خطبهاي ايراد نموده ،ميفرمايندَ« :يا
َّاس َ ،ماِلي ُأ َ
وذى فيِ أَ ْهِلي؟»؛ «اي مردم،
أَُّيهَا الن ُ
چرا در مورد اهلم م��را آزار مي دهيد؟»  54ابو
هري��ره روايت کرده که س��بيعه دختر ابو لهب
ن��زد پيامبر آمد و گف��ت :اي پيامبرخدا ،مردم
م��ي گويند تو دختر هي��زم جهن ّمي! پيامبرخدا
خطب��هاي ايراد كرده ،فرمودندَ :م��ا َب ُ
ال أَْق َوام
ٍ
ن فيِ َق َراَبت» ؛ «چه ميش��ود كس��اني را
ُي ْؤُذوَنيِ
يِ
55
كه در مورد خويش��انم مرا اذيت ميكنند؟»
اينها داللت دارد که از ذرية ابو لهب آنها که
مؤمناند داخل بني هاشم هستند.

127

نظرية دوم:

آل بي��ت نب��ي ،تنها فرزندان و همس��ران او
هس��تند .از منظر صاحبان اي��ن نظريه« ،آل» و
«اهل» يكي هستند .لذا گفتهاند وقتي بگوييد:
«آل الرجل» يا «اهله» يك چيز هستند ومقصود
ش��ما از آن ،فقط همسر يا همسران و فرزندان
او اس��ت .اينكه فرزن��دان پيامب��ر داخل اين
مفهوم هس��تند ،امري اس��ت روشن .همسران
آن حضرت را از باب تش��بيه به خويشاوندان
داخل نمودهاند؛ چ��را كه رابطة پيامبر با آنها
با وفاست وي مرتفع نميشود ،چون ايشان به
ن��ص آيات قرآن ،با هيچ ي��ك از زنان گيتي
همگون نيس��تند 56.و «امّه��ات المؤمنين» بوده
و در دنيا و آخرت بر آنها حرام ميباش��ند و
در دو جهان همس��ر پيامبر هستند .پس نسبت
ايشان با پيامبر ،قائم مقام نسب است.
آية  32و  33س��ورة احزاب كه «تطهير»

در آنه��ا آمده وآية 34در ش��أن ايش��ان

(همس��ران پيامبر) نازل ش��ده اس��ت .پس
خارج س��اختن آنها از مفه��وم آل و اهل

صالح نيست.

س��اعدي روايت��ي نقل كرده ك��ه در آن
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پيامبر به اين امر تصريح كرده و گفتهاند:

َ
ُم َص ِّل عَ
َلى حَُ
اجِه َو ُذِّرَّيتِِه»...
«الله َّ
م َّم ٍد َو أ ْز َو ِ
ش��وكاني در حالي كه اي��ن قول را ترجيح
ميدهد ،ميگويد :و اما همس��ران پيامبر ،از
جهت س��ياق آي��ه در ضم��ن آل البيت وارد
ميش��وند؛ چرا ك��ه مخاطب آيات س��ه گانة
57

(ذكر ش��ده) ايش��اناند و اينان هس��تند كه در
خانههاي او ساكن بودهاند و در منزل او اقامت
داشتهاند .اما داخل بودن علي و فاطمه و حسن
و حس��ين به اين دليل اس��ت كه ايش��ان سبب
نزول آية تطهير هستند؛ همانطور كه در بعضي
احاديث پيشگفته به آنها تصريح ش��ده و او
اين قول را ديدگاه ميانه ناميده است .اگر كسي
آيه را مختص به يك��ي از دو گروه بداند ،در
حقيقت بعضي كه ورودش��ان واجب است را
وارد كرده و آنرا كه اهمالش جايز نيس��ت،
مهمل گذاشته اس��ت .گروهي از محققان هم
اي��ن را پذيرفتهاند؛ مانن��د قرطبي ،ابن كثير و
ديگران .ابن حجر هيثمي هم آنرا ترجيح داده
و گفته است :عز بن عبدالسالم فتوا داده است
كه بايد به اينه��ا اكتفا كرد؛ يعني به فرزندان
و همس��ران ايشان و اين با توجه به صلوات در
تشهد امري ظاهر و آشكار است.
عبدالحميد طهماز ميگويد :بازگشت همة
اينه��ا جز پيامب��ر به خديجه اس��ت؛ چرا كه
حس��نين از فاطمه هس��تند و او دختر خديجه
اس��ت و علي هم در حاليكه كوچك بود در
خانه او رش��د و نمو يافته و سپس بعد از وي،
با دخترش (فاطمه) ازدواج کرده اس��ت .پس
روش��ن است كه بازگش��ت اهل بيت پيامبر به
خديجه است نه غير او و اين همان است که ابن
حجر عسقالني آنرا تقرير كرد .ساير همسران
پيامبر هم به طور طبيعي داخل ميش��وند؛ چرا
58
كه خطاب آيه به تمام ايشان است.

نظرية سوم:

از نگاهی دیگر
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آل و اهل در مورد همس��ران به کار ميرود.
شوكاني از ابن عباس ،عکرمه ،مقاتل بن سليمان
و س��عيد بن جبير چنين نقل كرده است 59.امام
بخاري ،ابن ابي حاتم و ابن عساكر هم از اين
دس��ته هستند 60.ايشان گفتهاند :مراد از «البيت»
خانة پيامبر اس��ت و مسكن همسران او به خاطر
قول خداوند كه ميفرمايدَ ( :و اْذ ُك ْر َن ما ُيتْل ى
ال ْك َمِة إِ َّن اهللَ كا َن

آيات اهللِ َو حْ ِ
يف ُبُيوِت ُك َّن ِم ْن ِ
َلطيفاً َخبرياً) و همچنين سياق آيه هم مربوط
يِ
َّب ُق ْل
به همسران پيامبر است ،از آية (يا أَُّيهَا الن ُّ
َ
واج َ
ك) عکرمه مي گويد هركس بخواهد
أل ْز ِ
با او مباهله ميكنم كه اين آيه دربارة همسران
61
پيامبر نازل شده است.
بخاري از طريق ابي معمر ،از انس بن مالك
ضمن يك حديث طوالن��ي روايتي ميآورد
ك��ه مفاد آن چنين اس��ت :روز ازدواج پيامبر

ب��ا زينب بنت جحش ،بعد از آنكه از حضور
طوالني مدت برخي حض��ار مجلس ناراحت
شده بودند ،به سمت اتاق عايشه حركت كردند
و از مجلس خارج ش��دند ،سپس به خانة تك
تك همسرانش رفتند ،در حاليكه به تك تك
«الس َ
الُم عَ
َليْ ُك ْم أَه َ
ْل اْلبَيْ ِت َو
ايشان ميگفتندَّ :
َرمَْ
حُة اهللِ...» 62.بعد هم روزي دعا کرده ،گفتند:
آل حَُ
م َّم ٍد ُقوتاً» 63به اين معنا
ُم ْ
«الله َّ
اج َع ْل ِر ْز َق ِ
كه روزي آنها كفايت زندگيش��ان را بكند.
معلوم است كه اين دعا مستجاب است و تمام
بني هاش��م و بني الم ّطلب را نفرمود .در حالي
كه در ميان اينها اف��راد ثروتمند و برخوردار
ِ
روزي همة آنها به حد کفاف
وج��ود دارد و
نبوده است .آنچه در صحيحين از عايشه آمده
نيز مؤيد اين نظريه اس��ت ك��ه گفت :تا زمان
حيات پيامبر اتفاق نيفتاد كه خاندان محمد از
64
نان خورش سه روز سير شوند.

129

نظرية چهارم:
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ايش��ان به خص��وص علي ،فاطمه ،حس��ن
و حس��ين هستند .ابو س��عيد خدري ،مجاهد،
قتاده و كلبي نيز اين را گفتهاند 65.نظر شيعيان
نيز همين اس��ت و ن ُه نفر از فرزندان حسين را
ني��ز به ايش��ان اضافه ميكنند .البته نظر ش��يعه
كمي بعد ،به طور مس��تقل ذكر خواهد ش��د.
اينه��ا در تأييد نظرية خود ،به آيه اش��اره مي
كنند كه آنچه در آن آمده ،مخصوص ذكور
اس��ت نه زنان و آنِ« :لُي َط ِّه َر ُك ْمَ ...عن ُ
ْكم» است
و اگر اختصاص به زنان داش��ت مي بايس��ت
بفرمايد «ليطهرك��ن ...عنكن» .البته دو حديث
«كساء» و «مباهله» هم روشن ميكنند كه مراد
از آيه همان افراد ياد ش��ده هستند .همچنين به
ُ َّ َ َ ُ ُ َ َ
َّ مَْ َ
آية «قل ال أ ْس��ألك ْم َعليِْه أ ْج�� ًرا إِال ال َوَّدة فيِ
اْلُق ْرَبى» 66نيز استدالل كرده و گفتهاند :قربي
آل محمد و همان افراد ياد ش��ده هستند 67.به
اينها اعتراض ش��ده كه گروهي از مفسران،
تقرب به خدا تفسير كردهاند؛ يعني
قربي را به ّ
در مقابل تبليغ ،چيزي از ش��ما نميخواهم جز
تقرب به خدا .ابن عباس
دوس��ت داش��تن در ّ
گفته اس��ت« :يعني اجري از شما نميخواهم
مگ��ر اينكه مرا به خاطر قرابت و نزديكي كه
به ش��ما دارم دوست بداريد؛ چرا كه كسي از
قريش نيس��ت مگر اينكه ميان آنها و ايشان
68
قرابتي باشد».
و اگر بپذيريم كه آن قرابت نس��بي اس��ت،
اينك��ه محصور در افراد ياد ش��ده باش��د را

نمي پذيريم بلكه ش��امل تمام قريش ميشود
تا به خاطر نزديكي آنها به پيامبر حقوقش��ان
مراع��ات ش��ود و م��ورد آزار و اذي��ت قرار
69
نگيرند.

نظرية پنجم:

آل و خاندان او پيروان ايش��ان هستند؛ يعني
امّت وي تا روز قيامت و شامل دور و نزديك
ايشان نيز ميشود .اين نظريه از جابر بن عبداهلل،
برخي صحابه و س��فيان ثوري روايت ش��ده و
نووي و ازهري نيز اينرا ترجيح دادهاند.
اينان ب��ه حديث واثل��ة بن اس��قع ليثي ـ از
اصحاب ص ّفه ـ تمس��ك كردهان��د كه پيامبر
حس��ن و حس��ين ا صدا زدند و ه��ر كدام را
برروي يكي از پاهايش��ان نش��اندند و فاطمه و
شوهرش را نيز به آغوش خود نزديك كرده،
س��پس لباس خود را دور ايش��ان كش��يدند و
ُم هَ�� ُؤ َ
الِء أَهْلي» واثله گويد:
فرمودند«« :الله َّ
پرسيدم :اي پيامبرخدا ،من نيز از اهل شمايم؟
فرمودن��دَ « :وأَ َ
نت ِمن أَهِلي» 70دليل آوردهاند
كه واثله از بني ليث بن بكر بن عبد مناف بوده،
و اينكه او از صحابي و تابعين پيامبر ميباش��د.
اينكه پيامبر سلمان و عبداهلل بن مسعود را نيز
از اهل بيت خود به حساب آوردند ،مؤيد اين
71
معناست.
گفتهان��د :لف��ظ «آل» از «آل» «ي��ؤول» ،به
معناي رجع مش��تق ش��ده و بازگشت اتباع هم
به متبوع ايشان است؛ چرا كه او امام و موالي
72
ايشان است.

از نگاهی دیگر

آل پيامبر پرهيزكاران از امت اويند .قاضي
حسين اينرا حكايت كرده و راغب اصفهاني
77
و گروهي از علما هم به آن متمايل شدهاند.
ايش��ان به آنچه از انس روايت ش��ده تمسك
كردهاند ك��ه گفت :از پيامبر پرس��يدند :آل
محمد كياناند؟ فرمودند« :همة پرهيزكاران»،
و اين آيه را تالوت کردن��د؛ (إِ ْن أَ ْوِليَآ ُؤُه إِ َّ
ال
مُْ ُ َ 78
التَّقون) .
به اين نظر اعتراض كردهاند كه اين حديث
را تنها نوح بن مريم از يحيي بن سعيد ،از انس
رواي��ت كرده ،از طريق ديگ��ري هم از نافع
بن هرمز از انس روايت ش��ده كه اهل حديث
ب��ه رواي��ت هيچ ك��دام از اي��ن دو احتجاج
79
نميكنند.
كالم خدا با نوح دربارة پسرش را هم دليل
آوردهان��د ( :إِ ْن أَ ْوِليَ��آُؤُه إِ َّ
ال مْالُتَُّقو َن) و گفته
اند ،خداوند او را به خاطر شركش از اهل نوح
خارج كرد .پس فهميده ميشود كه آل پيامبر
پيروان متّقي ايش��ان هس��تند .بر اين مطلب هم
اشكال ش��ده كه مراد اين است« :او از اهل تو
نيست ،از آن كساني كه به تو امر كرديم ،آنها
را با خود ببري چرا كه خداوند قبل از آن ،به او
ْ َ ُ 80
ال َم ْن َسبَ َق عَ
ْل َ
فرم��ودَ ( :و أَهَ
ك إِ َّ
َليِْه الق ْول)
پس فرزند او از كساني نيست كه نجات آنها
ضمانت شده است .البته اين اعتراض ،آنها را
در نظرش��ان كمك ميكند؛ چرا كه ايشان آن
را به تقوا مقيد كردهاند نه به نسب.
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عالم��ه دواني ميگوي��د« :آل او كس��اني
هس��تندكه از طريق نسب يا نسبت به ايشان باز
گردن��د و همانط��ور كه بر گروه اول [نس��ب]
صدق��ة ظاهري را حرام كرده ،برگروه دوم نيز
صدقة معنوي را؛ يعني پي��روي از ديگران در
علوم و معارف .پس آل ايشان كساني هستند كه
به وي بر ميگردند يا به حسب نسبت رساندن
به زندگي جسماني پيامبر؛ مانند فرزندان نسبي
ايشان يا به حسب نسبت رساندن به حيات عقلي
پيامبر؛ مانند فرزندان روحي ايش��ان ،از علماي
راس��خ و اولياي كامل و حكم��اي متألّه كه از
انوار پيامبر بهره گرفتهاند 73».به اين نظر اشكال
شده كه پيامبر اجمال را با گفتههايشان« :صدقه
اج َع ْل ِر ْز َق
ُم ْ
برآل محمد حالل نيست» و «الله َّ
آل حَُ
م َّم ٍ��د ُقوتاً» و نيز اختصاص صلوات بر آل
ِ
ايش��ان در دعا ،بر طرف كردهاند .تمام اينها
داللت بر خصوصيت آل و اهل ايشان ميكند؛
چرا كه صدقه بر اتباع ايش��ان حرام نيس��ت و
آنها ملزم به زندگي به قدر كفايت نيس��تند و
مأمورند در تشهد تنها بر آل او صلوات و درود
بفرس��تند .بنابراين ،اين يك��ي از ويژگيهاي
74
پيامبر است و اتباع او در آن داخل نميشوند.
آنگاه پيامبر خود مي��ان آل محمد و امت فرق
گذاشتند .هنگامي كه قوچي را قرباني كردند،
ُ��م َت َقبَّ ْل ِم ْن حَُ
م َّم ٍد
دع��ا كرده فرمودند « :الله َّ
75
م َّم ٍ��د َو ِم ْن ُأ َّمِة حَُ
آل حَُ
م َّم ٍ��د » 9مقريزي
َو ِ
ميگويد :ببين چگون��ه ميان آل و امتش فرق
76
گذاشت و حقيقت عطف هم مغايرت است.

نظرية ششم:

131
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بهتر اس��ت ب��ا قول خداوند ك��ه قبل از آن
اح ْل فيها
آمده ،به ايش��ان اعتراض كردُ« :قْلنَا مْ ِ
ْل َ
ِم ْن ُك ٍّل َز ْو َجينْ ِ اْثنَينْ ِ َو أَهَ
ك إِ َّ
��ب َق
ال َم ْن َس َ
َعَليِْه اْل َق ْو ُل َو َم ْن آ َم َن 81.»...كه خداوند حمل
ش��دگان را اينگونه ش��مرد :از ه��ر نوعي دو
جفت و اهل خودت و كساني كه به تو ايمان
آوردند.
اگر اه��ل پيامبر و مؤمنان ،داراي يك معنا
بودن��د ،آنان را بر اهل عط��ف نميكرد؛ چرا
كه عطف مقتض��ي مغايرت اس��ت .مقريزي
ميگويد« :درس��ت اين است كه پرهيزكاران
امت او اولياي او هستند ،نه اهل و آلش؛ چرا
كه جايز اس��ت يكي از آنها از خويشاوندان
پيامبر باشد ولي در عين حال از آل وي نباشد؛
مانند ابو لهب وگاهي ش��خص از اوليا هست
ام��ا در همان ح��ال ،از نزدي��كان و اقارب او
82
نيست».
اما گرايش عمومي شيعيان به اين است كه
آل محمد وآل نبي و عترت (كه مقصودشان
فرزن��دان علي ب��ن ابيطال��ب 7از حضرت
فاطمه است) به يك معني هستند ،ليكن برخي
از متأخرين ايشان كه بهاء الدين اربلي و ريان
بن صلت قمي از آنان هستند ،سعي كردهاند
83
ميان «آل وعترت» با «اهل» تفاوت بگذارند،
اما عموم ايش��ان قائل شدهاند كه اهلبيت پنج
نفرند؛ پيامبر ،علي ،فاطمه ،حس��ن وحس��ين.
بعضي از گروههاي ش��يعي ،به خصوص اثني
عش��ريها ،ن ُه نفر از فرزندان حس��ين را هم به

ايش��ان اضافه ميكنند و آنها را ائمة معصوم
ميدانن��د 84.حت��ي برخ��ي از غالي��ان از فرقة
حروفية باطني اين پنج نفر را بر پرچمهايشان
به ش��كل پنجة با ِز انسان رس��م كرده و گمان
85
كردهاند آن به لفظ جاللة «اهلل» اشاره دارد!
و همس��ران پيامبر و كساني غير از حضرت
فاطم��ه ،از فرزن��دان پيامبر و كس��اني غير از
حس��ن و تمام فرزندان��ش و كس��اني غير از
حسين و فقط يكي از فرزندانش ،از نوادگان
پيامب��ر را از اهل نميدانن��د و گمان ميكنند.
86
امام دوازدهم همان مهدي منتظر است.
برخ��ي به ش��يعه ،بهخاطر ادع��اي عصمت
و امامت ب��راي آلالبيت ،اعت��راض كردهاند .
ابنتيمي��ه گفته اس��ت « :در اين آيه و حديث
ـ حديث كسا و آية تطهير ـ داللتي بر عصمت
و امامت ايشان نيس��ت» 87و همچنين تعيين ن ُه
نفر از آنها به عنوان امامان بعد از علي وحسن
وحس��ين و ادع��اي اينك��ه نهمين از ايش��ان
(دوازدهم نسبت به قبلي ها) همان مهدي منتظر
است .تمام اينها حرفهايي بي دليل است كه
با معيارهاي ما ثابت نميشود؛ چراكه عصمت
تنها براي پيامبران است .اما در آية تطهير چيزي
ك��ه داللت بر عصمت اهل بيت نمايد نيس��ت
بلكه به عكس ،اگر آنها خ��دا را در آنچه به
آن امركرده اطاعت كنند ايش��ان را ازگناهان
پاك ميكند 88.شكي نيستكه اين ادعا بيش
از آنكه از متون ناشي شود ،از ديدگاه آنها در
89
بارة خالفت ناشي ميشود.

از نگاهی دیگر
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و نيز اگر امر محصور در «اهل بيت» است،
پس چرا س��لمان فارس��ي را به ايش��ان ملحق
كردهاند و اُم كلثوم دختر علي و مادرش فاطمه
90
بنت اسد را از آنها خارج نمودهاند؟!
تمام آنچه علما گفتهاند كه ش��يعه هم جزو
آنان است ،خالصه ميكنيم در اينكه فاطمه
و عل��ي و حس��ن و حس��ين ،همگ��ي به نص
حديث كس��ا و مباهله ،اهل كسا يا عبا هستند
و همس��ران پيامبر از «اهل بيت» ميباش��ند .با
توجه به شمول آية  30تا  34سورة احزاب و
آل عل��ي ،آل جعفر ،آل عقيل و آل عباس،
تمام ايش��ان آل محمد هس��تند كه زكات بر
ايش��ان حرام اس��ت ـ غير از همسران ايشان،
بنا به نظر همه ـ و ب��ه مقتضي احاديث وارده
نميت��وان آنها را ب��ه عنوان کارگ��زاران بر
زكات به كار گرفت.
همچنين روش��ن ش��دكه قراب��ت درجاتي
دارد؛ قراب��ت علي و فاطمه ،بع��د از اين دو،
قرابت حس��ن و حس��ين به اجم��اع ،در مرتبة
نخس��ت قرار دارد .با اينكه عم��و (در اينجا
عباس) همطراز پيامبر اس��ت اما خويشاوندي
91
ظاهرا ً به معناي خويشاوندي علي مي باشد.
با اي��ن وجود ،گاه��ي آنچه عم��وم مردم
و خص��وص عرب ب��ه آن معتقدن��د ،به ذهن
ميآيد كه نسب تابع پدر است نه مادر! و اگر
آنگونه اس��ت ،چطور فرزندان علي از فاطمه
داخل نسب پيامبر ميشوند؟
مقريزي از اين پرس��ش پاس��خ داده است:

در اينجا دو نظريه هست:
 .1آنه��ا داخل در نس��ب پيامبرند كه نظر
ش��افعي و يكي از آراي احمد اس��ت و دليل
آنهم اجماع مسلمين بر داخل بودن فرزندان
فاطمه در ذرية پيامبر است؛ چرا كه هيچيک
از دختران ايش��ان فرزندي ک��ه باقي بماند بر
جاي نگذاش��تند .پس كساني از فرزندان بيت
او به ايشان منسوب ميشوند که از فاطمهاند و
دربارة حسن پسر دخترشان فرمودند« :إِ َّن اْبن
يِ
هَ
َذا َس��يِّ ٌد»...؛ «همانا اين پس��رم سرور است»
هنگام��ي كه از فاطم��ه متولد ش��د فرمودند:
«أَُروِني اْب�ِن�يِ َما مََّ
ُموه؟»؛ «پس��رم را به من
سيْت ُ
نشان دهيد ،نامش را چه گذاشتهايد ؟» فاطمه
فرمود :او را حرب نامي��دهام ،فرمود :بلكه او
حسن است!
 .2داخل در نسب پيامبر نستند و اين نظرية
ابوحنيفه و يكي از آراي احمد اس��ت و دليل
ايش��ان نيز اين اس��ت كه فرزندان دختران در
حقيقت منس��وب به پدران خود هستند ،پس
هذلي و تيمي و عدوي اگر از همس��ر هاشمي
خود فرزند دار ش��وند ،ب��ه نظر يقين ،آن بچه
هاشمي نخواهد بود.
اما اينك��ه فرزندان فاطمه داخل ذرية پيامبر
هستند ،شرافتي است كه اين تبار بزرگ و پدر
بزرگوار دارا هستند.كسي كه در عالم هيچ كس
به مقام او نميرس��د ،به خاطر قوت و جاللت
و عظيم القدر بودن پيامبر ،اين ش��رافتي است
92
که به فرزندان دختر هم سريان پيدا ميكند.

133

پس در حقيقت اينجا دو نظريه نداريم؛ چرا كه
هر دو به خصوصيت پيامبر در اين مسأله اتفاق
دارند و در غير ايش��ان ني��ز متفق اند بر اينكه
فرزندان دختر به مادرشان منتسب نميشوند.

شريف و سيد

ب��ا گذش��ت زم��ان ،اصط�لاح «آل البيت»
جهتگيري ديگري پيدا كرد و منسوبان به آن،
خودشان يا ديگران آنها را به شريف ،اشراف
يا سيد ،س��اده متصف كردند .پس به كساني
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كه از نس��ل حسن بودن اش��راف و بر كساني
93
كه از نسل حس��ين بودند ،ساده اطالق شد.
البته س��يوطي يادآوري ميكند كه هركسي از
آل البيت باشد را شريف مي نامند ،ميخواهد
حسيني باشد يا حسني ،جعفري باشد يا عقيلي
و يا عباس��ي و تا آغاز عه��د فاطميان در مصر
به همين صورت ب��ود و هنگامي كه فاطميون
حكومت را به دست گرفتند ،اسم «شريف» را
94
تنها مختص فرزندان حسن و حسين كردند.

از نگاهی دیگر
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عمر ابوبكر باذيب ،درمقالهاي مينويس��د:
«لقب شريف بر كساني كه زير سلطة فاطميان
بودند ،در مصر ،مغرب ،حجاز ،فلس��طين و
قسمتهاي ديگري از س��رزمين شام و عراق
اطالق ش��د و بر كساني از اشراف كه در يمن
و نق��اط ديگر ،خارج از س��لطة آنها بودند،
95
غالباً لقب «سيد» اطالق ميشد».
عب��داهلل محمد سنوس��ي ،در خصوص اين
اشكال به اين نتيجه رس��يدكه  :ما نميتوانيم
بگوييم اص ً
ال ميان دو لقب فرقي نيست ،بلكه
تفاوتي دارند و آن اينكه هرگاه كس��ي امور
مك��ه و مدينه يا يك��ي از آنه��ا را عهدهدار
ميش��د و او از نس��ل حسن و حس��ين بود ،به
«ش��ريف» مل ّقب ميگش��ت و االّ او تنها سيد
96
بود.
محمد عب��ده يماني مينويس��د :اهل عراق
تنها كس��ي را كه از بني عباس بود ش��ريف
ميناميدند و بسياري از اهل شام و غير آنها؛
مانند مصريان ،تنها كس��ي را ك��ه از فرزندان
علي ب��ن ابيطالب بود ش��ريف ميخواندند
و بلكه تنها كس��اني را كه از فرزندان حس��ن
و حس��ين بودن��د ،ش��ريف ميش��مردند ،اما
در حج��از ،ش��ريف اطالق نميش��د مگر بر
كس��اني از فزندان حس��نين كه امارت مكه را
عهده دار ميش��دند .خالصه اينكه دو لقب
از نظر دالل��ت لفظي و معن��وي فرقي ندارند
و تمام آنچه ذكر ميش��ود ،تنها عرفي اس��ت
كه محدود به موقعيت خاصي اس��ت و عرف

عام نيس��ت .پس هر سيّدي شريف است و هر
97
شريفي سيد.
مصطف��ي اوز ،همانگون��ه ك��ه گذش��ت،
ميگويد :كس��ي که از نس��ل حس��ن باش��د،
ش��ريف ناميده مي شود و كسي كه از حسين
باشد سيدش ميخوانند.
محمد سعيد كمال مينويسد :نخستين كسي
كه لقب شريف به او اطالق شد ،مرتضي عليبن
حس��ين ( 436ـ  355ه��ـ )..و پ��س از او رضي
محمد بن حس��ين (  406ـ  359هـ  ).مي باشد.
بر نس��ل امام علي 7لق��ب «علويين» اطالق
ميش��د .بر نس��ل پدرش از طريق برادران وي،
لفظ «طالبيين»  .اي��ن لقب هيچگاه نه به جعفر
ص��ادق ( 148ـ  80هـ  ).و نه به علي الرضا بن
98
موسي الكاظم ( 202ـ  153هـ  ).اطالق نشد.
محبت آل البي��ت در نزد تمام مس��لمانان،
مظه��ري از احت��رام و محب��ت ب��ه پيامبرخدا
شمرده مي شود و معرفت به ايشان معرفت به
جايگاهش��ان نزد پيامبر است و اگر مسلمانان
ب��ه آن معرفت پيدا كنند ،به حق واجب آنها
و نيز حرمتشان معرفت پيدا ميكنند 99و براي
اين که از س��وي افراد آش��نا اذيت نش��وند،
لباسه��اي خاصي بر ايش��ان اختصاص يافت
تا از ديگران متمايز گردن��د .همزمان ،دفاتر
رسمياي تشكيل گرديدكه شجرهنامههايشان
را ثب��ت و مناقبش��ان را تاري��خ ن��گاري
ميكردن��د وهنگاميك��ه ب��ه خاط��ر تكريم
شخصيتشان از دريافت زكات و صدقات منع

135

ش��دند ،اسامي ايشان در دفاتر بيت المال ثبت
گردي��د و براي آنها حقوقي مش��خص قرار
دادند .براي اينكه افرادي كه به ناحق خود را
به اين خاندان منتس��ب ميكردند از اين مزايا
منع شوند ،در زمان حكومت عثماني منصب
نقيب األشراف درست شد 100كه به امور ايشان
رس��يدگي ميكرد و با انواع مختلفي از كيفر
و جريمه ،مانع مدعيان دروغين ميشدند .اين
منص��ب تا پايان عهد عثمان��ي به فعاليت خود
101
ادامه داد.
حرمت زكات برآل البيت

از آنج��ا كه نظري��ات فقها در مس��ألة «آل
البي��ت» بر احكام مربوط به آن معطوف ش��د
(در نظرية نخس��تكه به س��ه رأي منش��عب
گرديد) مسأله را از اين منظر نگريستهاند كه:
اوالً ،صدقه بر چه كساني حرام است؟ و دوم،
حرمت ب��ه كارگيري ايش��ان در كارگزاري
صدقات.
حرمت پرداخت زکات واجب به اهل بيت
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همانگونهکه گذش��ت زکات ب��ر آل علي،
آل جعفر ،آل عقيل ،آل عباس وآل حارثبن
عبدالم ّطل��ب وموال��ي آنه��ا ح��رام اس��ت.
دراين مس��أله تنها ابن القاسم از مالکيها ابراز
مخالفتکرده اس��ت؛ چرا ک��ه او موالي را از
آل البيت نميداند.
همچنين فقها اتفاق نظريه دارند که همسران

پيامبر جزو کس��اني از آل او نيستند که صدقه
102
برايشان حرام است.
همچنين در اين مسأله تنها ابن قدامه و ابن
تيميه مخالفت کردهاند ،چون امّهات المؤمنين
را از کساني ميدانند که صدقه بر ايشان حرام
اس��ت؛ چرا ک��ه آنه��ا از آل البيت هس��تند
و در اين مس��أله ب��ه آنچه از عايش��ه روايت
شده تمس��ک کردهاند که او صدقهاي را که
خالدبن س��عيدبن عاص برايش فرستاده بود،
رد کرد و گفت :صدقه بر ما آل محمد صدقه
103
حالل نيست.
فقه��ا درب��ارة بن��ي الم ّطلب ،برادر هاش��م
اخت�لاف نظر دارن��د .حنفيها و مش��هور از
مالکيه��ا و يکي از دو نق��ل حنابله معتقدند
که ايش��ان از زکات ميگيرند؛ چرا که داخل
َ
الص َدَق ُ
ني
عموم آي��ة (إِنمََّا َّ
ات ِلْلُف َق َراء َو مْال َسا ِك ِ
ني عَ
َليْهَا َو مْالُ َؤَّل َفِة ُقُلوُب ُه ْم َو ِّ َ
َواْل َعا ِمِل َ
اب
الرق ِ
فيِ
َواْل َغ ِار ِم� َ
يل
يل اهللِ َواْب ِن َّ
الس��بِ ِ
ين َوفيِ َس��بِ ِ
يضًة ِّم َن اهللِ َو ُ
َف ِر َ
يم) 104ميباشند
يم َح ِك ٌ
اهلل َعِل ٌ
اما اينکه در يك پنجم خمس با بني هاش��م
ش��ريکند به خاطر نصرت [ي��اري اهل بيت]
اس��ت نه قرابت واين نص��رت مانع از زکات
نيست.
اما شافعي و مالکي در قول غير مشهورشان
و حنابله در نقل ديگري معتقدند بني الم ّطلب
همانن��د بنيهاش��م از درياف��ت زکات من��ع
ش��دهاند به خاطر رواي��ت پيامبرکه فرمودند :
«أََنا َو َبنُو مْالُ َّطِل ِ��ب مَلْ َن ْفرَت ْق جْ َ
الا ِهِليَِّة َو َ
ال
ِ فيِ

ابو يوس��ف از ابو حنيفه روايت ميکند که
جايز اس��ت هاشمي زکات خود را به هاشمي

از نگاهی دیگر
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اإل ْس�لام»؛ «من فرزند م ّطلب در جاهليت
فيِ ِ
و نه در اس�لام از هم جدا نميشويم» تا آنجا
س
که پيامبر براي آن دليل نيز آوردهاند« :أََليْ َ
خِ��س خُْ
ال ُمس َما ُي ْغنِ ُ
مُُ
يك ْم»؛ «آيا يك پنجم
ِ
فيِ
خمس ش��ما را بي نياز نميكن��د ؟!» البته اگر
ايش��ان از يك پنجم خمس منع شده و دچار
تنگ دستي گرديدند ،بر خالف نظر بعضي از
شافعيها وحنابله ،مذهب بيشتر فقها اين است
105
که از زکات براي ايشان صرف گردد.
ابو حنيفه در زم��ان خودش اجازه داده بود
تا کس��اني از بني هاش��م ک��ه از حقوق خود
محروم گشته بودند ،از زکات استفاده نمايند.
مالکيه��ا هم در قول مش��هوري كه از آنها
نقل شده با ابوحنيفه موافقت کرده وگفتهاند:
بلکه اولويت با آنها است اما شافعي وحنبليها
106
مطلقاً اجازه ندادهاند.
تم��ام آنچه گفته ش��د ،در ب��اب صدقات

واجب بود اما در زمينة صدقات مستحبي ميان
فقها سه نظريه وجود دارد:
 .1ج��واز ،که اين نظر بعضي از حنفيها و
شافعيها است .احمد نيز روايتي در اين زمينه
دارد چرا که صدقات مس��تحبي از اوس��اخ و
چرک مردم نيست.
 .2من��ع ،که نظ��ر بعضي ديگ��ر از حنفي
ه��ا وش��افعيها اس��ت وحنبليها ه��م بر اين
نظريهاند ،چرا که ادل��ه در باب صدقات عام
هستند؛ واجب باشد يا مستحب.
 3ـ ج��واز هم��راه با کراه��ت ،مالکيان در
حاليکه مي��ان ادله جم��ع کردهان��د ،به اين
107
مطلب راي داده اند.

137

ديگر بپردازد؛ چرا ک��ه «الناس» در حديث،
غير از خودشان اس��ت و اين تنها نظر حنفيان
108
ميباشد و ديگران متعرض آن نشدهاند.
كارگ�زاري هاش�مي در صدق�ات در مقابل

دريافت حقوق
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حنفيها و مالکيان و ش��افعيان و گروهي از
حنبليان گفته اند :به كارگيري هاشمي به عنوان
«كارگزار صدقات» جايز نيست ،آن هم به خاطر
حديثي که پيشتر آمد و آنچه که مسلم از ابو
هريره روايت کرده است .البته بيشتر حنبليها و
109
بعضي از حنفيها آنرا اجازه دادهاند.
م��ردم در هم��ة زمانها اينگون��ه بودهاند:
يا حس��رت نعمت��ي را ميخورند يا نس��بت به
آن حس��ادت م��يورزد؛ ي��ا از آن نعمت بر
خوردارند يا محروم از آن ويا شاکر آنند و يا
ناسپاس .خداوند سبحان مي فرمايد:
ذين َك َفُروا ِم ْن أَهْل اْل ِكتاب َو َ
ال
« َما َي َوُّد َّال َ
ِ
ِ
ني أَ ْن ُينَز َ
مُْ
��رك َ
َّل َعَليْ ُك ْم ِم ْن َخيرْ ٍ ِم ْن َرِّب ُك ْم
ال ْش ِ
حتِِه َم ْن َيشاُء َو ُ
َو ُ
اهلل خَ ْ
َص ِب َرمَْ
اهلل ُذو اْل َف ْض ِل
يت ُّ
ِ
اْل َعظيم» 110وباز فرمودَ « :و ُ
اهلل أَ ْعَل ُم ِبأَ ْعداِئ ُك ْم
ً 111
َو َكف ى ِباهللِ َوِليًّا َو َكف ى ِباهللِ َنصريا»
در اينجا بايد به جنبة ديگري نيز اشاره کنيم
وآن اخالق و رفتار کساني است که از آلالبيت
نبودند و نيز کس��اني که از ايشان بودند؛ چرا
که گذش��ت زمان ومرور ايام وسختي دوران
احياناً آنچه را که شايس��ته است از ياد ميبرد.
پس يکبار ديگركساني كه فضايل پيامبرخدا

و مزايايي كه براي اهلبيت ايش��ان ذكر شده
اس��ت را بسيار تكرار ميكنند .آنچه که براي
صفيه بنت عبدالم ّطلب رخ داد و موضعي که
پيامبر گرفتند ياد آور ميش��وم ،چون داللت
روشني است بر حيثياتي که پيامبر را واداشت
ت��ا توجه و دقت ديگران را به خاندان واهلش
متوجه سازد.
از ابن عباس روايت ش��ده که گفت :يکي
از پس��ران صفي��ه ف��وت ک��رد  .وي بر پس��ر
گريست ،پيامبر از او پرسيد :عمه جان! گريه
ميکني؟کسي که فرزندي از او در راه اسالم
بمي��رد ،در بهش��ت خانهاي دارد ک��ه در آن
ساکن مي ش��ود .بعد از آنکه صفيه از محضر
پيامبرخارج شد ،با مردي روبه رو شد که به او
گفت :قرابت ونزديکي به محمد در نزد خدا
از هي��چ چيز کفايت نميکند .بار ديگر صفيه
گريس��ت به گونهاي که پيامبر خدا صداي او
را ش��نيد و از خانه خارج شد و در حاليكه او
را مورد تکريم و نيکي و احسان خويش قرار
داده ب��ود ،فرمود :عمه! ب��ا آن حقيقت که به
تو گفتم ،ب��از گريه مي کني؟ عرض کرد :از
آن نميگريم! و پيامبر را از آنچه واقع ش��ده
بود آگاه س��اخت .حضرت غضبناک ش��د و
فرمود :بالل! براي نم��از اذان بگو بالل امتثال
ك��رد و اذان گفت .پيامبر حم��د وثناي الهي
گفت��ه ،فرمودند :گروهي را چه ميش��ود که
گمان ميکنند قرابت و نزديکي من س��ودي
ندارد! تمام نسب وسببها روز قيامت منقطع

ميش��ود مگر نسب وس��بب من .رحم من در
دنيا وآخرت ب��ه هم متصل هس��تند .عمر بن
خ ّط��اب ميگويد آن روز که اين مطلب را از
پيامبرخدا ش��نيدم ،با ا ّم کلثوم (دختر علي از
فاطمه) ازدواج کردم؛ چرا که دوست داشتم
112
ميان من و ايشان سبب و نسبي باشد.
ابن عمر از پدرش نقل ميکند :هنگاميکه
او ب��ا ا ّم کلثوم ازدواج کرد ،گفت :ش��نيدم

پيامبر خدا فرمود :تمام داماديها يا س��بب و
نسبها روز قيامت قطع ميگردد جز دامادي
113
و سبب و نسب من.
در روايت ديگري از جابر بن عبداهلل ،پيامبر
فرمودن��د :بلکه نفع ميرس��اند ،حتي اگر در
قبيل��ة حکم و ح��اء در يمن باش��د .پس تمام
114
روايت را نقل ميكند.

پینوشتها:
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 . 1جوهري ،اس��ماعيل بن حماد ،الصحاح ،ط،3
ج( 4د.م :د .ن1402 ،ه��ـ1982/م)،1628 ،
ماده «آل».
 .2عال��م ش��اهي ،آب – آيين��ه ،دائرهالمع��ارف
االس�لاميهالکب��ري ،ج( 1ته��ران :س��حاب،
1370ش1991/م) ،408 ،ماده «آل».
 .3راغب اصفهاني ،حس��ين بن محمد ،المفردات في
غري��ب القرآن ،محمد س��يد کيالن��ي (القاهره:
مصطف��ي البابي الحلب��ي و اوالده ،د.ت) 30 ،؛
اب��ن حجرهيتمي ،احمدبنمحم��د ،الدرالمنضود
في الصاله والسالم علي صاحبالمقامالمحمود،
(مدينه:دارالمدينهالمنوره1416،هـ1995/م)89 ،
 .4جوه��ري ج 1627 ،4م��اده(اول)؛ ابنمنظ��ور،
محمدبنمک��رم ،لس��انالع��رب ،ج( 11بيروت:
دارصادر ،د.ت) ،37 ،ماده (اول) .محمدعليبن
عليتهاونيدر کش��اف اصطالحاتالفنون ،ج1

(بيروت :دارالکتب العلميه1418 ،هـ1998/م)،
ميگويد :کس��اني که ميگوين��د اصل آل ،اهل
بوده ،بصريان ،وکساني کهآن را منقلب از «اَول»
مي دانند ،کوفيان از اهل لغت هستند؛ آل غصيه،
عبدالکري��م ،آل البيت النب��وي ،روزنامه المدينه
(1417/10/7هـ 1996/11/21/ .م)15 ،
 .5محج��وب ،فاطم��ه ،الموس��وعه الذهبي��ه للعلوم
االسالميه (القاهره :دار الغد العربي ،د.ت)502 ،
 .6تهاوني ،ج117 ،1
 .7راغب اصفهاني30 ،
 .8ابن حجرهيتمي 89 ،؛ عالم شاهي ،ج408 ،1
 .9تهاوني ،ج118 ،1
 .10جوه��ري ج 1628 ،4ـ  1629؛ ابن منظور،
ج 28 ،11ـ  29؛ راغ��ب اصفهاني 29 ،ماده
(اهل).
 .11ابن منظور ،ج 14 ،2ـ  16ماده «بيت».
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 .12زبيدي ،محمدمرتضي ،تاج العروس ،ج( 4بيروت
داراالحياءالتراث العرب��ي1386 ،هـ1966/م)،
 457ـ  ،459ماده «بيت».
 .13جوهري ج ،735 ،2ماده «عتر».
 .14زبيدي ج ،520 ،12ماده «عتر».
 . 15ابن منظور  ،ج ، 538 ،4مادة «عتر».
 . 16مقري��زي ،احمد بن علي ،امتاع االس��ماع بما
للنبي من االحوال و االم��وال والحفده والمتاع،
تحقي��ق :محم��د عبدالحمي��د النميس��ي ،ج6
(بيروت :دارالکتب العلميه ،د.ت)13 ،
 . 17مصطفي ،ابراهيم ،و آخرون ،المعجم الوس��يط
(اس��تانبول :مکتبه االسالميه ،د.ت) ،579 ،ماده
(عباء).
 . 18هود 73 :
 .19قصص 12 :
 . 20احزاب 33 :
 . 21ابن حنبل ،احمدبن حنبل ،مس��نداحمدبن حنبل.
ترقي��م :محمدعبدالس�لام الش��افي ،ج( 6بيروت:
دارالکتاب العلمي��ه 1413 ،ه��ـ1993/م)،331 ،
شماره ( )26606؛ المحب الطبري .احمدبن عبداله،
ذخائر القبي في مناقب ذوي القربي ،تحقيق ،اکرم
البوشي (جده مکتبه الصحابه1415 ،هـ1995 /م)
 55ـ  56؛ س��يوطي ج�لال الدينعب��د الرحمن،
الخصائص الکبري ج( 2بيروت دارالکتب العلميه،
د.ت)  463ـ  465؛ جمل الليل ،يوسف بن عبداله،
الشجره الزکيه في االنساب و آل بيت النبوه (الطائف:
دار الحارثي للطباعه ،د.ت)309 ،
 . 22ابن حنبل ،ج ،337 ،6شماره (.)26653
 .23ري ش��هري ،محمد ،اه��ل البيت في الکتاب و
السنه (قم ،دارالحديث1375 ،ش)31 ،
 .24اب��ن حنبل ،ج  ،337 ،6ش��ماره (،)26653
طبري محم��د بن جرير ،ريالجامع البيان ،تعليق

محمود شاکر ،ج( 32بيروت
داراالحياءالتراث العلمي ،د.ت) 12 ،ـ 13آن را از
طريق ابي سعيدخدري وعمربن ابي سلمه از ام
سلمه نقل کرده است ؛ محب طبري  55ـ 56
 . 25اب��ن جرير طبري ،ج 11 ،22از طريق زبيد از
ابن حوشب از ام سلمه ،ري شهري30 ،
 . 26مسلم ،مسلم بن حجاج قشيري ،صحيح مسلم،
ج( 15بي��روت دارالمعرفه1421 ،هـ2000/م)،
 ،190شماره (.)6211
 . 27ابن حنبل ،ج ،349 ،317 ،3شماره ()13736
و ()14048
 . 28اب��ن حنب��ل ،ج ،317 ،3ش��ماره ()13736
و 349شماره (.)14048
 .29هيتمي ،احمدبن حجر ،الصواعق المحرقه (قاهره:
مکتبه القاهره د.ت) ،142فقال :حديث حس��ن ؛
قاضي عياض ،عياض بن موس��ي ،الشفابتعريف
حقوق المصطفي ،تحقي��ق :علي محمدالبجاوي،
ج( 2بيروت دار الکتب العربي ،د.ت) ؛ 607
 .30ري شهري 32 ،؛ محب طبري56 ،
 .31ري شهري 32 ،ـ 33
 .32ري شهري58 ،
 .33سوره آل عمران :آيه 61
 .34مسلم ج 171 ،15شماره 617
 .35سوره شوري آيه23
 .36مس��لم ج  174 ،15ـ  ،175شماره ()6175؛
اب��ن حنب��ل ،ج  ،448 ،4ش��ماره ()19287و
( )19334؛ محب طبري47 ،
 .37اب��ن حنب��ل ،ج  ،73 ،33 ،18 ،3ش��ماره
(.)11567( ،)11217( ،)11110
 .38اب��ن حنبل ،ج  ،22 ،3ش��ماره ( )11137؛
قاضي عياض ،ج 605 ،2
 .39ري شهري58 ،

 iBeytـ (Istanbul: Islsm1994)X,499,Ehl
Maddesi

 iBeyt Maddesi، MustafaOz,ـ 71 . Ehl
Dia, X,499
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 . 61شوکاني ،ج  278 ،4ـ 279
 . 62بخ��اري ،کتاب تفس��ير ،ج  450 ،6ش��ماره
(.)1218
 . 63ابن حنبل ،ج ،587 ،2شماره (.)9767
 . 64بخ��اري ،کتاب االطعمه ،باب ما کان الس��لف
يدخرون ،ج  ،143 ،7شماره (.)335
 . 65شوکاني ،ج  278 ،4ـ 279
 . 66شوری23 :
67 . MustafaOz, Dia, X,499
 . 68ش��براوي ،عبداله بن محم��د ،االتحاف بحب
االشراف (قاهره  :مطبعه االدبيه ،د.ت)17 ،
 . 69اب��ن جري��ر طب��ري ،ج 12 ،22 ،ـ  ،11ابن
جوزي ،ج  384 ،7ـ MustafaOz, ،385
499,Dia, X
 . 70ابن جرير طبري ،ج 12 ،22 ،ـ  ،11مقريزي
ج  ،393 ،5محب طبري .59و فيه زياده قول
واثله « :انها من ارجي ما ارتجي ».
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 .40ري شهري.58 ،
 .41احزاب 56 :
 .42مس��لم ج  ،345 ،3شماره ( )906و ()907؛
ابن حنب��ل ،ج ،323 ،5ش��ماره ( )22415و
قبلش ش��ماره هاي ( )17071و ( )18128و
( )18129و (.)18157
 .43اب��ن حنبل ،ج ،495 ،5ش��ماره ( )23663؛
ابوداود ،سليمان بن اشعث ،سنن ابي داوود ،ج ،1
(حمص :محمدعلي الس��يد 1388هـ1969/م)؛
 ،598شماره ( 976ـ .)978
 .44مسلم ،ج  ،174 ،7شماره (.)2471
 .45بخ��اري ،محمدبن اس��ماعيل ،صحيح بخاري،
تحقيق  :قاسم الشماعي الرفاغي ،ج ( ،1بيروت
دارالقل��م1407 ،هـ1987 /م ) ،628 ،ش��ماره
( )1394؛ مسلم ،ج  ،174 ،7شماره (.)2470
 .46مسلم ،ج ،176 ،7شماره 2478
 .47مسلم ،ج  ،178 ،7شماره ( .)2479ابو داود،
ج  ،298 ،2شماره (.)1650
 .48هيتمي ،احمدبن حجر ،الصواعق المحرقه142 ،
 .49بخ��اري ،کتاب المغازي ،ب��اب غزوه خيبر ،ج
 ،249 ،25شماره (.)696
 .50مقريزي ،ج 382 ،5
 .51قاض��ي عياض ،ج  607 ،2؛ هيتمي ،احمدبن
حجر ،الصواعق المحرقه142 ،
 .52هيتم��ي ،احمدب��ن حج��ر ،الدرالمنضود،90 ،
شوکاني محمد بن علي ،فتح القدير ،ج ( 4د.م:
المکتبه الفيصليه ،د.ت380).
 .53مقريزي ج374 ،5
 .54شامي ،محمدبن يوسف ،سبل الهدي و الرشادفي
س��يره خيرالعب��اد ،تحقيقع��ادل عبدالموج��ود
و عل��ي مع��وض ج ( 11بي��روت دارالکت��ب
العلميه1414هـ 1993/م )4

 . 55شامي ج4 ،11
 . 56احزاب32 :
 . 57بن حنبل ،ج ،495 ،5شماره (.)23663
 . 58ش��وکاني ،ج ،27 ،4هيتم��ي ،احمدب��ن حجر،
الدرالمنضود ،90 ،هيتمي ،احمدبن حجر ،الصواعق
المحرقه ،141 ،طهمازعبدالحميد ،السيده خديجه
ام المومنين و سباقه الخلق الي االسالم (دمشق:
دارالقلم1410 ،هـ1990/م)52 ،
 . 59ابن جوزي ،عبدالرحمن بن علي ،زادالمس��ير،
ج( 6بي��روت المکتب االس�لامي ،د.ت،381).
شوکاني ج279 ،4
60 . MustafaOz, Dia, Islam Ansiklopedisi

141

 . 72مقريزي ج 392 ،5
 . 73تهاوني ج 118 ،1
 . 74قريزي ج 390 ،5
 . 75مسلم کتاب االضاحي ،باب استحباب الضحيه
و ذبحها ج  123 ،13ـ  ،124شماره ()5074
 . 76مقريزي ج 381 ،5
 . 77راغب اصفهاني 30 ،ـ  31؛ مقريزي ج 392 ،5
 . 78سوره انفال ،آيه :34عالءالدين الهندي ،علي
المتقي بن حسام ،کنزالعمال ،ج( 3حلب :مکتبه
الت��راث االس�لامي1389 ،ه��ـ1969/م)91 .
شماره  5624؛ المقريزي ج398 ،5
 . 79المقريزي ج398 ،5
 . 80هود 40 :
 . 81هود 40 :
 . 82المقريزي ج 401 ،5؛ عبدالکريم آل غصيه 15
 . 83عالم شاهي ،ج 408 ،1
 . 84ري شهري57 ،
Islam

Dia

Uludag,

.Suleyman

85 .

Ansiklopedisi (Istanbul: 1989)II/307,Al

 iAba maddesiـ

 iBeyt Maddesi، Mustafaـ 86 . 87 . Ehl
Oz, Dia, X,499
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 . 87اب��ن تيميه ،احمدبن عبدالحليم ،منهاج الس��نه
النبوي��ه ،تحقي��ق :محمدرش��اد س��الم ،ج7
(الرياض  :جامعه االمام محمد سعود االسالميه،
1406هـ1986 /م).71 ،
 . 88ابن جرير طبري ،تفس��ير آيه تطهير ،ج،10 ،
22ـ  11؛ شوکاني ج 278 ،4
Suleyman

89 . MustafaOz, Dia, X,500

90 . MustafaOz, Dia X/500

 iAba maddesiـ Uludag, Dia II/307,Al
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 . 91يماني محمد عبده ،محبه آل البيت ،ط ( 3دمش��ق:

موسس��ه علوم القرآن1412 ،هـ1992/م) ،مقريزي
ج 6 ،6ـ  ،12هيتم��ي ،احمدب��ن حجر ،الصواعق
المحرقه 142 ،؛ الشامي ج  3 ،11ـ ( 15وقد ذکر
لهم من الفضائل و الخصوصيات ما يربو علي عشر).
 . 92المقري��زي ،ج  ( 12 ،6 ،5 ،6بتص��رف)،
جمل اليل311 ،
93 . /500 Mustafa Oz ,DiA ,X

 . 94نقل��ه عبدالکري��م آل غضي��ه عن الس��يوطي،
جريده المدينه ،ملحق التراث « ،مقتطفات من
معجم ما يخص آل البيت النبوي »
( 1417/5/14هـ 1996/9/ 26 /م).
 . 95باذي��ب ،عمر ابوبکر ،جريده المدينه ،ملحق
التراث« ،لقب التشريف لذوي النسب الشريف»
(1417/8/9هـ 1996 /12 / 19/م).
 . 96السنوس��ي ،عبداهلل محمد ،ب��ل هناک فرق بين
اللقبين ،جريده المدينه ،ملحق التراث 19 ،جمادي
اآلخر1417 ،هـ  31 /اکتوبر 1996 ،م 12 :
 . 97محمد عبده يماني 27 ،ـ 30
 . 98عبدالکريم آلغصيه آنرا از محمد سعيد کمال
نقل کرده اس��ت ،مقتطفات من معجم ما يخص
آل البيت النبي ،جريده المدينه ،ملحق التراث14
جمادي االول  1417هـ26 /سپتامبر 1996م
 . 99قاضي عياض ج 606 ،2
 .100س��ابقه منصب نقابه الش��راف به قرون اوليه
اس�لامي باز مي گردد ،كما اينكه سيد رضي و
پدرشان عهد دار نقابه بوده اند (مرشدالزوار الي
قبور االبرار ،ج  ،2ص[ )270مترجم]
101. Mustafa Oz, Dia, X,500 Ahmet
Ozel, Dia,II ,305, Al maddesi.
 . 102وزاره االوقاف و الشؤون االسالميه الکويتيه،
الموسوعه الفقهيه ،ط ،2ج( ،1الکويت :طباعه
ذات السالس��ل 1404 ،ه��ـ1983/م) 100 ،؛
فاطمه محجوب ،ج .504 ،1

 .103ابن حنبل ،اخرجه عن طريق الحسن بن علي
عن رسول اهلل (صلي اهلل عليه و آله و سلم) (با
اين لفظ) ،ج ،258 ،1شماره (.)1732
 .104سوره توبه ،آيه60
 .105وزاره االوقاف و الشؤون االسالميه الکويتيه،
ج102 ،1
106. hmet Ozel, Dia,II ,306

 .107وزاره االوقاف و الشؤون االسالميه الکويتيه،
ج 102 ،1ـ 103
 .108وزاره االوقاف و الشؤون االسالميه الکويتيه،
ج 104 ،1؛ 306, Ahmet Ozel, Dia,II

 .109وزاره االوقاف و الشؤون االسالميه الکويتيه،
ج 104 ،1؛ هيتم��ي ،احمدبن حجر ،الصواعق
المحرقه143 ،
 .110سوره بقره آيه 105
 .111سوره نساء آيه 54
 .112مح��ب طبري 29 ،؛ محمد عبده يماني19 ،
(و ق��د ذکر منهم من لم يتعرض غيره لهم ،امثال
خديجه و زينب و علي زين العابدين الي جانب
ام کلثوم).
 .113شبراوي 19
 .114محب طبري30 ،

از نگاهی دیگر
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