


ش��يخ احمد زک��ي يماني � که بي��ش از 25 
س��ال وزير نفت عربس��تان س��عودي بود و 
چهره اي است شناخته شده در جهان �  اخيراً 
مؤسسه اي فرهنگي در لندن با عنوان »الفرقان« 
تأسيس کرده که در شهرهاي مکه و مدينه نيز 
داراي شعبه مي باشد. مؤسسة ياد شده ضمن 
انتشار کتب متعدد ؛  مانند »فهارس مخطوطات 
در جه��ان اس��ام«،  فرهنگنامه اي ب��ا عنوان 
»موسوعة مکة المکرمه و المدينة المنّوره« نيز 

به چاپ رسانده است.

احمد زکي يماني/ عّمار ابوطالبي
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موس��وعة پي��ش گفت��ه ک��ه جديدترين 
مجموعة منتشر شده از سوي مؤسسة 
الفرقان مي باشد 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 مي رســد کار تهيه،  تدوين و چاپ آن 

بسيار طوالني گردد.
ـ  در اين مجموعه کوشــش شده همة آنچه 
مربوط به حرمين شــريفين اســت گردآوري 
شــود،  که شامل اسامي اشخاص و خاندان ها،  
نــام مکان ها،  نام کتاب ها،  تصاوير،  نقشــه ها 

و... خواهد بود.
ـ  ســعي شــده هر مدخل به وسيلة يک نفر 
تهيه شود،  هر چند برخي اشخاص در نوشتن 

چندين موضوع و مدخل همکاري داشته اند.

ب( از نظر شکل ظاهري 
ـ  ايــن موســوعه در قطع رحلــي، با کاغذ 
گالسه و به صورت تمام رنگي و بسيار نفيس 

چاپ شده که داراي 655 صفحه است.
ـ  همانگونه که اشــاره شــد، اين موســوعه 

شامل تصاوير نيز مي باشد. 
از آنجــا که چاپ اول اين مجموعه بســيار 
محدود بوده، تنها در اختيار برخي از متفکران 

سعودي قرار گرفته است.

آنچــه در ادامــه مي آيــد ترجمــة مدخل 
آل البيت اين موســوعه مي باشــد که توســط 

آقاي عمر عثمان عريق نوشته شده است. 

آل البيت
اين نــام، مرکب اســت از مضــاف )آل( و 
مضاف اليــه )البيت(. آل در لغــت يعني اهل،  
عيال،1  نان خور،  خانــواده،  جماعت،  پيروان 
ونزديــکان.2  بعضــي گفته انــد »آل« در اصل 
»اهل« بوده که »ها« به »الف« تبديل شده است. 
اين، نظريه اي است مشهور؛ بطوري که سيبويه 
و محقّقان از ادباي عــرب هم چنين گفته اند.3  
البته جوهري و ابن منظور اين نظريه را ترجيح 
داده اند که الف دوم منقلب از واو در»اول« باشد 

و لذا آن را با عنوان مادة »اول« آورده اند.4 
ابن جوزي گويد:  »آل اســمي اســت براي 
هرکسي که به فرد داراي مرجعيت، در آن چه 
که داراي مرجعيت است رجوع کند«، که اين 
رجوع گاهي به نسب است و گاهي به سبب و 
اصل آن، »آَل« به معناي »رجوع کرد« اســت. 
و »تأويل« نيز از همين گرفته شده است.« 5  اما 
از جهــت معنا هر دوي اين ها با کمي اختالف 
در يک معنا اســتعمال مي شوند6 و آن اين که 
»آل« به بعضي چيزها اضافه مي شود و به بعضي 
ديگر خير، چرا که لفظ »آل« به انسان هاي مهم 
اختصاص دارد و به انسان هاي معمولي اضافه 
نمي شود؛ همانطور که به زمان،  مکان و خداي 
تبارک وتعالي اضافه نمي شود. البته گفته شده 
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بــه خداي تعالي نيز اضافه مي شــود و»آل اهلل« 
مي گوينــد، حتّي قريشــيان خــود را »آل اهلل« 
مي ناميده اند وعرب نيز هنگامي که به ايشــان 
اســتغاثه جستند، آنان را »يا آل اهلل«7 يعني »اي 
قريشيان« خطاب مي کردند. همين گونه است 
که به حافظان قرآن نيز »آل اهلل«گفته اند.8 پس 
در نتيجه »آل الحائک « و »آل مصر« و»آل القرن 
العشرين« نمي گويند در حالي که »اهل« در تمام 

آنچه ذکر شد برخالف »آل« است.9
اما »اهــل« در لغت به نزديــکان يا خانواده 
اطالق مي شــود و به معناي کســاني است که 
با انســان معاشرت دارند؛ مانند همسر يا فرزند 
که با فرد زندگي مي کنند. به معناي عشــيره و 
ذوي القربي ]خويشاوند[ نيز آمده است. جمع 
آن نيــز »اهلــون« و»آهال« و»أهال« مي باشــد. 
بــه معناي آنچه که به چيــزي اختصاص دارد  
نيــز مي آيد؛ مانند اهل قــرآن،  اهل حديث و 
اهل فقه و...  به معناي نفس]خود[ نيز مي آيد، 
همانطور که در حديث اّم ســلمه آمده است: 
»َلْيَس ِبِك َعَلى َأْهِل��ِك َهَواٌن« که منظورش 
از اهــل خــود پيامبر9  مي باشــد؛ يعني  »از 
خــواري آن ها آســيبي به تو نمي رســد«  و به 
معناي معتقدين به انديشه يا عقيده  نيز مي آيد؛ 
مثــل اين که بگويي : اهل دين فالن  يا مذهب  
فالن.  به معناي مجــاورت جايي هم مي آيد؛ 
مثل اهل مکه. بر مستحق چيزي بودن نيز اطالق 
مي شود؛  مثل اينکه بگويي فالني اهل ... است 
 و مــردم نيز مي گوينــد فالني اهل ... اســت؛

يعني مستحق آن است.10
اما کلمة »بيت« گاهي به معناي مکاني است 
که انســان شــب را در آن مي گذراند؛ اعم از 
اين کــه ثابت يا در حرکت باشــد که جمعش 
نيز »بيوت« و »ابيات« اســت وگاهي نيز مجازاً 
به خانــوادة مرد گفته مي شــود. بر دو مصرع 
از شعر نيز »بيت« اطالق مي شود؛ زيرا کالمي 
اســت که به صورت نظم جمع شــده است.11  
بيت به معناي شرف وشــريف نيز آمده است 
که اهــل و آل نيز در اين معنــا با آن مترادف 
هستند؛ مثاًل مي گويي »بيت حصن الفزاريين«  
يا »آل حصن« و »آل عمران« و اين که مي گويي 
»فالٌن بيــت قومه« يعني شــريف قوم خويش 
اســت. مجازاً بر ازدواج هم اطالق مي شــود؛  
»بــات فالن« يعني ازدواج کرد. به معناي کاخ 
نيز آمده اســت. از زن نيز بــه کنايه بيت تعبير 
مي شــود و »بيت اهلل« نيز اســم َعلَــم بالَغلَبه اي 

است که مجازاً بر کعبه اطالق مي شود.12
اما ترکيب »آل البيت« در نزديکان پيامبر9  
اســتعمال گرديده و درطول تاريخ، در قلمرو 
اســالمي منحصــر به ايشــان شــده اســت  و 
اصطالح »اهــل البيت« نيز مرادف آن اســت 
وگفته مي شود:  »آل النبي«،  و»آل محمد9 «  

وگاهي نيز از آن با »آل عبا« تعبير مي شود.
»عترت« در لغت  به نسل وگروه نزديک به 
شخص13  گويند.  و نزديکان انسان؛ از فرزند 
وغيــر فرزند،14  و نيز خانــدان نزديک  که از 

دنيا رفته اند.15
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گويا عترت هر شــخصي، خانواده و قوم او 
هســتند؛ کســاني که به آن ها پناه مي برند و بر 
ايشــان اعتماد مي کنند16. اما »العباء« يا کســاء 
شناخته شده اســت:  لباس چاک دار بزرگي 
است که آســتين ندارد وروي پيراهن پوشيده 

مي شود.17
کلمة »آل« در قرآن کريم آمده اســت. در 
حالي که به غير از نبي اضافه شــده 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« نيــز در حال اضافه  به غير بيت، 
بســيار در قرآن و سنت آمده است.  گاهي به 
معناي منتســبين بــه يک باور و انديشــه؛ مثل 
فرمــودة خداوند:  »يــا اهل الکتــاب« و»اهل 
االنجيــل« و»اهــل المغفــره« و»اهــل التقوي« 
مي آيد وگاهي به معناي ســاکنان جايي؛  مثل 
فرمودة خداوند: »أهل القَري« و»أهل المدينه« 
و»أهل َمْديَن« و»يا أهَل يثرب« و... گاهي نيز به 
معناي همسر است؛ مانند فرمودة خداوند:  »ِإْذ 
قَاَل ُموَسى  أَلْهِلِه«  و »ساَر ِبَأْهِلِه«   و مانند آن.

ترکيب »أهل البيت« ســه بار در قرآن آمده 
است:  

� )قاُلوا َأ َتْعَجبنَي ِم��ْن َأْمِر اهلِل َرْحَُت اهلِل َو 
َبَركاُتُه َعَلْيُكْم َأْه��َل اْلَبْيِت ِإنَُّه َحيٌد َميٌد(.18 

يعني ابراهيم واهلش.
� )َو َحرَّْمنا َعَلْيِه الَْراِضَع ِمْن َقْبُل َفقاَلْت َهْل 
َأُدلُُّكْم َعلى  َأْهِل َبْيٍت َيْكُفُلوَنُه َلُكْم َو ُهْم َلُه 

ناِصُحوَن(.19 يعني اهل بيت موسي7 .
� )َو َقْرَن يف  ُبُيوِتُكنَّ َو ال َتَبَّْجَن َتَبَُّج اْلاِهِليَِّة 
الَة َو آتنَي الزَّكاَة َو َأِطْعَن اهلَل  اأُلوىل  َو َأِقْمَن الصَّ
ا ُيريُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس  َو َرُسوَلُه ِإنَّ
َرُكْم َتْطهريًا(20 واين آيه  َأْهَل اْلَبْي��ِت َو ُيَطهِّ

شاه بيت اين بحث است.

احاديث وارده در بارة »آل البيت«
احاديث متعلّق به موضوع را مي توانيم تحت 
عناوين متعدد جمع کنيم؛ مانند حديث کســاء 
)العباء( وحديث مباهله وحديث ثقلين وحديث 
چگونگي درود فرســتادن بر ايشان )صلوات( 

وحديث حرمت زکات بر اهل بيت. 

حديث کساء
شهر بن حوش��ب گفت:  شنيدم اّم سلمه، 
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 کردند، 
خدا لعنتش��ان کند. دي��دم فاطمه3 نزديك 
ظهر پي��ش پيامبر آم��د، در حالي که ظرف 
حريره اي را که مخصوص ايش��ان درست 
کرده بود، در طبقي آورد و در مقابل ش��ان  
گذاشت. پيامبر به او فرمودند:  پسر عمويت 
کجاست؟ گفت:  در خانه است. فرمودند برو 
بگو بيايد، دو پس��رش را نيز نزد من بياور. 
اّم س��لمه گف��ت: فاطمه در حالي که دس��ت 

121

13
88

ار 
 به

- 6
ه 7

مار
ش

گر
دي

ی 
اه

نگ
از 



هريك از پسرانش در يك دستش بود، آمد 
وعلي نيز به دنبال ايش��ان مي آمد تا اين که 
همگي بر پيامبرخدا وارد شدند و ايشان آن 
دو را در آغوش خود نشاند وعلي در سمت 
راست او وفاطمه در سمت چپش نشستند. 
اّم 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: 
َرُهْم  »َأللُهمَّ َأهِلي َأْذَهَب َعْنُهُم الرِّْجَس َو َطهَّ
َتْطِهريًا ، َأللُهمَّ َأهِل��ي َأْذَهَب َعْنُهُم الرِّْجَس 
َرُه��ْم َتْطِهريًا، َأللُهمَّ َأهِلي َأْذَهَب َعْنُهُم  َو َطهَّ

َرُهْم َتْطِهريًا«. الرِّْجَس َو َطهَّ
 گفتم : يا رســول اهلل، آيا من از اهل شــما 
نيستم؟ فرمودند: چرا داخل کساء بيا. اّم سلمه 
گفت:  بعد از اين که دعايشان براي پسرعموي 
خود،  علي و پسرانش و دخترشان فاطمه تمام 

شد، داخل شدم.21 
و در روايت ديگري از ابن حوشب، از اّم 
سلمه آمده اس��ت: »اللُهمَّ َهُؤاَلِء َأْهُل َبْيِت َو 
ِت «22 و در روايت��ي ديگر از عبداهلل بن  َخاصَّ
مغيره مولي  اّم سلمه، از ام سلمه آنقل کرده 

است: »َهُؤاَلِء َأْهِلي َو ِعْتَِتي«.23
در روايات زيادي آمده است که پيامبر9  
راضي نشــدند که اّم ســلمه داخل کساء شود 
ولــي در عوض آن بــه او فرمودند:  »ِإنَِّك ِإىَل 
َخرْي َأو َعَلى َخرْي« ؛  »تو رو به خوبي هســتي، 

يا تو بر خوبي هســتي«24 در روايتي ديگر ابن 
حوشــب از اّم سلمه نقل مي کند که پيامبر نزد 
او بودند. پس علي و فاطمه وحســن وحســين 
با ايشــان هم غذا شــدند.  پــس از صرف غذا 
خوابيدنــد و پيامبــر با عبا يــا رواندازي روي 
آن  هــا را پوشــانده، فرمودنــد:  »اللهــم ...« 

وحديث را ذکر مي نمايد.25
عايشه در روايتي مي گويد:  پيامبر صبح زود 
ل «  از منزل خارج شد، در حالي که »مِْرٌط مَُرحَّ
که از پشم ســياه رنگ بود، بر دوش داشتند،  
حسن بن علي آمد. او را داخل کردند، سپس 
حســين آمــد، او را نيز داخل کردند، ســپس 
فاطمــه وپس از او علي را نيــز داخل کردند،  

سپس اين آيه را تالوت کردند: 
َا ُيِريُد اهلُل ِلُيْذِه��بَ َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل   )ِإنَّ

َرُكْم َتْطِهرًيا(.26 اْلَبْيِت َوُيَطهِّ
ل،  نووي گويد:  مِرط يعني کساء و عبا ومَُرحَّ
پارچة رنگ آميزي شده که تصوير شتر بر آن 

نقش بسته است. 27
انس بن مالک روايت مي کند پيامبر9  شش 
ماه هنگامي که براي نماز صبح خارج مي شدند، 
از مقابــل خانة فاطمه عبور مي کرد و مي گفت:  
َا ُيِريُد اهلُل ِلُيْذِهَب  اَلُة َيا َأْهَل اْلَبيِت«! )ِإنَّ »الصَّ
َرُكْم َتْطِهرًيا(28  َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ
و روايت شــده که ايشان عباس و فرزندانش را 
نيز شامل مي کردند و مي فرمودند:  »َيا َربِّ َهَذا 
ي ِصْنُو َأِبي َو َهُؤاَلِء َأْهُل َبْيِت، َفاْسُتُْهْم ِمَن  َعمِّ
ي ِإيَّاُهم  بَِاَلَئِت َهَذا«؛  »اين عمو و  النَّاِر، َكَس��تِْ
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هم طراز پدر من اســت. ايشان اهل بيتم هستند، 
از آتش حفظشان کن؛ همانگونه که اين ها را با 
پوشش خود در برگرفتم.« آستانة در و ديوارهاي 
خانه آمين مي گفتند وايشــان نيــز مي فرمودند: 

آمين و اين سه بار تکرار مي شد.29
شيعه نيز حديث کســاء را با اختالف کمي 
در لفــظ و غــور زيــادي در عمــق معنا نقل 
کرده اند. از عمره بنت  افعي روايت شــده که 
َا  گفت:  شنيدم اّم ســلمه مي گويد اين آيه »ِإنَّ
ُيِري��ُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت 
َرُكْم َتْطِهرًيا« در خانة من نازل شــد.  در  َو ُيَطهِّ
آن هنگام هفت نفر بودند:  جبرئيل،  ميکائيل،  
رســول اهلل،  علي،   فاطمه،  حسن و حسين. اّم 
سلمه گفت: من نيز در آستانة  در ايستاده بودم، 
گفتم يا رســول اهلل آيا من از اهل بيت نيستم؟ 
فرمود:  »ِإنَِّك َعَلى َخرْي ِإنَِّك ِمْن أْزَواِج النَِّبّ« 
تو بر خوبي هســتي،  تو از همسران پيامبري و 

نفرمود:  تو از اهل بيت هستي. 30
همچنين از امام رضا7 آورده اند که ايشــان 
از پدرانشان، از حسين بن علي، از اّم سلمه نقل 
کرده انــد که وي گفت:  ايــن آيه در خانة من 
و در روزي کــه حضرت در منــزل من بودند 
نازل شد. پيامبرخدا نزد من بودند، سپس علي،  
فاطمه،  حســن وحســين را خواندند،  جبرئيل 
آمد و عبايي فدکي را بر روي ايشــان کشــيد 
آنگاه پيامبــر فرمودند: »اللُهمَّ َهُؤاَلِء َأْهُل َبْيِت، 

ْرُهْم َتْطِهريًا«؛  اللُهمَّ َأْذِهْب َعْنُهُم الرِّْجَس َو َطهِّ
»خدايا! اينان اهل بيت من هستند. خدايا! پليدي 
و ناپاکــي را از ايشــان دور بدار و پاک شــان 
گــردان!« جبرئيل7   فرمود:  يا محمد من هم 
از شــمايم؟ حضرت فرمودنــد:  تو هم از مايي 
اي جبرئيل. ام ســلمه گفت:  عــرض کردم يا 
رسول اهلل و من هم از اهل بيت شما هستم آمدم 
تا داخل عبا شوم. فرمودند: اّم سلمه! سر جايت 
بايست تو رو به خير هستي و از همسران پيامبر 
خدا مي باشــي. آنگاه جبرئيل فرمود: بخوان يا 
َا ُيِريُد اهلُل .... « در شأن پيامبر و علي  محمد:  »ِإنَّ

و فاطمه و حسن و حسين.31 
در روايتي، حسين از پدرش نقل مي کند که 
پيامبر فرمودند: يا علي، اين آيه  )در حالي که به 
آية تطهير اشاره داشتند( در شأن تو و دو سبط 

من و نيز ائمه از فرزندان تو نازل شده است.32

حديث مباهله
َك ِفي��ِه ِمن َبْعِد  قال تعال��ي:  » َفَمْن َحآجَّ
َم��ا َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَل��ْوْا َنْدُع َأْبَناءَنا 
َوَأْبَناءُكْم َوِنَساءَنا َوِنَساءُكْم َوَأنُفَسَنا وَأنُفَسُكْم 
ُثمَّ َنْبَتِه��ْل َفَنْجَعل لَّْعَنُة اهلِل َعَلى اْلَكاِذِبنَي«.33 
ســعد ابن ابي وقاص مي گويد وقتي اين آيه  
)آيــه مباهله( نازل شــد پيامبر علــي،  فاطمه،  
حسن و حسين را صدا زده و فرمودند:  »اللُهمَّ 
َهُؤاَلِء َأْهلي«؛ 34 »خدايا! اينان اهل من هستند.« 
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حديث ثقلين: 
قال تعالي:  )ُقْل اَل َأْس��َئُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ 
الََْودََّة يِف اْلُقْربى ( .35  زيد بن ارقم گويد: روزي 
پيامبــر براي ايــراد خطبه برخاســته،  نزديک 
چــاه آبي که به آن ُخــم مي گويند وميان مکه 
ومدينه واقع  اســت، حمد و ســپاس خدا را به 
جــا آورده، پند و موعظه کردنــد و فرمودند:  
»َأمَّا َبْعُد َأيَُّها النَّاُس َأَنا َبَشٌر ُيوِشُك َأْن َيْأِتَيِن 
َرُسوُل َربِّي َفُأِجيَب َو ِإنِّي َتاِرٌك ِفيُكُم الثََّقَلنْيِ 
َأوَّلَُُما ِكَتاُب اهلِل ِفيِه النُّوُر َفُخُذوا ِبِكَتاِب اهلِل َو 
اْسَتْمِسُكوا ِبه «؛  »اما بعد، اي مردم، من انساني 
هستم که نزديك اس��ت فرستادة رّبم بيايد و 
من دعوت خدا را پاس��خ گويم! و من دو چيز 
گران بها را در ميان ش��ما بر جاي مي گذارم؛ 

کت��اب خدا که درآن نور و هدايت اس��ت،  به 
کتاب خدا دس��ت يازيد و ب��ه آن چنگ زنيد« 
نسبت به کتاب خدا تشــويق و ترغيب نموده 
ُرُكُم اهلَل يِف  وســپس فرمودند:  »َو َأْهُل َبْيِت ُأَذكِّ
ُرُكمُ اهلَل  ُرُكُم اهلَل يِف َأْهِل َبْيِت ُأَذكِّ َأْهِل َبْيِت ُأَذكِّ
يِف َأْهِل َبْيِت «؛  »اهــل بيت من،  در مورد اهل 
بيتــم خــدا را به يادتــان مــي آورم.  در مورد 
اهل بيتم خــدا را به يادتان مي آورم، در مورد 
اهل بيتم خدا را به يادتــان مي آورم.« حصين 
پرسيد:  اي زيد، اهل بيت او کيانند؟ آيا زنان 
او از اهل بيتش نيســتند؟ گفت:  زنان ايشــان 
از اهل بيت هســتند ولي اهل بيت او کســاني 
هســتند که بعد از او صدقه برايشان حرام شده 
است. پرسيد چه کساني هستند؟ گفت: ايشان 
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خاندان علي،  خاندان عقيل،  خاندان جعفر و 
خاندان عباس اند. پرســيد صدقه بر تمام ايشان 

حرام است؟ گفت:  بله.«36
در روايت ديگري از ابو سعيد خدري آمده 
است: پيامبر فرمودند:  »ِإنِّي َتاِرٌك ِفيُكُم الثََّقَلنْيِ 
ِإالَّ َأنَّ َأَحَدُهَما َأْكَبُ ِمَن اآلَخِر ِكَتاُب اهلِل مَُْدوٌد 
��َماِء ِإىَل اأَلْرِض َو ِعْتَِتي َأْهُل َبْيِت  ِم��َن السَّ
َو ِإنَُّهَما َلْن َيْفَتَِق��ا َحتَّى َيِرَدا َعَليَّ اْلَْوض «؛  
»من دو چيز گران بها را در ميان شــما بر جاي 
مي گــذارم؛  يکي از آن  ها بزرگتر از ديگري 
اســت،  کتاب خدا که ريسمان است کشيده 
شــده از آســمان تا به زمين و عترت من يعني 
اهل بيتم و اين دو از هم جدا نمي گردند تا در 

کنار  حوض بر من وارد شوند.«37
در روايت ديگري از ابو ســعيد اســت که 
»َفاْنُظُروِني ِبَ َتُْلُفوِني« ؛  »ببينيد بعد از من در 

مورد اينها چگونه رفتار مي کنيد.«38
اما شــيعيان مي گويند:  موســي بن عبد ربّه 
مي گويد:  شــنيدم حســين بن علي روزي در 
زمان حيات پدرش در مســجدالنبي مي گفت:  
شــنيدم پيامبر خدا مي فرمودند:  »َأاَل ِإنَّ َأْهَل 
وا ِبِهْم  ��كُ َبْيِت َأَماٌن َلُكْم َفَأِحبُّوُهْم ِبُبِّ َو تََسَّ
َلْن َتِضلُّوا...« ؛  »آگاه باش��يد که اهل بيت من 
مايه ايمني شما هستند آنها را به خاطر محبت 
من دوست داشته باشيد و به آنها چنگ زنيد 
تا گمراه نشويد.« پرســيده شد:  اي نبي خدا، 
اهل بيت شــما کيســتند؟ فرمودنــد:  »َعِليٌّ َو 
ٌة َأْبَراٌر  ِسْبَطاَي َو ِتْس��َعٌة ِمْن ُوْلِد اْلَُسنْيِ َأِئمَّ

ُأَمَناُء َمْعُصوُم��وَن َأاَل ِإنَُّهْم َأْهُل َبْيِت َو ِعْتَِتي 
ِمْن َلِْمي َو َدِمي«؛  »علي و دو نوه ام و ُنه نفر 
از فرزندان حسين،  امامان امين و معصوم اند؛  
همانا ايشان اهل بيت من و خاندانم از گوشت 
و خون من مي باش��ند.«39  واز امام صادق از 
پدرانشــان روايت شــده پيامبر فرمودند:  »ِإنِّي 
ُمَلِّ��فٌ ِفيُكُم الثََّقَلنْيِ ِكَتاَب اهلِل َو ِعْتَِتي َأْهَل 
َبْيِت َو ِإنَُّهَما َلْن َيْفَتَِقا َحتَّى َيِرَدا َعَليَّ اْلَْوَض 
َكَهاَتنْي « و دو انگشت را به هم چسباندند. جابر 
ابن عبــداهلل انصــاري برخاســت و گفت:  يا 
رســول اهلل عترت شما کيان اند؟ فرمود:  »َعِليٌّ 
ُة ِمْن ُوْلِد اْلَُسنْيِ  َو اْلََسُن َو اْلَُسنْيُ َو اأَلِئمَّ
ِإىَل َيْوِم اْلِقَياَمِة«؛  علي و حسن و حسين و ائمه 

از فرزندان حسين تا روز قيامت.40 

حديث چگونگي درود فرستادن بر ايشان:  
ق��ال تعالي )ِإنَّ اهلَل َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى 
النَِّبِّ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا 

َتْسِليًما(.41 
ابو مســعود انصاري گويد: در مجلس سعد 
بــن عباده بوديم که پيامبرخــدا نزد ما آمدند. 
بشير بن سعد به ايشان عرض کرد:  خداوند به 
ما امر کرده بر شما درود فرستيم، اي فرستادة 
خــدا، چگونــه بر شــما درود فرســتيم؟ وي 
گويد:  پيامبر خدا سکوتي کردند تا جايي که 
آرزو کرديم کاش او چنين پرسشــي را طرح 
نمي کــرد. پس فرمودنــد، بگوييــد:  »اللُهمَّ 
د«  تا آنجا  ٍد َو َعَل��ى آِل ُمَمَّ َص��لِّ َعَل��ى ُمَمَّ
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اّلُم َكَما َقْد ُعلِّْمُتم«42 و در  که فرمودند »َو السَّ
روايت ابو حامد ســاعدي آمده است:  »اللُهمَّ 
ٍد َو  َأْزَواِجِه َو ُذرِّيَِّته  َكَما َصلَّْيَت  َصلِّ َعَلى ُمَمَّ

َعَلى ِإْبَراِهيَم...« تا آخرحديث43

حديث حرمت زکات بر اهل بيت
ابــو هريره گويد: پيامبــر فرمودند صدقه بر 
ما حالل نيســت.44   در جــاي ديگر مي گويد:  
هنگامي که حسن بن علي خرمايي از خرماهاي 
صدقــه را برداشــت و در دهانش گذاشــت، 
پيامبــر فرمودند:  »کخ کخ« تــا او خرما ها را 
از دهانش بيرون انداخت، سپس فرمودند:  آيا 

متوجه نشدي که ما صدقه نمي خوريم؟ 
در صحيح مسلم آمده اســت که فرمودند:  
»...آن ها را بيــرون بينداز،  آيا ندانســتي...«45 
مطلب بن ربيعة بن حارث در حديثي طوالني 
گفته اســت:  دو نفر از جوانان بني هاشــم نزد 
پيامبر رفتند و از او خواستند تا در جمع آوري 
صدقات مشــغول به کار شــوند تــا آن ها نيز 
همانند مــردم از صدقات دريافت کنند. پيامبر 
به ايشــان فرمودنــد: صدقه بــراي آل محمد 
شايســته نيســت، چرا که صدقه ]در حقيقت[ 
چــرک و ناپاکــي مردم اســت.46  در روايت 
ابــن شــهاب آن دو را عبد المّطلــب بن ربيعة 
بــن حارث بن عبدالمّطلــب و فضل بن عباس 

معرفي مي نمايد.
در روايــت ديگري که ابــو رافع آن را نقل 
کــرده و ابو داود نيــز آورده، پيامبــر فرمود:  

آقاي هر قومي از خودشــان اســت وصدقه بر 
ما حالل نيست.47

آل البيت کيستند ؟
اهل ســنت در اين که »آل البيت« کيان اند، 
اختــالف کرده انــد و چند نظــر در اين ميان 

وجود دارد: 
نظرية اول: 

کساني هستند که زکات بر آن ها حرام شده. 
قائلين به اين نظريه خود سه دسته هستند: 

ال�ف( ايشــان بني هاشــم و بنــي المّطلب 
هســتند. شافعي و احمد بن حنبل بنا به يکي از 
نقل هايي که از او شــده و ثعلبي در اين گروه 
هســتند.48 مقريزي نيز همين نظريــه را اختيار 
کرده و با روايتي از جبير بن مطعم آن را تأييد 
کرده است. او مي گويد من و عثمان بن عفان 
خدمــت پيامبر رفته، عرض کرديم:  از خمس 
خيبر بــه بني المّطلب دادي و ما را رها کردي 
و ما نيز به منزلة يکي از شــما هســتيم. گفتند: 
بني هاشم و بني المّطلب يکي هستند!49 سپس 
مقريــزي مي گويــد:  پس صحيح اســت ]که 
بگوييم[ اصــاًل جايز نيســت در هيچ حکمي 
ميان بني هاشــم وبني المّطلب فرق قائل شد؛  
چرا که به نص پيامبر آن ها يکي هســتند، پس 
صحيح اســت که ايشــان آل محمد هســتند 
وحال کــه آل محمدند پس صدقــه بر آن ها 
حــرام اســت.50 هم چنين با حديث »حســني« 
بــر آن اســتدالل کرده اند که مفــاد آن چنين 
اســت:  پيامبر عباس و فرزندانش را با پوششي 
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در برگرفتند و ســپس فرمودنــد:  »َيا َربِّ َهَذا 
ُهْم  ي ِصْنُو َأِبي َو َهُؤاَلِء َأْهُل َبْيِت، َفاْس��تُْ َعمِّ
ي ِإيَّاُهم  بَِاَلَئِت َهَذا«؛  »اين  ِمَن النَّاِر، َكَس��تِْ
عمو و هم طراز پدر من است. ايشان اهل بيتم 
هســتند، از آتش حفظشان کن؛ همانگونه که 
اين ها را با پوشــش خود در برگرفتم.« آنگاه 
در و ديوارهــاي خانه آمين گفتند و پيامبر هم 

سه مرتبه فرمودند: آمين.
و در روايتي ديگر خطاب به عباس فرمودند:  
اي عمو، فردا بــا فرزندانت نزد من آييد. پس 
آن ها را جمع کرده و در پوششي قرار داد... تا 

آخر روايت.51
ب( اختصاصــاً بنــي هاشــم هســتند و اگر 
بخواهيم ايشــان را مشــخص و معين نماييم، 
همانطــور که زيد ابــن ارقــم، راوي حديث 
ثقلين معين کرده:  خاندان علي، عقيل، جعفر 
و عباس هســتند. 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 کرده اند، 
همانطور که ابن قاســم يکي از ائمة مالکي نيز 
آن را اختيار کرده اســت و بعضي از ايشان تا 
بدانجا پيش رفته اند کهگفته اند:  هرکس آل را 
به غير از اين تفسير کند، نظرية نامربوطي داده 
اســت. ابن حجر هيتمي گفته اســت:  »اينطور 

که اينان گمان مي کنند نيست.«52
ج( آل البيت، بني هاشــم به باال هســتند تا 
غالب از اجداد پيامبر. پس پيامبر بني المّطلب 

و بنــي اميه و بني نوفل و باال تر از ايشــان، از 
طبقات قريش هم داخل مي شوند. اين نظري 
اســت که بعضي از اصحاب امام مالک به آن 

قائل شده اند.53
گفتني اســت اين ها خانــدان ابولهب را از 
بني هاشم جدا کرده اند و اين به خاطر عاقبت 
بدي بود که او و همسرش دچار آن گرديدند. 
البته از فرزندان او برخي هم مســلمان شده اند. 
اگر معيار نســب باشد،  نسبت ابولهب با پيامبر 

نکته اي است که بر کسي مخفي نيست.
از طريــق ابن عمر و ابو هريره و عمار ياســر 
روايت شــده کــه درة بنت ابي لهــب به مدينه 
هجرت کرد. در آنجا برخي زنان به خاطر آيه 
)َتبَّْت َيدا َأبي  لٍََب َو َتّب( که در مورد پدرش 
مي باشــد به او کنايه زدنــد.  او نيز اين ماجرا را 
براي پيامبرخدا نقل مي کند. ايشان نيز سکوت 
کــرده،  پــس از آن که نمــاز ظهــر را با مردم 
خواندند، خطبه اي ايراد نموده، مي فرمايند:  »َيا 
َأيَُّها النَّاُس ، َماِلي ُأوَذى يِف َأْهِلي؟«؛  »اي مردم، 
چرا در مورد اهلم مــرا آزار مي دهيد؟« 54  ابو 
هريــره روايت کرده که ســبيعه دختر ابو لهب 
نــزد پيامبر آمد و گفــت:  اي پيامبرخدا، مردم 
مــي گويند تو دختر هيــزم جهنّمي! پيامبرخدا 
خطبــه اي ايراد کرده، فرمودند:  َم��ا َباُل َأْقَواٍم 
ُيْؤُذوَنِن  يِف َقَراَبِت« ؛  »چه مي شــود کســاني را 
که در مورد خويشــانم مرا اذيت مي کنند؟«55  
اين ها داللت دارد که از ذرية ابو لهب آن ها که 

مؤمن اند داخل بني هاشم هستند.
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نظرية دوم:
آل بيــت نبــي، تنها فرزندان و همســران او 
هســتند. از منظر صاحبان ايــن نظريه، »آل« و 
»اهل« يکي هستند. لذا گفته اند وقتي بگوييد: 
»آل الرجل« يا »اهله« يک چيز هستند ومقصود 
شــما از آن، فقط همسر يا همسران و فرزندان 
او اســت. اين که فرزنــدان پيامبــر داخل اين 
مفهوم هســتند، امري اســت روشن.  همسران 
آن حضرت را از باب تشــبيه به خويشاوندان 
داخل نموده اند؛ چــرا که رابطة پيامبر با آن ها 
با وفاست وي مرتفع نمي شود، چون ايشان به 
نــص آيات قرآن، با هيچ يــک از زنان گيتي 
همگون نيســتند.56  و »امّهــات المؤمنين« بوده 
و در دنيا و آخرت بر آن ها حرام مي باشــند و 
در دو جهان همســر پيامبر هستند. پس نسبت 

ايشان با پيامبر، قائم مقام نسب است. 
آية 32 و 33 س��ورة احزاب که »تطهير« 
در آن ه��ا آمده وآية34 در ش��أن ايش��ان  
)همس��ران پيامبر( نازل ش��ده اس��ت. پس 
خارج س��اختن آن ها از مفه��وم آل و اهل 

صاح نيست.
 س��اعدي روايت��ي نقل کرده ک��ه در آن 

پيامبر به اين امر تصريح کرده و گفته اند:
ٍد َو  َأْزَواِجِه َو ُذرِّيَِّتِه...«57  »اللُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَمَّ

 شــوکاني در حالي که ايــن قول را ترجيح 
مي دهد، مي گويد:  و اما همســران پيامبر،  از 
جهت ســياق آيــه در ضمــن آل البيت وارد 
مي شــوند؛ چرا کــه مخاطب آيات ســه گانة  

)ذکر شــده( ايشــان اند و اينان هســتند که در 
خانه هاي او ساکن بوده اند و در منزل او اقامت 
داشته اند. اما داخل بودن علي و فاطمه و حسن 
و حســين به اين دليل اســت که ايشــان سبب 
نزول آية تطهير هستند؛ همانطور که در بعضي 
احاديث پيش گفته به آن ها تصريح شــده و او 
اين قول را ديدگاه ميانه ناميده است. اگر کسي 
آيه را مختص به يکــي از دو گروه بداند، در 
حقيقت بعضي که ورودشــان واجب است را 
وارد کرده و آن را که اهمالش جايز نيســت، 
مهمل گذاشته اســت. گروهي از محققان هم 
ايــن را پذيرفته اند؛ ماننــد قرطبي،  ابن کثير و 
ديگران. ابن حجر هيثمي هم آنرا ترجيح داده  
و گفته است:  عز بن عبدالسالم فتوا داده است 
که بايد به اين هــا اکتفا کرد؛ يعني به فرزندان 
و همســران ايشان و اين با توجه به صلوات در 

تشهد امري ظاهر و آشکار است.
عبدالحميد طهماز مي گويد:  بازگشت همة 
اين هــا جز پيامبــر به خديجه اســت؛ چرا که 
حســنين از فاطمه هســتند و او دختر خديجه 
اســت و علي هم در حالي که کوچک بود در 
خانه او رشــد و نمو يافته و سپس بعد از وي، 
با دخترش )فاطمه( ازدواج کرده اســت. پس 
روشــن است که بازگشــت اهل بيت پيامبر به 
خديجه است نه غير او و اين همان است که ابن 
حجر عسقالني آن را تقرير کرد. ساير همسران 
پيامبر هم به طور طبيعي داخل مي شــوند؛ چرا 

که خطاب آيه به تمام ايشان است.58  
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 نظرية سوم:
آل و اهل در مورد همســران به کار مي رود. 
شوکاني از ابن عباس،  عکرمه،  مقاتل بن سليمان 
و ســعيد بن جبير چنين نقل کرده است.59  امام 
بخاري،  ابن ابي حاتم و ابن عساکر  هم از اين 
دســته هستند.60 ايشان گفته اند:  مراد از »البيت« 
خانة پيامبر اســت و مسکن همسران او به خاطر 
قول خداوند که مي فرمايد:  )َو اْذُكْرَن ما ُيْتلى  
يف  ُبُيوِتُكنَّ ِمْن آياِت اهلِل َو اْلِْكَمِة ِإنَّ اهلَل كاَن 
َلطيفًا َخبريًا( و همچنين سياق آيه  هم مربوط 
به همسران پيامبر است، از آية )يا َأيَُّها النَِّبُّ ُقْل 
أَلْزواِجَك( عکرمه مي گويد هرکس بخواهد 
با او مباهله مي کنم که اين آيه دربارة همسران 

پيامبر نازل شده است.61  
بخاري از طريق ابي معمر، از انس بن مالک 
ضمن يک حديث طوالنــي روايتي مي آورد 
کــه مفاد آن چنين اســت:  روز ازدواج پيامبر 

بــا زينب بنت جحش، بعد از آن که از حضور 
طوالني مدت برخي حضــار مجلس ناراحت 
شده بودند، به سمت اتاق عايشه حرکت کردند 
و از مجلس خارج شــدند، سپس به خانة تک 
تک همسرانش رفتند، در حالي که به تک تک 
اَلُم َعَلْيُكْم َأْهَل اْلَبْيِت َو  ايشان مي گفتند: »السَّ
َرْحَُة اهلِل... «.62 بعد هم روزي دعا کرده، گفتند:  
ٍد ُقوتًا«63 به اين معنا  »اللُهمَّ اْجَعْل ِرْزَق آِل ُمَمَّ
که روزي آن ها کفايت زندگي شــان را بکند. 
معلوم است که اين دعا مستجاب است و تمام 
بني هاشــم و بني المّطلب را نفرمود. در حالي 
که در ميان اين ها افــراد ثروتمند و برخوردار 
وجــود دارد و روزِي همة آن ها به حد کفاف 
نبوده است. آنچه  در صحيحين از عايشه آمده 
نيز مؤيد اين نظريه اســت کــه گفت: تا زمان 
حيات پيامبر اتفاق نيفتاد که خاندان محمد از 

نان خورش سه روز سير شوند.64
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نظرية چهارم: 
ايشــان به خصــوص علي،  فاطمه،  حســن 
و حســين هستند. ابو ســعيد خدري،  مجاهد،  
قتاده و کلبي نيز اين را گفته اند.65  نظر شيعيان 
نيز همين اســت و نُه نفر از فرزندان حسين را 
نيــز به ايشــان اضافه مي کنند. البته نظر شــيعه 
کمي بعد، به طور مســتقل ذکر خواهد شــد. 
اين هــا در تأييد نظرية خود، به آيه اشــاره مي 
کنند که آنچه در آن آمده، مخصوص ذکور 
َرُكْم... َعْنُكم « است  اســت نه زنان و آن: »ِلُيَطهِّ
و اگر اختصاص به زنان داشــت مي بايســت 
بفرمايد »ليطهرکــن... عنکن«. البته دو حديث  
»کساء« و »مباهله« هم روشن مي کنند که مراد 
از آيه همان افراد ياد شــده هستند. همچنين به 
ُلُكْم َعَلْيِه َأْج��ًرا ِإالَّ الََْودََّة يِف  آية »ُقل الَّ َأْس��أَ
اْلُقْرَبى«66  نيز استدالل کرده و گفته اند:  قربي 
آل محمد و همان افراد ياد شــده هستند.67  به 
اين ها اعتراض شــده که گروهي از مفسران، 
قربي را به تقّرب به خدا تفسير کرده اند؛ يعني 
در مقابل تبليغ، چيزي از شــما نمي خواهم جز 
دوســت داشــتن در تقّرب به خدا.  ابن عباس 
گفته اســت:  »يعني اجري از شما نمي خواهم 
مگــر اين که مرا به خاطر قرابت و نزديکي که 
به شــما دارم دوست بداريد؛ چرا که کسي از 
قريش نيســت مگر اين که ميان آن ها و ايشان 

قرابتي باشد.«68 
و اگر بپذيريم که آن قرابت نســبي اســت، 
اين کــه محصور در افراد ياد شــده باشــد را 

نمي پذيريم بلکه شــامل تمام قريش مي شود 
تا به خاطر نزديکي آن ها به پيامبر حقوقشــان 
مراعــات شــود و مــورد آزار و اذيــت قرار 

نگيرند.69 
نظرية پنجم: 

آل و خاندان او پيروان ايشــان هستند؛ يعني 
امّت وي تا روز قيامت و شامل دور و نزديک  
ايشان نيز مي شود. اين نظريه از جابر بن عبداهلل،  
برخي صحابه و ســفيان ثوري روايت شــده و 

نووي و ازهري نيز اين را ترجيح داده اند.
اينان بــه حديث واثل��ة بن اســقع ليثي ـ از 
اصحاب صّفه ـ تمســک کرده انــد که پيامبر 
حســن و حســين ا صدا زدند و هــر کدام را  
برروي يکي از پاهايشــان نشــاندند و فاطمه و 
شوهرش را نيز به آغوش خود نزديک کرده، 
ســپس لباس خود را دور ايشــان کشــيدند و 
فرمودند:  »»اللُهمَّ َه��ُؤاَلِء َأْهلي« واثله گويد: 
پرسيدم: اي پيامبرخدا، من نيز از اهل شمايم؟ 
فرمودنــد:  »َوَأنَت ِمن َأهِلي«70 دليل آورده اند 
که واثله از بني ليث بن بکر بن عبد مناف بوده، 
و اينکه او از صحابي و تابعين پيامبر مي باشــد. 
اين که پيامبر سلمان و عبداهلل بن مسعود را نيز 
از اهل بيت خود به حساب آوردند، مؤيد اين 

معناست.71
گفته انــد:  لفــظ »آل« از »آل« »يــؤول«،  به 
معناي رجع مشــتق شــده و بازگشت اتباع هم 
به متبوع ايشان است؛ چرا که او امام و موالي 

ايشان است.72
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عالمــه دواني مي گويــد:  »آل او کســاني 
هســتندکه از طريق نسب يا نسبت به ايشان باز 
گردنــد و همانطــور که بر گروه اول ]نســب[ 
صدقــة ظاهري را حرام کرده، برگروه دوم نيز 
صدقة معنوي را؛  يعني پيــروي از ديگران در 
علوم و معارف. پس آل ايشان کساني هستند که 
به وي بر مي گردند 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 ايشــان، از علماي 
راســخ و اولياي کامل و حکمــاي متألّه که از 
انوار پيامبر بهره گرفته اند.«73 به اين نظر اشکال 
شده که پيامبر اجمال را با گفته هايشان:  »صدقه 
برآل محمد حالل نيست« و »اللُهمَّ اْجَعْل ِرْزَق 
��دٍ ُقوتاً« و نيز اختصاص صلوات بر آل  آِل ُمَمَّ
ايشــان در دعا،  بر طرف کرده اند. تمام اين ها 
داللت بر خصوصيت آل و اهل ايشان مي کند؛ 
چرا که صدقه بر اتباع ايشــان حرام نيســت و 
آن ها ملزم به زندگي به قدر کفايت نيســتند و 
مأمورند در تشهد تنها بر آل او صلوات و درود 
بفرســتند. بنابراين،  اين يکــي از ويژگي هاي 
پيامبر است و اتباع او در آن داخل نمي شوند.74  
آنگاه پيامبر خود ميــان آل محمد و امت فرق 
گذاشتند. هنگامي که قوچي را قرباني کردند، 
ٍد  دعــا کرده فرمودند:  » اللُه��مَّ َتَقبَّْل ِمْن ُمَمَّ
9 «75 مقريزي  ��دٍ ��دٍ َو ِمْن ُأمَِّة ُمَمَّ َو آِل ُمَمَّ
مي گويد:  ببين چگونــه ميان آل و امتش فرق 

گذاشت و حقيقت عطف هم مغايرت است.76

نظرية ششم: 
آل پيامبر پرهيزکاران از امت اويند. قاضي 
حسين اين را حکايت کرده و راغب اصفهاني 
و گروهي از علما هم به آن متمايل شده اند.77  
ايشــان به آنچه از انس روايت شــده تمسک 
کرده اند کــه گفت:  از پيامبر پرســيدند: آل 
محمد کيان اند؟ فرمودند: »همة پرهيزکاران«، 
و اين آيه را تالوت کردنــد؛ )ِإْن َأْوِلَيآُؤُه ِإالَّ 

الُْتَُّقوَن( .78
به اين نظر اعتراض کرده اند که اين حديث 
را تنها نوح بن مريم از يحيي بن سعيد، از انس 
روايــت کرده،  از طريق ديگــري هم از نافع 
بن هرمز از انس روايت شــده که اهل حديث 
بــه روايــت هيچ  کــدام از ايــن دو احتجاج 

نمي کنند.79 
کالم خدا با نوح  دربارة پسرش را هم دليل 
آورده انــد :  )ِإْن َأْوِلَي��آُؤُه ِإالَّ الُْتَُّقوَن(  و گفته 
اند،  خداوند او را به خاطر شرکش از اهل نوح 
خارج کرد. پس فهميده مي شود که آل پيامبر 
پيروان متّقي ايشــان هســتند. بر اين مطلب هم 
اشکال شــده که مراد اين است:  »او از اهل تو 
نيست، از آن کساني که به تو امر کرديم، آن ها 
را با خود ببري چرا که خداوند قبل از آن، به او 
فرمــود: )َو َأْهَلَك ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل(80  
پس فرزند او از کساني نيست که نجات آن ها 
ضمانت شده است. البته اين اعتراض،  آن ها را 
در نظرشــان کمک مي کند؛ چرا که ايشان آن 

را به تقوا مقيد کرده اند نه به نسب.
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بهتر اســت بــا قول خداوند کــه قبل از آن 
آمده، به ايشــان اعتراض کرد: »ُقْلَنا اْحِْل فيها 
َق  ِمْن ُكلٍّ َزْوَجنْيِ اْثَننْيِ َو َأْهَلَك ِإالَّ َمْن َس��بَ
َعَلْيِه اْلَقْوُل َو َمْن آَمَن...«.81 که خداوند حمل 
شــدگان را اينگونه شــمرد:  از هــر نوعي دو 
جفت و اهل خودت و کساني که به تو ايمان 

آوردند. 
اگر اهــل پيامبر  و مؤمنان، داراي يک معنا 
بودنــد، آنان را بر اهل عطــف نمي کرد؛ چرا 
که عطف مقتضــي مغايرت اســت. مقريزي 
مي گويد: »درســت اين است که پرهيزکاران 
امت او اولياي او هستند، نه اهل و آلش؛ چرا 
که جايز اســت يکي از آن ها از خويشاوندان 
پيامبر باشد ولي در عين حال از آل وي نباشد؛ 
مانند ابو لهب وگاهي شــخص از اوليا هست 
امــا در همان حــال، از نزديــکان و اقارب او 

نيست.«82 
اما گرايش عمومي شيعيان به اين است که 
آل محمد وآل نبي و عترت )که مقصودشان 
فرزنــدان علي بــن ابي طالــب7 از حضرت 
فاطمه است( به يک معني هستند، ليکن برخي 
از متأخرين ايشان که بهاء الدين اربلي و ريان 
بن صلت قمي از آنان  هستند، سعي کرده اند 
ميان »آل وعترت« با »اهل« تفاوت بگذارند،83 
اما عموم ايشــان قائل شده اند که اهل بيت پنج 
نفرند؛ پيامبر، علي، فاطمه، حســن وحســين. 
بعضي از گروه هاي شــيعي، به خصوص اثني 
عشــري ها، نُه نفر از فرزندان حســين را هم به 

ايشــان اضافه مي کنند و آن ها را ائمة معصوم 
مي داننــد.84 حتــي برخــي از غاليــان از فرقة 
حروفية باطني اين پنج نفر را بر پرچم هايشان  
به شــکل پنجة باِز انسان رســم کرده و گمان 

کرده اند آن به لفظ جاللة »اهلل« اشاره دارد!85
و همســران پيامبر و کساني غير از حضرت 
فاطمــه، از فرزنــدان پيامبر و کســاني غير از 
حســن و تمام فرزندانــش و کســاني غير از 
حسين و فقط يکي از فرزندانش، از نوادگان 
پيامبــر را از اهل نمي داننــد و گمان مي کنند. 

امام دوازدهم همان مهدي منتظر است.86 
برخــي به شــيعه، به خاطر ادعــاي عصمت 
و امامت بــراي آل البيت، اعتــراض کرده اند . 
ابن تيميــه  گفته اســت:  » در اين آيه و حديث 
ـ حديث کسا و آية تطهيرـ   داللتي بر عصمت 
و امامت ايشان نيســت«87  و همچنين تعيين نُه 
نفر از آن ها به عنوان امامان بعد از علي وحسن 
وحســين و ادعــاي اين کــه نهمين از ايشــان 
)دوازدهم نسبت به قبلي ها( همان مهدي منتظر 
است. تمام اين ها حرف هايي بي دليل است که 
با معيارهاي ما ثابت نمي شود؛ چراکه عصمت 
تنها براي پيامبران است. اما در آية تطهير  چيزي 
کــه داللت بر عصمت اهل بيت نمايد نيســت 
بلکه به عکس، اگر آن ها خــدا را در آنچه به 
آن امرکرده اطاعت کنند ايشــان را ازگناهان 
پاک مي کند.88  شکي نيست که اين ادعا بيش 
از آن که از متون ناشي شود، از ديدگاه آنها در 

بارة خالفت ناشي مي شود.89
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و نيز اگر امر محصور در »اهل بيت« است، 
پس چرا ســلمان فارســي را به ايشــان ملحق 
کرده اند و اُم کلثوم دختر علي و مادرش فاطمه 

بنت اسد را از آن ها خارج نموده اند؟!90
تمام آنچه علما گفته اند که شــيعه هم جزو 
آنان است، خالصه مي کنيم در اين که فاطمه 
و علــي و حســن و حســين، همگــي به نص 
حديث کســا و مباهله، اهل کسا يا عبا هستند 
و همســران پيامبر از »اهل بيت«  مي باشــند. با 
توجه به شمول آية 30 تا 34 سورة احزاب  و 
آل علــي،  آل جعفر،  آل عقيل و آل عباس، 
تمام ايشــان آل محمد هســتند که زکات بر 
ايشــان حرام اســت ـ  غير از همسران ايشان، 
بنا به نظر همه ـ  و بــه مقتضي احاديث وارده 
نمي تــوان آن ها را بــه عنوان کارگــزاران بر 

زکات به کار گرفت.
همچنين روشــن شــدکه قرابــت درجاتي 
دارد؛ قرابــت علي و فاطمه، بعــد از اين دو، 
قرابت حســن و حســين به اجمــاع، در مرتبة 
نخســت قرار دارد. با اين که عمــو  )در اينجا 
عباس( هم طراز پيامبر اســت اما خويشاوندي 
ظاهراً به معناي خويشاوندي علي مي باشد.91 
با ايــن وجود، گاهــي آنچه عمــوم مردم 
و خصــوص عرب بــه آن معتقدنــد، به ذهن 
مي آيد که نسب تابع پدر است نه مادر! و اگر 
آن گونه اســت، چطور فرزندان علي از فاطمه 

داخل نسب پيامبر مي شوند؟
 مقريزي از اين پرســش پاســخ داده است:  

در اينجا دو نظريه هست:
1. آن هــا داخل در نســب پيامبرند که نظر 
شــافعي و يکي از آراي احمد اســت و دليل 
آن هم اجماع مسلمين بر داخل بودن فرزندان 
فاطمه در ذرية پيامبر است؛ چرا که هيچ يک 
از دختران ايشــان فرزندي کــه باقي بماند بر 
جاي نگذاشــتند. پس کساني از فرزندان بيت 
او به ايشان منسوب مي شوند که از فاطمه اند و 
دربارة حسن پسر دخترشان فرمودند:  »ِإنَّ اْبِن 
َهَذا َس��يٌِّد...«؛ »همانا اين پســرم سرور است« 
هنگامــي که از فاطمــه متولد شــد فرمودند: 
»َأُروِني اْب��ِن َما َسَّْيُتُموه ؟«؛  »پســرم را به من 
نشان دهيد،  نامش را چه گذاشته ايد ؟«  فاطمه 
فرمود: او را حرب ناميــده ام، فرمود: بلکه او 

حسن است! 
2.  داخل در نسب پيامبر نستند و اين نظرية 
ابوحنيفه و يکي از آراي احمد اســت و دليل 
ايشــان نيز اين اســت که فرزندان دختران در 
حقيقت منســوب به پدران خود هستند، پس 
هذلي و تيمي و عدوي اگر از همســر هاشمي 
خود فرزند دار شــوند، بــه نظر يقين، آن بچه 

هاشمي نخواهد بود. 
اما اين کــه فرزندان فاطمه داخل ذرية پيامبر 
هستند، شرافتي است که اين تبار بزرگ و پدر 
بزرگوار دارا هستند.کسي که در عالم هيچ کس 
به مقام او نمي رســد،  به خاطر قوت و جاللت 
و عظيم القدر بودن پيامبر، اين شــرافتي است 
که به فرزندان دختر هم سريان پيدا مي کند.92  
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پس در حقيقت اينجا دو نظريه نداريم؛ چرا که 
هر دو به خصوصيت پيامبر در اين مسأله اتفاق 
دارند و در غير ايشــان نيــز متفق  اند بر اين که 

فرزندان دختر به مادرشان منتسب نميشوند. 
شريف و سيد 

بــا گذشــت زمــان، اصطــالح »آل البيت« 
جهت گيري ديگري پيدا کرد و منسوبان  به آن، 
خودشان يا ديگران آن ها را به شريف، اشراف 
يا سيد، ســاده  متصف کردند. پس به کساني 

که از نســل حسن بودن اشــراف  و بر کساني 
که از نسل حســين بودند، ساده  اطالق شد.93  
البته ســيوطي يادآوري مي کند که هرکسي از 
آل البيت باشد را شريف مي نامند، مي خواهد 
حسيني باشد يا حسني،  جعفري باشد يا عقيلي 
و يا عباســي و تا آغاز عهــد فاطميان در مصر 
به همين صورت بــود و هنگامي که فاطميون 
حکومت را به دست گرفتند، اسم  »شريف« را 
تنها مختص فرزندان حسن و حسين کردند.94  
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عمر ابوبکر باذيب، درمقاله اي مي نويســد: 
»لقب شريف بر کساني که زير سلطة فاطميان 
بودند، در مصر،  مغرب،  حجاز،  فلســطين و 
قسمت هاي ديگري از ســرزمين شام و عراق 
اطالق شــد و بر کساني از اشراف که در يمن 
و نقــاط ديگر،  خارج از ســلطة آن ها بودند، 

غالباً لقب  »سيد« اطالق مي شد.«95 
عبــداهلل محمد سنوســي، در خصوص اين 
اشکال به اين نتيجه رســيدکه :  ما نمي توانيم 
بگوييم اصاًل ميان دو لقب فرقي نيست، بلکه 
تفاوتي دارند و آن اين که هرگاه کســي امور 
مکــه و مدينه يا يکــي از آن هــا را عهده دار 
مي شــد و او از نســل حسن و حســين بود، به 
»شــريف« ملّقب مي گشــت  و االّ او تنها سيد 

بود.96 
محمد عبــده يماني مي نويســد: اهل عراق 
تنها کســي را که از بني عباس بود  شــريف 
مي ناميدند و بسياري از اهل شام و غير آن ها؛ 
مانند مصريان، تنها کســي را کــه از فرزندان 
علي بــن ابي طالب بود شــريف مي خواندند 
و بلکه تنها کســاني را که از فرزندان حســن 
و حســين بودنــد، شــريف مي شــمردند، اما 
در حجــاز، شــريف اطالق نمي شــد مگر بر 
کســاني از فزندان حســنين که امارت مکه را 
عهده دار مي شــدند. خالصه اين که دو لقب 
از نظر داللــت لفظي و معنــوي فرقي ندارند 
و تمام آنچه ذکر مي شــود، تنها عرفي اســت 
که محدود به موقعيت خاصي اســت و عرف 

عام نيســت. پس هر سيّدي شريف است و هر 
شريفي سيد.97 

مصطفــي اوز،  همانگونــه کــه گذشــت،  
مي گويد: کســي که از نســل حســن باشــد، 
شــريف ناميده مي شود و کسي که از حسين 

باشد سيدش مي خوانند.
محمد سعيد کمال مي نويسد:  نخستين کسي 
که لقب شريف به او اطالق شد، مرتضي علي بن 
حســين  )436ـ  355 هـــ..( و پــس از او رضي 
محمد بن حســين  ) 406 ـ 359 هـ .( مي باشد. 
بر نســل امام علي7  لقــب  »علويين«  اطالق 
مي شــد. بر نســل پدرش از طريق برادران وي، 
لفظ  »طالبيين« . ايــن لقب هيچ گاه نه به جعفر 
صــادق   ) 148ـ 80 هـ .( و نه به علي الرضا بن 
موسي الکاظم  )202 ـ  153 هـ .( اطالق نشد.98 
محبت آل البيــت در نزد تمام مســلمانان، 
مظهــري از احتــرام و محبــت بــه پيامبرخدا 
شمرده مي شود و معرفت به ايشان معرفت به 
جايگاه شــان نزد  پيامبر است و اگر مسلمانان 
بــه آن معرفت پيدا کنند، به حق واجب آن ها 
و نيز حرمتشان معرفت پيدا مي کنند99  و براي 
اين که از ســوي افراد آشــنا اذيت نشــوند، 
لباس هــاي خاصي بر ايشــان اختصاص يافت 
تا از ديگران متمايز گردنــد. همزمان،  دفاتر 
رسمي اي تشکيل گرديدکه شجره نامه هايشان 
نــگاري  تاريــخ  را  مناقب شــان  و  ثبــت  را 
مي کردنــد وهنگامي کــه بــه خاطــر تکريم 
شخصيتشان از دريافت زکات و صدقات منع 
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شــدند، اسامي ايشان در دفاتر بيت المال ثبت 
گرديــد و براي آن ها حقوقي مشــخص قرار 
دادند. براي اين که افرادي که به ناحق خود را 
به اين خاندان منتســب مي کردند از اين مزايا 
منع شوند،  در زمان حکومت عثماني منصب 
نقيب األشراف درست شد100 که به امور ايشان 
رســيدگي مي کرد و با انواع مختلفي از کيفر 
و جريمه، مانع مدعيان دروغين مي شدند. اين 
منصــب تا پايان عهد عثمانــي به فعاليت خود 

ادامه داد.101

حرمت زکات برآل البيت
از آنجــا که نظريــات فقها در مســألة »آل 
البيــت« بر احکام مربوط به آن معطوف شــد 
)در نظرية نخســت که به ســه رأي منشــعب 
گرديد( مسأله را از اين منظر نگريسته اند که: 
اوالً، صدقه بر چه کساني حرام است؟ و دوم، 
حرمت بــه کارگيري ايشــان در کارگزاري 

صدقات.

حرمت پرداخت زکات واجب به اهل بيت
همانگونه که گذشــت زکات بــر آل علي، 
آل جعفر، آل عقيل، آل عباس وآل حارث بن 
عبدالمّطلــب وموالــي آن هــا حــرام اســت. 
دراين مســأله تنها ابن القاسم از مالکي ها ابراز 
 مخالفت کرده اســت؛ چرا کــه او موالي را از

آل البيت نمي داند. 
همچنين فقها اتفاق نظريه دارند که همسران 

پيامبر جزو کســاني از آل او نيستند که صدقه 
برايشان حرام است.102 

 همچنين در اين مسأله تنها ابن قدامه و ابن 
تيميه مخالفت کرده اند، چون امّهات المؤمنين 
را از کساني مي دانند که صدقه بر ايشان حرام 
اســت؛ چرا کــه آن هــا از آل البيت هســتند 
و در اين مســأله بــه آنچه از عايشــه روايت 
شده تمســک کرده اند که او صدقه اي را که 
خالدبن ســعيدبن عاص برايش فرستاده بود، 
رد کرد و گفت: صدقه بر ما آل محمد صدقه 

حالل نيست.103
فقهــا دربــارة بنــي المّطلب، برادر هاشــم 
اختــالف نظر دارنــد. حنفي ها و مشــهور از 
مالکي هــا و يکي از دو نقــل حنابله معتقدند 
که ايشــان از زکات مي گيرند؛ چرا که داخل 
َدَقاُت ِلْلُفَقَراء َوالََْساِكنِي  َا الصَّ عموم آيــة )ِإنَّ
َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َوالَُْؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َويِف الرَِّقاِب 
��ِبيِل  َواْلَغاِرِم��نَي َويِف َس��ِبيِل اهلِل َواْبِن السَّ
َفِريَضًة مَِّن اهلِل َواهلُل َعِليٌم َحِكيٌم(104 مي باشند 
اما اين که در يک پنجم خمس با بني هاشــم 
شــريکند به خاطر نصرت ]يــاري اهل بيت[  
اســت نه قرابت واين نصــرت مانع از زکات 

نيست.
اما شافعي و مالکي در قول غير مشهورشان 
و حنابله در نقل ديگري معتقدند بني المّطلب 
هماننــد بني هاشــم از دريافــت زکات منــع 
شــده اند به خاطر روايــت پيامبرکه فرمودند :  
ِل��بِ لَْ َنْفَتِْق يِف اْلَاِهِليَِّة َو اَل  »َأَنا َو َبُنو الُْطَّ
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يِف اإِلْس��الم«؛  »من  فرزند مّطلب در جاهليت 
و نه در اســالم از هم جدا نمي شويم« تا آنجا 
که پيامبر براي آن دليل نيز آورده اند:  »َأَلْيَس 
يِف ُخُ��سِ اْلُُمِس َما ُيْغِنيُكْم«؛ »آيا يک پنجم 
خمس شــما را بي نياز نمي کنــد ؟!« البته اگر 
ايشــان از يک پنجم خمس منع شده و دچار 
تنگ دستي گرديدند، بر خالف نظر بعضي از 
شافعي ها وحنابله،  مذهب بيشتر فقها اين است 

که از زکات براي ايشان صرف گردد.105
ابو حنيفه در زمــان خودش اجازه داده بود 
تا کســاني از بني هاشــم کــه از حقوق خود 
محروم گشته بودند، از زکات استفاده نمايند. 
مالکي هــا هم در قول مشــهوري که از آن ها 
نقل شده  با ابوحنيفه موافقت کرده وگفته اند:  
بلکه اولويت با آنها است اما شافعي وحنبلي ها 

مطلقاً اجازه نداده اند.106
تمــام آنچه گفته شــد، در بــاب صدقات 

واجب بود اما در زمينة صدقات مستحبي ميان 
فقها سه نظريه وجود دارد: 

1.  جــواز، که اين نظر بعضي از حنفي ها و 
شافعي ها است. احمد نيز روايتي در اين زمينه 
دارد چرا که صدقات مســتحبي از اوســاخ و 

چرک مردم نيست.
2.  منــع، که نظــر بعضي ديگــر از حنفي 
هــا وشــافعي ها اســت وحنبلي ها هــم بر اين 
نظريه اند، چرا که ادلــه در باب صدقات عام 

هستند؛ واجب باشد يا مستحب.
3ـ   جــواز همــراه با کراهــت، مالکيان در 
حالي که ميــان ادله جمــع کرده انــد، به اين 

مطلب راي داده  اند.107

پرداخت زکات هاشمي به هاشمي
ابو يوســف از ابو حنيفه روايت مي کند که 
137جايز اســت هاشمي زکات خود را به هاشمي 
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ديگر بپردازد؛ چرا کــه  »الناس« در حديث،  
غير از خودشان اســت و اين تنها نظر حنفيان 

مي باشد و ديگران متعرض آن نشده اند.108

کارگ�زاري هاش�مي در صدق�ات در مقابل 
دريافت حقوق 

حنفي ها و مالکيان و شــافعيان و گروهي از 
حنبليان گفته اند: به کارگيري هاشمي به عنوان 
»کارگزار صدقات« جايز نيست، آن هم به خاطر 
حديثي که پيش تر آمد و آنچه که مسلم از ابو 
هريره روايت کرده است. البته بيشتر حنبلي ها و 

بعضي از حنفي ها آن را اجازه داده اند.109
مــردم در همــة زمان ها اين گونــه بوده اند:  
يا حســرت نعمتــي را مي خورند يا نســبت به 
آن حســادت مــي ورزد؛  يــا از آن نعمت بر 
خوردارند يا محروم از آن  ويا شاکر آنند و يا 

ناسپاس. خداوند سبحان مي فرمايد: 
»َما َيَودُّ الَّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب َو اَل 
الُْْش��ِركنَي َأْن ُيَنزََّل َعَلْيُكْم ِمْن َخرْيٍ ِمْن َربُِّكْم 
َو اهلُل َيَْتصُّ ِبَرْحَِتِه َمْن َيشاُء َو اهلُل ُذو اْلَفْضِل 
اْلَعظيِم«110 وباز فرمود:  »َو اهلُل َأْعَلُم ِبَأْعداِئُكْم 

َو َكفى  ِباهلِل َوِليًّا َو َكفى  ِباهلِل َنصريًا«111
در اينجا بايد به جنبة ديگري نيز اشاره کنيم 
وآن اخالق و رفتار کساني است که از آل البيت 
نبودند و نيز کســاني که از ايشان بودند؛ چرا 
که گذشــت زمان ومرور ايام وسختي دوران  
احياناً آنچه را که شايســته است از ياد مي برد. 
پس يکبار ديگرکساني که فضايل پيامبرخدا 

و مزايايي که براي اهل بيت ايشــان ذکر شده 
اســت را بسيار تکرار مي کنند. آنچه که براي 
صفيه بنت عبدالمّطلب رخ داد و موضعي که 
پيامبر گرفتند ياد آور مي شــوم، چون داللت 
روشني است بر حيثياتي که پيامبر را واداشت 
تــا توجه و دقت ديگران را به خاندان واهلش 

متوجه سازد.
از ابن عباس روايت شــده که گفت: يکي 
از پســران صفيــه فــوت کــرد . وي بر پســر 
گريست، پيامبر از او پرسيد:  عمه جان! گريه 
مي کني؟کسي که فرزندي از او در راه اسالم 
بميــرد، در بهشــت خانه اي دارد کــه در آن 
ساکن مي شــود. 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 هيــچ چيز کفايت نمي کند. بار ديگر صفيه 
گريســت به گونه اي که پيامبر خدا صداي او 
را شــنيد و از خانه خارج شد و در حالي که او 
را مورد تکريم و نيکي و احسان خويش قرار 
داده بــود، فرمود:  عمه! بــا آن حقيقت که به 
تو گفتم، بــاز گريه مي کني؟ عرض کرد: از 
آن نمي گريم! و پيامبر را از آنچه واقع شــده 
بود آگاه ســاخت. حضرت غضبناک شــد و 
فرمود: بالل! براي نمــاز اذان بگو بالل امتثال 
کــرد و اذان گفت. پيامبر حمــد وثناي الهي 
گفتــه، فرمودند: گروهي را چه مي شــود که 
گمان مي کنند قرابت و نزديکي من ســودي 
ندارد! تمام نسب وسبب ها روز قيامت منقطع 
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مي شــود مگر نسب وســبب من. رحم من در 
دنيا وآخرت بــه هم متصل هســتند. عمر بن 
خّطــاب مي گويد آن روز که اين مطلب را از 
پيامبرخدا شــنيدم، با اّم کلثوم  )دختر علي از 
فاطمه( ازدواج کردم؛ چرا که دوست داشتم 

ميان من و ايشان سبب و نسبي باشد.112
ابن عمر از پدرش نقل مي کند: هنگامي که 
او بــا اّم کلثوم ازدواج کرد، گفت:  شــنيدم 

پيامبر خدا فرمود:  تمام دامادي ها يا ســبب و 
نسب ها روز قيامت قطع مي گردد جز دامادي 

و سبب و نسب من.113
در روايت ديگري از جابر بن عبداهلل، پيامبر 
فرمودنــد:  بلکه نفع مي رســاند، حتي اگر در 
قبيلــة حکم و حــاء در يمن باشــد. پس تمام 

روايت را نقل مي کند.114
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)مدينه:دارالمدينه المنوره،1416ه�/1995م(، 89 
4. جوه��ري ج4، 1627 م��اده)اول(؛ ابن منظ��ور،  
محمد بن مک��رم، لس��ان  الع��رب، ج11 )بيروت : 
دارصادر، د.ت(، 37،  ماده )اول(. محمدعلي بن 
 علي تهاوني  در کش��اف اصطاحات  الفنون، ج1 

)بيروت:  دارالکتب العلميه، 1418ه�/1998م(،  
مي گويد:  کس��اني که مي گوين��د اصل آل،  اهل 
بوده،  بصريان،  وکساني که  آن را منقلب از  »اَول« 
مي دانند،  کوفيان از اهل لغت هستند؛ آل غصيه، 
عبدالکري��م، آل البيت النب��وي،  روزنامه المدينه  

)1417/10/7ه� . /1996/11/21م(، 15
5. محج��وب، فاطم��ه، الموس��وعه الذهبي��ه للعلوم 

االساميه )القاهره: دار الغد العربي، د.ت(، 502
6.  تهاوني، ج1، 117
7. راغب اصفهاني، 30

8. ابن حجرهيتمي، 89  ؛  عالم شاهي،   ج1،   408 
9. تهاوني، ج1،  118

ــري ج4، 1628 ـ 1629 ؛  ابن منظور،   10. جوه
ــب اصفهاني،  29 ماده   ج11، 28 ـ 29 ؛  راغ

)اهل(.
11. ابن منظور،  ج2،  14 � 16 ماده  »بيت«.

پینوشتها:

139
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12. زبيدي، محمدمرتضي، تاج العروس،  ج4 )بيروت 
العرب��ي، 1386ه�/1966م(،  داراالحياءالتراث 

457 � 459،  ماده  »بيت«.
13. جوهري ج2، 735، ماده  »عتر«.
14. زبيدي ج12، 520،  ماده  »عتر«.

. ابن منظور ، ج4، 538 ، مادة »عتر«.  15
16 . مقري��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
17 . مصطفي، ابراهيم، و آخرون، المعجم الوس��يط 
)اس��تانبول: مکتبه االساميه، د.ت(، 579، ماده  

)عباء(.
. هود  : 73  18

19. قصص : 12 
. احزاب : 33  20

. ابن حنبل، احمدبن حنبل، مس��نداحمدبن حنبل.  21
ترقي��م: محمدعبدالس��ام الش��افي، ج6 )بيروت: 
دارالکتاب العلمي��ه، 1413 ه���/1993م(،  331،  
شماره  )26606( ؛  المحب الطبري. احمدبن عبداله،  
ذخائر القبي في مناقب ذوي القربي،  تحقيق،  اکرم 
البوشي  )جده مکتبه الصحابه،  1415ه�/ 1995م( 
55 � 56 ؛  س��يوطي ج��ال الدينعب��د الرحمن، 
الخصائص الکبري ج2  )بيروت دارالکتب العلميه، 
د.ت( 463 � 465 ؛  جمل الليل،  يوسف بن عبداله،  
الشجره الزکيه في االنساب و آل بيت النبوه  )الطائف:  

دار الحارثي للطباعه،  د.ت(،  309
. ابن حنبل، ج6، 337، شماره )26653(.  22

23. ري ش��هري، محمد، اه��ل البيت في الکتاب و 
السنه )قم، دارالحديث، 1375ش(، 31

24. اب��ن حنبل، ج 6،  337،  ش��ماره )26653(، 
طبري محم��د بن جرير، ريالجامع البيان، تعليق 

محمود شاکر، ج32 )بيروت 
 داراالحياءالتراث العلمي، د.ت(، 12 � 13آن را از 
طريق ابي سعيدخدري وعمربن ابي سلمه از ام 

سلمه نقل کرده است ؛ محب طبري 55 � 56
. اب��ن جرير طبري، ج22، 11 از طريق زبيد از   25

ابن حوشب از ام سلمه،  ري شهري، 30
26 . مسلم، مسلم بن حجاج قشيري، صحيح مسلم، 
ج15 )بي��روت دارالمعرفه، 1421ه�/2000م(، 

190، شماره )6211(.
. ابن حنبل، ج3، 317، 349،  شماره )13736(  27

و )14048(
. اب��ن حنب��ل، ج3،  317،  ش��ماره )13736(  28

و349 شماره )14048(.
29. هيتمي، احمدبن حجر، الصواعق المحرقه )قاهره: 
مکتبه القاهره د.ت(142، فقال: حديث حس��ن ؛ 
قاضي عياض،  عياض بن موس��ي، الشفابتعريف 
حقوق المصطفي، تحقي��ق: علي محمدالبجاوي، 

ج2 )بيروت دار الکتب العربي، د.ت( ؛ 607
30. ري شهري، 32 ؛  محب طبري، 56

31. ري شهري،  32 � 33
32. ري شهري،  58

33. سوره آل عمران:  آيه 61
34. مسلم ج 15، 171شماره 617

35. سوره شوري آيه23
36. مس��لم ج 15، 174 � 175، شماره  )6175(؛ 
اب��ن حنب��ل، ج 4، 448، ش��ماره  )19287(و  

)19334( ؛  محب طبري، 47
37. اب��ن حنب��ل، ج 3، 18،  33، 73،  ش��ماره  

.)11567(   ،)11217(  ،)11110(
38. اب��ن حنبل، ج 3،  22،  ش��ماره  )11137( ؛ 

قاضي عياض، ج 2، 605
39. ري شهري، 58 140
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40. ري شهري، 58.
41. احزاب : 56

42. مس��لم ج 3، 345، شماره  )906( و  )907(؛  
ابن حنب��ل، ج5، 323،  ش��ماره  )22415( و 
قبلش ش��ماره هاي  )17071( و  )18128( و  

)18129( و  )18157(.
43. اب��ن حنبل، ج5،  495، ش��ماره  )23663( ؛ 
ابوداود،  سليمان بن اشعث، سنن ابي داوود، ج 1،  
)حمص: محمدعلي الس��يد 1388ه�/1969م(؛ 

598،  شماره  )976 � 978(.
44. مسلم، ج 7، 174،  شماره  )2471(.

45. بخ��اري،  محمدبن اس��ماعيل، صحيح بخاري، 
تحقيق : قاسم الشماعي الرفاغي،  ج 1،  )بيروت 
دارالقل��م،  1407ه�/ 1987م (، 628،  ش��ماره  

)1394( ؛  مسلم، ج 7، 174،  شماره  )2470(.
46. مسلم، ج7، 176،  شماره 2478

47. مسلم، ج 7، 178،  شماره  )2479(. ابو داود، 
ج 2، 298،  شماره  )1650(.

48. هيتمي، احمدبن حجر، الصواعق المحرقه،  142
49. بخ��اري، کتاب المغازي، ب��اب غزوه خيبر، ج 

25، 249، شماره  )696(.
50. مقريزي، ج 5، 382 

51. قاض��ي عياض، ج 2، 607 ؛  هيتمي، احمدبن 
حجر، الصواعق المحرقه،  142

52. هيتم��ي، احمدب��ن حج��ر، الدرالمنضود، 90، 
شوکاني محمد بن علي، فتح القدير، ج 4  )د.م: 

المکتبه الفيصليه، د.ت.(380
53. مقريزي ج5، 374

54. شامي، محمدبن يوسف، سبل الهدي و الرشادفي 
س��يره خيرالعب��اد، تحقيقع��ادل عبدالموج��ود 
و عل��ي مع��وض ج 11  )بي��روت دارالکت��ب 

العلميه1414ه� /1993م (4

. شامي ج11، 4  55
. احزاب: 32  56

.  بن حنبل، ج5،  495، شماره  )23663(.  57
. ش��وکاني، ج4، 27،  هيتم��ي، احمدب��ن حجر،   58
الدرالمنضود، 90،  هيتمي، احمدبن حجر، الصواعق 
المحرقه،  141،  طهمازعبدالحميد، السيده خديجه 
ام المومنين و سباقه الخلق الي   االسام )دمشق: 

دارالقلم، 1410ه�/1990م(، 52
. ابن جوزي، عبدالرحمن بن علي، زادالمس��ير،   59
ج6 )بي��روت المکتب االس��امي، د.ت.(381، 

شوکاني ج4، 279
60 . Mustafa   Oz, Dia, Islam Ansiklopedisi  

)Istanbul: Islsm1994(X,499,Ehl � iBeyt 
Maddesi

. شوکاني، ج 4،  278 � 279  61
. بخ��اري، کتاب تفس��ير، ج 6، 450 ش��ماره    62

.)1218(
. ابن حنبل، ج2،  587، شماره  )9767(.  63

. بخ��اري، کتاب االطعمه، باب ما کان الس��لف   64
يدخرون، ج 7،  143،  شماره  )335(.

. شوکاني، ج 4،  278 � 279  65
. شوری: 23  66

67 . Mustafa   Oz, Dia, X,499
. ش��براوي، عبداله بن محم��د، االتحاف بحب   68

االشراف  )قاهره : مطبعه االدبيه، د.ت(، 17
. اب��ن جري��ر طب��ري، ج،  22،  12 � 11، ابن   69
 Mustafa   Oz,  ،385 � 384  ،7 جوزي، ج

499,Dia, X
. ابن جرير طبري، ج،  22،  12 � 11، مقريزي   70
ج 5،  393،  محب طبري 59.و فيه زياده قول 

واثله : »انها من ارجي ما ارتجي «.
71  .  Ehl � iBeyt Maddesi،  Mustafa   Oz, 

Dia, X,499141
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. مقريزي ج 5،  392  72
. تهاوني ج 1،  118  73
.  قريزي ج 5،  390  74

. مسلم کتاب االضاحي، باب استحباب الضحيه   75
و ذبحها ج 13، 123 � 124، شماره )5074(

. مقريزي ج 5،  381  76
. راغب اصفهاني، 30 � 31 ؛  مقريزي ج 5،  392  77

. سوره انفال،  آيه34: عاءالدين الهندي،  علي   78
المتقي بن حسام، کنزالعمال، ج3 )حلب: مکتبه 
الت��راث االس��امي، 1389ه���/1969م(. 91 

شماره  5624 ؛  المقريزي ج5، 398 
. المقريزي ج5، 398  79

. هود : 40   80
. هود : 40   81

. المقريزي ج5، 401 ؛  عبدالکريم آل غصيه 15  82
. عالم شاهي، ج 1، 408  83

. ري شهري، 57  84
85 . .Suleyman Uludag, Dia Islam 

Ansiklopedisi  )Istanbul: 1989(II/307,Al 

� iAba maddesi

86  . 87 .  Ehl � iBeyt Maddesi،  Mustafa   
Oz, Dia, X,499

. اب��ن تيميه، احمدبن عبدالحليم، منهاج الس��نه   87
ج7   س��الم،  محمدرش��اد  تحقي��ق:   النبوي��ه، 
)الرياض : جامعه االمام محمد سعود االساميه، 

1406ه�/ 1986م(، 71.
. ابن جرير طبري،  تفس��ير آيه تطهير، ج، 10،   88

22� 11  ؛ شوکاني ج 4،  278
89 . Mustafa   Oz, Dia, X,500  
90 .  Mustafa   Oz, Dia X/500    Suleyman 

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

موسس��ه علوم القرآن، 1412ه�/1992م(، مقريزي 
ج6، 6 � 12،  هيتم��ي،  احمدب��ن حجر، الصواعق 
المحرقه،  142  ؛ الشامي ج 11،  3 � 15 )وقد ذکر 

لهم من الفضائل و الخصوصيات ما يربو علي عشر(.
92 . المقري��زي،  ج 6،  5،  6،  12 ) بتص��رف(،  

جمل اليل،  311
93 . /500 Mustafa Oz ,DiA ,X

. نقل��ه عبدالکري��م آل غضي��ه عن الس��يوطي،    94
جريده المدينه،  ملحق التراث،  » مقتطفات من 

معجم ما يخص آل البيت النبوي «
 )1417/5/14 ه� / 26 /1996/9م(.

.  باذي��ب،  عمر ابوبکر،  جريده المدينه،  ملحق   95
التراث،  »لقب التشريف لذوي النسب الشريف«  

)1417/8/9ه�/19 / 12/ 1996 م(.
. السنوس��ي،  عبداهلل محمد،  ب��ل هناک فرق بين   96
اللقبين،  جريده المدينه،  ملحق التراث،  19 جمادي 

اآلخر،  1417ه� / 31 اکتوبر،  1996 م :  12
. محمد عبده يماني،  27 � 30  97

.  عبدالکريم آل غصيه  آن را از محمد سعيد کمال   98
نقل کرده اس��ت،  مقتطفات من معجم ما يخص 
آل البيت النبي، جريده المدينه، ملحق التراث14 

جمادي االول 1417 ه�/ 26سپتامبر 1996م
.  قاضي عياض ج 2، 606  99

100. س��ابقه منصب نقابه الش��راف به قرون اوليه 
اس��امي باز مي گردد،  کما اينکه سيد رضي و 
پدرشان عهد دار نقابه بوده اند )مرشدالزوار الي 

قبور االبرار،  ج 2، ص270( ]مترجم[ 
101. Mustafa   Oz, Dia, X,500 Ahmet 

Ozel, Dia,II ,305, Al maddesi.
102 . وزاره االوقاف و الشؤون االساميه الکويتيه،  
الموسوعه الفقهيه،  ط2، ج1،   )الکويت: طباعه 
ذات الساس��ل،  1404 ه���/1983م(، 100  ؛ 

فاطمه محجوب، ج 1،  504. 142
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103. ابن حنبل، اخرجه عن طريق الحسن بن علي 
عن رسول اهلل  )صلي اهلل عليه و آله و سلم(  )با 

اين لفظ(،  ج1، 258،  شماره )1732(.
104. سوره توبه،  آيه60 

105. وزاره االوقاف و الشؤون االساميه الکويتيه، 
ج1، 102

106. hmet Ozel, Dia,II ,306
107.  وزاره االوقاف و الشؤون االساميه الکويتيه، 

ج1، 102 � 103
108.  وزاره االوقاف و الشؤون االساميه الکويتيه، 
 306, Ahmet Ozel, Dia,II  ج1، 104 ؛

109.  وزاره االوقاف و الشؤون االساميه الکويتيه، 
ج1، 104 ؛  هيتم��ي، احمدبن حجر، الصواعق 

المحرقه،  143
110. سوره بقره آيه 105
111. سوره نساء آيه 54

112. مح��ب طبري، 29 ؛  محمد عبده يماني،  19  
)و ق��د ذکر منهم من لم يتعرض غيره لهم، امثال 
خديجه و زينب و علي زين العابدين الي جانب 

ام کلثوم(.
113. شبراوي 19

114.  محب طبري،  30 
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