
 

 

  

  

  

  
  

  

  پیامبر بیت  اهل هاي ویژگی تبیین در تطبیقی جستاري

  حدیث صلوات ۀآیین در

  
  *محمود واعظی

  **حسین رضایی

  

  ده  یچک

 عنـوان  به رسول اکرم بیت  اهلاثبات جایگاه علمی و معنوي  ،اعصار تالش متکلمان شیعه در همۀ

اسـتناد   ند. در این خصوص،ا هنورزید جانشینان برحق ایشان بوده و در این راه از هیچ کوششی دریغ

میراث مشترك فریقین، حجتی قاطع محسوب  عنوان بهعلیه  متفق ،به آیات قرآن کریم و روایات نبوي

هاي خاندان رسالت بر  تبیین ویژگی ،مل و عنایت بیشتر استاز جمله مواردي که شایستۀ تأد. شو می

نشـان از آن   ،سیر جامع سنی و شیعیاتف . تحقیق تطبیقی در متوناستاحزاب  سورۀ 56اساس آیۀ 

در تفسیر چگونگی  پیامبر گرامی اسالماست.   صورت نگرفته توجه الزم ،دارد که در این خصوص

علیه ذکر فرمودند که بررسی آن بر اساس آیات قرآن کریم و  صلوات بر ایشان حدیث صحیح و متفق

ش اساسی ایفا خواهد کرد. هـدف پـژوهش   دیگر روایات صحیح، در اثبات معتقدات کالمی شیعه، نق

 ،شـده  انجـام  اي کتابخانـه  منـابع  اسـاس  بر و تحلیلی توصیفی روش به با رویکرد تطبیقی حاضر که

 معنوي و مصادیق حقیقـی عتـرت پیـامبر    دیث تفسیري و اثبات جایگاه علمیرمزگشایی از این ح

و  منین علـی انکار فضیلت امیرالمـؤ  قصد بر حدیث مذکور که به تیمیه ابن در پایان شبهات  .است

  .است  و بطالن ادعاهاي او ثابت شدهقرار گرفته  مورد بررسی و نقد ،مطرح شدهرد عقاید شیعه 

  .، حقانیت شیعهپیامبر بیت  اهلقرآن، تفسیر مأثور،  :ها هواژکلید

                                                           
  mvaezi@ut.ac.ir /تهران دانشگاه حدیث و قرآن علوم گروهیار استاد *

  hossein.rezaee@ut.ac.ir /نویسنده مسئول، ري علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهراندانشجوي دکت **

  23/3/99تاریخ پذیرش:         28/9/98تاریخ دریافت: 

  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  25 ۀشمار، 1400 و تابستانبهار ، 13 سال

  یپژوهش یعلممقاله 

 116ـ95صفحات: 
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 1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو  

  طرح مسئله .1

، 1، جق1399، فارس  ابن(.شوند میخواص هر شخص نسبت به او، اهلش محسوب 

 الـف  بـه  سـپس  و همزه به هاء حرف که بوده »اهل« اصل نیز در» آل« واژۀ )150ص

، 1، ج1332 ،یاصـفهان  راغـب  ؛30، ص11، جق1414 ،منظور  ابن(است.  دهش تبدیل

 مکان و زمان به آل زیرا است؛ محدودتر »اهل« واژه از »آل« واژه البته کاربرد ).98ص

 فقـط  نیز انسان مورد در و دارد اختصاص انسان به و نشده اضافه آن مانند و حرفه و

 ،یاصـفهان  راغـب (.شـود  مـی  اضـافه  دارند، او براي اي ویژه جایگاه که هایی انسان به

ند. هسـت ، خواص آن حضـرت  پیامبر بیت  اهللذا منظور از  )98، ص1، جق1332

دارد،  ریقین اخت�فـات جزئـی وجـود   بـین فـ   بیت  اهلهرچند که در تعیین مصادیق 

 ؛هسـتند  مهـم  شـیعیان  براي اي ویژه طور به بیت نظر از این اخت�فات، اهل صرف

جـزء اصـول    رسول اکرم بیت  اهلدینی  اعتقاد به مرجعیت تشیع، مذهب در زیرا

 کـه  دارند باور شیعیان .هستند سنت و قرآناصلی  مفسر مذهب بوده و آن انوار الهی

ي اثبات ایـن عقیـده، علمـا و    برا .باشند می برپیام حقمعصوم و جانشینان برها  آن

از هیچ کوششـی فروگـذار    ،ن شیعه با استناد به آیات قرآن کریم و سنت نبويمتکلما

تـوان   مـی هـا   آن اند. اما در این بین، به بعضی از آیات و روایات که بـر اسـاس   نکرده

 یکـی از . اسـت   دهد، توجـه شایسـته و کـافی نشـ    کرمعتقدات مذهب تشیع را اثبات 

 علَیه صلُّوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا النَّبِی علَى یصلُّونَ مإلئکَتَه و اللَّه إِنَّ«مصادیق این سخن، آیۀ 

وا وّملیم سلاست کـه پیـامبر گرامـی      علیه و روایت صحیح و متفق )56: احزاب» (اًتَس

ـ    اس�م در تفسیر آن بیان فرموده  دربـارۀ  نـازل شـد، از پیـامبر    هاند. وقتـی ایـن آی

 صـلِّ  اللَّهم قُولُوا«فرمود:  ال کردند. پیامبرؤچگونگی فرستادن صلوات بر ایشان س

 علَـى  بـارِك  م، ویإِبـرَاه  آلِ م ویعلَى إِبـرَاه  تیصلَّ کَما محمد، آلِ وعلَى محمد، علَى

دمحم آلِ و ،دمحا مکَم کْتارب رَاهلَى إِبیعو آلِ م رَاهیإِب،م إِنَّک میحجِ دیميبخار(».د، 

، م2010 داود، بـو ا ؛305، ص1، جق1426 نیشابوري، قشیري ؛120، ص6، جق1422

؛ 293، ص1، جق1418 ماجـــه، ؛ ابـــن48، ص3، جق1406 ،ی؛ نســـائ257، ص1ج

ـ  ؛359، ص5، جق1395 ،يترمذ ـ یکل ؛130، ص19، جق1415 ،یطبران ، ش1367، ین

این روایت ع�وه بـر منـابع اصـلی     )...و 100، ص2، ج1364 طوسی، ؛552، ص4ج
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اهل سنت به طرق مختلف نقل شده و  مسلم و بخاري و سنن اربعۀ صحیحشیعه، در 

 حیصح ثَیالْحد هذَا أَنَّ بیر لَا أَنَّه«گوید:  حدیثی است که ابن تیمیه در وصف آن می

هـاي مختلـف    البته در برخـی از نقـل   )239، ص7، جق1406 ،تیمیه ابن (».هیعلَ متَّفَقٌ

فتح القدیر که شوکانی در  چنان اتی وجود دارد که قابل اغماض است؛حدیث، اخت�ف

ـ  هیعلَ الصلَاةِ یف وسلَّم هیعل اهللا صلَّى عنْه الْوارِدةِ ماتیالتَّعل عیوجم«گوید:  می  تَملَإلٌمشْ

 ضُـم ی أَنْ هیعلَ یللْمصلِّ ینْبغیفَ ث،یالْأَحاد منَ رِیسیالْ النَّادر إِلَّا معه آله علَى الصلَاةِ علَى

یإِلَ آلَهه یف هلَاتلَ ص349، ص4ق، ج1414 شوکانی،(».هیع(  

احـزاب در   ۀسور 56 که چگونگی صلوات امرشده در آیۀ در این روایت تفسیري

د دارد کـه بـا توجـه بـه بررسـی      بسیار مهمی وجو نکاتآن توضیح داده شده است، 

شـریفه،   فول مانده و آن این است که در آیـۀ گرفته از دید مفسرین فریقین مغ صورت

 بیـت   اهـل در روایـت ذکرشـده،    آمده، اما پیامبر فقط امر به صلوات بر رسول

را نیز شامل دستور الهی ها  آن سته و صلوات برخود را نیز در این موضوع شریک دان

، با توجه به جایگاه ایشان و رسـالت الهـی کـه بـر     دانسته است. صلوات بر پیامبر

ال مهم اینجاست که خانـدان و آل ایشـان مگـر    است. سؤ واضحکام�ً  ،عهده داشتند

منظور از  باشند؟ همچنین چنین تعظیمی می اند که شایستۀ هایی بوده داراي چه ویژگی

  در این روایت چه کسانی هستند؟» آل محمد ص«

  قیتحقش رو. 1ـ1

 منــابع اســاس گــردآوري داده از نــوع توصــیفی و بــر حســب نحــوۀایــن تحقیــق بر

که با رویکرد تطبیقـی  . روش تحقیق در این پژوهش نیز است  دهش انجام اي کتابخانه

هاي موجود  ي آشکار پیاماز نوع تحلیل محتواست که براي بررسی محتوا ،انجام شده

هـاي یـک مـتن و     ترین کاربرد آن توصیف ویژگـی  در یک متن استفاده شده که مهم

ایـن   )132 :1385 ،و همکـاران  سرمد(.هاي فرهنگی پیام است همچنین استنباط جنبه

پیـام) و  (نـد از: بررسـی مـواد   ا اساسی است که عبارت روش تحقیق داراي دو مرحلۀ

ند: از آیات قرآن کریم، روایات صحیح و ا در این تحقیق عبارت ها پردازش نتایج. پیام

حسن خصوصاً از منابع اهل سنت و تفاسیر جامع شیعی و سنی که مورد پـردازش و  

این پژوهش، قرآن کـریم، تفاسـیر و    مورد مطالعه در ۀگیرد. جامع گیري قرار می نتیجه
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 ۀجامعـ  بـر ، نمونـه  ۀمعـ جا. استموضوع تحقیق  دربارۀشده  هاي انجام سایر پژوهش

مـورد اسـتفاده    قابل دسترس اسناد و مدارك موجود همۀ واست منطبق  مورد مطالعه

  .دنریگ یقرار م

  تحقیق . پیشینۀ2ـ1

  اهـل  برتـري منظـور اثبـات    بـه  و روایـت صـلوات   آیه ک�می از ۀاستفاد اشاراتی براي

طـی حـدیث    امـام رضـا  مثـال   بـراي خورد.  ، در منابع روایی به چشم میبیت

مـورد  بـر امـت اسـ�می را     بیت  اهل آیۀ قرآن کریم، برتري 12با استناد به  یمفصل

باشد.  مورد استناد ایشان، همین آیه و روایت صلوات می هفتمین آیۀ بحث قرار داده که

 علـى  صلونی م�ئکته و اهللا إن": اهللا قولیف السابعإل وأما«فرمایند:  ایشان در این رابطه می

 لمـا  أنـه  مـنهم  المعانـدون  علم وقد "مایتسل وسلموا هیعل صلوا آمنوا نیالذ هایأ ای یالنب

: فقـال  ک؟یـ عل الصـ�ة  فیفک کیعل میالتسل عرفنا قد اهللا رسول ای لیق إلیاآل هذه نزلت

 إنـک  میابـره  وآل میإبـراه  على تیصل کما محمد وآل محمد على صل اللهم". تقولون

 هـذا : المـأمون  فقـال . �: قـالوا  اخت�ف؟ هذا یف سالنا معاشر نکمیب وهل "دیمج دیحم

 هـذا  مـن  أوضـح  شـئ  اآلل یفـ  عنـدك  فهـل  .ه ا�جمـاع یـ وعل أص� هیف ما�اخت�ف

  )119، ص2ق، ج1406عطاردي، (»القرآن؟

اي بـا عنـوان    بر مبناي حـدیث صـلوات، مقالـه    بیت  اهلدر رابطه با اثبات فضیلت 

، 1395، گلپایگـانی  ربانی(» صلوات اتروای و آیه در بیت اهل عصمت و افضلیت«

هـا   آن و افضلیت آل محمد اثبات عصمت ،که موضوع آن هبه نگارش درآمد )9ص

آن  ماننـد  و سفینه و به احادیث ثقلین بیت  اهلبر دیگران بوده و در تعیین مصداق 

بـه  هایی که بر مبناي آیات و احادیث مربوط  دیگر ویژگی ۀاما دربار استناد نموده است.

 د، سـخنی مطـرح نشـده   نباشـ  قابل اثبات می پیامبر بیت  اهلبراي  موضوع صلوات،

، تنها عصمت سفینه و ثقلین حدیث بر مبناي بیت  اهلدر تعیین مصادیق  نیز. است

شده،  طی بررسی انجامگانه. همچنین  دوازدهنفر قابل اثبات است، نه عصمت امامان  پنج

البتـه  نشـده اسـت.    چـاپ ورد نظـر تـاکنون   رویکرد م کتاب مستقلی در این زمینه و با

بـراي بررسـی   محور نبوده است. به هر حال  ئلهاند اما منسجم و مس تفاسیر نکاتی آورده

وش قـرار  مـورد کـا   شـیعی و  سـنی عنوان از کتب تفسیري  ده بیش از موضوع، پیشینۀ
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بحـث ک�مـی    تحقیق که ع�وه بر مباحث تفسیري و روایـی،  عنوان بهگرفته و با توجه 

ک�مـی   صـبغۀ باشد، تفاسیري انتخاب شده که جامع بـوده و داراي   نیز در آن دخیل می

ات متکلمین فـریقین مـورد بحـث و بررسـی قـرار      یدر واقع نظر ،با این کارنیز باشند. 

  گرفته است.

  موضوع در تفاسیر اهل سنتپیشینه بررسی . 1ـ2ـ1

زمخشـري،   کشـاف فخـر رازي،   ح الغیـب مفاتیاز:  اند عبارتاهل سنت تفاسیر منتخب 

 زیـر ها به شـرح   نتایج بررسی مراغی. تفسیرشوکانی و  فتح القدیرآلوسی،  روح المعانی

  :است

 دربـارۀ  احزاب، ضـمن ذکـر حـدیث پیـامبر     سورۀ 56فخر رازي در تفسیر آیۀ 

ان مؤمنـ خداوند، فرشتگان و » الصلَاةَ«چگونگی صلوات بر ایشان، پیرامون معنی کیفیت 

بـه  خداونـد  در تشـهد نمـاز و امـر     ها، وجوب صلوات بـر پیـامبر   و تفاوت بین آن

هـایی مطـرح نمـوده     ها، بحث منان در عوض صلوات آنجهت صلوات بر مؤ پیامبر

. رغم اشاره به احادیث مورد بحث، در تبیین مقصود حدیث اقدامی نکرده اسـت  ولی به

  )182ص، 25، جق1401 رازي،فخر (

ز ذکـر وجـوهی از   بعـد ا  ،لیالتنز غوامض حقائق عن الکشاففسیر زمخشري در ت

دو حدیث ذکر نموده و  نام پیامبر نبرد قرائت آیه، دربارۀ وجوب صلوات در هنگام

 ؛ده استوحنیفه و شافعی مطالبی را مطرح کروجوب آن در نماز از نظر اب سپس دربارۀ

. آن ارائه نکرده است ۀنیز دربار اي ننموده و لذا تفسیري شارهاما به حدیث مورد بحث ا

   )558، ص3، جق1407 زمخشري،(

به احادیـث مختلـف در    ضمن اشاره ،یالمعان روح ریدر تفس یآلوس نیالد شهاب

 حدیث مورد بحـث، بعـد از سـخن دربـارۀ    احزاب و از جمله  سورۀ 56رابطه با آیۀ 

در نمـاز،   وجـوب صـلوات   ۀمنان، دربـار مؤ معنی صلوات نسبت به خدا، فرشتگان و

، لـزوم اطاعـت و عـدم    پیامبر آیه، عدم درك حقیقت تعظیم شایستۀ وجوه قرائت

مطالبی را ذکر نموده ولی ماننـد دیگـر مفسـران اهـل      و...، مخالفت با اوامر پیامبر

، 22، جق1415 آلوسـی، (.تاقدامی نکرده اسـ  سنت نسبت به شرح حدیث پیامبر

  )87ـ75ص
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معنـی صـلوات    ر وجوه قرائت آیه، روایاتی دربارۀذکپس از  فتح القدیرشوکانی در 

وجـوب صـلوات بـر     ۀان آورده و بعـد از آن، دربـار  مؤمنـ نسبت به خدا، فرشـتگان و  

ذکر نام ایشان و در تشهد نماز، فتوا و اقـوال مختلـف را بیـان و در     در هنگام پیامبر

مطالبی  ،ر ایشان، جواز یا عدم جواز صلوات بر غیرابطه با فضلیت صلوات بر پیامبر

ذکر حدیث مورد بحث و طرق روایـی آن پایـان    باد. سپس ک�م خود را کن را ارائه می

  )349ـ345، ص4، جق1414 شوکانی،(.دهد می

 متابعت لزوم بر ن،مؤمنا و فرشتگان خدا، به نسبت صلوات معانی ذکر از مراغی بعد

 مـورد  حـدیث  ذکر به سپس و دهکر با توجه به معنی آیه، تأکید پیامبر امر از انقیاد و

، 22ج ،ق1417 ،یمراغـ (.کند نمی ارائه حدیث مفهوم رۀدربا توضیحی اما پردازد می نظر

  )33ص

 محاسنمانند ( نیزد، تفاسیر دیگر اهل سنت ذکر شها  آن ع�وه بر تفاسیري که مفاد

اینکـه  بـا   1)و... طنطـاوي  طیالوسـ  ریالتفسـ ، سید قطب القران ظ�ل یف ،قاسمی لیوالتأ

جالـب   انـد. نکتـۀ   آن ارائـه نکـرده   ۀشـرحی دربـار  اند،  دهحدیث مورد بحث را ذکر کر

دیث اقـدام نمـوده   اینجاست که در بین علماي اهل سنت، تنها شخصی که به شرح حـ 

) اسـت کـه نقـل و نقـد     240ـ239، ص7ج، ق1406(إلیالنبو السنإل منهاجدر » ابن تیمیه«

  آراء او در ادامه خواهد آمد.

  موضوع در تفاسیر شیعی پیشینۀبررسی  .2ـ2ـ1

ـ التب، القرآن ریتفس یف انیالب مجمعاز:  اند عبارتتفاسیر منتخب شیعه در این تحقیق   انی

ـ  الجنـان  روح و الجنـان  روض، القـرآن  ریتفس یف زانیالم، القرآن ریتفس یف  ریتفسـ  یف

  :استشرح  بدینها  . نتایج بررسینمونه ریتفس والقرآن 

ان، بـه  مؤمنخدا، فرشتگان و  در موردز پرداختن به معنی صلوات شیخ طوسی پس ا

گونـه مطلبـی در    پرداختـه و هـیچ   لزوم اطاعت از پیامبرو ذکر حدیث مورد بحث 

   )359، ص8ج ،ش1371 طوسی،(.کند توضیح این روایت تفسیري ارائه نمی

کرده و ابوالفتوح رازي بعد از ذکر وجوهی از قرائت آیه، حدیث مورد بحث را ذکر 

هنگام بـردن   لزوم صلوات بر پیامبر خود را با ذکر روایت دیگري دربارۀسپس ک�م 

  )16، ص16ج ،ق1408 رازي، ابوالفتوح(.دهد نام ایشان خاتمه می
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طبرسی بعد از ذکر وجهی شاذ از قرائت آیه، فقـط بـه ذکـر حـدیث مـورد بحـث       

ی در فضـیلت صـلوات بـر    دهد. سپس روایـات  آن توضیحی ارائه نمی ۀپرداخته و دربار

  )180ـ178، ص8ج ،1384 طبرسی،(.دهد آورده و ک�م خود را خاتمه می پیامبر

ع�مه طباطبایی بعد از پرداختن به معنـی صـلوات، بـه ذکـر حـدیث مـورد بحـث        

 معه یالنب آل کیتشر على تدل إلیالروا هذه ریغ ثایحد عشرة یثمان«گوید:  پرداخته و می

 و عبـاس  ابـن  مـنهم  الصـحابإل  مـن  عدة عن والجوامع السنن أصحاب روتها الص�ة یف

ـ بر و ياألنصار أبومسعود و رةیأبوهر و يالخدر دیأبوسع و طلحإل  و مسـعود  ابـن  و دةی

امـا در   ».حصاءا� حد فوق یفه عإلیالش اتیروا أما و الس�م هیعل یعل و عجرة بن کعب

، 16ج ،ق1417 طباطبـایی، (.پـردازد  گیـري از آن نمـی   نهایت به توضیح حدیث و نتیجه

  )344ـ343ص

هـاي    معنی صلوات، به تبیـین تفـاوت بـین واژه    اهللا مکارم شیرازي بعد از ارائۀ آیت

پرداخته و سپس به ذکر روایت مورد بحـث از منـابع شـیعه و سـنی      »سلِّموا« و »صلُّوا«

وجوب صـلوات بـر    قوال بزرگان شیعه و سنی را دربارۀفتوا و ا ،و در پایاننموده اقدام 

کـ�م   مـذکور ایشان نیز بدون واکاوي حدیث  در تشهد نماز ذکر کرده است. پیامبر

  )449ـ444، ص17ج ،ش1374 شیرازي، مکارم(داده است.خود را خاتمه 

 الدقائق کنز(دیگري نیز مورد بررسی قرار گرفت ع�وه بر تفاسیر فوق، تفاسیر شیعۀ

ـ  ابالکت ریتفس یف نیالثم الجوهر، مشهدي الغرائب بحر و ـ تأو، شـبر  نیالمب ـ اآل لی  اتی

 نـور  ریتفسـ ، مدرسـی  القـرآن  هـدى  من ،الدین شرف الطاهرة العترة فضائل یف الظاهرة

ارائـه  هـا   آن در ،مطلبی اضافه بر آنچه در تفاسیر قبلی توضیح داده شداما ، 2و...)قرائتی 

  نشده بود.

 ،مفیـد  یخشـ  ا�رشـاد از قبیـل   کتـب ک�مـی شـیعه   برخی شده در  رسی انجامدر بر

اربلـی   شیخ إلالغم کشف ،یمرتض دیس مامإلا� یف یالشاف طوسی، شیخ الشافی تلخیص

نقـل  د�یل عقلی و نقلی بسـیاري   بیت  اهل افضلیت و عصمتاثبات  براي نیز و...

ربـوط بـه حـدیث صـلوات نشـده      استنادي به آیات و روایات م ،شده، اما در این زمینه

در کتـاب   ،نهم قرن مفسر امامى متکلم وی، اضیب یعامل ونسی بن یعل خیش است. فقط

با استناد به آیه و روایت صلوات، و�یت والیان  ،میالتقد یمستحق إلى میالمستق الصراط



102 

 

 1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو  

: قولوا اللهم صل على محمـد  یقول النب: «گفته استرا استنباط کرده و  بعد از پیامبر

ـ      تبـع یإل و�ة یم له و�یقیاسألوا اهللا أن  يوآل محمد. أ آل  یبعضـهم بعضـا کمـا کـان ف

  )191، ص1ج، ق1384بیاضی، (».میإبراه

د یـ جد ۀدهنـد  موضوع، نشـان  یسوابق مطالعات یبررس شده، مطالب گفته به توجهبا 

کـرد  یبـا رو  یقـ ی. در واقع تاکنون تحقگرفته است صورت يها ن پژوهشیدر ب بودن آن

 بـر اسـاس   بیـت   اهل هاي ویژگی تبیین دربارۀ شده در این تحقیق،منظور یپژوهش

هـدف   ها ویژگین تبیین این یانجام نشده است. بنابرا احزاب ۀسور 56 ۀمأثور آی تفسیر

 بیت  اهل هاي ویژگی تبیین در تطبیقی جستاري«صورت  ن پژوهش است که بهیا یاصل

  مطرح شده است.» حدیث صلوات نۀآیی در پیامبر

  ارچوب نظري تحقیقه. چ3ـ1

شـده در   ت مطـرح سؤا�بر اساس  روایت مورد بحثشرح و تبیین  در این بخش ابتدا به

با استفاده از آیات قرآن کـریم و منـابع    مصادیق اهل بیتسپس مقدمه پرداخته شده، 

  .گرفته استمورد نقد و بررسی قرار  ، شبهات مربوطگردیده و سرانجامروایی معتبر تبیین 

 ایشـان  منزلت و مقام عظمت بر ،اکرم پیامبر بر صلوات کریمۀ آیۀ شک، بدون

 الهـی  مقـرب  فرشـتگان  و متعـال  خداونـد  نزد حضرت آن با�ي و وا� شخصیت و

 رحمت شمول معناي به افرادي یا فرد به خداوند فرستادن درود اصو�ً. کند می د�لت

 کـه  است خاصی شایستگی دلیل به ویژه رحمت این. است آنان به نسبت الهی خاص

 از خداونـد  کـه  چنـان  دارنـد؛  خداونـد  پیشـگاه  در ایمانی و یانسان کما�ت حیث از

 را خـدا ) پیوسـته (شـام  و صبح در و باشند خدا یاد به بسیار که است خواسته مؤمنان

 او فرشـتگان  و خدا که آورد می پدید آنان در را شایستگی این کار این گویند، تسبیح

 خداونـد  زیـرا  گردانـد؛  منـون ره نـور  به ها ظلمت از را آنان تا بفرستند درود آنان بر

 وسـبحوه * کَثیرًا ذکْرًا اللَّه اذْکُرُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«: دارد ویژه رحمت مؤمنان به نسبت

 وکَـانَ  النُّـورِ  إِلَـى  الظُّلُمـات  مـنَ  لیخْرِجکُم وملَائکَتُه علَیکُم یصلِّی الَّذي هو* وأَصیلًا بکْرَةً

  )43ـ41: احزاب(».رحیما بِالْمؤْمنینَ

و اطاعت از این   شده ان امر به صلوات بر رسولمؤمناحزاب،  سورۀ 56در آیۀ 

امري واجب است. وقتی مسـلمانان   ،طور که در تفاسیر نیز بدان اشاره شد همان ،امر



103  

 

  حدیث صلوات آیینۀ در پیامبر بیت اهل  هاي ویژگی تبیین در تطبیقی جستاري
 

ت بر او را کیفیت صلوا ۀدربار عصر نزول وحی، براي امتثال این امر الهی از پیامبر

 کَمـا  محمـد،  آلِ وعلَـى  محمـد،  علَى صلِّ اللَّهم قُولُوا«ایشان فرمودند:  ،دندکر سؤال

 م ویعلَى إِبـرَاه  بارکْت کَما محمد، آلِ و محمد علَى بارِك م، ویإِبرَاه آلِ علَى تیصلَّ

 نیشـابوري،  قشـیري  ؛120، ص6ق، ج1422 (بخـاري، »د.یمجِ دیحم إِنَّک م،یإِبرَاه آلِ

فقط امر بـه فرسـتادن صـلوات بـر      56 ۀهرچند که در آیو...)  305، ص1ق، ج1426

خـود را نیـز در ایـن     بیـت   اهـل شده، اما ایشان در روایت ذکـر شـده،    پیامبر

 ابـن نـد.  ا را نیز شامل دستور الهـی دانسـته  ها  آن موضوع شریک دانسته و صلوات بر

 از سـؤال  پاسـخ  در اکـرم  پیـامبر  اینکـه : «است گفته رابطه این دربارۀ مکی حجر

 علـی  و محمـد  علی صل اللهم بگویید فرمود حضرت آن بر صلوات فرستادن کیفیت

 شـریفه  آیـۀ  در پیـامبر  آل بـر  صـلوات  بـه  امر اینکه بر است روشنی دلیل ،محمد آل

 را خـود  آل پیـامبر  و باشد، می أموربهم جزء آنان بر صلوات و است، بوده مقصود

 آن تعظـیم  فزونـی  پیـامبر  بر صلوات از مقصود زیرا است؛ داده قرار خود مقام در

 که هنگامی که است جهت بدین. باشد می آن از ناشی نیز آل تعظیم و است، حضرت

 صلوات، پس هستم، آنان از من و من از آنان خدایا": گفت داد جاي کساء در را آنان

 ایـن  اجابـت  مقتضـاي  ،"بده قرار آنان بر و من بر را خود رضوان و مغفرت رحمت،

 آن بـا  ،پیـامبر  بر خود ۀویژ صلوات در را آنان خداوند که بود آن پیامبر دعاي

 بـر  صـلوات  بـا  همـراه  کـه  خواست مؤمنان از هنگام این در ساخت، همراه حضرت

 مـن  بـر  فرمـود  پیـامبر  که شده یتروا نیز و بفرستند، صلوات هم او آل بر پیامبر،

: فرمود است؟ کدام بتراء صلوات پرسیدند نفرستید،) ناقص و دنباله بی(بتراء صلوات

 علـی  صـل  اللهـم : بگوییـد  بلکـه  کنید، توقف و محمد علی صل اللهم بگویید اینکه

  )430، ص2ج ،ق1417 هیتمی،(».محمد آل علی و محمد

اه ایشان و رسالت الهی که بر عهده داشتند ، با توجه به جایگصلوات بر پیامبردر 

از جهـاتی  ها  آن اصلی در اینجا وجود دارد که پاسخ به سؤال سه. اما بحثی وجود ندارد

انـد کـه    هایی بـوده  داراي چه ویژگی یار مهم است. اول اینکه خاندان رسول اکرمبس

 ــ  وایـت در ایـن ر » آل محمـد ص «ند؟ همچنین منظـور از  شایسته چنین تعظیمی هست

فرزندان، نوادگـان، همسـران و حتـی بسـتگان      همۀآیا  ـ3اند ه برخی تصور کردهک چنان
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شـامل عـده خاصـی از     سوم اینکه اگر؟ و یا خیر باشند عباس نیز می مانند بنی پیامبر

  ، این افراد چه کسانی هستند؟ شود می نزدیکان پیامبر

    ت تحقیقسؤاال بررسی. 4ـ1

  ي اهل بیت پیامبرها تبیین ویژگی .1ـ4ـ1

اول در مـتن   سؤالپاسخ  ،در این رابطه رجوع شود اگر به حدیث ذکرشده از پیامبر

هاي خانـدان خـود    همانند بودن ویژگی حدیث مورد بحث وجود دارد. رسول خدا

احزاب برشـمرده و   ۀسور 56 در امر آیۀها  آن به خاندان ابراهیم را وجه شریک دانستن

 آلِ م ویعلَـى إِبـرَاه   بارکْـت  کَمـا  ...میإِبـرَاه  آلِ م ویعلَى إِبـرَاه  تیلَّص کَما«فرماید:  می

رَاهیإِب.عبارت دیگر یعنی خاندان پیامبر به» م هایی شبیه خاندان ابـراهیم   داراي ویژگی

 هـاي  . لذا براي بررسی و پی بردن بـه ویژگـی  اند شدهاند که شایسته چنین تعظیمی  بوده

کـه در قـرآن کـریم بـه آن      هاي خاندان ابـراهیم  ویژگیباید ؛ ابتدا پیامبر خاندان

  از: اند عبارتها  این ویژگیشود؛ بررسی  ،پرداخته شده

  شدگان از جانب خدا دهیبرگز و صاحبان عصمت الف.

آل ابـراهیم   هـاي  ویژگـی یکـی از   عمـران دربـارۀ   آل ۀسور 33 قرآن کریم در آیۀ

ـ  عمـرانَ  ءالِ و میابراه ءالِ و نوحاً و ءادم یاصطَف اهللاَ انَّ« فرماید: می » .نیالعـالَم  یعلَ

بـوده و  ) 200، ص8، جق1401 ،يرازفخـر  (به معنی اختیار و گزینش» اصطفاء« واژۀ

 ،م2001 ،يزهـر ا ؛463، ص14ج ،ق1414 ،منظـور   ابن(»الصفْوة« از ریشۀ افْتعال باب

 ،فـارس   ابـن (»خُلُوصٍ منْ کُلِّ شَـوب «به معناي لغت در باشد که  می) 174، ص12ج

 همـراه بـا  گزینش به معنی » اصطفاء« واژۀدر واقع لذا  است. )292، ص3ج ،ق1399

 من القوم هؤ�ء خلوص تعالى اهللا فمثل«گوید:  می . طبرسی در این بارهاستخلوص 

به همین  )277، ص2ج ،1384 طبرسی،(».األدناس شائب من یالصاف بخلوص الفساد

زیـرا در آن   ؛گرفـت  فقط به معنـاي گـزینش و اختیـار    را اصطفا کلمۀ توان نمى دلیل

 علـى  اصـطفى «اما موضوع آیـه   ».العالمین من اصطفى... اهللا ان«: بفرماید صورت باید

 آنـان  با دیگران که است اموري در آنان برگزیدن و اختیار نوعى این بوده و »العالمین

فخـر رازي اختیـار آل    )165، ص3ج ،ق1417 ،یطباطبای(.ستندشریک نی امور این در

دانسته که با سـایر نفـوس متفـاوت    ها  آن »نَفْس قدسی«ابراهیم بر عالمین را ناشی از 
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ـ  الْکَمـالُ  الـنَّفْسِ  تلْـک  لَوازِمِ ومنْ« گوید: است. او در ادامه می یف  ،طْنَـإلِ،  الـذَّکَاءالْفو 

ـ  الرُّوح کَانَت فَإِذَا والشَّهوات، اتیالْجِسمان عنِ والتَّرَفُّع تعلَاء،والاس إلِ،یوالْحرِّ ـ غَا یف  إلِی

فَاءالص ،الشَّرَفکَانَ ونُ ودـ  الْب ـ غَا یف ، 8، جق1401 ،يرازفخـر  (».والطهـارة  النقـاء  إلِی

معناي سخن فخر رازي این است که صاحب نفس قدسی چیـزي بـیش از    )200ص

زم آن اسـت. او در نهایـت   را دارا بوده و در واقع عصمت نیز از لوا» صمت از گناهع«

خلق  تمام بر خدا جانب از شده دهیرا برگز »العالمین على اصطفى«عبارت  معنی واژۀ

 ... أَویلالسـفْ  الْعالَمِ سکَّانِ منْ إِما آدم اصطَفَى تَعالَى اللَّه إِنَّ: معنَاه«گوید:  دانسته و می

  )جا همان(».يالْعلْوِ الْعالَمِ سکَّانِ منْ

را از آن  توان عصمت خاندان ابراهیم اما یکی دیگر از آیاتی که بر اساس آن می

 بِکَلمـات  ربـه  میإِبـراه   یابتَل إِذ و«فرماید:  بقره است که می ۀسور 124 ، آیۀداستخراج کر

 واژۀ ».نیالظَّـالم  يعهـد  نـالُ ی إل قـالَ   یتیذُر منْ و قالَ إِماماً للنَّاسِ جاعلُک یإِنِّ قالَ فَأَتَمهنَّ

اعم از هر ظلمی است، چه گونه قیدي ذکر شده و لذا  در این آیه بدون هیچ» نیالظَّالم«

فخـر رازي نیـز ظلـم     5.و چه معصـیت کـه ظلـم بـه نفـس اسـت       4شرك و کفر باشد

ـ الْآ یف الْمذْکُور«گوید:  مطلق دانسته و می شده در آیه را مطرح  ».الْمطْلَـق  الظُّلْـم  هـو  إلِی

، دلیـل بـر عصـمت او    اعطـا شـد   که به ابـراهیم را لذا امامتی  )37، ص4، جهمان(

 ه السـلَام کَـانَ  یـ دلُّ علَـى أَنَّـه علَ  یـ جاعلُک للنَّاسِ إِماماً  یقَولُه: إِنِّ: «دانسته و گفته است

منْ جا عومصعیم   الَّـذ ـوه ـامأَنَّ الْإِمیـ  يعِ الذُّنُوبِ ل و بِـه ى یؤْتَم36همـان، ص (».قْتَـد( 

د و در پاسـخ گفتـه   اش درخواست کر ن امامتی را از خداوند براي ذریهچنی ابراهیم

ـ فرزنـدان و ذ  شـود کـه همـۀ    از اینجا مشخص مـی » .نیالظَّالم يعهد نالُی �« :شد  ۀری

. بیضـاوي در ایـن   انـد  معصوم نبوده و لذا شایستگی امامت امت را نداشـته  ابراهیم

 ».مامـإل ا� نـالون ی � وأنهـم  ظلمـإل  تهیذر من کونی قد أنه على هیتنب«گوید:  خصوص می

  .دوم تحقیق است سؤالدر واقع این پاسخی براي  )398، ص1ج ،ق1418 ،يضاویب(

  صاحبان کتاب، حکمت و ملک .ب

را  هاي خاندان ابـراهیم  دیگر از ویژگی برخی ،نساء سورۀ 54ۀ قرآن کریم در آی

در  ».مـا ینَاهم ملْکًـا عظ یم الْکتَاب والْحکْمةَ وآتَینَا آلَ إِبرَاهیفَقَد آتَ«فرماید:  و می اردمش میبر

شـده کـه    نقل 6»حسن«با سند  کافیحدیثی در  از امام صادق شریفه این آیۀتفسیر 
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 :عـز وجـل   اهللا قـول  السـ�م  هیعل اهللا عبد یألب قلت قال نیأع بن حمران عن« فرمودند:
"آلَ نایآتَ فَقَد راهیإِبم تابـإلَ " قلـت  النبـوة  فقال "الْککْمقلـت  والقضـاء  الفهـم  قـال  "الْح 
منظـور از  ایشـان   )511، ص1ج ،ش1367 ،ینیکل(.»الطاعإل فقال "ماًیعظ ملْکاً ناهمیوآتَ"

و طاعـت   ،مورد بحث را نبوت، فهم و قضا ۀدر آی» ملک عظیم«و » تحکم«، »الکتاب«

  اند. دهمعنا کر

و گفتـه   را از آیه اسـتنباط کـرده   مضمونقریب به همین  ،فخر رازي در تفسیر خود

قَـإلِ،  یشَارةٌ إِلَى أَسـرَارِ الْحق عإلِ والْحکْمإلَ إِیواعلَم أَنَّ الْکتَاب إِشَارةٌ إِلَى ظَواهرِ الشَّرِ: «است

ظالْع لْکا الْمأَملْمِ، والُ الْعکَم وه کذَلةِ.یورالُ الْقُدکَم وفَه تَنْبِ.. م ذَا الْکَلَامیفَه   لَـى أَنَّـهع ه

ـ لیسبحانَه آتَاهم أَقْصـى مـا    ، 10، جق1401 ،يزرا فخـر (».قُ بِالْإِنْسـانِ مـنَ الْکَمالَـات   ی

ظـواهر دیـن،   علم بـه  در آیه را » ملک عظیم«و » حکمه«، »الکتاب«مراد از او  )105ص

ترین فضـایل  فضایل و کما�ت را برو کمال قدرت دانسته و این  دانستن اسرار حقیقت

  و کما�تی دانسته که ممکن است به انسانی اعطا شود.

 .انـد  نند ایشان صاحب مقام نبوت نبودهما پیامبر آلکه  ایراد گرفته شودشاید این 

ه کـ  دانسـت. چنـان  » نبوت«را منحصر در  »الکتاب«توان معناي  نمی در پاسخ باید گفت

آل «. همچنین وقتـی گفتـه شـود    است دهآن را علم به ظاهر شریعت معنا کرفخر رازي 

داخل در خطاب آیـۀ   که ابراهیم هاست. چنان ، همان شخص نیز داخل در آن»ف�ن

 إِلَّا«نیز داخل در خطاب آیـۀ   و لوط )73هود: »(تیالْب أَهلَ کُمیعلَ برَکَاتُه و اللَّه رحمةُ«

سـت تـا   ا و داخل شدن یک نفر در یک جمع کافی است، )34قمر: »(نَاهمینَج لُوط آلَ

اما آل  ،صاحب ملک عظیم است سلیمانکه  آن جمع را با آن ویژگی بخوانند. چنان

 واسـطۀ  بـه را  آل محمـد  کـه  گونـه  همان اند. شدهخطاب با این ویژگی  براهیما

    7د.کراین ویژگی خطاب  توان با می حضرت مهدي

  به امر خداامامان هدایت  .ج

و اهـل   ل حضرت ابراهیمۀ انبیاء، بعد از ذکر فضایسور 73 ۀقرآن کریم در آی

فرماید:  پاك ایشان می بیت»ملْنَاهعجو ّةًأَئونَی مدرِنَا هن و از جملـه  برخی از مفسرا» .بِأَم

هـدایت مـردم    ،اند که مراد از آیه گفته »بِأَمرِنَا هدونَی« عبارتفخر رازي در خصوص 

 ،عبـارت دیگـر   بـه  )161، ص22ق، ج1401 ،يراز فخر(.به دین خدا و به اذن اوست
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 ،ن مانند ع�مـه طباطبـایی  امفسربرخی از  اند. اما هدایت تشریعی را منظور آیه دانسته

 شـئون این هدایت که خدا آن را از گویند  و می این هدایت را هدایت تکوینی دانسته

 ابـراهیم وقتى  خداچون  ؛نیستتنها ، هدایت به معناى راهنمایى امامت قرار داده

نبوت منفک از منصب هدایت به  و ها داراى منصب نبوت بود را امام قرار داد که سال

یک نوع تصرف تکوینى در  ،خاص هدایتاین منظور از  لذا ؛ایى نیستناى راهنممع

نشان دادن راه نیست، بلکه رسـاندن بـه    ، سخن آیه فقطعبارت دیگر . بهنفوس است

 هـدایت  آن بـا  که امرى ،ستا تکوینی یاین تصرف چون از سوي دیگر مقصد است.

 میان رابط ت به این معنا،ماماو منصب  بود خواهد تکوینى امرى نیز گیرد مى صورت

 ،ق1417 ،یطباطبـای (.اسـت  بـاطنى  و ظاهرى فیوضات اخذ در پروردگارشان و مردم

اهللا مکارم شیرازي بین هر دو نظر قبلـی جمـع    برخی دیگر مانند آیت )304ص، 14ج

ع کلمـه  یبه معنى وسـ  مورد بحث آیۀدر » امر«ندارد که وجود مانعى کرده و معتقدند 

ـ را در بـر گ  »عىیتشـر «و هـم   »نىیامـر تکـو  « هـم  تا شود در نظر گرفته  مکـارم (.ردی

 کـه چـه هـدایت   این است آیه مسلّم در  نکتۀاما  )168، ص17ج ،ش1374 رازى،یش

، باید به امـر و اذن الهـی   و یا هر دو چه تشریعی شده در آیه تکوینی فرض شود،ذکر

عهده داشتند و ایـن یکـی    مسئولیت هدایت مردم را بر »به امر خدا«آل ابراهیم  باشد.

  نیـز مصـداق    کـه در واقـع بـراي خانـدان پیـامبر      بودههاي این خاندان  از ویژگی

  دارد.

آیـات قـرآن    سبر اسـا  هاي خاندان ابراهیم ویژگی شده، ه به مطالب ارائهبا توج

ـ برگز. 2؛ ندا صاحبان عصمت. 1 از: اند عبارتکریم  شـده از جانـب خـدا بـر تمـام       دهی

 .ندا به امر خدا امامان هدایت. 4؛ ندا صاحبان کتاب، حکمت و ملک عظیم. 3؛ ندا خلق

 و شایسـتۀ خانـدان شـده   بر ایـن   8ها سبب نزول رحمت و برکات الهی ویژگیاین 

ها براي خانـدان   اند. با توجه به حدیث مورد بحث، همین ویژگی دهش وندصلوات خدا

بر اساس این  بیت  اهلیین مصادیق اما موضوع بعدي تبنیز قابل انطباق است.  پیامبر

  .هاست ویژگی

  تطهیر و احادیث مربوط به آن آیۀ. 2ـ4ـ1

دارد کـه خداونـد در آن بـه     اشاره 9احزاب ۀسور وسوم سی آیۀ از بخشی به تطهیر آیه 



108 

 

 1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو  

در لغت به معناي » رجس«دهد.  گونه رجسی شهادت می از هر پاکی اهل بیت پیامبر

یکی از مصـادیق آن  طبعاً که ) 490، ص2ج ،ق1399 رس،فا ابن(پلیدي و ناپاکی است

 )،27، صق1413(العکبریإل المسائل مثل مفید در شیعه مفسران و عالمانلذا  ؛گناه است

 ی درطباطبـای  )، ع�مه14، ص1ج ،ق1385(المهرقإل الصوارمدر شوشتري  نوراهللا قاضی

 به را رجس از بیت اهل کردن پاك ...) و313، ص16ج ،ق1417طباطبایی، (المیزان

آن را به معنـی  فخر رازي  ،نیز اهل سنتن مفسرااز  .اند دانسته گناهان از عصمت معناي

ـ ل: «دانسته و گفته اسـت پاکی از گناه  ـ زِی يأَ الـرِّجس  عـنْکُم  ذْهبی  الـذُّنُوب  عـنْکُم  لُی

یورَکُمی يأَ طَهکُملْبِس لَعإل خاز  10یدر روایت صـحیح  )168، ص25ج ،ق1401(»الْکَرَام

 ،ق1405 ،یهقـ یب(».الـذُّنُوب  مـنَ  مطَهرُونَ یتیب وأَهلُ فَأَنَا« است: نیز نقل شده پیامبر

عصمت  هاي خاندان ابراهیم طور که گفته شد، یکی از ویژگی همان )171، ص1ج

یی در واقع شاخص اصلی براي شناسـا  شود. ایشان نمی ۀذری شامل همۀ که هاز گناه بود

که صاحب این را رود و افرادي  به شمار می همین خصیصه مصادیق اهل بیت پیامبر

در واقـع  در حدیث مـورد بحـث دانسـت.     ،توان مصداق اهل بیت نمی ،ویژگی نباشند

حال باید دید شود.  محسوب می شرط �زم براي تشخیص اهل بیت پیامبر ،عصمت

  اند. بودهتطهیر  روایات وارده چه کسانی مشمول آیۀ در

ـ  : «اسـت  دهخود از عایشه روایت کر صحیحمسلم در کتاب  غَـداةً   ص یخَـرَج النَّبِ

ـ  یوعلَ لـنُ عنُ بسالْح اءفَج ،دورٍ أَسنْ شَعلٌ، مرَحرْطٌ مم ـ     یه سالْح ـاءج ثُـم ،خَلَـهنُ یفَأَد

ـ  فَدخَلَ معه، ثُم جاءت فَاطمإلُ فَأَدخَلَها،  لع ـاءج قَـالَ    یثُم ثُـم ،خَلَـهـا : فَأَدـ رِی إِنَّم  اهللاُ دی

یلبهمچنین او بعد از ذکر حدیث  )1883، ص4ج ،ق1426 نیشابوري، قشیري(». ...ذْه

هـم جـزء    شد آیا زنان پیامبر سؤالکند که وقتی از او  ثقلین از زید بن ارقم نقل می

 مـنَ  الْعصـرَ  الرَّجـلِ  مع تَکُونُم اهللاِ إِنَّ الْمرْأَةَ ی، والَا«اهل بیت ایشان هستند؟ پاسخ داد: 

نَ حرِموا الصدقَإلَ یعصبتُه الَّذ ته أَصلُه، ویقَومها أَهلُ ب ها ویطَلِّقُها فَتَرْجِع إِلَى أَبِی، ثُم الدهرِ

هدع1884، ص4همان، ج(».ب(  

ـ نَزَلَت هـذه اآل «: است دهروایت کر سلَمإلَ یعمرَ بنِ أَبِز ا 11ترمذي به سند صحیح إلُ ی

 حسـنًا و  سـلَّم فَاطمـإلَ و   ه ویـ صلَّى اللَّه علَ یأُم سلَمإلَ، فَدعا النَّبِ تیب یف ص یعلَى النَّبِ

سیحو اءسبِک ملَّلَهنًا فَج لیع بِک لَّلَهفَج رِهظَه قَالَ: خَلْف ثُم اءس"ؤُلَاءه مـلُ  اللَّهأَه ـ یب یت 
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بفَأَذْه  منْهعسالرِّج تَطْهِ و مرْهرًایطَه" إلَ: ولَمس أُم قَالَت  مهع؟ قَـالَ:   یأَنَا مولَ اللَّـهسا ر
"و ککَانلَى مع إِلَى خَ أَنْت حـدیث را  همین  )662ص ،5ج ،ق1395 ،يترمذ(»."ریأَنْت

 حنبـل،   ابـن (.ده اسـت احمد بن حنبل در مسند خود ذکر کـر  دیگري 12صحیح سندبه 

تطهیـر   ۀرا شامل آی زنان پیامبرصراحت  بهنیز  احادیثاین  )119ص ،44ج ،ق1421

  .ندا ندانسته

  فریقین در روایات تعداد خاندان پیامبر. 3ـ4ـ1

هـاي خانـدان    ) و ویژگـی خاصـان هـر شـخص   (»آل« ۀمعناي واژ طور که دربارۀ همان

که مورد رحمـت و برکـات خـاص     ذکر شد، منظور از خاندان ابراهیم ابراهیم

آن حضرت بوده که بـه امـر خـدا     اند، معصومین از ذریۀ صلوات) قرار گرفته(خداوندي

ـ  بیت  اهلخاندان و  اند. دهشامامان هدایت امت خود  معصـوم،   ۀبه این معنا، شامل ذری

اشـخاص  شود؛ نـه   برگزیده از جانب خدا و امام امت بودن می صاحب علم و حکمت،

از هـاي دیگـر    اند ویژگی نبوده و یا اگر بوده یا محمد دیگري که از نسل ابراهیم

معیارها براي شناخت مصادیق اهل اند. یکی از این  را نداشته... صمت، حکمت وقبیل ع

  .است برپیامامام امت بودن و ارث بردن منصب هدایت از  ،بیت

مسـلم،   صـحیح بخـاري،   صـحیح به طرق مختلف در  روایت صحیحی از پیامبر

لَا «که فرمودند: است  نقل شده با اندکی اخت�ف در لفظ)(ترمذي سننداوود و  ابی سنن

، ق1422 ،يبخـار (».شیکُلُّهم منْ قُرَ...  فَإلًیخَل عشَرَ یاثْنَعا إِلَى یزًا منینُ عزِیزَالُ هذَا الدی

ــیري ؛81، ص9ج ــابوري، قشـ ــوا ؛1453، ص3، جق1426 نیشـ ، 4، جم2010 داود، بـ

همین روایت در منـابع شـیعه نیـز بـه طـرق       )501، ص4ق، ج1395 ،ي؛ ترمذ106ص

 یا�ثنـ  یفـ  جـاء  مـا «را در باب ها  آن که کلینی تعداد قابل توجهی از نقل شدهمختلفی 

ـ یکل(.آورده اسـت » الس�م همیعل ،همیعل والنص عشر ) لـذا  677، ص2ش، ج1367، ین

 طـرق  من متواترة فإلیخل و إماما عشر یا�ثن أخبار«گوید:  می ع�مه مجلسی در این باره

  )232، ص6ج ،ق1404 ،یمجلس(».والعامإل الخاصإل

 انـد،  سنت هرچند در جهت یافتن این دوازده نفـر تـ�ش بسـیار کـرده     اهل عالمان

 المشـکل  کشـف در قبولی ارائه دهند. ابن جوزي مصادیق قابل  اند در این باره نتوانسته

ث قد أطلت الْبحث عنـه،  یهذَا الحد«گوید:  می در این خصوص نیحیالصح ثیحد من
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،نهأَلت عسأَ  وطلبته مظانه، وـا رـ فَم ، 1ج ،ق1418(»ت أحـدا وقـع علـى الْمقْصـود بِـه     ی

لَـم أَلْـقَ   «د: نگوی می مهلَّببه نقل از  نیز ینیع نیو بدرالد ابن حجر عسق�نی )450ص

، 13ج ،ق1379 ،یعسـق�ن  حجـر  ابـن (».نیء معیبِشَ یعنیث یهذَا الْحد یقْطَع فیأَحدا 

 يفَالَّـذ «اند کـه   در نهایت به این نتیجه رسیده )281، ص24ج ،ق1418 ،ینیع ؛211ص

 )جـا  همـان (».کون بعده مـن الْفـتَن  یما  بیخبر بأعاجیه الظَّن أَنه إِنَّما أَراد أَن یغلب علَی

متفقاً  صحیحی است که از پیامبرمتواتر و توجهی به روایات  نتیجۀ مذکور حاصل بی

هاي مختلفی روایت  این حدیث به نقل حدیث ثقلین است.ها  آن نقل شده که بارزترین

 ،مثال رايباستفاده شده است.  »نیفَتَیالْخَل«و » أَمرَین«، »نیالثَّقَلَ«از لفظ ها  آن که درشده 

ـ  تَرَکْت قَد یإِنِّ«که فرمودند: است ده روایت کر از پیامبر طبرانی با سند صحیح یفکُم 

نِیفَتَیالْخَل تْرَتعاهللاِ و تَابا لَـنْ  یکمإِنَّهتَّـى   ی، وـ تَفَرَّقَـا ح ـ ی ـ (».الْحـوض  یرِدا علَ  ،یطبران

را در  پیـامبر  گانـۀ  دوازدهخلفـاي  حدیث باید  بر اساس این )154، ص5ج ،ق1415

راحتـی   ، مصادیق اهل بیت بـه در این صورت .دجستجو کر و اهل بیت پیامبرعترت 

امامیه شرح واضح و بدون عیبـی از  تنها  ذکر است که شایان .قابل تشخیص خواهد بود

 أنـه  على ألمإلا اجتمعت«گوید:  ه می. ع�مه مجلسی در این باراند دهارائه کر این حدیث

ـ  هـذا  و مـذهبهم  إلیحق على فتدل إلیماما� ریغ الخلفاء من العدد بهذا قلی لم  بحمـد  نیب

  )232، ص6ج ،ق1404 ،یمجلس(».اهللا

بوده و هر کدام در عصر خـود   رسول اکرم ۀ شیعه که از ذریۀگان دوازده امامان

صداق اصـلی  ماند،  ترین مردم به کتاب و حکمت بوده عالمبه شهادت حتی مخالفین، 

ند که با توجه بـه صـراحت حـدیث کسـاء در داخـل بـودن       هست پیامبر بیت  اهل

چهـارده  ها  آن ، تعدادو همچنین خود پیامبر بیت  اهلدر جمع  حضرت زهرا

  .استتن 

  حدیث صلوات ۀشده از سوي ابن تیمیه دربار بررسی شبهات مطرح. 4ـ4ـ1

 ،تنها شخصی کـه بـه شـرح حـدیث     طور که گفته شد در بین علماي اهل سنت، همان

 ابن تیمیـه  پرداخته،عقاید شیعه  ردو  ین علیمؤمنانکار فضایل امیرالهم به قصد  آن

هاشم مثـل   همۀ بنی«که این است  إلیالنبو السنإل منهاجدر کتاب  سخن اومضمون  است.

و دختـران ایشـان داخـل در قـول      فرزندان عباس بن عبدالمطلب، همسـران پیـامبر  
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 محمـد  علَـى  صـلِّ  اللَّهـم "گونه که در صحیحین نقل شده که  باشند. همان یصلوات م

لَىوع اجِهوأَز ویذُرهداخـل بـر صـلوات    عمـار و مقـداد و ابـوذر    گونه کـه   ؛ و همان"ت

در صـلوات   ، لذا داخل بودن علـی هستندبا اینکه افضل بر عقیل و عباس اند؛  نشده

 تیمیـه،  ابـن (».نیسـت انـد   شـده نر کسانی که داخـل در صـلوات   د�لت بر افضلیت او ب

  )240ـ239، ص7ج ،ق1406

 اللَّهـم (شده توسط ابـن تیمیـه  یث ذکراستناد به حد در پاسخ این ادعا باید گفت او�ً

 ۀقرآن کریم در آیزیرا  ؛ته) از جهتی مخدوش استیوذُر أَزواجِه وعلَى محمد علَى صلِّ

 إِلَـى  الظُّلُمـات  منَ خْرِجکُمیل وملَائکَتُه کُمیعلَ یصلّی يالَّذ هو«فرماید:  احزاب می ۀسور 43

امـا   .اسـت ان مؤمن ، صلوات الهی شامل همۀعبارت دیگر به» .مایرح نَیبِالْمؤْمن النُّورِ وکَانَ

کند با کیفیت  نازل می راین است که آیا کیفیت صلواتی که خداوند بر پیامبمهم  نکتۀ

گونه نیسـت و   یکی است؟ مسلماً این ،کند ان نازل میمؤمنسایر صلواتی که خداوند بر 

متفـاوت از   ،کنـد  بسته به کما�ت هر فرد، رحمت و صلواتی که خداوند بر او نازل می

 ».فَضْـلَه  فَضْـلٍ  يذ کُلَّ ؤْتیو«فرماید:  هود می سورۀ 3که در آیۀ  چنان ؛افراد دیگر است

 واسـطۀ  به و خاندانش است که خداوند بر ابراهیم نوع از صلواتبحث در اینجا آن 

لـذا حـدیثی    .شود ین نازل میمؤمنبر سایر  که ینازل فرمود، نه صلواتها  آن هاي ویژگی

بحـث  حدیث مـورد  و ربطی به  ، قیاس مع الفارق استکه ابن تیمیه به آن استناد کرده

  ندارد.

ر حـدیث صـلوات   به خاندان ابراهیم وجه تشـابه د  نندي خاندان پیامبرهما ثانیاً

کـه   چنان ؛اند و شایسته صلوات خدا نبوده فاسق بوده ابراهیم است. بسیاري از ذریۀ

ـ  وجعلْنَـا  میوإِبـرَاه  نُوحـا  أَرسـلْنَا  ولَقَد«فرماید:   می حدید ۀسور 26 قرآن کریم در آیۀ یف 

ایذُرهِمةَا تولنُّب تَابالْکو منْهفَم تَدهم کَثرٌیو منْهمراد از آل ابراهیملذا » .فَاسقُونَ م، پاکان و 

 ۀ ذریۀتوان گفت هم نمی به همین ترتیبها.  آن نه همۀ هستندایشان  ۀز ذریمعصومین ا

 مبربلکـه منظـور از آل پیـا    ،باشند میداخل در صلوات خاص بر ایشان نیز  پیامبر

از چهـارده   انـد  عبارتکه  بوده هاي خاندان ابراهیم کسانی هستند که داراي ویژگی

  نفر.

خلق است کـه همـین    برگزیده بودن بر همۀ هاي آل ابراهیم یکی از ویژگی ثالثاً
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خ�ف تصـور ابـن تیمیـه، داخـل     قابل احصاست. لذا بر ویژگی براي خاندان پیامبر

این افراد بر سایر کسانی است کـه داخـل در    ر برتريب دلیل ،صلواتاین نوع شدن در 

  اند. صلوات نشده

  گیري نتیجه. 2

 ،جانشـینان برحـق ایشـان    عنوان به پیامبر بیت  اهلاثبات جایگاه علمی و معنوي در 

میـراث مشـترك فـریقین،     عنوان بهعلیه  استناد به آیات قرآن کریم و روایات نبوي متفق

علیـه   قاحـزاب و حـدیث صـحیح و متفـ     سورۀ 56یۀ آد. شو حجتی قاطع محسوب می

هـاي   ویژگـی  ،آن وسـیلۀ  تـوان بـه   از مواردي است که مـی  ،در تفسیر این آیه پیامبر

، فقـدان آن  تفسـیر جـامع شـیعی و سـنی    د. کـاري کـه در   را تبیین کـر خاندان رسالت 

در تفسـیر چگـونگی صـلوات بـر      . پیامبر گرامـی اسـ�م  شود میوضوح مشاهده  به

علیه ذکر فرمودند که بررسی آن بـر اسـاس آیـات قـرآن      حدیث صحیح و متفق ،انایش

کریم و دیگر روایات صحیح، در اثبات معتقدات ک�می شیعه، نقش اساسی ایفا خواهد 

بـه خانـدان   هـا   آن هماننـدي  خانـدان پیـامبر  ، علت صلوات بر در این حدیثکرد. 

هایی  داراي ویژگی پیامبری خاندان یعن ،عبارت دیگر به .ده استعنوان ش ابراهیم

اند. لذا براي بررسی و پـی   چنین تعظیمی شده ۀکه شایست  بوده خاندان ابراهیمشبیه 

کـه در   هاي خاندان ابراهیم باید ابتدا ویژگی ،پیامبر خاندان هایی بردن به ویژگی

اي خاندان ه ویژگی ،بر همین اساسد. دراست، بررسی گ قرآن کریم به آن پرداخته شده

شده از جانب خدا بر تمام  دهیبرگز. 2؛ ندا صاحبان عصمت. 1 از: اند عبارت ابراهیم

 .ندا به امر خدا امامان هدایت. 4؛ ندا صاحبان کتاب، حکمت و ملک عظیم. 3؛ ندا خلق

علیه فـریقین   روایات صحیح و متفق هاي فوق، آیات قرآن کریم و ویژگیبا توجه به 

تـوان بـه    می ط به آن و حدیث تعداد خلفاي پیامبرور و روایات مربتطهی از قبیل آیۀ

پـاك و معصـوم ایشـان تشـکیل      ۀرا دوازده نفر از ذری این نتیجه رسید که آل پیامبر

ند. درمجمـوع، چهـارده نفـر هسـت     و حضرت زهرا دهند که به همراه علی می

ین مـؤمن ضـیلت امیرال بر حدیث مذکور که به قصـد انکـار ف   تیمیه ابن شبهات  همچنین

و بطـ�ن   ، مـورد بررسـی و نقـد قـرار گرفـت     و رد عقاید شیعه مطرح شـده  علی

  .ادعاهاي او ثابت شد
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  ها نوشت پی
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 .243ص
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  ق.1408

 م.2001، یاء التراث العربیدار إحبیروت:  ،اللغإل بیتهذ، حمدامحمد بن  ،يزهرا .11

 هیعل اهللا صلى اهللا رسول أمور من المختصر حیالصح المسند الجامعل، یسماعا بن بخاري، محمد .12

 ق.1422النجاة،  طوق ردادمشق: ، امهیأ و سننه و سلم و

 بیـروت: شـبکإل  ، میالتقـد  یمسـتحق  إلى میالمستق الصراط، یالعامل ونسی بن یعل خیبیاضی، الش .13

 ق.1384الفکر، 

 ق.1418 الفکر،دار  بیروت:، لیوالتأ اسرار و لیالتنز انوار، بداهللا بن عمرع ،يضاویب .14

إل، تحقیـق عبـد المعطـی    حـوال صـاحب الشـریع   اد�ئل النبوة و معرفإل  یهقی، احمد بن حسین،ب .15

 ق.1405، هدار الکتب العلمی  بیروت:، قلعجی

مطبعـإل مصـطفى    شـرکإل مکتبـإل و   مصـر: ، الطبعإل الثانیإل، سنن الترمذيترمذي، محمد بن عیسى،  .16

 ق.1395، البابی الحلبی

ـ المفـردات فـی غریـب القـرآن    راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمـد،   .17 مدرسـه   ۀ، کتابخان

 ق.1332، فقاهت

کـ�م  ، »صـلوات  روایـات  و آیـه  در بیـت  اهـل  عصمت و افضلیت« گلپایگانی، علی، بانیر .18

  .26ـ9 ،ش1395، 99ۀ ، شماروپنجم بیست ، دورۀاس�می

 داربیـروت:  ، لیالتنز غوامض حقائق عن الکشافحمد، ا بن عمرو بن جاراهللا محمود ،يزمخشر .19

 ق.1407، یالعرب الکتاب

 ش.1385نشر آگه، تهران: ، حقیق در علوم رفتاريهاي ت روش ،همکارانسرمد، زهره و  .20

 ق.1412 الشروق، دار: هالقاهرـ  بیروت، القران ظ�ل یف، یالشارب نیحس میبراها قطب، دیس .21

 .ش1388ذوي القربی، قم: ، نیالمب الکتاب ریتفس ین فیالثم الجوهرعبداهللا،  دیس شبر، .22

ـ  الظاهرة اتیاآل لیتأون، یعبدالحس دیس ن،یالد شرف .23  ۀجامعـ قـم:  ، الطـاهرة  العتـرة  فضـائل  یف

  ق.1409قم،  ۀعلمی ۀحوزمدرسین 

 الـدین  جـ�ل  حیصـح ت ،المحرقـإل  الصـواعق  نقـد  فـی  المهرقإل الصوارم نوراهللا، قاضی شوشتري، .24

 ق.1385 مشعر، نشرتهران:  ارموي، حسینی

 ق.1414 ب،یالط الکلم دار ر،یکث ابن داربیروت:  دمشق،، فتح القدیرشوکانی، محمد بن علی،  .25
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  حدیث صلوات آیینۀ در پیامبر بیت اهل  هاي ویژگی تبیین در تطبیقی جستاري
 

 ۀدفتـر انتشـارات اسـ�مى جامعـ    قـم:  ، المیزان فى تفسـیر القـرآن  حسین، طباطبایى، سید محمد .26

 ق.1417، قم ۀعلمی ۀمدرسین حوز

  ق.1415 ،هیمیت ابن مکتبإل: هالقاهر، ریالکب المعجمحمد، ا بن مانی، سلیطبران .27

قـاف و خیریـه،   ، سازمان او1، چنآمجمع البیان فی تفسیر القرطبرسی، ابوعلی فضل بن الحسن،  .28

 ق.1384، انتشارات اسوه

 للطباعـإل  مصـر  نهضـإل  دار: هالقاهر، میالکر للقرآن طیالوس ریالتفس، يطنطاو دیس ، محمديطنطاو .29

 م.1998 ع،یوالتوز والنشر

 اهللا رضـوان  المفیـد  للشـیخ  المقنعإل شرح فی األحکام بیتهذحسن،  بن محمد طوسی، ابوجعفر .30

 ش.1364، همیس�ا� الکتب دار، تهران: 4چ، علیه

 ش.1371 ،یالعرب التراث اءیاحبیروت: ، القرآن ریتفس یف انیالتبحسن،  بن طوسی، محمد .31

 ق.1406آستان قدس رضوي، مشهد: ، الرضا ماما� مسند زاهللا،یعز خیعطاردي، ش .32

 ق.1418، یاء التراث العربیدار إح بیروت:، يالبخار حیصح شرح يالقار ن، عمدةیالد بدر ،ینیع .33

 ،»سـنت   اهـل  روایی منابع در بیت  اهل عصمت نبوي حدیث سندي بررسی«زینلی،  نغ�محسی .34

 .100ـ69، صش1397، 9 ۀشمار ،پنجم ۀ، دورعلوم حدیث تطبیقینامه علمی پژوهشی  دوفصل

دار  جـا:  بـی ، تفسیر الرازي مفاتیح الغیب او التفسیر الکبیرمحمد بن عمر،  ابو عبداهللافخر رازي،  .35

 .ق1401، الفکر

 ق.1418 ه،یالعلم الکتب داربیروت: ، محاسن التأویلمحمد،  بن نیالد جمال قاسمی، محمد .36

 ش.1375هایی از قرآن،  مرکز فرهنگی درستهران: ، نور ریتفس، محسن، یقرائت .37

دار الطیبـه،  ض: الریـا  ،صـحیح مسـلم  قشیري نیشابوري، الحافظ ابی الحسین مسلم ابن حجاج،  .38

 ق.1426

، هدار الکتـب ا�سـ�می  تهـران:  ، اصول کافىرازي،  د بن یعقوب بن اسحاقکلینى، ابوجعفر محم .39

 .ش1367

، هسـ�می دار الکتـب ا� ، تهـران:  الرسـول  آل أخبـار  شـرح  فـی  العقول مرآة، محمدباقر مجلسی، .40

 ق.1404

 ق.1429دار القارئ، ، بیروت: 2چ، القرآن هدى من، یمحمدتق دیس ،یمدرس .41

 ق.1417، یالعرب التراث اءیإح دار: بیروت ،یالمراغ ریتفس مصطفى، حمدا ،یمراغ .42

 ق.1423 الغدیر، دارقم:  ،الغرائب بحر و الدقائق کنز تفسیرمحمدرضا،  مشهدي، .43

 ق.1413، الشیخ المفید إلتمر العالمی �لفیؤالمقم: ، المسائل العکبریإلمحمد بن محمد،  مفید، .44

 ش.1374، دار الکتاب ا�س�میه :، تهرانتفسیر نمونهمکارم شیرازي، ناصر،  .45

 ق.1406 ،هیس�ما� المطبوعات مکتبحلب: ، السنن من المجتبىب، یشع بن حمدنسایی، ا .46
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 1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو  

 الرسـالإل،  مؤسسإللبنان: ، والزندقإل والض�ل الرفض أهل على المحرقإل الصواعقحجر،  ابن ،یتمیه .47

 ق.1417

  

 


