بررسي و نقد مصداق اهلبيت در صحاح ستّه

1

حمیدرضا شجاعیفرد

2

چکیده
باتوجه به فضایل بینظیر اهلبیت در قرآن و روایات و وصیت رسول خدا (ص) به امتت
درباره اهلبیتش (حدیث ثقلین) ،تعیین و شناخت مصداق این اصتالح  ،مقدمته ناتات
امت از گمراهیهاست .تعیین ایتن مصتداق در صتاا ستته کته از وثتوق قالعتی نتدد
فرقههاي اهلسنت برخوردار است ،باتوجه به خود روایات صاا و بررسی عقلتی آناتا،
براي شناخت حقیقت دور از تعصب سودمند و تأثیرگذار است.
این نوشتار به بررسی این اصالح در چاار صتای از صتاا ستته میپتردازد کته در
اینباره احادیثی نقل کردهاند .دیدگاه صاحبان صاا سه بخش تقسیم میپذیرد .1 :پنج
تن آل عبا مصداق اهلبیتند؛  .2همسران پیامبر مصداق اهلبیتنتد؛  .3منستوبان پیتامبر
(همسر و خویشاوندانش) اهلبیتت ایشتانند .پت از بررستی ایتن فرضهتا ،بتا کمت
المیزان في تفسیر القرآن ،مشخص شده است که با استناد بته متتن
قرآن و روایات و دلیل عقلی ،میتوان ثابت کرد کته اهلبیتت در صتاا پتنج تتن آل
عبایَند.
كلیدواژگان
اهل بیت ،صاا سته ،آیه تالایر ،حدیث ثقلین.

 .1تاریخ

دریافت92/6/29 :

تاریخ

پذیرش92/11/14:

 .2کارشــساا ارشــن دانشــ اه ادیــان و مــذاه  ،گــروه مطالعــات تــاریخ تشــیع ،قــم ،ایــران.
abdolah_fatemi@yahoo.com
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فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامهی تاریخ اسالم
سـال چهارم ،شماره سیزدهم ،بهار 1393
صفحات 70 - 55

اصطالح اهلبیت در متون اسـالمی ارشش و قناسـت ویـژهای دارد؛ بـهویژه در آیـه
تطهیر و حنیث ثقلین ،فضیلت و اهمیت ی انـه آنـان روشـن اسـت ،امـا پیـروان فـر
اسالمی برای تعیین مصنا آن با یكدی ر اختالف کردهانن .صحاح سته اش کت

روایـی

اهلسست ،نزد همه فر آنان معتمَن است و صحیحترین کتاب پس اش قـرآن ،بـه شـمار
میرود .اشاینرو ،اثبات ادعایی اختالفی با استفاده اش روایات صحاح (بـنون اسـتفاده اش
کتبی که صحت روایات یا مشرب فکری یا مذه

نویسـسنگان آنهـا اش دیـن اهلسـست

تردینپذیر است) ،اهمیت ویژهای دارد .بیشتر باورهای بسیادی شیعه را با استفاده اش ایـن
شش کتاب میتوان اثبات کرد .این نوشتار همه روایـات را در اینبـاره اش صـحاح سـته
بررسینه و تحلیل کرده؛ سپس دینگاه صاحبان صحاح را بـا اسـتفاده اش دی ـر روایـات
صحاح و تطبیق آنها ،ارشیابی کـرده و نقـن و تحلـیلش را دربـاره آیـه تطیـر ،اش عالمـه
طباطبایی در المیزان وام کرده است.
بررسي مصاديق اهلبيت در صحاح ستّه

محنثان اهلسست صحیح را حنیثی میدانسن که راویان عادل و ضابط متصل و فاقـن
سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1393

شذوذ و علت ،در سسن آن باشسن (نصیری .)180 :1383 ،بسـابراین ،بـه کتـابی کـه همـ
روایات آن را صحیح بنانسن« ،صحیح» میگویسـن .البتـه تعریـ
صحیح ،با تعری

شـیعه دربـاره حـنیث

آنان متفاوت است .این نوشتار به بررسی صحاح اهلسست میپـرداشد

و اش دینگاه شیعه در اینباره میپرهیزد (برای آگاهی بیشتر ر.ک :همان.)179 ،
بخاری ،مسلم ،ابیداوود و ترمذی اش نویسسنگان صحاح سته ،به اصطالح اهلبیـت و
مصنا آن اشاره کردهانن .اش اینرو ،همین چهار صحیح در اینباره بررسی شنهانن .البته
نسائی و ابنماجه نیز روایاتی را در شمیس فضایل اهلبیت عصمت (ع) آوردهانن کـه بـر
اثر بیارتباط بودنشان با این بحث ،آنها نقل نشنهانن.
الف) ديدگاه بخاري :همسران پيامبر

58

بخاری در نُه جلن صحیح خود ،شش روایت اش هشت طریـق نقـل کـرده اسـت کـه
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طرح مسئله

اهلبیت خواننهانن .روایاتی بنین مضمون در اینباره نقل شنه است:
 .1همسران پیامبر (ص) اش ابوبکر ارث آن حضـرت را خواسـتسن و عایشـه بـا بیـان
حنیث جعلی «ما ارثی نمیگذاریم ،آنچه بـاقی میگـذاریم صـنقه اسـت» آنـان را بـاش
گردانن؛ سپس برای قانع کـردن آنـان گفـت« :آل محمـن(ص) اش امـوال او میخورنـن»
(بخاری115 /5 ،؛ 149 /6؛  102 ،87 /7و 139؛ )122-121 /8؛ یعسـی بـه آنـان ماهانـه
پرداخت میشود و به طل

ارث نیاشی نیست .بـه قریسـ مـاجرای مسقـول در روایـت،

بیگمان مقصود عایشه اش آل محمن (ص) ،همسران آن حضرت است.
 .2انس بنمالك روایت میکسن که رسول خنا (ص) به حجرة عایشه رفت و فرمـود:
«سالم و رحمت خنا بر شما ای اهلبیت»؛ سپس به حجرة هر یك اش شنانش رفت و به
آنان نیز همین جمله را فرمود (همان.)149 /6 ،
 .3اش ابوهریره نقل میکسن که آل محمـن (ص) اش یـك ذـذا سـه روش ،سـیر نشـننن
(همان.)87 ،/7 ،
 .4اش عایشه نقل میکسن که آل محمن (ص) اش نان خوب سه روش سیر نشننن (همان،
.)102
راوی اش «آلمحمن (ص)» ،همسران آن حضرت بوده است.
 .5عایشه در ماجرایی ،همسران پیامبر (ص) را اهلبیت میخوانن (همان.)139 ،
 .6یك روایت با سه سلسله سسن ،اش شنان پیامبر (ص) با عسـوان آلمحمـن (ص) یـاد
میکسن که راوی دو حنیث عایشه و یکی اش آنهـا ،ابـوهریرة اسـت (همـان-121 /8 ،
.)122
ب) ديدگاه مسلم

بررسی و نقن مصنا اهلبیت در صحاح ستّه

به قریس روایات قبل یا بعن اش این دو روایت ،به خوبی میتوان دریافت کـه مقصـود

مسلم در شش روایت اش پانزده طریق ،مصـادیق گونـاگونی را بـرای واژة «اهلبیـت»
آورده که حتی برخی اش آنها با برخی دی ر اش آنها متعارضَسن .چکینهای اش این احادیـث
بنین شرح گزارش میشود:
59
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مصنا واژة اهلبیت را در بردارنن .همه آنها ،شنان پیـامبر (ص) را آل محمـن(ص) یـا

 .1بسابر یك روایت اش سه طریق با مضـمونهای مشـابه ،عایشـه بـه وسـود جملـهای
میگوین که در آن همسران رسول خنا (ص) ،اهلبیت خواننه شنهانن (مسـلم :1972 ،
.)2281 /4 ،1578 /3
 .2بسابر روایتی اش دو طریـق ،ابـوهریرة اش رسـول خـنا (ص) نقـل میکسـن کـه آن
حضرت فرمود« :خنایا! روشی آل محمن (ص) را به انناشة کفاف قرار بنه!» (همـان/4 ،
 .)2281مقصود این روایت به قریس روایات قبل و بعن آن ،همسران آن حضرت است.
 .3بسابر روایتی دی ر اش شش طریق ،عایشه عسوان آل محمن (ص) را درباره همسران
آن حضرت به کار میبرد (همان.)2282-2281 ،
مسلم چسن مصنا را برای اهلبیت میآورد .این روایـت محتـوای مهمـی دارد و اش
اینرو ،چکینهای اش آن گزارش میشود:
حَصَین بنسَبرة به شین بنارقم گفت :ای شین! تو با دینن رسول خنا (ص) و شسینن
حنیث اش او  ...به خیر شیادی نائل آمنی اش آنچه اش آن حضرت شسینی برای ما حنیث
کن  ...شین گفت :رسول خنا (ص) میان مکه و منیسه کسار آبی به نام «خُم» برخاسـت و
خطبهای خوانن و در آن حمن و ثسای خنا را بر شبان آورد؛ سپس فرمـود :مـن دو چیـز
سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1393

گرانبها نزد شما میگـذارم :اول آن دو کتـاب خناسـت  ...و اهـلبیتم .خـنا را دربـارة
اهلبیتم به یاد شما میآورم .خنا را دربارة اهلبیتم به یاد شما میآورم .خـنا را دربـارة
اهلبیتم به یاد شما میآورم .حصین به او گفت :اهلبیت او چه کسانیانن ای شیـن آیـا
شنان او اش اهلبیت او نیستسن گفت :شنان او اش اهلبیت اویَسن ،اما اهلبیـت او (در ایـن
سفارش و تأکین) ،کسانیانن که صنقه بر آنان بعن اش آن حضرت حرام است .گفت :آنان
کیانسن گفت :آنان آلعلی و آلعقیل و آلجعفر و آلعباسسن .گفت :آیا صـنقه بـر همـ
ایسان حرام است گفت :آری (همان.)1873 /4 ،
مسلم بیدرنگ همین روایت را با سلسله سسن دی ری نقل کردهاست کـه بخـش دوم
آن با روایت پیشین ناساشگار مینماین؛ شین بنارقم در پاسخ این ایسکه آیا شنهای پیامبر
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(ص) اهلبیت اویَسن ،چسین میگوین:
«به خنا قسم نه (شنهای پیامبر (ص) اهلبیت او نیستسن( .او چسین استنالل میکسن):
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همسران پیامبر

میپیونند .اهلبیت او اصل و وابست ان اویسن .کسانی که بعن اش او صنقه بر آنـان حـرام
است» (همان).
اهــل ســست همــ روایــات صــحاح ســته ،بــهویژه روایــات صــحیحین را بــنون
اشکال میدانسن؛ پس با مقایس این دو روایت با یكدی ر باین اعتراف کرد که دسـتکم
یکی اش آن دو ،نادرست و دی ری صحیح است؛ شیرا روایت دومی ،راوایـت نخسـت را
نقض میکسن.
بیگمان ،روایت دوم صحیح است؛ شیرا به استساد روایات صحیحین که پایـان فصـل
سوم خواهن آمن ،صنقه بر شنان پیامبر حالل و بر آل محمن (ص) حرام است.
پنج تن آلعبا

 .1عایشه میگوین:
صبحگاهی پیامبر (ص) خارج شن (نمیگوین کجا رفت و اش روایت ترمذی
بر میآین که به خان امسلمه رفت) در حـالی کـه عبـای سـیاهی بـر دوش
داشت .حسن بنعلی آمن ،او را داخل (عبا) کرد؛ سـپس حسـین آمـن ،او را
نیز داخل کرد .آنگاه فرمود« :همانا خناونن اراده کرده است پلینی و گساه را
اش شما اهلبیت دور کسن و شما را پاکیزه گردانن ،پـاکیزه کردنـی» (احـزاب،
33؛ مسلم1972 ،م.)1883 /4 :

 .2مســلم همچســین روایــت دی ــری را در ایــن شمیســه دربــاره فضــیلت علــی (ع)
نقل میکسن:
معاویه به سعن بنمالك (ابیوقاص) گفت :چرا ابوتراب را ناسزا نمیگویی
(پس اش گذشت چسن سال کار امت بنانجا رسین که دشسام نـنادن بـه بـرادر
نبی ،جرمی شن نکوهیننی شن) گفت :به خاطر سه مطل

بررسی و نقن مصنا اهلبیت در صحاح ستّه

داخل کرد .آنگاه فاطمه آمن ،او را هم داخل کرد .بعن اش آن علی آمـن ،او را

که اش رسول خنا

(ص) شسینم که اگر یکی اش آن سه برایم بود ،اش هر چیـز بـرایم بـاارششتر
بود( .او پس اش نقل دو روایت اش رسول خـنا (ص) ،در فضـیلت حضـرت
علی (ع) ،فضیلت سوم را چسین شرح میدهن ):چون این آیه ناشل شن« :ب و

61
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شن منتی با مرد شننگی میکسن ،سپس مرد او را طال میدهن و بـه پـنر و قـوم خـود

(ص) علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) را فراخوانن و گفت :خنایا ایسـان
اهل مسَسن (مسلم1972 ،م.)1871 /4 :
ج) ديدگاه ابيداوود

ابیداوود تسها یك روایـت دربـاره فضـایل حضـرت شهـرا (ا) آورده کـه بـه واژة
اهلبیت اشاره کرده است .چکینه این روایت چسین گزارش میشود:
فاطمه همیشه آخرین کسی بود که پیامبر (ص) هس ام بیرون رفتن اش منیسـه
به خانهاش میرفت و اولین کسی بود که آن حضـرت پـس اش باشگشـت اش
جسگ ،به دینارش میشتافت .رسول خنا (ص) اش یکی اش جسگها برگشت.
حضرت شهرا [ا] پردهای بر سردر مسزل آویزان کـرده بـود و دو گردنبسـن
شیستی اش نقره بر گردن حسسین [ع] آویخته بود .پیامبر (ص) بر در خانه آمن،
اما داخل نشن .حضـرت شهـرا [ا] گمـان کردنـن علـت عـنم دخـول آن
حضرت پرده و گردنبسن است .به همین علت پرده را برداشتسن ،گردنبسـنها
را باش کردنن و آنها را به حسسین [ع] دادنن .آن دو پـیش رسـول خـنا (ص)
رفتسن .حضرت به ثوبان (ذالم خود) فرمودنن :ایسها را به فالن خـانواده بـنه
سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1393

(شیرا) ایسان اهلبیت مسَسن و من خوش ننارم که لذتهایشـان را در دنیـا بـه
کار گیرنن( ...ابوداوود.)87 /4 ،

چسانکه اش ظاهر روایت به دست میآین ،راوی در مقام تعری
اینرو ،نمیتوان گفت اش دینگاه مؤل

اهلبیـت نیسـت و اش

یا حتی اش دینگاه راوی ،اهلبیت تسهـا فاطمـه و

حسسین (ع)انن ،بلکه تسها میتوان گفت این سه وجود گرانمایه ،اش اهلبیتسـن نـه ایسکـه
اهلبیت ،آنهایَسن .شاین بتوان گفت پیامبر به خان دخترشان اشاره کردنـن و علـی (ع) اش
افراد آن خانه است و این روایت او را مصنا اهلبیت میدانن.
د) ديدگاه ترمذي

ترمذی اش ارباب صحاح ،واضـحترین روایـات را در شمیسـ مصـنا اهلبیـت آورده
62

است که چکینه اش آنها گزارش میشود:
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بایین ما پسرانمان را بخوانیم و شما پسرانتان را( »...مائنه ،)61 ،رسول خـنا

 .1شمانی که آی تطهیر در خان امسلمه ناشل شن ،رسول خنا (ص) فاطمه و
حسن و حسین و علی [ع] را در عبـایی پوشـانن [و] فرمـود :خـنایا ایسـان
اهلبیت مسسن؛ پس پلینی را اش آنان دور کن و آنها را پاکیزه گردان .امسـلمه
گفت آیا من نیز با ایشانم حضرت فرمود :تو بر جای خود باشـن و تـو بـر
خیری (ترمذی.)328 /5 ،

ترمذی در جای دی ری ،بنون اشاره به نـزول آیـ تطهیـر ،همـین مضـمون را نقـل
میکسن و آن را اش آنچه در این باب ذکر شن ،اَحسـن میدانـن (همـان 621 ،5 ،و -656
 .)657به هر روی ،این روایت به خوبی ثابت میکسن که «اهلبیـت» در آن پـس وجـود
مقنا مسحصر است و همسران پیامبر (ص) را در برنمیگیرد؛ شیرا هس امی که امسـلمه
پرسین« :آیا من نیز با ایشانم » ،حضرت به ایشان مسفی پاسخ دادنن و گفتسـن بـه تلـویح
گفتسن هیچ کس شایست ی ننارد که در فضیلت تطهیـر و بلکـه دی ـر فضـایل ،بـا آنـان
شریك شود.
تعريف اهلبیت

فاطمه و حسن و حسین [ع] را فراخوانننن و فرمودنن :خناوننا! ایسـان اهـل
مسَسن (همان 210 ،5 ،و .)596
 .2رسول خنا (ص) تا شش ماه هس امی که برای نماش صبح اش خانه خـارج
میشن ،اش در خان فاطمه [ا] میگذشت و میفرمـود :نمـاش ای اهلبیـت!
«همانا خناونن فقط میخواهن پلینی و گساه را اش شما اهلبیـت دور کسـن و
کامالً شما را پاک ساشد» (احزاب33 ،؛ ترمذی ،همان.)328 /5 ،

این دو روایت به خوبی بر ایـن داللـت میکسـن کـه حضـرت رسـول (ص) در هـر

بررسی و نقن مصنا اهلبیت در صحاح ستّه

 .1شمانی که خناونن آی مباهله را ناشل فرمـود ،رسـول خـنا (ص) علـی و

شمیسهای« ،اهلبیت» خود را به مردم میشساسانن .هس ام نزول آی مباهله ،با ایسکه خناونن
لفظ اهلبیت را به کار نبرد ،اما اش این روی که به فرمان خناونن مباهله میبایست بـا آن
پس وجود مقنا صورت میپذیرفت ،شمیسهای فراهم آمـن تـا آن حضـرت بـار دی ـر
اهلبیت خود را به مردم بشساسانن.
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انحصار اهلبیت در پنج تن آلعبا

خوانن و بهویژه تکرار هر روش این عمل تا شش ماه ،بـر اهمیـت ایـن تعیـین مصـنا
داللت میکسن؛ کاری که حضرت حتی یكبار دربارة همسرانش بنان دست نـزد .گمـان
میرود رسول خنا (ص) در آن شمان بلسن ،هر روش اهلبیت را خود را به مردم شساساننه
باشن تا هر گاه لفظ اهلبیت به گوش مردم برسن ،آن پس وجود مقـنا در ذهـن آنـان
بسشیسسن و بعنها مجالی برای جاعالن حنیث نمانن تا این اصطالح را درباره دی ری بـه
کار برَنن.
اهلبیت و حديث ثقلین

 .1شین بنارقم میگوین :رسول خنا (ص) فرمود :همانـا مـن در میـان شـما
چیزی باقی میگذارم که اگر به آن چسگ بزنین ،بعـن اش مـن تـا ابـن گمـراه
نمیشــوین .یکــی اش آن دو اش دی ــری بزر تــر اســت[ :اول] کتــاب خــنا؛
ریسمانی که اش آن به شمین کشینه شنه و [دوم] عترتم ،اهلبیتم و هرگز این
دو اش هم جنا نمیشونن تا در حوض (کوثر) بر من وارد شونن .پس بس رین
که با آن دو بعن اش من چه خواهین کرد (همان.)621 /5 ،
 .2جابر بنعبناهلل میگوین :اش رسـول خـنا (ص) در ایـام حـ  ،روش عرفـه
سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1393

(که همه حجاج در آن روش در عرفاتَسن) ،در حالی که بر ناقهاش ـ قصواء ـ
(نام شتر آن حضرت) نشسته بود و (برای مـردم) خطبـه میخوانـن ،شـسینم
که میفرمود :ای مردم! همانا من چیـزی در میـان شـما بـاقی گذاشـتم کـه
اگر آن را ب یرین تا ابن گمـراه نمیشـوین :کتـاب خـنا و عتـرتم ،اهـلبیتم
(همان.)622 /5 ،

این دو روایت به مصنا اهلبیت اشاره نکردهانـن ،امـا بـه دالیـل شیـر بـه مصـنا
راهسمایی میکسسن:
 .1رسول خنا (ص) در مقام سفارش و وصیت بـه امـت خودشـانسن ،امـا توضـیحی
دربارة مصنا واژة «اهلبیت» به مردم عرضه نکردهانن و کسی اش مردم اش پیامبر نپرسـیه
است که مصنا اهل بیت او چه کسانیانن .پس (برکسار اش کیسـی مصـنا اهلبیـت)

64

مصنا آن نزد مردم آن شمان شساخته بوده است.
 .2این همه سفارش و تأکین درباره کسـانی اسـت کـه خناونـن آنـان را اش پلیـنیها

Downloaded from journal.isihistory.ir at 21:20 +0330 on Sunday November 28th 2021

بسابر روایت دوم ،ایسکه رسول خنا (ص) آیه تطهیـر بـرای اهـل خانـه فاطمـه (ا)

همسسگ قرآن دانست و فرمود :این دو اش یكدی ر جنا نیستسن .بسابراین ،چسانکه قـرآن
اش هر خطائی مصون است ،اهلبیت نیز باین کسانی مصون و محفوظ اش لغزش باشـسن و
این همان معسای عصمت است که خنای ـ تبارک و تعالی ـ در آی تطهیر به آنـان عطـا
کرده است.
 .3تسها پس تن آل عبا اش مصادیق اهلبیتی یاد شنه در صـحاحَسن کـه اش هـر خطـایی
برکسارنن؛ شیرا آیات فراوانی اش قرآن به معصوم نبودن همسران پیامبر اشاره کردهانن:
 .3-1آیه  28سـوره احـزاب« :بـه همسـرانت ب ـو اگـر شنـنگی دنیـا و شیستهـای
آن را میخواهین ،بیایین تا مالی که اش آن بهره برین به شما بنهم و شما را طـال گـویم
طالقی نیکو».
 .3-2آیه  29سوره احزاب که خناونن در آن همسران رسول خـنا را بـه نیکوکـار و
نانیکوکار تقسیم کرده است.
 .3-3آیه 30و  31سوره احزاب که خناونن در آن به همسران میگوین گسـاه آشـکار
شما عذابش دو چسنان است و اعمال صالح شما نیز پاداش دو برابر دارد.
بود که که گساه بزر

و آشکارا در رفتار آنان دینه شن.

 .3-4آیات نخستین سوره تحریم بهویژه آیه چهارم این سوره که بـه گسـاه دو تـن اش
همسران پیامبر و لزوم توبه آنان اشاره میکسسن.
ّه
نقد نظريه صحاح ست

عالمه طباطبایی (ره) در تفسیر آی تطهیـر بحـث کمـابیش جـامعی دربـاره مصـنا
اهلبیت آورده است که جامعیتش محقق را اش مراجعه به دی ر تفاسـیر بینیـاش میکسـن.
چکینهای اش این بحث در قالـ

بخشهـای شیـر در پاسـخی دیـنگاههای مخـال

در

بررسی و نقن مصنا اهلبیت در صحاح ستّه

دو آیه اخیر بر این داللت میکسن که خطا در کار همسران پیامبر (ص) نه تسها محتمَل

اینباره عرضه میشود:
«کلم انّما انحصار خنا را میرسـانن در دو چیـز :یکـی انحصـار ارادة خـنا در دور
کردن پلینی اش اهلبیت و دوم انحصار این عصمت فقط در اهلبیت».
عالمــه (ره) پــس اش بیــان ایــن نکت ـ بالذــی ،بــه نقــل اقــوال گونــاگون در شمیس ـ
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شدوده است .آنان باین اش هر خطا و لغزشی مصون باشسن؛ شیرا رسول خنا (ص) آنان را

این شیوه ،دینگاه درست را ثابت میکسن؛ یعسی برای رسینن به مطلوب اش برهان خُلـ
بهره میگیرد:
به طور مسلم فقط شنان آن جساب اهلبیت او نیستسن؛ شیرا هیچ گـاه صـحیح
نیست که ضمیر مردان را به شنان ارجاع داد:
 .1یا باین گفت مخاط

آیه همسران پیامبر (ص) و دی ران هستسن .همچسان

که برخی گفتهانن:
مراد اهل «بیت الحرام» هستسن؛
مراد اهل مسجن رسول خنا (ص) هستسن؛
مراد هم آن کسانی که در عرف جزو خاننان آن جساب به شـمار میرونـن؛
چه همسرانش و چه خویشاوننان و نزدیکانش؛ یعسی آلعباا و آلعقیـل و
آلجعفر و آلعلی.
و شاین گفته شود مراد رسول خنا (ص) و همسران آن جساب است.
 .2یا ایسکه مخاط

آن طور که بعضی دی ـر گفتهانـن ،ذیـر اش همسـران آن

جساب هستسن و خطاب «عسکم = اش شما» متوجه اقربای رسـول خـنا (ص)
سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1393

شامل آلعباا ،آلعلی ،آلعقیل و آلجعفر است.
بسابر هر دو تقنیر اگر مراد اش بردن رجس و تطهیـر اهلبیـت همـان تقـوای
دیسی و اجتساب اش نواهی و امتثال اوامر باشن (ارادة تشریعیه) ،آی شـریفه در
حن آیه «خناونن نمیخواهن برای شما مشکلی ایجاد کسن؛ بلکـه میخواهـن
شما را پاک ساشد( »...مائنه )6 ،میباشن که این معسـا بـا اختصـاص آیـه بـه
اهلبیت ،مسافات دارد؛ شیرا خناونن اینگونه تطهیر را بـرای همـ مسـلمین
میخواهن و اگر مراد اش تطهیـر تشـنین در تکـالی

و در برابـر آن مـزد دو

چسنان برای این است کـه میخـواهیم تطهیرتـان کسـیم؛ یعسـی خطـاب اول
مخصوص شنان و خطاب دوم متوجه عموم باشن ،این نیـز ناصـحیح اسـت؛
شیرا معسا ننارد که خناونن بفرماین :اگر به شما همسران رسـول خـنا (ص)
تکالی
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مصنا اهلبیت میپرداشد و هم دینگاه را (جز دینگاه درست) با دلیل رد میکسن و به

آن حضرت مقایسه کرد؛ شیرا ایشان مؤین به داشتن عصمت خنایی است به
همین دلیل هیچ یك اش مفسرین چسین احتمالی ننادهانن.
اگر ارادة تطهیـر در آیـه را اردة مطلقـه (همـان ارادة تکویسیـه اسـت .یعسـی
ارادهای که بنون قین و شرط تعلق میگیرد .برخالف ارادة تشـریعیه کـه در
صورت اجرای قین و شرط ،اراده تعلق میگیـرد) بـنانیم ،در ایـن صـورت
معسای آیه مسافی با آن شـرطی اسـت کـه کراهـت همسـران پیـامبران (ص)
مشروط به آن شن و آن عبارت اسـت اش «تقـوی» (ابتـنای آیـ  32احـزاب
خناونن میفرماین« :ای همسران نبی شـما همچـون یکـی اش شنـان معمـولی
نیستین اگر تقوا پیشه کسین).

بسابراین ،روایاتی که در شأن نزول آیه وارد شنهانن ،تأییـن میکسسـن کـه آیـ شـریفه
درباره رسول خنا (ص) و علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) ناشل شن و کسی با آنان
در این ویژگی شریك نیست .این روایات اش هفتاد طریق نقل شنهانن .اهلسست کمابیش
اش چهل طریق و شیعه اش بیش اش سی طریق ،آن را نقل کردهانـن .اگـر گفتـه شـود ایـن
روایات همسران رسول خنا (ص) را نیز در برمیگیرنن؛ شیرا آیه در سیا خطـاب بـه
آن حضــرت را در برنمیگیــرد و اگــر کســی ب ویــن آن روایــات را بــر اثــر مخالفــت
صریحشان با قرآن باین کسار گذاشت؛ شیرا آیه ،دنباله آیاتی آمنه است که مخاط

همـه

آنها همسران رسول خنا (ص)یسن ،پرسش این است که آیه به آن آیات متصل است یـا
نه این روایات انکار میکسسن که که آیه دنباله آیات درباره همسران رسـول خـنا (ص)
است و حتی یك تن اش مفسران چسین ن فته است و حتی یك روایت هم نمیگوین کـه
این آیه متصل به آیات درباره همسران پیامبر است .بسابراین ،مقصود اش «اهل البیـت» در
عرف قرآن ،رسول خنا (ص) ،علی و فاطمه و حسسین (ع) خواهن بـود و دربـاره هـیچ

بررسی و نقن مصنا اهلبیت در صحاح ستّه

آنان قرار دارد ،پاسخ این است که بسیاری اش این روایات تصریح میکسسن آیـه همسـران

کس دی ری حتی نزدیکان پیامبر ،به کار نمیرود.
البته این معسایی است که قرآن کریم لفظ مذکور را تسهـا در معسـای آن بـه کـار بـرده
وگرنه ،در عرف عام این کلم درباره خویشاوننان نیز به کـار مـیرود (طباطبـایی/16 ،
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همسرانش شنین است ،در پاسخ گوییم :نباین همسران آن جساب را با خـود

عالمه شبه دی ری را نیز در اینباره مستفی دانسته است:
ممکن است گفته شود خطاب آیه مخصـوص همسـران رسـول خـنا(ص)
باشن و ضمیر مذکر در «عسکم» به لفظ اهل برگردد؛ همانگونه که قرطبی در
تفسیر خود بیان کرده است (دینگاه او در بخش دوم اش همین فصـل آمـن).
در پاسخ گوییم :اگر آیه مخصوص همسران رسـول خـنا (ص)باشـن ،ارادة
خناونن در این آیه یا تشریعیه است و یا تکویسیه اگر ارادة خناونن تشریعیه
باشن و حصر در آیه نیز به اهلبیت مربوط نشود ،یکـی کلمـ «انّمـا» ،فقـط
ارادة خناونن را حصر کسن ،معسای آیه چسین میشود ...« :نماش را بر پا داریـن
و شکات بپرداشین و اش خنا و رسولش پیروی کسین .همانا فقط ارادة خناونـن
(اش چسین فرمانها) این است که هرگونه پلینی را اش شما دور کسن و شما را
کامالً پاک گردانن» (احزاب .)32 ،در این صورت این آیه دی ر فضیلتی برای
همسران پیامبر (ص) نخواهن بود ،در حالی کـه علمـای اهلسـست روایـات
مربوط به نزول آی تطهیر را در باب فضایل اهلبیت آوردهانن و ایـن اسـتثسا
ننارد؛ یعسی هم کسانی که این روایات را نقل کردهانن ،اذعان دارنن که ایـن
آیه برای اهلبیت فضیلت است .پس مشخص میشود ارادة خناونن رد ایـن
سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1393

آیه تکویسیه است .اش آنجا که پاسخ فرض تکویسی بودن ارادة خناونن دربارة
همسران رسول خنا (ص) را عالمه (ره) بیان فرمودهانـن ،اش نقـل مجـند آن
خودداری میکسیم.
تفاوت همسران پیامبر (ص) با اهلبیت

ارادة خناونن در آی تطهیر تکویسیـه اسـت و ثابـت شـن کـه همسـران پیـامبر (ص)
مخاط

آی تطهیر نیستسن .برای تکمیل بحث ،روایاتی اش صحاح سته نقل میشود که بر

پایه آنها ثابت میشود همسران رسول خنا (ص) اهلبیت نبودهانن:
حرمت صدقه برر آل محمرد (ص) و حلیرت آن برر همسرران
پیامبر (ص)
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بخاری و مسلم در چسن روایت بنین نکته اذعان کردهانن که صنقه بر آلمحمن (ص)
حرام و بر همسران رسول خنا (ص) حالل بوده است:
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میکردنن .یکی اش آن دو خرمایی برداشت و در دهانش گذاشت .رسول خنا
(ص) ن اهی به او انناختسن و خرما را اش دهانش خـارج کـرده ،فرمـود :آیـا
نمیدانی که آلمحمن (ص) صنقه نمیخورنـن (همـان .156 /2 ،مضـمون
این روایت با عباراتی متفاوت در صفحه  157نیز آمنه اسـت .نیـز  95 /4و
مسلم ،همان.)751 /2 ،

باری ،روایاتی بر حلیت صنقه بر همسران رسول خنا (ص) داللت میکسسن:
ابوهریرة میگوین :رسول خنا (ص) فرمود :من به سـوی اهلـم باشگشـتم،
خرمایی دینم که در خانهام ،افتاده بود .آن را برداشتم که بخورم ،ترسینم که
صنقه باشن ،پس آن را انناختم (مسلم ،همان.)751 /2 ،

با توجه به پیشیسه ابوهریره در جعل روایاتی درباره اهلبیت بـودن همسـران رسـول
خنا (ص) ،این روایت نیز نخست میکوشن همسران او را اهل آن حضرت بخوانن (من
به سوی اهلم باشگشتم) ،اما در این کوشش ناکام ماننه است؛ شیرا اشـاره میکسـن شـاین
ذذایی که همسران آن حضرت در خان ایشان اش آن استفاده میکردنن ،صنقه بوده باشن
نخوردنن.
رسول خنا (ص) وارد خانهاش شن در حالی که دی ی سـس ی اش ذـذا روی
آتش بود برای حضرتش نـان و خورشـتی ـ ذیـر اش ذـذای روی آتـش ـ
آوردنن .حضرت فرمود :چه شن دیگ ذذا را نیاوردیـن گفتسـن :آن گوشـتی
است که برای بریرة (کسیز عایشه) صنقه آوردهانن؛ در حالی که تـو صـنقه
نمیخوری ،حضرت فرمود :این گوشت برای بریرة صنقه است ،ولی برای
ما هنیه است (مسلم .)1144 /2 ،

بررسی و نقن مصنا اهلبیت در صحاح ستّه

و اش اینرو ،رسول خنا (ص) که اش اهلبیت بودنن و صنقه بر ایشان حـرام بـود ،آن را

بر پایه این روایت ،بریرة گوشتی را که برایش صنقه آورده بودنن ،برای مسزل رسول
خنا (ص) هنیه میبرد و همسران آن حضرت ،با آن گوشت ذذایی برای خود پختسـن،
اما گمان کردنن که این گوشت برای خودشان نیز صنقه است .پس صنقه بـر همسـران
آن حضرت حالل و بر رسول خنا (ص) حرام بوده است.
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حسن و حسـین (رضـی اهلل عسهمـا) بـا خرمـایی (کـه صـنقه بـود) بـاشی

برای اهلبیت به

ارادة خناونن در آی تطهیر تکویسیه است و اش اینرو ،فضیلتی بزر

شمار میرود؛ فضیلتی که هیچ کس جز پس تـن آلعبـا دربـارهاش شایسـت ی ننارنـن.
اش دین بخاری و مسلم ،شنان پیامبر (ص) اهلبیت آن حضرتَسن ،امـا بـرای رد ایـن ادعـا
به روایات صاحبان صحاح سته دربارة برخی اش رذایـل اخالقـی همسـران آن بزرگـوار
اشاره میشود:
رسول خنا (ص) اش شنانش کسارهگیری کرد در حالی کـه بـه خـاطر شـنت
ذضبش بر آنان ،میگفت :یك ماه بر آنان داخل نمیشوم .وقتی بیست و نـه
روش گذشت ،وارد بر عایشه شن ،عایشه به او گفت :تو قسم خوردی که یك
ماه بر ما وارد نشوی ،ولی من دقیقاً شمردم امـروش روش  29اسـت .حضـرت
فرمود :این ماه بیست و نه روشه بود (بخاری.)176 /3 ،

مضمون این روایت را چهار تن اش ارباب صحاح نقل کردهانن :همان35 /3 ،؛ مسـلم،
763-764 /2؛ نسائی1995 ،م139 /4 :؛ ابنماجه.)664 /1 ،
به عایشه خبر رسین که رسول خنا (ص) منتی نزد شیس

بسـت جَحـش (اش

همسران آن حضرت) مانن و در آنجا شربت عسل خورد .عایشه گفت :من
سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1393

و حفصه دست به یکی کردیم که اگر رسول خنا (ص) نزد هر کـنام اش مـا
آمن به او ب وییم :بوی مغافیر (بسابر توضیح پانوشت مسلم ،مغافیر گیاهی بـا
بر های پهن و  ...بنبوست) ،اش تو به مشامَم میرسن .آیا مغافیر خوردهای
آن حضرت نزدِ یکـی اش آن دو رفـت و او نیـز بـه ایشـان همـان را گفـت.
حضرت فرمود :نزد شیس

بست جحش شربت عسل خوردم و دی ر این کار

را نمیکسم؛ سپس این آیه ناشل شن« :چرا آنچه را که خناونن برایـت حـالل
کرده بر خود حرام میکسی » (تحریم1 ،؛ مسلم.)1100 /2 ،

این روایت نیز به صراحت میگوین عایشه و حفصه به چسن گساه بزر
 .1حسنورشی درباره شیس
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آلوده شننن:

بست جحش که هوویشان بود؛

 .2توطئه درباره پیامبر (ص) و تصمیم گرفتن درباره آشار رساننن به آن حضرت؛
 .3دروغگویی.
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ناشايستگي براي اين فضیلت

دربارهشان فراوان است که شماری اش آنها گزارش شن.
نتيجه

اش دین بخاری ،همسران رسول خنا (ص) اهلبیت آن حضرتَسن ،اما این دینگاه به دو
دلیل پذیرفتسی نیست:
 .1به استساد روایـات صحیح بخاري ،صـنقه بـر آل محمـن (ص) حـرام و بـر
همسران آن حضرت حالل بوده است.
 .2ارادة خناونن در آی تطهیر تکویسیه است و این آیه فضیلت بزرگی برای «اهلبیت»
به شمار میرود ،اما به استساد روایات صحیح بخاري و دی ر صحاح سته ،همسران
پیامبر (ص) برای چسین فضیلت شایست ی نناشتسن؛ پس اهلبیت نیز نبودنن.
روایات مسلم در اینباره کمی با یكدی ر متساقضسن ،اما دینگاه او را چسـین میتـوان
صورتبسنی کرد :که هم مسسـوبان بـه پیـامبر (همسـر و خویشـاوننان) ،اهلبیـت آن
حضرت شمرده میشننن .این دینگاه نیز پذیرفتسی نیست؛ شیرا ثابت شـن کـه همسـران
رسول خنا (ص) مصنا اهلبیت نیستسن .خویشاوننان آن حضرت نیز بهرذم اهلبیـت
«اهلبیت» در آن روشگار درباره پس تن آلعبا ،عَلَم شـنه بـود .بـه اسـتساد روایـت شیـن
بنارقم رسول خنا (ص) در ذنیر خم (پس اش حجة الوداع) هس ام وصیت و سـفارش
به امت خود ،لفظ اهلبیت را بنون هیچ توضیحی دربارة مصنا آن به کـار بـرد؛ پـس
مصنا اهلبیت نزد مردم روشن بوده اسـت .افـزون بـر ایسکـه همـ خویشـاوننان آن
حضرت ،شایست این همه سـفارش و تأکیـن نبودهانـن .بـرای نمونـه ،آلعبـاا نیـز اش
خویشان آن حضرت به شمار میرفتسن که پس اش قنرت یافتسشان ،همچـون بسیامیـه بـا
آلعلــی رفتــار کردنــن .تــاریخ گــواهی میدهــن کــه شنــنانهای بسیعبــاا اش فرشنــنان

بررسی و نقن مصنا اهلبیت در صحاح ستّه

بودنشان در اصطالح عام ،بسـابر اصـطالح مـردم آن شمـان اهلبیـت نبودنـن؛ شیـرا واژة

امیرالمؤمسین (ع) پُر بود .بیگمان رسول خنا (ص) در آخرین روشهای حیات پربرکـت
خود ،درباره چسین کسـانی بـه مـردم سـفارش نکـرد .بسـابراین ،اهلبیـت آن حضـرت
کسانیانن که بسابر روایات مسلم (روایت پسجم و ششم ذیل دینگاه مسلم) ،رسول خـنا
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روایات درباره ناشایست ی همسران رسول خنا (ص) برای کاربرد اصطالح اهلبیـت

روایات مخال

را در این شمیسه نیاورده است و اش اینرو ،میتوان گفت کـه بـا دیـنگاه

درست (حق) موافق است .دینگاه ترمذی نیز با دینگاه شـیعه در اینبـاره همسوسـت؛
شیرا به روایات مخال

اشاره نکرده است .دینگاه صاحبان صحاح سته درباره اهلبیـت

متفاوت و گاهی متضاد است ،اما با استفاده اش روایات موجود در همان صحاح ،میتوان
قول حق را ثابت کرد.
كتابنامه

ـ ابوحسین ،مسلم بنحجاج نیشابوری ( 1972م) ،صحیح مسلم ،بیروت ،دار احیاء
التراث العربی.

ـ ابوداوود سلیمان بناشعث سجسـتانی (بیتـا) ،سنن

ابن داوود ،بیـروت،

دارالفکر.

ـ ابوعیسی محمن بنعیسی بنسوره (بیتا) ،سن

ترمذي ،بیروت ،دارالفکر.

ـ ابیالفــناء اســماعیل بنکثیــر قرشــی ( ،) 1420تفسننیر الءننر ان
العظیم ،چاپ دوم ،ریاض ،دار طیبه للسشر و التوشیع.
سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1393

ـ بخاری ،محمن بناسماعیل (بیتا) ،صحیح بخاري ،دار الجیل بیروت.

ـ طباطبایی ،محمنحسین (بیتا) ،ترجم

تفسیر المیزان ،ترجمه محمنباقر

موسوی همنانی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه منرسین حـوشة علمیـه
قم.
ـ فراهینی ،خلیل بناحمن ( ،) 1414ترتیب العی  ،قـم ،مؤسسنة السشـر
االسالمی التابعة لجماعة المنرسین.
ـ معین ،محمن ( ،)1360فرهنگ فارس  ،چاپ چهارم ،تهران ،مؤسس انتشارات
امیرکبیر.

ـ نصیری ،علی ( ،)1383آشناي
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منیریت حوشة علمیه قم.

با علوم حديث ،قـم ،انتشـارات مرکـز
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(ص) خود ،آنان را به مردم شساسانن .دینگاه ابیداوود در اینباره روشن نیسـت ،امـا او

