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 ۱۳۹۶، بهار و تابستان ۱های حدیثی، سال اول، شمارۀ آموزه

  بیت تحلیل قرآنی روایات فضایل اهل
 »ینمستدرک علی الصحیح«در 

 ١میثم خلیلی        
 ٢جواد فرامرزی        
 ٣محمدجواد آبتین        

 چکیده 
مسـتدرک علـی «در جلد سوم و طی نوزده روایت از کتاب  بیتفضایل اهل
تجلّی یافته است. پرسش پژوهش حاضر چگـونگی تطبیـق روایـات » الصحیحین
سـت. ایـن مقالـه در مستدرک حاکم با آیـات قـرآن کـریم ا بیتفضایل اهل

مسـتدرک «تحلیلـی، محتـوای روایـات  - درصدد است با اتّخـاذ روش توصـیفی
را بـه آیـات قـرآن کـریم عرضـه کنـد.  بیـتدر فضایل اهل» الصحیحنعلی

دهد روایات شـأن نـزول آیـۀ تطهیـر و حـدیث کسـاء نـاظر بـه ها نشان میبررسی
وایـت صـلوات بـر سورۀ واقعه مطابق اسـت. ر  ۷۹، و با آیه بیتعصمت اهل

عمـران مطـابق دانسـت. محتـوای آل ۳۳تـوان بـا آیـه را مـی خاندان عصمت
روایت شأن نزول آیۀ مباهله طبق نقل حاکم نیشابوری، با آیۀ تطهیـر گـره خـورده 

                                                           
 .۴/۸/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۲۷/۱۰/۱۳۹۵تاریخ دریافت:  
 .مسؤول) ۀ(نویسند . دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله حائری میبد١

Meysam. khalili1370@gmail. com 

 ).Javadfaramarzi70@gmail.com(. استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ٢

 .. دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسالمی دانشگاه آیت الله حائری میبد٣
 mohamadjavad.abtin@yahoo.com 



   

وزه
آم

 
ان 

بست
و تا

ار 
/ به

یثی
حد

ي 
ها

13
96

 
رة 

شما
 /

1

۵۰ 

 ۸۵و  ۸۴تـوان بـه آیـات مـی است. در داللت آیۀ مباهله بر برتری اهـل بیـت
جست. با عرضۀ روایت ثقلین بر قـرآن  عمران استنادسورۀ آل ۴۲سورۀ انعام و آیه 

پیرامـون  شود. روایات نبـویثابت می بیتکریم، حقانیت و عصمت اهل
سـوره شـوری عرضـه  ۲۳توان به آیۀ را می وجوب محّبت به خاندان عصمت

األمـر مطـابق اسـت. روایـات کرد. محتوای حدیث سفینه با آیات تطهیـر و اولـی
اکمـال «، »تبلیـغ«تـوان بـا آیـات را نیز می یمستدرک مبنی بر والیت امام عل

 مطابق دانست.» سأل سائل«و » دین
، روایـت، مسـتدرک علـی بیـتتحلیل قرآنی، فضایل اهـل واژگان کلیدی:

 الصحیحین، حاکم نیشابوری.

 مقدمه
ابوعبدالله، محّمد بن عبدالله محّمد بن «تألیف » علی الصحیحینمستدرک«کتاب 

 - ۴۰۵» (حـاکم نیشـابوری«و » البّیـعابـن«مشـهور بـه » کـمحمدویه بن نعـیم بـن ح
. )۱/۲۸۱، ۱۳۶۴خلکـان، (ابـنآید شمار میسنت بههای معتبر حدیثی اهلق)، از کتاب۳۲۱

نویسنده، در کتاب مذکور سعی کرده، احـادیثی را کـه طبـق شـروط بخـاری و مسـلم 
آوری نمایـد د، جمـعانهای خود نقل نکردهصحیح است، ولی این احادیث را در کتاب

ای از جلد سـوم کتـاب بـه شـرح زنـدگانی . قسمت عمده)۴/۴۸۹، ۱۴۱۷(حاکم نیشـابوری، 
اختصاص یافته است. در این قسمت از کتاب، حاکم نیشـابوری  صحابۀ رسول خدا

زمان و مکان توّلـد، زمـان اسـالم آوردن و چگـونگی همراهـی ایـن صـحابه بـا رسـول 
این صحابه در تاریخ اسالم، تاریخ و چگونگی وفـات ، فضائل و مناقب، نقش خدا

خلفـای  ایشان و... را مورد بررسی قرار داده است. وی بحث در ایـن زمینـه را بـا سـیرۀ
راشدین آغاز کرده و به شرح زندگانی خلفای اربعـه از دیـدگاه اهـل سـّنت، بـه ترتیـب 

ۀ اّول، بخشـی را بـه . پس از شرح زنـدگانی سـه خلیفـ)۱۲۳ - ۳/۶۸(همان، پرداخته است 
، قسمتی را اختصاص داده است. در شرح زندگانی علی سیرۀ علی بن ابی طالب

، به ذکر مناقب حضرت اختصاص داده است. حاکم پس از نقل فضایل امـام علـی
اختصـاص  - شـوندمـی عباتن آلکه شامل پنج - بیتقسمتی را به فضایل اهل

بـا اسـناد  البیـت ه روایـت را در فضـل اهـلداده است. حاکم در این قسمت، نوزد
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 - ۳/۱۷۱(همـان، بخاری و مسلم آورده که شامل احادیث تکراری و غیر تکـراری اسـت 
ترین معیارهای سنجش صحت یک روایت، عرضۀ آن جایی که یکی از مهم. از آن)۱۷۷

ۀ روایـات ، با عرض)۱/۹۲، ۱۳۸۷؛ جوادی آملی، ۱/۶۹، ۱۳۸۸(کلینی، به آیات قرآن کریم است 
تـوان صـّحت ایـن روایـت را در مستدرک حاکم به آیات قرآن، می بیتفضایل اهل

 بیـت مورد بررسی قرار داد. این نوشتار در راستای تحلیل قرآنی روایات فضایل اهل
 به رشتۀ تحریر در آمده است.» الصحیحنمستدرک علی«با محوریت کتاب 

 بیان مسأله
باشـند دارای مقـام مـی منحصـر در پـنج تـن کـه به اعتقاد شیعه، اهل بیـت

عصمت و برگزیدگی هستند. از جمله دالیل شیعه جهت اثبات ایـن مطلـب، اسـتناد بـه 
-مسـتدرک علـیهای اهل سنت وجود دارد. کتاب روایات معتبری است که در کتاب

گویی بـه از جمله معتبرترین این کتب است. هدف از پژوهش حاضر پاسخ الصحیحن
 است: پرسش زیر

تـوان بـا چـه را مـی مستدرک علـی الصـحیحیندر  روایات فضایل اهل بیت -
 آیاتی از قرآن کریم مطابق دانست؟ 

یابی به این هدف، جستار حاضر ضمن نقل روایـات فضـایل اهـل در راستای دست
پـردازد. مقالـۀ ، به تحلیل قرآنی این روایـات مـیالصحیحنمستدرک علی در  بیت
تحلیلـی ایـن  - باشـد، بـا روش توصـیفیهـای بنیـادین مـیزمره پـژوهشرو که از  پیِش 

 دهد.موضوع را مورد بررسی قرار می

 پیشینۀ تحقیق
انـد. نگارش یافته آثار زیادی به طور مستقل در موضوع بررسی فضایل اهل بیت

اند از: اخبار و احادیث و حکایات در مناقب اهل بیـت رسـول از جملۀ این آثار عبارت
، میـراث : طبرسی؛ اخبـار مناقـب اهـل بیـت)۱۳۸۶( و مناقب اوالد بتول هالل

: )۱۳۸۹(در روایـات تفسـیر ثعلبـی  : معارف؛ مناقب اهـل بیـت)۱۳۸۷(مشترک امت 
در کتاب  آرانی؛ اما در شرح و بررسی موضوع تحلیل قرآنی فضایل اهل بیت جشنی

است. ولی در مورد شخصیت حاکم نیشابوری، تا کنون تحقیق مستقلی صورت نگرفته 
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تلخـیص انـد از کتـاب: و آثار حاکم نیشابوری آثاری نگاشته شده اسـت کـه عبـارت
تا): ذهبی؛ مقاالت: نگرشی بر کتـاب مسـتدرک علـی الصـحیحین بـا (بی المستدرک

: مرتضـی قاسـمی؛ نقـد آرای ذهبـی )۱۳۸۷(»حاکم نیشابوری«نگاهی به زندگی و آراء 
چنین : فخاری. هم)۱۳۹۲( اکم دربارۀ فضایل اهل بیتهای مستدرک حذیل روایت

های مستقلی صورت گرفته کـه پیرامون عرضۀ روایات یک کتاب بر آیات قرآن، تحقیق
اصـول کـافی » کبـر«توان بـه مقـاالت: شـواهد قرآنـی روایـات بـاب ها میاز جملۀ آن

: همـان )۱۳۹۴(کـافی در سـنجش بـا قـرآن » شـکر«: خرقانی و خدایی؛ و باب )۱۳۹۲(
 نویسندگان اشاره نمود. 

مقالۀ حاضر سعی دارد ُبعد جدیـدی از احادیـث کتـاب مسـتدرک حـاکم را مـورد 
شود محتوای احادیث کتاب مستدرک، با آیات بررسی قرار دهد، بدین معنا که سعی می

 کالم وحی انطباق داده شود تا صحت این احادیث مشخص گردد.

 ضرورت و اهمیت پژوهش
چنـین در کتاب مستدرک حاکم و هـم به کثرت نقل فضایل اهل بیتبا توّجه  

-سنت، پرداختن به احادیث فضایل و مناقب اهلاعتبار باالی این کتاب نزد علمای اهل
بنـدی و تحلیـل قرآنـی با محوریت این کتاب، موضوعی ضروری است. دسته بیت

 در مستدرک حاکم به شرح زیر است: بیتروایات فضایل اهل

 ف. روایات پیرامون شأن نزول آیه تطهیرال
را با شأن نزول آیۀ تطهیر آغاز  حاکم نیشابوری، روایات پیرامون فضائل اهل بیت

بـن األسـقع کنـد. در روایتـی از واثلـة نموده است و پنج روایت را در این زمینه نقل می
: ل لـی فاطمـةَفَلم أجـدُه، فقـا أتیت علیاً «پیرامون شأن نزول این آیه آمده است: 

، فـدخال ودخلـت معهمـا، فـدعا اللهیدعوه، فجاء مع رسول انطلق إلی رسول الله
مـن  فأقعد کّل واحد منهما فخذیه، وأدنی فاطمـة الحسن والحسین اللهرسول

ْهـَل ﴿حجره وزوجها، ثّم لف علیهم ثوبًا، وقال: 
َ
ْجَس أ ُه ِلُیْذِهَب َعنُکُم الرِّ یُد اللَّ ِإنََّما ُیِر

َرُکم َتْطِهیًرا هذا حدیث » هوالء أهل بیتی، اللهّم أهل بیتی أحق«ثّم قال:  ﴾اْلَبْیِت َو ُیَطهِّ
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 .)۴۷۶۹١، ح۳/۱۷۱، ۱۴۱۷(حاکم نیشابوری، » صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه
فرمود:  برسم، ولی آن حضرت را نیافتم. حضرت زهرا آمدم که خدمت علی
 است. در همین حین، آن حضرت به همراه علـی رفته علی به محضر رسول خدا

 حسن و حسـین وارد خانه شدند و من هم به همراه آنان داخل شدم. رسول خدا
نیز نزدیـک حضـرت  را صدا زدند و هر یک را به روی زانوی خود نشاندند و فاطمه

َم ﴿ها انداخت و فرمود: ای را بر روی آنآمدند و در این حال، حضرت پارچه یـُد ِإنَّ ا ُیِر
َرُکم َتْطِهیًرا ْهَل اْلَبْیِت َو ُیَطهِّ

َ
ْجَس أ ُه ِلُیْذِهَب َعنُکُم الرِّ -هـا اهـلسپس فرمود: ایـن ﴾اللَّ

 بیت من سزاوارترند.من هستند، خدایا! اهل بیت
ْجَس ﴿سلمه نقل شده که گفتـه: در روایتی از اّم  ُه ِلُیـْذِهَب َعـنُکُم الـرِّ یُد اللَّ ِإنََّما ُیِر

ْه 
َ
َرُکم َتْطِهیًراأ إلی علی و فاطمة  اللهقالت: فأرسل رسول )۳۳(احزاب/ ﴾َل اْلَبْیِت َو ُیَطهِّ

هـذا حـدیث صـحیح علـی شـرط » هـؤالء أهـل بیتـی«فقال:  و الحسن و الحسین
در دو روایـت  )۱۸۸۳، ۴تـا، و نیشـابوری، بـی۴۷۸۲٢، ح۳/۱۷۱(همـان، » البخاری و لم یخرجـاه

و ۴۷۷۰٣، ح ۳/۱۷۲(همـان، کنـد ن را از عایشـه و سـعد، نقـل مـیدیگر، شبیه همین مضمو 
۴۷۷۱٤(. 

حدیثی دیگر را با سند اسماعیل بن عبدالله بن جعفر بن ابـی طالـب عـن أبیـه نقـل 
فقالـت » ادعـوا لـی، ادعـوا لـی«إلی الرحمة الهابطة قال:  اللهلّما نظر رسول«کرده: 

» و فاطمـة و الحسـن و الحسـین أهل بیتـی علیـاً «؟ قال: اللهصفیة: من یا رسول
اللهـّم هـؤالء آلـی «کساءه، ثّم رفع یدیـه، ثـّم قـال:  فجیء بهم، فألقی علیهم النبی

                                                           
الربیـع بـن سـلیمان  ، حـدثناحدثنا ابو العبـاس محمـد بـن یعقـوب«. سند کامل روایت بدین شرح است: ١

حـدثنی  ،حدثنی ابـو عمـار ،االوزاعی حدثنابشر بن بکر و  قاال: حدثنا ،المرادی و بحر بن نصر الخوالنی
 .»بن االسقع ةواثل

 ، حـدثنابن سعید ةقتیب ، حدثناموسی بن هارون حدثنا ،اخبرنی جعفر بن محمدبن نصیر الخلدی ببغداد«. ٢
 .»حاتم بن اسماعیل عن بکیر بن مسمار عن عامر بن سعد عن ابیه

قـاال:  ،الریبع بن سلیمان المرادی و بحر بن نصـر الخـوالنی ، حدثناحدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب«. ٣
عبید الله بن موسی انا زکریا بـن ابـی  حدثنا ،سعید بن مسعود ، حدثنابشر بن احمد المحبوبی بمرو حدثنا
 .»بنت شیبه ةمصعب بن شیبه عن صفی ، حدثناةزائد

حدثنی علی بـن ثابـت قال:  حدثهم ةکتب الی ابو اسماعیل محمد بن النحوی یذکر ان الحسن بن عرف«. ٤
 .»بکیر بن مسمار مولی عامر بن سعد سمعت عامر بن سعد ، حدثناالجزری
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ـُه ِلُیـْذِهَب ﴿الله عـّز وجـّل: و أنزل» فصّل علی محّمد و علی آل محّمد یـُد اللَّ ِإنََّمـا ُیِر
ـَرُکم َتْطِهیـرً  ْهـَل اْلَبْیـِت َو ُیَطهِّ

َ
ْجَس أ هـذا حـدیث صـحیح االسـناد و لـم  ﴾اَعنُکُم الرِّ

  )۳۰۵، ۱تا: ج ؛ نیشابوری، بی۶/۴۰۸، ۱۴۰۷و بخاری،  ۴۷۷۲١، ح۳/۱۷۲(همان، » یخرجاه
کنند شده، با وجود اختالف اسناد، همگی یک مضمون را دنبال میاحادیث مطرح

، حضرت احزاب) در شأن امام علی ۳۳و محوریت روایات مذکور، نزول آیه تطهیر (
اسـت. شـأن نـزول آیـه تطهیـر در مسـتدرک  و امام حسین ، امام حسنفاطمه

-حاکم، با روایات مربوط به حدیث کساء گره خورده است. روایات مذکور نیـز نشـان
-می تنرا منحصر در پنج بیتدهندۀ این مطلب است که حاکم نیشابوری، اهل

بیـت یـر در شـأن اهـلداند. عالوه بر مستدرک حاکم، روایـات پیرامـون نـزول آیـۀ تطه
سنت نقل گردیده است. از جمله: طبـری در توسط بسیاری از علمای اهل عصمت

تفسیر خود، به سند خود، روایتی از ابوسعید خدری پیرامون شأن نـزول آیـه تطهیـر نقـل 
(طبـری، اسـت  تـنمنحصر در پـنج» البیتأهل«کند که در این روایت، مصداق می

-و در ابتــدای نقــل فضــایل اهــل» الشــریعة«ی در کتــاب . آجــری بغــداد)۱۲/۶، ۱۹۸۸
چنین حدیث کساء اشاره نموده و هم بیت ، به نزول آیه تطهیر در شأن اهلبیت

. سیوطی و مسلم نیز در تفسـیر روایـی خـود، روایـات )۴/۳۸۴، ۱۴۱۷(آجری بغـدادی، است 
، ۱۹۹۳وطی، (سـیو حدیث کساء را نقل کرده اسـت  بیتنزول آیه تطهیر در شأن اهل

 .  )۷/۱۳۰تا، ؛ نیشابوری، بی۶/۶۰۳
سورۀ  ۷۹توان به آیۀ در تحلیل قرآنی روایات شأن نزول آیۀ تطهیر و حدیث کسا، می

عنـوان شـده » مطّهـرون«مبارکۀ واقعه اشاره نمود. در این آیه، دسترسی به قرآن مختص 
ُروَن ﴿است:  ُه ِإالَّ اْلُمَطهَّ  . ﴾ال َیَمسُّ

هایشـان را از هـر رجـس و کسانی هستند که خدای تعـالی دل» رونمطهّ «منظور از 
پلیدی یعنی از رجس، گناهان و پلیدی ذنوب پاک کرده و یا از چیزی کـه از گناهـان 

تر است و آن عبارت است از تعّلق به غیر خدای تعالی و این  تر و دقیق هم پلیدتر و عظیم

                                                           
ابـوبکر بـن  ، حـدثناجـدی ، حدثناحسن اسماعیل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعرانیحدثنی ابوال«. ١

محمد بن اسماعیل بن ابی فدیک حدثنی عبدالرحمان بن ابی بکر الملیکی عن  ، حدثناابی شیبه الحزامی
 .»اسماعیل بن عبدالله بن جعفر ابن ابی طالب عن ابیه
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تر از طهارت بـه معنـای  است، مناسبکه به معنای علم » مس«معنای از تطهیر با کلمه 
 پاکی از حدث و یا خبث است و این خیلی روشن است.

هایشـان را پـاک کـرده، ماننـد رون عبارتند از کسانی که خدای تعـالی دلپس مطهّ 
ـُه ِلُیـْذِهَب ﴿مالئکه گرامی و برگزیدگانی از بشر که دربارۀ آنان فرموده:  یـُد اللَّ ِإنََّما ُیِر

ْج  َرُکم َتْطِهیًراَعنُکُم الرِّ ْهَل اْلَبْیِت َو ُیَطهِّ
َ
 )۱۹/۲۳۸، ۱۳۷۴(طباطبایی،  ﴾َس أ

واقعـه وجـود دارد. ایـن  ۷۹احزاب و آیۀ  ۳۳لذا باید گفت ارتباطی معنایی میان آیۀ 
داننـد، مـی را اهل بیت عصمت» رونمطهّ «ارتباط را روایات تفسیری که مقصود از 

کند که حضرت روایت می یم بن قیس از امام علیکنند. به عنوان نمونه، سل تأیید می
کند،  معرفی می مقصود از پاکانی را که به باطن قرآن دسترسی دارند، خاندان عترت

اّما حاکم نیشابوری، پس از نقل روایات بسیار در زمینۀ شأن نزول آیـه تطهیـر و حـدیث 
رسـتادن بـه اهـل کنـد کـه در آن چگـونگی صـلوات و درود فکساء، روایتی را بیان می

 گونه مطرح شده است:این بیت
علی محّمٍد و علی آِل محّمد، کما صلیَت علی إبـراهیم، و علـی آل قولوا: اللهمَّ صّل «

بارک علی محّمٍد، و علی آل محّمـٍد، کمـا بارکـت  إبراهیم، إنََّک حمیٌد مجیٌد، اللهمَّ 
، ۳/۱۷۱، ۱۴۱۷م نیشـابوری، (حـاک» علی إبراهیم و علی آل إبراهیم، إنَّک حمیٌد مجیـٌد 

 )۶/۴۰۸، ۱۴۰۷؛ بخاری، ۴۷۷۳١ح

طبق ایـن روایـت بایـد  و عترت پیامبر بیت بر اهل» آل«در توضیح انحصار 
سـنت وجـود دارد، اّمـا در میان علمای اهـل» آل«های متفاوتی از واژه گفت: برداشت

 بیـتبر اهـلشود، نسبت داده می هنگامی که به پیامبران به خصوص پیامبراکرم
-ها، روایاتی است که دربارۀ عدم تخصیص صدقه به آلایشان داللت دارد. از جملۀ آن

» محمـدآل«گر انحصار ترکیب وارد شده است. این روایات به وضوح نشان محمد
عنوان نمونه ر. ک: بخاری، (بهدارد  و فرزندانشان وحضرت فاطمه به حضرت علی

 . )۷۵۴ - ۲/۷۵۱تا، ؛ مسلم، بی۵/۱۳۹و  ۵/۲۰؛ ۲/۱۲۶، ۱۴۰۷

                                                           
ابو سلمه موسـی بـن  ، حدثنااحو بن زهیر بن حرب ، حدثناغدادحدثنا ابو بکر احمد بن سلمان الفقیه بب«. ١

ابو فروه حدثنی عبدالله بن عیسی بـن عبـدالرحمن بـن ابـی  ، حدثناعبد الواحد بن زیاد ، حدثنااسماعیل
 .»لیلی انه سمع عبدالرحمن بن ابی لیلی
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در این روایـت، بـا صـلوات و درود » محّمدآل«گردد صلوات بر خاطر نشان می
گره خـورده اسـت. حـاکم نیشـابوری، بعـد از نقـل روایـاتی کـه  بر خاندان ابراهیم

و آل پیامبر را منحصـر در  بیت نقل کرده است و اهل البیت اهلپیرامون فضل 
دانسته است، صلوات مـذکور را نقـل کـرده  و حسین ، حسن، فاطمهعلی

-در این صلوات، همان اهـل» محّمدآل«توان گفت، مقصود از است. در نتیجه می
 باشند.از ذریه ایشان می اند که همان ائمۀ معصومینایشان بیت

که همان اهـل بیـت ایشـان و  الزم به ذکر است این صلوات خاص بر آل محّمد
باشند را، با همین الفاظ که در حدیث فوق ذکر گردید، محّمد بن تن میدر پنج منحصر

؛ ۱/۶۱۸، ۲۰۰۱(بخـاری، انـد اسماعیل بخاری و مسلم نیشابوری در صحیح خود نقل کرده
 .)۱/۲۰۸تا، نیشابوری، بی

سـورۀ  ۳۳در تطبیق این صلوات به آیات قرآن کـریم بایـد گفـت: خداونـد در آیـۀ 
َه ﴿فرماید: نماید و میابراهیم را بر دیگران مطرح میان، گزینش آلعمر مبارکۀ آل ِإنَّ اللَّ
خداونـد،  )۳۳(آل عمران/ ﴾آَدَم َو ُنوحًا َو آَل ِإْبراهیَم َو آَل ِعْمراَن َعَلی اْلعاَلمیَن   اْصَطفی

 آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد.
اند. بـا انـدکی تأّمـل در آیـۀ ابراهیم بر دیگران برتری داده شدهدر این آیۀ شریفه، آل

توان ارتباط این آیۀ شریفه را با حـدیث نبـوی چنین صلوات مطرح شده، میشریفه و هم
کـه اهـل بیـت عصـمت و  مشاهده نمود، چرا که در هر دو مورد، ذریه پاک پیـامبر

 اند.داوند قرار گرفتهاند، بر دیگران برتری داده شده و مورد تحیت خطهارت
 دارد: گونه بیان میرا این» ابراهیمآل«عالمۀ طباطبایی ذیل این آیۀ شریفه مصداق از 

مراد از آل ابراهیم، بنی اسرائیل یعنی دودمان اسـحاق و یعقـوب نیسـت، چـون بنـی «
انـد، در نتیجـه از آل ابـراهیم تنهـا معصـومین از دودمـان اسرائیل هم دودمـان یعقـوب

اند، که پیامبر اسالم و دودمانش  ماند که منظور از کلمه "آل ابراهیم" عیل باقی میاسما
از  از ایشانند. پس معلوم شد که مراد از کلمه "آل ابراهیم" طـاهرین و معصـومین

» اند پدید آمده ای که از ناحیۀ اسماعیل ذریۀ آن جناب است، البته خصوص ذریه
 .)۳/۲۶۱، ۱۳۷۴(طباطبایی، 

معرفـی » آل ابـراهیم«را از مصادیق بـارز  جه، عالمه ذریۀ پاک رسول خدادر نتی
 نمایند.  می
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در برخی روایات شیعه و اهل سّنت، اضافۀ تفسیری میان این آیه نقل شده است کـه 
حاکم حسـکانی از ابـن  شواهد التنزیلعنوان نمونه، در مؤید استدالل مذکور است. به

 کرد:رت زیر قرائت میمسعود نقل شده که آیه را به صو 
ِه « ُت ِفی ُمْصَحِف َعْبِد اللَّ

ْ
ْعَمِش َعْن َشِقیٍق َقاَل: َقَرأ

َ
ـَه  ]َو [َعِن اْأل ُهَو اْبُن َمْسـُعوٍد ِإنَّ اللَّ

ــدٍ  ــَراَن َو آَل ُمَحمَّ ــَراِهیَم َو آَل ِعْم ــًا َو آَل ِإْب ــَطَفی آَدَم َو ُنوح ــاَلِمین اْص ــی اْلَع »  َعَل
 )۱/۱۵۲، ۱۴۱۱(حسکانی، 

 نقل نموده است:» بشارة المصطفی«عمادالدین طبری از علمای شیعه نیز در 
سورۀ مبارکۀ آل عمران را برخالف مصحف موجود و به این  ۳۳، آیه امام صادق

هَ  ِإنَّ «فرمودند: شکل تالوت می وآَل » ِعْمَران َوَءاَل  ِإْبَراِهیَم  َوَءاَل  َوُنوًحا َءاَدَم  اْصَطَفی اللَّ
 )۵۳۳، ۱۳۹۰(طبری، » هکذا ُانِزَل «فرمود: میمحّمٍد و 

باشـد و جـزء وحـی قرآنـی شکی نیست که این روایات در تفسیر و توضیح آیه مـی
 کند.نیست، بلکه مقصود از نزول آیه و تفسیر آن را بیان می

 ب. تحلیل قرآنی روایت مربوط به شأن نزول آیه مباهله
یک روایت از جلد سوم مستدرک حـاکم روایت مربوط به شأن نزول آیۀ مباهله، در 

 تجّلی یافته است: بیت عصمتو در قسمت فضایل مربوط به اهل
ْبَناَءَنـا َو أبنـاَئُکم َو ﴿َعن عامربن سعد َعن أبیه قال: لّما نزلـت هـذه اآلیـة: «

َ
َنـْدُع أ

نُفَسُکم
َ
نُفَسَنا َو أ

َ
علیًا و فاطمـة و  لهالدعا رسول )۶۱(آل عمران/ ﴾ِنَساَءَنا َو ِنَساَءُکْم َو أ

هـذا حـدیث صـحیح علـی » اللهّم هؤالء أهلـی«حسنًا و حسینًا رضی الله عنهم فقال: 
 ).۴۷۸۲١، ح۳/۱۷۶، ۱۴۱۷(حاکم نیشابوری، » شرط الشیخین ولم یخرجاه

ْبَناَءَنا ﴿گوید هنگامی که این آیۀ:  از عامر بن سعد از پدرش نقل شده که می
َ
َنْدُع أ

نُفَسُکمَو أبناَئُکم َو ِنَس 
َ
نُفَسَنا َو أ

َ
علی و فاطمه و  نازل شد، پیامبر ﴾اَءَنا َو ِنَساَءُکْم َو أ

خداوندا! اینان «را فراخواند و فرمود:  - که خداوند از آنان راضی باد -حسن و حسین 
 ».اهل بیت من هستند

                                                           
 ، حـدثناقتیبه بن سعید ، حدثناموسی بن هارون ، حدثنااخبرنی جعفر بن محمدبن نصیر الخلدی ببغداد«. ١

 .»حاتم بن اسماعیل عن بکیر بن مسمار عن عامر بن سعد عن ابیه
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که به آیۀ مباهله مشهور است، از آیاتی است کـه فـریقین، » عمرانآل«سوره  ۶۱آیه 
-با مسیحیان نجران نقل نموده را پیرامون جریان مباهله و محاّجۀ پیامبرشأن نزول آن 

اند. روایاتی که دربارۀ شأن نزول آیۀ شـریفۀ مباهلـه وارد شـده، بـه روشـنی از نـزول آن 
حکایت دارند.  ، امام حسن و امام حسین، حضرت فاطمهدربارۀ امیرالمؤمنین

یاری از مفسران محّدثان اهل سنت داستان مباهله را، گاه عالوه بر حاکم نیشابوری، بس
، ۱۰۴۲تـا: (بیاند. از جمله مسلم نیشابوری، تر نقل کردهبه اختصار و گاه با تفصیل بیش

، )۳/۴۰۸، ۱۹۸۸(، طبـری )۱/۵۸۳، ۱۴۱۰(، نمیـری بصـری )۳/۹۰، ۱۴۱۴(ابن عسـاکر  )۳۲ح
، حسکانی )۲۶، ۴تا، ج(بی، ابن اثیر )۲۷۰ - ۱/۲۶۹، ۱۳۸۵(، زمخشری )۲/۳۸، ۱۹۹۳(سیوطی 

اند. به عنوان نمونه، طی روایتی و... نقل نموده )۱/۳۱۹، ۱۴۱۲(، ابن کثیر )۱/۱۲۶، ۱۴۱۱(
ای بـین بابویه، بـه جریـان منـاظرهبه سند خود از ابن» نورالثقلین«در این زمینه از تفسیر 

ضرت در اثبات برتری و برخی علما در مجلس مأمون اشاره شده است. ح امام رضا
 طبق آیۀ مباهله چنین استدالل نمودند:  بیتاهل

خداوند، بندگان پاک خود را در آیۀ مباهله مشـخص سـاخته و بـه پیـامبرش دسـتور «
، علـی و داده است... به دنبال نزول آیـه، پیـامبر ]انجام مباهله با مسیحیان نجران[

کس  .... این مزیتی است کـه هـیچرا با خود به مباهله برد فاطمه، حسن و حسین
پیشی نگرفته و فضیلتی است که هیچ انسـانی بـه آن نرسـیده و  بیت در آن بر اهل

(عروسـی حـویزی، » کس از آن برخـوردار نبـوده اسـت شرفی است که قبل از آن هـیچ
۱۴۱۵ ،۱/۳۴۹(. 

بـودن تـرین ادلـۀ قرآنـی در اثبـات ذریـه توان به عنوان یکی از مهـمبه آیۀ مباهله می
و  استناد نمود. چراکه طبق شأن نزول مذکور، در این آیـه از امـام حسـن حسنین

یـاد شـده اسـت. در اثبـات ایـن » َاْبَناَءَنـا« با عنوان پسران رسول خدا امام حسین
تـوان بـه هستند، عالوه بر آیۀ مباهلـه، مـی از ذریۀ رسول خدا مطلب که حسنین

که ، با وجود اینبن مریمنمود. در این آیات، عیسی سورۀ انعام استناد ۸۵و  ۸۴آیات 
 منتسب شد: و ابراهیم پدری نداشت، ولی از سوی مادر، به حضرت نوح

ِتـِه داُوَد ﴿ یَّ َو َوَهْبنا َلُه ِإْسحاَق َوَیْعُقوَب ُکالًّ َهـَدْینا َوُنوحـًا َهـَدْینا ِمـْن َقْبـُل َوِمـْن ُذرِّ
وَب َوُیوُس  یُّ

َ
ـا  ٭َوهاُروَن َوَکـذِلَك َنْجـِزی اْلُمْحِسـنیَن   َف َوُموسیَوُسَلْیماَن َوأ یَّ َوَزَکِر

اِلحیَن   َوعیسی  َوَیْحیی  ] ابـراهیم[و اسحاق و یعقوب را بـه او ﴾؛ َوِإْلیاَس ُکلٌّ ِمَن الصَّ
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بخشیدیم و هر دو را هدایت کردیم و نـوح را (نیـز) پـیش از آن هـدایت نمـودیم و از 
یمان و اّیوب و یوسف و موسی و هارون را (هـدایت کـردیم)؛ فرزندان او، داوود و سل

و (همچنـین) زکرّیـا و یحیـی و عیسـی و  ٭دهـیم!  این گونه نیکوکاران را پاداش مـی
 الیاس را؛ همه از صالحان بودند.

طبق قاعدۀ جری و تطبیق و عدم انحصـار آیـات قـرآن کـریم بـه زمـان یـا افـرادی  
نیز به اثبات رسانید و انتسـاب ایشـان  امام حسین توان این موضوع را برایخاص، می

بـودن ایشـان  را نیز دلیلی بر ذرّیۀ پیامبر به رسول خدا واسطۀ حضرت فاطمهبه
-عنوان کرد. این تحلیل در کالم بسیاری از مفسران و بزرگان فریقین نیز بـه چشـم مـی

دانـد ی بر این مطلب مـیعنوان نمونه از مفسران شیعه، شیخ طوسی آیه را داللتخورد. به
گونه هستند و دلیل خود را این از اوالد رسول خدا و امام حسین که امام حسن
 کند:تشریح می

ه« ه وفی اآلیة داللة علی أن الحسن والحسین من ولد رسول اللَّ ، ألن عیسی جعله اللَّ
. در )۱۹۴، ۴تـا: ج(طوسـی، بـی» من ذریة ابراهیم أو نوح، وإنما کانت أمه من ذریتهما

هسـتند، زیـرا  از فرزنـدان رسـول خـدا آیه داللتی اسـت کـه حسـن و حسـین
کـه قـرار داد، در حـالی یـا نـوح را از ذّریه و نسل ابـراهیم خداوند، عیسی

 مادرش از ذّریۀ ایشان بود.

آمیز قلمداد کردن سخن نواصـب، پیرامـون عـدم ابوالفتوح رازی نیز، پس از تعجب
کنـد کـه بـا وجـود نماید و بیـان مـیبه این آیه اشاره می به پیامبر انتساب حسنین

، بـه تصـریح قـرآن، ایشـان از ذّریـۀ و نـوح فاصلۀ چندین هزار ساله میـان عیسـی
بـه یـک واسـطه، یعنـی حضـرت  است. حال چگونه ممکن اسـت حسـنین نوح

 .)۷/۳۶۵، ۱۴۰۸(ابوالفتوح رازی، » نباشند؟ از اوالد پیامبر فاطمه
وجـود دارد. چراکـه  همچنین در آیۀ مباهله، فضیلتی بزرگ برای حضرت فاطمه

یاد شده است. این فضیلت در روایات تفسـیری ذیـل آیـۀ » ِنَساَءَنا«از حضرت با عنوان 
کید قرار گرفته است. در این آیه شریفه می سوره آل ۴۲  خوانیم:عمران نیز مورد تأ

ـَه اْصـَطفاِك َوِإْذ قاَلِت اْلَمالِئَکـُة یـا َمـ﴿ َیُم ِإنَّ اللَّ ـَرِك َواْصـَطفاِك   ْر ِنسـاِء   َعلـی  َوَطهَّ
ای «؛ و (به یاد آورید) هنگـامی را کـه فرشـتگان گفتنـد: )۴۲(آل عمران/ ﴾ اْلعاَلمین

 مریم! خدا تو را برگزیده و پاك ساخته؛ و بر تمام زنان جهان، برتری داده است. 
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تـوان بـه منـابع مـی گی حضـرت فاطمـهدر داللت این آیه بـر فضـیلت و برگزیـد 
تفسیری و روایی فریقین استناد نمود، چراکه بسیاری از مفسران فریقین، برتری حضرت 

 ۴۲، ذیـل آیـۀ »البیـانجـامع «عنوان نمونـه در تفسـیر اند. بهرا طبق این آیه اثبات نموده
و در نهایـت، ، روایاتی پیرامون معرفی زنان برگزیده نقـل شـده اسـت »عمرانآل«سورۀ 

افضـل بـر تمـام زنـان عـالم  ، حضرت فاطمهمستند به برخی روایات از نبی اکرم
ذیل این آیۀکریمه، حضرت » التبیان«. در تفسیر )۳/۱۸۰، ۱۹۸۸(طبری، معرف شده است 

عنوان برترین زنان عـالم به عنوان برترین زنان زمان خود و حضرت فاطمهبه مریم
 اند. شدهها معرفی در تمام زمان

. )۲/۴۵۶تـا، (طوسـی، بـیدهـد نسـبت مـی شیخ طوسی، این تفسیر را بـه امـام بـاقر
، ۱۳۷۲(طبرسـی، نیز همین دیـدگاه را مطـرح نمـوده اسـت » البیانمجمع«نویسندۀ تفسیر 

که آیه را دال بر برتـری حضـرت ، پس از آن»الجنانروض«. ابوالفتوح رازی در )۲/۷۴۵
را برترین زنـان عـالم در  داند، حضرت فاطمهن خویش میبر سایر زنان زما مریم

کنـد اسـتناد مـی داند و در اثبات این مطلب به برخی روایـات نبـویها میتمام زمان
عمران، آیـه را داّل آل ۴۲. فخررازی نیز در تفسیرش ذیل آیۀ )۴/۳۱۸، ۱۴۰۸(ابوالفتوح رازی، 

. سـیوطی در )۸/۲۱۸، ۱۴۲۰فخـر رازی، (داند بر دیگر زنان می بر برتری حضرت فاطمه
ذیل آیه، طـی نقـل پـنج روایـت، داللـت آیـه را بـر برگزیـدگی حضـرت » الدرالمنثور«

، بخاری نیـز در صـحیح خـود طـی نقـل )۲/۲۴، ۱۹۹۳(سیوطی، داند واضح می فاطمه
کند. مضمون روایـت بـدین شـرح  را سرور بانوان معرفی می روایتی، حضرت فاطمه

. داللـت ایـن روایـت بـر )۴/۲۱۹، ۱۴۰۷(بخـاری، » سیدة النساء أهل الجنةفاطمة «است: 
برتری حضرت بر زنان تمام عالم واضـح اسـت و ایـن امـر تأییـدی بـر مطالـب مـذکور 

 باشد. می

 ج. تحلیل قرآنی روایت ثقلین
را طی یک روایت از مسـتدرک خـود، از زیـد بـن » ثقلین«حاکم نیشابوری روایت 

 وایت نخست با مضمون زیر است: کند. ر ارقم نقل می
الله و أهل بیتی، و إّنها لن یفترقـا إّنی تارٌک فیکم الثقلین: کتاب: «اللهقال رسول«
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 ).۴۷۷۴١، ح۳/۱۷۴، ۱۴۱۷(حاکم نیشابوری، » حّتی یردا علّی الحوض

باشـند. خداونـد متعـال از همتا و قرین قـرآن مـی بیتبنابر حدیث مذکور، اهل
 حّق خالصی که باطل در آن راه ندارد، یاد نموده است: قرآن به عنوان 
تیِه اْلباِطُل ِمْن َبْیِن َیَدْیِه َوال ِمْن َخْلِفِه َتْنزیٌل ِمْن َحکیٍم َحمیـٍد ﴿

ْ
؛ )۴۲(فصـلت/ ﴾ال َیأ
آید؛ چـرا کـه از  گونه باطلی، نه از پیش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نمیکه هیچ

 ستایش نازل شده است!  سوی خداوند حکیم و شایسته

گونه باطلی برای قرآن طبق آیۀ شریفه، از همان ابتدای نزول قرآن تا روز قیامت، هیچ
کنار هم نهادن آیۀ کریمه و حـدیث . با در )۱۷/۶۰۴، ۱۳۷۴(طباطبایی، توان متصور شد نمی

تا  از همان ابتدای صدور، بیت توان استدالل نمود که گفتار و کردار اهلثقلین، می
انـد. مؤیـد روز قیامت، حق و به دور از باطل است. در نتیجه، ایشان از هر خطا معصوم

- احزاب (آیه تطهیر) است که در این آیـه نیـز، بـه عصـمت اهـل ۳۳این استدالل، آیۀ 
کید شده است. ابن  بیت مناقـب «شهرآشـوب در کتـاب از هرگونه خطا و اشتباه تأ
در اسـتدالل برتـری عتـرت  ای از امـام علـیخطبهو در اشاره به » ابی طالب آل

بـا قـرآن را  بیـتبر دیگران، توضیحاتی پیرامون حدیث ثقلین و همتایی اهل پیامبر
- کـه اهـلنقل نموده است. بنابر این روایـت، حضـرت در خطبـۀ مـذکور، پـس از آن

نموده و  اشاره» فصلت«سوره  ۴۲کنند، به آیۀ را مبّین و مفسر قرآن معرفی می بیت
 . )۴/۶۷، ۱۳۷۹شهرآشوب، (ابندانند را مانند قرآن، مصون از هر خطا می بیتاهل

توان بـه آیـۀ شـریفۀ تطهیـر عرضـه کـرد و بـه تبـع آن، عصـمت حدیث ثقلین را می
عامـل نجـات و  را نتیجه گرفت. چراکه در حدیث ثقلین، اهـل بیـت بیت اهل

-گر این مطلب است که در آمـوزهکته نشاناند. این نمعرفی شده یادگار رسول خدا
خطایی وجود ندارد و در نتیجه معصوم هستند. از سویی دیگر، اهل  بیت های اهل

اند و قرآن نیز بـه دور از هرگونـه خطـا و در این روایت در کنار قرآن قرار گرفته بیت
کیـد قـرار  چنین در آیۀ تطهیر نیز، پاکی اهـل بیـتباطلی است. هم گرفتـه مـورد تأ

                                                           
یحیـی بـن  ، حـدثنامحمـد ابـن ایـوب ، حـدثناحدثنا ابو بکر محمد بن الحسین بن مصلح الفقیه بالری«. ١

ن جریر بن عبدالحمید عن الحسن بن عبد الله النخعی عن مسـلم ابـن صـبیح عـ ، حدثناالسعدی ةالمغیر 
 .»زید ابن ارقم
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است که روایاتش از نظر گذشت. در نتیجه، چگونگی تطبیق روایت ثقلین با آیۀ شریفۀ 
 احزاب واضح است. ۳۳

 بیتد. تحلیل قرآنی روایات مربوط به موّدت اهل
روایـاتی را آورده  حاکم نیشابوری در نقل فضایل اهل بیت عصـمت و طهـارت

هل بیتش سفارشات بسـیاری نمـوده و ، نسبت به دوستی با اها پیامبراست که در آن
برشمرده است. در روایتی از ایـن کتـاب، از  تبعات سوئی را برای دشمنی اهل بیت

 فرمود: عباس نقل شده که رسول اکرمابن
» أحّبوا الله لما یغذوکم به من نعمه، وأحبـونی لحـّب اللـه، وأحّبـوا أهـل بیتـی لحّبـی«

-؛ خدا را دوست داشته باشید به خاطر ایـن)۴۷۷۹١، ح ۳/۱۷۵، ۱۴۱۷(حاکم نیشابوری، 
خاطر دوست داشـتن خـدا، رسان شماست، من را هم دوست داشته باشید به که روزی
 خاطر دوست داشتن من.مرا هم دوست داشته باشید به اهل بیت

در دو حدیث و با اندکی اختالف مضمون، از زید بن ارقم و ابوهریره نقل شده که 
 فرمودند: علی و فاطمه و حسن و حسینخطاب به  پیامبر

و ۴۷۷۶٢، ح ۱۷۵ - ۳/۱۷۴(همــان، » أنـا حــرٌب ِلمـن حــاربکم وسـلٌم لمــن سـالمکم«
جنگم بـا کسـانی کـه بـا ؛ من دوستم با کسانی که با شما دوستی دارند و می)۴۷۷۷٣

 جنگند.شما می

 شدهنیز، دو روایت در مستدرک حاکم نقل  پیرامون عواقب دشمنی با اهل بیت

 فرمودند:  است. از ابی سعید خدری نقل شده که رسول خدا
، ۳/۱۷۶(همـان، » البیت أحـٌد إّال أدخلـه اللـه النـاروالذی نفسی بیده ال یبغضنا أهل« 

                                                           
صالح بن محمد  قاال: حدثنا وحدثنا احمد ابن سهل الفقیه و محمد ابن علی الکاتب البخاریان ببخاری«. ١

هشام بن یوسف حدثنی عبدالله ابن سلیمان النوفلی عـن  ، حدثنایحیی بن معین ، حدثنابن حبیب الحافظ
 .»محمد بن علی بن عبد الله بن عباس عن ابیه عن ابن عباس

، تلیـدبن سـلیمان ، حدثناعبدالله بن احمد بن حنبل حدثنی ابی ، حدثنااخبرنا احمد بن جعفر القطیعی«. ٢
 .»ابو الجحاف عن ابی حازم عن ابی هریره حدثنا

، مالـک بـن اسـماعیل ، حـدثناالعباس بـن محمـد الـدوری ، حدثناحدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب«. ٣
عن اسماعیل بن عبد الرحمن السدی عن صبیح مولی ام سـلمه عـن زیـد اسباط بن نصر الهمدانی  حدثنا

 .»ابن ارقم
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 کـس بـا مـا اهـل بیـت؛ قسم به کسی که جانم در دست اوست، هـیچ)۴۷۸۰١ح
 کند.که خداوند او را وارد آتش جهّنم میکند مگر این دشمنی نمی

 فرمودند: در آخرین حدیث نیز از ابن عّباس نقل شده که پیامبر
الله و هو مـبغض ألهـل فلو أن رجًال ضمن بین الرکن و المقام فصلی و صام، ثّم لقی«

 .)۴۷۷۵٢، ح۳/۱۷۴(همان، » الناردخل  بیت محّمد

از و پرهیـز  دهندۀ لزوم دوسـتی بـا اهـل بیـتشده، نشاناحادیث و روایات بیان 
است. در قرآن کریم نیز، به مـوّدت و محّبـت  دشمنی با خاندان عصمت و طهارت

کید ویژه ورزیدن نسبت به خاندان عصمت و طهارت  ۲۳ای شده اسـت. در آیـۀ تأ
عنـوان شـده اسـت:  اجر رسالت نبـوی» القربیذی«سورۀ مبارکۀ شوری، موّدت به 

ْجرًا ِإالَّ ﴿
َ
ْسَئُلُکْم َعَلْیِه أ

َ
َة ِفی اْلُقْربی ُقْل ال أ َوَمْن َیْقَتِرْف َحَسَنًة َنِزْد َلُه فیها ُحْسنًا ِإنَّ   اْلَمَودَّ

َه َغُفوٌر َشُکور نـازل  طبق نقل روایات و تفاسیر، این آیه در شأن اهل بیت پیامبر ﴾اللَّ
نقل  شده است. برای نمونه، در روایتی از منابع شیعه، عبدالله بن عجالن از امام باقر

َة ِفی اْلُقْربی﴿ده است که دربارۀ آیـه کر  ْجرًا ِإالَّ اْلَمَودَّ
َ
ْسَئُلُکْم َعَلْیِه أ

َ
َوَمْن َیْقَتِرْف   ُقْل ال أ

َه َغُفوٌر َشُکور (کلینـی، » ُهُم األئمـة«فرمود:  )۲۳(شـوری/ ﴾َحَسَنًة َنِزْد َلُه فیها ُحْسنًا ِإنَّ اللَّ
افتـراق الحسـنة موّدتنـا أهـل «فرمـود: چنین آن حضـرت در روایتـی . هم)۱/۴۱۳، ۱۳۸۸
 ؛ انجام دادن کار نیک، موّدت ما اهل بیت است. )۲۶/۲۵۲، ۱۴۰۳(مجلسی، » البیِت 

سنت نیز شواهد بسیاری پیرامون نزول این آیه در شـأن در منابع تفسیری و روایی اهل
در آیۀ » قربی«در مورد  الکّشافصاحب  وجود دارد. از جمله زمخشری، بیتاهل

باشد و مراد  می» قرابت«قربی، مانند زلفی، مصدر است و به معنای «گوید: موّدت می
ْجـرًا ِإالَّ ﴿چه روایت شده وقتی آیه از آن، اهل قربی است چنان

َ
ْسـَئُلُکْم َعَلْیـِه أ

َ
ُقـْل ال أ

بی َة ِفی اْلُقْر الء یا رسول الله! َمن قرابتک هؤ «گفتند:  نازل شد به رسول خدا ﴾ اْلَمَودَّ
                                                           

، ابو عبدالله محمد بن عبدالله ابن حسـن االصـبهانی ، حدثناحدثنا ابو عبدالله محمدبن عبدالله الصفار«. ١
 ابان بن ثغلب عن جعفر بن ایاس ، حدثنامحمد بن فضیل الضبی ، حدثنامحمد بن بکیر الحضرمی حدثنا

 .»عن ابی سعید الخدری
ابـراهیم بـن الحسـین بـن  ، حـدثناحدثنا ابو جعفر احمد بن عبید بن ابراهیم الحـافظ االسـدی بهمـدان«. ٢

ابی عن حمید بن قیس المکی عن عطا بن ابی رباح و غیره  ، حدثنابن ابی اویس اسماعیل ، حدثنادیزیل
 .»من اصحاب ابن عباس عن عبدالله بن عباس
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ای  )۴/۲۲۱، ۱۴۰۷(زمخشـری، » اّلذین وجبت علینا موّدتهم؟ قال: علی وفاطمة وابنهما
رسول خدا! نزدیکان شما که موّدت ایشان بر ما واجـب اسـت، کیاننـد؟ فرمـود: علـی، 

کند چنین قرطبی از ابن عّباس و سعید بن جبیر نقل می. همفاطمه و فرزندان ایشان
اند؟ پیامبر فرمود: علی کیان» قربی«د، سؤال کردند: مراد از وقتی این آیه نازل ش«که: 

سپس برای تأیید این قول روایات متعّدد از جمله روایـت » و فاطمه و فرزندان آن دو
حرمت الجّنة علی من ظلم اهل بیتـی وآذانـی فـی «را آورده که فرمود:  پیامبر اکرم

هل بیتم ظلم کند و عترتم را بیـازارد، بهشت بر هر که بر ا )۱۳/۱۸، ۱۴۰۵(قرطبی، » عترتی
َوَمـن َیْقَتـِرْف «مـراد از حسـنه در «حرام است. و نیز قرطبی از ابن عّباس نقل کرده که 

 .)۱۹(همان، » است موّدت آل محّمد» َحَسَنةً 

 »سفینه«. تحلیل قرآنی روایت   ه
حاکم نیشابوری در نقل آخـرین روایـت مربـوط بـه فضـایل اهـل بیـت عصـمت و 

کند، و این حدیث شـریف را از صـحابی رسـول به حدیث سفینه اشاره می هارتط
 نماید:گونه نقل میجناب ابوذر این خدا

: أال إنَّ مثل أهل بیتی فیکم مثل سفینة نـوح مـن قومـه ذر: سمعُت النبیَعن أبی«
؛ از )۴۷۸۳١، ح۳/۱۷۷، ۱۴۱۷(حاکم نیشـابوری، » من رکبها نجا، ومن تخلف عنها غرق

شنیدم: مثل اهل بیت من در میان شما، مانند مثـل  ابوذر نقل شده: از رسول خدا
کشتی نوح در قومش است. هر کس در آن سوار شود نجات یافته و هـر کـس از آن 

 شود.تخّلف کند، غرق می

خداوند در سورۀ اعراف، پیرامون سرنوشت افرادی که به کشتی نـوح وارد شـدند و 
ـذیَن َمَعـُه ِفـی اْلُفْلـِك ﴿فرماید: ند میافرادی که تخّلف ورزید ْنَجْینـاهُ َوالَّ

َ
ُبوهُ َفأ   َفَکـذَّ

ُهْم کاُنوا َقْومًا َعمیَن  ُبوا ِبآیاِتنا ِإنَّ ذیَن َکذَّ ْغَرْقَنا الَّ
َ
» سفینه«با عرضۀ روایت  )۶۴(اعراف/ ﴾َوأ

چراکه در و آیۀ کریمه را دریافت.  توان ارتباط تنگاتنگ حدیث پیامبربر این آیه، می
شـده اسـت و و یارانش در قبال سوار شدن در کشتی مطـرح آیۀ مذکور، نجات نوح

                                                           
محمد بن  ، حدثناالعباس بن ابراهیم القراطیسی ، حدثناحمد بن جعفر بن حمدان الزاهد ببغداداخبرنی ا«. ١

سـمعت ابـاذر لنـه  :قال ،مفضل بن صالح عن ابی اسحاق عن حنش الکنانی ، حدثنااسماعیل االحمسی
 .»یقول و هو اخذ بباب الکعبه من عرفنی فانا من عرفنی، و من انکرنی فانا ابو ذر سملت النبی
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 بیتسفینه، نجات اّمت اسالم در ازای تمسک به اهل چنین در حدیث نبویهم
 بخش ایشان مطرح است. و داخل شدن در کشتی نجات

از حـدیث ، وجـوب اطاعـت و پیـروی را )۱/۴۳۴، ۱۳۵۶(برخی علما از جمله منـاوی  
انـد، موجـب نجـات اسـت و اند. زیرا اطاعت از آنان که یگانه سبب نجاتسفینه فهمیده

. )۱۱۵، ۱۳۹۱(رضـایی، هرچه سبب نجات گردد واجب اسـت، پـس اطاعـت واجـب اسـت 
اولـی األمـر:  تـوان بـه آیـهدر قرآن کریم، نیز مـی پیرامون وجوب اطاعت از اهل بیت

ِذیَن َءاَمنُ ﴿ ا الَّ یهُّ
َ
ْمرِ َیأ

َ
ْولِی اْأل

ُ
ُسوَل َو أ ِطیُعوْا الرَّ

َ
َه َو أ ِطیُعوْا اللَّ

َ
 مراجعه نمود. )۵۹(نساء/ ﴾وْا أ

نیـز دارد، چراکـه اگـر کشـتی اهـل  بیـتاین حدیث، داللت بر عصـمت اهـل
نماید، پس به طریق اولی، خود از ، راکبین خود را از خطر غرق شدن حفظ میبیت

امـین کـه فرمـان بـه رکـوب کشـتی معیـوب داده  غرق شدن مصون است و إال، صادق
که پیـرویش اگر آن )۲۳/۹۵۶، ۱۳۶۶(حسین، است، باید خائن باشد! و حاشا لله من ذلک 

کـه در الخطا باشد، برای نجات پیرو، ضـمانتی نیسـت و حـال آنواجب است، محتمل
. )۳/۱۲۰، ۱۴۱۰الهـدی، (علـمتضـمین شـده اسـت  حدیث، نجـات پیـروان اهـل بیـت

 کـه پیـامبرکه در مسیر خطا است، موجب هالکت نیست و حـال آنپیچی از آنسر 
، ۱۳۶۶(حسـین، » تخّلـف کنـد، اهـل هالکـت اسـت بیت هر کس از اهل«فرمود: 

نیـز دارد. خـاطر  البیـت . در نتیجه، حدیث سفینه داللت بر عصمت اهـل)۲۳/۹۷۶
ریم متـذکر شـده را در قـرآن کـ گردد، خداوند متعال عصمت اهـل بیـتنشان می
ـَرُکم َتْطِهیــًرا﴿اسـت:  ْهـَل اْلَبْیـِت َوُیَطهِّ

َ
ْجَس أ ـُه ِلُیـْذِهَب َعــنُکُم الـرِّ یـُد اللَّ  ﴾ِإنََّمـا ُیِر

 .)۳۳(احزاب/

 »والیت علی«و. تحلیل قرآنی روایات مربوط به 
ای هـا بـه حادثـه یـا واقعـهدر مستدرک حاکم، روایات فراوانی وجود دارد که در آن

خطـاب کـرده اسـت و » ولـی«را با عنوان  ، علیه که پس از آن پیامبراشاره شد
ایشان را، موالی هر مؤمن معرفی نموده است. در حـدیثی، داسـتان سـپاه یمـن را نقـل 

عنـوان  خطـاب بـه علـی کرده است که در آن حدیث معروف والیت، از پیـامبر
کنـد: سـلمی نقـل مـیاال  ةگردیده است. وی از سعید بن جبیـر و ابـن عّبـاس و بریـد
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 غزوَت مع علی رضی الله عنه إلی یمن فرأیت منه جفوة فقـدمت علـی رسـول اللـه«
یـا بریـدة ألسـت أولـی «یتغّیـر فقـال:  فذکرت علیًا فَتنَقَصتُه فرأیت وجه رسـول اللـه

» َمـن کنـُت مـواله فعلـی مـواله«قلُت بلی یا رسول الله فقال: » بالمؤمنین من أنفسهم؟
بـن حصـین نقـل و در نقل همین ماجرا از عمـران )۴۶۴۲١، ح۳/۱۲۷، ۱۴۱۷ری، (حاکم نیشابو

» علیٌّ ِمّنی و أنـا منـه و ولـی کـّل مـؤمن«گفت: شنیده که می کند که از پیامبرمی
 .  )۴۶۴۳٢، ح۳/۱۲۸(همان، 

شنیده که بـه  در حدیثی دیگر نیز از قول ابن عّباس نقل کرده است که از پیامبر
اّمـا احادیـث  )۴۷۱۸٣، ح۳/۱۵۶(همـان، » نَت ولیی فی الدنیا واآلخرةأ«گفت: می علی

بسیاری در مستدرک با الفاظ گوناگون و محتوای یکسان و از صحابۀ مختلـف موجـود 
خـود معرفـی » ولی«عنوان را به در روز غدیر، علی بن ابی طالب است که پیامبر

لّمـا رجـع رسـول «اسـت:  نموده است. حاکم در حدیثی از زید بن ارقـم، نقـل کـرده
کـأّنی قـد دعیـت «فقال:  َن مْ مِّ أمر بدوحات فقُ   خممن حّجة الوداع ونزل غدیر  الله

کبر من اآلخر: کتاب اللـه تعـالی وعترتـی فأجبت، إّنی قد ترکت فیکم الثقلین أحدهما أ
اللَه عّز إنَّ «ثّم قال: » فانظروا کیف تخلفونی فیها فإّنها لن یفترقا حّتی یردا علّی الحوض

مـن کنـت «ثّم أخذ بید علی رضی الله عنـه فقـال: » وجّل موالی و أنا مولی کّل مؤمن
در نقلـی  )۴۶۴۰٤، ح۳/۱۲۶(همـان، » مواله فهذا ولّیه اللهّم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه

                                                           
 ، حـدثنااحمد بن نصر و اخبرنا محمد بن علی الشیبانی بالکوفه ، حدثناحدثنا محمد بن صالح بن هانی«. ١

محمد بن یحیی  ، حدثنامحمد بن اسحاق ، حدثنااحمد بن حازم الغفاری و انبا محمد بن عبدالله العمری
ن السـعید بـن جبیـر عـن ابـن ابن ابی غنیه عن الحکم عـ، حدثنا ابو نعیم ، حدثناو احمد بن یوسف قالوا

 .»االسلمی ةعباس عن برید
، قتیبـه بـن سـعیدقاال: حـدثنا  حدثنا ابو عبدالله محمد بن یعقوب الحافظ حدثنی ابی و محمد بن نعیم«. ٢

 .»جعفر بن سلیمان الضبعی عن یزید الرشک عن مطرف عن عمران بن حصینحدثنا 
ابو عوانه عن ابی بلج ، حدثنا کثیر بن یحیی، حدثنا القشیریحدثنا ابوبکر بن اسحاق انبا زیاد بن خلیل «. ٣

 .»عن عمرو بن میمون عن ابن عباس
ابو قالبه عبـد الملـک ابـن محمـد ، حدثنا حدثنا ابو الحسین محمد بن احمد بن تمیم الحنظلی ببغداد«. ٤

احمـد بـن وجعفـر  یحیی بن حماد و حدثنی ابو بکر محمد بن احمد بن بالویه و ابو بکر، حدثنا الرقاشی
ابو نصراحمد بن حدثنا یحیی بن حماد. و ، حدثنا عبدالله بن احمد بن حنبل حدثنی ابیقاال: حدثنا  البزار

، حـدثنا خلف بن سـالم المخرمـی، حدثنا صالح بن محمد الحافظ البغدادی، حدثنا سهل الفقیه ببخاری
حبیب ابن ابی ثابت عن ابی الطفیل عن  قال: حدثنا ابو عوانه عن سلیمان االعمش، حدثنا یحیی بن حماد
 .»زید بن ارقم



 

هل
ل ا
ضای

ت ف
وایا
ی ر

قرآن
یل 

حل
ت

 
ت
بی

 

۶۷ 

دیگر از ابی طفیل از ابن واثل و باز از زید بن ارقم، شـبیه همـین روایـت را آورده اسـت 
کند که مـردی . در روایتی دیگر از سعد بن مالک نقل می)۴۶۴۱١، ح۱۲۷ - ۳/۱۲۶(همان، 

هـل تعلمـون «الله یوم غدیر خم بعد حمدالله و الثناء علیـه: قال رسول«برای او گفت: 
من کنُت مواله فعلٌی مواله، وال من وااله، وعاد «قلنا: نعم، قال: » أنی أولی بالمؤمنین؟

 .)۴۶۶۵٢، ح۳/۱۳۵، ۱۴۱۷(همان، » من عاداه
، نقطۀ مشترک تمـام احادیـث نقـل شـده در مسـتدرک حـاکم اسـت. در »والیت«

توان به آیاتی اشـاره به آیات قرآن کریم، می عرضۀ روایات مربوط به والیت امام علی
اند. از نازل شده نمود که در روز غدیر و در اعالن والیت حضرت توسط رسول خدا

نِزَل ِإَلْیَك ﴿مائده (آیۀ تبلیغ) اسـت:  سورۀ ۶۷جملۀ این آیات، آیۀ 
ُ
ْغ َما أ ُسوُل َبلِّ ا الرَّ یهَّ

َ
َیأ

ـَه َال َیهـِدی  ـاِس ِإنَّ اللَّ ُه َیْعِصُمَك ِمـَن النَّ ْغَت ِرَساَلَتُه َواللَّ ْم َتْفَعْل َفَما َبلَّ َك َوِإن لَّ بِّ ِمن رَّ
ین بر تو نازل شده اسـت، کـامًال چه از طرف پروردگارت ؛ ای پیامبر! آن﴾اْلَقْوَم اْلَکاِفِر

ای! خداونـد تـو را از (خطـرات  (به مردم) برسان! و اگر نکنی، رسالت او را انجام نداده
کنـد  دارد و خداوند، جمعّیت کافران (لجوج) را هدایت نمـی احتمالی) مردم، نگاه می

کیدهای پی. جمله)۶۷(مائده: آن  چنین شـروعپی آن و همدربندی آیه و لحن خاص و تأ
به عدم تبلیغ رسـالت در صـورت کوتـاهی  و تهدید پیامبر» یا أیها الرسول«با خطاب 

کردن که منحصرًا در این آیه از قرآن آمده، نشـان از آن دارد کـه سـخن از حادثـۀ مهـم 
سال شمرده شده  ۲۳بوده است که عدم تبلیغ آن، مساوی با عدم تبلیغ رسالت در مّدت 

یعنی » والیت«مأمور به ابالغ آن شده است؛  که پیامبراست. آن امر مهم و خطیری 
ْغَت ِرَساَلَتهُ «تداوم نبّوت است. جملۀ  ْم َتْفَعْل َفَما َبلَّ کیـد و حکـم » َو ِإن لَّ نیـز نهایـت تأ

رساند. این حکم در درجه و منزلتی است که اگر تنهـا آن را انجـام نـدهی، مزبور را می
ای، یک از رساالت خدا را که متحّمل و متعهد شدهطور کّلی، هیچمثل آن است که به

است. مؤید این استدالل، روایـات  ای! که این همان والیت امیرالمؤمنینانجام نداده

                                                           
، االزرق بن علـی، حدثنا انبا محمد بن یعقوبقاال  حدثناه ابوبکر بن اسحاق ودعلج بن احمد السجزی«. ١

محمد بن سلمه بن کهیل عن ابیه عن ابی الطفیل عن ابن واثلـه ، حدثنا حسان بن ابراهیم الکرمانیحدثنا 
 .»مانه سمع زید بن ارق

، حـدثنا علی بن المنـذر، حدثنا ابراهیم بن ابی طالب، حدثنا فحدثناه ابو زکریا یحیی بن محمد العنبری«. ٢
 .»سمعت سعد بن مالکقال:  مسلم المالئی عن خیثمه بن عبد الرحمن، حدثنا ابن فضیل
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در  معتبری از فریقین است که شأن نزول آیه را پیرامـون اعـالم والیـت امیرالمـؤمنین
، ۱۴۰۴؛ سـیوطی، ۱/۱۸، ۱۴۲۴زالـی، ؛ غ۶، ۱۴۱۲؛ مفید، ۱/۲۸۱، ۱۳۶۳(کلینی، دانند روز غدیر می

 . و....) ۲/۲۹۸
سـورۀ مائـده، بـر اسـاس روایـات تفسـیری فـریقین، پـس از آنکـه  ۶۷عالوه بر آیۀ 

سـوم  را به جانشینی خویش انتخاب فرمودنـد، آیـۀ در روز غدیر خم، علی پیامبر
ْتَمْمـُت َعَلـ﴿سورۀ مائـده: 

َ
ْکَمْلُت َلُکْم دیـَنُکْم َو أ

َ
َو َرضـیُت َلُکـُم   ْیُکْم ِنْعَمتـیاْلَیْوَم أ

ْسالَم دیناً  کامـل شـد. بـر اسـاس  نازل شده و طبق این آیه، دین با والیت علـی ﴾اْإلِ
حجـه سـال دهـم ذی ۱۸شـنبه، های جوامع حدیثی شیعه، آیه اکمال در روز پنجگزارش

ست. الوداع در محل جحفه (غدیر خم) نزول یافته ا هجری، به هنگام بازگشت از حجة
بر پایۀ آیۀ تبلیغ، دستور یافت که حاجیان را  که رسول خدابه عبارت دیگر، پس از آن

قبل از پراکنده شدن در محل غدیر خم متوقف کند و والیت و جانشینی علوی را بیـان 
دارد و از همگان بیعت رسمی بگیرد، آیۀ اکمال مبنی بر اکمال دین و اتمام نعمت فرود 

خـواهم پرسـید: مـی . در همین رابطه، شخصی از امام باقر)۱/۳۴۵، ۱۳۸۸(کلینـی، آمد 
؟ امام در پاسـخ فرمـود: از جانب خدا بود یا از سوی پیامبر بدانم که والیت علی

با تقواتر از آن بودند که بدون دستور خداوند چنین کاری را انجام دهند.  رسول خدا
و... واجـب شـده بـود، والیـت و گونه که نماز، روزه، حج، زکـات، جهـاد بلکه همان

 . (همان)امامت نیز بر من واجب شد 
سنت نیز، شأن نزول این آیه در روز غدیر خم عنوان شده اسـت. در برخی منابع اهل

من صام یوم ثمانیة عشر من ذی «از أبوهریره نقل شده: » تاریخ مدینه دمشق«در کتاب 
-بید علـی اللهدیر خم لّما أخذ رسولالحّجة کتب الله له صیام سّتین شهرًا وهو یوم غ

بـن الله فأخذ بید علـیفقال: ألست مولی المؤمنین؟ قالوا: نعم یا رسول بن أبی طالب
ی بن فقاال: من کنت مواله فعلی مواله فقال له عمربن خّطاب بخ بخ یا عل أبی طالب

کملـُت  کّل مسلم قال فـأنزل تبـارک و تعـالی الیـوم ابی طالب أصبحت موالی ومولی أ
. حاکم حسکانی نیـز از ابوسـعید خـدری نیـز نقـل )۴۲/۲۳۴، ۱۴۱۸عسـاکر، (ابن» لکم...

أن النبی دعا الناس إلی علی فأخذ بضبعیه فرفعهمـا ثـّم لـم یفترقـا حّتـی «نموده است: 
کملُت...«نزلت هذع اآلیة:  : الله اکبـر علـی إکمـال الـدین اللهفقال رسول» الیوم أ
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ا الرب برسالتی والوالیة العلی ثّم قـال للقـوم: مـن کنـت مـواله فعلـی النعمة ورض واتمام
، دین خـود را کامـل خداوند، قبل از وفات نبی مکرم )۲/۲۰۳، ۱۴۱۱(حسکانی، » مواله

بـر او نـازل کـرد و در آن، حـالل و  )۸۹(نحل: ساخت و قرآن را که تبیان کّل شیء بود 
ْطَنـا فـی الِکتـاِب مـن ﴿کرد و فرمود: طور کامل بیان حرام و حدود و احکام را به ا َفرَّ مَّ

، آیـۀ اکمـال دیـن را در و در واپسین روزهای حیـات رسـول خـدا )۳۸(انعام:  ﴾شیءٍ 
 .)۹۵، ۱۳۹۳(موالیی نیا و توکلی محمدی، ارتباط با نعمت امامت نازل فرمود 

بـه  ندیگر آیاتی که شأن نزول آن را پیرامون غدیر و پس از انتصـاب امیرالمـؤمنی
َل ﴿اند، آیاتی از سوره معـارج اسـت: دانسته جانشینی پس از رسول خدا

َ
 سـاِئٌل  َسـأ

یَن  ٭ واِقٍع  ِبَعذاٍب  ای تقاضای عذابی کرد که واقـع  ؛ تقاضاکننده﴾داِفٌع  َلهُ  َلْیَس  ِلْلکاِفر
توانـد آن را دفـع کنـد  این عذاب مخصوص کافران اسـت، و هـیچ کـس نمـی ٭شد! 

 . )۲ - ۱(معارج: 
در  رسول خـدا«گونه عنوان شده است: طبق روایات و تفاسیر، شأن نزول آیه این

ــه ــد و مطــالبی را کــه خــدا روز غــدیر خــم خطب ــد و ســخنرانی کردن ــراد فرمودن ای ای
مطالبی را به میان  بیت ایشانو اهل خواست در آن مطرح نمودند و درباره علی می

؛ ای مردم! آیـا مـن از »اولی بکم من أنفسکم؟یا أیها الناس! ألست «آوردند و فرمودند: 
فمن کنت «طور است. فرمود: خودتان بر شما سزاوارتر نیستم؟ پاسخ دادند: چرا همین

مواله فعلی مواله، اللهّم وال من وااله وعاد من عاداه...؛ پـس هـر کـس مـن مـوالی او 
را دار وی را دوسـت بـدار و دشـمنش مـوالی اوسـت، خـدایا دوسـت هستم، علـی

جـای . ایـن خبـر در جـای بیعت کردند... گاه مردم با حضرت علیآن» دشمن...
 های مختلف پیچید تا آنان که در ایـن حـج بـا رسـول خـدامنطقه و نقاط و سرزمین

گاه شدند.   همراه نبودند نیز، از این خبر آ
را کنـار در مسـجد بسـت و وارد  در همین روزها مردی با شتر خـویش آمـد و آن

در مسجد بود و اصحابش پیرامون ایشان نشسته بودند. آن  د شد. رسول خدامسج
د! تـو بـه مـا  مرد پیشاپیش رسول خدا بر دو زانو نشست و عـرض کـرد: ای محّمـ

فرمان دادی که گواهی بدهیم خدایی جز الله نیست و تو رسول خدا هسـتی. مـا نیـز 
تبه نماز بخـوانیم، در مـاه رمضـان روز پنج مر پذیرفتیم. تو بر ما فرمان دادی که شبانه
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روزه بگیریم، به حج خانه خدا برویم و زکات مال را بپردازیم، ما نیز پذیرفتیم. اّما تو 
که دست عمو زادۀ خود را باال بردی و او را بر مـردم به این اندازه راضی نشدی تا این

! ایـن نیـز مـوالی اوسـت برتری دادی و گفتی: هر کس من موالی او هستم، علی
کـه دیـدگانش قرمـز شـده بـود، در حـالی سخن توست یا از خداونـد؟پیامبر خـدا

ی؛ بـه خـدایی کـه جـز او «فرموند:  والله الذی ال إله إّال هو، إّنه من اللـه و لـیس مّنـ
و این جملـه را ». خدایی نیست، این امر از جانب خداوند است و از سوی من نیست

 سه مرتبه تکرار نمود. 
گویـد می چه محّمدگفت: خدایا! اگر آنام، آن مرد برخاست و میدر این هنگ

حق است، سنگی از آسمان بر من نازل کن یا عذابی دردنـاک بـر مـن بفرسـت. راوی 
گوید: به خدا سوگند، هنوز آن مرد بر شـترش نرسـیده بـود کـه خداونـد از آسـمان می

و از ُدُبرش خـارج شـد. او سنگی را به سوی او پرتاب کرد و بر فرق سر او اصابت کرد 
(فـرات » سأل سائل...«نازل کرد:  فوری جان داد و خداوند متعال این آیه را بر پیامبر

، ۱۴۰۸؛ ابوالفتــوح رازی، ۱۰/۳۵، ۱۴۲۲؛ ثعلبــی، ۱۰/۳۲۷۲، ۱۴۱۹ابــی حــاتم، ؛ ابــن۵۰۳، ۱۴۱۰کــوفی، 
 .)۴/۲۰۲، ۱۴۰۸؛ گنابادی، ۳۸۲ - ۲/۳۸۱، ۱۴۱۱؛ حسکانی، ۱۹/۴۰۲

دهـد تـرین دالیلـی اسـت کـه نشـان مـین نزول از آیۀ کریمه، یکی از روشناین شأ
مـن کنـت «در روز غـدیر خـم یعنـی:  دربارۀ حضرت علی فرمایش رسول خدا

طور قطع بـر امامـت کبـری و والیـت عظمـای به صراحت و به» مواله، فهذا علی مواله
از  ل خـداداللت دارد. زیرا اگر منظـور رسـو  پس از رسول خدا حضرت علی

کـرد و ز اعتـراض نمـیوالیت، دوست داشتن و یـا یـاری رسـانی بـود، آن اعرابـی هرگـ
پرسید که این سخن خود توست یا سخن خداوند. بلکه سخن او که گفت: شما به  نمی

که دست عمو زادۀ خودت را ما دستور دادی که... اّما به این اندازه راضی نشدی تا این
بـه » من کنت مواله فهذا علـٌی مـواله«دم برتری دادی و گفتی: باال بردی و او را بر مر 

داللـت  دهد که حدیث غدیر بر امامت و خالفت حضـرت علـیصراحت نشان می
دارد. در غیر این صورت، دلیلی برای این اعتراض وجود نداشت تا به این زشتی در برابر 

ایی کـه جـز او بـه خـد«نیز سـوگند یـاد کنـد:  اعتراض کند و پیامبر رسول خدا
 .)۷۴ - ۷۳تا، (میالنی، بی» خدایی نیست، این سخن خداوند است و از من نیست
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 گیری نتیجه
 بیـتمسألۀ کلیدی این پژوهش، چگونگی تطبیق محتوایی روایات فضـایل اهـل

با آیات قرآن کریم است. این پژوهش، نقـل روایـات » مستدرک علی الصحیحین«در 
ها به آیات کالم وحی را، مستدرک حاکم و عرضۀ آن در جلد سوم بیتفضایل اهل

 دهد:داند و نشان میرهیافتی مناسب جهت پاسخ به این پرسش می
. روایات مربوط به شأن نزول آیۀ تطهیر، در پنج مورد از احادیث مستدرک حاکم و در ۱

تجّلی یافته است که شامل روایـات مربـوط بـه  بیتقسمت فضایل مربوط به اهل
شـده از حـاکم در ایـن باشد. کثرت روایات نقـلاحزاب و حدیث کساء می ۳۳آیۀ 

در جلـد سـوم کتـاب  البیتزمینه، با توّجه به حجمی که برای روایات فضل اهل
-دهندۀ این مطلب است که حاکم نیشابوری، اهـل مستدرک اختصاص یافته، نشان

ــنج ــینبــی مکــرم - تــنبیــت را منحصــر در پ و  ، حســن، فاطمــه، عل
 ۷۹توان به آیۀ داند. روایات شأن نزول آیۀ تطهیر و حدیث کسا را میمی - حسین

» مطهـرون«سورۀ واقعه عرضه کرد. در این آیه دسترسی بـه قـرآن مخـتص پاکـان و 
نقـل  بیـتعنوان شده است. حاکم پس از نقل این روایات، صلواتی را برای اهل

کید شده است. این  محمد و آل ابراهیم کند که در آن به تحّیت بر آلمی تأ
 عمران عرضه نمود و برتری خاندان نبـوتسورۀ آل ۳۳توان به آیۀ صلوات را می

 را از این آیه استنباط نمود. 
. روایات شأن نزول آیۀ مباهله، در یک مورد از احادیث مستدرک حـاکم تجّلـی یافتـه ۲

تطهیر گـره خـورده اسـت. پیـامبر  است. طبق این روایت، شأن نزول آیۀ مباهله با آیۀ
خـویش » أهـل«عمران، عتـرت خـویش را از سورۀ آل ۶۱، پس از نزول آیۀ اکرم

سورۀ انعام دلیلی محکم، بر ذریه بـودن  ۸۵و  ۸۴معرفی نمودند. آیۀ مباهله و نیز آیۀ 
تـوان در آیۀ کریمه، می» ِنَساَءَنا««چنین در اثبات برگزیدگی هستند. هم حسنین

 سورۀ انعام مراجعه نمود. ۴۲ایات تفسیری ذیل آیه به رو 
. طبق محتوای حدیث ثقلین که در یک روایت از مستدرک حاکم تجّلی یافته است، ۳

همتا و قرین قرآن هستند. قرآن کـریم نیـز خـود را حـق و دور از باطـل  بیتاهل
حق و  نیز، بیتتوان گفت: گفتار و کردار اهلمعرفی نموده است. در نتیجه می
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 است. بیتدهندۀ عصمت اهلبه دور از باطل است و این نشان
. روایات زیادی با اسناد گوناگون، ولی محتوای یکسان، در مسـتدرک حـاکم وجـود ۴

کیـد  بیـتبه محّبت ورزیـدن نسـبت بـه اهـل ها نبّی مکرمدارد که طی آن تأ
سورۀ شوری (آیـۀ  ۲۳توان با آیۀ را می بیتاند. روایات وجوب محّبت اهلنموده

اجـر  موّدت) مطابق دانست. در این آیـه، محّبـت ورزیـدن بـه خانـدان عصـمت
 عنوان شده است.  رسالت عظمای نبوی

و عامـل نجـات اّمـت  مانند کشتی نـوح بیت. طبق مدلول حدیث سفینه، اهل۵
یابـد و تّخّلـف از فـرامین باشند و هر کس بـه ایشـان تمسـک کنـد، نجـات مـی می
، بیتگردد. وجوب مّحبت اهل، موجب غرق شدن و هالکت میبیت اهل

توان از حدیث سفینه اسـتنباط و وجوب اطاعت از ایشان را می بیتعصمت اهل
توان با آیۀ موّدت مطـابق دانسـت. عصـمت را می بیتنمود. وجوب محّبت اهل

تـوان را، مینیز از آیۀ تطهیر قابل استنباط است و وجوب اطاعت ایشان  بیت اهل
 سورۀ نساء استنباط نمود.  ۵۹از آیۀ 

-به آیات قرآن، مـی . در تطبیق روایات مستدرک حاکم در حوزۀ والیت امام علی۶
 توان به آیاتی اشاره نمود که پیرامون واقعـۀ غـدیر و در اعـالن والیـت امـام علـی

ز نـزول آیـۀ ها، آیۀ تبلیغ است. پـس ااند. از جملۀ آننازل شده توسط رسول خدا
مـأمور بـه ابـالغ والیـت  سورۀ مائده که به آیۀ تبلیغ مشهور است، نبی مکـّرم ۶۷

مـن «گردید و این امر، در روز غدیر خم و با بیـان حـدیث غـدیر:  حضرت علی
چنین طبق روایات محّقق شد. هم توسط رسول خدا» کنت مواله فهذا علٌی مواله

بـه جانشـینی پـس از  ز آنکه امیرالمـؤمنینمعتبر فریقین، در روز غدیر خم، پس ا
منصوب گردید و حدیث غدیر ایراد شد، آیۀ سوم سورۀ مبارکه مائـده  رسول خدا

کامل گردیـد. درخواسـت  نازل گردید و دین خدا، با اعالم والیت حضرت علی
، مسّبب نـزول بن ابی طالبعذاب برای انکار کنندۀ حدیث غدیر و والیت علی 

بـه مقـام  دوم سورۀ معارج شد و فردی که انتساب علی بن ابی طالب آیات اّول و
 دانست، به عذاب دردناک الهی دچار شد.والیت را امری غیر الهی می
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