
 

 

در تبیین تمایز عترت از امّت در مناظره با )ع(ني امام رضای قرآها استناد

 مأمون

 یدیحسن مج
 ، سبزوارسبزواری حکیم دانشگاه استادیار

 آباد اعظم ناصریان خلیل
 سبزواری، سبزوار حکیم دانشگاه و حدیث قرآندانشجوی كارشناسی ارشد علوم 

 (08/10/1393 :؛ تاریج پذیرش27/11/1392 )تاریج دریافت:

 دهیکچ

های مخالفان   ی مطلوب تبیین و نشر معارف الهی در رویارویی با آرا و اندیشهها  وهیشمناظره از 
السّالم، از جمله امام رضا )ع( مورد توجّه بوده  اسالم است كه در مکتب علمی و عملی اهل بیت، علیهم

 ها آنامّت و بیان تفاوت میان  های مهمّ امام رضا )ع( با مأمون، در باب موضوع عترت و  است. از مناظره
بوده است كه ایشان با استناد به آیات قرآن كریم، عترت را همان اهل بیت، یعنی حترت فاطمه )س( 

فرماید كه برگزیدگان خدا بر روی زمینند و در مقام و  السّالم، معرّفی می و دوازده امام معصوم، علیهم
 ها آنمّت برتری دارند و بر امّت اطاعت و پیروی از منزلت، پرهیزكاری و اطاعت خداوند نسبت به ا

عترت با توجّه به مناظرة امام  امّت و بینتفاوت  و درکفهم  ،پژوهش اینهدف از تکلیب الهی است. 
گان با استناد و تتبّع به پژوهش كه نگارند این ا لیپرسش . له استأمس این پیرامونمأمون  )ع( بارضا 

عترت فرق  امّت و بین آیاكه  است این هستند، ندادر  دد پاسج ب های نمنابع مهمّ و روش كتابخا
با توجّه به  ... آل و عترت، چون امّت، تعاریفی لذا ؟چیستتفاوت  این، وجوه وجوددر  ورت  ؟است

مناظرة  بررسیحا ل از  نتیجة هایت، ندر  گیرد و   میقرار  بررسیبا مأمون مورد  )ع( مناظرة امام رضا
 فوق بوده است كه ةها به مسأل ه و نگاه آنائمّ سیرةبا  آشناییامّت و عترت  بیندر تفاوت  )ع( اامام رض

بزرگ  خدای از سویعترت  ، گزینشامّت است میاناز  برگزیده افرادیعترت  رسد كه به این نتایج می
 ست.ا پیامبر )ص(امّت بعد از  رهبری برای ها آن  الحیّت گزینشعلّت  و ورت گرفته است 
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 مهمقدّ

مناظره در زمان امام رضا )ع( از ضـرورت و اهمیّـت بسـیار زیـادی برخـوردار بـود، چراكـه شـرایط         

هاجم فرهنگـی درونـی و    فرهنگی و سیاسی جامعة اسالمی در آن زمان با خالفت مأمون كه همراه با ت

هـا و   شـد تـا پرسـش    ت عبّاسی برای انزوای امامت و والیـت بـود، موجـب مـی    برونی و نیز تالش حکوم

های متعدّدی ایجاد گردد. پیدایش این وضعیّت پاسخگویی و دفاع از كیـان اسـالم، تشـیّع و ا ـول      شبه

هـای خـویش در مجلـ       . آن حترت هنگامی كه در منـاظره كرد یمدین را توسّط امام رضا)ع( ایجاب 

، آیـاتی را كـه در   دمـو رف یمتشریح  قرآنی عترت پیامبر )ص( را با استدالل به آیات مأمون، جایگاه واال

ی در ایـن منـاظره   هـای  نمودند، چرا كه سؤال السّالم، است، نیز شمارش می باب فتیلت اهل بیت، علیهم

یست. یی بین عترت و امّت وجود دارد و امتیاز عترت بر امّت چها تفاوتشد مبنی بر اینکه چه  مطرح می

های امـام    و مناظره ها ، بیانها گفتگواین جستار در  دد بیان مناظرة امام )ع( با مأمون است و در خالل 

كـه آن امـام      از اسـتدالل  ییهـا   نمونـه گیرد، از جمله    رضا )ع( جایگاه عترت و امّت مورد بررسی قرار می

ت در خـالل ایـن بررسـی موضـوعی،     بـدیهی اسـ  اسـت.   داشـته  انیـ ب میقـرآن كـر  بزرگوار با استناد به 

 خواهد شد. ارایه قرآنی از اطّالعات و معارف مرتبط با امام رضا )ع( و ها مجموع

 ( روش تحقیق1

ای اسـت كـه بـا شناسـایی و گـردآوری منـابع        روش تحقیس در این مقاله، روش تاریخی و كتابخانه

 داری، مطالب تدوین گردیده است.بر معتبر، اقدام به بررسی و تتبّع منابع كرده است و ضمن فیش

 ( پیشینة پژوهش2

های قرآنی كه امام رضا )ع( در مجال  خود داشتند، یکی از مباحث مهمّی  ها و پاسج  بررسی مناظره

است كه بسیاری از پژوهشگران را بر آن داشته تا در این زمینه به مطالعه و تحقیس بپردازند و بیان امام 

امـام رضـا )ع( و رسـالت تبیـین     »را تجلّی بخشند؛ از جملـه مقالـة    قرآنت و )ع( پیرامون امامت و عتر

نوشـتة  « های رضوی های قرآنی در استدالل  آموزه»، دیگری 1383نوشتة حسن خرقانی در سال « قرآن

های ایشان با سایر ادیان با عنـوان    شد و حتّی مقاله پیرامون مناظرهبا  می 1388فرزاد حکیمیان در سال 

نیز مـورد   1388نوشتة محمّد  ادقیان در سال « ی بر شیوه مناظرة امام رضا )ع( با بزرگان ادیاننگاه»

هـای حتـرت رضـا      تجلّی علوم اهل بیت در منـاظره »ها مقالة  پژوهش قرار گرفته است. از دیگر پژوهش
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احمد ترابـی   نوشتة« جایگاه امامت از دیدگاه امام رضا )ع(»، 1364نوشتة جواد مصطفوی در سال « )ع(

هایی كه در آنها به موضوع مقالة حاضر اشاره شده است و جزو منابع مهـم   باشد. كتاب می1382در سال 

اثـر عطـاردی    مسـند اإلمـام الرّضـا )ع(   اثـر شـیج  ـدوق،     عیون أخبار الرّضـا )ع( های   شند، كتاببا  می

نویسـنده اشـارة    هـا  پـژوهش . دراین شدبا  می اثر ابن شعبة حرّانی العقول عن آل الرّسول تحب خبوشانی،

 تـر  گسـترده ضمنی به تفاوت امّت و عترت و مفاهیم آن داشته است كه اینک در این مقالـه بـه  ـورت    

 شود. بررسی می

 ( تعریف مناظره3

و در واقع، ردّ و بـدل   شدبا  میبا هم نظر كردن حقیقت و ماهیّت یک امر »مناظره در لغت به معنای 

(. همچنین به معنای بحـث، مجادلـه و   21563: 14: ج 1377)دهخدا، « آن امر است ها در  شدن اندیشه

رود و مناظره در ا ل قایم به دو نفر  نزاع دو نفر یا دو جمع با یکدیگر در حقیقتِ یک موضوع به كار می

كوشد خصـم   هایی پیاپی و منظّم است؛ یعنی پرسنده می و جواب   است: سایل و مجیب. به  ورت سؤال

شده، قیاسی ترتیب دهد كه ناقض وضـع   ا به پذیرش قتایایی وادار كند و آنگاه از همان قتایای اعترافر

طـرف   های و به سؤال كند یمپرسد و مجیب هم از وضع خود در جدل دفاع  مجیب باشد. پ  سائل می

 (.239: 2ق.، ج 1421دهد )ر.ک؛ مظفّر،  مقابل پاسج می

 عترت( تعریف 4

 ،1368 ،ر.ک؛ جوهری)ن ی است كه بسیار نزدیک باشند به انسایها  هنسل و قبیل به معنای« عترت»

نیـز معنـای امّـت را     المنجـد . در (663 :همانر.ک؛ ) در لغت به معنای اوالد است« هریّذُ»( و 735: 2ج

خیـرُ  ذُریّه، فرزندان، نسل، بستگان و خویشاوندان كه جمع آن العِتَر اسـت؛ عترتُـه   »اینگونه آورده است: 

الرَّجُـلت   عِتةََةُِ»گویـد:   اثیر مـی  ابن (.1073: 2، ج 1378)معلوف، « هاست  عترتالبریّه: عترت او بهترین 

وَلَدُ الرَّجُلت وَ ذُرِّیَتُهُ وَ عَقِبُهُ مِن  العِتََةُ»بی گوید: عرااأل و نیز ابن (177: 3، ج 1367اثیر،  )ابن «أَخَصُّ أقارتبتهِ

اطـالق   یو یشـاوندان ( خویکترین)و نزد ینتر عترت انسان به خاص؛ «)س(فاطِمَةبیّ وَلَدُ النَّ فَعِتََةُ ُلبتهِ. 

ساقُ  العِتََةُ»سعید این است كه:  . گفتة أبی( هستندسفرزندان فاطمه ) (ص)  اللّه شود و عترت رسول یم

عبارتنـد از   یـامبر درخت اسـت و عتـرت پ   ةتن یعترت به معناالنَّبیِّ عَبدُالمُطّلِبت وَ وَلَدُهُ:  عِتََةُ. وَ الشَّجَََةِ

 یـادآور عتـرت ذكـر شـده     یرا كـه بـرا   یگوناگون یمعان منظور ابن«. ویلب و فرزندان عبدالمطّ( او )جدّ
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آن است و گفته شده عترت گـروه و   یرشامل فرزند و غ یو یکانعترت انسان نزد»: یسدنو یشود و م یم

« ردگیـ    در بر می یند،آ یم یابه دن یندهدر آ یااند  درگذشتهرا كه  یاست و كسانبه شخص  یکنزد یرةعش

 (.34: 9ق.، ج 1408منظور،  )ابن

 ـ تعریف امّت3

 النبَیْـتَ  آمِّینَ﴿به معنی آهنگ، قصد و عزیمت كردن است؛ مانند آیـة:  « أَمَّ»از ریشة « امّت»كلمة 

، «حركـت »كیبـی اسـت از سـه معنـی     و این معنی تر« قا دان خانة خدا»(؛ یعنی 2)المائده/ ﴾النحَرَام

نیز در آن نهفته است. با حف  این « جلو و پیشروی»همچنین مفهوم «. هانه تصمیم خودآگا»و « هدف»

است؛ یعنـی راه روشـن، پیونـد اساسـی و مقـدّس      « الطَریسُ الوَاضِح»معانی، كلمة امّت در ا ل به معنی 

)ر.ک؛ شـریعتی،  « آل بله و رهبـری مشـترک و ایـده   رفتن در یک راه با مقصد و ق»افراد انسانی با هدف 

 آنهـا امّت هر جماعتی است كه یک چیز مثل دین، زبان یا مکان »گوید:  راغب ا فهانی می (.40: 1382

، ابـراهیم بـه   ﴾حَنِیفًـا  لِلّـهِ  قَانِتًـا  أُمَّةً کَانَ إِبْرَاهِیمَ إِنَّ﴿از سورة نحل:  120را جمع كند؛ مثالآ در آیة

امّت شمرده شده است؛ زیرا آن روز فقط او موحّد بود؛ یعنی او در عبادت خدا در مقام یـک  تنهایی یک 

تمام افرادی كه حترت محمّد )ص( برای  األُمّة»آمده است:  العرب لسان(. در 120النّحل/« )جماعت بود

منظـور،   )ابـن « و چه كسانی كه كافر شـدند  اند فرستاده شده است، چه كسانی كه به او ایمان آورده آنها

 (.215: 1ق.، ج 1408

 چه کساني هستند؟ ـ عترت4

ی ، حترت عل)ص( رسول خدا تیاهل ب ،كساء ثیاز جمله حد ی،ادیز اتیطبس روا نکهیبا توجّه به ا

« عترت»كه مقصود از  میرگی   می جهینت هستند، (ع) نیحسن و امام حس  ، امام)س( ، حترت فاطمه(ع)

گذارم كه  یم یگرانبها بر جا زیشما دو چ انیمن م»فرمودند:  (ص) خدارسول  .است« تیاهل ب»همان 

تر است، كتـاب خداسـت    بزرگ یگریاز آنها كه از د یکی. دیشو یهرگز گمراه نم ،دیاگر به آنها چنگ بزن

 1978)ابن كثیر، « ام ه عترت و خانواد یگریشده است و د دهیبه آسمان كش نیاز زم یسمانیكه مانند ر

 (122: 4م، ج 

گرانبها قرار دادم،  زیشما دو چ انیفرمودند: من در م امبریپ نکهیا: »دندیپرس علی )ع( رمؤمنانیاز ام

و نُـه   نیدر جواب فرمودند: من و حسن و حسـ  شانیا هستند؟ یعترت چه كسان ،كتاب خدا و عترتم را
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شوند و كتاب خـدا   یجدا نم و قائم است. آنها از كتاب خدا یآنها مهد نی، كه نهمنیحس امام از فرزندان

 :4، ج 1361)غفّـاری،   «وارد شـوند  )ص( بر رسول خـدا  بهشتكنار حوض كوثر در  نکهیاز آنان، تا ا زین

 .(186: 1تا، ج  و متّقی الهندی، بی 90

 و امام رضا )ع( تیاهل ب يکالم یها وگو در گفت یمحور قرآن ـ5

 شـان یكه مالک ا سازد یآشکار م یدتیمباحث عق ةنیمانده از عترت در زم یجا بر اتیمطالعه در روا

مطرح بود و  قرآندر  یكه هرگاه موضوع حیتوض نیبوده است. با ا قرآنمعارف  مباحث، یگذار در ارزش

كـه   یهـر موضـوع   ایـ و استدالل داشـت و   حیبه توض ازیشد و ابعاد و جوانب آن ن یدتیباعث پرسش عق

ـ  ای قرآنگذاشتن آن باعث مخدوش شدن  پاسج یب ـ   شـد  یمـ  یمعارف قرآن  تیّاسـ ت و حسّ، آنـان بـا دقّ

ها را نداشـت،    یژگیو نیاز ا کی  یو چنانچه ه ند داد یو استدالل قرار م لیو تحل هیمورد تجز موضوع را

تمـام   ینیّـت تجسّم و عیت )ع(، ب  گفتار و كردار اهل ،یشهدر اند یمقرآن كر. دانستند یو لغو م دیآن را زا

در ابعـاد   ی، روشنگر كتاب الهیممستقیرغ یا یمآنان، مستق یمانةو سخن حک یمانهكر ةیراست و س یافته

از ( ع)مانـده و ارزشـمند از وجـود مبـارک امـام رضـا        یبـاق  یریو تفس یقرآن یراثم .گوناگون آن است

است و از آنجا كه لطب و حکمت خداونـد متعـال    معصومان یرتفس یقرآن یرذخا یمو عظ یاعل یها  نمونه

ـ  یـراث هـا نکنـد، م   و راهبر ر راه  ی، بیعتانسان را در پهنة طبكه مواره اقتتا كرده ه  یـان را در م یقرآن

حتـرت امـام    یـت، اختر تابناک آسمان امامـت و وال  یندست به دست نموده تا به هشتم تخاندان نبوّ

د و اكنـون  گردی رآنق ینو مفسّر راست یو آن امام همام، وارث كتاب اله یدرس( ع)ضا الرّ یبن موس یّعل

 (.19 :1 جق.،  1419 ،یبحران)ر.ک؛  آن است  وارث (ع) ت، امام عصرحجّ یندوازدهم

راه  قـرآن . اسـت  یمحکم الهـ  ةریو دستگ سمانیر قرآن» :دیفرما یم قرآنن أدر ش (ع)حترت رضا 

زمـان آن را  گذشـت   .هانـد  ر یو از آتش دوز  مـ  دینما یبهشت ره م یها را به سو  است كه انسان یبرتر

 یبـرا  یروشن لیو دل ستین ی خاصزمان ةژیو رایز ؛سازد یآن را تباه نم انیكند و گفتار آدم یفرسوده نم

اسـت فـرود    یكتـاب  و نیـز  شود ینم دهیبطالن بر آن كش رو و پشت سر، خطّ شیهاست. از پ  انسان ةهم

 (.223 ق.:1416  دوق،) «دیحم میخداوند حک یآمده از سو

 رضا )ع(امام  های  استدالل در قرآن تبیین های  شیوهـ 6

سال عمـر مبـارک آن    55و از  قمری 203تا  148 های  سالمیان  (ع)ربار امام هشتم دوران حیات پُ

 حترت، بیست سال مدّت امامت ایشان بود كه هفده سال در مدینه و سـه سـال در خراسـان گذشـت.    
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وگو مغلوب شـود و   ن برای آنکه آن حترت در گفتعصر آن امام، عصر شکوفایی علم و دانش بود و مأمو

ا بر خـالف  اند، امّخو  مان را به مناظره با وی میاز چشم مردم بیفتد، بزرگان علمای ادیان مختلب و متکلّ

داشـت و همـه از    گشت و آنان را در برابر حس به اقرار و اعتراف وامی بر همه چیره می (ع)انتظار او، امام 

 (.5: 1383)ر.ک؛ خرقانی،  شدند زده می آسمانی شگفت های  كتاببه  امام ةدانش و احاط

 (ع)رضا  امام ةای از گفتار و سیر ه یاد شد، بخش عمد قرآنمیان امام و  ةرابط ةبا توجّه به آنچه دربار

بنـابراین،   .ت بخشیدن كتاب خدا اختصـاص دارد به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به شرح، تبیین و عینیّ

آنچـه  . در بیان امام پرداخت قرآنبه گزارش، شرح و تفسیر  ،شود در دیدی فراتر از آنچه یاد میتوان  می

االحکـام و اوامـر و نـواهی الهـی      ای تبیین و تفصیل آیات گونه از ایشان در ابواب مختلب فقه یاد شده، به

ادی به جای مانده، شـرح  ل اعتقیكفر و دیگر مسا ،توحید، نبوّت، امامت، معاد، ایمان ةآنچه دربار واست 

را  قـرآن اخالقـی   ت، آیـا آن حتـرت  ةها، آداب و اخالق كریمان است. اندرز قرآنو بسط معارف اعتقادی 

ضـا  بـن موسـی الرّ   امام علـیّ « كردار»و « گفتار»، «اندیشه»در  قرآنكوتاه سخن اینکه كند.  حکایت می

 ت )ر.ک؛ همان(.ت تمام یافته اسم و عینیّ، تجسّ(ع)

 یلكرد و از وجود آن امام همام در تشـک  یت مها در نزد خود اظهار مبا (ع)از حتور امام رضا  مونأم

ن یچنـ  یـز ن (ع)برد. امـام رضـا    یدانشمندان مذاهب مختلب بهره م یانم یعلم یها  ها و مناظره  نشست

 ةو بـا بهـر   نددانسـت  یم یقرآن یها  آموزه ییناسالم و تب یند یسحقا یانب یبرا یرا فر ت مناسب یطشرا

، به استدالل و گفت و گو با اهل دانـش و منـاظره   ندداشت یّتكه در علم و دانش و اخالق و معنو یفراوان

 یامبرت پاز آنجا كه منبع دانش آن حترت، كتاب خدا و سنّ(. 84: 1369)ر.ک؛ جعفریان،  ندپرداخت یم

را  ییهـا   از استدالل ییها  . نمونهندكرد یم استناد یّتو بااهم یدو منبع غن ینبه ا یعتاآبود، طب (ص)اكرم 

 د.گذر ینوشتار از نظر م یندر ا ،داشته یانب یمقرآن كركه آن امام بزرگوار با استناد به 

 شاهد از آنذکر و  قرآناستناد به ـ 7

اسـت. آنـان    قـرآن های   الم، كاربرد فراوان آیهالسّ علیهم ،سبک گفتاری امامان ةبرجست یها  یژگیاز و

هرگـاه سـخنی از مـا    »انـد:   ه مستند كنند و فرمود قرآن كریم رار داشتند كه گفتار و كردار خود را به ا

این اسـتناد و استشـهاد بـه     .(176: 1 ج ،1372كلینی، ) «شنوید، دلیل آن را از كتاب خدا بخواهید می

ویژه بـرای   بندد، به مین داسازد و راه خلل و خدشه را ب را مستدلّ و محکم می (ع)، هم سخن امام قرآن

بهـره   قـرآن آمـوزد كـه چگونـه از     اند، هم به دیگران می آنان كه معرفت و شناخت الزم را از امام نداشته

خـود را بـا آن    یهـا  خود را از آن برگیرند و پرسش یها  یازمندیگیرند و با پیاده كردن آن در زندگی، ن
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های   ن، شیوهداو چگونگی استناد ب قرآناز  ،المالسّ یهمعل ،هپاسج گویند. با دقّت در چگونگی برداشت ائمّ

در زنـدگی   قـرآن های پیاده كردن  آید و راهکار و استنباط از آن به دست می قرآنارزشمندی در تفسیر 

را به كار برده،  قرآنهای   ، آیهیشدر ضمن یا ذیل سخن خو (ع)بسیار است كه امام رضا . شود روشن می

از ایـن رو، در   .آورنـد  شاهد می قرآنخویش از  ةكنند و گاه در تأیید سیر مستند می قرآن كریمآن را به 

تـوان پرداخـت؛ بـرای     در سخن آن حتـرت مـی   قرآنهای   تمامی ابواب حدیث به جستجوی كاربرد آیه

كننـد   به طور  ریح استشهاد می كریم قرآناز آیه  23نمونه در حدیث معروف امامت، آن امام همام به 

 :2 ج ر.ک؛ همـان، ) قرآنی دیگری نیز به  ورت تلویحی با سخن ایشان تركیب شده اسـت  یها  رتو عبا

 .(116ـ130

 )ع(ی امام رضاها  استدالل ـ عترت در8

بـا   منـاظره روایت كرده كـه در  ( رضا )عامام ان بن  لت از به سند خود از ریّ األخبار الرّضا عیوندر 

 دیـ گو بن  لت مـی  انیّراست كه ت و فتیلت عترت بر امّت آمده مون و علما در فرق بین عترت و امّأم

ی علمای از ا ّه عددر آن مجل  . حاضر شدند ،داده بود بیكه مأمون در مرو ترت یدر مجلس (ع)امام رضا 

 أَوْرَثننَـا  ثُـم  ﴿: دییـ بگو میبـرا را  هیـ آ نیـ ای معن: دیپرسعراق و خراسان حتور داشتند. مأمون از علما 

علمـا گفتنـد: مـراد    (. 468: 1372)ر.ک؛ غفّاری، (« 32)فاطر/  ﴾عِبَادِنَا... مِنن اصْطَفَیْنَا الَّذِینَ النکِتَابَ

( فرمـود: بـا آنـان    ع؟ امـام رضـا )  سـت یچابالحسن نظر شـما   ای امّت است. مأمون گفت: یتمامخداوند، 

( اسـت. مـأمون گفـت:    به نظر من، مراد خداوند عترت طاهرة حترت محمّد )ص بلکه، ستمین دهیعق هم

 دیبای آنان همگچطور نظر خداوند فقط عترت بوده نه امّت؟! حترت فرمودند: اگر مراد تمام امّت باشد، 

 فَمِـننهُمْ  عِبَادِنَـا  مِـنن  اصْطَفَیْنَا الَّذِینَ النکِتَابَ أَوْرَثننَا ثُم ﴿:دیـ فرما یمخداوند  رایزاهل بهشت باشند؛ 

 ایـن  سپ  النکَبِیرُ: النفَضنلُ هُوَ ذَلِکَ اللَّهِ بِإِذننِ بِالنخَیْرَاتِ سَابِقٌ وَمِننهُمْ مُّقنتَصِدٌ هُموَمِنن لِّنَفنسِهِ ظَالِمٌ

 خـود  بـر  اى عدّه آنها میان از( امّا) دادیم، میراث به خود برگزیدة بندگان از گروهى به را( آسمانى) كتاب

 ایـن،  و گرفتنـد  پیشـى ( همـه  از) هـا  نیکی در خدا ناذ به گروهى بودند و رو میانه اى عدّه و كردند ستم

 عَـدْنٍ  جَنَّـاتُ ﴿. سپ  همـه را اهـل بهشـت قـرار داده اسـت و فرمـوده:       ﴾است بزرگ فتیلت همان

 هـاى  بـاغ ( آنـان  پـاداش ) حَرِیـرٌ:  فِیهَا وَلِبَاسُهُمْ وَلُؤنلُؤًا ذَهَبٍ مِن أَسَاوِرَ مِنن فِیهَا یُحَلَّوْنَ یَدْخُلُونَهَا

 و انـد  آراسته مروارید و طال از دستبندهایى با كه حالى در شوند، مى وارد آن در كه است بهشت انجاوید

« گـران یداسـت نـه    امبریـ پ(. پ  وراثت مخصوص عتـرت  33)همان/  ﴾!است حریر آنجا در لباس آنان

ود: ( فرمـ عی هستند؟ امام رضا )كسان(. مأمون گفت عترت چه 114: 2ق.، ج 1406)عطاردی خبوشانی، 
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 لِیُذنهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ إِنَّمَا...﴿گونه و ب نموده است:  نیاخود  كتابخداوند آنان را در  كهی كسانهمان »

 اهـل  شـما  از فقط را گناه و پلیدى خواهد مى ... خداوند تَطنهِیرًا: وَیُطَهِّرَکُمْ النبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنکُمُ

)ص(  امبریـ پ كـه ی هسـتند  كسـان (. آنان همان 33)األحزاب/  ﴾سازد پاک را شما كامالآ و كند دور بیت

ی أَالَ وَ إتنَّهُمَـا لَـن   تِیبَی أَهلَ عِترَتِاهللت وَ  كِتابَ نَیالثَّقَلَ کُمُیفِی مُخلِبٌ نِّإت»فرموده است:  نیچنة آنان دربار

مـن   :مِنکُمالنَّاسُ الَ تَعلَمُوهُم فَإتنََّهُم أَعلَمُ  اهَیُّأَ اهتمَیفِی ونِتَخلِفُ بَیكَی الحَوضت فَانظُرُوا عَلَی تَرتدَا حَتَّ افتَرتقَیَ

و آن دو از  گـذارم  یمی باقیان شما میت من است، در بعبارت از خدا و عترت و اهل  كهیز گرانبها چدو 

ینیـد بعـد از مـن در مـورد آن دو چـه      ببیکدیگر جدا نخواهند شـد تـا در حـوض بـر مـن وارد شـوند.       

 (.3786؛ ح 662: 5تا، ج  ترمذی، بی) «ید؟كن یم

 بر دیگران)عترت( فضیلت اهل بیت ـ 9

( فرمودنـد: خداونـد   عی داده است؟ امام رضـا ) برترمردم  ریساخداوند عترت را بر  ایآ»مأمون گفت: 

؟ امـام  قرآنی كجاخود شرح داده است. مأمون گفت: در  كتابمردم در  ریسای عترت را بر برترفتل و 

 عَلَـى  عِمْـرَانَ  وَآلَ إِبْـرَاهِیمَ  وَآلَ وَنُوحًـا  آدَمَ اصْـطَفَى  اللّـهَ  إِنَّ﴿یات: آ نیافرمودند: در ( عرضا )

 بـر  را عمران آل و ابراهیم آل نوح، آدم، خداوند عَلِیمٌ: سَمِیعٌ وَاللّهُ بَعْضٍ مِن بَعْضُهَا ذُرِّيَّةً النعَالَمِینَ *

 بعض از بعتى( فتیلت، و تقوا و پاكى نظر از) كه بودند( دودمانى) و فرزندان داد. * آنها برترى جهانیان

 آگـاه  خـود  رسـالت  مسـیر  در آنهـا  كوششـهاى  از و) داناسـت  و شنوا خداوند، و بودند شده گرفته دیگر

 (.33ـ34عمران/ )آل ﴾(باشد مى

ـ  یَـا ﴿: دیفرما یممتوجّه نموده،  نامؤمن ریساخطاب را به  هیآ نیاآنگاه بعد از   آمَنُـوان  الَّـذِینَ  اأَیُّهَ

 وَالرَّسُـولِ  اللّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِن مِنکُمْ األَمْرِ وَأُوْلِي الرَّسُولَ وَأَطِیعُوان اللّهَ أَطِیعُوان

! ایـد  آورده ایمـان  كـه  ىكسـان  اى تَـأنوِیالً:  وَأَحْسَـنُ  خَیْرٌ ذَلِکَ اآلخِرِ وَالنیَوْمِ بِاللّهِ تُؤنمِنُونَ کُنتُمْ إِن

 نـزاع  چیزى در هرگاه و! را[ پیامبر او یاى=   اولواألمر و خدا پیامبر كنید اطاعت و! را خدا كنید اطاعت

 ایمـان  رسـتاخیز  روز و خـدا  به ، اگر(بخواهید داورى آنها از و) بازگردانید پیامبر و خدا به را آن داشتید،

 (.472: 1372)غفّاری، « (59)النّساء/  ﴾است نیکوتر پایانش و تعاقب و بهتر شما براى( كار) این! دارید

( فرمودنـد:  عنموده است؟ امـام رضـا )   ریتفس شیخو كتابرا در  دگانیبرگزخداوند  ایآعلما گفتند: 

در  كـه ی اسـت  مـوارد از  ریغ نیانموده است و  ریتفس هیآدر دوازده  قرآنرا در ظاهر  دگانیبرگزخدا »

 خویشـاوندان  : والنـأَقنرَبِینَ  عَشِـیرَتَکَ  وَأَنـذِرْ ﴿ة فیشـر یـة  آآمده است. مورد اوّل  قرآن لیتأوباطن و 
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ی اسـت  شـرافت ، و میعظـ ی اسـت  فتـل ، و عیـ رفی است مقام نیا(. 214)الشّعرا/  ﴾!كن انذار را نزدیکت

)همـان:   «فرمـود  ذكری رسول خود براآل را مورد نظر قرارداد و  كالم نیاخداوند با  كهبلندمرتبه. آنگاه 

473.) 

 إِنَّمَـا ...﴿اسـت:   ریـ تطهیـة  آ، دگانیـ برگزو « ا طفا»دومین آیة مورد استناد امام رضا )ع( در مورد 

 گنـاه  و پلیـدى  خواهد مى ... خداوند تَطنهِیرًا: وَیُطَهِّرَکُمْ النبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنکُمُ لِیُذنهِبَ اللَّهُ یُرِیدُ

  یهـ  كهی است فتل نیا( و 33)األحزاب/  ﴾سازد پاک را شما كامالآ و كند دور بیت اهل شما از فقط را

یـی بـاالتر از   برترو  فتل رایز، مگر دشمن معاند گمراه؛ كند ینم انکارو آن را  ستین العاطّ یباز آن  ك 

 (.115:  2ق.، ج 1406)ر.ک؛ عطاردی خبوشانی،  ستینهارت متصوّر  ط

 علي )ع( مؤمنان ریام لتیاستدالل بر فضـ 10

 ییمباهله است. در گفتگـو  فهیشرآیة  )ع( به آنها استدالل فرموده است، كه امام رضا یاتیاز جمله آ

 هیـ آ نی( بـه همـ  ع) داشت، امـام  علی )ع( مؤمنان ریام لتیفت نیبزرگتر ةكه مأمون با آن حترت دربار

 وَأَبْنَـاءکُمْ  أَبْنَاءنَـا  نَـدْعُ  تَعَـالَوْان  فَقُلن لنمِالنعِ مِنَ جَاءکَ مَا بَعْدِ مِن فِیهِ حَآج کَ فَمَنن﴿: استدالل كرد

 و علـم  از بعد : هرگاهالنکَاذِبِینَ عَلَى اللّهِ لَّعْنَةُ فَنَجْعَل نَبْتَهِلن ثُم  وأَنفُسَکُمْ وَأَنفُسَنَا وَنِسَاءکُمْ وَنِسَاءنَا

 بیاییـد : بگو آنها به برخیزند، ستیز و همحاجّ به تو با كسانى( باز) رسیده، تو به( مسیح دربارة) كه دانشى

 زنان هم شما نماییم، دعوت را خویش زنان ما را؛ خود فرزندان هم شما كنیم، دعوت را خود فرزندان ما

 بـر  را خـدا  لعنـت  و كنـیم  مباهلـه  آنگـاه  خود؛ نفوس از هم شما كنیم، دعوت خود نفوس از ما را؛ خود

 (.61عمران/  )آل ﴾دهیم قرار دروغگویان

آورد و  رونیـ ب)ع( و فاطمه )س( را  نیحسی، حسن، علی حترت رسول )ص( الهدستور  نیابعد از 

؟ علما گفتنـد:  ستیچ« خودمان و خودتان»عبارت  نیای معنا دیدان یم ایآرا با خود همراه ساخت.  آنها

واالتـر از  از بنـدگان خـدا    کیـ   یپ  ثابت شد كه هـ  عبارت خود را در نظر داشته است. نیااز  امبریپ

بـود، بـه    یافتل از نف  رسول خدا كـه علـ   یدحَالزم آمده كه اَ یزناند و  ه افتل از او نبود رسول خدا و

 (.475: 1372شد )ر.ک؛ غفّاری، وجود نداشته با فهیشر ةیداللت آ

اسـت، امّـا    حی ـح )س(  و فاطمـه  )ع(نیامام حس )ع(، امام حسن ةاستدالل دربار نیمأمون گفت: ا

گفتـه باشـد، نـه     قتیچون ممکن است رسول خدا شخص خود را در حق ،ستیدرست ن ی )ع(لع ةدربار

)ع(  مـأمون كـه از پاسـج امـام رضـا      .مؤمنـان نخواهـد بـود    ریـ ام یبرا یلتیفت هیرا. پ  آ یگریفرد د
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)ر.ک؛ مفیـد،   دهـد  یخـود را از دسـت مـ    گـاه یكه جواب آمد، سؤال جا یزده شده بود، گفت وقت شگفت

. منظـور آن جنـاب،   دیكن یمامام رضا )ع( فرمود: اشتباه (. 188: 49 جق.، 1403 ،مجلسی و 38 :1372

 بنـو »فرمودنـد:   كه( ص) اكرمی است از رسول ا جملهمطلب  نیا بر لیدلبوده است و  طالب یبیّ بن أعل

منظـور   كـه « كـنم  یمـ روان  آنهای سوی همانند خودم را به مرد ای دارند یبرم ها كار نیادست از  عهیول

ـ یعل، نیحسـ یـة شـریب، حسـن و    آدر « ابناء»( بوده است و مراد از عی )علحترت  ، مـراد از  المهماالسّ

مقدّم  شانیادر آن بر  ك   یه كهی است ژگیوو  تیّخصو  نیا. شدبا  می، المهاالسّیعل، فاطمه، «نساء»

ی از مـردم  دحَاَ كه ی استشرفو  رسد ینمبه آنان  لتیفتی در آن بشر  یه كهی است لتیفتو  ستین

 ( را همانند نف  خود قرار داده اسـت عی )عل)ص( نف   امبریپدر آن شرف بر آنان سبقت ندارد، چون 

 (.441: 4تا، ج )ر.ک؛ متّقی الهندی، بی

همة مردم به جـز عتـرت خـود را از     )ص( اكرم امبریپآیة دیگر مورد اشاره در سورة یون  است كه 

ـ ا، در امبریپی عموی عبّاس، حتّمردم،  كهی ا گونهمسجد خارج نمود، به  موضـوع زبـان بـه اعتـراض      نی

ی بـاق او را  كه ستمینی! حترت فرمود: من كردی گذاردی و ما را خارج باق( را عی )علگشودند و گفتند: 

 اكـرم  امبریـ پ شیفرمـا  نیامطلب،  نیااست.  كرده نیچنخداوند  بلکه هام كردو شما را خارج  ام گذارده

هـارون بـه    ی! نسبت تو بـه مـن ماننـد    علی ا»ی )ع( فرمود: علآن حترت به  كهكند  روشن میرا  )ص(

 قـرآن ی كجاموضوع در  نیاعلما گفتند: (. 116: 2ق.، ج 1406)ر.ک؛ عطاردی خبوشانی، « ی استموس

 لِقَوْمِکُمَـا  بَـو ءَا تَ أَن وَأَخِیـهِ  مُوسَى إِلَى وَأَوْحَیْنَا﴿: دیفرما یمخداوند »( فرمودند: عاست؟ امام رضا )

 كردیم وحى برادرش و موسى به و النمُؤنمِنِینَ: وَبَشِّرِ الصَّالَةَ وَأَقِیمُوان قِبْلَةً بُیُوتَکُمْ وَاجْعَلُوان بُیُوتًا بِمِصْرَ

( متمركـز  و) یکـدیگر  مقابل را هایتان خانه و كنید انتخاب مصر سرزمین در هایى خانه خود قوم كه براى

 («87/ ون )یـ  ﴾!(شـوند  مـى  پیـروز  سـرانجام  كه) ده بشارت مؤمنان به و دارید برپا را نماز و دهید قرار

 (.477: 1372)غفّاری، 

 اهلل ـ فضیلت دوستي خویشان رسول11

: ...بگـو . : النقُرنبَـى...  فِي الْمَوَدَّةَ إِلَّا أَجْرًا عَلَیْهِ أَسْأَلُکُمْ لَّا ...قُل﴿فرماید:  یة دیگر این آیه ات كه میآ

 ﴾...[ بیـتم  اهـل =   نزدیکـانم  داشـتن  دوسـت  جـز  خـواهم  نمـى  رسالت خـود  بر شما از پاداشى هی  من
ویژگـی مخصـوص آل    زیـ نو  امّتیق)ص( تا روز  اكرم امبریپی است خاصّ تیّخصو  نیا(. 23)الشّوری/ 

 ال قَـوْمِ  وَیَا﴿است:  ( نقل فرمودهعاز نوح ) قرآنخداوند متعال در  رایز؛ گرانید)ص( است و نه  غمبریپ
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 أَرَاکُمْ وَلَکِنِّيَ رَبِّهِمْ مُّالَقُو إِنَّهُم آمَنُوان الَّذِینَ بِطَارِدِ أَنَان وَمَآ اللّهِ عَلَى إِالَّ أَجْرِیَ إِنن مَاالً عَلَیْهِ أَسْأَلُکُمْ

 بـر  تنهـا  مـن  اجـر  م.خـواه  نمـى  شـما  از پاداشى و اجر دعوت این خاطر به من! قوم اىتَجْهَلُونَ:  قَوْمًا

 پروردگارشـان  آنها چراكه كنم، نمى طرد خود از( شما خاطر به) اند، آورده ایمان كه را آنها من و خداست

 را شما ولى ،(بود خواهند من خصم قیامت، دادگاه در برانم، خود از را آنها و اگر) كرد خواهند مالقات را

 (.29)هود/  ﴾!بینم مى نادانی قوم

اش دشـمن باشـد، لـذا قلـب انسـان       ه ی از خانوادبعتی با ولی را دوست بدارد، شخص چه بسا انسان

اهلل )ص( نسـبت بـه    او را كامالآ خالصـانه دوسـت بـدارد و خداونـد دوسـت دارد در دل رسـول       تواند ینم

اسـت و   دهرسول خدا را بر امّت واجب فرمـو  کانینزدو  شانیخوی دوستی نباشد. بنابراین، زیچ نیمؤمن

آن حترت را دوست داشـته   تیبو حترت رسول )ص( و اهل  كندعمل  هیآ نیابه دستور  كه  كهر 

و بـه آن عمـل    كنـد  تـرک دستور را  نیا ك او را دشمن داشته باشد و هر  تواند ینمباشد، رسول خدا 

 رایـ زاو را دوست داشـته باشـد؛    كهرا دوست نداشته باشد، بر رسول خدا واجب است  تیبو اهل  دیننما

تقـدّم   لتیفتـ  نیـ ای بـر  شرفاست، حال چه فتل و  كرده ترکی را الهی از واجبات کی یشخص نیچن

 (.478ـ479: 1372)ر.ک؛ غفّاری، ؟! كند یمی برابربا آن  ادارد ی

 انیمدر اهلل  ، رسولدموررا نازل ف ﴾النقُرنبَى فِي النمَوَد ۀَ إِلَّا أَجْرًا عَلَیْهِ أَسْأَلُکُمْ لَّا﴿یة آی خداوند وقت

ی را بـر شـما   زیچی من برای مردم! خداوند ای فرمود: الهی ثناا حاب خود برخواست و پ  از حمد و 

ی مـردم! آن  ای پاسج ایشـان را نـداد. حتـرت فرمـود:     كس؟! دیده یمآن را انجام  ایآاست.  كردهواجب 

را  هیـ آ نیهمـ  ؟ حترتستیچ. گفتند: خوب حال بگو آن ستینی دنینوشی و خوردنواجب طال، نقره، 

. نکردنـد به وعدة خود عمل  شترشانیبی ول، میریپذ یممطلب را  نیاقرائت فرمود، آنان گفتند:  آنهای برا

ی او را بر امّت واجب فرمود و بدو دسـتور  القربا یذوی دوستاز حترت محمّد )ص( و  كردنخدا اطاعت 

 نـد ینماادا  امبریـ پاجـر را بـه خانـدان     اجر و مزد خود را در حسّ خاندانش قرار دهد تا مـردم آن  كهداد 

 (.479)ر.ک؛ همان: 

 شـتر یبواجب است. پ  هر چـه قرابـت    شانیخوی دربارة دوست کهنیابه هر روی، آنچه مسلّم است 

)ص(  امبریـ پداشتن و دوستی اولویّت دارد و هـر چـه نسـبت اشـخاص بـه       دوستی برای شتریبباشد، 

خدا در مورد عالقه و محبّت او نسـبت   غمبریپی با ولاست،  شتریبی به همان مقدار دوستباشد،  کترینزد

و  نکردنـد آن عاجز است، به انصاف برخورد  شکرزبان از  كهخدا بر امّت او نهاده  كهی تمنّبه خاندانش و 

خود همانند چشـم   نآنان را در میا تیّموقع)ص( انجام ندادند و  امبریپآن را در حسّ فرزندان و خاندان 
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اهلل )ص( و نشانة محبّت او بود، چگونـه؟ و حـال    حال رسول تیرعادر واقع،  كار نیا كهدانستند در سَر ن

 کـه نیادربـارة   اتیـ رواو اخبار و  دینما یمو آنان را به آن دعوت  دیگو میسخن  باره نیادر  قرآن كهآن 

ی بـرا رموده اسـت و  خداوند مودّت آنان را واجب ف كهی هستند كسانو همان  شندبا  میآنان اهل مودّت 

ی بـا  كسـ را  تیـ بی بـه اهـل   دوسـت مودّت و ابـراز   نیای است. قطعآن وعدة پاداش داده است، مسلّم و 

...وَ ﴿ :دیـ فرما یمـ خداونـد   رایزمستوجب بهشت خواهد بود؛  کهنیا، مگر دهد ینمانجام  مانیااخالص و 

 النفَضنـلُ  هُـوَ  ذَلِکَ رَبِّهِمْ عِندَ یَشَاؤُونَ م ا لَهُم جَنَّاتِالن رَوْضَاتِ فِي الص الِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِینَ

 إِلَّا أَجْرًا عَلَیْهِ أَسْأَلُکُمْ لَّا قُل الص الِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِینَ عِبَادَهُ اللَّهُ یُبَشِّرُ الَّذِی الکَبِیرُ * ذَلِکَ

 ایمـان  كـه  كسانى امّا شَکُورٌ: غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ حُسْنًا فِیهَا لَهُ نَّزِدْ حَسَنَةً فْیَقنتَرِ مَن وَ النقُرنبَى فِي الْمَوَدَّةَ

 آنها براى پروردگارشان نزد بخواهند، چه هر و بهشتند باغهاى در اند، داده انجام شایسته كارهاى و آورده

 كـه  را بنـدگانش  خداونـد  كـه  است چیزى همان این * !بزرگ( بخشش و) فتل است این است؛ فراهم

رسالت  برای شما از پاداشى هی  من: بگو! دهد مى نوید بدان اند، داده انجام  الح اعمال و اند آورده ایمان

 بـر  دهد، انجام نیکى كار ك  هر و ،[ بیتم اهل=   نزدیکانم داشتن  دوست جز كنم، نمى درخواست خود

ــ)ال ﴾اســت ارسپاســگز و آمرزنــده خداونــد چراكــه افــزاییم، مــى او  نیکــى )همــان/  ( «22ـــ23ی/ ورشّ

 .(481ـ482

 ـ فضیلت سالم و درود بر اهل بیت11

 صَلُّوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا النَّبِيِّ عَلَى یُصَلُّونَ وَمَلَائِکَتَهُ اللَّهَ إِنَّ﴿این است كه:  هیآسخن خدا در 

 بـر  ایـد!  آورده ایمان كه كسانى اى فرستند. مى درود مبرپیا بر فرشتگانش و خداتَسْلِیمًا:  وَسَلِّمُوا عَلَیْهِ

ـ ا(. پ  از نـزول  56)األحزاب/  ﴾باشید( او فرمان) تسلیم كامالآ و گویید سالم و فرستید درود او  هیـ آ نی

ـ ، میدانـ  یمـ بـر شـما را    كردنرسول اهلل! نحوة سالم  او گفتند: ی دندیرس)ص(  امبریپمردم خدمت  ی ول

ـ ألّلهُـمَّ  َـلِّ   :»دییـ بگو نیچن نیافرمود:  امبریپفرستادن بر شما چگونه است؟ شیوة درود  دییبفرما ی عَلَ

بر محمّد و آل محمّـد   ایخدا: دٌیمَجت دٌیحَمِ نَّکَإت مَیاهِبرَإتوَ آلت  مَیاهِبرَإتی عَلَ تَی َلَّ اكَمَمُحَمَّد وَ آلتت مُحَمَّد 

)غفّـاری،  « ی. همانا تو ستوده و بزرگـی ا فرستادهرود د میابراهو آل  میابراهبر  كهدرود فرست، همانگونه 

 (.118: 2ق.، ج1406و عطاردی خبوشانی،  485: 1372

ی اسـت  مواردمطلب از جمله  نیا؟! همه گفتند: نه. مأمون گفت: دیداری سخنمورد  نیادر  ایآحال 

« آل»در مـورد   قـرآن ز ی اتـر  واضحیة آ ایآی ولو همة امّت بر آن اتّفاق دارند،  ستین اختالفدر آن  كه
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ـ ﴿فرمایـد:   ؟ امام رضا )ع( با استناد به آیة هشتم فرمود: آری. خداوند متعال میدیدار  * وَالنقُـرنآنِ  سی

 ﴾یهسـت  امبرانیـ پ از تـو كه  * زیآم حکمت قرآن به سوگند. نیس ،ای النمُرنسَلِینَ: لَمِنَ إِنَّکَ النحَکِیمِ *
ی در كسـ محمّد )ص( اسـت و  «  ی»؟ علما گفتند: ستیچ«  ی»منظور از  نمیبب(. بگویید 1ـ3/  )ی

  یه كهفرموده  تیعنای فتل( فرمود: خداوند به محمّد و آل محمّد عندارد. حترت رضا ) شک باره نیا

 اءیانبجز  ك   یهخداوند بر  رایز؛ شدیندیبخوب در آن  كهی كس. مگر رسد ینمو ب آن  نهكُبه  ك 

 جهانیـان  میـان  در نوح بر سالم :نیالنعَالَمِ يِف نُوحٍ  يَعَل سَلَامٌ﴿: دیرماف یمخود سالم نداده است. خدا 

(. یـا  109)همـان/   ﴾ابـراهیم  بـر  سـالم إِبْـرَاهِیمَ:   عَلَى سَلَامٌ﴿فرموده است:  زین .(79)الصّافّات/  ﴾!باد

ـ  (،120)همـان/   ﴾هـارون  و موسـى  بر سالم وَهَارُونَ: مُوسَى عَلَى سَلَامٌ﴿فرموده است:  ی نفرمـوده  ول

 عَلَـى  سَلَامٌ﴿هارون. امّا فرموده است:  ی و موس، سالم بر آل میابراهاست: سالم بر آل نوح، سالم بر آل 

 كـه هنگام مأمون گفـت: دانسـتم    نیای سالم بر محمّد و آل محمّد. در عن(؛ ی130)همان/  ﴾یَاسِینَ إِلن

 .(626: 2ق.، ج 1297طاردی خبوشانی، ع)ر.ک؛ است  تیبنزد شما اهل  زین نکته نیا انیبشرح و 

 ـ حقوق اهل بیت )ع(12

 را نزدیکـان  حـسّ  و حَقَّـهُ...:  النقُرنبَـى  ذَا وَآتِ﴿فرمایـد:   یة مورد استناد دیگر این آیه است كه میآ

و جبّار آنان را بدان اختصاص  زیعزخداوند  كهی تیّخصو داللت دارد بر  هیآ نیا(. 26)اإلسراء/ ﴾بپرداز...

ی فاطمـه!  ا»فرمـود:   )ص( امبریـ پنـازل شـد،    هیآ نیا كهی وقتاست.  دهیبرگزامّت  ریسااست و بر  داده

ی است میغنااز جمله  فدک نیااهلل. حترت فرمود:  رسول ا: بله یكردالسّالم، عرض هایعلحترت فاطمه، 

ی ندارند مسهدر آن  نخداوند مال من است و دیگرا کمحُبدون جنگ به دست آمده است، لذا طبس  كه

)متّقـی الهنـدی،   « ، مال تو و فرزندان توستریبگ، آن را دمیبخشخدا امر فرموده، آن را به تو  كهو حال 

 (.767: 3تا، ج  بی

هـر   بدانیـد  النقُرنبَـى...:  وَلِـذِی  وَلِلرَّسُولِ خُمُسَهُ لِلّهِ فَأَنَّ شَيْءٍ مِّن غَنِمْتُم أَنَّمَا وَاعْلَمُوان﴿یة آدر 

 ﴾و... اسـت  امبریـ پالقربـاى   ذى براى و پیامبر، براى و خدا براى آن خم  آورید، دست به غنیمت گونه
سـاخته   نیقـر اهلل  را به سهم خود و سهم رسـول  امبریپ شاوندانیخو، سهم انیب نیا(. خدا با 41)األنفال/

ه، و مردم را در ی دادجای مکانخداوند آنان را در  رایزامّت و آل است؛  نیب زیتماوجه  کی زین نیااست. 

 دهیـ برگزاست و در آن مـورد آنـان را    دهیپسندی خود برا كه دهیپسندی آنان همان را برا، و گریدی جا

او را در آنچـه بـا    شـاوندان یخواسـت و بعـد    دهفرمـو ذكررا  امبریپ، سپ  كردهاست. اوّل از خود شروع 
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ی خـود  بـرا خـدا   كـه یی را هـا  زیچدست آمده باشد. همانا  آن به ریغی و زیخونربدون جنگ و  اجنگ ی

 أَنَّمَـا  وَاعْلَمُوان﴿حسّ است:  اش گفتهفرموده است و  باره نیااست و در  دهیپسند زینی آنان برا، دهیپسند

 نـده یپای اثـر و  دمؤكّی دیتأك نیا. پ  ﴾النقُرنبَى... وَلِذِی وَلِلرَّسُولِ خُمُسَهُ لِلّهِ فَأَنَّ شَيْءٍ مِّن غَنِمْتُم

رو و پشـت سـر در آن راه    شیپباطل از  كهی ناطس قرآنآمده؛  قرآنی آنان در برا كه امتیقوز است تا ر

 .نازل گشته است دیحمو  میحکی خدا شیپندارد و از 

را منزّه دانسته اسـت و فرمـوده:    شخوی تیبیّة  دقات، هم خود و هم رسول خود و اهل قتامّا در 

 وَفِي وَالنغَارِمِینَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبُهُمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَیْهَا وَالنعَامِلِینَ النمَسَاکِینِوَ لِلنفُقَرَاء الص دَقَاتُ إِنَّمَا﴿

 و مسـاكین  و فقـرا  خـاصّ  هـا  : زكـات حَکِـیمٌ  عَلِـیمٌ  وَاللّهُ اللّهِ مِّنَ فَرِيضَةةً  الس بِیلِ وَابْنِ اللّهِ سَبِیلِ

 اقـدام  محبّـت ایشـان   جلـب  براى كه كسانى و كشند مى متزح آن( گردآورى) براى كه است كاركنانى

 راه. در وامانـدگان  و خـدا ( آیـین  تقویت) راه در بدهکاران،( دین اداى) بردگان،( آزادى) براى و شود مى

)ر.ک؛ عطـاردی خبوشـانی،    (60)التّوبـه/  ﴾است حکیم و دانا خداوند و است الهى( مهمّ) فریتة یک این

 (.120: 2ق.، ج 1406

 وجوب اطاعت از اهل بیت ـ13

 اى مِـنکُمْ...:  األَمْرِ وَأُوْلِي الرَّسُولَ وَأَطِیعُوان اللّهَ أَطِیعُوان آمَنُوان الَّذِینَ أَیُّهَا یَا﴿: دیـ فرما یمخداوند 

 او ـیاى =   األمـر  اولـو  و خـدا  پیـامبر  كنیـد  اطاعـت  و! را خدا كنید اطاعت! اید آورده ایمان كه كسانى

او را  تیبو آنگاه اهل  امبریپ، سپ  كردهاز خود آغاز  زین هیآ نیا(. خداوند در 59)النّساء/  ﴾را...[ پیامبر

 الَّـذِینَ  آمَنُوان وَالَّذِینَ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَلِیُّکُمُ إِنَّمَا﴿فرمایـد:   می تیوالیة آدر  نیهمچنفرموده است.  ذكر

 كـه  آنها و او پیامبر و خداست تنها شما ولىّ و سرپرست رَاکِعُونَ: مْوَهُ الزَّكَاةَ وَیُؤنتُونَ الصَّالَةَ یُقِیمُونَ

 .(55)المائده/  ﴾دهند مى زكات ركوع، حال در و دارند مى بر پا را نماز كه ها همان اند؛ آورده ایمان

اطاعـت خـود گردانـده اسـت.      نیقـر )ص( را همراه و  اكرمخداوند اطاعت از آنان و اطاعت از رسول 

سهم آنان را همراه  كه حترت رسول )ص( همراه نموده است، همچنان تیوالآنان را با  تیوال نیهمچن

 میعظـ و منـزّه اسـت خـدا و چـه      پاک. نیقر شیخوبا سهم 1ءیفَو  متیغناز  )ص( اكرمبا سهم رسول 

 (.490: 1372)غفّاری، !« تیباهل  نیااست نعمت او بر 
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 ـ اهل ذکر چه کساني هستند؟14

 فَاسْـأَلُوان  إِلَـیْهِمْ  نُّـوحِي  رِجَاالً إِالَّ قَبْلِکَ مِن أَرْسَلننَا وَمَا﴿:دیفرما یم قرآناوند در خد كه هیآاین 

 اگـر ! نفرسـتادیم  كردیم، مى وحى آنها به كه مردانى جز تو، از پیش و تَعْلَمُونَ: الَ کُنتُمْ إِن الذِّکنرِ أَهْلَ

 شده برانگیخته مردان همین میان از اسالم پیامبر اینکه از نکنید تعجّب تا) بپرسید آگاهان از دانید، نمى

 (.43)النّحل/  ﴾(است

 نیـ د ورت آنان ما را بـه   نیااست؟ در  زیجای زیچ نیچن ایآاهلل!  سبحان»فرماید:  امام رضا )ع( می

 بـاره  نیـ ادر  ایـ آاز اسالم بهتر اسـت! مـأمون گفـت:     نیدو خواهند گفت: آن  كردخود دعوت خواهند 

و  میهستاهل او  زیناهلل است و  رسول ذكربر خالف گفتة علما؟ امام رضا )ع( فرمود: بله،  دیداری حیتوض

 أُوْلِـي  یَـا  اللَّـهَ  ...فَاتَّقُوا﴿: دیفرما می كهروشن است، آنجا  كامالآة طالق سورو در  قرآنمطلب در  نیا

 از پـ   مُبَیِّنَـاتٍ...:  اللَّهِ آیَاتِ عَلَیْکُمْ یَتنلُو ر سُولًا*  ذِکنرًا مْإِلَیْکُ اللَّهُ أَنزَلَ قَدْ آمَنُوا الَّذِینَ النأَلنبَابِ

 تـذكّر  مایـة  كـه  چیزى خداوند( زیرا! )اید آورده ایمان كه خردمندانى اى بپرهیزید خدا( فرمان مخالفت)

 تـالوت  شـما  بر را خدا روشن آیات كه فرستاده شما سوى به كرده؛ * )یعنی( رسولى نازل شما بر است

)عطـاردی   میهسـت اسـت و مـا هـم اهـل او     « ذكر» )ص((. پ  رسول خدا 10ـ11)الطّالق/ ﴾كند... مى

 (.120: 2ق.، ج 1406خبوشانی، 

 صالةـ مأمور به 15

 نماز به را خود خانواده عَلَیْهَا...: وَاصْطَبِرن بِالصَّلَاةِ أَهْلَکَ وَأنمُرن﴿: دیفرما یم كهاست  نیاآخرین آیه 

ما را همراه امّت، امر به  كهی خاصّ ماست ژگیو نیا(. 132)طه/  ﴾باش... شکیبا آن انجام بر و ه؛د فرمان

حترت رسول )ص( بعد از  كهی را به ما داده است ژگیو نیاامّت  ریسای از جدااقامة نماز فرمود. سپ  

( و فاطمـة  زهـرا )س(   ع) یعلـ ی پنجگانه، به در خانة ها نماز، نُه ماه تمام، هر روز در وقت هیآ نیانزول 

از  کیـ   یهـ خـدا نیـز   «. ، یَرحَمَکُمُ اهللُ: نماز، لطب و رحمت خدا بر شما بادالصاَلةُ: »فرمود یمو  آمد یم

اسـت و تنهـا مـا را از خانـدان      نکـرده  اكرامی داشته، گرامما را بدان  كهی كرامت نیچنرا به  اءیانباوالد 

ی حاضـر در  علمـا مـأمون و   نجـا یادر  رق میـان آل و امّـت.  پ  این است فمخصوص نموده است. اءیانب

، )ر.ک؛ همـان  دیـ فرما تیـ عنا ریـ خی جزا تیبامّت به شما اهل  نیااز  ابتینمجل  گفتند: خداوند به 

 (.121 :2ق.، ج 1406عطاردی خبوشانی، 
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 گیری نتیجه

در واقع، ردّ و بـدل   باشد و  با هم نظر كردن حقیقت و ماهیّت یک امر می»مناظره در لغت به معنای 

بـه معنـای   « عتـرت » .كه در ا ل قائم به دو نفر است: سائل و مجیـب « در آن امر است ها  شهیاندشدن 

آن حترت اسـت و عتـرت    ةذرّیّ( آل محمّد )ص .نزدیک باشندبه انسان است كه بسیار  یا لهینسل و قب

را كـه آن  انـد آنچـه    ه س كـرد ن هسـتند كـه تصـدی   اآن حترت، ا حاب عبایند و امّت آن حترت، مؤمن

مخصوص كسانی است كه از نظر علم و دانش به « النّبی آل» اند گفتهاست و  هورداز جانب خدا آحترت 

راغب ا فهانی  .پیامبر اختصاص دارند. علم ایشان از ناحیة پیامبر آغاز شده است و بدو نیز پیوسته است

ی با هم جمع شوند، خواه آن امر مسألة دین ا دهیایا  گوید: هرگروهی كه به واسطة امری در باب امّت می

كند. این امر جامع، امری اجبـاری یـا اختیـاری باشـد و      واحد، زمان واحد یا مکان واحد باشد فرقی نمی

طلحة شافعی چهار ا طالح، برای خویشاوندان پیامبر اسـالم ذكـر كـرده     ابن. باشد  می« اُمَم»جمع امّت، 

ق.،  1419شافعی، « )القربی آل رسول، اهل بیت، عترت و ذوی»گردد:  المطّلب برمیكه نَسَب آنها به عبد

ی مترادفـی اسـت كـه بـه     هـا   واژهو سنّت، اهل بیت، آل، عترت، قربی، ذُریّـه، از   قرآن(. بنابراین، در 31

 داده است. آنهاهارت را به  گردد كه آیة تطهیر سند ط خویشاوندان پیامبر اسالم)ص( بازمی

جامعـه بـه    سیاسـی و  علمـی ، دینـی مرجع  اسالمی، ةفرد جامع باتقواترینو  داناترینبه عنوان  امام

 .آن را داراسـت  مـدیریّت و  رهبـری  بـرای الزم  شایستگیاز همه،  بیش اساس، همینرود و بر  می شمار

 یرةاسـت و سـ   یافتهتمام  ینیّتتجسّم و عالسّالم،  یت، علیهمب  ، گفتار و كردار اهلیشهدر اند یمقرآن كر

 .در ابعاد گونـاگون آن اسـت   ی، روشنگر كتاب الهیممستقیرغ یا یمآنان، مستق یمانةو سخن حک یمانهكر

بـوده اسـت.    قرآن یراحکام و تفس یان، بیند یغتبل )ع( امامان معصوم مهمّ یها  از رسالت یکی ،رو یناز ا

اختـر تابنـاک آسـمان امامـت و      ینتا به هشـتم  گردیده آنهادر دست به دست یری و تفس یقرآن یراثم

امام رضا )ع( با پرداختن بـه آیـات تطهیـر، مباهلـه،      ید.رس( ع)ضا الرّ یبن موس یّحترت امام عل یت،وال

 دفرماین یمو در تفاوت عترت با امّت اشاره  دیننما یممودّت و آیات دیگر دوری عترت را از پلیدی اثبات 

بـزرگ  ـورت گرفتـه     خـدای  از سوی ها آن گزینش كهت است امّ میاناز  برگزیده افرادی «عترت»كه 

خداوند اطاعت از آنـان و   است. پیامبر )ص(امّت بعد از  رهبری برای آنها  الحیّت گزینشعلّت و است 

 .اطاعت خود گردانیده است نیقر)ص( را همراه و  اكرماطاعت از رسول 
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 ها نوشت پي

خونریز ی عایـد مسـلمانان    ون كارزار و جنگ كه بدو است از كافران مالیفَیء در ا طالح فقها  ـ1

 .(419: 1، ج 1373)حلّی،  خراج و مانند آنها ،جزیه مثل ؛شده است

 منابع و مآخذ

 .قرآن کریم

مطبوعـاتی   ةسـ مؤسّ. قـم:  هأثـر فـي غریـب الحـدیث و     هايةالنّ(. 1367د. )اثیر، مبارک بن محمّ ابن

 .اسماعیلیان

. قم: مؤسّسـة نشـر اسـالمی )جامعـة مدرّسـین      التّوحیدق.(. 1416)علی. بن  محمّد ) دوق(، بابویه ابن

 حوزة علمیّه(.

ی. تهـران:  اراكبر غفّ یعل ةترجم. أخبار الرّضا )ع( ونیع(. 1372) ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

 یّه.انتشارات اسالم

اكبر غفّاری. قـم: انتشـارات    . تصحیح علیمعاني األخبار(. 1361)ــــــــــــــــــــــــــــ . ـــــــ

 .اسالمی )جامعة مدرّسین حوزة علمیّه(

 . بیروت: دارالمعرفه.تفسیر القرآن العظیمم.(.  1978كثیر، ابوالفداء اسماعیل. ) ابن

 وت: دار إحیاء التّراث العربی.. بیرالعرب لسانق.(. 1408منظور، محمّدبن مکرم. ) ابن

 األعلمی. مؤسّسةبیروت:  .القرآن یرتفس يهان ف البر ق.(.1419هاشم. ) بحرانی، سیّد 

 . تهران: دار العلم.سیمای پیشوایان در آینة تاریخ(. 1388پیشوایی، مهدی. )

 بی.. بیروت: دار إحیاء التّراث العرالجامع الصّحیح(. تا ترمذی، محمّد بن عیسی. )بی

. قـم: مركـز چـاپ و نشـر سـازمان      حیات فکری و سیاسي امامان شـیعه (. 1369جعفریان، رسول. )

 تبلیغات اسالمی.

 .. تهران: چاپ گویاغهصحاح اللّ. (1368جوهری، اسماعیل بن حمّاد. )

. ش مجلّة تخصّصي الهیّات و حقـوق «. قرآنامام رضا )ع( و رسالت تبیین (. »1383خرقانی، حسن. )

 .161ـ192 .  ص14

 .دهخدا ةنام لغت ةسسّؤمتهران:  .نامة دهخدا لغت(. 1377) .اكبر علیدهخدا، 

http://www.wikifeqh.ir/جزیه


 آباد حسن مجیدی و اعظم نا ریان خلیل  44

 

و النّشـر و   للطّباعةِة. بیروت: دار الفکـر  تاج العروس من جواهر القاموسق.(.  1414زبیدی، مرتتی. )

 التوزیع.

 البالغ. سةمؤسّ. بیروت: مطالب السئول في مناقب آل رسولق.(.  1419شافعی، محمّد بن طلحه. )

 . تهران: انتشارات آمون و بنیاد شریعتی.امّت و امامت(. 1382شریعتی، علی. )

. مشـهد: المـؤتمر العـالمی االمـام الرضـا      مسـنداالمام الرضـا  ق.(. 1406عطاردی خبوشانی، عزیزاهلل. )

 )آستان قدس رضوی(.

 .سوهانتشارات اُ . قم:اصول کافي(. 1372) .كلینی، محمّد بن یعقوب

 .مؤسّسةِالَّسالة. بیروت: کنز العمّال في سُنَن األقوال و األفعالتا(.  ی الهندی، عالءالدّین علی. )بیمتّق

 .الوفاء ةسمؤسّ. بیروت: بحاراالنوارق.(. 1403. )محمّدباقر، مجلسی

 .. بیروت: النّعمانمنطقق.(. 1421مظفّر، محمّدرضا. )

 درریگی. تهران: فرهنگ معا ر.. ترجمة محمّد بنالمنجد(. 1378معلوف، لوئی . )

 .. بیروت: دار المفیدالفصول المختاره(. 1372مفید، محمّد بن محمّد. )

 


