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چكيده
ــير قرآن، «الميزان» اثر گرانقدر عالمة معاصر طباطبايى، بى  ترديد يكى  در ميان تفاس
ــت كه هرچند روش تفسيرى آن مبتنى بر تقسير قرآن  ــير ترتيبى قرآن اس از بهترين تفاس
به قرآن است، اما استناد به منابع حديثى فريقين در تفسير قرآن و باالخص در تبيين مقام 
واالى اهل البيت پيامبر6، اين تفسير را از صرف فقط تفسير قرآن به قرآن بودن خارج 
كرده و از جهت تكيه بر روايات و استفاده از منابع حديثى، آن را به عنوان ميزان و الگو در 
تفسير قرآن مطرح كرده است. بر همين مبنا، اين پژوهش بر آن است تا جايگاه و فضايل 
ــى در «الميزان» توضيح داده،  ــه  هاى عالمه طباطباي ــل البيت را با تكيه بر آرا و انديش اه

كيفيت و چگونگى آن را مورد پژوهش قرار دهد. 
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بيان مسأله
انسان فطرتاً كمال جو است. مطلوب انسان هرچه باشد، خصيصة فطرى كمال  طلبى وى 
باعث مى  شود پس از نيل به آن مطلوب، باز هم قانع نشود و مرتبه  اى فوق آن را طلب كند. 
ــتيم و سعى در  ــان، همواره در پى يافتن فرد اكمل هس ــاس ما به عنوان يك انس بر اين اس
نزديك شدن و همانندى با وى داريم. اگر طالب جماليم و صاحبان جمال را دوست مى  داريم، 
ــت كه همة زيبايى  ها را در خود جمع كرده  جلوة جمال حق، اهل بيت پيامبر اكرم6، اس
ــت. آل محّمد6، مستجمع جميع كماالت، حسن  ها و خوبى  هاست و منشأ خير و تمام  اس
بركات آسمانى است؛ و از طرفى، «الميزان فى تفسير القرآن» اثر گران  قدر عّالمة معاصر سيد 
محّمد حسين طباطبايى، رضوان  اهللا  تعالى  عليه، بى  ترديد، يكى از بهترين تفاسير ترتيبى قرآن 
ــرفصلى تعيين كننده در علم تفسير قرآن است و هرچند روش تفسيرى و گرايش  كريم و س
ــت، اما در اين ميان آنچه فراموش شده است  ــير قرآن به قرآن اس محورى آن مبتنى بر تفس
ــمند در تبيين فضائل اهل البيت:، به جا گذاشته است.  ــت كه اين تفسير ارزش تأثيرى اس
به گونه  اى كه اين تفسير را از صرف تفسير قرآن به قرآن بودن خارج كرده و از جهت تكيه 
بر روايات و استفاده از منابع حديثى، عالوه بر ارائة شيوه  اى نو در عرصة تفسير قرآن، آن را 
ــير قرآن مطرح كرده است. گفتنى است عّالمه طباطبائى(ره)  به عنوان ميزان و الگو در تفس
برخالف ديگر مؤلّفان شيعى تفاسير مأثور، تنها از منابع شيعى استفاده نكرده بلكه از مجامع 
ــيارى نقل كرده و دربارة آن  ها  ــّنت و كتب علماى اهل تسّنن نيز روايات بس حديثى اهل س
ــت. بر همين مبنا، اين پژوهش مى  كوشد تا جايگاه و فضايل  ــى پرداخته اس به بحث و بررس
ــه هاى عّالمه طباطبايى در «الميزان» توضيح داده،  اهل البيت:، را با تكيه بر آرا و انديش
كيفيت و چگونگى آن را مورد پژوهش قرار دهد. روشى كه به كار گرفته شده، روش «تحليل 
ــت. رويكرد اصلى تحليل و تفسير در  ــت كه با ابزار كتابخانه  اى صورت گرفته اس محتوا» اس
ــت.  ــير «الميزان» دربارة اهل البيت:، اس اين مقاله، تمركز بر مفاهيم قرآنى و روايى تفس
ــع حديثى، ديدگاه  هاى  ــا مراجعه به فرهنگ  هاى لغت و نيز جوام ــذا براى انجام آن، ابتدا ب ل
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ــده و پس از آن، ضرورت معرفت  ــتخراج ش صاحب  نظران در زمينة مفهوم «اهل البيت» اس
ــان در قرآن و روايات تشريح شده است و  ــناخت اهل البيت:، و جايگاه و منزلت ايش و ش
ــتخراج آرا و نظرات عّالمه طباطبايى از البالى تفسير «الميزان»، فضايل اهل  ــپس با اس س

بيت مورد تبيين و بررسى قرار گرفته است. 

مقّدمه
ــمت كمال  ــى ويژه وجود دارد كه آن  ها را به س ــودات، ميل و كشش ــة موج در درون هم
ــل هدايت عمومى و يا هدايت  ــت مى  كند. اين قانون عام كه به نام «اص ــان هداي مطلوب ش
تكوينى» ناميده مى  شود، سراسر هستى را احاطه كرده و اعتقاد به آن از جهان  بينى توحيدى 

سرچشمه مى  گيرد؛ چنان كه فرمود: 
(ربنا ا�ی اعطى لك شئ خلقه ثم هدی)؛

«پروردگار ما خدايى است كه براى هر پديده، خلقت شايسته  اش را عطا كرده، 
و آن گاه در مسير تكاملى خود، هدايت فرموده است». 

ــاّم هدايت عمومى و تكوينى  ــا وجود اين كه محكوم به قانون ع ــان ب در اين ميان، انس
ــى خود، نيازمند  ــاب، تفّكر و ادراكات عقل ــاى آزادى، اختيار، انتخ ــت، به لحاظ ويژگى  ه اس
ــير طوالنى و پر پيچ و خم تكامل رهنمون باشد كه آن  ــت كه او را در مس هدايت ويژه  اى اس
ــريعى مى  نامند. بر همين اساس است كه از آغاز زندگى بنى  را اصطالحًا ضرورت هدايت تش

آدم، «هدايت تشريعى» آفريدگار شامل حال انسان شده است؛ چنان كه فرمود: 
(فاما ياتينكم مىن هدی فمن اتبع هدای فال يضل و ال يشىق) (طه/123)؛ 

ــى از آن راهنماى من  ــما را راهنمايى آمد، هر كس ــرگاه از جانب من ش «ه
متابعت كند، نه گمراه مى  شود و نه تيره  بخت». 

ــاس شرايع الهى، با دو اهرم  هاديان اعم از پيامبران اولوالعزم و يا پيامبران تبليغى، بر اس
ــاد و هدايت مردم پرداختند؛ تا  ــير، بى  وقفه، يكى پس از ديگرى، به ارش نيرومند انذار و تبش
آنگاه كه نوبت به حضرت ختمى مرتبت رسيد و اديان الهى به دين جهانى اسالم پايان يافت. 
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آرى، شرايع آسمانى به شريعت اسالم ختم شد ولى «هدايت تشريعى» براى سعادت همگانى 
ــر  ــان ادامه يافت و تا انقراض عالم و نفخ صور هم ادامه خواهد يافت؛ زيرا تا نوع بش همچن
ــت كه پيامبر گرامى  ــت. اين اس ــاد و هدايت الهى نيز نياز مبرم اس در دنيا وجود دارد، به ارش
ــت كه باب نبّوت را ختم، و باب «امامت  » اس

   


     

  
  » ،6ــالم اس

ــس از پيامبر خاتم6، اهل بيت  ــرت:،» را افتتاح كرد؛ تا پ ــت اهل البيت و عت و والي
» باشند. به همين دليل، پيامبر6،   



  » عصمت، هادى بشر و مصداق حقيقى آية

در حديث ثقلين، كه متواتر بين فريقين است، پس از خود، عترت و اهل البيت عصمت را در 
معيت و همراه كتاب اهللا معرفى كرد و تمّسك به آن دو را كه جدايى  ناپذيرند مورد تأكيد قرار 
ــت، مقام و منزلت امام على7،  ــريف منزلت كه آن هم در مقام تواتر اس داد، و در حديث ش
را در همان شوؤن جزو نبّوت قرار داد. مقام واالى اهل البيت پيامبر6، به صورت آشكار 
در تفسير شريف «الميزان» ترسيم شده و عّالمه طباطبايى در تفسير خويش، نكات تفسيرى 
ــت؛ به  ــادى را در فضيلت على7، و اهل بيت او، ضبط و نگهدارى كرده اس ــث زي و احادي
ــير را صرفًا از قرآن به قرآن بودن خارج كرده و آن  گونه  اى كه رنگ و جال و روش اين تفس

را به عنوان آميزه  اى از نوع تفسير قرآن به قرآن اثرى جلوه  گر ساخته است. 

تبيين مفهوم «اهل البيت»
 :     .ــخص، بستگان و خويشاوندان اوست »: اهل ش 


 


  

 ،    »
 : اهل شخص، مخصوص  ترين افراد به شخص است (ابن منظور، 1363: 254/1).      

طريحى مى  گويد: 
ــده است؛ زيرا هر  ــت كه «هاء» به «همزه» قلب ش «آل» اصلش «اهل» اس
ــردد و تصغير «آل»، «أهيل»  ــه  اش برمى  گ چيز در تصغيرش به اصل و ريش

است (طريحى، 1408: 314/5 – 313). 
راغب اصفهانى مى  گويد: 

«آل» مقلوب «اهل» است، تنها فرقى كه بين آن دو وجود دارد آن است كه 
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«آل» تنها به «اعالم ناطقين»، يعنى اسامى شخصيه  اى كه از دستة ناطقين 
ــرف و افضل آن؛ چنان كه گويند:  ــود؛ آن هم فرد اش ــتند، اضافه مى  ش هس
«آل اهللا، آل السلطان» ولى «اهل» به اعالم و اسم  هاى نكره، ازمنه، امكنه و 
افراد غير شريف نيز اضافه مى  شود؛ چنان كه گويند: «اهل اهللا، اهل السلطان، 

اهل زمان فالن و اهل الخياط» (راغب اصفهانى،1961: 30). 
ظاهراً معناى حقيقى اين كلمه عبارت است از انس با وابستگان خاص، سپس اين معنا از 
نظر توسعه داراى مراتبى است. پس زن و فرزندان و نواده  ها و دامادها از جمله اهل هستند. 
هر قدر عالقه و وابستگى شديد و خصوصيت بيشتر شود، عنوان اهل بودن قوى  تر مى  شود. 
پس گاهى ممكن است كه يك فرد از آخرين مراتب پايين، نزديك  تر و اولى  تر از مراتب باال 
ــد و به عكس، كسى كه تعلّق و خصوصيتش با شخص منتفى شود، عنوان اهل بودنش  باش

هم منتفى خواهد شد. همچنان كه خداوند فرمود: 
(انه ليس من اهلک انه عمل غري صالح) (هود/46). 

ابن فارس دربارة كلمة «بيت» گويد: 
ــه دارد، و آن  ــت و يك اصل و يك ريش ــة باء و ياء و تاء اس «بيت» از ريش
عبارت است از مأوى و محّل برگشت و محّل اجتماع اشياى متفرقه. به شعر 
هم كه بيت مى  گويند به همين مناسبت است كه بيت شعر، محّل جمع الفاظ 
ــت؛  ــرايط خاص و وزن و قافيه و امثال آن اس و حروف و معانى متفرقه با ش
ــخص و كسانى كه نزد  ؛ عيال ش


   





        :«و «البيت

او مى  خوابند و در نزد او شب غذا مى  خورند. «اهل البيت»، يعنى ساكنان آن 
ــده است  خانه، ولى كلمة «اهل البيت» در آل نبى6، معمول و متعارف ش

(ابن فارس، 1420: 324/1). 
در «معانى االخبار» آمده است كه از امام باقر:، سؤال شد: 

آل محّمد6، چه كسانى هستند؟ حضرت فرمودند: منظور از آل محّمد6، 
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ــتند. از امام صادق:، سؤال شد: آل كيست؟  ــل آن حضرت هس ذّريه و نس
فرمود: ذّرية محّمد6، هستند. گفته شد، پس اهل كيانند؟ فرمود: ائمه:. 
ــد كه منظور از آل در اين آيه كه مى  فرمايد: آل فرعون را به  به امام عرض ش
ــت؟ امام فرمود: به خدا جز ذّرية فرعون  ــديدترين عذاب داخل كنيد، چيس ش

كسى ديگر مراد نيست (طريحى، 1408: 314/5 - 313).

كاربرد كلمة «اهل البيت» در قرآن
كلمه «اهل بيت» در قرآن سه بار آمده است: 

نخست در سورة قصص مى  خوانيم: 
ْهِل َنْيت يَْكُفلُونَُه لَُكْم) (قصص/12)؛ 

َ
ُدلُُّكْم بَلَ أ

َ
(َهْل أ

ــما را به خانواده اى راهنمايى كنم كه  ــى آمد و گفت: آيا ش «پس خواهر موس
براى شما از وى سرپرستى كند؟» 

اين آيه اشاره به داستان حضرت موسى7، در اّيام كودكى دارد كه شير هيچ دايه  اى را 
ــما را  ــى به آن  ها گفت: آيا مايليد كه من ش در كاخ فرعون قبول نمى  كرد. آنگاه خواهر موس
بر خانواده  اى كه دايه و پرستار اين طفل شوند، راهنمايى كنم؟ مراد از اهل بيت در اين آيه، 
ــتار طفل است، يعنى مادر خانواده اطالق  ــت و به كسى كه در خانواده دايه و پرس واضح اس

شده است. 
دومين آيه در سورة هود آمده است كه:

ْهَل اْكَْيت) (هود/73).
َ
ْمِر اهللاِ رمَْحَُت اهللاِ َو بََرAتُُه َعلَْيُكْم أ

َ
َيْعَجبنَِي ِمْن أ

َ
(َقالُواْ أ

ــاره همسر حضرت ابراهيم7، داد،  ــارت داشتن فرزند را به س بعد از آن كه خداوند، بش
ــرش متعّجب شد، اّما فرشتگان به او گفتند: «آيا از كار خدا در  او به خاطر پيرى خود و همس
ــگفت هستى كه رحمت و بركات خداوند مخصوص شما اهل بيت رسالت است». در اين  ش
آيه نيز منظور از اهل بيت آشكار است و شامل خاندان و خانوادة حضرت ابراهيم7، است. 

سومين آيه در سورة احزاب است كه مى  فرمايد:
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َرOُْم َيْطِهريًا)؛ «به  ــِت َو ُفَطِهّ ْهَل اْكَْي
َ
ــُم الرِّْجَس أ ــا يُِريُد اُهللا Vُِْذِهَب َعنُك َم Xإِغ)

ــتى كه خداوند، مى  خواهد پليدى را از شما اهل بيت بزدايد و كامًال پاك  راس
و پيراسته  تان كند». 

جايگاه و منزلت اهل البيت:، در قرآن و روايات
ــت به بركت اهل بيت پيامبر  ــتى اس و اّما مهم  ترين نعمت دنيوى كه اصل وجود و هس
اكرم6 است؛ زيرا ايشان علّت غايى خلقت و سبب آفرينش عالمند؛ چون زمين و آنچه در 
آن است فقط به خاطر آن  ها آفريده شده است. همان طور كه پيغمبر اكرم6، فرموده  اند: 

»؛  
    

  ،  



  


 »

«يا على، اگر من و تو نبوديم خداوند خلق را نمى  آفريد».1
و ِسّرش اين است كه خداوند موجود برتر را در عالم، علّت غايى و سبب آفرينش موجود 
پست  تر قرار داده است. زمين را خلق كرده براى روييدن نباتات و نباتات را خلق كرده براى 
حيوانات و حيوانات را آفريده براى انسان  ها. همان طور كه خداوند تبارك و تعالى به انسان  ها 

خطاب كرده و فرموده است:
(وخلق لكم ما ىف االرض مجيعاً). (بقره/29)؛ 

«آنچه در زمين است تمامش را براى شما آفريده است». 
انسان  هاى كامل كه جانشين خدا بر روى زمين هستند و هدف نهايى آفرينش، محّمد و 

آل محّمد هستند؛ لذا فرموده  اند: 
»2؛     


  

 


   
 »

«اگر زمين بدون امام و حّجت خدا باقى بماند از هم مى  پاشد».
كراجكى در كتاب «كنزالفوائد» از امام صادق7، نقل كرده است كه: 

ــمان  ــت: آس ــاء فرموده اس ــط جبرئيل در ضمن حديث كس 1. همان طور كه خداوند تبارك و تعالى توس
برافراشته و زمين گسترده را نيافريدم مگر به خاطر شما كه اينجا جمع شده ايد.

ــوايى كه از ما اهل بيت است بماند اهل خود را  ــت: اگر زمين روزى بدون امام و پيش 2. امام باقر فرموده اس
فرو مىبرد و خداوند آنان را به سخت ترين مشكل عذاب خواهد كرد: «مجلسى، 1405: 23/37 ح 64»
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ــت از خوردن  ــرت غذا مى  خورد، وقتى حضرت دس ــه همراه آن حض ابوحنيف
 »؛ 

   

 


  


  ، 

      » :ــيدند فرمودند كش
«سپاس و ستايش سزاوار خداوندى است كه پرورگار جهانيان است. خداوندا! 
ــت». ابوحنيفه گفت: آيا براى خدا شريك  ــول تو اس اين نعمت از تو و از رس
قرار مى  دهى؟ حضرت فرمود: واى بر تو، خداى تبارك و تعالى فرموده است:

(وما نقموا إال أن أغناهم اهللا و رسو_ من فضله) (توبه/74 و 59)؛ 
ــان را از  ــول ايش «در مقام انتقام  جويى برنيامدند مگر بعد از آن كه خدا و رس

فضل و بخشش خود بى  نياز كردند».
 (ولو انهم رضوا ما آتاهم اهللا و رسو_ و قالوا حسبنا اهللا سيوتينا اهللا من فضله 

و رسو_) (محّمد/24)؛ 
ــول او به آن مرحمت كرده  ــان به آنچه خدا و رس «و چقدر خوب بود اگر ايش
راضى و خشنود بودند و مى  گفتند: خدا ما را كفايت مى  كند و به زودى خدا و 

رسولش از بزرگوارى و فضل خود به ما عطا خواهند كرد».
ــن7، از كتاب  ــف مناقب امير المؤمني ــاب «القطره» در توصي ــتنبط در كت ــه مس عّالم
ــت) و  ــوار» حديثى طوالنى را نقل مى  كند كه در آن جندب (لقب ابوذر غفارى اس «بحاراالن
ــى پيش اميرالمؤمنين على7، مى  روند تا دربارة نورانّيت معرفت اميرالمؤمنين  سلمان فارس
بپرسند و آن حضرت ضمن يك حديث بلند مى  فرمايند: كسى كه اقرار به واليت من نداشته 
باشد اقرار او به نبّوت محّمد سودى برايش نمى  بخشد؛ زيرا اين دو قرين يكديگرند. به خاطر 
ــت كه به سوى مردم فرستاده شده و امام و پيشواى آن  ها است.  اين كه نبّى اكرم پيغمبر اس
بعد از او على امام و پيشواى مردم و جانشين محّمد است؛ همان طور كه رسول خدا فرمود: 
ــبت به من همانند جايگاه  »؛ «جايگاه تو نس  

  

 


   


   


 

  »
ــين موسى بود تو جانشين من  ــى است؛ يعنى همان طور كه او جانش ــبت به موس هارون نس

هستى جز اين كه پيامبر بعد از من نيست».



19

فضايل اهل بيت(ع)، در تفسير الميزان

اول ما محّمد است، وسط ما محّمد و آخر ما محّمد است. پس هر كس معرفتش به من 
» (بينة/5)؛ «و 

  
  


» :ــتوار الهى است كه فرمود ــد او بر دين قيم و اس كامل باش

آن دين استوار است» 
و به توفيق و يارى خداوند آن را براى شما بيان مى  كنم؛ آنگاه آن دو را مخاطب ساخت 
و فرمود: اى سلمان و اى جندب! عرض كردند: بلى اى امير مؤمنان، درود و رحمت خداوند 
بر شما باد! فرمود: من و محّمد يك نور از نور خدا بوديم. آن گاه خداوند اين نور را امر فرمود 
ــاش، و به نيم ديگر آن فرمود: على باش. لذا  ــود. به نيمى از آن فرمود: محّمد ب دو نصف ش

.«

  



  

 




» :رسول خدا فرموده است

اى سلمان! محّمد6، بيم دهنده شد و من هدايت كننده و اين فرمايش خداوند است:  
(انّما انت منذر و للّك قوم هاد). مراد از «منذر» در اين آيه رسول خدا و مقصود از «هادى» 
ــپس آيات بعد از آن را تالوت فرمود: (اهللا يعلم ما حتمل لّك انk و ما تغيض  ــتم؛ س من هس

االرحام و ما تزداد و لّك pء عنده بمقدار...).
ــده است: (يس و القرآن  ــلمان و اى جندب، دربارة محّمد6 اين آيات نازل ش اى س
ــت و بعد خداوند به قرآن  احلكيم) (يس/1و2). مراد از «يس» وجود نازنين محّمد6، اس
ــطرون) (قلم/1) كه مقصود از «ن» آن حضرت است؛  ــم ياد مى  كند. (ن والقلم و مايس قس
ــىق). در اين آيه مقصود از  ــا عليک القرآن لتش ــم ياد مى  كند. (طه ما انزج ــد به قلم قس بع
ــول، ما قرآن را بر تو نازل نكرديم تا خود را در  ــت، مى  فرمايد: اى رس «طه» پيامبر اكرم اس
ــختى بيندازى؛ و در آية مباركة (الرصاط املستقيم)، مقصود از صراط مستقيم، من  رنج و س
ــتم، و آن خبر مهمى كه در آن اختالف كردند در آية شريفة  ــتم. و من (نبأ عظيم) هس هس
ــى جز در واليت من اختالف  ــه خمتلفون) (نبأ/2و3) منم، و كس ــم، ا�ی هم في ــأ العظي (اجب
نكرد. محّمد6، صاحب دعوت شد كه مردم را به طرف خدا بخواند و من صاحب شمشير 
كه سركشان آن  ها را نابود كنم. محّمد6 پيغمبر مرسل شد و من صاحب امر آن حضرت. 
ــده كه در قرآن  ــدب، محّمد6، «ذكر» يعنى يادآورى كننده ش ــلمان و اى جن اى س
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كريم مى  فرمايد:  (قد انزل اهللا إVكم ذكرا رسوال يتلوا عليكم آيات اهللا) (طالق/10و11). 
محّمد، حّجت و برهان براى مردم اقامه كرد و من حّجت خدا شدم.

خداوند براى من قرار داد آنچه را هيچ كس از اّولين و آخرين ندارد؛ حّتى پيغمبران مرسل 
و فرشتگان مقّرب از آن بى  بهره  اند. اى سلمان و اى جندب، من محّمدم و او من است؛ من 
از محّمدم و محّمد از من است. خداوند تبارك و تعالى فرموده است: (مرج اكحرين يلتقيان، 
ــاى علم و عصمت را به هم  ــت كه دو دري ــا برزخ اليبغيان) (الرحمن/19و20)؛ «اوس بينهم

درآميخت و ميان آن دو فاصله  اى قرار داد كه تجاوز نمى  كنند». 
ــى كه از ما بميرد در حقيقت نمرده و كسى كه از ما غايب  ــلمان و اى جندب، كس اى س

شود در حقيقت غايب نيست و كسى كه از ما كشته مى  شود در حقيقت كشته نيست.1
  

 



  ،

 



  

 



 

  
  


 


» :سپس به سلمان و جندب فرمود

  

  


  

 
  


 


 ،


    


 


 


   


 





     


  



 

  ،
 

»؛ «من فرمانرواى همة مردان مؤمن و زنان مؤمنه از گذشتگان 
       ،    

ــتم و به روح عظمت تأييد شده  ام و با همة اين اوصاف بنده  اى از بندگان خدا  و آيندگان هس
ــتم. ما را خدا نناميد و سپس آنچه مى  خواهيد در فضليت ما بگوييد و هرچه تالش كنيد  هس
به حقيقت آنچه خداوند براى ما قرار داده، بلكه به يك دهم از يك دهم آن نخواهيد رسيد». 
ــان، درود و  ــد: بلى اى امير مؤمن ــلمان و اى جندب! عرض كردن ــود: اى س ــپس فرم س
 





   





  




  


  ،  





  

   
  


» :ــما باد! فرمود رحمت خداوند بر ش

  




 


  


 


   


   


 
 





   





 

   
  


  


  





  



 




ــه اذن پروردگار مى  ميرانم و زنده مى  كنم و به اذن او به آنچه  ــن ب »؛ «م  

 

  ،  



ــر مى  دهم، و آنچه را در دل  هايتان  ــد و از آنچه در خانه  هايتان اندوخته مى  كنيد خب مى  خوري
ــت داشته  پنهان كنيد مى  دانم، و امامان ديگر از فرزندان من اين  ها را مى  دانند، و هرگاه دوس
ــود؛ اّما وجود باطنى و حقيقت آ نها از تصّرف وهم  1. يعنى اين عوارض در وجود ظاهرى آ نها ايجاد مىش
ــاير كشته شدگان هيچ گونه  ــت كه با كشته شدن مثل س ــت، و آن گونه نيس ــه به دور اس و خيال و انديش
ــته باشند. شاهدش آثار عجيبى است كه از سّر مقّدس سّيدالشهدا در  تصّرفى در عالم ملك و ملكوت نداش

طول سفر و در مكا ن هاى مختلف ظاهر شد.
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     » .«ــند و بخواهند، چنين كارى مى  كنند؛ زيرا ما همگى يك حقيقت هستيم باش
 

    


 


 


    


 


 




 

 
 


  


    


   




   

 


 


ــى مى  شود كه فضايل ما و خصايص  »؛ «بدبختى و تمام بدبختى نصيب كس

 



  


 

ما و آنچه را كه خدا به ما عنايت كرده انكار كند؛ زيرا كسى كه چنين كند در حقيقت قدرت 
خداوند و خواست و مشّيت پروردگار را دربارة ما نپذيرفته و انكار كرده است».

ــما كه از معرفت من به نورانيت پرسش  ــخ ش ــت پاس ــلمان و اى جندب، اين اس اى س
كرده  ايد. آن را حفظ كنيد و نگه داريد كه باعث رشد و كمال است و همانا هيچ يك از شيعيان 
ــند، و وقتى چنين معرفتى پيدا كردند به  ــند تا مرا به نورانيت بشناس ما به حّد بصيرت نمى  رس
ــيده و در ميان دريايى از علم فرو رفته و درجه  اى از فضل و  حّد بصيرت و بلوغ و كمال رس
ــيدة او آگاهى يافته  اند  ــرار پروردگار و گنجينه  هاى پوش ــّرى از اس برترى را پيموده  اند و بر س

(مجلسى، 1405: 1/26-7 ح1).

فضايل اهل البيت:، در تفسير الميزان
بدون ترديد «تفسير الميزان» عّالمه طباطبايى جايگاه ويژه  اى در عرصة تفسيرنگارى و 
ــن و قاطع ايشان در مقّدمه و تصريح ايشان بر اعالم  ــير دارد و از طرفى بيان روش تاريخ تفس
ــير قرآن به قرآن، از همان اوان ظهور «الميزان» و  ــيرى خود با عنوان روش تفس روش تفس
ــت اندر كار تفسير قرآن، بحث  هاى گوناگونى را عليه  ــش آن در مجامع و محافل دس درخش
ــفانه بايد گفت آنچه در اين دفاع و انتقاد فراموش  «الميزان» و مولّف آن برانگيخت و متأس
ــتناد عّالمه به كتب و منابع حديث براى تبيين و تفسير آيات قرآن است كه  ــده است، اس ش
ــده است و احاديث و روايات شيعه و اهل سّنت  ــى از آيات بدان پرداخته ش در پايان هر بخش
با مبانى و اصول و قواعدى كه در انديشه و عمل عّالمه طباطبايى استقرار يافته، در مباحث 
ــت و در اين ميان توجه به  ــده اس ــته و متقن «الميزان» منعكس ش ــته و پيراس حديثى آراس
فضايل اهل البيت در روايات فريقين و استشهاد به آن  ها در تفسير آيات مربوط به آن، جايگاه 
ــت. البته توّجه به اين مسأله ضرورى است كه آنچه در  ممتازى را به خود اختصاص داده اس
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ــهاد است كه در  ــت بلكه نوعى استش ــده، همة نصوص نيس اين بخش از مقاله گردآورى ش
ــالل آن تنها نمونه  هايى از آيات كتاب الهى و تصريحات معصومين:، را كه مى  تواند ما  خ

را به هدف خويش برساند، آورده شده است.
ْمِر ِمْنُكْم) (نساء/59)

َ ْ
وِ� األ

ُ
طيُعوا الرXُسوَل َو أ

َ
طيُعوا اَهللا َو أ

َ
يَن آَمُنوا أ Xفَُّها ا�

َ
1. (يا ك

عّالمه طباطبايى در ضمن حديثى كه براى تفسير اين آيه آورده است، مى  گويد: 
ــن  ــيخ مفيد، 1404: 277) از حس ــيخ مفيد،;، در كتاب «اختصاص» (ش ش
ابن ابى العال روايت مى كند كه وى گفته: خدمت حضرت صادق:، عرض 
كردم: آيا اطاعت اوصياى پيغمبران واجب است؟ فرمود: آرى، آنانند كه خداوند 
ْمِر ِمْنُكمْ) و هم 

َ ْ
وِ� األ

ُ
ِطيُعوا الرXُسوَل َو أ

َ
ِطيُعوا اَهللا َو أ

َ
در حقّ  شان فرموده: (أ

ِيَن آَمُنوا  Xُُّكُم اُهللا َو َرُسوُ_ُ َو ا�Vِما َوXــان فرموده: «إِن آنانند كه خداوند در حقّ  ش
اكَة َو ُهْم راكُِعوَن) (مائده/55)؛  Xالَة َو يُْؤتُوَن الز Xِيَن يُِقيُموَن الص Xا�

و سپس مى  افزايد: 
اين روايت را شيخ كلينى;، نيز در «كافى» از حسين بن ابى العال (كلينى، 
1387: 1/ 189 ح16) همراه با روايت ديگرى قريب به اين مضمون از احمد 

بن عيسى از آن جناب نقل كرده (كلينى، 1387: 1/ 187 ح7) است. 
مؤلّف «الميزان» در توضيح معناى اين حديث مى  نويسد: 

ــخص اميرالمؤمنين:،  ــام صادق:، آيه اى را كه در حّق ش ــن كه ام و اي
ــبت داده اند، از اين جهت است كه همة  ــده به همة ائمة اهل بيت نس نازل ش
معصومين اهل يك بيت و تكليف مردم نسبت به همه يكى است (طباطبايى، 

 .(28 -27/6  :1397
ــِهيًدا)  ــَل َمْوتِِه َويَْوَم الِْقَياَمِة يَُكوُن َعلَْيِهْم َش ــِل الِْكَتاِب إِالVَ XُْؤِمنَنX بِِه َقْب ْه

َ
ــْن أ 2. (َو�ِن مِّ

(نساء/159)
عّالمه در تفسير اين آيه حديثى را از تفسير عياشى (عياشى، بى  تا: 1/ 283) نقل مى  كند 

كه در آن مفضل بن عمر روايت كرده كه گفت: 
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ــاِب إِالVَ XُْؤِمنَنX بِِه  ْهِل الِْكت
َ
ــاى آيه: (َو إِْن ِمْن أ ــن از امام صادق:، از معن م

ــؤال كردم، فرمود: اين آيه در خصوص ما اهل بيت نازل شده؛  َقْبَل َمْوتِِه) س
ــود تا آن  مى فرمايد: احدى از فرزندان فاطمه نمى ميرد و از دنيا خارج نمى ش
ــرار كند؛ همان طور كه فرزندان يعقوب براى  ــه براى امام و به امامت او اق ك
ــف اقرار كردند و گفتند: «تَاهللاِ لََقْد آثََرَك اُهللا َعلَْينا» (طباطبايى، 1397:  يوس

.(237-236 /5
ْن َفُقولُوا َربَُّنا اُهللا َو لَْو ال َدْفُع اهللاِ اجXاَس َنْعَضُهْم 

َ
ْخرُِجوا ِمْن ِديارِِهْم بَِغرْيِ َحق� إِالX أ

ُ
يَن أ X3. (ا�

نX اُهللا َمْن  ــُم اهللاِ َكثرياً َو Vََْنرُصَ ــاِجُد يُْذَكُر فيَها اْس َمْت َصواِمُع َو نَِيٌع َو َصلَواٌت َو َمس بَِبْعٍض لَُهدِّ

َفْنرُصُهُ إِنX اَهللا لََقوِي� َعزيٌز) (حج/40)
ــير «مجمع البيان» (طبرسى،1403، ج 7: 87) حديثى را  ــير اين آيه از تفس مولّف در تفس
) از امام ابى  ْخرُِجوا ِمْن ِديارِِهْم بَِغرْيِ َحق�

ُ
ِيَن أ Xــل مى  كند كه در آن راوى در ذيل جملة (ا� نق

جعفر7، روايت كرده كه فرمود: 
دربارة مهاجرين نازل شده، ولى مصداق بارزش آل محّمد6 هستند كه از 

وطن خود بيرون رانده شدند و همواره در ترس بودند. 
عّالمه طباطبايى بعد از نقل اين حديث، مى  گويد: 

روايتى هم كه در مناقب از آن جناب در ذيل جمله مذكور آمده كه فرموده: 
«ماييم و در حّق ما نازل شده است» 

و نيز روايتى كه در روضه «كافى» از آن جناب رسيده كه فرموده: 
«آيه در حّق حسين7، جارى شد»

همه بر اين معنا كه گفتيم، حمل مى شود؛ و نيز همچنين است آنچه در «مجمع البيان» در 
َمُروا بِالَْمْعُروِف َو َغَهْوا َعِن الُْمْنَكر) از آن حضرت روايت كرده كه فرمود:

َ
ذيل جملة (وَأ

آن  هايى كه چنينند ما هستيم (طبرسى،1403، ج 7: 88). 
و نيز روايتى كه در «كافى» و «معانى االخبار» و كمال الدين، از امام صادق:، و امام 
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» فرمودند:  



 






  












 




 
كاظم:، رسيده كه در تفسير «و

» امام ناطق است  



 






» ــكوت كرده و ــت كه س » امامى اس
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(طباطبائى، 1397: 560-559/14).
َْبُه َو ِمْنُهْم َمْن يَنَْتِظُر  4. (ِمَن الُْمْؤِمننَي رِجاٌل َصَدقُوا ما خَهُدوا اَهللا َعلَْيِه َفِمْنُهْم َمْن َق¡  حنَ

لُوا َيْبديالً) (احزاب/23) Xَو ما بَد
عّالمه مى  گويد: 

ــده كه على7، فرمود:  ــى،1403، ج8: 350) آم ــع البيان» (طبرس در «مجم
ــد، و به خدا سوگند  آيه (رِجاٌل َصَدقُوا ما خَهُدوا اَهللا َعلَْيِه» در بارة ما نازل ش
ــده برخالف معنا نمى كنم (طباطبايى،  ماييم، و من به هيچ وجه آنچه نازل ش

.(453 /16 :1397
ِطْعَن 

َ
اكَة َو أ Xالَة َو آتنَي الز Xقِْمَن الص

َ
و� َو أ

ُ ْ
اِهلِيXِة األ

ْ
َج اجل 5. (َو َقْرَن يف ُنُيوتُِكنX َو الَيرَبXْجَن َيرَبُّ

َرOُْم َيْطهرياً) (احزاب/33) ْهَل اْكَْيِت َو ُفَطهِّ
َ
اَهللا َو َرُسوَ_ُ إِنXما يُريُد اُهللا Vُِْذِهَب َقْنُكُم الرِّْجَس أ

ــير  ــير اين آيه مى  آورد، از كتاب تفس ــى در ذيل احاديثى كه براى تفس ــه طباطباي عّالم
سيوطى (سيوطى، 1404: 5/ 198) حديثى را نقل مى  كند كه در آن ابن مردويه، از اّم سلمه 

روايت كرده كه گفت: 
َرOُْم َيْطِهرياً) در  ــَل اْكَْيِت َو ُفَطهِّ ْه

َ
ــة (إِنXما يُِريُد اُهللا Vُِْذِهَب َقْنُكُم الرِّْجَس أ آي

خانه من نازل شد، و در خانه هفت نفر بودند. جبرئيل، ميكائيل، على، فاطمه، 
حسن، و حسين، و من كه دم در ايستاده بودم، عرضه داشتم: يا رسول اهللاَّ آيا 

من از اهل بيت نيستم؟ فرمود: تو عاقبت بخيرى، تو از همسران پيغمبرى.
و نيز مى  نويسد: 

ــن مردويه همگى از اّم  ــر و ابن منذر و ابن ابى حاتم و طبرانى و اب ــن جري اب
سلمه همسر رسول خدا روايت كرده اند كه رسول خدا6، در خانة او عبايى 
بافت خيبر به روى خود كشيده و خوابيده بود كه فاطمه از در درآمد. در حالى 
ــرانت  ــرت و دو پس ــول خدا فرمود: همس كه ظرفى غذا با خود آورده بود. رس
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ــان را با خود بياورد. در  ــين را صدا بزن. فاطمه برگشت و ايش ــن و حس حس
همان بين كه داشتند آن غذا را مى خوردند، اين آيه نازل شد: (إِنXما يُِريُد اُهللا 
ــول خدا6،  َرOُْم َيْطِهرياً). پس رس ْهَل اْكَْيِت َو ُفَطهِّ

َ
Vُِْذِهَب َقْنُكُم الرِّْجَس أ

ــر آنان كشيد. آنگاه دست خود را از زير كسا  ــت بر س زيادى جامه اى كه داش
بيرون آورد. به آسمان اشاره كرد و عرضه داشت: بارالها! اين  ها اهل بيت من 
ــان ببر و تطهيرشان كن، و اين  ــتند. پس پليدى را از ايش و خاّصگان من هس

كالم را سه بار تكرار كرد.
اّم سلمه مى گويد: 

، من هم با  ــتم: يا رسول اهللاَّ ــر خود را در زير جامه بردم، و عرضه داش من س
شمايم. حضرت دو بار فرمود: تو عاقبت بخيرى.

عّالمه طباطبايى مى  نويسد: 
ــه  ــر احمد بن حنبل، به س » از عبداهللاَّ پس


   » اين حديث را صاحب

ــير «ثعلبى» نيز آن را روايت  ــلمه نقل كرده، و همچنين تفس طريق از اّم س
كرده است. آمده كه ابن جرير و ابن ابى حاتم و طبرانى، از ابى سعيد خدرى 
ــا يُِريُد اُهللا Vُِْذِهَب  ــول خدا6، فرمود: آية (إِنXم روايت كرده كه گفت: رس
ــد؛ من،  َرOُْم َيْطِهرياً) دربارة پنج نفر نازل ش ْهَل اْكَْيِت َو ُفَطهِّ

َ
ــُم الرِّْجَس أ َقْنُك

على، فاطمه، حسن و حسين. و نيز در آن كتاب آمده كه ترمذى (وى حديث 
ــذر و حاكم (وى نيز حديث را صحيح  ــته) و ابن جرير، ابن من را صحيح دانس
دانسته) و ابن مردويه، و بيهقى، در سنن خود، از چند طريق از اّم سلمه روايت 
ْهَل اْكَْيِت) در 

َ
ــُد اُهللا Vُِْذِهَب َقْنُكُم الرِّْجَس أ ــد كه گفت آية (إِنXما يُِري كرده ان

خانة من نازل شد، و آن روز در خانة من فاطمه، على، حسن و حسين، بودند 
ــول خدا6، ايشان را با عبايى پوشانيد. آنگاه گفت: خدايا، اين  هايند  كه رس
ــان ببر و پاكشان گردان (سيوطى، 1404:  اهل بيت من. پس پليدى را از ايش

 (198 /5
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ٍس اكَن ِمزاُجها اكفُوراً) (انسان/5)
ْ
ُبوَن ِمْن َكأ بْراَر يرَْشَ

َ ْ
6. (إِنX األ

عّالمه در تفسير اين آيه، حديثى را از كتاب «احتجاج» (طبرسى، 1403، ج1: 202) نقل 
ــه در آن مؤلف از على7، روايت كرده كه در ضمن حديثى كه حكايت گفتار آن  ــد ك مى كن

جناب با مسلمانان بعد از مرگ عمر بن خطاب است، فرمود: 
ــما غير از من كسى هست كه  ــما را به خدا سوگند مى دهم آيا در ميان ش ش
ٍس»؟ 

ْ
ُبوَن ِمْن َكأ بْراَر يرَْشَ

َ ْ
دربارة او و فرزندانش اين آيه نازل شده باشد: (إِنX األ

گفتند: نه (طباطبايى، 1397: 20/ 214)
7. (إِنX َمَثَل عيª ِعْنَد اهللاِ َكَمَثِل آَدَم َخلََقُه ِمْن تُراٍب ُعمX قاَل َ_ُ ُكْن َفَيُكونُ)(آل عمران/59)

ــير قمى»، از امام  ــتناد به كتاب «تفس عّالمه طباطبايى براى تبيين معناى اين آيه، با اس
صادق7، روايت كرده كه:

ــخ  هاى پيامبر اكرم6، دربارة عيسى7،  نصاراى نجران وقتى دربارة پاس
مبهوت و مغلوب شدند، خداى تعالى اين آيه را فرستاد: (إِنX َمَثَل ِعيª  ِعْنَد 
َك  Xــود: (َفَمْن َحاج ــراٍب» و نيز اين آيه را كه فرم ــُه ِمْن تُ ــِل آَدَم َخلََق اهللاِ َكَمَث
ــِد ما جاَءَك ِمَن الِْعلِْم - تا جملة- َفَنْجَعْل لَْعَنَت اهللاِ بَلَ الْاكِذننَِي).  ــِه ِمْن َنْع فِي
رسول خدا به ايشان فرمود: پس با من مباهله كنيد. اگر من صادق بودم لعنت 
ــود و اگر كاذب باشم لعنتش بر من نازل شود. مسيحيان  ــما نازل ش خدا بر ش
ــتند همين كار را بكنند. وقتى به  گفتند: با ما از در انصاف درآمدى. قرار گذاش
ــتند، رؤسا و بزرگان  شان مشورت كردند و گفتند: اگر خودش  منزل خود برگش
ــم كه او پيغمبر  ــد، مباهله مى كنيم؛ چون مى فهمي ــا اّمتش به مباهله بياين ب
ــت و اگر خودش با اقربايش به مباهله بيايد مباهله نمى كنيم؛ چون هيچ  نيس
ــته  كس عليه زن و بچة خود اقدامى نمى كند، مگر آن كه ايمان و يقين داش
ــد كه خطرى در بين نيست و در اين صورت او در دعويش صادق است.  باش
ــدند، ديدند كه تنها رسول خدا  ــول خدا6 روانه ش فردا صبح به طرف رس
ــين:، براى مباهله آمده اند.  ــن و حس و على بن ابى طالب و فاطمه و حس
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ــتند؟ گفتند: اين مرد پسر  ــيدند: اينان چه كسانى هس ــخاص پرس نصارا از اش
ــت و اين دو كودك،  ــت و اين دخترش فاطمه اس عّم و وصّى و داماد او اس
ــتند. نصارا سخت دچار وحشت شدند و به  ــن و حسين هس دو فرزندانش حس
رسول خدا6 عرضه داشتند: ما حاضريم تو را راضى كنيم. ما را از مباهله 
ــان به جزيه مصالحه كرد و نصارا به ديار  ــول خدا6 با ايش معاف بدار. رس

خود برگشتند (طباطبايى، 1397: 360/3).
عّالمه مى  گويد: 

ــّل كه مى  فرمايد: «فمن حاجک فيه من بعد  دليل ديگر اين كه خداى عّزوج
ما جاءک»، احدى اّدعا نكرده كه در داستان مباهله نصارا با رسول خدا6 
داخل در كسا شده باشد، اّال على بن ابيطالب و فاطمه و حسن و حسين:. 
ــت و  ــين8، اس ــن و حس » حس  » ،پس تأويل اين كالم خداى تعالى
ــت؛ و  » على بن ابى طالب7، اس  » ــالم اهللا عليه، و » فاطمه س 


»

در سؤال  هاى مأمون از حضرت رضا7، آمده كه مأمون از آن جناب پرسيد: 
 .«  » ــت بر خالفت جّدت على بن ابى طالب؟ فرمود: آية چه دليلى هس

 .«  » امام فرمود: بله اگر نبود .« 

» مأمون گفت: بلى اگر نبود

مرحوم عّالمه در توضيح اين حديث مى  فرمايد: 
ــورش اين بوده كه خداى  » منظ  » :ــخ او فرمودند ــن كه امام در پاس اي
ــته. و اّما  ــى7، را مانند نفس پيامبرش دانس ــن كلمه نفس عل ــى در اي تعال
»، منظورش اين بود كه  


» ــكالى كه مأمون كرد و گفت: بلى اگر نبود اش

ــت كه منظور از «انفس» مردان است  » در آيه، دليلى بر اين اس 

» كلمة

چون در مقابل كلمة «نساء» كلمة «رجال» قرار مى گيرد و لذا كلمة «انفس» 
ــد (و معناى آيه تا اينجا اين است كه بياييد تا مردان  بايد به معناى رجال باش
ــنا» دليل بر فضيلت نمى  شود  و زنان خود را بخوانيم). پس ديگر كلمة «انفس
و اين كه امام در پاسخ اشكالش فرمود: بلى اگر نبود «ابنائنا»، منظورش اين 
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ــة «ابنائنا» در آيه، برخالف مقصد تو داللت مى  كند. براى  بود كه وجود كلم
ــين8،  ــن و حس ــامل حس اين كه اگر مراد از كلمة «انفس» مردان بود، ش
ــة «ابنائنا» را بياورد  ــد و ديگر حاجتى نبود كه كلم ــران هم مى  ش و همة پس

(طباطبايى، 1397: 250/3).
8. (َو ِمَن اجXاِس َمْن يرَْشى َغْفَسُه ابْتِغاَء َمْرضاِت اهللاِ َو اُهللا َرُؤٌف بِالِْعباِد) (بقره/207)

مؤلف «الميزان» در تفسير اين آيه مى  نويسد: 
ــيعه و سّنى بسيار آمده كه اين آيه دربارة شب فراش نازل  روايات از طرق ش
ــير برهان» (بحرانى، بى  تا: 1 /206-207) به پنج طريق آن  ــده، كه «تفس ش
ــيخ  ــپس از كتاب «امالى» (ش ــت و س را از «ثعلبى» و ديگران نقل كرده اس
طوسى، 185) از على بن الحسين7، روايتى را در ذيل آية: «َو ِمَن اجXاِس َمْن 
يرَْشِى َغْفَسُه» نقل مى  كند كه فرمود: اين جمله دربارة على7، نازل شده، كه 

در شب هجرت در بستر رسول خدا6، خوابيد. 
عّالمه طباطبايى مى  گويد: 

ــيوطى در «المنثور» اين قّصه را به چند طريق ديگر روايت كرده، اما اين  س
ــت (طباطبايى، 1397:  آيه تنها با معاملة على در ليلة المبيت قابل انطباق اس

.(354/1
ــْم تُوَعُدوَن) ي ُكْنُت Xــذا يَْوُمُكُم ا� اُهُم الَْمالئَِكُة ه Xــرَبُ َو َيَتلَق ْك

َ ْ
ــَزُع األ ــُم الَْف 9. (الحَيُْزُغُه

(انبياء/103)
يَن َسَبَقْت  Xا� Xــيعيانش از مصاديق آية: (إِن عّالمه طباطبائى دربارة اين كه على7، و ش
وحَِك َقْنها ُمْبَعُدوَن» (انبياء/101) هستند، حديثى را از كتاب «امالى صدوق» 

ُ
ُْسىن  أ لَُهْم ِمنXا احلْ

نقل مى  كند كه در آن رسول خدا در ضمن حديثى به على فرمود: 
تو و شيعيانت كنار حوض هستيد و دوستانتان را آب مى دهيد و دشمنان را از 
ــما ايمنان در روز فزع اكبريد. مردم همه در فزعند و شما  آن منع مى كنيد. ش
فزعى نداريد. مردم همه اندوه  ناكند و شما اندوهى نداريد. در بارة شما بود كه 
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وحَِك َقْنها ُمْبَعُدوَن» نازل شد و دربارة 
ُ
ُْسىن  أ ِيَن َسَبَقْت لَُهْم ِمنXا احلْ Xا� Xآية (إِن

ــُم الَْمالئَِكُة هذا يَْوُمُكُم  اُه Xْكرَبُ َو َيَتلَق
َ ْ
ــُم الَْفَزُع األ ــما بود كه آية (الحَيُْزُغُه ش

ِي ُكْنُتْم تُوَعُدوَن) نازل شد (طباطبايى، 1397: 473/14). Xا�

وحَِك ُهْم َخرْيُ الرَْبِيXةِ) (بينه/7)
ُ
احِلاِت أ Xيَن آَمُنوا َو َعِملُوا الص Xا� X10. (إِن

مولّف «الميزان» مى  گويد: 
ــيوطى (سيوطى، 1404: 379/6) از عايشه روايت كرده كه گفت: به رسول  س
ــتم: يا رسول اهللا، گرامى ترين خلق نزد خداى عّزوجّل  خدا6، عرضه داش
احِلاِت  Xِيَن آَمُنوا َو َعِملُوا الص Xا� Xكيست؟ فرمود: اى عايشه، مگر آية شريفة (إِن
ــت كه ابن عساكر  وحَِك ُهْم َخرْيُ الرَْبِيXِة) را نمى خوانى؟ و در همان كتاب اس

ُ
أ

ــول خدا6، بوديم كه  ــداهللاَّ روايت كرده كه گفت: نزد رس ــر بن عب از جاب
ــه آن خدايى كه جانم به  ــول خدا6، فرمود: ب ــيد. رس على:، از راه رس
دست اوست، اين مرد و پيروانش (شيعيانش) تنها و تنها رستگاران در قيامتند. 
وحَِك ُهْم َخرْيُ 

ُ
ــاِت أ احِل Xــوا َو َعِملُوا الص ِيَن آَمُن Xا� Xــد: (إِن ــگاه اين آيه نازل ش آن

الرَْبِيXِة). از وقتى كه اين آيه نازل شد اصحاب رسول خدا6، هر وقت على 
ــد كه دارد مى آيد، مى گفتند: «َخرْيُ الرَْبِيXِة» آمد (طباطبايى، 1397:  را مى ديدن

.(579 - 578 /20
ْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َو ال َخْوٌف 

َ
ا َو َعالغَِيًة َفلَُهْم أ µهارِ رِسXْيِل َو اجXْموالَُهْم بِالل

َ
يَن ُفْنِفُقوَن أ X11. (ا�

َعلَْيِهْم َو ال ُهْم حَيَْزنُوَن) (بقره/ 274)
ْموالَُهْم) دربارة على7، نازل شده 

َ
ِيَن ُفْنِفُقوَن أ Xعّالمه طباطبايى معتقد است كه آية: (ا�

است و براى تبيين اين معنا مى  گويد: 
ِيَن ُفْنِفُقوَن  Xمرحوم طبرسى (طبرسى، 1379: 388/1) در ذيل آية شريفة: (ا�
ــأن نزول اين آيه گفته است؛ به طورى كه  ْموالَُهْم بِاللXْيِل َو اجXهارِ) دربارة ش

َ
أ

ــده  ــأن على بن ابى طالب7، نازل ش ــده اين آيه در ش از ابن عباس نقل ش
است كه آن حضرت چهار درهم پول داشت، يكى را در شب، يكى را در روز، 
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ــومى را پنهانى و چهارمى را علنى صدقه داد، و به دنبال آن اين آيه نازل  س
شد كه: «كسانى كه اموال خود را شب و روز، سّرى و علنى انفاق مى كنند». 
ــى سپس مى گويد: اين روايت هم از امام باقر7، و هم از امام  مرحوم طبرس

صادق7، نقل شده است. (طباطبايى، 1397: 2/ 622 - 623).
َماء)  Xْصلَُها ثَابٌِت َو َفرُْقَها فِى الس

َ
َب اُهللا َمَثًال لَكَِمًة َطيَِّبًة َكَشَجرٍة َطيَِّبٍة أ لَْم تََر َكْيَف رَضَ

َ
12. (أ

(ابراهيم/ 24). 
مفّسر «الميزان» دربارة شجرة طيبه مى  نويسد: 

ــت كه در بعضى  ــجرة طيبه اس خاندان نبّوت و پيروانش يكى از مصاديق ش
ــاخه  ها  ــد و فرع على7، و ش ــدا6، گرفته  ان ــول خ ــات اصل را رس رواي
امامان8، و ميوه علم ايشان و برگ  ها پيروانند (طباطبايى، 1397: 92/1).

ْعلَُم بَِمن 
َ
ييُِّكُم الَْمْفُتوُن إِنX َربXَك ُهَو أ

َ
وَن بِأ ــرِصُ ــتُْبرِصُ َو ُفْب 13. (َو�ِنXَك لََعىل ُخلٍُق َعِظيٍم َفَس

ْعلَُم بِالُْمْهَتِدينَ) (قلم/ 4 –7).
َ
َضلX َعن َسبِيلِِه َوُهَو أ

عّالمه طباطبايى در تبيين معناى اين آيه مى  نويسد: 
در «مجمع البيان» به سندى كه به حاكم رسيده و او با سندى كه به ضّحاك 
رسانده، روايت كرده كه گفت وقتى قريش ديدند كه رسول خدا6، على7، 
ــه بدگويى از  ــروع كردند ب ــت و او را تعظيم كرد، ش ــايرين مقّدم داش را بر س
على7، و گفتند: محّمد مفتون على شده. خداى تعالى در پاسخ آنان اين آيه را 
نازل كرد: (ن و القلم و ما يسطرون) و در آن خداى تعالى سوگند مى  خورد به 

اين كه (ما انت بنعمه ربک بمجنون) (طباطبايى، 1397: 631/19).
وَن)(بقره/81).  ُب اجXارِ ُهْم فِيَهاَخاِ«ُ

َ
ْوَحَِك أ

ُ
َحاَطْت بِِه َخِطيئَُتُه َفأ

َ
14. (بىََل َمن َكَسَب َسيَِّئًة وَأ

مؤلف تفسير گران  سنگ «الميزان» مى  نويسد: 
ــده كه فرمود: يعنى وقتى كه  ــى از دو امام باقر و صادق8، روايت ش از يك
واليت اميرالمؤمنين:، را انكار كنند در آن صورت اصحاب آتش و جاودان 

در آن خواهند بود (طباطبايى، 1397: 326/1).
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َل َسائٌِل بَِعَذاٍب وَاقٍِع) (معارج/ 1)؛ «تقاضاكننده  اى تقاضاى عذابى كرد كه واقع شد».
َ
15. (َسأ

مرحوم عّالمه طباطبايى در تفسير اين آيه مى  نويسد: 
ــفيان بن عيينه دربارة اين آيه از امام صادق7، سؤال كرد. امام فرمودند:  س
ــن عباس روايت كرده  اند كه وقتى  ــان از اب پدرم از جّدم و او از پدرش و ايش
ــت على7،  در روز غدير خم، پيامبر6، در ضمن خواندن خطبة خود دس
 
   



     





   


 » ــد كرد، فرمود: اى گروه مردم را بلن

ــد تا به گوش حارث بن  ــا ش ». اين موضوع بين مردم افش          

ــيد. حارث به محض شنيدن اين موضوع سوار ناقه خويش  نعمان الفهرى رس
شد و نزد رسول خدا6، آمد و گفت: اى بندة خدا، ما را به يكتايى پروردگار 
ــود دعوت كردى، آن را نيز  ــپس به نبّوت خ خود دعوت كردى پذيرفتيم. س
ــم و روزه بگيريم و به حج بپردازيم،  ــم و بعد به ما گفتى نماز بخواني پذيرفتي
آن را هم انجام داديم. اآلن به ما مى  گويى كه على بن ابى طالب را ولّى قرار 
ــا خداى تو؟ پيامبر فرمود: مقام  ــت ي بدهيم، آيا اين گفتار از جانب خودت اس
ــه بار تكرار  ــت. پيامبر اين جواب را س واليت على7، از جانب پروردگار اس
فرمود. در اينجا حارث بن نعمان الفهرى به خشم و غضب افتاد و گفت: خدايا، 
ــمان بر سر ما سنگى بباران و عذاب  ــت باشد از آس اگر اين گفتار محّمد راس
ــد عذاب خود را بر او نازل گردان و بعد  ــان و اگر دروغ باش خود را بر ما برس
ــد و به راه افتاد. سپس سنگى بر سر او فرو ريخت و در دم جان  ــوار ناقه ش س

سپرد و اين آيه و آيات 2 و 3 نازل شد. (طباطبايى، 1397: 14/20).

نتيجه 
ــخن گفتن از فضايل اهل البيت:، آن هم در يك مقاله، كار بسيار دشوارى  هرچند س
است و به راستى نمى  توان آن گونه كه شايسته است حّق مطلب را ادا كرد، ولى اين پژوهش 
ــباب مّتصل بين  ــناخت فضائل اهل البيت:، كه اس ــى بود براى تبيين ضرورت ش كوشش
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زمين و آسمان و عالم ملك و ملكوت و دليل نزول بركات و روزى بر فرشيان و قطب عالم 
وجود هستند؛ لذا بعد از تشريح معناى لغوى كلمة «اهل البيت» و ميزان كاربرد آن در قرآن، 
منزلت و شأن عترت پيامبر اكرم6، در قرآن و احاديث مورد بررسى قرار گرفت و با تكيه 
بر آيات قرآن و روايات، مقام حضرات معصومين:، و جايگاه آن  ها كه همگى از نور واحد 
ــد. از آنجايى كه محور موضوعى اين پژوهش، تحقيق در امر فضايل اهل  ــتند، تبيين ش هس
ــرات مؤلّف «الميزان» در احاديثى كه اين  ــير «الميزان» بود، لذا آرا و نظ البيت:، در تفس
ــهاد كرده است، مورد بررسى قرار گرفت و روشن  ــير در انتهاى مباحث خود به آن استش تفس
ــه طرز دقيق و زيبايى،  ــتنادش، ب ــد كه عّالمه طباطبايى در ذيل مباحث حديثى مورد اس ش
ــّنت مورد  ــيعى و اهل س فضايل اهل البيت:، را ذيل آيات قرآن، از هر دو منابع حديثى ش
ــير قرآن به قرآن بودنش، آن  ــت؛ به گونه  اى كه عالوه بر حفظ روش تفس تأكيد قرار داده اس
را در ميان تفاسير، اثرى نيز صاحب جايگاه ممتاز كرده و به مصداق حديث شريف ثقلين، از 

هر دو ثقل در تبيين معانى بلند آيات قرآن كريم سود برده است.
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