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               ته يآ
  

  حسن اسکندري

  آموخته حوزه و دانشجوي کارشناسی ارشد مذاهب اسالمی) دانش(
  

  مقدمه

هاي نخستین اسالم تاکنون، مورد توجه عالمان و از سده &بیتفضلیت و جایگاه ویژه اهل

شک در آیات و روایات  اند. بیدان اذعان کردهدانشمندان اسالمی بوده است و در آثار خویش ب

مناقشات بیت اشاره رفته است.  فراوانی بر ضرورت مودت و پذیرش والیت و مرجعیت علمی اهل

امامیه با  .انگیز استهاي مذهبی در این آیات و روایات شگفتفراوان، عمیق و گسترده جریان

و اثبات صالحیت حقیقی آنان به  &بیتاستناد به این ادله، در پی اثبات عصمت براي اهل

سنت آیات و روایات را فقط در مقام تحریک و  عنوان جانشینان رسول خداست و در مقابل، اهل

. این بخش از حقوق دانندو نیکویی به آنان می &بیتتشویق مردم براي کسب محبت اهل

مقاله به تفصیل به در این  1اي است که مورد اجماع همه مسلمانان است.فریضه &بیتاهل

هاي برخی از سلفیه و دیگر عالمان مذاهب دیگر و به طور اجمال به دیدگاه تیمیه ابنهاي دیدگاه

  ایم. در آیه تطهیر پرداخته

                                                             
 .٦٠٦، ص٢، جشفا بتعريف حقوق املصطفیال .١

 طهیر
 ديدگاه سلفيه و
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  بیتمفهوم اهل

نوعی پیوند و رابطه عمیق میان دو انسان و یا چیز دیگر حکایت  از» اهل« واژه

 پدید آمدهپیوند نسبی در همانند همسر و فرزند کند. این رابطه به سبب معاشرت و یا  می

نابراین همسر و ب 1به ساکنان یک خانه اطالق شده است. نیز در لغت بیت اهل است.

 ، این تعبیر بربیتمعناي اهل البته با توسعه یافتنند. یبیت اوفرزندان یک شخص اهل

به  »بیتاهل«ر واژه در عرف دینی اگ2.اطالق شده استقبیله و خویشاوندان یک مرد نیز 

  3است. ^پیامبربیت  منظور اهل ،تنهایی استعمال شود

، با اشاره به اختالف دانشمندان اسالمی در تعیین 4و شاگردش ابن قیم تیمیه ابن

هاي مختلف درباره  ، دیدگاه5و با مترداف دانستن این دو اصطالح ^بیت پیامبر اهل

  اند:را بیان کرده &بیتمصادیق اهل

 ه اولدیدگا  

افرادي هستند که زکات بر آنان حرام شده است. این دیدگاه را  &بیت پیامبراهل

قائلین به این نظریه در محدوده این افراد نیز  6اند.بسیاري از عالمان اهل سنت برگزیده

  اختالف دارند:

 مطلب هاشم و بنیشافعی و احمد بن حنبل ـ در نقل قولی منسوب به او ـ و ثعلبی، بنی. 1

 .شمرندمی را بر

هاشم را . ابوحنیفه، احمد بن حنبل ـ در نقل قولی دیگر ـ و ابن قاسم مالکی، فقط بنی2

 7اند. برشمرده &بیتمصداق اهل

                                                             
 . ١٨٦، ص١، جلسان العرب؛ ١٥٠، ص١، جمعجم املقاييس فی اللغه. ١

 .٢٩، صاملفردات. ٢

 .٢٩، ص املفردات؛ ١٨٦، ص ١،جلسان العرب. ٣

 .٢١٠، ص١، ججالء االفهام؛ ٧٥، ص٧، جمنهاج السنه؛ ١٩٤، ص٢، جالفتاوی الكربی .٤

 .٢٤، ص٤، جمنهاج السنه؛ ١٩٦، ص٢، جالفتاوی الكربی. ٥

 .٢١٠، ص١، ججالء االفهام .٦

 .٩٠، صالدر املنضود .٧
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هاشم و ما فوق آنها تا نوفل، بنیامیه، بنیمطلب، بنی. برخی از عالمان مالکی نیز بنی3

 1اند. را ذکر کرده (از اجداد پیامبر) غالب

 اه دومدیدگ  

ها  گردد. در این نظریه عمده استداللفقط شامل همسران و ذریه او می &بیت پیامبراهل

از آیه تطهیر شکل گرفته و در مواردي همچون صلوات در تشهد نیز ازواج و ذریه  بر

  2.است شمرده شده »آل محمد«مصادیق 

 دیدگاه سوم  

دیدگاه منظور از بیت،  گردد. در اینفقط شامل همسران او می &بیت پیامبراهل

محل سکونت پیامبر و همسران او است. در نقلی، بخاري، ابن ابی حاتم و ابن عساکر از 

  3اند. قائلین این دیدگاه شمرده شده

 دیدگاه چهارم  

ها هستند. این قول از جابر بن ، امت او و پیروان او در تمام دوران&بیت پیامبراهل

  4اند.نووي و ازهري هم به آن متمایل شده عبداهللا و سفیان ثوري نقل شده و

 دیدگاه پنجم  

گردد. این دیدگاه را قاضی تنها شامل پرهیزکاران امت او می &بیت پیامبراهل

  5حسین نقل کرده و راغب اصفهانی به آن متمایل است.

 دیدگاه ششم  

اند از علی، فاطمه، فقط شامل اصحاب کساء هست و آنان عبارت &بیت پیامبراهل

  این دیدگاه امامیه و برخی از اهل سنت است. &سن و حسین ح

، آیه تطهیر را بررسی کرده و ایراداتی را بر دیدگاه شیعه تیمیه در بخش مفصلیابن

                                                             
 .١٣، ص٦، جامتاع االسامع .١

 .٥٢، صالسيدة خدجية أم املومنني و سباقه اخللق الی االسالم؛ ٩٠، صالدر املنضود .٢

 .١٢٢، ص١، جموسوعه املكه املكرمه و املدينه املنوره .٣

 .٢١١، ص١، ججالء االفهام؛ ١٩٥، ص٢، جلكربی، الفتاوی ا١٢٣، صمهان .٤

 .٢١١، ص١، ججالء االفهام؛ ١٩٥، ص٢، جالفتاوی الكربی .٥
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داند که کسانی می (آیه تطهیر)احزاب  33را در آیه  &بیتمصادیق اهلاو  1گرفته است.

ان او، اصحاب کساء و ذریه همسر 3،شامل پیامبر و 2زکات بر آنها حرام شده است

حرام  ^و حتی در قول شاذي مصرف زکات را براي ازواج پیامبر 4است ^پیامبر

در حالی که اتفاق فقهاي اهل  ؛شمرده است &زیرا آنان را از آل محمد ؛دانسته است

قرار  ،سنت بر این است که همسران پیامبر در ضمن کسانی که زکات بر آنها حرام شده

عالوه بر استناد به سیاق آیه تطهیر، روایتی را  ،در این حکم شرعی تیمیه ابن 5گیرند.نمی

اي از اموال زکات از طرف خالد بن سعید بن عاص براي عایشه شمرد که سفرهمی بر

  6.»انا آل محمد ال تحل لنا الصدقه«شد و او از آن اعراض کرد و گفت:  گسترده

قبل از هر چیزي، بر  ،رفته است &بیتهر زمانی که به سراغ حقوق اهل تیمیه ابن

اي که کرده است. او در قصیدهرعایت حقوق صحابه و پیشی ندادن دیگران بر آنها تاکید 

  7به بیان اعتقادات خویش پرداخته، گفته:

بلی کُلِّهم الصحابۀ ح بذْهم            دةـومل بها ىـالقرب وسأَتَو  

  8لکنِّما الصدیقُ منْهم أَفْضَل    سـاطع ولکـُلِّهِم قَـدر وفـَضلٌ

  گوید: در سخن دیگري می

كأهل اإلسالم فی األديان يتولون أصـحاب رسـول  سالماإل فی نةالساهل«

بيته، ويعرفـون حقـوق الصـحابة، وحقـوق القرابـة كـام أمـراهللا اهللا^ و أهل

  9»بذلك و رسوله

                                                             
 .٥٤، ص٧، جمنهاج السنه .١

 .٢٢١، ص٣، ججمموع الفتاوی .٢

 .٢٥٦، ص٢، جدقائق التفسري. ٣

 . ٣٦٣، ص١٣، جالدرر السنيه فی االجوبه النجديه؛ ٧٣، ص٧، جمنهاج السنه.٤

 .١٠٠، ص١(الكويتيه)، جلفقهيهاملوسوعه ا.٥

؛ برای تبيني اختالف بنگريد: فتح ٤٦١، ص٢٢، جتيميه ابن؛ كتب و رسائل و فتاوی ١٩٤، ص٢. الفتاوی الكربی، ج٦

 .٢٨١، ص٣الباری، ج

 .٩١، ص٣، ججمموع الفتاوی.٧

 .٣١)، ص تيميه ابنالاللیء البهيه رشح الميه (در ضمن  تيميه ابنالميه .٨

 .١٩، ص بن معاويه سوال فی يزيد.٩
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کند که این آیه، نهایت چیزي بیان می در تبیین مواضع خویش در آیه تطهیر، تیمیه ابن

کند، این است که خداي متعال از آنها ثابت می ^بیت پیامبررا که در فضیلت اهل

خداوند  تا بیت خویش دعا کردهنیز درباره اهل ^پیامبر خواسته که تقوا داشته باشند و

  1باشد.مستجاب شده  ^و معلوم نیست که دعاي پیامبر آنها را از متقین قرار دهد
  

  بررسی آیه تطهیر

  یک بار در قرآن به کار رفته است: بیت در معناي خاندان پیامبر فقطاصطالح اهل

َرُكْم َتْطِهًريا« ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ َام ُيِريُد اهللاَُّ ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّ همانا 2.إِنَّ

شما را پاك و  آلودگی را از شما خاندان پیامبر بزداید و خواهد خدا می

  ».پاکیزه گرداند

این آیه که به آیه تطهیر شهرت یافته است، از برترین آیاتی است که زمینه معرفت برتر 

 کید فراوان، حامل پیام مهمأت و آمدن ادات حصر ابسازد. آیه  را فراهم می &بیتدرباره اهل

 »عنکم(«به ور بر مفعولتقدیم جارو مجر انما،«مانند ادات و حاالت تأکیدي است. و اختصاصی

این  .3»(تطهیرا)مفعول مطلقآمدن  ،اختصاص)بنابر ندا، مدح، ( بیتاعراب نصب اهل ،»)الرجس«بر 

  .کند منحصر می &بیتادات تاکید، اراده الهی را در از بین بردن پلیدي به اهل
  

 در آیه تطهیر &بیتمصداق اهل

  بسیاري از صحابه و تابعین از جمله امکه از طریق  ،^در روایات فراوانی از رسول خدا

بن سلمه، عایشه، انس بن مالک، ابوسعید خدري، عمر بن ابی سلمه، عبداهللا بن جعفر، عبداهللا 

بیت در آیه ئلی نقل شده، اهلوعباس، سعدبن ابی وقاص، واثله بن اصقع، ابواالسود د

کدام بخشی از این منابع حدیثی، هر  4است. &پیامبر و علی و حسن و حسین و فاطمه

                                                             
های ؛ مهچنني بنگريد به شيوه استدالل و نتيجه گريی از آيه تطهري و چگونگی تاثري ديدگاه١٥، ص٥، جمنهاج السنه. ١

 .٣٦٤، ص١٣، جالدرر السنيهدر عاملان وهابی:  تيميه ابن

 .٣٣. سوره احزاب، اآليه ٢

 .٧٠، ص٧، جمنهاج السنه . ٣

 .١٤٦، ص٣، جشواهد التنزيل؛ ٢٢٥، ص١، جاآلثار مشكل؛ ٨، ص٢٢، جتفسري طربی .٤
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عالمه  1.روایت ارائه کرده است 130د تا جایی که حسکانی بیش از انکرده روایات را ذکر

 2.داند سنت به چهل طریق و از شیعه به سی طریق می طباطبایی طرق این روایات را از اهل

 3.داننیز به تواتر این روایات اشاره کرده همچون ابوالفتوح رازي و عالمه مجلسی برخی

این پنج تن را متعلق به ابوسعید خدري، مجاهد، قتاده و در  شوکانی نظریه انحصار آیه در

 6،حاکم نیشابوري 5،طحاوي همچون سنت اهلاندیشمندان بزرگی از  4.داندکلبی می روایتی

 12،حضرمی 11،قندوزي 10،شبلنجی شافعی 9،الدین طبريمحب 8،گنجی شافعی 7،ابن العربی

اند و با برشمردن مصادیق آیه تطهیر را به اصحاب کساء اختصاص داده 13و حسن بن فرحان

برخی بر این  تواند مصداق آیه باشد.دارند که غیر از آنان هیچ کس نمیبیان می فراوانیروایات 

  .اندرا اتخاذ کردهاین دیدگاه  15اکثر مفسرین یا و 14باورند که جمهور مفسرین

 پیامبر، همسر )62ي ا(متوفآیه در خانۀ ام سلَمه  که آمدهه گوناحادیث این در بسیاري از این

را که بر آن نشسته بود، بر روي  (کساء) خیبري ايپارچه ^اکرم پیامبر در حالی نازل شد که

آسمان باال برد و فرمود:  ها را به سويکشیده بود و دست خود و علی و فاطمه و حسنین

ام سلمه از  .»گردان دي را از ایشان دور فرما و پاکشانبیت من هستند، پلیاهل اینان، خدایا«

بالفاصله  ^آیه قرار دارد، پیامبر مذکور در این بیتآیا او در شمار اهل که: پرسید ^پیامبر

                                                             
 .١٨، ص٢، جشواهد التنزيل .١

 .٣١١، ص١٦، جامليزان .٢

 .٢٤٢، ص٣، جبحار االنوار؛ ٤١٦، ص١٥، جروض اجلنان .٣

 .٣٤٩، ص٤،جفتح القدير .٤

 .٢٢٥، ص ١، جمشكل االثار .٥

 .١٤٨، ص٣، جمستدرک علی الصحيحني. ٦

 .٤٣١، ص٣، جاحكام القرآن .٧

 .٥٤، صكفايه الطالب .٨

 .١٣٠، ص٤، جالرياض النرضه .٩

 .٢٢٣، صنور االبصار .١٠

 .٤٣٣، ص٢، جينابيع املوده .١١

 .٢٣، صرشفه الصادی .١٢

 .٢٨٨، صمع الشيخ عبداهللا السعد فی الصحبه والصحابه .١٣

 .١٧٣، صهنج احلق؛ ٣٤٦، ص٤، جاجلواهر احلسان .١٤

 .٤٢١، ص٢، جحرقهالصواعق امل؛ ٨٣، ص٨، جتفسري الثعلبی .١٥
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کشیدن عبا  1.هستی تو از همسرانِ رسول خدایی و تو بر راه خیر فرمود کهالبته داد و د رجواب 

و با دادن جواب رد به ام » بیتیاللهم هوالء اهل«فرمودن  بر سر آنها به هنگام نزول آیه و

بیت در اي براي نشان دادن انحصار اهلهمه قرینه 2سلمه و در برخی روایات به عایشه و زینب

است. تکرار واقعه کساء باعث شده که برخی قائل به  &علی و فاطمه و حسن و حسین

این آیه در یک مرحله نازل شده و آنچه تکرار  که احتماالًدر حالی ؛تکرار نزول این آیه شوند

مصادیق بدین طریق تا  ،است النبیسلمه، فاطمه، زینب و مسجدعمل پیامبر درخانه ام ،گردیده

در پی دستور خداوند بر  ^همچنین پیامبر 3.آشکار گرددبراي مردم  کامالً &بیتاهل

هنگام فجر، پشت درب خانه  ، چندین ماه به4جهت اقامه نماز ^پیامبرفرمان دادن اهل 

امام  5.دادکرد و به نماز فرمان میآمد و آیه تطهیر را قرائت میمی &علی و فاطمه

براي مردم  &بیترا براي آشکار شدن دقیق مصادیق اهل ^این حرکت پیامبر #باقر

  6.این عمل را براي هیچ کس انجام نداداو چرا که  ؛دانسته است

، تیمیه ابنمانند ترمذي، حاکم نیشابوري، سنت  ي از اهلاست که گروه بسیار گفتنی

همچون سید  و به همین دالیل برخی 7اندبر صحیح بودن حدیث کساء اذعان کردهالبانی 

  8.دانندمخالفت با اختصاص آیه به اصحاب کساء را اجتهاد در مقابل نص می شرف الدین

 بیتاهلنشین خود به عنوان به صراحت از دوازده جا ^پیامبر نیزدر احادیث دیگري 

کرده و او و  #با اشاره به آیه تطهیر، رو به امام علی وهاي معصوم یاد خویش و انسان

                                                             
 .٣٢٨، ص٥،جسنن ترمذی؛٢٩٢، ص٦،جمسندامحد. ١

 .١٣٤، ص٥؛ تفسري ابن كثري، ج١٨، ص ٢، جشواهد التنزيل .٢

 .٤٤٤، صسوال وجواب؛ ١٥، صالكلمه الغراء؛ ٤٢٤، ص٢، جصواعق املحرقه؛ ٢٢، صذخائر العقبی .٣

 .١٣٢، آيه سوره طه. ٤

 .٣١، ص٥، جترمذیسنن؛٢٥٩، ص٣، جمسندامحد؛ ٢٤٠، ص١، جاعيون اخبارالرض؛ ٥٩، ص٧، ججممع البيان. ٥

 .٦٠، ص٧، ججممع البيان؛ ٢٨٧، ص١، جكافی .٦

، ٣، جالصحيح الرتمذی، ٦، ص٥،جمنهاج السنه؛ ٣٦١، ص٥، جسنن ترمذی؛ ١٩٠، ص٣، جاملستدرک علی الصحيحني .٧

اند كه از احاديث كساء تنها يک حديث به روايات گفته؛ نكته قابل تامل اينكه برخی از عاملان وهابی بدون بررسی جمموعه ٥٧٠ص

 ).٤٧٦، غامدی، صگفتگوی آرامروايت از عايشه صحيح است. (ر.ک: 

 .٧، صآيه التطهري فی من نزلت؛ ٤٣، صيةاالسالم عةفی الرشي نةالس ؛٢٠، صالغراء مةالكل .٨
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در چندین  #امام علی 1.دانسته استدو فرزندش و ائمه بعد از آنها را مورد نزول آیه 

که آیه  هستکه آیا در بین شما کسی  کردهو قسم یاد  جستهمرحله به آیه تطهیر استناد 

 &بیتدر پی این آیه صالحیت اهل #امام علی 2.تطهیر در شان او نازل شده باشد

نیز به مرد شامی که براي تحقیر آن  #امام سجاد 3.کندبراي رهبري جامعه را اعالن می

سوره  را در» انما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس«اعالم کرد که آیا آیه  ،حضرت آمده بود

  4.ه مقصود آیه ما هستیماي کاحزاب خوانده

ن نزول است و در أبراساس دیدگاه امامیه انحصار آیه در اصحاب کساء براساس ش

شامل نه نفر از ائمه  5»َوُأْوُلوْا األَْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوَىل بَِبْعٍض ِيف كَِتاِب اهللاِّ«تاویل، بر اساس آیه 

 6.گرددمی &اطهار

بیت در آیه، همسران پیامبر است. عکرمه، مقاتل، اهلآن است که مراد از  بردوم دیدگاه 

 7.عباس این نظر منعکس شده استعروه بن زبیر، سعیدبن جبیر و در قولی منسوب به ابن

به ویژه  9،کنندسند آن را تضعیف می ،8ردهکعباس رد برخی انتساب این قول را به ابن

این دیدگاه از  10.نقل کرده است حدیث کساء را ^عباس در روایتی از پیامبرابن که این

فقط قرن دوم به بعد در بین عموم دانشمندان اهل سنت مطرود گردید و بیشتر دانشمندان 

  12.پرداختندو یا عالوه بر آن به نقد آن هم 11به نقل قولی از این دیدگاه بسنده کردند

                                                             
 .٥٧، صاهل البيت فی الكتاب والسنه؛ ٩٠، صمعانی االخبار؛ ٦٦٩، ص٢، جكامل الدين، ١٧٠، صكفايه االثر .١

 .٦٩، صغيبت نعامنی؛ ٢٧٩، ص١، جكامل الدين. ٢

 .٣٧، صةمبتكر ةالتطهري روي يةآ. ٣

 ١٣٦، ص٥، جتفسري ابن كثري؛ ٧، ص٢٢، جتفسري طربی .٤

 .٧٥. سوره انفال، آيه ٥

روح ، مهان؛ منهاج السنهو آلوسی:  تيميه ابن؛ و نقد ٢٠٥، ص١، جعلل الرشايع؛ ٢٨٧، ص١، جكافی. بنگريد به روايات: ٦

 .١٩٨، ص١١، جاملعانی

 .٣٤٨، ص٤، جفتح القدير؛ ٥٣١، ص٦، جالدراملنثور؛ ٤٨٨، ص٣، جتفسريمقاتل .٧

 .٤٧٩، ص٨، جالبحر املحيط فی التفسري .٨

 .٥٨(آصفی)، صآيه التطهري .٩

 .٦١، صسنن نسائی؛ ٣٣٠، ص١، جمسندامحد .١٠

 .٤٦٢، ص٣، جزاد املسري؛ ٤٠١، ص٤، جو العيون تفسري املاوردی النكت؛ ٨، ص٢٢، جتفسري طربی .١١

 .٤٧٩، ص٨، جالبحر املحيط فی التفسري؛ ١٣١، ص٥، جتفسريابن كثري، مهان؛ مشكل اآلثار. ١٢
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وند در آیات مخاطب خدا 1.پایه استدالل مدافعان این دیدگاه بر سیاق آیات استوار است

کند که مخاطب این و وحدت سیاق اقتضا می استسوره احزاب، همسران پیامبر  34ـ28

اند که بخش از آیه تطهیر نیز ایشان باشند و در استناد به وحدت سیاق آنچنان پیش رفته

باید به دلیل  ،روایات کساء انحصار آیه را در پنج تن برساند اگربرخی از آنان بر این باورند 

  2.خالفت با نص قرآن این روایات را کنار بگذاریمم

دارند که شکی نیست وحدت سیاق یکی از مخالفان این دیدگاه در پاسخ بیان می

امارات مهم در گشودن مراد آیه است، اما این مهم نباید مورد غفلت واقع شود که وحدت 

ا این سیاق قرار سیاق در آیات باید محرز شود و ادله و نصوص دیگري نیز در تعارض ب

نگیرد که موجب شود سیاق از حجیت ساقط گردد. استناد به وحدت سیاق در این آیات با 

  رو است. ه چهار اشکال روب

تعارض سیاق با محتواي روایاتی که در شان نزول آیه است. داللت سیاق ظنی و . 1

هفتاد روایتی که روایات قطعی است. عالمه طباطبایی بر این باور است که در میان داللت 

حتی یک روایت وجود ندارد که نزول این بخش از آیه را  ،ن نزول آیه آمده استأدر ش

  3.دنباله نزول بخش قبل که مربوط به همسران رسول خداست، دانسته باشد

حکایت از آن دارد که ، به جمع مذکر است که این تغییرنث مؤ تغییر ضمایر جمع .2

  4.اند یافته تفاوتی شینبخش پیبا مخاطبان این بخش 

 ^را درباره همسران پیامبر عصمت اما کسی ،است &بیتداللت آیه بر عصمت اهل .3

  5اند. نبودهنزول آیه در حق ایشان و یا عصمت مدعی نکرده است و خودشان نیز  ادعا

، به ^همسران پیامبربه اشکال دیگر است. آیات قبل سرشار از توصیه ، تغییر لحن آیه. 4 

 6.است &بیتاهلاما در این بخش، سخن از موهبت الهی و تعظیم  ،اه تهدید آنان استهمر

                                                             
 .٣٤٩، ص٤، جفتح القدير؛ ٢٣٠، ص٥ج احكام القرآن (جصاص)، .١

 به نقل از ابوالسعود. ٦٩، ص٨، جحماسن التاويل .٢

 .٢٧، صآيه التطهري فی من نزلت؛ ٣١١، ص١٦؛ امليزان، ج٣٠٩، ص١، جعهاعيان الشي .٣

ذكری الشيعه فی احكام ؛ ٥٥، ص؛ الفصول املختاره٤٧٩، ص٨مشكل االثار، مهان؛ البحر املحيط فی التفسري، ج .٤

 . ٥٦، ص١ج الرشيعه،

 .٢٤٣، ص٣ج بحاراالنوار،؛ ٥٦٠، ص٨، ججممع البيان؛ ٣٤١، ص٨، جالتبيان فی تفسري القرآن .٥

 .٩٧، ص؛ ملاذا اخرتت مذهب اهل البيت٥٦٠، ص٨ج،جممع البيان؛ ٣٢٨، ص٢، جاملنقذ من التقليد .٦
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بزرگانی  و 1از ابتدا در بین عالمان شیعی مشهور بوده است ،نظریه انفصال این آیه از آیات قبل

 2اند.دانستند، به این نظریه تمایل داشتهاز اهل سنت که مصداق آیه را تنها اصحاب کساء می

و در 3زیرا در قرآن نظایري دارد ؛زنداي بر بالغت قرآن نمیلطمه ،ل این بخش از آیهاستقال

محتمل  ،البته گروهی از اساس 4.بر آن هستعرب بلیغ هم شواهدي  گفتار و اشعار

تسمیه این  5.دنباشکرده مشخص را جاي این بخش از آیه صحابه باید اند که  دانسته

صورت پذیرفته  &بیتاز سوي اهل احتماالً ،تطهیر احزاب به نام آیه 33بخش از آیه 

آیه تطهیر بر  هاست. عنواناین بخش از دیگر بخش ست و این نیز شاهدي بر انفصالا

و ایراد برخی براي تسمیه  6کار رفته استه در سخنان آنان ب احزاب 33این بخش از آیه 

   7.بخشی از آیه به آیه تطهیر وارد نیست

، در دوره تابعین به صورت جدي از ^تطهیر به همسران پیامبردیدگاه اختصاص آیه 

منابع رجالی بسیاري در  8.شدامیه و خوارج حمایت میها همچون بنیطرف برخی گروه

 بنابر 9.اند ی را ارائه کردهیاهگزارش #عداوت عکرمه، مقاتل و عروه بن زبیر با امام علی

تا جایی که در است، داشته  ^ن پیامبرعکرمه اصرار بر نزول آیه در خصوص زنا ،خبري

 ،اي که مردم به آن معتقدندکرد نظریهپرداخت و با فریاد بیان میبازار به تبلیغ آن می

دیدگاه مشهور در زمان این تابعی،  ظاهراً 10.باره مباهله کنم درست نیست و حاضرم در این

ه کرده است. او حتی بر گونه او را وادار بر مباهلمخالف نظریه او بوده است که این

هاي بعد این دیدگاه تنها از سوي در قرن 11.آورداش هیچ شاهدي از روایات نمی نظریه

                                                             
 .٣٢٨، ص٨، جتاويالت اهل السنه؛ ١٧٨، ص٢، جتفسري قمی .١

 .٤٣١، ص٣، جاحكام القرآن؛ ٢٢٥، ص١ج مشكل اآلثار،. برای نمونه ر.ک:به طحاوی و ابن العربی، ٢

 .٢٨.٢٩ سوره يوسف، آيات .٣

 .٥٦، ص١،جذكری الشيعه؛ ١٥٨، ص٨، ججممع البيان .٤

 .٤١٢، صمهر تابان؛ ٣١٢، ص١٦، جامليزان؛ ٢٤٤، ص٣جبحاراالنوار،. ٥

 .١١٩، ص١،جاالحتجاج؛ ٥٦١و  ٥٤٩، صامالی طوسی؛ ٥٦١، ص٢ج خصال،. ٦

 .٣ص آيه التطهري و عالقتها بعصمه االئمه،. ر.ک: ٧

 .١٦، صالكلمه الغراء .٨

 .١١١هی به آيه تطهري، صنگا .٩

 .١٩٨، ص؛ اسباب النزول االيات٨، ص٢٢. تفسري الطربی، ج١٠

 .٤٦، صآيه التطهري رويه مبتكره؛ ٥١، صالكلمه الغراء .١١
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  1.عده قلیلی از عالمان اهل سنت اختیار شد

، تطهیر در آیه &بیتکه اهل اندگزیدهبسیاري از اهل سنت بردیدگاه سوم را 

و  آلوسی، ابوحیان، شوکانی، کثیرابن ،ثعالبی ،قرطبی. استء پیامبر و اصحاب کسا همسران

نان علت این شمول آ 3.دیدگاه متعلق به ضحاك بوده استاین  2اند.از این جملهمنظور ابن

علی و فاطمه  و قرابت نسبی و احادیث کساء براي ^پیامبر یات براي همسرانآرا سیاق 

با استناد به معناي در واقع بسیاري از مدافعان این نظریه  4.دانندمی #و حسن و حسین

مصداق آیه را ـ  5شودکه عام است و شامل همسر و ذریه و پیروان میـ بیت  اهللغوي 

آنان در پاسخ برخی  6.اندبدون در نظر گرفتن شواهد قطعی شامل همسران و ذریه گرفته

اند که بیان کرده ،دانندکه اطالق اهل بر همسران را مجاز می 7همچون زبیديشناسان  لغت

زیرا ازدواج آنان بعد از مرگ پیامبر  ،است ^رابطه همسري در حکم رابطه نسبی با پیامبر

نکته  8.المومنین هستند و مانند زنان دیگر نیستندگردد و به نص قرآن آنان ام منقطع نمی

آنان معتقدند که این روایات کساء، اختصاص آیه را به اصحاب  این است که ملأقابل ت

 ^بلکه پیامبر ،نیست ^و درصدد تخصیص آیه بدون همسران پیامبررساند کساء نمی

 ؛آیه بودمصداق آنان در داخل نبودن با داخل کردن چهار تن در زیر کساء در پی دفع توهم 

که  نددر حالی که بسیاري از روایات نبوي تصریح دار 9؛زنان با سیاق آیه داخل بودندزیرا 

   10.آیه در شان پنج تن نازل شده است

                                                             
؛ از پريوان كرابيسی ٦٠، ص٣، جسمرقندی، بحرالعلوم؛ ٦٣٧، ص٣ج معامل التنزيل فی تفسري القرآن،. برای نمونه: ١

 .٥٣ص ،الفصول املختارهبنگريد: 

؛ ٤٨٣، ص٣، جتفسري ابن كثري؛ ٣٤٦، ص٤، جاجلواهر احلسان فی تفسري القرآن؛ ١٨٣، ص١٤، جاجلامع الحكام القرآن. ٢

 .٢٩، ص١١، جلسان العرب؛ ١٩٦، ص١١، جروح املعانی، ٢٣٢، ص٧، جبحر املحيط؛ ٣٥١، ص٤، جفتح القدير

 .٤٠١، ص٤، جالنكت و العيون تفسري املاوردی. ٣

 .٢٣٧، ص٦،ج؛ اضواء البيان٣٥١، ص٤، جرفتح القدي. ٤

 .٩٦ص ؛ املفردات،٨٩، ص٤، ج. العني٥

 .٣٥١، ص٤، جفتح القدير؛ ٧٣، ص٧، جمنهاج السنه؛ ١٥٨، ص٩، جمفاتيح الغيب؛ ٣٨٣، ص٨،جتاويالت اهل السنه .٦

 . ١٤،٣٦، جتاج العروس .٧

 .٤٢٤، ص٢، جالصواعق املحرقه؛ ٣٣٥، ص١ج االعتقاد(بيهقی)، .٨

 .١٩٦، ص١١، جروح املعانی؛ ٢٤٨، ص٢١، جالتحرير والتنوير؛ ٢٣١، ص٤، جانوار التنزيل؛ ٢٣، ص٤، جاج السنهمنه .٩

 .٢٨٦، ص١، جكافی؛ ٥٦، صكفايه االثر؛ ٥٣٣، ص٦ج الدر املنثور،؛ ١٩٨، صاسباب النزول .١٠
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اجازه ورود ام  ^که پیامبر یروایتهشت با برشمردن از بزرگان اهل سنت،  ،طحاوي

در تایید اختصاص آیه به اصحاب کساء کوشیده و در پاسخ به  ،دهدسلمه را به زیر عبا نمی

گونه کنند ایناستناد می» انت من اهلی«سلمه به ام ^کسانی که به عبارت پیامبر

با این  1.نه اینکه مصداق آیه باشد ،بود ^پیامبر بیتاهلعموم از  نیزسلمه که امگوید  می

خود  بیتاهلسلمه را در زمره ام ،^د به روایتی که پیامبربا استناز آنان برخی ا ،حال

کنند داند و با صحیح شمردن سند آن و بدون اشاره به چندین روایت متعارض، بیان می می

   2.در آیه هستند تبیاهلنیز از مصادیق  ^که زنان پیامبر

از موارد دیگر مورد استناد، حدیثی است که بعد از نزول آیه و پایان یافتن دعا درباره 

روایت دیگر نیز  3.کند که ام سلمه هم تحت کساء قرار گیرداشاره می ^پیامبر ،بیتاهل

نني و ذريته اللهم صل عىل حممد النبي و أزواجه أمهات املؤم«از ابوهریره نقل شده که با عبارت 

بیت  بر پیامبر درود بفرستید. در این عبارت همسران و ذریه در کنار هم قبل از اهل» أهل بيتهو 

 4.باشدبیت شامل هر دو میآمده است که مشخص شود اهل

این  5.استبنی هاشم  در آیه تطهیر بیتاهلآن است که مراد از  دیدگاه چهارم بر

داند را کسانی می ^پیامبر بیتاهل ،ارقم است که زید دیدگاه مستند به روایتی از زیدبن

اي به آیه تطهیر نشده که خداوند زکات را برآنان حرام کرده است. در این روایت اشاره

برخی  6.انداست و آل عباس، آل علی، آل جعفر و آل عقیل از این گروه شمرده شده

یید این أهمچنین برخی در ت 7.نداابوالفتوح رازي این قول را شاذ و نادر دانستههمچون 

و روایت انشعاب  ^به روایت کشیدن عبا بر سرعباس و فرزندانش از سوي پیامبر ،قول

                                                             
 .٢٥١، ص١، جمشكل االثار .١

 .٣٨٣ص ،٨، جتاويالت اهل السنه؛ ٣٣٥، ص١ج االعتقاد(بيهقی)،. ٢

 .٢٩٨، ص٦، جمسندامحد. ٣

 .٣٣٥، ص١جاالعتقاد(بيهقی)،؛ ٧٦، ص٧ج منهاج السنه، .٤

 .٤٢٤، ص٢، ج؛ الصواعق املحرقه٤٤، ص٨، جتفسري الثعلبی. ٥

 .١٢٢، ص٧، جصحيح مسلم .٦

 .٤٢١، ص١٥، جروض اجلنان .٧
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و تبیین آن به عنوان تفسیر آیه شمرده شده بهترین قبیله که از بین قبایل  ^قبیله پیامبر

   1.انداستناد کرده

 ^همسران پیامبر است که اندلسیحیان دیدگاه ابی ،هاي منحصر به فرداز دیگر دیدگاه

  2.داندمی بیت در آیهمصادیق اهلاز  ،به همراه پدرانشان

 ،حسن بن علی سقافاز اندیشمندان اهل سنت مانند زیدیه و برخی  ،از دیگر مذاهب

دانند و عصمت در اعتقاد و  ن اصحاب کساء و ذریه آنان تا قیامت میأاین آیه را در ش

  3.انداصحاب کساء قائلگفتار و رفتار را براي 
  

  مفهوم آیه

(اراده ها به وقوع پیوسته است از پلیدي &بیتاهلدر اینکه اراده الهی مبنی بر پاکی  

هاست مبنی بر اجتناب از پلیدي &بیتاهلو یا فقط در حد درخواست خدا از  تکوینی)

که باورند  این برون ابن تیمیه چهمست. برخی عالمان اهل سنت هاختالف  ،(اراده تشریعی)

طورکه عموم مکلفان رویکرد آن است همان این نتیجه 4اراده در آیه، اراده تشریعی است.

آیه هم تعلق اراده الهی به  کنند، در اینمی دریافت الهی در قبال انجام تکالیف، پاداش

الهی در قبال انجام تکالیف مورد  و تطهیر آنها، پاداش &بیتاهلاز » اذهاب رجس«

که محبت الهی است آیه ناظر به  در آیات قبل قرار داده شده است و در نهایتنظر 

پلیدي دور  بیش از دیگران مراقب اعمال خود باشند و خود را از هرگونه باید &بیت اهل

تطهیر الهی را در جاي دیگر به معناي تطهیر از صدقه که  تیمیه ابنگرچه  5دارند. نگاه

داند که صدقه بر را از کسانی می &بیتان کرده و اهلاموال است، بی (پلیدي)اوساخ 

  6آنان حرام شده است.

                                                             
 .٤٢٤،ص٢، جالصواعق املحرقه؛ ١٩، ص١، ججواهر العقدين .١

 .٤٢٤،ص٢،جالصواعق املحرقه؛ برای ديدگاههای ديگر ر.ک: ٤٧٩،ص٧بحر املحيط، ج.٢

 .٦٥٥، صصحيح رشح العقيده الطحاويه؛ ٢٩ص املصابيح،.٣

 .١٧، ص٣ج منهاج السنه،؛ ١٢٧، ص١١، ججمموع الفتاوي. ٤

 .٢٦٧، ص١، جالفرقان؛ ٧١، ص٧، جمنهاج السنه. ٥

 .٢٥، ص٤، جمنهاج السنه. ٦
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آیات  با آیه این از: ارتباط سیاقی است عبارتتشریعی بودن اراده در آیه ترین ادله مهم

 با سلب اختیار از مخاطب، تشابه اسلوب آیه الهیی قبل و بعد، مالزم بودن اراده تکوین

 دعاي چنینو هم 1تشریعی استاراده منظور قرآن که در آنجا دیگر  آیات برخی با تطهیر

ء اهلبیتی فاذهب (اللهم هوالها را بیت از پلیدياهل کردن مبنی بر پاك پیامبر بعد از نزول آیه

 هااز پلیدي اگر قطعاً زیرا؛ دانندمتعارض با اراده تکوینی می عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا)

 ^و در واقع پیامبر تحصیل حاصل بوده است ^بر خداپیام درخواست پس بودند پاك

در پاسخ از این اشکال بیان شده که ضرورت 2کرد.باید تنها به شکرگزاري اکتفا می

ت الهی است و در این صورت تکوینی در ممکنات بالذات نیست، بلکه وابسته به مشی

 3ارد در خواست نماید.انسان موحد باید پیوسته دعا کند و بقاي آنچه را از مواهب الهی د

در صورت تکوینی بودن اراده، الزم بود اند، این است که اشکال دیگري که مطرح کرده

 به #برخی از آنان مثل امام علی که در حالی ؛باشند عاري از گناهان &بیتکه اهل

 در پاسخ از این اشکال، به جمالت مشابه از پیامبر 4.اندکرده عدم عصمت خود تصریح

استناد شده است و علت صدور این سخنان را، ارشاد دیگران و یا انقطاع الی اهللا  ^اکرم

نقل شده است که با  #و در مقابل روایتی از امام علی 5اند.و تقصیر در عبودیت دانسته

 ^دعاي پیامبر آنان علت 6کند.استناد به آیه تطهیر، خویش را داراي عصمت معرفی می

دانند و مضمون آیه و محدود کردن مصداق آیه در اصحاب کساء میکید أبعد از نزول آیه را ت

 ^سازند که فرمود اگر رسول خدامی #دلیل خویش را مستند به روایتی از امام صادق

کرد، دیگران مدعی نزول آیه در شان خودشان را مشخص نمی بیتاهلو  کردسکوت می

اللهم «و گفتن  ^دعاي پیامبر چه نیازي به ،شدند. با تشریعی بودن اراده در آیهمی

                                                             
 .٢٩٠، ص١٠، جلفتاویجمموع ا؛ ٧١، ص٧،جمنهاج السنه. ١

 .١٩٩، ص١١، جروح املعانی؛ ٢٢، ص٤و ج ٧٢، ص٧، جمنهاج السنه. ٢

 .٩٧، ص١، جدانشنامه كالم اسالمی؛ ٨٨، صپرسامن عصمت. ٣

 .١٩٨، ص١١، جروح املعاين؛ ٦١، ص٧، جمنهاج السنه. ٤

 .١٩٧، ص٣٤ج بحاراالنوار،؛ ١٠٨، ص١١، ج. رشح هنج البالغه٥

 .٤٤٩، ص٤، ج؛ الربهان٤٥٠، صهتاويل اآليات الظاهر. ٦
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  1.استها در حالی که تکالیف شامل همه انسان است؛» هوالء اهلی

آید و ه سخن به میان میدر دیدگاه دوم به صراحت از تکوینی بودن اراده الهی درآیه شریف

هی ناپذیر بودن اراده الکه آیه را در مقام تعلیل آیات مربوط به زنان پیامبر بداند، تخلفنآیب

 گیرد. این نظریه عموم عالمان شیعهو عصمت آنان را نتیجه می &بیتاهلرا در حق 

عصمت مستفاد از این آیه در کالم 2.استطبرسی شیخ و  طوسیشیخ  ،مفیدهمچون شیخ 

طبري و قتاده نیز با تبیین آیه به صورت اراده  ،در بین اهل سنت 3.نبوي تصریح شده است

به این رویکرد  ،&بیتاهلفرا گرفتن رحمت او در حق  الهی در رفع سوء و فحشا و

مورد اراده  138در  5.آلوسی نیز دیدگاه تکوینی بودن اراده را برگزیده است 4.گرایش دارند

اراده مقصود از آن سه مورد فقط در مورد اراده تکوینی منظور بوده و  135الهی در قرآن، 

  6.اي در موارد مشکوك استرینهخود ق ،تشریعی بوده است و این غلبه استعمال

 رجس واز بین بردن وعده الهی و قرارداد مشروط الهی بر  آیه تطهیر صرفاً ،براین اساس

و مربوط به آینده نیست، بلکه نوعی خبر قطعی از سنت و قانون الهی  &بیتاهلتطهیر 

تغییر سیاق  :از است عبارتدر آیه تطهیر درباره آنان است. ادله تکوینی بودن اراده الهی 

نث مؤضمایر جمع  احزاب) 34-28(زیرا درآن هفت آیه  ؛این بخش از آیه با آیات قبل و بعد

حکایت از آن  و این ضمیر جمع مذکر آمده است ،در این بخش از آیه ششم فقطاست و 

  بخش پیشین تفاوت یافته است.با این بخش از آیه  دارد که

به اعتبار لفظ اهل مذکر آوردن اند که اسخ دادهپچنین برخی به این اشکال  ،مقابل در 

 اساسی در صورت تشریعی بودن اراده الهی مشکل 7.انداست و براي آن شواهدي آورده

ندارد، بلکه اراده تشریعی او در  &بیتاهلاختصاصی به  دیگر، مضمون آیه این است که

                                                             
 .٢٨٦، ص١، جبرای روايت ر.ک: الكافی؛ ٣٧آيه التطهري فی من نزلت،؛ ٥٩ص آيه التطهري رويه مبتكره،. ١

 .٢٦٩، ص١، جمعامل املدرستني؛ ٥٦٠، ص٨، ججممع البيان؛ ٣٤٠، ص٨، ج؛ التبيان فی تفسري القرآن٥٤، صالفصول املختاره. ٢

 .٢٣٠، ص٩، ججممع البيان؛ ٥٣٤، ص٦، جالدر املنثور .٣

 .٢٩٦، ص١٠، جتفسري الطربی .٤

 . ١٩٩، ص١١، جروح املعانی .٥

 .٩٩، صآيه التطهري رويه املبتكره .٦

 .٣٤٩، ص٤، جفتح القدير. ٧
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ادات حصر  آوردن براي شود و دلیلیمی ها و تطهیر آنان شامل همه مسلمانانرفع پلیدي

 &بیتاهلآیه در مورد  و همچنین اهتمام رسول خدا در تطبیق 1ماندنمی کیدأو ت

 بدین بلکه ،نیست کرد. البته این اراده تکوینی به معناي سلب اختیارنمی پیدا خصوصیتی

خداوند  با گاهرود و هیچنمی گناه سراغ، که فرد معصوم تحت تربیت خاص ربوبی معناست

  کند.نمی د مخالفتخو
  

   معناي رجس

بیشتر  تأکید آورده و براي »عنکم الرجس لیذهب«متعلق اراده خود را  ،خداوند ،در این آیه

براي  که آورده را به صورت نکره» تطهیرا«نیز لفظ  و در پایان کرده را ذکر» ویطهرکم«

و هر  3است در لغت به معناي پلیديرجس  2.تطهیر و پاکی است نشان دادن عظمت این

است » رجس« ،چیزي که الیق انسان نباشد و عقل سالم و عرف عادل آن را قبیح بشمارد

رود. مانند شک، کفر، گناه، عمل زشت، وسوسه، کار میه ب فراوانی معانی و به مناسبت در

 گاهی ذات پلیدي از بین که داندرا آن می آیه لطیف در این نکتهفخر رازي  4.لعنت، عذاب

به  &بیتاز اذهاب رجس، اهلبعد  یهآر این داما ، شودنمی اما محل آن پاك رودمی

طهر را به  گناه و را به معنايدر آیه رین رجس اغلب مفس 5.دندراسته شآتطهیر الهی 

 هايکه شامل پلیدي 6انددانستهاستعاره  ز باباند و این مقام را اکرده تفسیرمعناي تقوي 

که از همانجا در عمل انسان از گناه ظاهر  هاییپلیدي کفر و شرك و همچون معنوي

که رفع آن همان عصمت الهی است که انسان را از عقاید باطل و اعمال زشت باز  شود می

، آنچه مقابل آن است از اعتقاد حق و عمل حق ین معنا که بعد از رفع پلیديدب .داردمی

 به معنايدر آیه تطهیر را  رجس، جاهدو از تابعین م &بیتدر روایاتی از اهل 7.ایجاد شد

                                                             
 .٣١٣، ص١٦، جامليزان؛ ٢٤٣، ص٣، جبحاراالنوار؛ ٢٣٠،ص٨، ججممع البيان؛ ٣٢٧، ص٢، جاملنقذ من التقليد .١

 .١١٣، صآية التطهري روية مبتكرة؛ ٢٨٥، ص٥، جمنشور جاويد. ٢

 .٨١، ص ٧، جمنهاج السنه؛ ٣٤٢، صاملفردات؛ ٥٧٥، ص٢، جالصحاح .٣

 .٥٦، ص٤، جالتحقيق فی كلامت القرآن الكريم؛ ٩٥، ص٦ج لسان العرب،؛ ٦٣٦، ص٣، جمعامل التنزيل .٤

 .١٨٥، ص٩، جمفاتيح الغيب .٥

 .٣٢٤، ص٥،ج؛ منشور جاويد٣٤٨، ص٤، جفتح القدير؛ ٥٣٨، ص٣، جالكشاف .٦

 .٣١٢، ص١٦، جامليزان ..٧
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گردد و انسانهایی که آلودگی انسان به معصیت میشک باعث در واقع  1.انددهشک بیان کر

 2.شوند کنند با اختیار خود به گناه نزدیک نمیبه توفیق الهی در دریاي یقین سیر می

اما دعاي پیامبر را  ،رندگیگرچه عصمت را از آیه نتیجه نمی همچون نبهانی، سنت برخی از اهل

را مجوز  &بیت سمهودي نزول آیه و اخبار از تطهیر اهل 3.داننددر تطهیر آنان مستجاب می

  4.داندصلوات فرستادن بر آنها و حضور اصحاب کساء در رویداد مباهله می

  

                                                             
 .٦٣٧، ص٣، جمعامل التنزيل؛ ١٣٨، صمعانی االخبار .١

 .١١٤، صآيه التطهري رويه املبتكره .٢

 .٧٩، ص٧، جمنهاج السنه؛ ر.ك: به نقد آن: ٢٣، صرشف املؤبد .٣

 .٢٧، ص١، ججواهر العقدين. ٤
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  .، محمدبن علی صدوق، مکتبه الداوري، قم، بی تاعلل الشرایع .66

 ق.1378محمد بن علی صدوق، انتشارات جهان، تهران،  ،عیون اخبار الرضا .67

  .ق1397نعمانی، مکتبه الصدوق، تهران،  مدبن ابراهیممح ،الغیبه .68
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