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 1چکيده

سوره احزاب، در  33باشد. با توجه به نقش اساسی این فراز از آیه در آیه تطهیر میبیت اهلورد اختالف فریقین، تعیین مصداق های میکی از بزنگاه
چنین بیان دیدگاه مفسران فریقین، مفهوم ها و همواکاوی مفاهیم به کار رفته در آیه و ارتباط لفظی و سیاقی میان آنحوزه اعتقادی فریقین، پژوهشگر با 

را فقط در بستگان سببی پیامبر بیت اهلها مصداق سنت، برخی از آنهلاکند. از میان مفسران شناسایی میدر آیه تطهیر را بیت اهلاصلی و واقعی 
دانند. می(  ^علی، فاطمه، حسن و حسین پیامبر اسالم) ، پنج تن آل عباه بر زناناند و برخی دیگر مصداق آن را عالومعنا کرده مبریعنی زنان پیا

 فقط پنج تن آل عبا هستند و الغیر.بیت اهلاند که مراد از قائلسنت اهلاما مفسران شیعه و برخی از مفسران 
سلمه، ماها با استناد به روایات کرد. آنتوان در سه محور روایی، ادبی و سیاقی تقسیم ران فریقین را میبا بررسی انجام گرفته، دالیل مفس
ت آیه چنین وحدت و عدم وحدحزاب و هماسوره  34تا  28کار رفته در آیات و ضمائر به بیت اهلعایشه و عکرمه و نیز بررسی مفهوم 

 ند.اهریزی کردایهقوال خود را پاتطهیر با آیات قبل و بعد، 
 عصمت.  ،بیت، آل عباآیه تطهیر، أهل ها:کلیدواژه
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 مقدمه

باشد. از آنجا که این فراز از آیه سوره احزاب می 33" در آیه ^بیتیکی از مباحث مورد اختالف فریقین، تعیین مصداق "أهل
دارد، ضرورت  ^بیتأهل« عصمت»یعنی  نقش محوری در تبیین و إثبات مباحث کلیدی و معرفتی در حوزه اعتقادات شیعی

شود را بشناسیم و طلبد این واژه را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار دهیم تا مصادیقی که عصمت شامل حال آنها میمی
 را در افراد خاصی بجوییم. ^شعاع گستره معصومین

وعات گوناگون برای مصادیق مختلفی به کار احادیث نبوی با توجه به موض هرچند این واژه در قرآن و روایات خصوصا  
رفته است و همین امر باعث شد تا مفسران فریقین را در معنای واقعی آن در آیه تطهیر دچار مشکل کند. مفسران در مصداق 

ند و امعنا کرده شوند. برخی مصداق آن را فقط در بستگان سببی پیامبر یعنی زنان پیامبربه چند دسته تقسیم میبیت اهل
دانند و برخی برخی دیگر مصداق آن را عالوه بر زنان پیامبر، پنج تن آل عبا )پیامبر اسالم، علی، فاطمه، حسن و حسین( می

هاشم )آل علی، آل عباس، آل عقیل و آل جعفر( هستند. در این میان برخی از مفسران بیت، بنیدیگر قائلند که منظور از أهل
 فقط پنج تن آل عبا یعنی پیامبر اسالم، علی، فاطمه، حسن و حسین هستند و الغیر. بیتاهلمراد از  :گویندمی

چنین بیان دیدگاه از این رو پژوهشگر بر آن است تا با واکاوی مفاهیم به کار رفته در آیه و ارتباط لفظی و سیاقی میان آنها و هم
 شناسایی کند.در آیه تطهیر را  ^بیتاهلمفسران فریقین، مفهوم اصلی و واقعی 

 دیدگاه مفسران أهل تسنّن و أدلّه آنان .1

باره بیش از پنج نظر وجود دارد در آیه تطهیر بر قول واحدی اتفاق ندارند و در اینبیت اهلمفسران أهل تسّنن در مورد مصداق 
 پردازیم.که ما در اینجا تنها به دو قول آنان می

 به معنای آل کسا بيت اهل. 1ـ1

، آل عبا یعنی پیامبر اسالم ۀرا در خمسبیت اهلاز شهرت کمتری برخوردار است، مصداق سنت اهله در بین مفسران این قول ک
 خالصه کردند.  ‘، امام حسن و امام حسین÷، فاطمه زهرا×امام علی

باشد. وی می از جمله کسانی که قائل به این نظریه هستند حاکم حسکانی صاحب تفسیر شواهد التنزیل لقواعد التفضیل
طیبه، ادعای تواتر نموده است و برای اثبات مدعای خود  ۀدر مورد خمس ^بیتدر مورد روایات وارد شده پیرامون مصادیق أهل

صفحه از کتاب خود را به ذکر این احادیث اختصاص  120کند که در مجموع أحادیث مربوط به کسا را با طرق مختلف نقل می
داند که تحت کسا بودند که این قول سلمه" را از جمله کسانی میی از روایات، "واثلة بن أسقع" و "امدهد. هرچند وی در برخمی

 .(23 /2: 1393)حسکانی،  با عقل و مبانی فقهی سازگاری ندارد
 سلمه" و "انس نیز با استناد به روایت "امّ  نامدار اندلس و محدث مالکی بکر محمد بن عبدالله معروف به ابن العربی فقیهابی

 .(153 /3تا: )ابن العربی، بی آل عبا هستند ۀخمسبیت اهلبن مالک" قائلند که مصداق 
طبری مفسر بزرگ أهل تسّنن در جامع البیان فی تفسیر القرآن که به أم التفاسیر مشهور است به پانزده روایت از طرق مختلف 

است. هرچند ایشان در انتهاء با  ‘، حسن و حسین÷، فاطمه×، علیپیامبردر آیه تطهیر بیت اهلکند که منظور از استناد می



داند و در مورد اقوال یاد شده نظری میبیت اهلزنان پیامبر را نیز از مصادیق « قال اآلخرون»استناد به روایت عکرمه و با عبارت 
 .(7ـ5 /22: 1412)طبری، تر باشد ه نزدیکدهد اما به کارگیری این عبارت بیانگر آن است که نظر طبری به خمسه طیبنمی

در آیه تطهیر، بیت اهلکند که منظور از چنین سورآبادی نیز در تفسیر خود بعد از ذکر آیه تطهیر، روایتی از ابوهریره نقل میهم
 .(1968 /3: 1380)نیشابوری، باشند پیامبر اسالم، علی، فاطمه، حسن و حسین می

 و آل کسا نان پيامبربه معنای زبيت اهل. 2ـ1

که محل نزول  در آیه تطهیر را، بیت شریف پیامبربیت اهلأما قول دوم که مربوط به اکثر مفسران أهل تسّنن است؛ مصداق 
به خاطر نسبت ایشان به حضرت  ×حضرت و علیشامل زنان پیامبر، فرزندان آنبیت اهلدانند. در این صورت اند میوحی

 است.بیت اهل مصداق ÷صدیقه طاهره
ترین اند. فخر رازی بدون اشاره به أقوال وارده در این آیه، مهممباحث متعددی را طرح نمودهسنت اهلدر همین راستا مفسران 

 (168 /25: 1420)فخر رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر، کند. را زنان پیامبر و خمسه طیبه عنوان میبیت اهلقول در مورد مصداق 
داند و در ادامه با می را زنان پیامبربیت اهلصاحب تفسیر المحرر الوجیز در ابتدا با استناد به روایت عکرمه مراد از ابن عطیه 

 /4: 1422)ابن عطیه اندلسی، کند می ^بیتاهلطیبه و بنی هاشم را هم وارد مصداق  ۀعالوه بر زنان، خمس ،اشاره به اقول دیگر
را  ^بیتاهلبا استناد به روایت عکرمه و سعید بن جبیر از ابن عباس و روایت عایشه منظور از  بغوی در معالم التنزیل .(384

بغدادی هم در ابتدا با استشهاد به روایت سعید بن جبیر از  .(638 /3: 1420)بغوی، کند آل عبا معرفی می ۀزنان پیامبر و خمس
النبی معرفی کرده و در ادامه با استناد به روایت به بیت پیامبر، نساء« یتب»را به دلیل انصراف معنای  ^بیتاهلابن عباس مراد از 
طیبه دانستند. به نوعی ایشان جمع میان نساء النبی و پنج تن آل عبا را به عنوان مصداق  ۀرا خمسبیت اهلعایشه، مصداق 

  .(425 /3: 1415)بغدادی،  دانندمیبیت اهل
کند زنان پیامبر: مستند می .1کند: سه قول را بیان میبیت اهلتفسیر القرآن در مورد مصداق  ثعلبی در تفسیر الکشف و البیان عن

بنی هاشم: استناد به روایت  .3کند به حدیث آل کسا خمسه طیبه: مستند می .2 .به روایت عکرمه و سعید بن جبیر از ابن عباس
میبدی در وهله اول با استناد  .(36 /8: 1422)ثعلبی نیشابوری، فر مربوط به حرمت صدقه به آل علی، آل عباس، آل عقیل و آل جع

دهد و برای مدعای خود اشاره به داستان حضرت اختصاص می را به زنان پیامبربیت اهلمصداق بیت اهلبه معنای لغوی 
ِه َو َبَرکاُتُه َعَلیکْم َأْهَل ا»فرماید: کند که میدر قرآن می ×ابراهیم در این آیه همسر حضرت بیت اهلمنظور از  «ْلَبیِت َرْحَمُت اللَّ
است. وی در ادامه پنج تن آل عبا را با حدیث کسا که از طریق ابو سعید خدری، مجاهد و قتاده نقل شده است تحت  ×ابراهیم

یه بیت پیامبر یعنی زنان را در آبیت اهلنخجوانی در الفواتح اإللیه منظور از  .(46 /8: 1371)میبدی، کند وارد میبیت اهلمصداق 
: 1999)نخجوانی، شود کند و علت تذکیر ضمیر را هم به خاطر وجود پیامبر، علی، حسن و حسین متذکر میو آل کسا معرفی می

زنان پیامبر: با استناد به روایت عکرمه و سعید بن جبیر از  .1 :کندسه قول ذکر میبیت اهلابن جوزی نیز برای مصادیق  .(155 /2
أهل کسا و زنان پیامبر: به دلیل اینکه زنان و مردان همگی از آل پیامبر  .3 .أهل کسا روایت وارد شده از أم سلمه و غیره .2 .بن عباسا

داند که به صورت مذکر ذکر شد وگرنه اگر آیه فقط زنان پیامبر را شامل می« أهل»هستند و علت تذکیر در ضمیر را هم به خاطر لفظ 
سیوطی در تفسیر در المنثور ابتدا با استناد به  .(463 /3: 1422)ابن جوزی، آوردند ست ضمیر را به صورت مونث میبایشد میمی



 .(198 /5: 1404)سیوطی، را فقط در زنان پیامبر دانسته است بیت اهلروایت ابن عباس که از چند طریق نقل شده است مصداق 
هرچند وی در ادامه به  .(426 /1: 1416)سیوطی، فقط به نساء النبی اختصاص داده است را بیت اهلکه در تفسیر جاللین نیز چنان

را پنج تن آل عبا بیت اهلکند. ثعالبی در تفسیر جواهر الحسان طبق نظر جمهور، مصداق روایات مختص آل عبا نیز اشاره می
بیت اهلخاطر خطاب آیه به زنان پیامبر، داخل در مصداق  داند و در ادامه با استناد به روایت ابن عباس همسران پیامبر را بهمی
را با توجه به تفسیر آیه بیت اهلنیشابوری در تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، مصادیق  .(346 /4: 1418)ثعالبی، کند می

تش با و مالزم ÷فاطمه را از باب معاشرتش با حضرت ×دهد و علیاختصاص می ‘، حسن و حسین÷، فاطمهمباهله به پیامبر
کند کند و در ادامه دخول زنان پیامبر را از باب ظن مطرح میکند و حتی نسبت به آن ادعای اجماع میبه آنها اضافه می پیامبر

توان را با توجه به سیاق آیه و أدله ابن کثیر مبنی بر شان نزول آیه میبیت اهلبیضاوی معتقد است که  .(460 /5: 1416)نیشابوری، 
را « یطهرکم»و « عنکم»به زنان پیامبر اختصاص داد و خمسه آل عبا را با توجه به روایات منقول داخل نمود و علت ضمیر مذکر در 

 .(208 /11تا: )طنطاوی، بیاز باب تغلیب دانسته است 
ق نظر دارند و سایر افراد را آل عبا اتفا ۀبه خمسبیت اهلرا به شمول مصداق سنت اهلبنابر مباحث ذکر شده أدله مفسران 

توان در سه بخش روایی، سیاق و ادبی تبیین کرد. هرچند را میسنت اهلرسانند. به طور کلی أدله توسط أدله دیگر به اثبات می
آل  کند ولی آنها با در نظر گرفتن مجموع أدله قائل به جمع بین خمسهبرخی از این دالئل به یک قسمت از نظریه آنها اشاره می

 عبا و زوجات النبی شدند. 

 الف( دليل روایی

 را تنها در زنان پیامبربیت اهلترین دلیل مفسران أهل تسّنن روایت عکرمه و سعید بن جبیر از ابن عباس است که مصداق مهم
ُه لِ »رفته و آیه گویند: عکرمه در بازار راه میداند. محّدثان أهل تسّنن میمی ما یِریُد اللَّ َرکْم ِإنَّ ْجَس َأْهَل اْلَبیِت َو یَطهِّ یْذِهَب َعْنکُم الرِّ

ِبی»گفت: را قرائت کرده می «َتْطِهیرا   ِذی َتْذَهُبوَن ِإَلْیه، انما َهَو فی َأْزَواُج النَّ در این بیت اهل؛ ای مردم! منظور از خاّصۀ َلْیَس الَّ
 /4: 1422؛ ابن عطیه، 68 /8: 1418. قاسمی، 36 /5: 1404ی، ؛ سیوط8 /22: 1412)طبری، « آیه، فقط زنان پیغمبر است و بس

؛ ابن ابی 463 /3: 1422؛ ابن جوزی، 36 /8: 1422؛ ثعلبی نیشابوری، 425 /3: 1415؛ بغدادی، 638 /3: ج1420؛ بغوی، 384
کنند که در مورد نزول می از سعید بن جبیر نقل .(248 /21: 1420و ابن عاشور،  479 /8: 1420؛ ابو حیان، 3130 /9: 1419حاتم، 

ِبی»گوید: چنین میآیه تطهیر این  /4: 1418)السمعانی، « ؛ این آیه در شأن همسران پیامبر نازل شده استانَها َنَزَلْت ِفی ِنساَء النَّ
280). 

 ب( دليل سياق

ای که گویند: آیهاند. آنها میگرفتهدلیل دیگر مفسران أهل تسّنن، مسئله رعایت وحدت سیاِق آیاتی است که آیه تطهیر را در بر 
شامل حال آنها نشود، در حالی که خانه عایشه و بیت اهلاست چطور ممکن است مصداق  شأن نزول آن در مورد زنان پیامبر

با  رو آناناز این سلمه موطن وحی إلهی است و وحی در منزل آنها اتفاق افتاده است. پس اینان خاندان وحی و نبوت هستند.أم
دانند و از کنند و تطهیر از رجس و پلیدی را شامل حال آنها میمیبیت اهلاستناد سیاق آیات، همسران پیامبر را نیز داخل در 



؛ قاسمی، 365 /6: 1419)ابن کثیر،  دانندکند را نص صحیح میآل عبا می ۀبه شأن نزول آیه که اشاره به خسمطرفی روایات مربوط 
 .(208 /11: 1997ی، ؛ طنطاو68 /8: 1418

داند و احادیث مربوط به شأن نزول آیه نیز چنین بیضاوی هم تخصیص آیه به اصحاب کسا را مناسِب قبل و بعد آیه نمی
 .(23 /4: 1418)بیضاوی، کند اختصاصی را رد می

 ج( دليل ادبی

را معناشناسی کردند و آن را به بیت اهل ۀابتدا واژمعرفی کنند، بیت اهلرا از مصادیق  مفسران أهل تسّنن برای اینکه زنان پیامبر
توانند در همه کسانی که نوعی عالقه و رابطه خویشاوندی و ناگسستنی داشته باشند، به طوری که از لحاظ عرف، همگی آنها می

شود و بعد اهل کسا را یرا شامل م در آیه تطهیر ابتدا زنان پیامبربیت اهلیک بیت واحد ساکن شوند، معنا کردند. بنابراین، 
 .(199 /11: 1415)آلوسی، 

ُکم( با تمسک به قواعد ادبیات عرب، علت مذکر آوردن چنین آنان برای به کارگیری ضمائر مذکر در آیه )عهم نُکم و یطهرَّ
و حسین وجود بیت، پیامبر، علی و فرزندان علی یعنی حسن ضمائر را از باب تغلیب مطرح کردند و گفتند: چون در میان أهل

و زنان پیامبر به صورت مذکر آورده شده است. از طرفی  ÷دارند لذا ضمائر موجود در آیه از باب غلبه نسبت به حضرت فاطمه
گونه چنین ایندر عرف فصحا نیز عدول از خطاب به غیر و بازگشت مجدد به خطاب در محاورات آنان بسیار فراوان است و هم

 .(321 /4: 1398؛ ثقفی تهرانی، 32 /7: 1390)خسروانی،  شودار عرب نیز زیاد دیده میعدول در قرآن کریم و اشع
کنند که دانند و بیان میمی« ُکّن »معنای ، جایگزین و به «أهل»در هر دو مورد را به خاطر لفظ مذکر « ُکم»برخی نیز ضمیر 

 .(365 /6: 1419)ابن کثیر، شود برای رعایت لفظ فراوان یافت میجای مونث، ه های مذکر بدر ادبیات قرآنی و عربی، به کارگیری صیغه
 از طرفی سیاق آیات قبل و بعد این آیه در مورد زنان پیغمبر است و این آیه در بین آن قرار گرفته است. 

 دیدگاه مفسران شيعه و أدّله آنان .2

 ‘، و حسنین÷، فاطمه×، علی  خمسه طیبه یعنی پیامبردر آیه تطهیر بیت اهلهمه مفسران شیعه باالجماع اتفاق دارند مصداق 
 ند.اهباشند و بر ادعای خود دالیل روایی، متنی و محتوایی ذکر نمودمی

 . دليل روایی1ـ2

ای که شروع آیه مربوط به زنان پیغمبر گونهه اند، این فراز از آیه با سطر و ذیل آن در شأن نزول متفاوت است بمفسران شیعه قائل
زنان پیامبر را مورد خطاب قرار داد. آنان برای اثبات مدعای خود روایات  عد از آن، آیه تطهیر وارد شد و سپس آیه مجددا  و ب

 /2: 1367؛ قمی، 332: 1410)فرات کوفی، کنند که بیشتر آنها در منابع أهل تسّنن موجود است فراوانی از طرق مختلف نقل می
؛ 270 /4: 1415؛ عروسی حویزی، 284 /7: 1336؛ کاشانی، 294 /6: 1402؛ کرمی حویزی، 374 /10: 1368؛ قمی مشهدی، 193

تعداد این روایات را بیش از هفتاد حدیث  .(559 /8: 1372؛ طبرسی، 371 /5: 1423. کاشانی، 417 /15: 1408ابوالفتوح رازی، 
خدری، سعد، واثلة بن االسقع، ابوالحمراء، ابن عباس، ثوبان  کنند که أهل تسّنن از طریق اّم سلمه، عایشه، ابی سعیدذکر می



اند. و شیعه آن که تقریبا  چهل طریق است روایت کرده ‘، عبدالله بن جعفر، امام علی و امام حسنغالم آزاد شده رسول خدا
یلی، ابواالسود دؤلی، عمرو بن و از اّم سلمه، ابوذر، ابول ^را از حضرت علی، امام سجاد، امام باقر، امام صادق و امام رضا
حسینی  ؛311 /16: 1417)ر.ک: طباطبایی، کنند اند روایت میمیمون اودی و سعدبن ابی وقاص، با بیش از سی طریق نقل کرده

  .(444 /10: 1363شاه عبدالعظیمی، 
، نازل شده است و هنگام نزول آن عالوه مبرَسَلمه همسر پیاطبق روایت وارده در منابع تفسیری و روایی فریقین، این آیه در خانه امّ 

ای خیبری )کسا( را که بر آن نشسته بود، اند. در این هنگام پیامبر، پارچهنیز حاضر بوده̂ حسن و حسین ،، علی، فاطمهبر پیامبر اکرم
من این چهار نفرند، اینان را یت باهلخدایا! »ها را به سوی آسمان باال برد و گفت: فاطمه و حسنین کشید و دست ،علی ،بر روی خود

مذکور در این آیه قرار دارد، پاسخ پیامبر این بود که تو از بیت اهلسلمه از پیامبر پرسید که آیا او در شمار امّ «. از هر پلیدی پاک گردان
ه شک و شبهه درباره مصداق برای رفع هرگون و حتی پیامبر (1).(188: 1411)واحدی، همسراِن رسول خدایی و تو )بر راه( خیر هستی 

که برای نماز از ها ُنه ماه هنگامیو طبق برخی نقلبیت، این جریان را به صورت عملی به اجرا گذاشتند. پیامبر به مدت شش ماه أهل
ُه ِلیْذِهَب َعنْ »گفتند: آمدند و میرفتند به در خانه فاطمه میخانۀ خویش بیرون می ما یِریُد اللَّ َرکْم الصالة، ِإنَّ ْجَس َأْهَل اْلَبیِت َو یَطهِّ کُم الرِّ

را بیت اهلدر یک روایتی مصداق  چنین پیامبرهم .(324 /3: 1415؛ بحرانی، 99 /5: 1404؛ سیوطی، 5 /22: 1412)طبری، « َتْطِهیرا  
)ابن سین و فاطمه نازل شده است فرمایند: این آیه )تطهیر( دربارۀ پنج نفر: من و علی و حسن و حکنند و میبه صورت عینی بیان می

از  .(416 /2: 1342؛ نیشابوری، 42 /8: 1422؛ ثعلبی نیشابوری، 136 /2: 1393؛ حسکانی، 5 /22: 1412؛ طبری، 368 /6: 1419کثیر، 
؛ 541: 1414، ؛ طوسی423 /1: 1429؛ کلینی، 37 /6: 1419)ابن کثیر، دانستند نیز این آیه را فضیلتی برای خودشان می ^بیتطرفی أهل

 ×مانند خطبه امام حسن. (549 /2: 1403)ابن بابویه، کردند حتی در مناشدات خود از آن استفاده می .(283 /8: 1368قمی مشهدی، 
کسی بیت اهلای أهل عراق، درباره ما تقوا پیشه کنید که ما امراء، مهمان سرزمین شما و »که فرمودند:  ×بعد از شهادت امیرالمؤمنین

ُه ِلیْذِهَب َعْنکُم »م که خداوند در شأن ما فرمود: هستی ما یِریُد اللَّ ؛ ابن 31 /2: 1393؛ حسکانی، 3132 /9: 1419)ابن أبی حاتم، « ... ِإنَّ
 کردند.گونه به آیۀ تطهیر نگاه نمیکدام از همسران پیامبر ایندر حالی که هیچ .(347 /4: 1415؛ بحرانی، 495 /3: 1419کثیر، 

 يل عدم سياق. دل2ـ2

آل عبا، نبود وحدت سیاقی بین آیه تطهیر و آیاِت قبل و بعد  ۀبه خمسبیت اهلیکی دیگر از دالیل مفسران شیعه در تخصیص مصداق 
یت باهلشان برقرار نیست. ثانیا  لحن آیه تطهیر مدح و تمجید گونه پیوستگی بینمیان این آیه و آیاِت قبل و بعد، هیچ آن است. زیرا اوال  

که لحن آیات قبل و بعد که اختصاص به زنان پیامبر دارد، توأم با توبیخ و سرزنش است. ثالثا  این از عادت فصحا است است، درحالی
)طبرسی، است  کریم مملو از این موارد قرآن ،که در کالم خود از یک خطاب به خطاب دیگر روند و دوباره به آن خطاب اولی برگردند

1372 :8/ 560). 
 این آیه به صورت جداگانه و مستقل در اوایل هجرت نازل شده است و پیامبر :گویندچنین برخی از مفسران شیعی میهم

به دنیا آمدند، آنان را زیر پارچه )کسا( جمع  ‘کردند. سپس که حسنینکه موجود بودند منطبق میبیت اهلای از آن را بر آن عده
 .(74: 1379)عاملی،  بارها تکرار شده است ند. ظاهرا  این کار پیامبرخواندکرد و این آیه را میمی



 . دليل ادبی3ـ2

در افراد خاص بیت اهلمفسران شیعه با واکاوی مفاهیم و کلمات به کار رفته در آیه و بررسی ادبی آنها، به انحصار مصادیق 
 استدالل کردند. 

هاشم تواند شامل حال زنان پیامبر و بنیدریافتند که مصداق این واژه نمییت باهلآنها ابتدا با بررسی لغوی و اصطالحی مفهوم 
مرکب « بیتأهل»منحصر در پنج تن آل عبا است. چرا که بیت اهل)آل علی، آل عباس، آل عقیل و آل جعفر( باشد، بلکه مراد از 

معنا شده  (31: 1426)ابراهیم مصطفی و سایرین، وار در لغت به معنای شایسته و سزا« أهل»است و واژه « بیت»و « أهل»از دو کمله 
« بیت»به « أهل»رو با اضافه شدن گیرد. از ایناست. چنانچه این واژه به چیزی یا شخصی اضافه شود، معنای دیگری به خود می

در این  .(29 /11: 1414ر، ؛ ابن منظو96 /1: 1424)فراهیدی، شود به ساکنان خانه، خویشان و کسانی که پیوند نسبی دارند معنا می
 شود.شامل زن، فرزند و هر کسی که ساکن خانه هستند میبیت اهلصورت 

عالوه بر معنای لغوی کاربرد دیگری نیز دارد. از آنجایی که بیت آن حضرت محل  در مورد پیامبربیت اهلأما اصطالح 
افرادی هستند که از بیت اهلی را لحاظ کرد، بلکه منظور از توان فقط معنای لغوباشد، در اینجا نمینزول وحی و بیت نبوت می

 باشند. نظر علمی و عملی دارای مراتبی هستند که شایسته بیت آن حضرت می
هُ »در آیه « إنما»چنین در نگاه مفسران شیعی واژه هم ما یِریُد اللَّ باشد؛ که اثبات مدخول و نفی غیر از أدات حصر می «ِإنَّ

یعنی برای تو نزد من « اّنما لک عندی درهم»یعنی فقط زید در خانه است نه غیر او. یا مثل: « إّنما زید فی الدار»کند. مثل: می
. 304 /8تا: ؛ طوسی، بی449 /1: 1409؛ حسینی استرآبادی، 501 /10: 1378)طیب، فقط یک درهم است نه بیشتر و نه کمتر 

؛ قمی 32 /7: 1390؛ خسروانی، 355 /8: 1377؛ قرشی، 444 /10: 1363؛ حسینی شاه عبدالعظیمی، 560 /8: 1372طبرسی، 
 /4: 1417؛ فیضی دکنی، 372 /5: 1423؛ کاشانی، 292 /17: 1374؛ مکارم، 284 /7: 1336؛ کاشانی، 385 /10: 1368مشهدی، 

انحصار اراده و خواست خدا در  الف:باشد: أما آن چه که در آیه محصور شده است دو چیز می .(560 /8: 1372؛ طبرسی، 331
)طباطبایی، بیت اهلانحصار این عصمت و دوری از پلیدی در  ب:)إذهاب رجس( بیت اهلبردن و دور کردن پلیدی و تطهیر 

عنایی مبیت اهلرو اراده خداوند در اینجا باید اراده تکوینی باشد زیرا اراده تشریعی با وجود انحصار در از این .(310 /16: 1374
)ر.ک: خسروانی، منافات دارد بیت اهلها است و با اکرام و تعظیم ندارد چرا که اراده تشریعی در إذهاب رجس نسبت به همه انسان

 .(560 /8: 1372؛ طبرسی، 373 /5: 1423؛ کاشانی، 292 /17: 1374؛ مکارم، 386 /10: 1368؛ قمی مشهدی، 32 /7: 1390

 وافقت. اولویت و مفهوم م4ـ2

باشد که در این جا بر یکی از دالیلی که مفسران شیعه برای اثبات مدعای خود آورده اند، اولویت قطعی و مفهوم موافقت می
کند؛ چون کارهای خالف آنان، را امر ونهی می داللت دارد. توضیح مطلب این است که خداوند زنان پیامبر بیت اهلعصمت 

خواهد که کوچک ترین هستند و خداوند نمیبیت اهلر جای خواهد گذاشت. آنچه مهم است رسالت ببیت اهلآثار منفی در 
پلیدی به آنان برسد، نه زنان پیامبر؛ اگرچه این پلیدی از کسانی سرزند که با آن خانواده نسبت دارند. این امر شباهت دارد به 

حترام وی به فرزند یا بستگان او که مرتکب کار ناشایستی مردی که دارای عزت و احترام در میان مردمان است و برای تثبیت ا
شود که از آن کار دست بردارند تا به شهرت و آوازه آن مرد لطمه ای وارد نشود. در اینجا آن فرزند یا شوند تذکر داده میمی



آبرو و شخصیت وی متعرض بستگان آن مرد در دایره اهتمام نیستند چرا که اگر آنان، فرزند یا بستگان آن شخص نبودند به 
 .(45: 1379)ر.ک: عاملی، شدند هیچگونه انگیزه ای برای امر و یا نهی آنان نبود نمی

 نقد و بررسی دیدگاه فریقين .3

 . بررسی روایی1ـ3

های قدر این حدیث را در کتابند. محدثان فریقین آناهمفسران شیعه برای اثبات مدعای خود به حدیث معروف کسا استناد کرد
 .)۳۸ /۱: ۱۳۷۹، شهری)محمدی ریتوان ادعای تواتر کرد اند که میمعتبر خود نقل کرده

، ÷، فاطمه×؛ علیمسلمانان اتفاق نظر دارند که همزمان با نزول آیه تطهیر پیامبر»گوید: طبری در کتاب دالئل االمامة می
اللهم هؤالء أهلی فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا؛ »کرد  را فراخواند و با کسا آنان را پوشاند و چنین دعا ×و حسین ×حسن

 .(۲۱: 1383)طبری، « ها را پاک گردانها پلیدی را دور کن و آنخدایا اینان اهل بیت من هستند از آن
 ای خدشه به سندیت آن وارد کرد.توان ذرهنمیسنت اهلبنابراین با وجود این همه روایات با طرق مختلف شیعه و 

اند و برخی دیگر از در مقابل اکثر مفسران أهل تسّنن برای اثبات مّدعای خود به روایت عکرمه از ابن عباس استناد کرده اما
اند؛ ولی با این وجود، روایت یاد شده هم از لحاظ سندی و هم از مفسران این روایت را از طریق سعید بن جبیر هم نقل کرده

 . لحاظ داللی مورد نقد و بررسی است

 . نقد سندی1ـ1ـ3

) در سلسله سند روایت عکرمه، ابن حمید از یحیی بن واضح، او از اصبع و او از علقمه و او از عکرمه این حدیث را روایت  اوال 
؛ ابن حجر عسقالنی، 166 /2: 1418)ذهبی، که در منابع رجالی أهل تسّنن "ابن حمید" فردی ضعیف خوانده شده است کرده اند در حالی

 .(69 /2تا: بی
) اند. هرچند این های رجالی و تراجم خود، عکرمه را فردی کّذاب، کم عقل و از خوارج معرفی کردهأهل تسّنن در کتاب ثانیا 

ولی همین امر در عدم پذیرش ادعای أهل تسّنن بر اختصاص آیه تطهیر به  (2)نگاه از منظر برخی از محدثان شیعه رد شده است
 دهیم.کند. ما در این اینجا برای تبیین موضوع، شخصیت عکرمه را در کتب أهل تسّنن مورد بررسی قرار میمی زنان پیامبر کفایت

 گویند: ابن حجر عسقالنی و ذهبی در مورد وی می الف( کّذاب بودن عکرمه:
رفتم و عکرمه را دیدم که بر  کند که روزی به دیدار علی بن عبدالله بن عباسجریر بن عبدالحمید از یزید بن ابی زیاد نقل می

: 1404بندد )ابن حجر عسقالنی، درب نخلستان بسته شده بود، پرسیدم: چرا عکرمه را بسته ای؟ گفت: او بر پدرم دروغ می
 .(23 /5: 1413؛ ذهبی، 238 /7

بود؛ قضیه دروغ المثل شده ی ضربیگوقدر بر ابن عباس دروغ بست که به خاطر شهرتش در دروغعکرمه در نقل روایت آن
از ابن  :گویدی که ضرب المثل شده بود کما اینکه یحیی بن بکاء میین عباس بین خواص مشهور بود تا جابستن عکرمه بر اب

)ابن حجر بست گونه که عکرمه بر ابن عباس دروغ میگفت: از خدا بترس و بر من دروغ نبند همانعمر شنیدم که به نافع می
 .(23 /7: 1404عسقالنی، 



بست، تو بر ای برد مثل عکرمه که بر ابن عباس دروغ می»گوید: سعید بن مسیب از فقهای مشهور است که به غالمش می
 (3).(23 /5: 1413؛ ذهبی، 237 /7: 1404)ابن حجر عسقالنی، « من دروغ نبند

ی یر! عکرمه انسان دروغگوقاسم به عثمان بن مرة گفت: ای براد»کند: در تهذیب الکمال به صراحت اعالم می« مزی»
 .(286 /20: 1406)ِمّزی، « گرددکند و غروب از حدیث خود بر میاست. صبح یک حدیثی را نقل می

خاطر  نگفته شده که عکرمه بر رأی و نظر خوارج بوده است به همی»گوید: ذهبی هم درباره عکرمه می ب( خارجی بودن عکرمه:
 .(95 /1: 1374)ذهبی، « اندنکردهامام مالک و مسلم از او روایتی نقل 

)ابن حجر عسقالنی،  کنند که عکرمه، فردی کم عقل بوداألسود نقل میابن حجر عسقالنی و ذهبی از ابیج( کم عقل بودن عکرمه: 
  .(27 /5: 1413؛ ذهبی، 237 /7: 1404

توان رد اختصاص آیه به نساء النبی میبا این تعاریفی که بزرگان أهل تسنن از عکرمه دارند چطور به روایت عکرمه در مو
 استشهاد کرد.

 . نقد محتوایی2ـ1ـ3

قدر زیاد است که اگر نگوییم را به خمسه آل عبا تفسیر کردند، آنبیت اهلتواند درست باشد چون تعداد أحادیثی که این حدیث نمی
حسینی شاه عبدالعظیمی،  ؛311 /16: 1417طباطبایی، )ر.ک: توان گفت این أحادیث مستفیض هستند الأقل می (4)به حد تواتر رسیده

شوند و روایت با توجه به این مطلب، روایات مذکور در کتب مذکور در کتب فریقین بر خبر واحد مقدم می .(444 /10: 1363
 دهد.تحت الشعاع خودش قرار می اعکرمه و سعید بن جبیر ر

 . بررسی سياق2ـ3

ای است که فریقین برای اثبات مدعای خود بدان استناد کردند. سیاق یکی از قرائن جمله أدلهقرینه وحدت و عدم وحدت سیاق از 
کند که بین جمالت آفرینی میرود. این قرینه در کالمی که از چند جمله تشکیل شده باشد زمانی نقشلفظی و متصل به شمار می

تا  28اتحادی برقرار باشد. اما با بررسی صورت گرفته در آیات  چنین از نظر موضوع نیز بین آنهااز لحاظ ظاهری پیوستگی و هم
یابیم که قبل و بعد آیه تطهیر مربوط به همسران پیامبر است که با لحن سرزنش و توبیخ همراه است ولی در سوره احزاب در می 34

 تر است.به دیدگاه شیعه نزدیکپردازد. و این قول هستند میبیت اهلآیه تطهیر به مدح و تمجید افرادی که تحت عنوان 

 . بررسی ادبی3ـ3

بیت" و "إّنما" بر مدعای ر از مونث به مذکر و بررسی ادبی و واژگانی الفاظی همچون "أهلین با استناد به تغییر رویکرد ضمافریقی
رابطه خویشاوندی و ناگسستنی را به همه کسانی که نوعی عالقه و بیت اهلابتدا سنت اهلخود استناد کردند. در این میان مفسران 

در مورد بیت اهلکه در آیه تطهیر دانستند در حالیبیت اهلرا نیز از مصادیق  داشته باشند معنا کردند و با این معنا زنان پیامبر
بیت لاهتواند معنای عرفی داشته باشد. بلکه منظور از باشد نمیحضرت که محل نزول وحی و بیت نبوت میو بیت آن پیامبر

طبق گفته مفسران شیعه، افرادی هستند که از لحاظ علمی و عملی دارای درجاتی هستند که شایسته آن مقام شدند و تعیین حد 



، از ×گیرد. بنابراین برخی از افرادی که جزو ساکنان و خویشاوندانند همچون فرزند نوحو حدود آن به دست شارع انجام می
ُه َلیَس ِمْن َأْهِلک... »شوند خارج میبیت اهلدایره  ( و در مقابل افرادی همچون سلمان فارسی به 46)هود/ « ...قاَل یا ُنوُح ِإنَّ

)طبرسی، « سلماٌن مّنا أهل البیت»فرماید: در مورد وی می اند که پیامبرخاطر کسب مقامات علمی و عملی به جایی رسیده
داستان مباهله و  (6)حدیث سفینه، (5)همچون حدیث ثقلین، سان پیامبربر لبیت اهلاز طرفی هر وقت واژه  .(427 /2: 1372

 شود.ترین درجه انتساب به بیت نبوت هستند به ذهن انسان متبادر میشود، افراد خاصی که در باال... جاری می
ذکر بر مونث استناد کردند تا ر به کار رفته در آیه تطهیر به مسأله تغلیب ضمیر میبرای توجیه تغییر ضماسنت اهلو نیز مفسران 

شود احکام به کار رفته در که این مسأله باعث میکنند. در حالی بدینوسیله حکم إذهاب رجس و تطهیر را هم شامل زنان پیامبر
حال ر مؤنث به کار رفته مانند نشستن در خانه، عدم تبرج، اطاعت کردن و ... شامل یسوره احزاب که همگی با ضما 34تا  28آیات 

 در آیه تطهیر هم شود که این از محاالت است. بیت اهلمصادیق 
را در خمسه آل عبا منحصر کرد به کارگیری لفظ "إّنما" در آغاز آیه بیت اهلتواند مصداق چنین یکی از مواردی که میهم

؛ دعا حمیدان، 159 /22: 1418)صافی، د دانندر این آیه تطهیر را کافه و مکفوفه می« إّنما»باشد. مفسران فریقین واژه تطهیر می
در بیت اهلطبق این نظر لفظ "إّنما" برای حصر به کار رفته است و نتیجه حصر، عصمت  .(10 /8: 1415؛ درویش، 51 /3: 1425

کوینی کننده آن است که عصمت، برگرفته از حصِر در إراده تآیه است. چرا که روایت أم سلمه و عایشه در مورد حدیث کسا بیان
باشد؛ نه افرادی که است و آن ویژگی افرادی است که عمل به احکام و دوری از گناهان سرلوحه زندگی آنان میبیت اهلخدا به 

که در زمان های عصمت را در هم کوبیدند و بر خالف نص صریح قرآن عمل کردند. چنانبا انجام کارهای ناشایست پایه
 خروج کردند.  ×خونخواهی عثمان به همراه برخی از خواص بر علیعایشه با عنوان  ×خالفت امام علی

روایت کرده که روزی با مادرم نزد عایشه رفتیم؛ مادرم به او گفت: دیدی که در روز  (7)ثعلبی به اسناد خود از مجمع تیمی
تعالی بود. سپس از قضا و قدر حق عدول نمودی عایشه گفت: «َو َقْرَن ِفی ُبیوِتکنَّ »جمل خروج کردی و از امر الهی که فرموده 

سئوال کردی. به خدا  ترین مردم نزد رسول خداترین مردم و شوهر محبوباز او پرسید او گفت: در مورد محبوب ×دربارۀ علی
را در زیر جامه خود جمع کرد و آن جامه را بر سر ایشان کشید و  ^علی و فاطمه و حسن و حسین سوگند من دیدم پیغمبر

اند پس پلیدی را از ایشان دور کن و ایشان را پاک و پاکیزه گردان از شوب و خویشان نزدیک منبیت اهلها بار خدایا این»: فرمود
ه انا من اهلک»بعد از آن عایشه گفت: من گفتم: « معصیة دور شو که تو بر صفت « تنحی فانک الی خیر»فرمود: « یا رسول اللَّ

 /2: 1393؛ حسکانی، 43 /8: 1422ثعلبی نیشابوری، )من هستند بیت اهلمن نیستی چه اینها  بیتاهلخیری و نیکو کرداری و 
توان چنین فردی که بر علیه خلیفه مسلمین قیام کرد را مشمول حکم و اراده بنابراین، چطور می .(352 /5: 1366؛ بروجردی، 62

 الهی در تطهیر بدانیم؟!.

 نتيجه

« عصمت»از آیه و نقش محوری آن در تبیین و إثبات مباحث معرفتی در حوزه اعتقادات شیعی یعنی با توجه به أهمیت این فراز 
گرفته در مورد این واژه با رویکرد تفسیری از دیدگاه فریقین در سه محور مورد بررسی قرار گرفت های صورتبررسی ^بیتأهل

 که نتایج ذیل را در بر داشت:



دهد که روایت عکرمه که مفسران أهل تسّنن از آن برای مدعای ی صورت گرفته نشان میهامحور اول دلیل روایی: بررسی
خود بدان استناد کردند، به خاطر حضور افرادی چون "ابن حمید" و "عکرمه" از لحاظ سندی مورد اشکال است؛ چرا که در منابع 

اند. فردی کّذاب، کم عقل و از خوارج معرفی نموده اند و حتی عکرمه رارجالی أهل تسّنن این افراد مورد تضعیف قرار گرفته
آل عبا تفسیر کردند،  ۀرا به خمسبیت اهلچنین این روایت به لحاظ داللی هم دارای اشکال است. چون تعداد أحادیثی که هم
جبیر را تحت الشعاع رو روایت عکرمه و حتی روایت مروی از سعید بن اند. از اینقدر زیاد است که برخی ادعای تواتر کردهآن

 دهد. قرار می
بود زمانی کاربرد دارد که، بین جمالت از لحاظ سنت اهلمحور دوم دلیل سیاق: قرینه سیاق که یکی دیگر از دالیل مفسران 

که آیات قبل و بعِد آیه تطهیر با سرزنش و توبیخ همراه است ظاهری پیوستگی، و از نظر موضوع وحدت برقرار باشد؛ در حالی
 پردازد.هستند میبیت اهلولی در آیه تطهیر به مدح و تمجید افرادی که تحت عنوان 

حضرت که محل نزول وحی و بیت آن بیت" در مورد پیامبرمفهوم "أهلسنت اهلمحور سوم دلیل ادبی: طبق نظر مفسران 
لحاظ علمی و عملی دارای درجاتی هستند  افرادی هستند که ازبیت اهلباشد سازگاری ندارد؛ بلکه منظور از و بیت نبوت می

بر لسان بیت اهلگیرد. از طرفی آنچه که از مفهوم که شایسته آن مقام شدند و تعیین حد و حدود آن به دست شارع انجام می
نین مسأله چباشند. همترین درجه انتساب به بیت نبوت میشود، افراد خاصی هستند که در باالبه ذهن انسان متبادر می پیامبر

سوره احزاب که همگی با ضمائر  34تا  28شود تا احکام به کار رفته در آیات تغلیب ضمیر مذکر بر مونث در آیه تطهیر منجر می
در آیه تطهیر هم منطبق کرد که این از محاالت است. از طرفی واژه "إّنما" در آیه بیت اهلمؤنث به کار رفته است را بر مصادیق 

توانند را به دنبال دارد. افراد خاص میبیت اهلمکفوفه است که برای حصر به کار رفته است و نتیجه حصر، عصمت تطهیر کافه و 
 به إراده تکوینی خدا، عمل به احکام و دوری از گناهان را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.



 هانوشتپی

 .....................................................................................................  
شأن نزول آیه تطهیر می(1) شابوری،  ؛150 /2: 1344یهقی، توانید رجوع کنید به: ب. در مورد  ضاوی، 416 /2: 1342نی ؛ آلوسـی، 163 /4: 1418؛ بی
ــهدی، 332: 1410؛ فرات کوفی، 14 /22: 1415 ــی  ؛284 /7: 1336؛ کاشــانی، 294 /6: 1402؛ کرمی حویزی، 374 /10: 1368؛ قمی مش عروس

ــی، 371 /5: 1423. کاشــانی، 417 /15: 1408. ابوالفتوح رازی، 270 /4: 1415حویزی،  ؛ ابن بابویه، 193 /2: 1367؛ قمی، 559 /8: 1372؛ طبرس
؛ ۷۹۹ /۳: 1419؛ ابن کثیر، ۱۰۷ /۱۹: 1412طبری،  ؛۶۹۹ /۵: ۱۴۰۱؛ ترمذی، 469 /1: 1393؛ ابن بابویه، 561 /2: 1403؛ ابن بابویه، 191 /1: 1385

 .(۵۵۸-۵۰۱ /2: ۱۳۷۷شوشتری، 
که نشان از عدم جرح وی « عکرمة... فقیه تابعی کان مولی ابن عباس...»: &ة العقول آورده است: قال الشیخ البهائی. عالمه مجلسی در پاورقی مرآ(2)

  .(279ـ278 /13: 1401توسط شیخ بهائی نیز دارد )مجلسی، 
ست که ابن عمر به نافع می(3) شبیه همین روایت را مزی در تهذیب الکمال آورده ا ست تو طور که عکرهمان»گوید: .  مه بر ابن عباس دروغ ب

 .(173 /13: 1406)مزی، « بر من دروغ مبند
 .(417 /15: 1408به آل کسا متواترند )ابوالفتوح رازی، بیت اهل. ابوالفتوح رازی ادعا کرده که روایات مربوط به مصداق (4)
ی َتارٌِک . »(5) َقَلیِن  ِفیُکُم  ِإنِّ ِه َعزَّ َو َجلَّ  الثَّ  .(415: 1376)ابن بابویه، « ...بیتی َو ِعْتَرِتی أهلِکَتاَب اللَّ
َما َمَثُل أهل. »(6) َف َعْنَها َغِرَق إَنّ َسِفیَنِة ُنوٍح، َمْن َدَخَلَها َنَجی، َو َمْن َتَخَلّ من در میان شما کشتی نوح است، هر بیت اهل؛ َمَثل بیتی ِفیُکْم َکَمَثِل 

؛ دیلمی، ۶۳۳: 1414؛ طوســی، ۳۵ /۲۷: 1385)حر عاملی، « شــودو هر کس جا بماند، غرق می یابد،کس به این کشــتی داخل شــود نجات می
 .(149 /۱: 1403؛ طبرسی، اال۲۶۹: 1376، همو؛ 469 /1: 1393؛ ابن بابویه، ۳۰۶ /۲: 1371
 . منظور جمیع بن عمیر تیمی است. ابن حجر در تهذیب نوشته است: به او مجمع و جامع هم گفته می شود.(7)
  



 تابنامهک

 .....................................................................................................  
 .قرآن کریم

 ق.1415، ، تحقیق: علی عبدالباری عطیة، بیروت، دارالکتب العلمیهالمعانی فی تفسیر القرآن العظیمروح ،محمود آلوسی، سید
، مکتبة نزار مصطفی الباز ،، تحقیق: اسعد محمد الطیب، عربستان سعودیتفسیر القرآن العظیمحاتم، عبدالرحمن بن محمد، ابن أبی

 ق.1419
 .1376، ، تهران، کتابچیاألمالیابن بابویه، محمد بن علی، 

 .1385، انتشارات داوری ،، قمعلل الشرائع، ــــــــ
 .1393، دار الکتب االسالمیة ،، تهرانعیون اخبار الرضا، ــــــــ
 ق.1403، جامعه مدرسین ،، قمکتاب الخصال، ــــــــ

، ، تحقیق: عبدالرزاق المهدی، بیروت، دار الکتاب العربیزاد المسیر فی علم الّتفسیر، ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی
 ق.1422

 تا.بی ،التوفیقیة مکتبة ه،، قاهرعرفه ایمن ، تحقیق:تقریب التهذیبابن حجر عسقالنی، احمد بن علی، 
 ق.1404، ، بیروت، دار الفکرتهذیب التهذیب، ــــــــ

 ق.1420، ، بیروت، مؤسسة التاریخ العربیتفسیر التحریر و التنویر، ابن عاشور، محمد طاهر
 تا.بی ،، بیروت، دارالجیلأحکام القرآنابن العربی، محمد بن عبدالله بن ابوبکر، 
، تحقیق: عبدالسالم عبدالشافی محمد، بیروت، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیزابن عطیه اندلسی، عبدالحق بن غالب، 

 ق.1422، لکتب العلمیهدارا
 ق.1419، الدین، بیروت، دار الکتب العلمیة، تحقیق: محمدحسین شمستفسیرالقرآن العظیمابن کثیر، اسماعیل بن عمر، 

، تحقیق: محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح، مشهد، بنیاد روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآنابوالفتوح رازی، حسین بن علی، 
 ق.1408، اسالمی آستان قدس رضوی هایپژوهش

 ق.1420، ، تحقیق: جمیل، صدقی محمد، بیروت، دار الفکرالبحر المحیط فی التفسیر، ابوحیان، محمد بن یوسف
، قم، مؤسسة البعثة، قسم الدراسات ، تحقیق: بنیاد بعثت، واحد تحقیقات اسالمیالبرهان في تفسیر القرآن، بحرانی، هاشم بن سلیمان
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Shia and Sunni Exegetes on the Manifestation of "Ahlulbayt" in Ayat al-Tathir* 
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Abstract 
The manifestation of 'Ahlulbayt (AS) in Ayat al-Tathir (verse of purification) is one of the highly contentious and 
controversial issues among the two branches of faith. Given the ideological significance of this verse i.e. verse 33 of 
Chapter al-Ahzab, the researcher tries to investigate various concepts that may be inferred from the verse as well as 
the oral and contextual relationships and the opinions of the exegetes of the two major branches of faith, to identify 
the main and real concept of Ahlulbayt (AS) in Ayat al-Tathir. Some Sunni commentators and exponents have said 
that the term Ahlulbayt (household) refers to the causal relatives of the Prophet i.e. the wives of the Prophet (S), and 
some others believe that in addition to the Prophet's wives, Ali, Fatima, Hasan and Hussein, peace be upon them are 
also included. However, some Sunni scholars are of the view that only the five members of the Cloak are among the 
Ahlulbayt (AS) of the Prophet (S).  
The writer concludes that the reasons and arguments presented by the exegetes of both branches of faith can be categorized into 
three traditional, literary and contextual categories. Sunnis have relied on reports from Umm Salamah, 'Aisha, 'Akramah while 
presenting their views and notions.  They have examined the concept of Ahlulbayt (AS) and the pronouns used in verses 28 to 
verse 34, as well as the coherence and relationship of the verse in question with the preceding and following ones.  
Keywords: Ayat al-Tathir, Ahlulbaty (AS), Aal-e 'Aba (members of cloak) and Infallibility. 
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