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 نگاهى به آيه تطهير

 

 و شأن نزول آيه تطهير پژوهشى در تفسير

 

 

  

  

 

 آيت اهللا سيد على حسينى ميالنى
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
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 آياتى درباره ابوبكر

 پيامبر خدا و فاطمه زهرا از اهل بيت هستند

 عليهما السالمافضليت حسنين 

 عليه السالمافضليت اميرالمؤمنين 

 باشد؟» األتقى«تواند مصداق آيه  بكر كجا مىابو



»5« 

 ديدگاه ديگر ابن تيميه و رد آن

 پيشگامان نخستين چه كسانى هستند؟

 تناقض گويى ابن تيميه

 هاى واهى ابن تيميه پاسخ به شبهه

 آيه تطهير و ديدگاه دهلوى

 پاسخ به ديدگاه دهلوى

 نامه  كتاب



»6« 

 

 

 

 

 

 سرآغاز

به جهانيان عرضه شد  صلى اهللا عليه وآلهن الهى با بعثت خاتم االنبياء، حضرت محمد مصطفى ترين دي  آخرين و كامل.   . .

 .رسانان الهى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت و آئين و رسالت پيام

و جمعى  صلى اهللا عليه وآلهسه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا  و دين اسالم در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست

 .ياران باوفايش، تمامى جزيرة العرب را فرا گرفتاز 

الحجه، در غدير خم و به صورت علنى، از جانب خداى منّان به نخستين رادمرد عالم  ادامه اين راه الهى در هجدهم ذى

 .سپرده شدعليه السالم يعنى امير مؤمنان على  صلى اهللا عليه وآلهاسالم پس از پيامبر خدا 

، نعمت الهى تمام و دين اسالم تكميل و سپس به عنوان عليه السالمن واليت و جانشينى حضرت على در اين روز، با اعال

اين چنين شد كه كفرورزان و مشركان از نابودى دين اسالم مأيوس . تنها دينِ مورد پسند حضرت حق اعالم گرديد

 .گشتند

ـ مسير هدايت و راهبرى را   هايى از پيش مهيا شده توطئه با  ، ـصلى اهللا عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامبر 

مسلمانان را در تحير و سردرگمى  منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را بستند و صلى اهللا عليه وآلهپس از رحلت پيامبر خدا 

لقاى شبهات و تدليس آنان از همان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع كتابت احاديث نبوى، جعل احاديث، ا. قرار دادند

ـ پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار  تاب بود كه همچون آفتاب جهان هاى شيطانى، حقايق اسالم را ـ و تلبيس

 .دادند

، توسط امير مؤمنان صلى اهللا عليه وآلهها، حقايق اسالم و سخنان درربار پيامبر خدا  بديهى است كه على رغم همه توطئه

و جمعى از اصحاب و ياران باوفا، در طول تاريخ جارى شده و در هر  عليهم السالماوصياى آن بزرگوار  ،عليه السالمعلى 

ها و پندارهاى واهى شياطين و  ها، شبهه آنان با بيان حقايق، دودلى. اى از زمان، به نوعى جلوه نموده است برهه

 .اند دشمنان اسالم را پاسخ داده و حقيقت را براى همگان آشكار ساخته

در اين راستا، نام سپيده باورانى همچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصير، عالّمه حلّى، قاضى نوراهللا، 

چرا كه اينان در مسير دفاع از  ;درخشد همچون ستارگانى پرفروز مى... الدين، امينى و حامد حسين، سيد شرف مير

گويى شبهات  پاسخ ، با زبان و قلم، به بررسى وعليهم السالمبيت  حقايق اسالمى و تبيين واقعيات مكتب اهل

 .  ...اند پرداخته
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و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمندانى كه با قلمى شيوا و بيانى رسا به تبيين حقايق تابناك دين مبين اسالم 

رداخته است، پژوهشگر واالمقام حضرت آيت اهللا پ عليه السالمو دفاع عالمانه از حريم امامت و واليت امير مؤمنان على 

 .باشد سيد على حسينى ميالنى، مى

سنگ آن محّقق نستوه را در دستور كار خود قرار داده   گران  ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار ومركز حقايق اسالمى

رهيختگان و تشنگان حقايق اسالمى قرار ها را در اختيار دانش پژوهان، ف و با تحقيق، ترجمه و نشر آثار معظّم له، آن

 .دهد

را با حقايق اسالمى آشنا  "فارسى زبانان"كتابى كه در پيش رو داريد، ترجمه يكى از آثار معظّم له است كه اينك 

 .سازد مى

جه الشريف عجل اهللا تعالى فراميد است كه اين تالش مورد خشنودى و پسند بقية اهللا األعظم، حضرت ولى عصر، امام زمان 

 .قرار گيرد

 

 مركز حقايق اسالمى
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 نگاهى به آيه تطهير
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة اهللا 
 .على أعدائهم أجمعين

 گفتار پيش

در . شود، آيه مباركه تطهير است به آن استدالل مىعليه السالم على  از آياتى كه براى اثبات امامت و رهبرى اميرالمؤمنين

 :خوانيم مى قرآن كريم چنين

 1;)إِنَّما يريد اهللاُ ليذْهب عنْكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهرَكُم َتْطهيرًا(

 .پاكيزه گرداند زدايد و شما را پاك وخواهد آلودگى را فقط از شما اهل بيت ب خدا مى

آن جا كه . اند نازل شده صلى اهللا عليه وآلهاين آيه در قرآن كريم در ميان آياتى است كه درباره همسران پيامبر 

 :خوانيم مى

يطْمع الَّذي في َقلْبِه يا نساء النَِّبي َلستُنَّ َكأَحد منَ النِّساء إِنِ اتَّقَيتُنَّ َفال َتْخَضعنَ بِالَْقولِ َف(
وقَرْنَ في بيوتكُنَّ وال تَبرَّجنَ تَبرُّج اْلجاهليةِ االُْولى وأَقمنَ * مرَض وُقلْنَ َقوالً معرُوفًا 

الرِّج ْنكُمع بذْهياهللاُ ل ريدإِنَّما ي وَلهسرنَ اهللاَ وعأَطآتينَ الزَّكاةَ والةَ والص تيلَ الْبأَه س
واذْكُرْنَ ما يْتلى في بيوتكُنَّ منْ آيات اهللاِ واْلحكْمةِ إِنَّ اهللاَ كانَ َلطيفًا *  ويَطهرَكُم َتْطهيرًا

 2;)خَبيرًا

، پس به ناز سخن نگوييد تا كسى كه در دلش شما مانند هيچ يك از زنان ديگر نيستيد اگر تقوا پيشه كنيد! اى همسران پيامبر

هاى خود را  هايتان قرار گيريد و مانند روزگار جاهلى نخستين زينت بيمارى است، طمع ورزد و شايسته سخن گوييد و در خانه

فقط از شما اهل خواهد آلودگى را  آشكار نسازيد و نماز را برپا داريد و زكات بدهيد و از خدا و فرستاده او فرمان بريد، خدا مى

شود ياد كنيد،  هاى شما از آيات خداوند و حكمت خوانده مى آن چه را در خانه. بيت بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند

 .خداوند بسيار لطف كننده و آگاه است

زم است، ال عليهم السالمبه هنگام استدالل به آيات قرآن كريم در اثبات مقام امامت حضرت على و ديگر معصومان 

 .داللت اين آيات بررسى شوند شأن نزول و

                                                           
 .33آيه : سوره احزاب.   1

 34ـ  32آيه : سوره احزاب.   2
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براى شأن نزول و فهم داللت اين آيات نيز بايد به سنّت مراجعه كرد و رواياتى را بررسى نمود كه مفسر اين آيات 

 .در چنين مسأله مهمى، بايد به سنتى مراجعه كرد كه از سوى دو طرف بحث، مورد پذيرش قرار گرفته باشد. باشند

هاى ذيل بررسى نمايد تا حقيقت بر همگان  ين رو نوشتار پيش رو كوشيده است، اين آيه را بر اساس بخشاز ا

 .روشن گردد

 اهل بيت چه كسانى هستند؟: بخش يكم

 .آيه تطهير نادرستى دو ديدگاه ديگر: بخش دوم

 .آيه تطهير و عصمت اهل بيت: بخش سوم

 .لماى اهل سنّتمعناى آيه تطهير و تناقض گويى ع: بخش چهارم

 .طلبيم كه او ولى توفيق است ها از خداى بزرگ يارى مى در ارائه و بررسى اين بخش
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 بخش يكم

 
 اهل بيت چه كسانى هستند؟
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 »اهل البيت«پيامبر خدا و تعيين مصداق 
 .را تعيين فرمودند عليهم السالمبيت  هم از نظر قولى و هم از نظر عملى اهل صلى اهللا عليه وآلهطبق رواياتى پيامبر خدا 

حديثى كه به  ;پردازيم اند مى را روايت كرده» حديث كساء«در اين بخش به بيان نام گروهى از صحابه كه 

 .نازل شده استعليهم الصالة والسالم كند اين آيه فقط درباره رسول اكرم و اهل بيت پاك و مطهر ايشان  صراحت بيان مى

ن راويان آن را كه از پيشوايان اهل سنّت و حافظان حديث هستند، بر اساس ترتيب زمانى آن گاه نامدارتري

بريم و  اند، نام مى هاى معتبر از كسانى كه اين روايت را صحيح دانسته آوريم و در ادامه تعدادى از احاديث كتاب مى

 .سخن را با بيان دو نكته در معنا و مفهوم حديث شريف به پايان خواهيم برد

 حديث كساء و صحابه

. اند ها تن از صحابه پيامبر نقل كرده گروهى از بزرگان پيشوايان اهل سنّت و حافظان حديث، اين روايت را از ده

 :كنيم ما تنها به ذكر نام شمارى از آنان بسنده مى

 عائشه دختر ابى بكر،.  1

 ،صلى اهللا عليه وآلهاُم سلمه همسر رسول خدا .  2

 بن عباس،عبداهللا .  3

 سعد بن ابى وّقاص،.  4

 ابوالدرداء،.  5

 انس بن مالك،.  6

 ابوسعيد خدرى،.  7

 واثلة بن اسقع،.  8

 جابر بن عبداهللا انصارى،.  9

 زيد بن ارقم،.   10

 عمر بن ابى سلمه،.   11

 .صلى اهللا عليه وآلهثوبان، خادم رسول خدا .   12

 

 حديث كساء و علماى بزرگ اهل سنّت

 .كنيم ها بسنده مى اند كه اينك به ذكر نامدارترين آن سيارى از اهل سنّت به نقل حديث كساء پرداختهعالمان ب
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 .ق هـ 241 ها متوفاى سال احمد بن حنبل شيبانى، پيشواى حنبلى.  1

 .ق هـ 249عبد بن حميد كّشى، متوفاى سال .  2

 .ق هـ 261 ، متوفاى سالصحيحمسلم بن حجاج نيشابورى، صاحب .  3

 .ق  هـ 277ابوحاتم محمد بن إدريس رازى، متوفاى سال .  4

 .ق هـ 279محمد بن عيسى ترمذى، متوفاى سال .  5

 .ق هـ 292احمد بن عبدالخالق بزّار، متوفاى سال .  6

 .ق هـ 303احمد بن شعيب نسائى، متوفاى سال .  7

 .ق  هـ 310ابوجعفر محمد بن جرير طبرى، متوفاى سال .  8

 .ق  هـ 318بوعبداهللا محمد بن على بن حسن بن بشر حكيم ترمذى، متوفاى بعد از سال ا.  9

 .ق  هـ 327ابن ابى حاتم، عبدالرحمان بن محمد بن ادريس رازى، متوفاى سال .   10

 .ق هـ 360سليمان بن احمد طبرانى، متوفاى سال .   11

 .ق هـ 405، متوفاى سال ابوعبداهللا محمد بن عبداهللا بن محمد حاكم نيشابورى.   12

 .ق  هـ 430ابونعيم احمد بن عبداهللا اصفهانى، متوفاى سال .   13

 .ق هـ 458ابوبكر احمد بن حسين بيهقى، متوفاى سال .   14

 .ق هـ 463ابوبكر احمد بن على، معروف به خطيب بغدادى، متوفاى سال .   15

 .ق هـ 606، متوفاى سال »جزرى ابن األثير«ابوالسعادات مبارك بن محمد، معروف به .   16

 .ق هـ 748شمس الدين محمد بن احمد ذهبى، متوفاى سال .   17

 .ق هـ 911 جالل الدين عبدالرحمان بن ابى بكر سيوطى، متوفاى سال.   18

 حديث كساء در صحاح شش گانه و ديگر منابع حديثى اهل سّنت

گانه، مسندها و ديگر منابع حديثى نقل  هاى صحيح شش  همان طور كه گذشت حديث شريف كساء در كتاب

 .شده است

هاى روايى نقل شده، با ذكر سند بازگو   هاى مختلف اين حديث را كه در كتاب  اى از متن اكنون گزيده

 .كنيم مى

المستدرك على احمد يا  مسنداى از روايات است، چرا كه ما همه آن چه را در  كنيم فقط پاره البته آن چه نقل مى

كه اين حديث را از چهارده طريق نقل  تفسير طبرىايم، حتى از  هاى ديگر آمده است ذكر نكرده  و يا كتابن الصحيحي

حديثى ... هاى مربوط به زندگينامه صحابه و چنين از بسيارى از منابع معتبر تفسيرى، حديثى و كتاب كرده است و هم

 .ايم نياورده

 به روايت احمد بن حنبل

 :به چند طريق نقل شده است سند احمدمحديث شريف كساء در 
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رباح، چنين  ، از عطاء بن ابى)سليمان همان ابن ابى(عبداهللا، از پدرش، از عبداهللا بن نمير، از عبدالملك .  1

 :كند روايت مى

 :كسى كه از اُم سلمه شنيده بود، براى من نقل كرد

صلى اهللا عليه وآلهروزى پيامبر 
 4براى آن حضرت ظرفى از خزيره السالم عليها در خانه من بود كه حضرت فاطمه 3

 .آوردند

 :فرمود صلى اهللا عليه وآلهپيامبر 

 ;ك وابنيكاُدعي زوج

 .همسر و دو فرزندت را نزد من بخوان

نزد ايشان آمدند و در حضور حضرتش نشستند و مشغول خوردن  عليهم السالمحضرت على، امام حسن و امام حسين 

 .در جاى خود نشسته بود و زير ايشان عبايى خيبرى گسترده بود صلى اهللا عليه وآلهدر حالى كه پيامبر  ;آن غذا شدند

 :خواندم، در اين هنگام خداوند اين آيه را نازل كرد من در اتاق نماز مى: گويد ه مىاُم سلم

 5;)إِنَّما يريد اهللاُ ليذْهب عنْكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهرَكُم َتْطهيرًا(

 .پاكيزه گرداند را پاك و خواهد آلودگى را فقط از شما اهل بيت بزدايد و شما خدا مى

اضافه عبا را گرفت و آنان را به زير عبا آورد، سپس دست مباركشان را بيرون آورد و به سوى  صلى اهللا عليه وآلهپيامبر 

 :گاه فرمود  آن. آسمان بلند نمود

 ;اللهم هؤالء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

 .پس هر گونه آلودگى را از ايشان بزدا و آنان را پاك و پاكيزه گردان. نزديكان خاص من هستند اينان اهل بيت و! خداوندا

 آيا من نيز با شما هستم؟! اى رسول خدا: من سر خود را داخل اتاق كردم و گفتم: اُم سلمه عرض كرد

 .تو عاقبت به خير هستى: دو بار فرمود صلى اهللا عليه وآلهپيامبر 

 .همين حديث عطا را ابوليلى از اُم سلمه براى من نقل كرد: يدگو عبدالملك مى

 6.داوود بن ابى عوف جحاف، از حوشب، از اُم سلمه اين حديث را عيناً براى من نقل كرد: گويد باز عبدالملك مى

                                                           
آمده است، ما طبق فرمايش ) ابتر(به صورت ناقص صلى اهللا عليه وآله ع اهل سنّت درود و صلوات پس از نام مبارك پيامبر خدا به رغم اين كه در مناب.   3

 .ايم صلوات را به صورت كامل آورده حضرتش، درود و

گوشتى قيمه شده است با آب زياد كه پس از پختن روى آن آرد پاشيده : گفته شده. شود ا آب و آرد و ذرت پخته مىخزيره غذايى است كه ب.   4

 .»خزر«مادة  ;28/  2: النهاية، 644/  2: الصحاح، 207 / 4: العين: براى آگاهى بيشتر مراجعه شود به. شود مى

 .33آيه : سوره احزاب.   5

/  5: سنن ترمذى، 2666، حديث 47/  3: يرالمعجم الكب، 21739ـ  21727، حديث 13ـ  9/  22: تفسير طبرى: ك.چنين ر ، هم292/  6: مسند احمد.   6

الدر ، 492/  3: تفسير ابن كثير، 239): واحدى( اسباب النزولآمده است،  عليها السالم، فصل رواياتى كه درباره فضايل فاطمة 3963، حديث 361و  360

سير اعالم ، »اند از اُم سلمه نقل كرده ;طبرانى وابن مردويهجرير، ابن منذر، ابن ابى حاتم،  اين حديث را ابن«: سيوطى گفته است ;198/  5: المنثور

 .48الوليد طيالسى، شماره  ، در آخر زندگينامه ابى346/  10و  عليه السالم، زندگينامه امام حسن 254/  3: النبالء
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از اُم سلمه چنين روايت  7عبداهللا، از پدرش، از عفان، از حماد بن سلمه، از على بن زيد، از شهر بن حوشب.  2

 :كند مى

 !همسر و دو فرزندت را نزد من بياور: فرمود عليها السالمبه فاطمه  صلى اهللا عليه وآلهروزى رسول خدا 

عبايى فدكى را بر روى آنان  صلى اهللا عليه وآله  ، پيامبرآمد صلى اهللا عليه وآلهبا آنان به نزد رسول خدا  عليها السالمفاطمه 

 :سپس دستش را بر روى آنان قرار داد و عرض كرد. انداخت

 ;اللهم إنّ هؤالء آل محمد، فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد، إّنك حميد مجيد

 .آل محمد بفرست، به راستى كه تو حميد و مجيد هستىصلوات و بركات خود را بر محمد و . اينان آل محمد هستند! خدايا

 .بروم آن گاه من عبا را بلند كردم تا من نيز زير آن: گويد اُم سلمه مى

 :عبا را از دستانم كشيد و فرمود صلى اهللا عليه وآلهاما رسول خدا 

;إّنك على خير
8 

 ).نيستى اما جزء اينان(تو عاقبت به خير هستى 

 :عبداهللا، از پدرش، از يحيى بن حماد، از ابوعوانه، از ابوبلج، از عمرو بن ميمون اين گونه نقل كرد.  3

يا با ما برخيز برويم و يا آنان ما را با شما تنها ! اى ابن عباس: عباس بودم كه ناگاه نُه گروه آمدند و گفتند نزد ابن

 .گذارند

 .آيم و با شما مىخيزم  من برمى: ابن عباس گفت

 .ابن عباس در آن زمان هنوز سالم بود و نابينا نشده بود: گويد راوى مى

 .خبريم بدل شد بى ها رد و آنان گردهم آمدند و مذاكره كردند، ولى ما از آن چه بين آن

ها،  تف بر آن: گفت  داد آمد و مى ناگاه ابن عباس در حالى كه لباسش را به شدت تكان مى: گويد راوى مى

 . ...درباره او فرمودصلى اهللا عليه وآله گويند كه پيامبر  كنند كه ده خصلت دارد، بدى كسى را مى درباره فردى بدگويى مى

 :را بيان كرد، از جمله گفت عليه السالمآن گاه شمارى از مناقب و فضايل حضرت على 

 :كشيد و فرمود عليهم السالممه، حسن و حسين پوشش خود را بر سر على، فاط صلى اهللا عليه وآلهروزى پيامبر خدا 

 9;)إِنَّما يريد اهللاُ ليذْهب عنْكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهرَكُم َتْطهيرًا(

 10.پاكيزه گرداند خواهد آلودگى را فقط از شما اهل بيت بزدايد و شما را پاك و خدا مى

 ايت مسلمبه رو

                                                           
 .آمده است نه شهر بن حوشب» حوشب«اى كه در اختيار ماست  چاپ شده در نسخه.   7

 .323/  6: مسند احمد.   8

 .33آيه : سوره احزاب.   9

بيش از ده فضيلت دارد كه هيچ  عليه السالمعلى «: در اين منبع آمده است. 132/  3: المستدرك على الصحيحين: ك.چنين ر  ، هم330/  1: مدمسند اح.   10

 .عليه السالم ، باب فضائل امير مؤمنان على119/  9: مجمع الزوائد، 101/  42: تاريخ مدينة دمشق، »كس غير از او اين فضايل را ندارد
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 :چنين نقل شده است صحيح مسلمدر . تر گفتيم كه مسلم نيز به نقل اين حديث پرداخته است پيش

ابوبكر بن ابى شيبه و محمد بن عبداهللا بن نمير از محمد بن بشر، از زكريا، از مصعب بن شيبه، از صفيه دختر 

 :عايشه گفت: شيبه اين گونه نقل كرد

دار به رنگ سياه بر دوش  اى نقش صبح زود از منزل خارج شد و عباى پشمينه وآله صلى اهللا عليهروزى پيامبر 

ها را به زير عباى خود برد، سپس فاطمه  بن على و آن گاه حسين بن على آمدند، پيامبر آن در اين هنگام حسن. داشت

 :آن گاه فرمود. ردآمد و ايشان را نيز زير عبا گرفت، بعد از آن على آمده و او را نيز در زير عبا آو

 11;)إِنَّما يريد اهللاُ ليذْهب عنْكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهرَكُم َتْطهيرًا(

 12.پاكيزه گرداند خواهد آلودگى را فقط از شما اهل بيت بزدايد و شما را پاك و خدا مى

 به روايت ابن اثير

 :هاى مختلف از ترمذى و مسلم نقل كرده است به نقل جامع االصولابن اثير اين روايت در 

إِنَّما : (اين آيه در خانه من نازل شد: يدگو كند كه او مى نقل مى رضى اهللا عنهاوى به نقل از ترمذى از اُم سلمه 
 ).يريد اهللاُ ليذْهب عْنكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويَطهرَكُم َتْطهيرًا

 بيت نيستم؟  آيا من از اهل! اى رسول خدا: من در كنار در نشسته بودم و گفتم

 :فرمود

 ;إّنك إلى خير، أنت من أزواج رسول اهللا

 .خيرى، تو از همسران پيامبر خدا هستى تو عاقبت به

پيامبر . در خانه من بودند عليهم السالمحسين  ، على، فاطمه، حسن وصلى اهللا عليه وآلهپيامبر خدا : گويد  اُم سلمه مى

 :آنان را با عباى خويش پوشاند و فرمود

 ;اللهم هؤالء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

 .اهل بيت من هستند، هر گونه آلودگى را از ايشان دور ساز و آنان را پاك و پاكيزه گردان اينان! خداوندا

 .رزين نيز اين روايت را نقل كرده است

 :گويد ترمذى در نقل ديگرى مى

 :را زير عبا پوشاند و آن گاه فرمودعليهم السالم حسن، حسين، على و فاطمه  صلى اهللا عليه وآلهروزى پيامبر 

رهم تطهيراً]حامتي و  [هؤالء أهل بيتي  اللهمأذهب عنهم الرجس وطه ،; 

 .اينان اهل بيت و نزديكان خاص من هستند، هر گونه آلودگى را از ايشان دور ساز و آنان را پاك و پاكيزه گردان! خدايا

 من نيز با آنان هستم؟! اى رسول خدا: اُم سلمه گفت

 :فرمود

                                                           
 .33آيه : سوره احزاب.   11

 ).2424/  61، حديث 9، فصل 44كتاب (، صلى اهللا عليه وآلهالصحابه، فصل فضائل أهل بيت پيامبر ، كتاب فضائل 130/  7: صحيح مسلم.   12
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 ;إّنك إلى خير

 .هستى تو عاقبت به خير

إِنَّما يريد اهللاُ ليذْهب عْنكُم (آيه : گويد  كند كه او مى ترمذى در نقل ديگرى از عمر بن ابى سلمه نقل مى
پيامبر، فاطمه، حسن و . نازل شد صلى اهللا عليه وآلهدر خانه اُم سلمه بر پيامبر ) الرِّجس أَهلَ الْبيت ويَطهرَكُم َتْطهيرًا

 :سپس فرمود. نيز پشت سر حضرت بود عليه السالمعلى . خواند و زير عباى خويش آورد را فرا هم السالمعليحسين 

 ;اللهم هؤالء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

 .آنان را پاك و پاكيزه گردان اينان اهل بيت من هستند، هر گونه آلودگى را از ايشان بزدا و! بارالها

 آيا من نيز با آنان هستم؟! اى پيامبر خدا: فتاُم سلمه گ

 :پيامبر فرمود

 ;إّنك على مكانك وأنت على خير

 .تو منزلت خود را دارى و عاقبت به خير هستى

 :نويسد ترمذى در نقل ديگرى مى

گاه  نزديك به شش ماه هر صلى اهللا عليه وآلههنگامى كه آيه تطهير نازل شد، پيامبر خدا : گويد انس بن مالك مى

 :فرمود گذشت و مى مىعليها السالم شد، از جلوى درب خانه فاطمه  براى نماز از خانه خارج مى

 .بشتابيد به سوى نماز! اى اهل بيت

 ).إِنَّما يريد اهللاُ ليذْهب عنْكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهرَكُم َتْطهيرًا(

 :گويد مى وى. شه نقل كرده استروايت ديگرى را مسلم نيشابورى از عائ

. از منزل خارج شد و در حالى كه بر دوش خود عبايى از پشم سياه و نقش و نگاردار داشت صلى اهللا عليه وآلهپيامبر 

عليها سپس فاطمه . آمد و او را نيز زير عبا گرفت عليه السالمرسيد و او را زير عبا گرفت، اندكى بعد حسين  عليه السالمحسن 

 :آمد و او را نيز در زير عبا آورد، سپس اين آيه را خواند عليه السالمآن گاه على . آمد و ايشان را نيز زير عبا گرفتم السال

 13).إِنَّما يريد اهللاُ ليذْهب عنْكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهرَكُم َتْطهيرًا(

 ائىبه روايت نس

 :اين گونه آمده است الخصائصدر كتاب 

: گفت از عامر بن سعد شنيدم كه مى: گويد  بكير بن مسمار مى: كند محمد بن المثنى از ابوبكر حنفى نقل مى

 !ندهى؟  شود فرزند ابوطالب را دشنام چه چيزى باعث مى: وقاص گفت ابى معاويه به سعد ابن

دهم،   آورم، به وى دشنام نمى  درباره او را به ياد مىصلى اهللا عليه وآله دا تا زمانى كه سه فرمايش رسول خ: سعد گفت

 .ها در من بود از هر چيزى برايم ارزشمندتر بود كه اگر يكى از آن

                                                           
 .156و  155/  9: جامع االُصول.   13
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نازل شد و ايشان على، فاطمه و دو فرزند او را زير  صلى اهللا عليه وآلهآورم وحى بر پيامبر  تا زمانى كه به خاطر مى

 :فرمود و پوشش خود آورد

 ;رب هؤالء أهل بيتي وأهلي

 .اينان اهل بيت و خاندان من هستند! پروردگارا

 .دهم  او را دشنام نمى

 .دهم به او دشنام نمى... ها او را جانشين خود كرد آورم در يكى از جنگ تا زمانى كه به ياد مى

 14.دهم نمى او را دشنام... آورم تا زمانى كه نبرد خيبر را به خاطر مى

 :آمده است الخصائصچنين در  هم

قتيبة بن سعيد بلخى و هشام بن عمار دمشقى از حاتم، از بكير بن مسمار، از عامر بن سعد بن ابى وقاص نقل 

شود كه تو  مىچه چيزى باعث : گفت ]كند به او چون ديد كه او اطاعت نمى[كنند كه معاويه به سعد امر كرد و  مى

 !ابوتراب را دشنام ندهى؟

دهم،   آورم، به وى دشنام نمى  درباره او را به ياد مىصلى اهللا عليه وآله تا زمانى كه سه فرمايش رسول خدا : سعد گفت

 :ها در من بود از هر چيزى برايم ارزشمندتر بود كه اگر يكى از آن

 . :...كه او را جانشين خود كرد و به او فرمود ها در يكى از جنگ صلى اهللا عليه وآلهشنيدم پيامبر 

 .  :...شنيدم در جنگ خيبر فرمود

صلى اهللا بر پيامبر ) إِنَّما يريد اهللاُ ليذْهب عْنكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهرَكُم تَطْهيرًا(و هنگامى كه آيه 

 :را فراخواند و چنين عرضه داشت يهم السالمعلنازل شد، ايشان على، فاطمه، حسن و حسين  عليه وآله

;الّلهم هؤالء أهل بيتي
15 

 .اينان اهل بيت من هستند! پروردگارا

أما ترضى أن تكون منّي «: در شرح حديث اين حديث را با نقل دوم و فتح البارىالبته ابن حجر عسقالنى در 

 .آورده است» آيا خشنود نيستى كه تو براى من، منزلت هارون براى موسى را داشته باشى؟ ;...بمنزلة هارون

معاويه به سعد : اند، آمده است ترمذى نقل كرده در روايت عامر بن سعد بن ابى وقاص كه مسلم و: گويد وى مى

 !شود كه تو ابوتراب را دشنام ندهى؟ چه چيزى باعث مى: گفت

آورم، به وى دشنام  درباره او را به ياد مىصلى اهللا عليه وآله زمانى كه سه فرمايش رسول خدا تا : سعد پاسخ داد

 .دهم نمى

 ).حديث منزلت(همين حديث : اول. پرداختصلى اهللا عليه وآله آن گاه سعد به نقل سه فرمايش از رسول خدا 

 :كه فرمود صلى اهللا عليه وآلهفرمايش رسول خدا : دوم

                                                           
 .51حديث  56: عليه السالمخصائص على .   14

 .9حديث  24و  23: عليه السالمخصائص على .   15
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 ;ة رجالً يحبه اهللا ورسولهألعطينّ الراي

 .دهم كه خدا و رسولش او را دوست دارند پرچم را به رادمردى مى

بگو بياييد پسرانمان و پسرانتان « 16;)َفقُلْ َتعالَوا نَدع أَبناءنا وأَبناءكُم: (آن حضرت به هنگام نزول آيه: سوم

 :را فراخواند و فرمود عليهم السالمطمه، حسن و حسين على، فا» ...را فراخوانيم

;اللهم هؤالء أهلي
17 

 .اينان اهل من هستند! بارالها

يا تحريف حديث ) بعد از آيه مباهله، نه آيه تطهير صلى اهللا عليه وآلهذكر دعاى رسول خدا (گفتنى است كه اين نقل 

 .شود بر تكرار و نقل متعدد آن حمل مىاست و يا 

احمد بن حنبل ذكر شد، نقل  مسندتر از  ، حديث عمرو بن ميمون از ابن عباس كه پيشالخصائصچنين در  هم

 18.شده است

 

 

 به روايت حاكم نيشابورى

 :نيز آمده است المستدرك على الصحيحيندر 

د دورى، از عثمانابوعباس محمبن عمر، از عبدالرحمان بن عبداهللا بن دينار، از   د بن يعقوب، از عباس بن محم

 :گويد مى رضى اهللا عنهاكند كه اُم سلمه  نمر، از عطاء بن يسار نقل مى شريك بن ابى

على،  صلى اهللا عليه وآلهنازل شد، پيامبر خدا در خانه من ) إِنَّما يريد اهللاُ ليذْهب عْنكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت(آيه 

 :را فراخواند و فرمودعليهم السالم فاطمه، حسن و حسين 

 ;اللهم هؤالء أهل بيتي

 .اينان اهل بيت من هستند! بارالها

 من از اهل بيت نيستم؟! اى رسول خدا: اُم سلمه گفت

 :پيامبر فرمود

;أحقّ إّنك أهلي خير هؤالء أهل بيتي، اللهم أهلي
19 

 .اهل من سزاوارترند! بارالها. تو اهل من و بر نيكى هستى و ايشان اهل بيت من هستند

                                                           
 .61آيه : سوره آل عمران.   16

 .93/  7: فتح البارى ـ شرح صحيح بخارى.   17

 .23، حديث 34: عليه السالمخصائص على .   18

إنّك «: رسد عبارت به اين صورت بوده اما همان طور كه در برخى از روايات آمده، به نظر مى ;چنين چاپ شده است المستدرك على الصحيحيندر .   19

/  10: ريخ بغدادتا، 683، حديث 61و  685، حديث 38/  2: شواهد التنزيل: ك.براى آگاهى بيشتر براى نمونه ر. »تو بر خير و نيكى هستى ;لعلى خير

 .زندگى نامه عبدالرحمان بن على بن خشرم مروزى 5396، شماره 277
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 :نگارد حاكم نيشابورى پس از نقل اين حديث چنين مى

 .اند اما بخارى و مسلم آن را نقل نكرده. آيد اين حديث طبق مبناى بخارى، روايتى صحيح به شمار مى

ابوعباس محمد بن يعقوب، از عباس بن وليد بن . كند حاكم نيشابورى روايت ديگرى را در اين زمينه نقل مى

 :كند كه واثله بن اسقع گفت مزيد، از پدرش، از اوزاعى، از ابوعمار نقل مى

 صلى اهللا عليه وآلهبنشين، او نزد پيامبر : فرمودعليها السالم فاطمه  بودم و او را نيافتم، عليه السالمجوى على  و در جست

 .نمايد  رفته است تا ايشان را دعوت

پيامبر اكرم . من نيز همراه آنان وارد خانه شدم. آمدند و وارد خانه شدند صلى اهللا عليه وآلههمراه پيامبر  عليه السالمعلى 

را به  عليهما السالمفاطمه و على  را فراخواند و هر دوى آنان را روى زانو نشاند و سالمعليهما الحسين  حسن و صلى اهللا عليه وآله

 :نگريستم، آن گاه فرمود كنار خود نزديك نمود، سپس عباى خويش را بر سر آنان كشيد و من نيز مى

)رَكُمطَهيو تيلَ الْبأَه سالرِّج نْكُمع بذْهياهللاُ ل ريدهؤالء أهل بيتي. )َتْطهيرًا إِنَّما ي اللهم; 

 .اينان اهل بيت من هستند! بارالها. »پاكيزه گرداند خواهد آلودگى را فقط از شما اهل بيت بزدايد و شما را پاك و خدا مى«

 20.اند، اما اين حديث بر اساس معيارهاى مسلم، صحيح است مسلم و بخارى اين حديث را نقل نكرده

 .، با اين ديدگاه حاكم نيشابورى موافقت كرده استتلخيص المستدركشمس الدين ذهبى نيز در 

بن حوشب، از ام سلمه حديث كساء را   كند از شهر ، روايتى را به سندى كه ذكر مىسير أعالم النبالءذهبى در 

 :تدر آن حديث آمده اس. كند نقل مى

 من نيز همراه شما هستم؟! خدا اى رسول: من سرم را داخل عبا كردم و پرسيدم: گويد اُم سلمه مى

 :پيامبر دو بار فرمود

 ;أنت إلى خير

 .تو عاقبت به خير هستى

 :گويد  ذهبى در ادامه مى

بن حوشب، صحيح  ترمذى اين روايت را به طور خالصه آورده و سند آن را از طريق ثورى به نقل از زبيد، از شهر

 21.دانسته است

 به روايت ابن حجر هيتمى

 :نيز چنين آمده است الصواعق المحرقهدر كتاب 

 ).بيت ويَطهرَكُم َتْطهيرًاإِنَّما يريد اهللاُ ليذْهب عْنكُم الرِّجس أَهلَ اْل: (فرمايد  خداوند مى ...

اين : و پس از آن، بايد گفت) عْنكُم(بيشتر مفسران بر اين نظر هستند كه به دليل آمدن ضمير مذكّر در عبارت 

 22.نازل شده است عليهم السالمآيه درباره على، فاطمه، حسن و حسين 

                                                           
 .، كتاب التفسير3558، حديث 451/  2: صحيحينالمستدرك على ال.   20

 .48در پايان زندگانى ابى الوليد طيالسى، شماره  346/  10: سير أعالم النبالء.   21
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 گان صحت آنحديث آيه تطهير و تأييد كنند

گذشته از نقل اين حديث شريف در منابع اهل سنّت، گروهى از پيشوايان آنان به صحت اين حديث معتقد 

خود  صحيحچرا كه يا روايت يادشده را در  ;است عليهم السالمگر اختصاص آيه كريمه به اهل بيت  اند كه بيان شده

 .توان به اسامى ذيل اشاره كرد از اين افراد مى. اند  اند و يا به درستى و صحت آن تصريح كرده آورده

 .، به نقل روايات صحيح پايبند بوده استالمسندچرا كه وى در كتاب  ;احمد بن حنبل شيبانى.  1

 .آن را نقل كرده است صحيحچرا كه او در  ;مسلم بن حجاج.  2

 .خود نقل كرده است صحيحاو نيز اين روايت را در  ;ابن حبان.  3

 .، به صحت آن تصريح نموده استالمستدرك على الصحيحينچون در  ;اكم نيشابورىح.  4

 .به پيروى از حاكم نيشابورى آن را صحيح دانسته است تلخيص المستدركچون در  ;شمس الدين ذهبى.  5

م سلمه احمد بن حنبل و ترمذى اين حديث را از اُ ;حديث كساء صحيح است: گويد  وى مى ;ابن تيمية حرّانى.  6

 23.  ...از عائشه نقل كرده است صحيحمسلم در  اند و  روايت نموده

 هاى احاديث آيه تطهير داللت

هاى حديثى با سندهاى صحيح و بسيار زياد، دو نكته را آشكار  ها، مسندها و كتاب احاديث نقل شده در صحيح

 :نمايند مى

 

 تند؟منظور از اهل بيت چه كسانى هس

 عليهم السالم، على، فاطمه، حسن و حسين صلى اهللا عليه وآلهدر آيه مباركه، پيامبر » اهل بيت«مقصود از  .نكته يكم

 .شود  هستند و هرگز شامل همسران پيامبر و ديگران نمى

ديث تصريح اند، اين است كه اين احا نبوده مصداق اين آيه شريفه صلى اهللا عليه وآلهدليل اين كه همسران پيامبر 

 .به هيچ يك از آنان اجازه ورود به زير عبا را ندادصلى اهللا عليه وآله  كنند پيامبر خدا مى

فقط به  صلى اهللا عليه وآلهاين است كه پيامبر صلى اهللا عليه وآله دليل عدم شمول اين آيه براى غير از همسران پيامبر 

را بياور و اگر به شخص ديگرى نظر داشتند ـ حتى از خاندان نبوت  همسر و دو فرزندت  كه امر فرمود عليها السالمفاطمه 

 .دادند  ـ دستور احضار آن افراد را نيز مى

 نزول آيه در موضوع خاص

اين آيه مباركه در موضوع مشخص و حادثه معينى نازل شده است و به عبارات پيش و پس از خود، . نكته دوم

 .هيچ ارتباطى ندارد

                                                                                                                                                                                     
 . 85: الصواعق المحرقة.   22

 13/  5: منهاج السنة.   23



»22« 

همان گونه كه بسيارى از آيات  ;تى با وقوع اين آيه بين آيات متعلق به همسران پيامبر ندارداز طرفى، هيچ منافا

 . ...مدنى بين آيات مكى هستند و بر عكس

 :شاهد اين مدعى چنين است

و » عنكنّ«از ضمير جمع مذكّر استفاده شده و در قرآن كريم » يطهركم«و » عنكم«در عبارات نخست آن كه 

 .امده استني» يطهركنّ«

به صورتى كه اگر آيه تطهير . آيات قبل از آيه تطهير با آيات پس از آن، با يكديگر پيوستگى دارنددوم آن كه 

 .  ...شود برداشته شود معناى آيه دچار نقصان نمى

 . نه پايان آيه، نه آغاز آيه است» ...إّنما يريد اهللا«چنان كه مخفى نيست، عبارت  پس هم

. است كه در حديث، براى پرسش اُم سلمه فرمودصلى اهللا عليه وآله ، پاسخ بسيار دقيق و زيباى پيامبر ها افزون بر اين

 »آيا من از اهل بيت نيستم؟«: او پرسيد

 :فرمود صلى اهللا عليه وآلهپيامبر اكرم 

 ;أنت من أزواج رسول اهللا

 .تو از همسران رسول خدا هستى

به طور » نساء النبى«يا » االزواج«عنوان  و» اهل البيت«صداق عنوان دارد كه مفهوم و م اين پاسخ بيان مى

 .كامل با يكديگر تفاوت دارند

 

اختصاص دارند و در اين ميان، » همسران«شوند به  آغاز مى 24»يا نساء النبى«بنابراين، آيات سوره احزاب كه با 

مربوط » عترت پاك پيامبر«به ) ذْهب عْنكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويَطهرَكُم َتْطهيرًاإِنَّما يريد اهللاُ لي: (آيه

 .است

و فرمايش ايشان، قرينه  عليها السالماز جلوى درب خانه فاطمه  صلى اهللا عليه وآلهوانگهى، حديث گذشتن پيامبر اكرم 

از  صلى اهللا عليه وآله  پيامبر خدا: همان حديثى كه در آن آمده. شده است ديگرى است كه اين آيه درباره پنج تن آل عبا نازل

 :فرمود  گذشت و مى  مىعليها السالم جلو درب خانه حضرت زهرا 

 ;)إِنَّما يريد اهللاُ ليذْهب عْنكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويَطهرَكُم َتْطهيرًا(الصالة أهل البيت 

 .»خواهد آلودگى را فقط از شما اهل بيت بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند خدا مى«يد به سوى نماز بشتاب! اى اهل بيت

 .كشيم اند كه با ذكر اين روايات سخن را به درازا نمى  راويان بسيارى اين حديث را نقل كرده

                                                           
 .31و  30آيه : سوره احزاب.   24
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 بخش دوم

 
 آيه تطهير و نادرستى دو ديدگاه ديگر
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 ديدگاه ديگر اثبات نادرستى دو

در » اهل بيت«با اين احاديث صحيح كه همه مسلمانان بر آن اّتفاق نظر دارند دو نظريه ديگر درباره مقصود از 

خود در گفتار و كردار، اين آيه مباركه را تفسير  صلى اهللا عليه وآلهچرا كه ثابت شد كه پيامبر خدا  ;شود اين آيه، رد مى

 . ...را مشخص نمودندكردند و افراد مورد نظر آن 

خواهد باشد، تا چه رسد به  با اين وجود، تفسيرى غير از اين تفسير، ارزش شنيدن ندارد، حال مفسر هر كه مى

مراد اين آيه، : گويند مى كنند و آنان ديدگاه اول را مطرح مى. چون مقاتل و عكرمه باشند اين كه قائل آن، افرادى هم

 .است وآله صلى اهللا عليههمسران پيامبر 

 .و اهل ايشان است صلى اهللا عليه وآلهمراد اين آيه، همسران پيامبر : گويد ضحاك نيز با وجود اين داليل، مى

هر چند در فصل پيشين بيان كرديم كه در روايات مشخص شده منظور از اهل بيت چه كسانى هستند، اما باز 

 :دهيم سخ مىها پا نماييم و به آن اين دو ديدگاه مخالف را نقد مى

 آيه تطهير و ديدگاه نادرست عكرمه

 آيا مقصود از اهل بيت، همسران پيامبرند؟

است از هر كسى بيشتر  صلى اهللا عليه وآلهعكرمه با اين حقيقت كه نزول اين آيه تنها درباره عترت پاك پيامبر 

 .مخالف بود

نازل شده  صلى اهللا عليه وآلهشأن همسران پيامبر اين آيه تنها در : زد درباره او نقل شده كه در بازارها بانگ مى

 25.است

صلى كنم، زيرا حق با من است و اين آيه در شأن همسران پيامبر  هر كس بخواهد با او مباهله مى: گفت وى مى

 26.است نازل شده اهللا عليه وآله

نازل شده اعتقاد همه مسلمانان بوده است، همان طور  صلى اهللا عليه وآلهاعتقاد به اين كه اين آيه درباره عترت پيامبر 

آن چه كه «: گويد ىاو م. كند  آيد، حتى عكرمه نيز خودش به صراحت، اين سخن را تأييد مى كه از اين الفاظ بر مى

 27.»هستند صلى اهللا عليه وآلهشما معتقديد، صحيح نيست، بلكه مقصود فقط همسران پيامبر 

 .نيست  از اين گذشته، پيروى از عكرمه، آن هم در چنين مقامى جائز

                                                           
 .198: أسباب النزول، 465/  3: تفسير ابن كثير، 28503، حديث 298/  10: تفسير طبرى.   25

 .465/  3: تفسير ابن كثير، 603/  6: الدر المنثور.   26

 .603/  6: همان.   27



»25« 

 نگاهى به شرح حال عكرمه

اكنون . كرد  از مشهورترين زنديقانى بود كه براى وارد كردن خدشه به اسالم روايت جعل مى 28عكرمه بربرى

 29.كنيم هاى معتبر و مشهور بيان مى نامه او را برپايه كتاب  اى از زندگى گوشه

 شبهه پراكنى او در دين.  1

نمود و از مشهورترين گمراهان و  افكند، دين را تمسخر مى ن مرد در اسالم شبهه مىاند كه اي نقل كرده

 . ...بدخواهان بود

 !خداوند آيات متشابه قرآن را نازل كرده تا به وسيله آن گمراه كند: گفت از او چنين نقل شده كه مى

ى كه در دست داشتم به حاضران ا دوست داشتم امروز در موسم بودم و با نيزه: وى در موسم حج نيز گفته است

 .شدم راست ـ حملهور مى در موسم ـ از چپ و

 !در اين مسجد، فقط مشتى كافر وجود دارد: او در مقابل درب مسجدالنبى ايستاد و گفت

كرد و به غنا و آوازه خوانى گوش   بازى مى 30خواند، انگشترى طال به دست داشت، نَرد او نماز نمى: اند گفته

 .داد مى

 او از هواداران خوارج بود.  2

به  اند كه او اين عقيده را به دروغ نقل كرده. اند اهل آفريقا عقيده صفريه ـ خوارج افراطى ـ را از عكرمه گرفته

 !ابن عباس نسبت داده است

 .كه عكرمه عقيده فرقه صفريه را پذيرفته بود چرا ;مالك، نام عكرمه ذكر نكرده است: گويد يحيى بن معين مى

 .كردند مردم از عكرمه، به دليل اعتقاد به باورهاى خوارج، بدگويى مى: گويد ذهبى درباره او مى

 گو بودن او دروغ.  3

به همين دليل على بن عبداهللا بن عباس او را به . ن عباس ارباب و صاحب خود نسبت دادعكرمه دروغى را به اب

 .در مستراح خانه بست

 كنيد؟ مى چرا با غالم خود اين گونه رفتار: به پسر ابن عباس گفته شد

 .دهد وى به پدرم نسبت دروغ مى: او پاسخ داد

دهد   دا مانند عكرمه كه به ابن عباس نسبت دروغ مىمبا! اى برد: سعيد بن مسيب به غالم خود گفت: نقل شده

 !دهى؟ تو نيز به من نسبت دروغ

                                                           
 .180/  1: فرهنگ ابجدى: ك.ر. كنند منسوب است زندگى مىبربر به قوم برابر كه در مغرب آفريقا .   28

/  3: وفيات األعيان، 163/  13: تهذيب الكمال، 373 / 3: الضعفاء الكبير، 219/  5: ات الكبرىالطبق: ك.براى آگاهى بيشتر در شرح حال عكرمه ر.   29

 .273ـ  263/  7: تهذيب التهذيب، 9شماره  12/  5: سير أعالم النبالء،  84/  2: المغنى فى الضعفاء، 116/  5: ميزان االعتدال، 265

 .3428/  4: فرهنگ معين: ك.ر. شود اى مقوايى انجام مى ه بر روى تخته نرد يا صفحهنوعى بازى است كه وسيله دو طاس و سى مهر: نَرْد.   30
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تقواى خدا پيشه كن و مانند عكرمه كه به ! آگاه باش اى نافع: از پسر عمر نيز نقل شده كه به غالم خود گفت

 !ابن عباس دروغ نسبت داد، به من نسبت دروغ نده

 .گو است او بسيار دروغ: هاز قاسم نيز درباره عكرمه چنين نقل شد

 .همين موضوع از ابن سيرين و يحيى بن سعيد نيز نقل شده است

 .دانست گو مى  مالك نيز او را دروغ

 .عكرمه غير قابل اعتماد است: گفت از ابن ابى ذئب نقل شده كه مى

 .مالك نقل روايت از او را حرام كرد

 .مسلم بن حجاج نيز از او روى گردانده است

 .شود استناد كرد به احاديث او نمى: گويد  ن سعد درباره عكرمه مىمحمد ب

 مردم جنازه او را رها كردند.  4

هيچ كس جنازه او را حمل نكرد تا آن جا : گفته شده. به همين داليل و داليل ديگر، مردم جنازه او را رها كردند

 .پوست سودانى را براى اين كار اجير كردند كه چهار غالم سياه

 هى به شرح حال مقاتلنگا

شرح حال او نيز همانند شرح . مقاتل بن سليمان بلخى نيز ديدگاه عكرمه را درباره آيه تطهير مطرح كرده است

كه دارقطنى، عقيلى، ابن جوزى و ذهبى نام او را در شمار افرادى كه از نظر نقل حديث ضعيف  چرا ;حال عكرمه است

 . ...اند ل كرد، آوردهها روايت نق توان از آن  هستند و نمى

همه علما بر ترك مقاتل بن سليمان اتّفاق نظر : گويد وى مى. كنيم  ما در اين مجال به گفته ذهبى بسنده مى

 31.دارند

 آيه تطهير و ديدگاه نادرست ضحاك

 .هم اهل پيامبر و هم همسران ايشان، هستنددر آيه شريفه، » اهل بيت«بنا به ديدگاه ديگر، منظور از 

 .ابن جوزى اين ديدگاه را آورده و آن را فقط به ضحاك بن مزاحم نسبت داده است

 نگاهى به شرح حال ضحاك

. ابن جوزى، مانند عقيلى نام ضحاك را در شمار افرادى كه از نظر نقل حديث ضعيف هستند، ذكر كرده است

دو او را در شمار افرادى كه از نظر نقل حديث ضعيفند به حساب آورده و نام او را در كتاب  ذهبى نيز به پيروى از اين

 . ...ذكر كرده است المغنى فى الضعفاء

ضحاك حتى با : اند دانند، بلكه برخى از آنان گفته ها احتمال اين كه ضحاك، ابن عباس را ديده منتفى مى آن

 .گو نكرده است و نيز گفت وآلهاهللا عليه  صلى يكى از اصحاب پيامبر

                                                           
 .79، شماره 201/  7: سير أعالم النبالء.   31
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 .از نظر ما ضحاك از جهت نقل حديث ضعيف است: از يحيى بن سعيد درباره ضحاك چنين نقل شده است

 32!او تا دو سال در شكم مادرش بوده است: اند گفته

شود و ديدگاه اول به ابن السائب كلبى، محل   شته، در اين كه ديدگاه باال به ضحاك نسبت داده مىاز اين گذ

چرا كه در منابع، ديدگاه اختصاص اين آيه به پنج تن آل عبا به اين دو نسبت داده شده است، كه  ;درنگ و ترديد است

 33.ايم صحت اين نسبت را ثابت كرديم ما در ردى كه بر سالوس، يكى از اساتيد دانشگاه قطر، مطرح كرده

                                                           
 .312/   1: المغنى فى الضعفاء، 446/  3: ميزان االعتدال، 173/  9: تهذيب الكمال.   32

 .از همين نگارنده اعرف الحق تعرف اهلههاى  از سلسله كتاب 18شماره  مع الدكتور السالوس في آية التطهير: ك.ر.   33
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 آيه تطهير و عصمت اهل بيت
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 سه نكته مهم

عليهم يث متواتر شيعه و اهل تسّنن، به اهل بيت علماى شيعه پس از روشن شدن اختصاص اين آيه از طريق احاد

 .كنند به اين آيه استناد مى عليهم السالمبراى اثبات عصمت اهل بيت  ;السالم

چنين در  هاى ايشان كه درباره اعتقادات و موضوع امامت تأليف شده و هم  اين استدالل به طور مفصل در كتاب

 :آوريم  ما اين استدالل را به طور خالصه و در قالب نكات زير مى. استهاى تفسيرى ذيل اين آيه مباركه، آمده   كتاب

به اين معنا كه خداوند اراده كرده كه آلودگى و رِجس را فقط از . دهد در اين آيه معناى حصر مى» إّنما«كلمه .  1

 .بزدايد )نه ديگران(ايشان 

 :فرمايد مى ى كها مانند آيه مباركه. در اين آيه اراده تكوينى است» اراده«.  2

 34;)إِنَّما أَمرُه إِذا أَراد شَيئًا أَنْ يُقولَ َله كُنْ فَيُكونُ(

، آن نيز بى درنگ موجود »!موجود باش«: گويد هر گاه او چيزى را اراده كند فرمانش اين چنين است كه تنها به آن مى

 !شود مى

 :فرمايد مى  اى كه در آيه ديگرى  اراده مانند ;اين اراده، تشريعى نيست

 35;)يريد اهللاُ ِبكُم الْيسرَ وال يريد ِبكُم الْعسرَ(

 !خواهد، نه زحمت شما را خداوند، راحتى شما را مى

تصاصى به اهل بيت چون تشريع احكام هيچ گونه اخ ;چرا كه اراده تشريعى با تصريح آيه بر انحصار، منافات دارد

 .ندارد عليهم السالم

را  عليهم السالم، اهل بيت صلى اهللا عليه وآله چرا كه پيامبر خدا ;چنين اراده تشريعى با احاديث نيز منافات دارد هم

 .مصاديق اين آيه معرفى كرد، نه فرد ديگرى را

 .است »نقص« و» گناه«منظور از رجس و آلودگى در اين آيه مطلق .  3

 

 ده تكوينى و شبهه جبرارا

                                                           
 . 82آيه : سوره يس.   34

 .185آيه : سوره بقره.   35
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چرا كه تخّلف از اراده خداوند متعال، محال است، اما اين امر  ;اراده تكوينى دليل بر عصمت است: اند برخى گفته

 .همان پايبندى به جبر و عدم اختيار است، امرى كه شيعه اماميه به آن اعتقاد ندارد

 :پاسخ از شبهه

 :اند ـ اين گونه پاسخ داده»  جبر وال تفويض بل أمر بين األمرينال«علماى ما به اين شبهه ـ بر اساس نظريه 

از آن جايى كه خداوند متعال آگاهى دارد از اين كه اراده اهل بيت با اراده او مطابقت دارد و اين كه به جز 

ند كه جز ا ها در مراتب معرفت و عبوديت به جايى رسيده دهند، زيرا آن  خواهند و انجام نمى خواست او چيزى نمى

 .كنند اراده خداوند متعال چيزى را اراده نمى

ها كارهايى را  كند كه رجس را از آنان دور داشته و اين كه آن پس خداوند متعال از اراده تكوينى خود اجبار مى

 .دهند در مسير اراده خداوند متعال است كه به اختيار خود انجام مى

 .ها تعلق نگرفته است اراده خداوند به زدودن پليدى از آناما ديگر مردم كه اين حاالت را ندارند، 

اين امر كه خداوند متعال به حسن اختيار كسى در آينده ترتيب اثر دهد و قبل از تحقق آن به او تفضلى نمايد، در 

 :فرمايد  اى مى هايى دارد، از جمله خداوند متعال در آيه قرآن كريم نمونه

 36;)يهدونَ ِبأَمرِنا لَما صبرُوا وكاُنوا ِبĤياتنا يوقُنونَ وجعلْنا مْنهم أَئمةً(

 .كنند برخى از آنان را به خاطر صبور بودن و يقين به آيات الهى، پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما مردم را هدايت مى

 :در تفسير اين آيه چنين آمده است

 37.دانسته آنان در برابر مصايب وارده صبر خواهند كرد، آنان را پيشوا قرار داده است يى كه مىخداوند از آن جا

داللت نداشت، دشمنان آنان از جمله  عليهم السالم بيت از اين گذشته، اگر آيه تطهير بر اين جايگاه واال براى اهل

 .كردند ىناصبيان، در انكار آن سعى نم خوارج و

 عليهم السالمگذارند و با آن كه هيچ كس جز پنج تن آل عبا  اى پارا فراتر مى  به راستى اگر چنين نيست، چرا عده

 !دهند؟ ادعا نكرده كه اين آيه در شأن خودش نازل شده است، اين آيه را به ديگران نسبت مى

                                                           
 .24آيه : سوره سجده.   36

 .170/  2: تفسير القمى.   37
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 معناى آيه تطهير

 
 اهل سنتو تناقض گويى علماى 
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 معناى آيه تطهير و سه گروه از علماى اهل سنّت

گروهى از دانشمندان اهل سنّت، با وجود درك معنا و مفهوم آيه مباركه تطهير و احاديث نقل شده درباره آن، به 

ع از بيخ و بن فرو زيرا از يك سو با اعتراف به اين معنا، اين آيه عقايد آنان را در اصول و ;كنند حقيقت اعتراف نمى

 . ...كند ريشه كن مى

از اين رو در ... اند و ادعاى عمل به آن و پيروى از آن را دارند نسبت داده» سنّت پيامبر«از سوى ديگر، خود را به 

ديگر سازگارى ندارد تا آن جا كه مشاهده  اند و عبارات علماى اهل سنّت با يك اين آيه دچار اضطراب و تشويش شده

 . ...گويى شده است عالم در كالم خود دچار تناقض شود يك مى

 :اند شده علماى اهل سنّت درباره معناى آيه تطهير به سه گروه تقسيم

اند   پيروى كرده صلى اهللا عليه وآلهبا شيعه اماميه اّتفاق نظر دارند و در واقع از سنّت اثبات شده پيامبر گروه نخست 

 .اند و در خصوص اين مقام به آن عمل نموده

مقاتل، همان فردى كه به گفته ذهبى همه بر روى . اند با عكرمه خارجى و مقاتل همراه شدهگروه دوم 

 .اند گرداندن از وى اتّفاق نظر داشته

. اند  و بزرگان صحابه، به ديدگاه ضحاك عمل كرده صلى اهللا عليه وآلهنيز بر خالف نظر رسول خدا گروه سوم 

 .ماى رجال اهل سنّت، از نظر نقل روايت ضعيف استهمان كسى كه به اعتراف عل

 :كنيم  گانه يك يا دو نفر را ذكر مى هاى سه  ما از هر كدام از اين گروه

 اى از گروه اول نمونه

 مشكل اآلثاردر اين زمينه در كتاب  38هـ 321ابوجعفر احمد بن محمد بن سالمه مصرى حنفى طحاوى متوفاى 

 :كند  مى بابى را اين گونه عنوان

                                                           
تذكرة ، 71/  1: وفيات االعيان، 126/  8: المنتظم، 133: طبقات ابى اسحاق شيرازى: ك.براى آگاهى بيشتر از شرح حال او همراه با ستايش زياد ر.   38

 . ...، و337: طبقات الحّفاظو  حسن المحاضرة، 116/  1: غاية النهاية فى طبقات القرّاء، 271/  1: الجواهر المضيئه في طبقات الحنفيه، 808/  3: الحفاظ

 :كند مىشمس الدين ذهبى با اين القاب او را ياد 

 ،»طحاوى پيشواى عالمه، حافظ بزرگ حديث، محدث و فقيه سرزمين مصر«

او از قبيله حجر االزد بود، وى مورد اعتماد و فقيه و عاقل بود، و بعد از او : ابوسعيد ابن يونس از او ياد كرده و گفته«: گويد آن گاه درباره وى مى

 .»مانندش نيامد

 .15، شماره 32ـ  27/  15: سير أعالم النبالء. »...برد ه تأليفات او بنگرد به جايگاه علمى و وسعت دانش او پى مىهر كس ب«: گويد  ذهبى در ادامه مى
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إِنَّما يريد اهللاُ : (كهنظر آيه مبار«در تعيين افراد مورد  صلى اهللا عليه وآلهباب توضيح روايتى كه از رسول خدا 
 .»نقل شده است) ليذْهب عْنكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويَطهرَكُم َتْطهيرًا

 :كند آن گاه در تحت اين عنوان اين حديث را نقل مى

نقل  ربيع مرادى، از اسد بن موسى، از حاتم بن اسماعيل، از بكير بن مسمار، از عامر بن سعد، از پدرش چنين

 :گويد سعد مى: كند مى

را فراخواند و  عليهم السالم، على، فاطمه، حسن و حسين صلى اهللا عليه وآلههنگامى كه آيه تطهير نازل شد پيامبر خدا 

 :فرمود

 ;اللهم هؤالء أهل بيتي

 .اينان اهل بيت من هستند! بارالها

 :گويد طحاوى در ذيل اين حديث مى

عليهم السالم منظور از آن چه در آيه آمده، رسول خدا، على، فاطمه، حسن و حسين شود  از اين حديث استفاده مى

 .هستند

او در ادامه از فهد، از عثمان بن ابى شيبه، از جرير بن عبدالحميد، از اعمش، از جعفر، از عبدالرحمان بجلى، از 

يذْهب عنْكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهرَكُم إِنَّما يريد اهللاُ ل(آيه : كند كه اُم سلمه گفت حكيم بن سعيد نقل مى
 .نازل شده است عليهم السالم، على، فاطمه، حسن و حسين صلى اهللا عليه وآلهدرباره رسول خدا ) َتْطهيرًا

اده شود كه از حديث اول استف از اين حديث نيز همان مطلب استفاده مى: گويد او بعد از نقل كالم اُم سلمه مى

 .شد مى

هاى  كند كه در آن به صراحت نشانه طحاوى در ادامه، اين واقعه را با سندهاى مختلف از اُم سلمه نقل مى

آيا من نيز با آنان «: وجود دارد، مانند حديثى كه اُم سلمه در آن پرسيده عليهم السالماختصاص اين آيه به اهل بيت پيامبر 

 »هستم؟

 :فرمود وآله صلى اهللا عليهپيامبر اكرم 

 ;أنت من أزواج النبي وأنت على خير أو إلى خير

 .تو از همسران پيامبر و زن خوبى هستى

 .تو عاقبت به خير هستى: يا آن كه فرمود

 آيا من از اهل بيت هستم؟! اى رسول خدا: گفتم: گويد در حديث ديگر اُم سلمه مى

 :فرمود

 ;إنّ لك عند اهللا خيراً

 .د خير وجود داردبراى تو در نزد خداون
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چون چنين پاسخى براى من از شرق و . آرى: دوست داشتم كه پيامبر در پاسخ من بفرمايد: گويد اُم سلمه مى

 .تر بود  غرب جهان دوست داشتنى

 صلى اهللا عليه وآلهپيامبر خدا . من عبا را بلند كردم كه به آنان بپيوندم: گويد چنين در حديث ديگرى اُم سلمه مى هم

 :را كشيد و فرمود آن

 ;إّنك على خير

 !تو عاقبت به خير هستى

 :نويسد طحاوى در ادامه مى

اند داللت دارند بر اين كه اُم سلمه  اُم سلمه را مخاطب خود قرار داده صلى اهللا عليه وآلهرواياتى كه در آن رسول خدا 

مده است رسول خدا، على، فاطمه، حسن و حسين از كسانى نبوده كه مقصود اين آيه هستند و مقصود از آن چه در آيه آ

 .هستند، نه افراد ديگرى عليهم السالم

به  صلى اهللا عليه وآلهسلمه آورده كه در آن پيامبر  طحاوى در ميان احاديثى كه در اين باب ذكر كرده حديثى را از اُم

 :اُم سلمه فرمود

 ;أنت من أهلي

 .تو از اهل من هستى

يان اين روايت و روايات ديگر كه با كمال صراحت اهل بيت را به خمسه طيبه مختص وى براى رفع تعارض م

را روشن » تو از اهل من هستى«سلمه  با اُم صلى اهللا عليه وآلهاز چيزهايى كه مقصود سخن رسول خدا : گويد نمايد مى مى

بشر بن بكر، از اوزاعى از : اند تهسازد، حديثى است كه محمد بن حجاج حضرمى و سليمان كيسانى نقل كرده و گف مى

 آيا من از اهل تو هستم؟! اى رسول خدا: عرض كردم: واثله گفت... كند  ابوعمار، از واثله نقل مى

 :رسول خدا فرمود

 ;وأنت من أهلي

 .تو از اهل من هستى

 !ترين آرزوهاى من است  اين، از بزرگ: واثله گفت

دورتر از اُم سلمه به ايشان بود، چرا كه او تنها مردى از بنى ليث بود، نه  وآله صلى اهللا عليهدر حالى كه واثله به پيامبر 

گرديده استصلى اهللا عليه وآله سلمه در قريش جايگاهى است كه به سبب آن همسر پيامبر  از قريش و جايگاه اُم. 

ت كه به خاطر پيروى تو از من و معناس به اين» تو از اهل من هستى«: به واثله صلى اهللا عليه وآلهفرمايش پيامبر 

 .شدى ايمانت به من در گروه من وارد

 :فرمايد كند، آن جا كه مى اى نازل كرده كه به همين معنا داللت مى خداوند متعال در قرآن آيه
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 39;)ونادى ُنوح ربه َفقالَ رب إِنَّ ابني منْ أَهلي(

 .پسرم از اهل من است! پروردگارا: را خواند و گفتو نوح پروردگار خود 

 :فرمود عليه السالمخداى سبحان در پاسخ نوح 

)كلنْ أَهم سلَي 40;)إِنَّه 

 .او از اهل تو نيست

 .حتى اگر از خويشان نسبى او نباشد ;كسى كه با دين او موافق باشد از اهل اوست

به واثله  صلى اهللا عليه وآلهبه اُم سلمه نيز به همين معنا و مانند پاسخ پيامبر  صلى اهللا عليه وآلهر احتمال دارد پاسخ پيامب

 .باشد

كند كه  حديث سعد و احاديثى كه همراه آن در ابتداى اين بخش آورديم، روشن مى: افزايد آن گاه طحاوى مى

هنگامى كه اهل خود را در وقت نزول آيه  صلى اهللا عليه وآلهدانيم رسول خدا  چرا كه مى. چه كسانى اهل آيه مذكور هستند

فراخواند، از اهل مورد نظر آيه هيچ كس به جز خمسه طيبه كسى باقى نماند، از اين رو، محال است كسى جز خمسه 

 .طيبه در مراد آيه داخل باشد

 .در رواياتى كه ذكر كرديم دليل مطالبى كه گفتيم وجود دارد

زيرا پيش از . هستند صلى اهللا عليه وآلهكند كه مقصود اين آيه همسران پيامبر  قرآن خود داللت مى: اگر كسى بگويد

ها بر   و همه اين 41)...يا أَيها النَِّبي ُقلْ الَزواِجك: (فرمايد مى صلى اهللا عليه وآلهاين عبارات، خداوند خطاب به پيامبر 

چون مورد خطاب در اين آيات زنان هستند، نه مردان و  ;د كه مقصود از آيه تطهير همسران پيامبر هستنداين داللت دار

 ).الرِّجس إِنَّما يريد اهللاُ ليذْهب عْنكُم(فرمايد  پس از اين آيات، مى

 :گوييم  در پاسخ او مى

إِنَّما (سپس مورد خطاب اين آيه . پيامبر هستند، همسران )إِنَّما يريد اهللاُ(مخاطب اين آيه تا قبل از عبارت 
هستند كه در آن، عبارت به صورت خطاب براى مردان آورده شده است، چرا كه  صلى اهللا عليه وآلهاهل پيامبر ) ...يريد اهللاُ

 :فرمايد است و اين نوع خطاب براى مردان است كه مى» كم«خطاب با ضمير 

)سالرِّج ْنكُمع بذْهيَتْطهيرًا ل رَكُمَطهيو تيلَ الْبأَه.( 

 .آمده كه اين نوع خطاب مخصوص زنان است» ن«اما آيات قبل از اين آيه با ضمير 

خواهد شرافت و  مردانى هستند كه خداوند مى)... إِنَّما يريد اهللاُ(بنابراين، ما فهميديم كه مخاطب اين آيه 

 .نان آنان را از زنانى قرار داده كه در آيات پيش از اين، آنان را توصيف كرده استچرا كه ز ;برترى آنان را اعالم كند

 :نويسد آن گاه طحاوى مى

                                                           
 .45آيه : سوره هود.   39

 .46آيه : همان.   40

 .28آيه : سوره احزاب.   41
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هنگامى  صلى اهللا عليه وآلهرسول خدا : گويد  او مى. از داليل درستى سخن ما، روايتى است كه از انس نقل شده است

 :فرمود شد، مى كه براى نماز صبح خارج مى

 ;)...إِنَّما يريد اهللاُ ليذْهب(! ل البيتالصالة يا أه

 .»...خواهد خداوند مى«وقت نماز است ! اى اهل بيت من

 :گويد چنين روايتى كه از ابوحمرا نقل شده است كه مى هم

عليها هر روز صبح به در خانه فاطمه صلى اهللا عليه وآله رسول خدا . بودم صلى اهللا عليه وآلهنُه ماه در محضر رسول خدا 

 :فرمود آمد و مى مى السالم

 ;)...إِنَّما يريد اهللاُ ليذْهب عْنكُم الرِّجس(! السالم عليكم يا أهل البيت

 .»...خواهد خداوند مى«! سالم بر شما اى اهل بيت

 42.نيز دليلى است كه اين آيه در خصوص خمسه طيبه نازل شده است صلى اهللا عليه وآلهاين عمل پيامبر اكرم 

 اى از گروه دوم نمونه

اند، زيرا تعصب و  بن سليمان پيروى كرده نيز از عكرمه بربرى خارجى و مقاتل... 44و ذهبى 43ابن جوزى

 .كند اين گونه اقتضا مى عليهم السالم تبي دشمنىورزى آنان با اهل

 اى از گروه سوم نمونه

 :گويد  او پس از نقل دروغ عكرمه، مى. رود ابن كثير دمشقى نيز از گروه سوم به شمار مى

درست است و  ;اند و نه افراد ديگرى اگر مقصود عكرمه اين است كه تنها زنان پيامبر شأن نزول اين آيه بوده«

زيرا احاديثى در اين باب . ت كه به غير از زنان پيامبر، كسى ديگر مراد آيه نيست، محل درنگ استاگر منظور اين اس

 .»است تر از اين كند مراد آيه وسيع وارد شده كه داللت مى

كند كه صراحت دارد بر اين كه اين آيه به پيامبر، جانشين او   آن گاه ابن كثير تعداد بسيارى از احاديثى را نقل مى

كند كه سخن عكرمه خالف   ثابت مى اختصاص دارد و عليهم السالم، حسنين و صديقه طاهره عليه السالم  المؤمنين علىامير

 .كتاب و سنّت است

در : گويد دهد كه به اين موضوع اذعان كند، تا جايى كه با چنگ زدن به سياق آيه مى اما تعصب او اجازه نمى

 .ندمراد آيه همسران پيامبر نيز منظور هست

كند كه همسران  كسى كه در آيات قرآن تدبر نمايد ترديد نمى«: گويد آن گاه با پافشارى بر اين سخن، مى

 :فرمايد از مصاديق اين آيه هستند كه مى صلى اهللا عليه وآلهپيامبر 

                                                           
أهل «، ناشر دست به تحريف زده و در بعضى از موارد ذكر شده، واژه مشكل اآلثار، شايان ذكر است كه در چاپ جديد 339ـ  332/  1: مشكل اآلثار.   42

 .است تغيير داده» أهلي«را به » بيتي

 .چرا كه اين ديدگاه را مطرح و از آن دفاع نموده است ;شود آورده، استفاده مى 206/  6: زاد المسيراين ديدگاه از ظاهر كالم او كه در .   43

 .، شرح حال أُم المؤمنين أُم سلمه207/  2: سير أعالم النبالء.   44
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 ).اإِنَّما يريد اهللاُ ليذْهب عنْكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهرَكُم َتْطهيرً(

 45. ...زيرا سياق آيه، با آنان است

 

 اعتراف ابن تيميه به درستى اين حديث

پذيرد، بلكه با پذيرش استدالل عالمه   آور اين كه ابن تيميه هيچ يك از اين دو ديدگاه پيشين را نمى شگفت

 .كند ، به درستى اين حديث اقرار مىرحمه اهللاحلى 

آوريم كه از ديدگاه اهل سنّت   ما در اين جا فقط تعداد كمى از رواياتى را مى«: گويد مى رحمه اهللاالمه حلّى ع

كنيم تا در  اين روايات را نقل مى. اند  ها را نقل كرده  آنان در اقوال و آثار مورد اعتماد خود آن روايات صحيح هستند و

از  الجمع بين الصحاح الستهدر كتاب  46ايتى است كه ابوالحسن اندلسىاز جمله، رو. روز قيامت حجتى عليه آنان باشد

در اين روايت اُم . نقل كرده استصحيح نسائى  وصحيح ترمذى ، سنن ابى داوود، صحيح مسلم، صحيح بخارى، وطأ مالكم

 :گويد مى اهللا عليه وآله صلى سلمه ـ همسر پيامبر

نه من نازل شد، در حالى در خا) إِنَّما يريد اهللاُ ليذْهب عْنكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويَطهرَكُم تَطْهيرًا(آيه 

 نيستم؟ بيت آيا من از اهل! اى رسول خدا: گفتم صلى اهللا عليه وآلهمن به پيامبر . كه من در جلوى در نشسته بودم

 :پيامبر فرمود

 ;إنّك من أزواج النبي ;إّنك على خير

 .تو زنى خوب و از همسران پيامبر هستى

بودند، حضرت  عليهم السالم، على، فاطمه، حسن و حسين اهللا عليه وآله صلىدر خانه من، رسول خدا : گويد  اُم سلمه مى

 :رسول ايشان را با عباى خود پوشاند و فرمود

;اللهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً
47 

 !ها بزدا و آنان را پاك و منزه گردان هستند، آلودگى را آز آناينان اهل بيت من ! بارالها

 :گويد اى مى ابن تيميه در اين مورد در فصل جداگانه

 .اند  احمد بن حنبل و ترمذى آن را از اُم سلمه نقل كرده ;حديث كساء، حديث صحيحى است

 :است خود از عائشه چنين نقل كرده صحيحاين حديث را مسلم در 

                                                           
 .465/  3: تفسير القرآن العظيم.   45

، 204/  20: سير أعالم النبالءهـ است، آن سان كه در  535و متوفاى سال  تجريد الصحاحابوالحسن اندلسى همان رزين بن معاويه عبدرى، نويسنده .   46

ها  امام مالكى«: بن عساكر نقل كرده كه اوتوصيف كرده است و از ا» اإلمام المحدث الشهير«: ذهبى در اين كتاب او را به. آمده است 129شماره 

 .»در حرم بود

/  3: مرآة الجنان، 260/  5: النجوم الزاهرة، 398/  4: العقد الثمين فى تاريخ البلد األمين، 1281/  4: تذكرة الحّفاظ: ك.براى آگاهى بيشتر از شرح حال او ر

 .، و منابع ديگر201

 .، وجه ششم از فصل دوم85و  84: منهاج الكرامة فى معرفة اإلمامة.   47
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. صبح زود از منزل خارج شده، در حالى كه بر دوش عبايى از پشم سياه منقوش داشت صلى اهللا عليه وآلهبر روزى پيام

. در اين هنگام حسن بن على نزد او آمده و او را زير عبا قرار داد، آن گاه حسين بن على آمد و او را نيز زير عبا قرار داد

. آمد و او را نيز در زير عبا آورد عليه السالمز زير عبا قرار داد و بعد از او، على آمد و او را ني عليها السالمبعد از مدتى فاطمه 

 :سپس فرمود

 ).إِنَّما يريد اهللاُ ليذْهب عنْكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهرَكُم َتْطهيرًا(

 :نويسد ابن تيميه پس از نقل اين حديث مى

شريك گردانيده  عليه السالمرا با على  عليهم السالم حسين در اين حديث فاطمه، حسن و لهصلى اهللا عليه وآپيامبر خدا 

هاى مختص به او نيست و روشن است كه زن صالحيت امامت را  رو اين فضيلت در حديث از ويژگى است، از اين

 .ائمه نيز در آن شريك هستند به ائمه اختصاص ندارد، بلكه غير از) عصمت(ندارد، از اين رو معلوم شد كه اين فضيلت 

ها از آلودگى زدوده شوند و  از سوى ديگر، مضمون حديث ياد شده اين است كه پيامبر براى آنان دعا كرد تا آن

براى  صلى اهللا عليه وآلهخدا  توان از اين حديث استفاده كرد اين است كه رسول چيزى كه مى  نهايت پاك و منزّه گردند و

در حالى  ;ها را پاكيزه گردانيده است  ها زدوده و آن ان از پرهيزگارانى باشند كه خداوند پليدى را از آنآنان دعا كرد تا آن

 :فرمايد خداوند مى. اند كه اجتناب از آلودگى براى مؤمنان واجب بوده و همه مؤمنان بدان امر شده

)ل ريدنْ يلكرَج ونْ حم كُملَيلَ ععجياهللاُ ل ريدما يكُملَيع تَهمعن متيلو رَكُمَطه48;)ي 

 .نعمتش را بر شما تمام گرداند خواهد شما را پاك و خواهد بر شما تنگ بگيرد، ولى مى خدا نمى

 :فرمايد در آيه ديگرى مى

 49;)خُذْ منْ أَموالهِم صدقَةً تَُطهرُهم وتُزَكِّيهِم ِبها(

 .شان سازى اى بگير تا به وسيله آن پاك و پاكيزه از اموال آنان صدقه

 :خوانيم در آيه ديگرى مى

 50;)إِنَّ اهللاَ يحب التَّوابينَ ويحب الْمَتَطهرينَ(

 .دارد د دوست مىكنن كاران و كسانى را كه براى پاكى تالش مى خداوند توبه

 .خالصه اين كه پيامبر دعا كرد كه آنان بتوانند به واجبات عمل كنند و محرّمات را ترك نمايند

 :كند از طرفى، خداوند از ابوبكر اين گونه ياد مى

إِالَّ ابتغاء *  وما الَحد عنْده منْ نعمة ُتجزى* الَّذي يؤْتي مالَه يتَزَكّى * وسيجنَّبها اْألَْتقَى (
 51;)وَلسوف يرْضى* وجه ربه االَْعلى 

                                                           
 .6آيه : سوره مائده.   48

 .103آيه : سوره توبه.   49

 .222آيه : سوره بقره.   50

 .21ـ  17آيه : سوره ليل.   51
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پاك شود، و هيچ كس  ]براى آن كه[دهد  ترين مردم از آن دور داشته خواهد شد، همان كه مال خود را مى و به زودى پاكيزه

اداش داده شود، جز جلب توجه پروردگارش ـ كه بسى برتر است ـ پ) به اين وسيله(را نزد او حق نعمتى نيست تا بخواهد 

 .منظورى ندارد و قطعاً به زودى خشنود خواهد شد

 :از طرف ديگر، خداوند درباره اولين پيشى گيرندگان از مهاجران و انصار و پيروان آنان فرموده است

َتجري َتحَتها االَْْنهار خالدينَ فيها أَبدا ذلك  رضي اهللاُ عْنهم ورُضوا عْنه وأَعد َلهم جنّات(
ظيمالْع ز52;)اْلَفو 

ها نهرها روان است، هميشه در  هايى آماده كرده كه زير آن از او خشنودند و براى آنان باغ ]نيز[خدا از ايشان خشنود و آنان 

 .بى بزرگاند، اين است همان كاميا آن جاودانه

چرا كه اين  ;اند اند، ترك كرده هاى خدا را انجام داده و آن چه را كه از آن نهى شده  ترديد آنان فرمان بى

مطهر گرداندن  بنابراين، زدودن آلودگى از آنان و پاك و. آيد دين وسيله بدست مى رضايت الهى و پاداش، فقط به

 .ها از گناهان، بخشى از صفات آنان خواهد بود آن

در حق اهل كساء بخشى از صفاتى است كه خداوند پيشگامان نخستين از  صلى اهللا عليه وآلهبنابراين دعاى پيامبر 

 .مهاجران و انصار را به آن توصيف نموده است

براى اقوام زيادى دعا كرد كه اهل بهشت شوند و آمرزيده گردند و ديگر  صلى اهللا عليه وآلهاز سوى ديگر، پيامبر 

ولى اين دعا موجب نشد كه آنان از پيشگامان نخستين از مهاجران و . تر بوده است  كه از اين دعا بسيار بزرگ دعاهايى

براى آنان دعا  صلى اهللا عليه وآلهپاك كردن خود بر آنان واجب بود، پيامبر  اما چون اجتناب از آلودگى و. انصار برتر باشند

مر يارى كند تا مستحق سرزنش و مجازات نشوند و به ستايش و ثواب دست فرمود كه خداوند آنان را در انجام اين اوا

 53.يابند

 نادرستى سخنان ابن تيميه

 :شود آن چه گذشت متن سخن ابن تيميه بود كه در آن نكات زير مشاهده مى

 .ه اهل كساء و نه شخص ديگرى، دارداعتراف به درستى اين حديث كه داللت بر نزول اين آيه دربار.  1

 .مشمول اين آيه نيستندعليهم السالم اعتراف به اين كه غير از على، فاطمه، حسن و حسين .  2

 !سخن عكرمه، سياق آيه و عقيده ابن كثير چه شد؟: بنابراين، بايد پرسيد

، در صلى اهللا عليه وآلهركه به عترت پيامبر ابن تيميه پس از رد ديدگاه عكرمه و ديگران، و اعتراف به اختصاص آيه مبا

 .كند كه بطالن آن به طور كامل آشكار است اين آيه مباركه، به شكلى استدالل مى رحمه اهللارد استدالل عالمه حلى 

 از مصاديق آيه عليها السالمفاطمه 

 .»...ن آيه بوده است، پساز مصاديق مورد نظر اي عليها السالمفاطمه «گويد اين است كه  نخستين مطلبى كه مى

                                                           
 .100آيه : سوره توبه.   52

 .15ـ  13/  5: منهاج السنّة.   53
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است، بلكه  عليه السالمدر استدالل خود ادعا نكرده كه اين حديث از خصوصيات حضرت على  رحمه اهللاعالمه حلى 

پيامبر خدا، على مرتضى، فاطمه زهرا، حسن : يعنى عليهم السالماين آيه مباركه و حديث شريف تنها بر عصمت اهل البيت 

 .لت دارددال عليهم السالمو حسين 

صالحيت دارد و تنها چيزى كه در مورد صلى اهللا عليه وآله واضح است كه تنها معصوم، براى امامت بعد از رسول اهللا 

 .توان گفت، اين است كه زن براى امامت شايسته نيست مىسالم اهللا عليها حضرت زهرا 

 :گويد وى در ادامه مى

ها دعا كرد كه از پرهيزگارانى باشند كه خداوند   براى آن  عليه وآلهصلى اهللامضمون حديث مذكور اين است كه پيامبر 

 . ...آلودگى را از آنان زدوده است

ها جهت انجام آن چه بدان امر شده و  براى آنصلى اهللا عليه وآله پس باالترين مطلب حديث اين است كه پيامبر 

 .اند، دعا كرد ترك آن چه از آن نهى گرديده

 تعصب ابن تيميهكم فهمى يا شدت 

 .تيميه دارد اين سخن به چند دليل نشان از كم فهمى و يا شدت تعصب ابن

كند، اما  بر حصر داللت مى» إّنما«چرا كه كلمه  ;كالم او به صراحت با آيه مباركه منافات داردنخست آن كه 

 .ل اوستبنابراين سخن او، ردى بر سخن خدا و رسو. كند  سخن او بر عدم حصر داللت مى

هنگامى كه اين آيه مباركه نازل شد، رسول خدا، على، فاطمه، : در بسيارى از روايات صحيح آمدهدوم آن كه 

 :را فراخواند و آنان را زير عبا پوشاند و فرمودعليهم السالم حسن و حسين 

 ;...اللهم هؤالء أهل بيتي

 . ...اينان اهل بيت من هستند! بارالها

و پيامبر ) ...إِنَّما يريد اهللاُ ليذْهب عْنكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت: (فرمايد خداوند تعالى مىآيا به راستى وقتى 

 !توان كالم ابن تيميه مبنى بر عدم حصر را پذيرفت؟ كند، مى نيز مصداق اهل بيت را معين مى صلى اهللا عليه وآلهاكرم 

» از پرهيزگاران«ها  پيامبر براى آنان داللت دارد تا آنفرض كنيم اين حديث فقط بر دعاى سوم آن كه 

ترك  اند و ها انجام آن چه بدان امر شده و هدف از اين دعا براى آن«، »اند همه مؤمنان به پاكى امر شده«باشند، و 

ى كه اين در حال ;، در اين صورت هيچ فضيلتى در اين آيه و حديث كساء وجود ندارد»اند، باشد  آن چه از آن نهى شده

 !!در تناقض است» ...معلوم شد كه اين فضيلت«: تر او كه گفت مسأله با سخن پيش

اند و ترك آن چه از آن نهى  ها جهت انجام آن چه بدان امر شده هدف، دعايى براى آن«اگر چهارم آن كه 

 !ا نداد؟ها ر به اُم سلمه اجازه همراهى با آنصلى اهللا عليه وآله بود، چرا پيامبر » اند شده

 !بود و به دعا نيازى نداشت؟» ...ها زدوده از متقين و پرهيزگارانى بود كه خداوند آلودگى را از آن«آيا اُم سلمه 

 باشد؟» ...پرهيزگاران از متقين و«خواست كه او  نمى صلى اهللا عليه وآلهيا پيامبر اكرم 
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بايد پاسخ بدهيم كه در اين جا خداوند » ...ها بوده هدف، دعاى براى آن«حتى اگر بپذيريم پنجم آن كه 

صلى دانيم كه دعاى رسول خدا  نيز براى پاكى آنان دعا كرده است و مى صلى اهللا عليه وآله خدا رسول سبحان اراده كرده و

در اين صورت اهل بيت، به همان مضمون آيه، مّتصف هستند و ويژگى پاكى . ترديد مستجاب است بى اهللا عليه وآله

 .اند را يافته عصمت و

 آياتى درباره ابوبكر

 .»...فرمايد خداوند درباره ابوبكر مى«: گويد  ابن تيميه در جاى ديگرى مى

» دعا«رساند اين است كه در حق اهل بيت   نتيجه سخن او اين است كه آيه تطهير، بيشترين مطلبى را كه مى

دعا نيست و اين دعا ممكن است مستجاب شود و امكان » استجابت«اى به   شده و نه در آيه و نه حديث يادشده، اشاره

در » خبر دادن از يك واقعيت موجود است كه حاصل شده«آمده » ابوبكر«اما آن چه در شأن . دارد مستجاب نشود

 !!برتر است» اهل بيت«نتيجه او از 

 پيامبر خدا و فاطمه زهرا از اهل بيت هستند

 :دهيم  پاسخ مى اين سخن ابن تيميه را نيز در چند محور

در برترى و فضل . در آيه مباركه هستند» بيت اهل«جزئى از  صلى اهللا عليه وآلهشخص پيامبر اكرم نخست آن كه 

 .مطلق ايشان نيز هيچ شكى نيست

اى از  عده. ى است كه در آيه مباركه آمده است»اهل بيت«نيز يكى از  عليها السالمفاطمه زهرا دوم آن كه 

 .اند برترى آن بانوى بزرگوار نسبت به ابوبكر اعتراف كرده نيز به افضيلت و بزرگان اهل سنّت

 :فرمايد مى صلى اهللا عليه وآلهخدا  در حديثى كه همه مسلمانان بر درستى آن اتفاق نظر دارند، پيامبر

 ;فاطمة بضعة مّني فمن أغضبها أغضبني

 .مگين ساخته استفاطمه، پاره تن من است، هر كس او را خشمگين سازد، مرا خش

هر كس به فاطمه : گويد  به اين حديث استدالل كرده و مى 54سهيلى: گويد عالمه مناوى در شرح اين حديث مى

از  عليها السالمرا خشمگين كرده و فاطمه زهرا  صلى اهللا عليه وآلهچون پيامبر خدا  ;دهد كافر شده است دشنامالسالم عليها زهرا 

 55.برتر است) ابوبكر و عمر( شيخين 

 :گويد مناوى در ادامه مى

                                                           
وى در زبان عربى و ديگر لغات و اخبار و روايات به . هاى بسيارى است عبدالرحمان بن عبداهللا، عالّمه اندلسى، از حافظان حديث، صاحب كتاب.   54

 581او در سال . نوشته ابن هشام ـ است السيرة النبويةـ شرح  وض األنفالر: دار مناصب علمى شد، از مشهورترين مؤلّفات او عهده كمال رسيد و

 .آمده است 172/  9: الكامل فى التاريخ،  82/  3: العبر، 92/  6: النجوم الزاهرة، 320/  3: مرآة الجنانشرح حال او در . درگذشت. ق هـ

ابوبكر و عمر، دشنام دهنده نسبت به  سالم اهللا عليهااز اين رو با توجه به افضليت حضرت زهرا  ;داند چون سهيلى سب ابوبكر و عمر را سبب كفر مى.   55

 .آيد آن حضرت نيز در نظر او كافر به حساب مى
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پاره تن او هستند و به واسطه ايشان پاره السالم  عليها روشن است كه فرزندان فاطمه زهراء: شريف سمهودى گفته

صلى اى از تن رسول خدا   ه اُم فضل در خواب ديد كه پارهاز اين رو هنگامى ك. نيز هستند صلى اهللا عليه وآله  تن رسول خدا

 :اين خواب را اين گونه تعبير كردند صلى اهللا عليه وآلهدر آغوش او گذاشته شده است، پيامبر خدا اهللا عليه وآله 

آمد و  شود، كه پس از آن حسن به دنيا  آورد و در آغوش اُم فضل گذاشته مى  پسرى به دنيا مىعليها السالم فاطمه 

 .در آغوش اُم فضل گذاشته شد

شود هر چند كه فاصله و واسطه زياد شده  كه امروز ديده مى عليها السالماز اين رو هر فرزندى از ذريه فاطمه زهرا 

است و هر كس در اين نكته دقت نمايد در قلب خود به آنان ارج  صلى اهللا عليه وآلهباشد، پاره تنى از پاره تن رسول خدا 

كند كه فرزندان  جويد و برايش فرق نمى دارد و از دشمنى و كينه نسبت به آنان دورى مى  هد و آنان را بزرگ مىن مى

 56.در چه حالى باشند سالم اهللا عليهاصديقه طاهره 

 :گويد مىابن حجر عسقالنى 

 ;شود، حرام است  مى صلى اهللا عليه وآلهطبق اين حديث، آزار رسانى به كسى كه آزردگى او موجب آزرده شدن پيامبر 

عليها ترديد رنجش فاطمه   بى ـ چه اندك و چه بسيار ـ حرام است و صلى اهللا عليه وآلهچرا كه به اّتفاق همگان آزردن پيامبر 

 .كند مىآن حضرت را نيز آزرده السالم 

انجام داده و او را بيازارد، پيامبر  عليها السالمدر نتيجه به موجب اين حديث صحيح، هر كسى كارى در حق فاطمه 

 .است  را آزرده صلى اهللا عليه وآله

از اين رو به . تر از شهيد كردن فرزندان آن حضرت نيست بزرگ عليها السالمهيچ كارى براى آزردن فاطمه زهرا 

چنان كه عذاب اخروى  هم. شوند دهند، به مجازات در دنيا گرفتار مى ، كسانى كه اين رفتار را انجام مىشهادت تاريخ

 :فرمايد نيز در انتظار آنان است، چنان كه قرآن مى

)رَةِ أَشَداالْخ ذابَلع57;)و 

 58!و همانا عذاب آخرت، شديدتر است

 عليهما السالمافضليت حسنين 

همان دليلى كه . در اين آيه مباركه هستند» اهل بيت«از مصاديق  عليهما السالمحسن و حسين سوم آن كه 

اقامه نيز  عليهما السالم  حسين  اند، براى افضيلت حسن و اقامه كرده عليها السالمسهيلى و ديگران براى افضيلت حضرت زهرا 

 .شود مى

                                                           
 .يازدهم ، فصل350و  349: جواهر العقدين: ك.ر. 421/  4:  ـ شرح الجامع الصغيرـ  فيض القدير.   56

 .127آيه : سوره طه.   57

 .»ذب الرجل عن ابنته في الغيرة واإلنصاف«: ، باب288ـ  287/  9: فتح البارى.   58

 10: تحفة األحوذى بشرح جامع الترمذى، »رضى اهللا عنهامن فضائل فاطمة «: ، باب3/  16: مسلم صحيحنووى بر  شرح: ك.براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر

 .421/  4:  ـ الجامع الصغيرشرح ـ  فيض القدير، »رضى اهللا عنهاما جاء في فضل فاطمة «: باب 251/ 
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آيه «وجود دارد، مانند  صلى اهللا عليه وآلهالبته عالوه بر اين، داليل ديگرى بر افضل بودن اين دو نواده رسول خدا 

 .كنند و شكى نيست كه معصوم از ديگران افضل است داللت مى» عصمت«كه هر دو بر » حديث ثقلين«و » تطهير

 عليه السالمافضليت اميرالمؤمنين 

اين آيه ـ . است» اهل بيت«نيز از ديگر افرادى است كه مصداق  عليه السالماميرالمومنين على ن كه چهارم آ

ـ نسبت به همه آفريدگان داللت  صلى اهللا عليه وآلهشمار ديگرى ـ بر برترى ايشان ـ بعد از رسول خدا  همراه ادله بى

 .كند مى

 باشد؟» األتقى«تواند مصداق آيه  ابوبكر كجا مى

است، ديدگاهى است كه فقط خودشان » ابوبكر«)...اْألَتَْقى(مراد از آيه : گويد  ديدگاهى كه مىآن كه  پنجم

به همين دليل اين ديدگاه . تواند در برابر ديدگاه مورد اّتفاق مسلمانان تاب بياورد رو، اين ديدگاه نمى از اين. اند گفته

 .اعتبار است بى

است، جاى سخن بسيار است، در صورت لزوم » ابوبكر«راد از آيه مذكور در اين ديدگاه نيز كه مششم آن كه 

 .مراجعه شود... و الدر المنثوربه تفاسيرى چون 

 ديدگاه ديگر ابن تيميه و رد آن

 .  ...مهاجران و انصار و تابعانى كه خداوند درباره آنان فرموده«: ابن تيميه در جايى ديگر گفته

در حق اهل كساء بخشى از صفاتى است كه خداوند پيشگامان  صلى اهللا عليه وآلهدر نتيجه دعاى پيامبر خدا 

 .»...نخستين

اهل «كه به تفسير او تمامى مهاجران و انصار هستند، از » پيشگامان نخستين«نتيجه سخن او اين است كه 

 .برترند» بيت

 :در پاسخ بايد گفت

چرا كه استدالل او مبتنى بر اين است كه آن چه  ;شد تر بيان اين كالم ابن تيميه نيز همانى است كه پيش

كند كه اراده االهى   اما روشن شد كه اين آيه داللت مى... بوده است» دعا«اند، صرف  انجام داده صلى اهللا عليه وآلهپيامبر 

اهل  ;است» تاهل بي«به زدودن آلودگى از اهل بيت و پاك و منزّه گرديدن آنان، تعّلق يافته و اين دليل بر عصمت 

عليهم ها خود پيامبر خدا، على، فاطمه، حسن و حسين   براى مسلمانان اعالم كردند كه آنصلى اهللا عليه وآله بيتى كه پيامبر 

 .هستندالسالم 

 پيشگامان نخستين چه كسانى هستند؟

است و شاهد اين ادعا تفسير  عليه السالماميرالمؤمنين  59)....والساِبُقونَ السابُِقونَ(از سوى ديگر، مقصود از آيه 

 :فرمايد اى است كه مى  آيه شريفه
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 60;)أُولئك الْمقَرَّبونَ*   والساِبُقونَ السابُِقونَ(

 !ها مقربان هستند و پيشگامانى كه پيشى گرفتند، آن

هاى شيعه و سّنى ـ كه بر دانشمندان مخفى نيست ـ مصداق اين آيه،  بر اساس احاديث معتبر موجود در كتاب

 61.استعليه السالم حضرت على 

 :گويد چرا كه طبرى مى ;صار نيستابوبكر از پيشگامان نخستين از مهاجران و ان! وانگهى

اينك قائالن اين سخن را . پيش از ابوبكر گروهى از مردم، مسلمان شده بودند: اند اى ديگر گفته عده«

الجعد چنين  ابن حميد از كنانة بن جبله، از ابراهيم بن طهمان، از حجاج بن حجاج، از قتاده، از سالم بن ابى: آوريم مى

 آيا ابوبكر نخستين كس از شما بود كه مسلمان شد؟: به پدرم سعد گفتم: گويد سعد مى محمد بن: كند نقل مى

 62.ترين ما بود  نه، پيش از او بيش از پنجاه نفر مسلمان شده بودند، اما او مسلمان: گفت

 تناقض گويى ابن تيميه

و به مفاد آن ! ى ديگر به آيه تطهير پرداخته است، اما اين بار بر صحت اين حديث تصريح نكردهابن تيميه در جاي

 !هستند صلى اهللا عليه وآلهبلكه ادعا كرده كه مقصود آيه همسران پيامبر ! اعتراف ننموده است

 :گويد يميه چنين مىابن ت. بن مزاحم نسبت داده بود  اين همان ديدگاه سوم است كه ابن جوزى آن را به ضحاك

ها فرمان داده شده تا آن چه را  بلكه به آن. دهد ها خبر نمى آيه تطهير از پاكى اهل بيت و زدودن آلودگى از آن

 :زيرا اين فرمايش خداوند ;شود، انجام دهند زدوده شدن آلودگى مى كه موجب پاكى و

)أَه سالرِّج نْكُمع بذْهياهللاُ ل ريدَتْطهيرًاإِنَّما ي رَكُمطَهيو تي63;)لَ الْب 

 ;بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند ]پيامبر[خواهد آلودگى را از شما خاندان  خدا فقط مى

 :فرمايد  مانند آيه ديگرى است كه مى

)يل ريدنْ يلكرَج ونْ حم كُملَيلَ ععجياهللاُ ل ريدما يرَكُم64;)َطه 

 .نعمتش را بر شما تمام گرداند خواهد شما را پاك و خواهد بر شما تنگ بگيرد، ليكن مى خدا نمى

 :فرمايد و آيه ديگرى كه مى

) كُملَيع ُتوبيو كُملنْ قَبنَنَ الَّذينَ مس كُميدهيو نَ َلكُميبياهللاُ ل ريديكيمح ليماهللاُ عو  *
يريد اهللاُ *  واهللاُ يريد أَنْ يُتوب علَيكُم ويريد الَّذينَ يتَِّبعونَ الشَّهوات أَنْ تَميُلوا ميالً عظيما

 65;)أَنْ يَخفِّف عْنكُم وُخلقَ االِْْنسانُ َضعيفًا
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اند به شما بنماياند و بر شما ببخشايد و خدا  ا توضيح دهد و راه و رسم كسانى را كه پيش از شما بودهخواهد براى شم خدا مى

خواهند شما  كنند مى هاى نفسانى پيروى مى خواهد تا بر شما ببخشايد و كسانى كه از خواسته خدا مى. دانا و حكيم است

 .گرداند و انسان ناتوان آفريده شده استخواهد بارتان را سبك  خدا مى. دستخوش انحرافى بزرگ شويد

نه اين كه اراده، خواستى االهى  ;رضايت است بينيم كه طبق مفاد اين آيات، اراده در بردارنده امر، محبت و مى

ها را خواسته  اگر اين گونه بود تمام كسانى كه خداوند پاكى آن. چه اراده شده، محقق شود باشد كه به موجب آن، هر

 .شدند ىبود، پاك م

زيرا اينان بر اين باورند كه خداوند آن چه  ;اين كالم ما بر طبق ديدگاه قدريه شيعيان به راحتى قابل قبول است

 !!!يابد كند، تحقق نمى كند و آن چه را اراده نمى كند، اراده مى  را تحقق پيدا نمى

 :فرمايد  خداوند مى

)الرِّج نْكُمع بذْهياهللاُ ل ريدَتْطهيرًاإِنَّما ي رَكُمطَهيو تيلَ الْبأَه س.( 

شود و اين  و چون در اين آيه پاك شدن به انجام آن چه بدان امر شده و ترك آن چه از آن نهى شده، محقق مى

شوند، در غير   اند، عمل كنند، پاك مى پس اگر به آن چه بدان امر شده ;ها بستگى دارد امر، به اراده و افعال خود آن

تواند پليدى را از  ها نيست و نمى خداوند آفريدگار افعال و اعمال آن«: گويند چنان كه اين قدريه مى ين صورت نه هما

 .»آنان بزدايد

ها انجام  خداوند براين امر قادر است و اگر به آن: گويند اما دسته ديگر كه معتقد به قضا و قدر االهى هستند مى

 .شود د پاكى و زدوده شدن آلودگى محقق مىاوامر و ترك نواهى را الهام كن

گر امر و نهيى است كه به اهل بيت شده نه خبر دادن از زدودن رجس و  براى اثبات اين سخن كه آيه باال بيان

هاى  خود از عايشه و صاحبان كتاب صحيحآوريم كه مسلم در  ها، حديثى صحيح را مى پليدى و طاهر گردانيدن آن

 :در اين روايت آمده. اند  از اُم سلمه آوردهآن را به نقل  السنن

 :كشيد و بعد فرمود عليهم السالم حسين عبا را روى على، فاطمه و حسن و صلى اهللا عليه وآلهپيامبر 

 ;اللهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

 .را پاك و مطهر كن ها آلودگى را از ايشان بزدا و آن. ها اهل بيت من هستند اين! بارالها

 :داللت دارد) شيعيان(ها  اين حديث از دو زاويه بر خالف ديدگاه رافضى

دهد كه آيه از وقوع طهارت خبر   اين دعا نشان مى. اند ها اين گونه دعا فرموده  پيامبر براى آننخست آن كه 

كرد و تنها   شكر مى  وند را به خاطر آن، ستايش وخدا صلى اهللا عليه وآلهچرا كه اگر اين امر واقع شده بود پيامبر  ;نداده است

 .نمود به صرف دعا بسنده نمى

اين عبارت  ;ها و پاك كردنشان اين آيه دليلى است بر قادر بودن خدا براى زدودن آلودگى از آندوم آن كه 

 ).و اين همان التزام به جبر است(كند  كند كه خداوند افعال بندگان را خلق مى ثابت مى

 :فرمايد چرا كه مى ;كند  يه نيز از داليلى است كه شمول اين آيه بر امر و نهى را ثابت مىسياق آ
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يا نساء النَّبِي منْ يأْت مْنكُنَّ ِبفاحشَة مبيَنة يضاعف َلها اْلعذاب ضعفَينِ وكانَ ذلك علَى (
سوله وَتعملْ صالحا ُنؤْتها أَجرَها مرَّتَينِ وأَعتَدنا َلها ومنْ يقْنُت مْنكُنَّ هللاِِ ور* اهللاِ يسيرًا 
َتْخَضعنَ بِاْلَقولِ فَيطْمع  يا نساء النَِّبي َلستُنَّ كَأَحد منَ النِّساء إِنِ اتَّقَيتُنَّ فَال* رِزقًا كَريما 

وقَرْنَ في بيوتكُنَّ وال تَبرَّجنَ تَبرُّج اْلجاهليةِ * ا الَّذي في َقلْبِه مرَض وقُلْنَ َقوالً معرُوًف
الرِّج ْنكُمع بذْهياهللاُ ل ريدإِنَّما ي وَلهسرنَ اهللاَ وعأَطآتينَ الزَّكاةَ والةَ ونَ الصمأَقاالُْولى و س

ما يتْلى في بيوتكُنَّ منْ آيات اهللاِ والْحكْمةِ إِنَّ اهللاَ  واذْكُرْنَ* أَهلَ الْبيت ويَطهرَكُم َتْطهيرًا 
 ;)كانَ َلطيفًا خَبيرًا

و . و اين براى خدا آسان است ;هر كدام از شما گناه آشكارى مرتكب شود، عذاب او دوچندان خواهد بود! اى همسران پيامبر

نجام دهد، پاداش او را دو چندان خواهيم ساخت، و روزى هر كس از شما براى خدا و پيامبرش خضوع كند و عمل صالح ا

پس به  ;چون يكى از زنان معمولى نيستيد اگر تقوا پيشه كنيد شما هم! اى همسران پيامبر. ايم پرارزشى براى او آماده كرده

ود بمانيد، هاى خ و در خانه! انگيز سخن نگوييد كه بيماردل در شما طمع كند، و سخن شايسته بگوييد اى هوس گونه

ظاهر نشويد، و نماز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد، و ) در ميان مردم(هاى خود  چون دوران جاهليت نخستين با زينت هم و

خواهد پليدى و گناه را فقط از شما اهل بيت دور كند و به طور كامل شما را پاك  خداوند مى ;خدا و رسولش را اطاعت كنيد

 .خداوند لطيف و خبير است ;شود ياد كنيد هاى شما از آيات خداوند و حكمت خوانده مى خانهآن چه را در . سازد

چرا كه  ;از اهل بيت ايشان هستند اهللا عليه وآله  صلى چنين سياق آيات نشان دهنده اين است كه همسران پيامبر هم

 .است صلى اهللا عليه وآلهسياق آيات خطاب به همسران پيامبر 

صلى شامل غير همسران پيامبر ) ليذْهب عْنكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت(دهنده اين است كه آيه چنين نشان  هم

، خداوند نيز »اهل«مانند على، فاطمه، حسن و حسين هم شده است و به دليل وجود افراد مذكر و مؤنث در اهللا عليه وآله 

 .رديف همسران پيامبر از اهل بيت او شدند ن همآورده است و فقط اينا» كم«خطاب آيه را با ضمير مذكر 

 .ها كشيد، به طور اختصاصى برايشان دعا نمود  هنگامى كه عبا روى سر آنصلى اهللا عليه وآله از اين روست كه پيامبر 

ريزى شد و هم مسجد النبى، بلكه مسجد النبى در اين موضوع از  همان طور كه هم مسجد قبا بر اساس تقوا پايه

مسجدى كه از روز نخستين بر « 66;)...لَمسجِد أُسس عَلى التَّْقوى منْ أَولِ يوم(آيه . تر است با كاملمسجد ق

شود، بلكه در  در شأن مسجد قبا نازل شد، اما اين آيه، هم شامل مسجد قبا و هم مسجد النبى مى» ...پايه تقوا بنا شده

 .ى اولويت داردمورد مسجد النب

 از آل ايشان هستند؟ صلى اهللا عليه وآلهالبته علما اختالف دارند كه آيا همسران پيامبر 
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خود نقل  مسنداين دو ديدگاه برپايه دو روايتى است كه احمد در . در پاسخ به اين سؤال، دو ديدگاه وجود دارد

همان . بيت ايشان هستند اهل از آل و لى اهللا عليه وآلهصترين اين دو روايت، همسران پيامبر  اما طبق صحيح. كرده است

 :بخارى و مسلم آمده استصحيح طور كه در دو 

 ;اللهم صلّ على محمد وعلى أزواجه وذريته

 .بر محمد، همسران و فرزندان او درود فرست! خداوندا

 67.ايم  درباره اين موضوع در جايى ديگر به تفصيل سخن گفته

 

 هاى واهى ابن تيميه پاسخ به شبهه

پايه و سست، سعى در گريز از  سخنان بى هاى واهى و ابن تيميه ـ همان طور كه خود اعتراف كرده ـ با شبهه

در هاى علماى شيعه  با مراجعه به كتاب. احاديث معتبر و صحيح نبوى درباره اين آيه دارد  پايبندى به مفاد آيه مباركه و

هاى اين آيه مباركه ـ در پرتو سنّت و احاديث مورد قبول شيعه و سنّى ـ اشكاالت و موارد تعصب در كالم  بيان داللت

 .گردد او به طور كامل آشكار مى

ها،   گر وقوع زدودن آلودگى از اهل بيت و پاك و مطهر كردن آن اى از احاديث را كه نشان تر پاره ما نيز پيش

اى كه اين اراده هيچ منافاتى با عقيده مذهب اهل بيت  به گونه. طريق اراده تكوينى بود، ذكر كرديمتوسط خداوند از 

 .در مسأله جبر و اختيار ندارد

براى  ;در اين آيه را مشخص كرده است» بيت  اهل«پس از نزول آيه تطهير، مقصود از  صلى اهللا عليه وآلهپيامبر اكرم 

 .دعاى ايشان مستجاب است شكى نيست كه ها دعا نموده و آن

هاى موجود در خود اين آيه و احاديث وارده در خصوص معناى آن، دانستيم كه اين آيه  همان طور كه از ويژگى

آن سان كه گروهى از بزرگان حديث شناس سّنى مانند طحاوى و ابن حبان، به تبعيت  ;به خمسه طيبه اختصاص دارد

 .اند و بزرگان صحابه، به اين مسأله اعتراف كرده لهصلى اهللا عليه وآ از همسران پيامبر

آمده است، اما  صلى اهللا عليه وآلهاز طرفى، دانستيم كه هرچند آيه يادشده در كنار آيات مربوط به همسران پيامبر 

س در قرآن موارد فراوانى هستند كه در آن آيه مكى، بين آيات مدنى و بالعك. براى موضوعى جداگانه نازل شده است

 .آمده است

ها خوددارى كرديم، همه بر اين داللت  اين آيه و احاديث گذشته و ديگر احاديثى كه به علّت اختصار از ذكر آن

حتى فراتر از اين، . شود  ـ شامل همسران پيامبر نمى صلى اهللا عليه وآلهـ يعنى اهل بيت پيامبر » بيت اهل«دارند كه عنوان 

 .شود مگر به قرينه نواده پيامبر را نيز شامل نمىهيچ يك از خويشان، بستگان و خا
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آيا : بن ارقم آمده است كه از او پرسيدند  مسلم در ذيل حديث ثقلين به نقل از زيد صحيحاز سوى ديگر، در 

 از اهل بيت ايشان هستند؟صلى اهللا عليه وآله همسران پيامبر 

دهد و او نزد پدر و قوم  است، مرد او را طالق مى اى از زمان با مرد چرا كه زن برهه ;به خدا سوگند، نه: گفت

 .رود بنابراين، زن از اهل به شمار نمى. گردد خود بازمى

ها حرام   صدقه به آن صلى اهللا عليه وآلهاهل بيت كسانى هستند كه بعد از پيامبر «اما روايت نقل شده از زيد كه 

 .زگار استاى از آنان گذشت، ناسا با روايات متواترى كه پاره» شده

كه به طور متواتر  صلى اهللا عليه وآلهولى پرواضح است كه قول يك صحابى توانِ مقاومت در برابر روايات پيامبر خدا 

 .اند را ندارد نقل شده

 آيه تطهير و ديدگاه دهلوى

رسى و نقد تيميه پاسخ گفتيم، ديگر به بر هاى ابن ما دو ديدگاه پيشين را نقد كرديم و نيز به اّتهام پراكنى

زيرا سخن وى مطلبى فراتر از . درباره اين آيه نيازى نيست تحفه اثناعشريههاى عبدالعزيز دهلوى نويسنده كتاب  گفته

 .هاى پيشين را در برندارد ديدگاه

 :گويد سپس مى. او در ابتدا نظر عكرمه را آورده و آن را با سياق آيه تأييد كرده است

 صلى اهللا عليه وآلهاين باور هستند كه اين آيه اگر چه در شأن همسران پاك پيامبر گران اهل سنّت بر  ولى پژوهش

نازل شده است، اما به حكم اين قاعده كه عموم مفهوم لفظ، معتبر است، و صادر شدن يك لفظ در خصوص يك واقعه 

د، بنابراين، در اين جا، همه شود مفهوم و مراد از آن لفظ خصوص آن واقعه و يا آن عده باشن  اى، موجب نمى و يا عده

شوند و اختصاص دادن افرادى از اهل خانه با عبا در حالى كه بر   شامل اين بشارت مى صلى اهللا عليه وآلهاهل خانه پيامبر 

اش دفع مظنه نبودن اين اشخاص در اهل بيت است، نظر به آن كه مخاطب در اين آيه  تخصيص داللت ندارد، فايده

چون زنان پيامبر، از  اما پيامبر با قرار دادن اين افراد در زير عبا، بيان كرد كه اينان نيز هم. وده استفقط زنان پيامبر ب

 .روند بيت به شمار مى اهل

 :گويد بر اراده تشريعى در داللت آيه بر عصمت مناقشه كرده است و مى» اراده«دهلوى در ادامه، با حمل 

پس عصمت به مبناى آنان ثابت . اراده كرده الزمه اراده او نيستچون از نظر شيعيان وقوع آن چه خداوند 

كرد الزم بود كه  چرا كه اگر اين كلمه بر عصمت داللت مى ;شود شود و نيز استدالل آنان بر عصمت نقض مى نمى

 :همه صحابه، به ويژه حاضران در غزوه بدر معصوم باشند، چون خداوند در حق آنان فرموده

) ريدنْ يلكتَْشكُرُونَو لَّكُمَلع كُملَيع تَهمعن متيلو رَكُمَطهي68;)ل 

 .خواهد شما را پاك، و نعمتش را بر شما تمام گرداند، باشد كه شكر به جا آوريد ليكن مى

 :چنين در آيه ديگرى فرموده هم

                                                           
 .6آيه : سوره مائده.   68



»49« 

 69;)جزَ الشَّيطانِليَطهرَكُم بِه ويذْهب عْنكُم رِ(

 .تا شما را با آن پاك گرداند، و اضطرابات شيطان را از شما بزدايد

است و وقوع ) اذهاب رجس و تطهير(روشن است كه اتمام نعمت براى صحابه، كرامتى بيشتر به نسبت آن دو 

 .ها دارد ترى بر عصمت آن اين اتمام نعمت داللت واضح

پذيرفتيم كه اين آيه، دليل بر امامت آن حضرت است، اما امامت بال فصل او از كجا فهميده : گويد ىسپس م

 70شود؟ مى

 پاسخ به ديدگاه دهلوى

اما . كند سخنان عكرمه تكيه مى او ابتدا بر. ترين سخنان دهلوى بود اى از مهم آن چه ذكر كرديم خالصه

دهد كه بطالن  قرار مى صلى اهللا عليه وآلهدارد و آيه را شامل اهل بيت و همسران پيامبر   سپس دست از اين ديدگاه برمى

 .هر دو نظر براى شما حق جويان آشكار شد

وان با استناد به عدم ت در اين آيه، اراده تكوينى است نه تشريعى و نمى» اراده«از سوى ديگر، بيان شد كه 

قياس او نادرست  در دو آيه مذكور تشريعى است و» اراده«زيرا . عصمت صحابه حاضر در بدر نيز اين معنا را باطل كرد

 .است

بنابراين ادعاى او، به . از اين گذشته، هيچ كس سخنى درباره عصمت هيچ يك از اهل بدر يا صحابه نگفته است

هاست و آن   يكى از آنصلى اهللا عليه وآله زيرا رسول اهللا . چنين نيست» اهل بيت«ا درباره ام. هم زدن اجماع قطعى است

 .معصوم هستند... ساير اهل بيت نيز با توجه به آيه و حديث ثقلين و حضرت به اجماع مسلمانان، معصوم است و

عد از عثمان، از چند جهت ب عليه السالمچنين سخن اخير او درباره مضمون آيه در خصوص امامت حضرت على  هم

اين برداشت مشروط به درستى امامت سه خليفه آنان است كه اين خود اول كالم است و : از جمله اين كه. باطل است

 .مورد پذيرش ما نيست

 والحمد هللا رب العالمين،

 .وصّلى اهللا على سيدنا محمد وآله الطاهرين

                                                           
 .11آيه : سوره انفال.   69

 .172ـ  167: مختصر التحفة االثنى عشرية: ك.ر. 202: تحفة اثنا عشريه.   70
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