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حیمِ  ْحمِن الره ِ الره  ِبْسِم َّللاه

 نشانه های فضیلت

یکی از صدها آیه ای که توسط خداوند متعال در وصف و شأن حضرات اهل بیت علیهم السالم نازل 

 است، که نتیجه آن علم و عصمت مطلق و ثمره آن امامت و والیت است.« آیه مبارکه تطهیر»شده

ونات امامت یعنی علم و ئر، اثبات امامت و والیت و دیگر شمصداق حقیقی اهل بیت در آیه تطهی

عصمت از این آیه شریفه، استمرار و تکرار نزول آن در زمان ها و مکان های مختلف، اصرار 

فراوان رسول خدا صلی َّللا علیه و آله و سلم بر قرائت مداوم آیه تطهیر  و اعتراف مخالفان به 

می باشد که در این « آیه تطهیر»عظمت این آیه و شأن نزول آن، از مباحث بحث برانگیز و جذاب 

 مختصر به آن اشاره خواهد شد. ان شاء َّللا تبارک وتعالی

 

 آیه تطهیر

  .1إِّنَما ُیِریُد َّللاُ لُِیْذِهَب َعنُكُم الّرْجَس أَْهَل اْلَبْیِت َوُیَطّهَرُكْم َتْطِهیرا  
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ت که خداوند متعال اراده فرموده هر نوع پلیدي و ناپاکي را تنها از شما اهل بیت برطرف جز این نیس

 نموده و آن چنان که شایسته است شما را پاک و پاکیزه نماید، آن هم طهارت مطلق و کامل.

 شأن نزول آیه تطهیر

و فراوان است، و آن در این که آیه تطهیر در کجا و به چه مناسبتی نازل شده روایات متواتر، متعدد 

چه از جمع بین همه روایات استفاده می شود، تعدد نزول آیه تطهیر در زمان های مختلف و مکان 

های متفاوت است که این خود بر عظمت این آیه و مصادیق آن می افزاید. گویا خداوند حکیم در 

خدا صلی َّللا علیه و  نزول مکرر آیه تطهیر، مقصود و هدفی مقدس را اراده نموده و اصرار رسول

آله و سلم بر قرائت مداوم و علنی آن در ماه های پایانی عمر شریف خویش، همان مقصد و مقصود 

خداوند حکیم را دنبال نموده است. نمونه ای از روایاتی که شأن نزول آیه تطهیر را مطرح نموده در 

 ادامه می آید:

 میدان مباهله .1

 ی الحجه الحرام سال نهمذ 42روز  لهجریان مباه ،شده تطهیرآیه موجب نزول یکی از مواردی که 

ا ر صلی َّللا علیه و آله و سلم . هنگامي که علماي مسیحیت استدالل رسول خدا2در مدینه استهجری 

نپذیرفتند، خداوند متعال به رسول خود فرمود: آنان را  علیه السالم در مورد خلقت حضرت عیسي

نجام مباهله خمسه طیبه را با خود همراه ساز. وقتي همگي جمع شدند، دعوت به مباهله کن و براي ا

عباي خویش را بر سر آنان افکنده و فرمودند: خدایا اینان اهل صلی َّللا علیه و آله و سلم رسول خدا 

بیت من هستند، پلیدي را از آنان دور ساز و آنان را در پاکي و طهارت ثابت بدار. سپس آیه تطهیر 

 .3آن را قرائت فرمودند صلی َّللا علیه و آله و سلم رسول خدانازل شد و 

 خانه حضرت فاطمه سالم هللا علیها .2

یکی دیگر از مکان هایی که آیه تطهیر در آن نازل شده، بیت شریف و نورانی حضرت صدیقه کبری 

 فاطمه زهراء سالم َّللا علیها است. جابربن عبدَّللا انصاری نقل می کند:

بِيِ  اْْلَیُة َعلَى َهِذهِ  َنَزلَتْ  صلی َّللا علیه و آله و سلم َو لَْیَس ِفي اْلَبْیِت إاِله َفاِطَمُة َو اْلَحَسُن َو اْلُحَسْیُن َو  النه
بِي   َعلِي   ْجَس أَْهَل اْلَبْیِت َو ُیَطهَِّرُكْم َتْطِهیرا  َفَقاَل النه ُ لُِیْذِهَب َعْنُكُم الرِّ ه و صلی َّللا علیه و آل إِنهما ُیِریُد َّللاه

 .4سلم: اللهُهمه َهُؤاَلِء أَْهلِي
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 فرمایید.

 ةِ لَ باهَ المُ  یلَ اِ  هِ عَ ربَ االَ بِ  جَ رَ خَ  مالَ  بيالنه  نه اَ  :می نویسد مسلم صحیح از نقل به، 181ص ،1ج ،المستقیم الصراط در بیاضی نباطی .3

 :قالَ  مه ثُ  مهِ یلَ عَ  الکساءَ  عَ ضَ وَ   هِ آلِ  وَ  یهِ لَ عَ  َّللاُ  یلّ صَ  بيالنه  نه أَ  فیدالمُ  الشیخُ  رَ كَ ذَ  وَ  :می نویسد ادامه در سپس یتیبَ  هلُ أَ  الءِ هؤُ  مه هُ للّ اَ  قالَ 

هم آل عمران.  11. ذیل آیه 88، ص 2: تفسیر کبیر فخر رازي، ج مراجعه کنیدو نیز  طهیرَ الته  هَ آیَ  َّللاُ  لَ نزَ أَ فَ  یتیبَ  هلُ أَ  الءِ هؤُ 

از « 451، ص: 1ج لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقیه،» مرحوم عالمه محمد باقر مجلسی رحمة َّللا علیه در کتابچنین 

روزه بدارد به شكرانه این نعمت این روز را و سنت است كه  واقع شدهذى الحجه  42سید ابن طاوس نقل كرده: مباهله در روز 

در شأن اهل البیت علیهم السالم و سنت است كه غسل  تطهیر نازل شد با آیه مباهله برای اصحاب كساء واقع شد و آیه كه مباهله

 ه اى پاكیزه بپوشد و از بوى خوش  استفاده كند. كند و جام

 .42، ص: 4شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج . 4



حسن  و كسى جز فاطمه وقتی آیه تطهیر بر پیامبر اکرم صلی َّللا علیه و آله و سلم نازل شد، در خانه
و حسین و على علیهم السالم نبود در آن حال پیامبر اکرم صلی َّللا علیه و آله و سلم فرمودند: خدایا 

 هل بیت من هستند.اینان ا

ور است مشه« حدیث شریف کساء»حکایت زیبای نزول آیه تطهیر در این بیت عزیز، بین شیعیان به 
و محبان خاندان عصمت و طهارت علیهم السالم به قرائت این حدیث شریف اهتمام داشته و پس از 

ذکر صلوات بر محمد و شنیدن فرازی از حدیث کساء که در آن به  نزول آیه تطهیر اشاره می شود با 

 . 5را معطر و نورانی می سازندحدیث کساء آل محمد صلی َّللا علیه و آله و سلم مجلس 

ها فاطمه سالم َّللا علیحضرت فرازی از حدیث شریف کساء که نشانه نزول آیه تطهیر در بیت شریف 
 است:

الُم َعلَْیکَ یا َرُسو» َة َفَهَبَط اْْلَمیُن ِجْبرآئیُل َو قاَل السه ِحیه کَ ِبالته الَم َو َیُخص  ِ اْلَعلِی  اْْلَْعلی ُیْقِرُئکَ السه َل َّللاه
تی َو َجاللی ِاّنی ما َخلَْقُت َسمآء  َمْبِنیهة  َو ال اَْرضا  َمْدِحیهة  َو ال َقمَ  را  ُمنیرا  َو َو اْْلِْکراِم َو َیقُوُل لَکَ َو ِعزه

تِکُْم َو َقْد اَِذَن لی اَْن ال َشْمسا  ُمضیَئة  َو ال َفلَکا  یَ  ُدوُر َو ال َبْحرا  َیْجری َو ال فُْلکا  َیْسری ِااله ِْلَْجلِکُْم َو َمَحبه
 ِ الُم یا اَمیَن َوْحِی َّللاه ِ َو َعلَْیکَ السه ِ َفقاَل َرُسوُل َّللاه ُه َنَعْم َقْد اَ  اَْدُخَل َمَعکُْم َفَهْل َتاَْذُن لی یا َرُسوَل َّللاه ِذْنُت ِانه
 ُ َ َقْد اَْوحی ِالَْیکُْم َیقُوُل ِانهما ُیریُد َّللاه ِهَب َعْنکُُم  لُِیذْ لَکَ َفَدَخَل ِجْبرآئیُل َمَعنا َتْحَت اْلکِسآِء َفقاَل ِْلَبی ِانه َّللاه

ْجَس اَْهَل اْلَبْیِت َو ُیَطهَِّرُکْم َتْطهیرا ...  «.الرِّ

 ند:حضرت فاطمه زهراء سالم َّللا علیها فرمود

برتر و واال تو را سالم مى  یِ : سالم بر تو اى رسول خدا، خداجبرئیل امین فرود آمد و به پدرم گفت
به عزت و جاللم سوگند که من آسمان »مى فرماید:  و د و به تحیت و تکریم مخصوص داشتهرسان

برافراشته و زمین گسترده و ماه تابان و خورشید درخشان و چرخ گردان و دریاى خروشان و کشتى 
که با شما باشم، آیا و اینک مرا اجازه داده « روان را نیافریدم مگر به خاطر شما و دوستى شما.

اجازه  توبه ودند: و سالم بر تو اى امین وحى خدا، آرى اى رسول خدا؟ پدرم فرم یداجازه مى ده
شما )آیه تطهیر را( وحى  رایا درآمد و به پدرم گفت: خداوند بدادم. جبرئیل نیز با ما به زیر عب

فرستاده و مى فرماید: جز این نیست که خداوند مى خواهد هرگونه پلیدى را از شما خاندان دور سازد 
  رار دهد.و شما را پاک و پاکیزه ق

 خانه ام سلمه .3

خانه اُم  الُمؤِمنین ام سلمه است. اکثر کتب  ،یکی دیگر از مکان هایی که آیه تطهیر در آن نازل شد

حدیث ام سلمه و نزول آیه تطهیر و حکایت کساء را نقل کرده  ،اهل سنتشیعه و تفسیری و حدیثی 

 اند و این حدیث در بین شیعه و سنی متواتر بلکه فوق تواتر است.

 می گوید: هأُمِّ َسلَمَ 
ْجَس أَْهَل اْلَبْیِت َو ُیطَ  َبْیِتي َنَزلَْت َهِذِه اْْلَیُة ِفي  ُ لُِیْذِهَب َعْنُكُم الرِّ هَِّرُكْم َتْطِهیرا  ِفي َسْبَعٍة إِنهما ُیِریُد َّللاه

اَلةُ َو ال ِ َو َعلِيٍّ َو َفاِطَمَة َو اْلَحَسِن َو اْلُحَسْیِن َعلَْیِهُم الصه ِحیه َجْبَرئِیَل َو ِمیَكاِئیَل َو َرُسوِل َّللاه اَلُم َو الته ُة َو سه

                                                           
قطره ای از فضائل پنج تن آل عباء علیهم صلوات  ،حدیث شریف کساء». حکایت کساء، اسناد و مدارک و ... را در کتاب  5
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ِ َو َبَرَكاُتهُ  ِ أَ لَْسُت ِمْن أَْهِل اْلَبْیِت َقالَْت َو أََنا عَ  اْْلِْكَراُم َو َرْحَمُة َّللاه لَى َباِب اْلَبْیِت َقالَْت قُْلُت َیا َرُسوَل َّللاه
بِيِّ َو َما َقاَل إِنهِك ِمْن أَْهِل اْلَبْیتِ  َقاَل إِنهِك ِمْن أَْزَواجِ   .6النه

رد و شما را خواهد از شما خاندان، پلیدى را برداهمانا خداوند مى»نازل شد:  من در خانهتطهیر آیه 
در خانه هفت نفر بودند: پیامبر خدا صلی َّللا علیه و آله و سلم و  حالاین در و « پاك و پاكیزه كند

و میكائیل و على و فاطمه و حسن و حسین علیهم السالم، و من بر در خانه بودم و گفتم: یا  جبرئیل
و از كه ت ندپیامبر هستى و نفرمود : تو از همسرانندرسول َّللا، آیا من از اهل بیت تو نیستم؟ فرمود

 .7اهل بیت هستى

 آیه تطهیر کلماتتوضیح 

کلمه به کلمه و حرف به حرف آیه تطهیر نکته های ادبی، تفسیری، کالمی و حدیثی و ... دارد که 

 تنها به برخی از آن نکات اشاره می شود.

که اقتضاي نفي دارد تشکیل شده است به « ما»که مقتضي اثبات و کلمه « انّ » هاز دو کلم :«إِّنَما»

و اقتضاي نفي غیر آن چه ذکر شده است را دارد که  دوشمی چه ذکر  این معنا که اقتضاي اثبات آن

از ادات حصر است و استعمال « این است و جز این نیست»اّنما به معناي  8همان معناي حصر است.

آن حصر حقیقي بوده و در مواردي که داللت بر حصر نکند و یا حصر آن اضافي  ظاهري و اصلي

باشد نیازمند قرینه است. در غیر این صورت استعمال کلي و بدون قرینه و مطلق آن به طور قطع 

خورد. مي« اهل بیت»یعني  به آخر آیه، «انما»حصر  2کند نه مجازي.داللت بر حصر حقیقي مي

تنها کساني که خداوند متعال اراده کرده از آنان رجس و پلیدي را نفي  است:آیه این نابراین معناي ب

 شود.هستند و هیچ کسي دیگر در این حکم الهي داخل نمي علیهم السالم کند فقط و فقط اهل بیت

کند، یعني این اراده همیشگي و فعل مضارع است و داللت بر دوام و استمرار مي یرید :«ُیِریُد هللاُ »

 است.« َّللا جل جالله»مستدام است و فاعل آن 

 الهي انواع اراده

تشریعي: این اراده اختصاص به عموم مکلفین دارد و انسان در انجام یا ترک آن مخیر است  . اراده1

وامر و نواهي است. به عنوان احکام و ا هت مربوط به حوزگونه که از نام آن مشخص اسو همان

شود و همگي در ها ميانسان هاده و دستور الهي است که شامل همیک ار ،امر به خواندن نماز مثال

 الهي تخلّف هخوانند و از این دستور و ارادمياین تکلیف شریک هستند اما در عین حال برخي نماز ن

 کنند.مي

                                                           
 .33. تفسیر فرات الكوفي، ص:  6

در  نیز صلی َّللا علیه و آله و سلم رسول خداروایاتی متعدد از نزول آیه تطهیر و حدیث شریف کساء در خانه دیگر همسران .  7

االمامة و االمام، تألیف آیة َّللا  کتب معتبر خاصه و عامه نقل شده  که عالقه مندان می توانند به کتاب جواهر الکالم فی معرفة

  مراجعه نمایند. 3و4میالنی جلد

 .381، ص1فخر رازي، المحصول في علم اصول، ج .8

حصر یا حقیقي است یا نسبي و اضافي، انما جهت حصر حقیقي وضع شده است یعني فقط و فقط همین است و جز این نیست،  .2

( که بین صفت طهارت و 48/)توبهانّما المشركوَن نجسکند، مانند: نفي مي اما حصر اضافي یا نسبي تنها پندار مخاطب را

 مشرکان پندارندمی  که این یا دانند، پندار آنان که مشرکین را طاهر میدهد و نجاست، مشرکین را اختصاص به نجاست مي

 کند. مي نفي را ندارند نجاست از غیر دیگري صفت



ي: این اراده به فعل و ترک دیگران ارتباطي ندارد، بلکه مربوط به خود اراده کننده ه تکوین. اراد4

حتمي خداوند متعال  هنیز در آن راه ندارد و همان اراداست و اختصاص به همگان نداشته و تخلّف 

است. این اراده مربوط به احکام و اوامر و نواهي نیست بلکه با آفرینش و تصرف در هستي ارتباط 

 رد.دا

آن نوع از اراده الهي که با آیه تطهیر تناسب دارد، اراده تکویني الهي مبني بر طهارت مطلق اهل 

اي که حتمي است و تخلف در آن راه ندارد و این با حصر در ابتداي آیه است، ارادهعلیهم السالم  بیت

ا یتشریعي فرض کنند، اراده  ،را در این آیه الهی کنند ارادهت. کساني که سعي مينیز مناسب اس

 .10یا آن که غرض و مرض دارندو اند معناي آیه را نفهمیده

شود که: خداوند متعال فقط از اهل آیه چنین مي یتشریعي باشد، معنا در آیه تطهیر، اراده اگر اراده

خواهد که از هر نوع پلیدي و ناپاکي دوري کنند و طهارت علیهم السالم مي بیت عصمت و طهارت

مطلق را برگزینند که این معنا با حصر در ابتداي آیه تناسبي ندارد، زیرا خداوند متعال تنها از اهل 

ها دوري کنند، اما خواهد که از ناپاکيعلیهم السالم چنین درخواستي ندارد بلکه از همگان مي بیت

 ین با اراده تکویني وعلیهم السالم نموده و ا سیاق آیه تطهیر نوعي پاکي مطلق را مختص به اهل بیت

شود نه با اراده تشریعي، به این معنا که، خداوند متعال چنین فضیلتي را حتمي خداوند متعال انجام مي

علیهم السالم اختصاص داده و آنان را از ابتداي خلقت تا لحظه شهادت از هر نوع  تنها به اهل بیت

 .آلودگي دور نموده و به پاکي و طهارت مطلق رسانده است

الم به معناي بردن، راندن، مانع شدن، دور کردن کسي یا چیزي از محّل معین، و  :« َعنُكمُ  لُِیْذِهبَ »

 .11آمده نشانه تأکید خاص استیذهب تأکیدي که بر سر فعل مضارع 

 !رفع نهاذهاب در آیه تطهیر به معناي دفع است 

شده است اّما معناي دفع این است که رفع به این معناست که چیزي بوده بعد برطرف شده و برداشته 

مانع ایجاد آن شود یعني در اصل نبوده تا برطرف شود بلکه از آمدن و ایجاد آن جلوگیري نموده 

 است.

ذهاب رجس در آیه تطهیر به معناي دفع است نه رفع. یعني رجس نیامده تا بعد خداوند اراده کند آن 

این امر تعلق گرفته که مانع وجود و ایجاد هر نوع رجس را برطرف کند بلکه اراده خداوند متعال بر 

 گونه رجسشود و از ابتداي خلقت نوري تا خلقت بشري و پس از آن، هیچ علیهم السالم در اهل بیت

اي کوتاه وارد نشده است. حتي براي لحظهعلیهم السالم در حضرات اهل بیت عصمت و طهارت 

 ، پس به عالم دنیا آمده و دو مرتبه نازل شده است.در لوح محفوظ بوده قرآن قبل از نزول،

 صلی َّللا علیه و آله و سلم . نزول دفعي بر قلب رسول خدا1 

 سال. 43. نزول تدریجي در طول 4 

                                                           
 .73، ص7تیمیه، جرجوع کنید: منهاج السنْه ابن . 10

را تعلیل براي احکام و مسائلي که در آیات قبل براي « لیذهب»اند که الم در برخي از علماي اهل سنت تالش نموده .11

شميم آمده معرفي کنند اّما استدالل آنان ناقص و غیر مناسب با سیاق آیه تطهیر است، )رجوع کنید:  |همسران پیامبر اکرم

 (338الي  331آملي، ص، آیت َّللا جوادي واليت



 خداوند متعال به طهارت اهل بیت هشود: یعني ارادتطهیر نیز مي هشامل آی ین مراتب سه گانه قرآن،ا

 تکویني است.ه اده بوده و این همان معناي ارادمکان و عالم معلیهم السالم خارج از زمان و 

کند نزول آیه تطهیر در زمان کودکي امام حسن و امام که معناي دفع را تقویت مي یکي از دالئلی

باشد. به این معنا که هیچ نوع آلودگي در وجود این دو طفل معصوم نبوده که ميالسالم  اعلیهم حسین

کند و مانع کند، بلکه خداوند از ورود هر نوع آلودگي در وجود آنها جلوگیري ميخداوند بخواهد رفع 

 مي شود و این همان معناي دفع است.

خبار است نه انشاء، یعني خداوند متعال با نزول این آیه خبر از عصمت که، آیه تطهیر اِ نتیجه آن

براي ایشان ایجاد طهارت کند و مقام دهد نه این که پس از نزول آیه علیهم السالم مي مطلق اهل بیت

 عصمت را به آنان ارزاني دارد!

پلیدي و آلودگي و هر کار تنّفرآور است. الف و الم در آن جنس است یعني مطلق پلیدي  :«الّرْجسَ »

 .14و هر آنچه که در محدوده آن باشد و ناپاکي

 انواع رجس

. رجس 3. رجس عقلي؛ 4طبعي؛ . رجس 1داند: راغب در مفردات خود رجس را چهار نوع مي

 . طبعي و عقلي و شرعي.2شرعي؛ 

رجس طبعي: عبارت است از نوعي پلیدي که طبیعت آدمي از آن تنفّر دارد مانند: گوشت االغ که از 

آید و مصرف نظر شرعي حالل است اّما کراهت دارد ولي با وجود این طبیعت انساني از آن بدش مي

 کند.نمي

داند و از آن تنفّر دارد یدي است که انسان با ادراک عقلي خود آن را بد ميرجس عقلي: نوعي پل

 مانند: کفر، شرک و یا قمار که انسان عاقل نسبت به آن تنّفر دارد و از آن بیزار است.

ها را معرفي نموده است، مانند: خون و ها که شارع مقدس آنرجس شرعي: انواع نجاسات و آلودگي

 یعت اسالمي نجس و استفادة از آن حرام است.گوشت خوک که در شر

رجس طبعي و عقلي و شرعي: هم طبیعت انساني از آن بیزار است و هم عقل از آن تنفّر دارد و هم 

شرع آن را به عنوان رجس معرفي نموده است. مانند: مردار، که هم طبع بشري از آن متنفّر است و 

عرفي نموده عت اسالمي آن را به عنوان نجاست مکند و هم شریهم به حکم عقل از آن دوري مي

 .13است

در برخي موارد نیز ممکن است به حسب طبع و عقل یا عقل و شرع و یا هر سه مورد پلید و آلوده 

َما اْلَخْمُر َو اْلَمْیِسُر َواْْلَْنصاُب َواْْلَْزالُم ِرْجس  ِمْن عَ » فرماید:باشد. مانند آنجا که مي ْیطإِنه اِن َمِل الشه

                                                           
تواند عهد ذهني یا ذکري باشد، )زیرا در آیات قبلي ذکري از رجس نیامده که این الرجس اشاره به الف و الم در الرجس نمي .14

تواند باشد چرا که الرجس از آن کسب تعریف نکرده و معرفي نشده است، بنابراین الف و الم آن باشد(. الف و الم تعریف هم نمي

 .باشديجنس م

 .324، ص 1، ج مفردات راغب .13



ها پلید و آلوده ها و بخت آزمایياید همانا، شراب و قمار و بتاي کساني که ایمان آورده .14«َفاْجَتنُِبوهُ

 و عمل شیطاني هستند از آنها دوري کنید تا رستگار شوید.

 هستند.و ناپاک هم به حسب عقل و هم به حسب شرع آلوده  ،موارد فوق

 معناي رجس در روایات

توان علیهم السالم رسیده است مي روایات و احادیثي که از اهل بیت عصمت و طهارتبا مراجعه به 

 :امام محمد باقر علیه السالم فرمودند مصادیق دیگري براي رجس بیان کرد.

ْجُس ُهَو الشهك  َو اَل َنُشكُ   رجس همان شک و تردید است و ما اهل بیت هرگز در  15ِفي ِدیِنَنا أََبدا الرِّ

 عتقاد خود دچار شک و تردید نشدیم.دین و ا

توان بنابراین با توجه به الف و الم جنس و استغراق آن و قرار گرفتن نکره در سیاق نفي )اّنما( مي

رجس را به هر چیزي که غیر مناسب و غیر شایسته به حال انسان باشد و عرف عادل و عقل سالم 

صادیق آن عبارتند از: آلودگي ظاهري، ناپاکي شمارد معنا کرد، که از مآن را قبیح و ناپسند مي

باطني و رذائل اخالقي، مکروهات و شک و شرک، سهو و نسیان، تردید و انکار، قصور و تقصیر، 

اطالق رجس در آیه تطهیر  گناه و معصیت، خطا و لغزش و... وسوسه و غفلت، جهل و عدم رضا،

 .16شودیز ميشامل بول، دم و نطفه ن همراه با الف و الم جنس حتي

فقط خمسه طیبه، یعنی « آیه تطهیر»در « اهل بیت»به طور قطع و یقین منظور از  «:أَْهلَ اْلَبْیتِ »
پیامبر اکرم صلی َّللا علیه و آله و سلم، امیرالمؤمنین علی علیه السالم، حضرت فاطمه زهرا سالم َّللا 

 علیها، امام حسن و امام حسین علیهما السالم است.

 پیامبر اکرم صلی هللا علیه و آله و سلم و انکار مخالفاناصرار 

رسول خدا صلی هللا علیه و آله و سلم، از بغض و کینه مخالفان در محو و انکار نام و یاد اهل بیت 

همین دلیل پیامبر اکرم صلی َّللا علیه و آله و سلم در ماه های علیهم السالم آگاهی کامل داشتند. به 
ویش اصرار فراوانی بر تعیین مصداق حقیقی اهل بیت بر خمسه طیبه علیهم پایانی عمر شریف خ

السالم داشتند. قرار دادن پنج تن آل عباء در کساء یمانی در نوبت های متعدد و در مکان های 
مختلف، قرائت آیه شریفه تطهیر در کنار خانه فاطمه زهراء سالم َّللا علیها، آن هم هر روز هنگام 

عذری برای احدی باقی نگذاشت و همگان مصداق واقعی اهل بیت علیهم السالم را نماز صبح، هیچ 
شناختند و این مطلب آن قدر مشهور و معروف شد که با وجود نهی غاصبان خالفت از نقل احادیث 

. گرچه برخی منابع، از 17نبوی، به مرور زمان در اکثر قریب به اتفاق منابع اهل سنت وارد شد
                                                           

 .20 / مائده .14

 .401، ص 1بصائر الدرجات، ج  .15

و پاکی از دماء ثالث در مورد حضرت زهراء  علیهم السالم اهل بیت شود که بول، دم و نطفهه مياز روایات متعدد استفاد .16

در کتاب تذکره، باب نکاح  رحمة َّللا علیه مرحوم عالمه حليباشند. نیز مشمول آیه تطهیر شده و پاک و طاهر مي سالم َّللا علیها

 ،فاطمه الزهراء بهجته قلب المصطفيحجم و کتاب  ، مادهسفینْه البحاردر کتاب  رحمة َّللا علیه و مرحوم حاج شیخ عباس قمي

اند که از آن طهارت کرده مرحوم رحماني همداني، کلمه طاهره و ابن ابي الحدید معتزلي در شرح نهج البالغه روایاتي را نقل

 . شود استفاده مي صلی َّللا علیه و آله و سلم بول و دم رسول خدا

 ،ابن كثیر -158ص  ،12جو 14ص ،2ج ،تفاسیر قرطبي. برخی منابعی که مصداق آیه تطهیر را بیان کرده اند عبارتند از:  17

 1جو  113ص  ،5ج ،الدر المنثور سیوطي -325ص  ،2ج و 515ص ،3ج ،فتح القدیر -124ص  ،2جو 131ص ،3ج

 ،11و ج104ص ،14ج و 153ص  ،1ج ،روح المعاني آلوسي -221ص ،1ج ،الكشاف زمخشري- 105الی 522صفحات



ه را از خمسعلیهم السالم بغض و کینه دشمنان والیت بی نصیب نماند تا آن جا که مصداق اهل بیت 
طیبه و خاندان نبوی به همسران، ارحام و خویشان و امت  رسول خدا صلی َّللا علیه و آله و سلم و 

ِ ... انتقال دادند ولی مکر و حیله آنان کارگر نیفتاد. ُیریُدوَن لُِیْطفُِؤا ُنوَر  ُ ُمتِم  نُ  َّللاه وِرِه َو ِبأَْفواِهِهْم َو َّللاه
 .18لَْو َكِرَه اْلكاِفُرونَ 

 آیه تطهیر توسط رسول خدا صلی هللا علیه و آله و سلممستمر قرائت 

الِة َو اْصَطبِْر َعلَْیها َوْأُمْر أَْهلَكَ »امام محمد باقر علیه السالم در مورد نزول آیه   فرمودند:« 19بِالصه

ِ صلی َّللا علیه و آله و سلم َیِجيفَ   ُ َهِذِه اْْلَیَة َكاَن َرُسوُل َّللاه ا أَْنَزَل َّللاه ى ِعْنَد َصاَلِة اْلَفْجِر َحته  َیْومٍ  ُء ُكلَ لَمه
اَلُم َعلَْیُكْم وَ »َیأْتَِي َباَب َعلِيٍّ َو َفاِطَمَة َو اْلَحَسِن َو اْلُحَسْیِن علیهم السالم َفَیقُوُل:  ِ َو َبَركَ  السه « اُتهُ َرْحَمُة َّللاه

ِ َو  ِ َو َرْحَمُة َّللاه اَلُم َیا َرُسوَل َّللاه َبَرَكاُتُه ُثمه َیأُْخُذ َفَیقُوُل َعلِيٌّ َو َفاِطَمُة َو اْلَحَسُن َو اْلُحَسْیُن َو َعلَْیَك السه
 ُ اَلَة َیْرَحُمُكُم َّللاه اَلَة الصه ُ » ِبِعَضاَدَتيِ اْلَباِب َو َیقُوُل الصه ْجَس أَْهَل اْلَبْیِت وَ  لُِیْذِهبَ  إِنهما ُیِریُد َّللاه  َعْنُكُم الرِّ

ْنَیا َو َقاَل أَُبو اْلَحْمَراِء خَ « ُیَطهَِّرُكْم َتْطِهیرا   ِدُم اَفلَْم َیَزْل َیْفَعُل َذلَِك ُكله َیْوٍم إَِذا َشِهَد اْلَمِدیَنَة َحتهى َفاَرَق الد 
ِبيِّ صلی   .20َّللا علیه و آله و سلم أََنا أَْشَهُد ِبِه َیْفَعُل َذلِكالنه

« ات را به نماز فرمان ده و خود نیز در انجام آن شكیبا باشخانواده» سوره صف 8هنگامی که آیه 
و درب منزل على  ح، بهصبهنگام نماز  هر روزرسول خدا صلی َّللا علیه و آله و سلم نازل شد، 

آن گاه ، پروردگار بر شما باد سالم و درود آمده و می فرمودند: الّسالم معلیهفاطمه و حسن و حسین 
و رحمت و كردند: بر شما نیز درود و سالم الّسالم عرض مى علیهم حسن و حسینو  فاطمهعلی و 
دو طرف درب خانه را صلّى َّللاه علیه و آله و سلّم پیامبر اکرم  خدا. سپسخدا باد اى پیامبر برکات 

یُد إِنهما ُیرِ »تطهیر آیه  خداوند شما را رحمت كند. پس براى نماز برخیزید،نماز! : ندفرمودمىرفته و گ
 ُ ْجَس أَْهَل اْلَبْیِت َو ُیَطهَِّرُكْم َتْطِهیرا   لُِیْذِهبَ  َّللاه ند. این عمل را رسول خدا نمودرا تالوت مى« َعْنُكُم الرِّ

نی که در مدینه بودند هر روز و تا زمان رحلت خویش انجام می تا زما صلی َّللا علیه و آله و سلم
 .دادند و ابو حمراء خادم حضرت می گوید: من خود شاهد این ماجرا بودم

 سّر تکرار آیه تطهیر

صلی َّللا علیه  ماه قبل از رحلت رسول خدا 17آید که آیه تطهیر از برخي شواهد و قرائن به دست مي

این بود  صلی َّللا علیه و آله و سلم رسول خدا در این هفده ماه کار هر روزنازل شده و و آله و سلم 
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 کردند تاایستادند و این آیه را تکرار ميمي السالم اعلیهم حضرت علي و فاطمه زهرا هکه بر در خان

 .41مدینه ببینند و بدان شهادت دهند تمام مردم

 را چنین صلی َّللا علیه و آله و سلم تطهیر توسط رسول خدا هسّر تکرار آی علیه السالم امام صادق

 کنند:بیان مي

َعاَها آُل فاَُلٍن َو آُل فاَُلٍن َو لَ  َفلَْو َسَكتَ  ِ صلی َّللا علیه و آله و سلم َفلَْم ُیَبیِّْن َمْن أَْهُل َبْیِتِه اَلده نه كِ َرُسوُل َّللاه
َ َعزه َو َجله أَْنَزلَُه ِفي ِكتَ  ُ لُِیْذِهَب َعْنُكُم اصلی َّللا علیه و آله و سلم ابِِه َتْصِدیقا  لَِنِبیِِّه َّللاه ْجسَ إِنهما ُیِریُد َّللاه  لرِّ

ِ  لیهم السالمَتْطِهیرا  َفَكاَن َعلِيٌّ َو اْلَحَسُن َو اْلُحَسْیُن َو َفاِطَمُة ع َو ُیَطهَِّرُكمْ  أَْهَل اْلَبْیتِ   َفأَْدَخلَُهْم َرُسوُل َّللاه
 .44..ْهُل َبْیِتي َو َثَقلِيص َتْحَت اْلِكَساِء ِفي َبْیِت أُمِّ َسلََمَة ُثمه َقاَل اللهُهمه إِنه لُِكلِّ َنبِيٍّ أَْهال  َو َثَقال  َو َهُؤاَلِء أَ 

کرد، دیگران )که علیهم السالم را معرفي نمي اهل بیت صلی َّللا علیه و آله و سلم اگر رسول خدا
کردند که ما از اهل بیت هستیم. اما خداوند لیاقت نداشتند مانند اولي و دّومي( ادعا ميصالحیت و 

علیهم السالم نازل کرد تا رسول خود را تصدیق کند و فرمود:  متعال آیه تطهیر را در شأن اهل بیت
له صلی َّللا علیه و آ سپس رسول خدا «َتْطِهیرا  ْیِت َوُیَطّهَرُكْم إِّنَما ُیِریُد َّللاُ لُِیْذِهَب َعنُكُم الّرْجَس أَْهَل اْلبَ »

علیهم السالم را در زیر عباي خود جمع نموده و فرمودند:  علي و فاطمه و حسن و حسین و سلم
بها بهایي است و اینان اهل بیت من و آنچه که براي من گرانخداوندا براي هر پیامبري اهلي و گران

 باشند هستند.مي

علیهم  اهل بیت اشاره به« مکُ »َّللا جّل جالله و ضمیر  ،فعل مضارع و فاعل آن ،رهِّ طَ یُ  :«َوُیَطّهَرُكمْ »

 السالم در آیه تطهیر است.

مصدر باب تفعیل و مفعول مطلق تأکیدي است و تنوین آن براي تعظیم است، َتطهیرا،  :«َتْطِهیرا  »

 از همین واژه اخذ شده است.گذاري زیباي این آیه )تطهیر( هم یعني طهارتي ویژه و خاص. نام

 «َوُیَطّهَرُكْم َتْطِهیرا   »ده است، کلمه تکرار شبعد از آن همه تأکیدات خاص که از ابتداي آیه تاکنون 

لطیفي است که حتي  هدهد و این نکتبه آیه تطهیر مي زیبایي خاصي چه در بعد ظاهر و چه در معنا

 .43اندل سنت نیز به آن اعتراف کردهعلماي اه

جس َعنُكمُ  لُِیْذِهبَ »واژه   ی استویژه و خاص که مراد، طهارت «َتْطِهیرا  »ي نفي داشته و جنبه «الرِّ

ي اثباتي دارد. یکي پیراستن است و دیگري آراستن. آن یک تخلیه است و این تحلیه. بنابراین جنبه

 طهارت مطلق نیست بلکه پوشش خلعت کرامت و« لیذهب عنکم الرجس»تکرار « یطهرکم تطهیرا  »

 .44، چیزي جز عصمت مطلق و کامل نیستعلیهم السالم است و مجموع آن به اهل بیت

 آیه تطهیر ه هایی ازتنک

 است معصوم علیهم السالم امامان تطهیر متعلّق به همه آیه .1

                                                           
ها شش ماه یا نه ماه آمده شاید به دلیل آن باشد که راوي آن شش ماه یا نه ماه یا کمتر و بیشتر شاهد بوده و اگر در برخي نقل .41

 همة این ایام را در مدینه نبوده است.

 .487، ص1ج ،الکافي .44

 .102دوزي، ص قن ،ه  ينابيع المودو  410، ص 13فخر رازي، ج  ،تفسير کبيرمراجعه کنید:  .43

 .328، ص شميم واليت .44



ا استفاده از آیات و باشد، اما به و اهل کساء ميگرچه شأن نزول آیه تطهیر در خصوص خمسه طیب

هستند. به نیز این آیه  بوده و شامل علیهم السالم مان معصوم از مصادیق اهل بیتهمه اما روایات

هل بیت علیهم یگر اوصاف هر یک از اطور کلي هر فضیلتي که در باب علم، عصمت، والیت و د

 علیهم السالم نیز در آن شریک هستند، چرا که همگي از شود، دیگر امامان معصومنقل مي السالم

 اند.یک نور و طینت واحد خلق شده

 علیه السالم فرمودند: صادقامام 

لَِنا َفْضلَ  إِنَ   لَِنا َیْلَحُق َفْضَل آِخِرَنا َو َفْضَل آِخِرَنا َیْلَحُق َفْضَل أَوه  َخْلقَُنا َواِحد  َو ِعْلُمَنا َواِحد  َو َفْضلَُنا  َ ...أَوه
ِ َعزه َو َجل علیهم السالم به آخرین  همانا فضیلت اولین از ما اهل بیت .45...َواِحد  َو ُكل َنا َواِحد  ِعْنَد َّللاه

ا که شود چرهاي آخرین ما به اولین ما نیز ملحق ميرسد و فضیلتعلیهم السالم مي ما از اهل بیت

 خلقت ما و علم ما و فضل ما یکي است و همه ما نزد خداوند متعال یک نور و یک حقیقت واحد هستیم. 

 شود نمی صلی هللا علیه و آله و سلم  پیامبرهمسران آیه تطهیر شامل  .2

تطهیر در شأن ه معتبر اهل سنت پیرامون نزول آی با وجود روایات متعدد و متواتري که در کتب

در جهت نفي فضائل خمسه   ان لجوجمتعصب است، برخي از خمسه طیبه علیهم السالم وارد شده 

ین ا معرفی نموده اند.آیه تطهیر  همسران پیامبر اکرم صلی َّللا علیه و آله و سلم را از مصادیقطیبه، 

، ضمن نافات داردتطهیر مآیه با سبک و سیاق آیات قبل و بعد  مخدودش و مردود است زیرا هنظری

ل قب صلی َّللا علیه و آله و سلم علیهم السالم با همسران رسول خدا ل اهل بیتائفض درجات و آن که

 .قیاس نبوده و هیچ سنخیتی میان ایشان وجود ندارد

 دلیل اول: سبک و سیاق آیات قبل و بعد

ل ناز صلی َّللا علیه و آله و سلم هرچند که آیات قبل و بعد از آیه تطهیر، در شأن همسران رسول خدا

توان نتیجه گرفت که آیه تطهیر در خصوص شده و آیه تطهیر در میان آنان واقع شده است اما نمي

هم  رکه چینش آیات در کنانازل شده باشد. با فرض آنصلی َّللا علیه و آله و سلم  همسران رسول خدا

تطهیر در کنار آیات مربوط به همسران  هوردن آیتوان گفت: آمي هم باشدمستلزم ارتباط با یکدیگر 

صلی َّللا علیه و  در حقیقت متوجه نمودن همسران رسول خدا صلی َّللا علیه و آله و سلم رسول خدا

علیهم السالم و نگهداشتن حریم و رعایت حرمت آنان است،  به عصمت و طهارت اهل بیت آله و سلم

علیهم السالم الزم و ضروري  هم نشیني با اهل بیتنیز به دلیل  شانضمن آن که حفظ حرمت خود

 46است.

 توجه نمایید! قبل و بعد آیه تطهیر ه هایآیبه نمونه ای از 

  َِبي  قُْل ِْلَْزواِجَك إِْن ُكْنُتنه ُتِرْدن َها النه ْحُكنه  یا أَی  ْنیا َو زیَنَتها َفَتعالَْیَن أَُمتِّْعُكنه َو أَُسرِّ راحا  سَ اْلَحیاَة الد 
 (48َجمیال  )

                                                           
 .85 الغیبة للنعماني، ص .45

 .57، ص4، به نقل از احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج417عصمت از دیدگاه شیعه و اهل تسنن، ص .46



وبرق دنیا را طالبید، بیایید تا مهر شما را اى رسول خدا! به همسرانت بگو: اگر زندگى پرزرق
 پرداخت كنم و همه را به خوبى و خوشى طالق دهم.

  َْعَفْیِن و َنٍة ُیضاااااَعْف لََها اْلَعذاُب ضااااِ ٍة ُمَبیِّ ِبيِّ َمْن َیأِْت ِمْنُكنه ِبفاِحشااااَ ِ  یا ِنساااااَء النه كاَن ذلَِك َعلَى َّللاه
 (30َیسیرا  )

اى همسران پیامبر اگر هركدام از شما گناه آشكارى مرتكب شود عذاب او دو چندان خواهد بود و این 
 براى خدا آسان است.

  َِقْیُتنه َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْول ِبيِّ لَْسُتنه َكأََحٍد ِمَن النِّساِء إِِن اته ْلِبِه َمَرض  َو قَ  ْطَمَع الهذي فيَفیَ  یا ِنسااَء النه
 (34قُْلَن َقْوال  َمْعُروفا  )

اى همسران پیامبر! شما همانند سایر زنان نیستید، در صورتى كه تقوا را پیشه خود سازید. پس در 
هنگام سخن گفتن صداى خود را نازك نكنید كه بیمار دالن به شما طمع خواهند كرد؛ بلکه درست و 

 ید.نیکو سخن گوی

 ِة اْْلُولى ُبُیوِتُكنَ  َو َقْرَن في َج اْلجاِهلِیه ْجَن َتَبر  َ َو  َو ال َتَبره كاَة َو أَِطْعَن َّللاه الَة َو آتیَن الزه َو أَِقْمَن الصه
 (33َرُسولَُه ... )

ا حجابى عصر جاهلیت ظاهر نشوید. نماز را برپادارید و زكات رهایتان بمانید و همانند بىدر خانه
 پرداخت كنید و خدا و رسول او را اطاعت نمایید.

 كاَن لَطیفا  َخبیرا  ) ُبُیوِتُكنَ  في َو اْذُكْرَن ما ُیْتلى َ ِ َو اْلِحْكَمِة إِنه َّللاه  (32ِمْن آیاِت َّللاه

 47شود، به خود آیید كه خداوند لطیف و آگاه است.هایتان تالوت مىاز آن آیات و حكمتى كه در خانه

متوجه نوعي انذار و تهدید  صلی َّللا علیه و آله و سلم نگاهي به آیات مربوط به همسران رسول خدابا 

شود. اما آیه تطهیر موهبتي شویم و در برخي موارد نوعي مذمت ایشان مطرح مينسبت به آنان مي

یکدیگر  علیهم السالم است که مدح و ثنا و فضیلت فراوان است و این دو با الهي در حق اهل بیت

 هیچ تناسبي ندارند که مستلزم ارتباط و به هم پیوستگي باشند.

 دلیل دوم: اختالف ضمایر

سوره احزاب، همه، خطاب به همسران پیامبر صلى َّللا علیه و آله است و در میان  32تا  48آیات 

غییر در این آیات، آیه تطهیر با مضمون و لحنى متفاوت، نازل شده است. از جمله این تفاوت ها ت

ضمیر یا فعل آمده كه همگى مؤّنث است و بعد از آیه  45ضمیرهاست؛ در آیات قبل از آیه تطهیر، 

تطهیر نیز دو ضمیر و فعل وجود دارد كه آن هم مؤّنث است، ولى تمام ضمیرها و فعل هاى آیه 

ر آیاتي که در ضمایگردد. باشد، یا ضمیرى است كه به مذّكر و مؤّنث، هر دو، برمىتطهیر مذّكر مى

آمده، همگي به صورت جمع مؤنث آمده  َّللا علیه و آله و سلم صلی خصوص همسران رسول خدا

اّما ضمایر آیه تطهیر به ...« کنتّن، تردن، منکن، لستن، بیوتکّن، تبرجن، و اذکرن، »مانند:  است.

در حقیقت آیه تطهیر به صورت یک جمله «. عنکم، یطهرکم»صورت جمع مذکر آمده است، مانند: 

                                                           
  .32و33ـ34ـ  30ـ  48احزاب، آیات  .47



معترضه در میان آیات دیگر آمده که این روش در موارد متعددي در قرآن تکرار شده است و هیچ 

 وانتنار هم قرار گرفتن آیات قرآن با به دلیل در کت ،تواند وجود داشته باشدنميمیان این آیات تزامي ال

و این مطلب مورد قبول اهل سنت نیز  رقرار کردباط علمي و پیوستگي ناگسستني بمیان آنها ارت

 48هست.

 بیت علیهم السالموم: عدم قیاس دیگران با اهلسدلیل 

بنابراین ه عدم قیاس بین اهل بیت علیهم السالم و دیگران اشاره شده است. در روایات متواتری ب

 هیچ کس دیگر را با اهل بیتحتی و  صلی َّللا علیه و آله و سلم توان همسران رسول خداهرگز نمي

 علیهم السالم مقایسه نمود.

 :علیه السالم فرمودند امیرالمؤمنین علي

ٍد ص ِمنْ   ى اَل ُیَقاُس ِبآِل ُمَحمه ِة أََحد  َو اَل ُیَسوه با هیچ کس  .42َمْن َجَرْت نِْعَمُتُهْم َعلَْیِه أََبدا ... بِِهمْ  َهِذِه اْْلُمه
نعمت هدایت  هکساني که دست پرورد حتی، شودنمي هیساقمصلی هللا علیه و آله و سلم  آل محمد

 هستند نیز با آنان برابر نخواهند بود. علیهم السالم بیتاهل

فرمودند: اولین کسي که از اهل بیتم  صلی َّللا علیه و آله و سلم است که رسول خدادیگری در روایت 

 .30است و از همسرانم، زینب است السالم اعلیهم به من ملحق خواهد شد. دخترم فاطمه زهرا

 السالم وعلیهم  نیز بین اهل بیت صلی َّللا علیه و آله و سلم دهد که رسول خدااین حدیث نشان می

نمودند. در صحیح مسلم نیز آمده که از زید ابن ارقم همسرانشان تفاوت قائل بوده و از هم جدا می

چرا که در  سؤال شد: آیا زنان جزو اهل بیت هستند یا خیر؟ زید ابن ارقم پاسخ داد: هرگز!

خارج شوند و به خانه خود  شوند و ممکن است با طالقو با ازدواج وارد خانه می ،انسان نبوده هخان

 31شود.بیت از بیت و خانه خود جدا نمیبازگردند، در حالی که اهل

 صلی هللا علیه و آله و سلم شخصیت همسران رسول خدا

  دو دسته هستند: صلی َّللا علیه و آله و سلم همسران رسول خدا

ایدار پ صلی َّللا علیه و آله و سلم اول: آنان که تا پایان عمر بر عهد و پیمان خویش با رسول خدا هدست

علیهم السالم و  در مورد اهل بیت صلی َّللا علیه و آله و سلم مانده و با پذیرش سخنان رسول خدا

 عاقبت به خیر شدند. مانند: ام سلمه، ام ایمن و... . علیه السالم پذیرش والیت امیرالمؤمنین

فا و صلی َّللا علیه و آله و سلم دوم: کساني هستند که نه تنها به عهد و پیمان خود با رسول خدا هدست

علیهم السالم چیزي  جا که توانستند در اذیت و آزار اهل بیت عصمت و طهارتنکرده، بلکه تا آن

 به آزار وصلی َّللا علیه و آله و سلم  در زمان رسول خدا کهایشه و حفصه د. مانند: عفروگذار نکردن

                                                           
 .121، ص 2، ج آيات واليت در قرآنمراجعه کنید:  .48

 .22قندوزي حنفي، ص  ةد، خطبه دوم و ینابیع المونهج البالغه .42

 .118، ص1سیوطي، ج ،جامع الصغير .30

 .1873، ص4ج  ،صحيح مسلم .31



اذیت ایشان پرداختند تا آن جا که خداوند متعال در مذّمت آنان آیاتي را نازل فرموده و آنان را تهدید 

 به طالق نمود.

َفإِّن َّللاَ ُهَو َمْوالَهُ َوِجْبِریُل َوَصالُِح اْلُمْؤِمِنیَن إِن َتُتوَبا إِلَی َّللاِ َفَقْد َصَغْت قُلُوُبُكَما َوإِن َتَظاَهَرا َعلَْیِه 

َرّبُه إِن َطلَّقُكّن أَن ُیْبِدلَُه أَْزَواجا  َخْیرا  ِمنُكّن ُمْسلَِماٍت ُمْؤِمَناٍت َقاِنَتاٍت  َواْلَمالَِئَكُة َبْعَد ذلَِك َظِهیر  * َعَسى

اگر شما )عایشه و حفصه( از کار خود توبه کنید )به نفع  34؛ْبَكارا  ائِحاٍت َثّیَباٍت َوأَ َتائَِباٍت َعاِبَداٍت سَ 

هاي شما دو نفر از حق منحرف گشته است و اگر بر ضد رسول خدا| دست به شماست زیرا( دل

دست هم بدهید )بدانید کاري از پیش نخواهید برد( زیرا خداوند یاور اوست، هم چنین جبرئیل و آن 

 ( و فرشتگان بعد از ایشان پشتیبان پیامبرعلیه السالم نینشخص صالح از مؤمنان )حضرت امیرالمؤم

هستند. امید است که اگر او شما را طالق دهد، پروردگارش به جاي شما  صلی َّللا علیه و آله و سلم

همسراني بهتر براي او قرار دهد، همسراني تسلیم، مؤمن، متواضع، توبه کار، عابد، هجرت کننده 

 باکره.چه غیر باکره باشند و چه 

موده و این اذیت و آزارها آن قدر علني بوده که حتي محدثان و مفّسران اهل سنت به آن اعتراف ن

 .33قدرت بر کتمان آن نداشتند

مشهور و صلی َّللا علیه و آله و سلم  حال به راستي کساني که این همه در آزار و اذیت رسول خدا

ر داخل شده و به مقام عصمت کبري نائل شوند یا توانند در آیه تطهیاند ميزبانزد خاص و عام شده

آن را به ایشان داده است،  هتند که خداوند متعال در قرآن وعداین که سزاوار عذاب و دوزخ الهي هس

 فرماید:آن جا که مي

آنها که خدا و  34؛َعَذابا  ّمِهینا   أََعّد لَُهمْ إِّن الِّذیَن ُیْؤُذوَن َّللاَ َوَرُسولَُه لََعَنُهُم َّللاُ ِفي الّدْنَیا َواْْلِخَرِة وَ 

دهند، خداوند متعال آنان را از رحمت خود در دنیا و آخرت دور ساخته و رسولش را اذیت و آزار مي

 اي آماده کرده است.دهد و براي آنها عذاب خوارکنندهمورد لعنت خویش قرار مي

 برخی همسراناذیت و آزار 

نسبت به خمسه  همسران رسول خدا صلی َّللا علیه و آله و سلم،برخی از تاریخ براي اذیت و آزار 

هم و  صلی َّللا علیه و آله و سلم در زمان رسول خدا . همهاي فراواني ذکر کرده استنمونه طیبه، 

و عیب جویي از حضرت  سالم َّللا علیها ؛ مانند: زخم زبان به حضرت فاطمه زهرااز رسول خدا پس

نسبت به حضرت  نیز صلی َّللا علیه و آله و سلم ، پس از رسول خداا سالم َّللا علیه خدیجه کبري

و به راه انداختن جنگ جمل که در آن  علیه السالم و امیرالمؤمنین علي سالم َّللا علیها فاطمه زهرا

ه ک علیه السالم هزاران نفر از مسلمانان کشته شدند، و دستور تیرباران  بدن مطهر امام حسن مجتبي

ده ذکر شدر منابع اهل سنت نیز و همه این موارد یکي از افراد خمسه طیبه و اهل کساء بودند 

 .35است

                                                           
 .5 و 2سوره تحریم، آیات  .34
 تحریم.سوره  5الي  3ذیل آیات  ،تفاسير اهل سنتمراجعه کنید:  .33
 .57 ،آیهاحزابسوره  .34
ها مجموعه روایات زخم زبان ،74، نامه 442ص  ،«المراجعات»در کتاب  علیه َّللا رحمة مرحوم سید شرف الدین .35

 صحیح بخاري گردآوري نموده است.  هاي عایشه را از کتب معتبر اهل سنت مانند:جویيو عیب



صلی َّللا علیه و  ر کنار رسول خداهنگامي که از عایشه در اواخر عمر سؤال شد: آیا دوست داري د

 علیه و آله و سلمصلی َّللا  در جواب گفت: خیر! زیرا من پس از پیامبر خدا ؟دفن شويآله و سلم 

 36.دفن کنید! صلی َّللا علیه و آله و سلم ام، مرا در بقیع در کنار همسران پیامبرحوادثي پیش آورده

مشخص است که خارج  صلی َّللا علیه و آله و سلم بنابراین تکلیف این دسته از همسران رسول خدا

ان از نیک که ی َّللا علیه و آله و سلمصل باشند اما آیا دسته اول از همسران رسول خدااز آیه تطهیر مي

 ؟یا خیر شوندميآیه تطهیر  شاملو ابرار بودند، 

 ودند ونیز در زمان حیات خویش بیان فرم صلی َّللا علیه و آله و سلم پاسخ این سؤال را رسول خدا

کساء یماني جمع نموده  دراهل بیت خود را  صلی َّللا علیه و آله و سلم آن حضرتآن هنگامي بود که 

صلی  و آیه تطهیر در شأن ایشان نازل شد. در این هنگام ام سلمه که از بهترین همسران رسول خدا

 صلی َّللا علیه و آله و سلم باعظمت، از رسول خدا هبا دیدن این صحن 37بود َّللا علیه و آله و سلم

صلی َّللا علیه و  ود. اما رسول خدادرخواست نمود که وارد کساء یماني شده تا مشمول آیه تطهیر ش

 فرمودند: آله و سلم

 .38و منزلت خود هستي، تو بر خیر هستي قام؛ تو بر مَخْیر َو أَْنِت َعلَى ِفي َمَكاَنكِ  أَْنتِ 

 به من فرمودند:  صلی َّللا علیه و آله و سلم رسول خدا گوید:در نقل دیگري است که ام سلمه مي

ْمُس َو َتْغُرُب. ِنَساِئي َصالِحِ  ِمنْ  أَْنتِ  ا َتْطلُُع َعلَْیِه الشه  َفلَْو َكاَن َقاَل: َنَعْم َكاَن أََحبه إِلَيه ِممه

فرمودند: تو از اهل بیت من هستي برایم بهتر بود از هر من هستي ولي اگر مي هتو از زنان شایست 

 .32کندخورشید بر او طلوع و غروب ميآن چه که 

اّم سلمه از عدم توفیق حضور در جمع اهل کساء است و خود  هگر غبطآن بیان این حدیث و امثال

د و این هستن صلی َّللا علیه و آله و سلم غیر از ازواج نبيعلیهم السالم  گر این است که اهل بیتبیان

گذشته از آن، هیچ یک  .40اندسنت نیز به آن اعتراف نموده مطلبي است که بسیاري از علماي اهل

در « آیه تطهیر»نیز چنین ادعایي را نکرده که  صلی َّللا علیه و آله و سلم از همسران رسول خدا

ب کساء و خمسه نازل شده است، بلکه از آنان چنین نقل شده که آیه تطهیر در شأن اصحا اوشأن 

                                                           
 .52، ص 2، ج طبقات الکبري؛ و 305، ص2، جالفریدعقد به نقل از:  ؛204، صشمیم والیت .36
اي است، وي نزد شیعه و سّني از احترام ویژه صلی َّللا علیه و آله و سلم رسول اکرم هاي صالح و شایستهام سلمه از زن .37

ی َّللا علیه و آله و صل هایي که رسول خدااند. یکي از مکاناز او به عظمت یاد کردهعلیهم السالم  برخوردار است و ائمه اطهار
هایي که خمسه طیبه را در زیر عباي خود جمع نموده و آیه تطهیر را خواندند، منزل ام سلمه بوده است، از دیگر مکان سلم

 است. سالم َّللا علیها زهرا ور یافته منزل حضرت فاطمهحدیث شریف کساء شرف صد
 140، ص: 4شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج.  38

 .133، صهمان .32
صلی َّللا  اند که عایشه نیز مایل بود وارد کساء شود اما رسول خداروایت نقل کرده 13برخي از تفاسیر فریقین در حدود  .40

ه ب صلی َّللا علیه و آله و سلم فرمودند: تنّحي )دور شو( تو از اهل بیت من نیستي! ومشخص است که رسول خدا علیه و آله و سلم
اند. البته در برخي روایات هم به دروغ کلمه انک علي خیر جعل شده است!! مراجعه کنید: خن فرمودهتناسب شخصیت افراد س

 .223، ص10ج ،تفسیر اثنا عشري؛ 1884، ص4، جصحیح مسلم؛ 24و  33، ص4، جشواهد التنزیل



یامبر هستند و هیچ یك از پ« سببى»به تعبیر دیگر، اهل البیت از اقوام . 41طیبه نازل شده است

 باشند.آن حضرت جزء اهل البیت نمى« نسبى»منسوبین 

 نکته های معرفتی و امامتی آیه تطهیر

 عصمت .1

ت خاص، چیزي جز عصمت با آن همه تأکیدا به دست می آیدتطهیر  هآی تک تک کلماتآن چه از 

 شود. مين فادهمطلق است

  )حصر حقیقي )اّنما 

 تکویني آن هم از جانب خداوند متعال )یرید َّللا( هاراد 

  )اذهاب همراه با الم تأکید )لیذهب 

 عموم نمودن آن هرجس همراه با الف و الم اساااااااتغراق )الرجس( نکره در سااااااایاق نفي و افاد 

 دشوهاي ظاهري و باطني را شامل ميمطلق آلودگي

  تطهیرا(مفعول مطلق تأکیدي که در پایان آیه آمده )یطهرکم 

از جانب خداوند  اهل بیت علیهم السالمصمت کامل و مطلق به همه با هم گواه روشني بر اعطاء ع

بنابراین  .44گذارداي باقي نميین شک و شبههترمتعال است به نحوي که براي هیچ کس جاي کوچک

لیهم ع یتترین و زیباترین دلیل بر وجود عصمت اهل بترین، مستدلتطهیر گویاترین، صریحه آی

 است.السالم 

 عصمت و جایگاه آن

است. ضرورت این بحث هنگامي « عصمت»شناسي، بحث ترین مباحث در علم امامیکي از مهم

در گرو اثبات عصمت است  علیه السالم مشخص خواهد شد که بدانیم حجیت قول و فعل و تقریر امام

توان به عمل و سخن امام اعتماد کرد یا به آن استناد نمود! در نتیجه یکي از اهداف و بدون آن نمي

 مّهم وجود امام که همان هدایت است نقض خواهد شد.

 تعریف عصمت

از َعَصم معادل َمَسکَ به معناي نگهداري و گرفتن است و اعتصمام به معناي « عصمت»لغت 

 .43اي مصون و محفوظ و منزه از خطاستتمساک و معصوم به معناس

 : دودنفرم علیه السالم حضرت امام صادق

ومُ  ِ َو َقالَ  ُهَو اْلُمْمَتِنعُ  اْلَمْعصااُ ِ ِمْن َجِمیِع َمَحاِرِم َّللاه ُ َتَباَرَك َو َتَعالَى ِباَّلله ْم ِباَّللهِ  َّللاه  َو َمْن َیْعَتصااِ

                                                           

صلی َّللا  در منابع معتبر اهل سنت روایات مختلفي را از قول عایشه، زینب و ام سلمه که هر سه از همسران رسول خدا .41
اند که آیه تطهیر در شأن اصحاب کساء و خمسه طیبه نازل شده است. اند نقل کردهبا درجات گوناگون بوده علیه و آله و سلم

 .55، ص2، جآيات واليت در قرآنرجوع کنید: 
پانزده نکتة ظریف و  ذیل آیه تطهیر،« جواهر النقدین في فضل الشرفین»سمهودي از علماي معروف اهل سنت در کتاب  .44

ریف کتاب ش کند. مراجعه کنید:اشاره مي علیهم السالم زیبا را از این آیه استخراج نموده و به جایگاه رفیع حضرات اهل بیت

 .538و 532، ص 4، ج«الحقاحقاق »
 .442؛ و فرهنگ نوین، ص333المفردات في غریب القرآن، ص. 43



َتِقیمٍ  َفَقْد ُهِدَي إِلى راٍط ُمساااْ معصاااوم کساااي اسااات که به توفیق و مدد الهي از همه  .44صاااِ

هر کس خود را به خدا بسااااپارد و »فرماید: محارم الهي محفوظ مانده و خداوند متعال مي

 .45«شوددرآید به راه راست هدایت مي در پناه او

لغزش و خطا محافظت به اعتقاد شیعه امامیه، عصمت نیرویي الهي است که انسان را از هرگونه 

 کند.مي

 موارد عصمت

شود از این رو به برخي از ي عصمت گسترده و وسیع است و شامل عصمت علمي و عملي ميهدایر

 کنیم:موارد آن اشاره مي

 هم در ادراک آن و هم در حفظ آن و هم در ابالغ آن. عصمت در وحي؛ .1

 عصمت از گناه و معصیت؛ کبیره باشد یا صغیره. .4

 نسبت به جرم و جنایت؛ عمدي باشد یا سهوي.عصمت  .3

 عصمت در لغزش و خطا؛ ظاهري باشد یا باطني. .2

 عصمت در سهو و نسیان؛ در خواب باشد یا بیداري. .5

 عصمت نسبت به ترک اولي انجام مکروه یا ترک مستحب. .1

 عصمت از رذائل اخالقي؛ شک و تردید در احکام و مسائل دیني باشد یا دنیوي. .7

 گفتار و رفتار؛ در سیره فردي و خانوادگي باشد یا اجتماعي.عصمت در  .8

 .46و عادت باشد یا خالف مرّوت عصمت نسبت به افعال قبیح و ناپسند؛ خالف عرف .2

 عصمت در زمان؛ قبل از رسالت یا امامت باشد یا پس از آن )از آغاز والدت تا پایان عمر(.. 10

 انواع عصمت

ها داراي اقسام و مراتبي است، که از جانب خداوند ویژگي مقام عصمت نیز مانند دیگر صفات و

 متعال به هر صنف و گروه از معصومین درجات و مراتبي از آن عطا شده است.

اي که گذشت ـ تنها به چهارده گانهعصمت در علم و عمل و به طور مطلق ـ موارد ده هکامل همرتب

علیهم السالم همانند دیگر صفات و  دارد. عصمت اهل بیتعلیهم السالم اختصاص  معصوم

هاي آنان مطلق و در اوج کمال است، همان طور که علم آنان کامل، والیتشان تمام و صفاتشان ویژگي

 در حد کمال مطلق است.
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شود، هر چند در بین مردم موجب وهن و تحقیر میخالف مرّوت یا عرف و عادت کارهاي سبک و انجام اموري است که  .46

 ي که در شأن او نیست.خطا و گناه نباشد مانند: خوردن غذا در کنار خیابان براي کس



دیگر عصمت را انبیاء الهي و فرشتگان الهي دارا هستند، یعني از هرگونه گناه و معصیت در  همرتب

یان، در امر ادراک وحي و ابالغ آن مصون هستند؛ اما ممکن است از افعال و اعمال و سهو و نس

آنان ترک اولي سر بزند که البته این امر نافي مقام عصمت و نبوت نیست. همان طوري که به برخي 

هاي انبیاء یا فرشتگان الهي در آیات و روایات اشاره شده است. مانند: ترک از ترک اولي یا لغزش

 ا لغزش فطرس ملک و... .اوالي حضرت یونس ی

اما همین ترک اولي یا مستحب یا انجام مکروه، هر چند گناه و معصیت نیست در مورد چهارده 

 باشد.وجه متصّور نميبه هیچ علیهم السالم معصوم

 فرمودند:  علیه السالم امیرالمؤمنین

َ َتَباَرَك َو َتَعالى َرَنا َو َعَصَمَنا، َو  إِنه َّللاه َتُه ِفي أَْرِضِه، َو َجَعلََنا َمَع  َجَعلََنا ُشَهَداَء َعلىَطهه َخْلِقِه َو ُحجه
همانا خداوند متعال به ما طهارت و عصمت  .47اْلقُْرآِن، َو َجَعَل اْلقُْرآَن َمَعَنا، اَل ُنَفاِرقُُه، َو اَلُیَفاِرقَُنا

ي زمین قرار داده و ما را با ارزاني داشته و شاهدان و گواهان بر خلق خود و حجت خویش بر رو
شویم همان گونه که قرآن نیز از ما جدا قرآن و قرآن را با ما قرین ساخته و ما از قرآن جدا نمي

 شود.نمي

 تفسیر تاریخي آیه تطهیر 

علیهم  تاریخ به وضوح شاهد و گواه صادقي است بر آیه تطهیر و این که اهل بیت عصمت و طهارت

اند و هیچ کس کمترین ه امانت، صداقت، پاکي و طهارت مشهور و معروف بودهالسالم از بدو تولد ب

 گناه و قصور و تقصیري از آنان سراغ نداشته است.

قبل از رسالت و در دوران جاهلیت به محّمد امین ملقب بوده  صلی َّللا علیه و آله و سلم پیامبر اکرم

جاهلیت را براي  اي پرستش بت و عمل به رسوماتاست. تاریخ جاهلیت و پس از آن، لحظه

ثبت و ضبط نکرده و مورخان مشهور اهل سنت، حتي آنان که نسبت  ی علیه السالمامیرالمؤمنین عل

اند، نتوانستند یک لغزش و خطا و بغض و کینه داشته علیهم السالم به اهل بیت عصمت و طهارت

گناه و معصیت را براي امامان معصوم شیعه صلوات َّللا علیهم اجمعین ثابت کنند و تاریخ چیزي از 

 آورد. این درعلیهم السالم به یاد نمي مکروه و ترک اولي، شرک، شک و تردید را نسبت به اهل بیت

کامل و در دوران خفقان بني  هدر تقی علیهم السالم و طهارت حالي است که همه اهل بیت عصمت

 امیه و بني عباس به سر برده و قلم؛ در دست دشمنان پر کینه و عنود و لجوج ایشان بوده است.

در مقابل با وجودي که بني امیه و بني عباس بر مسند حکومت بوده و تاریخ به اختیار و میل ایشان 

و منکر، گناه و معصیت، ظلم و ستم و لغزش و خطا بوده را براي خورد آن چه فحشاء رقم مي

غاصبان خالفت و حاکمان جور خود ثبت و ضبط نموده و آنان نیز از انجام علني گناه و معصیت 

 ابایي نداشتند و این شهادت تاریخ دلیل روشن و استداللي قوي بر صحت آیه تطهیر در شأن اهل بیت

 .48علیهم السالم است

 علم .2
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است که در پایان ادله نقلي و عقلي در همین کتاب به عنوان یک دلیل « شهادت تاریخ» ^یکي از دالئل عصمت اهل بیت .48

 شود.مستقل و قابل توجه مطرح مي



یکی از معارف امامتی که از آیه تطهیر استفاده می شود، علم است. طبق ادله عقلی و نقلی کسی که 

امامت و رهبری جامعه را عهده دار می شود باید دارای علم کامل و مطلق باشد و از هر گونه جهل 

الهی  و شک و تردید عاری باشد. کسی که ذره ای جهل در او باشد شایستگی امامت و رهبری مطلق

را ندارد، چرا که امام علیه السالم محل مراجعه تمام موجودات عالم خلقت، در تمام امور است. به 

همین منظور خداوند متعال به امامان معصوم علیهم السالم علم کامل و مطلق را عطاء کرده است و 

 آیه تطهیر نشانه ای از علم امامان معصوم علیهم السالم است.

 علیه السالم در خصوص علم امامالهام امام رضا 

در مقدمه کتاب علم امام علیه اسالم می رحمة َّللا علیه آیة َّللا شهید سید محمد علی قاضی طباطبایی 

که به حوزه علمیه نجف اشرف  قبل از آن ،در ایام تحصیالت علمی خود در حوزه علمیه قمنویسند: 

به تحصیل علم اصول دین داشتم و از  تشرف حاصل نمایم، ذوق و شوق سرشار و عالقه مخصوصی

السالم بسیار کوشش کردم که اعتقاد خود را در این  مامبر و امام علیهاآن جمله در مساله علم پی

موضوع استوار نمایم و در راه وصول به این مطلب، دست توسل به دامن اهل بیت عصمت علیهم 

و اطهر امام رضا علیه السالم گذرانیدم  السالم زدم . سعادت یاری کرد و مدتی در جوار حرم مطهر

مبارک و چند روزی توسل به حضرت امام رضا علیه السالم نموده و در حرم مطهر در پشت سر 

می خواستم در موضوع علم امام علیه السالم توجهی از آن حضرت بشود و اعتقاد خودم  می نشستم و

بارک قرار گرفته و در تفکر بودم که را محکم نمایم. تا روزی در حرم مطهر در مقابل ضریح م

ناگهان به قلب من الهام شد که در موضوع علم پیغمبر و امام علیه السالم آیه شریفه تطهیر کافی است 

انما یرید َّللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت »و به موجب مفاد آیه مبارکه خداوند می فرماید: 

پلیدی را بر کند، و هر چه  های از شما اهل بیت ریشهخداوند، اراده فرموده تنها . ویطهرکم تطهیرا

 «.دپاک گردانشما را بیشتر 

نای انواع به مع« الرجس»مدتی در آیه شریف تطهیر تأمل و تفکر نمودم تا آن که متوجه شدم کلمه

آلودگی ظاهری و باطنی، مادی  و معنوی، و انواع اوصاف ناپسند و رذیله می باشد و یکی از 

و پلیدی، راه یافتن ظلمات جهل و ناد انی در وجود منور و مقدس حضرات مصادیق رجس 

معصومین علیهم السالم است. بنابراین در تمامی احکام دین و تمامی علوم و امور تکوینی و 

موضوعات خارجی، جهل و نادانی در ساحت مقدس ایشان راه ندارد، چرا که جهل یکی از بزرگ 

  .42ترین آلودگی های معنوی است

 والیت و امامت .3

تمام ویژگی ها و صفات اهل بیت علیهم السالم به علم و عصمت و والیت برمی گردد. علم منشأ 

عصمت و عصمت منشأ والیت است. به این معنا که والیت تاّمه و امامت کلّیه الّهیه از آن کسی است 

که علم مطلق و عصمت کامل دارد. و این سه ویژگی ممتاز و صفت برتر که اوج آن با تمامی 

 رجات کامله آن در اهل بیت علیهم السالم تجلی یافته در آیه تطهیر جمع شده است. د

 برترین و مهم ترین دلیل بر عصمت اهل بیت علیهم السالم آیه تطهیر است.

 آیه تطهیر با نفی انواع ظلمت و جهل، نشان دهنده علم مطلق و کامل است.

                                                           
عالمه محمد  ، اثربر کتاب علم امام تبریز( )امام جمعهقاضی شهید مقدمه ، به نقل از:408. امام حاضر، مدیر ناضر، ص 49

 . 11 -14حسین مظفر، ص 



 و نتیجه علم و عصمت، والیت و امامت است.

 طلق از امام به دلیل عصمت مطلقاطاعت م

خداوند متعال در قرآن به اهل ایمان فرمان می دهد از خدا و رسول و امامان معصوم علیهم السالم 
 بدون هیچ قید و شرطی و به صورت مطلق اطاعت کنید:

ُسوَل َو أُولِي اْْلَْمِر مِ  َ َو أَطیُعوا الره َها الهذیَن آَمُنوا أَطیُعوا َّللاه  .50ْنُكمیا أَی 

 اید از خدا و از پیامبر خدا و صاحبان امر اطاعت کنید.كه ایمان آورده اى كسانى

و شرط براى  قیداطاعت از امام بدون هیچ قید و شرطى بر همه واجب است و اطاعت بىبدیهی است 
غیر معصوم ممكن نیست. غیر معصوم ممکن است خطا و اشتباه کند در نتیجه اطاعت از او مشروط 
به عدم اشتباه است، همان گونه که خداوند متعال در اطاعت از پدر و مادر قید و شرط آورده و می 

 فرماید:

ْیَنا اْْلِْنساَن بِوالَِدْیِه ُحْسنا  َو إِْن جاَهداكَ    .51ما لَْیَس لََك ِبِه ِعْلم  َفال ُتِطْعُهما لُِتْشِرَك بي َو َوصه

و ما به انسان توصیه كردیم كه به پدر و مادرش نیكى كند و اگر آنها تالش كنند كه براى من شریكى 
 .قائل شوى كه به آن علم ندارى از آنها اطاعت مكن

اگر قرار شود امامى  . و از سوى دیگراطاعت بدون قید و شرط مخصوص معصوم استپس 
 سراغ غیر معصوم رفت. نباید به انتصاب یا انتخاب شود، با وجود معصوم

در مقام پاسخ به تقاضاى امامت حضرت ابراهیم علیه السالم و پس از این كه آن حضرت خداوند 
كند، و پس از وصول به گذارد، او را به امامت نصب مىامتحانات سخت و مشكلى را پست سر مى

دهد. ولى در یامبرى و اولو العزمى و خلیل الّرحمن بودن، منصبى باالتر به نام امامت به او مىپ
 فرماید:اش مىمقابل تقاضاى آن حضرت براى استمرار امامت در نسل و ذرّیه

الِِمینَ »  «رسد.عهد امامت من به ظالمین نمى 52ال َیناُل َعْهِدي الظه

اند كند و كسانى كه حّتى قبل از امامت آلوده به ظلم شدهعصمت را جزء ال ینفّك امامت مطرح مى و
 .53داندرا شایسته امامت نمى

  

 استناد اهل بیت علیهم السالم به آیه تطهیر

 آن ـ که مقام موهبتي عصمت کامله است ـ چهارده معصوم هو نتیج« آیه تطهیر»توجه به عظمت با 

در شأن خود اشاره نموده و در « تطهیر هآی»هاي مختلفي به نزول ا و مکانهالسالم در زمانعلیهم 

برخي علماي اهل سنت در مقابل مقام عصمت اهل  اند.تناد کردهمقام مناظره با دشمنان خود به آن اس
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 حرا مطرعلیهم السالم دست به شبیه سازي زده و بحث عدالت صحابه )عصمت تمامي صحابه(  بیت

سازي و هم قرینهعلیهم السالم را مخدوش سازند  ند تا به خیال خود هم مقام عصمت اهل بیتنمود

 چنین صلی َّللا علیه و آله و سلم قابل توجه آن که هیچ یک از صحابه رسول خدا هنمایند. اما نکت

اند، اما اهل بیت عصمت و اند و به آن نیز استناد نکردهعدالتي )عصمتي( را براي خود قائل نبوده

هاي گوناگون بحث عصمت خود را مطرح هاي مختلف و در مکانعلیهم السالم با بیان طهارت

 رایطي مطابقنمودند تا پیروان خود را به آرامش واقعي برسانند که گفتار و رفتار آنان در هر شمي

باشد و این که راه صحیح و هموار، راه آنان است واقع و مورد رضایت حضرت حق عّزو جّل و مي

 شود.علیهم السالم اشاره مي هایي از استناد اهل بیتکه به نمونه

 به آیه تطهیر صلی هللا علیه و آله و سلم استناد رسول خدا

 در ضمن حدیثی مفصل فرمودند: صلی هللا علیه و آله و سلم رسول خدا

ْجَس أَْهَل ا الَقَبائِلَ  َجَعلَ  ُ لُِیْذِهَب َعْنُكُم الرِّ َبْیِت َو لْ ُبُیوتا  َفَجَعلَِني فِي َخْیِرَها َبْیتا  َو َذلَِك َقْولُُه: إِنهما ُیِریُد َّللاه
ُنوبِ ُیَطهَِّرُكْم َتْطِهیرا َفأََنا َو أَْهُل َبْیِتي ُمَطههُروَن ِمَن ال  .54ذ 

خداوند متعال افراد بشر را به صورت قبیله قبیله قرارداد تا شناخته شوند و فرمود: }َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبا  

ترین فرزندان آدم هستم... سپس و من باتقواترین و گرامي 55َوَقَباِئَل لَِتَعاَرفُوا إِّن أَْكَرَمُكْم ِعنَدَّللاِ أَْتَقاُكْم{

ها قرار داد و این همان سخن هایي آفرید و مرا در بهترین خانوادهت خانوادهاین قبائل را به صور

خداوند متعال است که: }إِّنَما ُیِریُد َّللاُ لُِیْذِهَب َعنُكُم الّرْجَس أَْهَل اْلَبْیِت َوُیَطّهَرُكْم َتْطِهیرا {، پس من و 

 اهل بیت من از همه گناهان پاک و مطهر هستیم.

 به آیه تطهیر علیه السالم امیرالمؤمنیناستناد 

در موارد متعددي به آیه تطهیر و تطبیق آن بر خود استناد کرده و دیگران  علیه السالم حضرت علي

دي اشتند. یکي از موارکمترین تردیدي ند علیه السالم در تطبیق این آیه به وجود مقدس امیرالمؤمنین

یوم »استناد نمودند در همان منا شده بود که در به آیه تطهیر  ی علیه السالمکه حضرت عل

 برگزار شد. 56«الشوري

با برشمردن فضائل خود و اقرار گرفتن از دیگران خطاب به اهل شورا  علیه السالم حضرت علي

 فرمودند:

ْطِهیِر َحْیُث َیقُو ُ ِفیِه آَیَة الته ِ َهْل ِفیُكْم أََحد  أَْنَزَل َّللاه ْجَس أَْهلَ  لُ َفأَْنُشُدُكْم ِباَّلله ُ لُِیْذِهَب َعْنُكُم الرِّ  إِنهما ُیِریُد َّللاه
شما را به خدا قسم آیا در بین شما غیر از من کسي  .57..اْلَبْیِت َو ُیَطهَِّرُكْم َتْطِهیرا  َغْیِري َقالُوا اللهُهمه ال

 هست که آیه تطهیر در شأن وي نازل شده باشد؟ اهل شوري گفتند: نه به خدا سوگند!

                                                           
 .122، ص 5، ج المنثورالدر .54

ن تریدادیم تا یکدیگر را بشناسد ولي بدانید که گراميها قرار ها و قبیلهشما را به صورت گروه»: 13 سوره حجرات، آیه .55

 «.ترین شماستشما نزد خدا با تقوا

 یوم الشوري روزي بود که عمر شش نفر را برگزید تا پس از مرگ وي یک نفر را به عنوان خلیفه انتخاب کنند. .56

 .322ص ،نهج الحق و کشف الصدق .57



 سالم هللا عليها نتيجه شاهد خواستن از حضرت فاطمه

 سالم و فاطمه زهرا علیه السالم در جریان غصب فدک هنگامي که غاصبان خالفت از امیرالمؤمنین

خطاب به ابوبکر فرمودند: آیا قرآن  علیه السالم حضرت علي 58تقاضاي شهود نمودند،َّللا علیها 

فرمودند: آیه تطهیر در شأن چه کساني نازل شده  علیه السالم اي؟! گفت: آري! حضرت عليخوانده

فرمودند:  علیه السالم است؟ ابوبکر اقرار کرده و گفت: در شأن شما نازل شده است. حضرت علي

کني؟ شهادت دهند که عمل خالفي مرتکب شده چه ميسالم َّللا علیها  اگر جمعي بر علیه فاطمه زهرا

کنم. کنم، همان گونه که بر دیگر زنان مسلمین حد جاري ميابوبکر گفت: بر او حّد جاري مي

ت: فران هستي! گفدر این هنگام فرمودند: پس اي ابابکر تو نزد خدا جزء کا علیه السالم حضرت علي

فرمودند: به دلیل آن که شهادت خداوند متعال به طهارت و عصمت  علیه السالم چرا؟ حضرت علي

اي همان گونه که اي و شهادت دروغ مردم را بر علیه او پذیرفتهرا رد کرده سالم َّللا علیها فاطمه

اي... در این هنگام مردم کرده رد سالم َّللا علیها را در بخشش فدک به فاطمه |حکم خدا و رسول خدا

لیهما ع گفتند به خدا سوگند که علي ابن ابیطالبنگریستند و ميکه شاهد ماجرا بودند به یکدیگر مي

 .52گوید(گوید )و ابوبکر دروغ ميميراست  السالم

 به آيه تطهير عليه السالم استناد امام حسن مجتبي

اي براي مردم خطبه علیه السالم پس از شهادت امیرالمؤمنین علي علیه السالم امام حسن مجتبي

 قرائت فرمودند:

َها النهاُس َمنْ  اِعي  َعَرَفِني أَی  ِذیِر الده َفَقْد َعَرَفِني َو َمْن لَْم َیْعِرْفنِي َفأََنا اْلَحَسُن ْبُن َعلِيٍّ َو أََنا اْبُن اْلَبِشیِر النه
ِ ِبإِْذِنِه وَ  َراِج اْلُمنِیِر أََنا ِمْن أَْهِل اْلَبْیِت الهِذي َكاَن َیْنِزُل ِفیِه َجْبَرئِیُل َو َیْصَعُد َو أََنا ِمْن أَْهِل ا إِلَى َّللاه َبْیِت لْ السِّ

ْجَس َو َطههَرُهْم َتْطِهیرا   ُ َعْنُهُم الرِّ شناسد و شناسد که مياي مردم! کسي که مرا مي .60الهِذیَن أَْذَهَب َّللاه
شناسد بداند من حسن فرزند علي ابن ابیطالب هستم... و من از اهل بیت پیامبري که مرا نمي کسي

هستم که خداوند متعال آنان را از هرگونه پلیدي و ناپاکي دور نموده و به طهارت و پاکي مطلق 
 رسانده است.

 به آیه تطهیر علیه السالم استناد امام سجاد

 در اسارت شامیان علیهم السالم هنگامي که با کاروان اهل بیت السالمعلیه  حضرت امام زین العابدین

نگریستند به آن مرد شامي که براي تحقیر و سرزنش بودند و مردم شام به چشم خارجي به آنان مي

 علیهم السالم آمده بود چنین فرمودند: اهل بیت

                                                           
ملکیت اوست و اگر دیگري ادعایي غیر از آن داشت باید شاهد  باشد نشانهميچه که در دست انسان آن « ید»طبق قاعده  .58

 بوده نشانه مالکیت ایشان سالم َّللا علیها بیاورد نه کسي که مالک است، بدیهي است چون فدک در دست حضرت صدیقه کبري

 اما با این وجود حضرت فاطمه علیها سالم َّللا است و غاصبان فدک باید براي اثبات ادعاي خود شاهد بیاورند نه حضرت فاطمه

ن را به عنوا صلی َّللا علیه و آله و سلم و ام ایمن همسر رسول خدا علیه السالم هایي چون امیرالمؤمنینشخصیت سالم َّللا علیها

را  سالم َّللا علیها شاهد آوردند ولي غاصبان خالفت ضمن جسارت و اهانت به شهود، باز هم شهادت حضرت صدیقه کبري

 نپذیرفتند.

علیه  : اذن کنت عندَّللا من الکافرین قال: ولم؟ قالعلیه السالم وقال». 24، ص1، جاالحتجاج علي اهل الجاج للطبرسي .52

: النک رددت شهادة َّللا بالطهارة و قبلت شهادة الناس علیها کما رددت حکم َّللا و حکم رسوله أن جعل لهافدکا... و نظر السالم
 .«علیهما السالم م و قالوا صدق وَّللا علی ابن ابیطالببعض الناس الی بعضه

 .412، ص 45، ج بحاراالنوار .60



؟!؛ آن مرد شامي ْیِت َوُیَطّهَرُكْم َتْطِهیرا  َعنُكُم الّرْجَس أَْهَل اْلبَ إِّنَما ُیِریُد َّللاُ لُِیْذِهَب  حزابِ االَ  نَ مِ  أتَ رَ ما قَ أَ 

دند: بله مقصود از اهل بیت فرمو علیه السالم گفت: مگر مراد این آیه شما هستید؟ حضرت امام سجاد

 .61ما هستیم!تطهیر آیه در 

 به آیه تطهیر علیه السالم استناد امام محمد باقر

ا اَل ُنوَصفُ  :علیه السالم فرمودند باقر محمدامام  ْجَس َو ُهَو  إِنه ُ َعْنُهُم الرِّ َو َكْیَف ُیوَصُف َقْوم  َرَفَع َّللاه
توان گروهي را توصیف کرد هیچ کس توان توصیف ما اهل بیت را ندارد، چگونه مي 64...؛الشِّْركُ 

 ک را از آنها دور نموده است.رکه خداوند متعال رجس یعني ش

علیهم السالم به آن مباهات نموده و در  از آیاتي است که ائمه اطهار« آیه تطهیر»که، سخن آن پایان

اند. و این آیه گویاترین آیه در باب عصمت علیهم السالم به آن احتجاج نموده برابر دشمنان اهل بیت

 .63کندعلیهم السالم است و برتري آنان را در امامت ثابت مي چهارده معصوم

 

 

                                                           
 .34، ص 4، ج لقواعد التفضيل التنزيلشواهد  .61
 .184، ص 4، ج الکافي .64
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