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مصونيت همسران پيامبر(ص) از خطا ،راز همجواری آیه تطهير با آیات
*

مربوط به ایشان

سيدحسين سيدموسوي

**

چکيده
بخشی از آیه  33سوره احزاب که به آیه تطهیر معروف است از جها ت گونا گو
مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است .از جمله چرایی قرار گرفتن ایان آیاه در
می آی ت مربوط به همسرا پی مبر(ص) است .این امر ب عث شاهه اسات کاه در
مصهاق اهل البیت اختالف ایج د شود کاه آیا موراور همسارا پیا مبر(ص) اناه
چو نکه سی ق آی ت چوین است؟ ی مقصود علی(ع) و خ نواده اش میب شه چو نکه
دالیل مختلف آ را اثب ت میکوه؟ ب خروج همسرا از مصهاق اهل البیت ،برخی
از مفسرا و متکلم به این چرایی پ سخ دادهانه و علل آ را ،کا کارد فشا ر
روانی بر پی مبر(ص) به جهت در معرض اته م باود و در فییلتتراشای بارا
خ نها خویش ،ع دت عرب و فصیح که از موضوعی به موضوع دیگر میرونه
و خط بش متف وت میشود ،وی چو گردآور قرآ بعه از رحلات پیا مبر(ص)
بوده است ،گردآور کووهگ دقت الزم را نهاشتهانه .ب نقه و تحلیل این پ سخه
به نرر میرسه علت ه جوار آیه تطهیر ب آی ت مربوط به همسرا پیا مبر(ص)
اعال مصونیت ایش از خط  ،به شرط پیرو از اهل بیت اسات .چارا کاه اهال
البیت ام زمین و انس نه از گمراهی و هالکت هستوه .بو بر این قرآ به همسارا
پی مبر(ص) اعالم میدارد که شم ب یستی از ایش جاها نشاویه تا از خط ها
احتم لی در ام بم نیه.
کليد واژهها :آیه تطهیر ،مصونیت همسرا پی مبر(ص) ،اهل بیت.
* ت ریخ دری فت 98/03/08 :ت ریخ پذیرش400/01/13 :
** دانشی ر گروه مع رف اسالمی دانشکهه الهی ت و مع رف اسالمی دانشگ ه فردوسی مشهه

shmosavi@um.ac.ir
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 -1مقدمه
قرآ از ابتها نزول مورد توجه مسلم ن و غیر ایش قرار گرفته است .ایان کتا ب از آ
جهت اهمیت فوقالع ده ی فته که عالوه بر کالم الهی بود برا هاهایت انسا ها فرسات ده
شهه است .مفسرا ب بررسی شأ و سبب نزول ،ت ریخ و ج معاها کاه ایان کتا ب در آ
ن زل شهه است تالش کردهانه مورور کالم الهی را روشن کووه .از آنج که این کتا ب دارا
بطنه

گون گو است ،هرکس به فراخور موقعیت خویش به تفسیر و تحلیل آ پرداختاه

است .یکی از مب حث مه در این کت ب بحاث ام مات بعاه از پیا مبر(ص) اسات .در ایان
خصوص آی ت فراوانی از جمله :مب هلاه ( 61آلعمارا ) ،تبلیا( ( 67م ئاهه) ،ماودت (23
شور ) ،والیت ( 55م ئهه) ،تطهیر ( 33احزاب) و  ...وجود دارد .هار یاا از ایان آیا ت
مورد موشک فی موافق

و مخ لف

شبه تی مطرح شهه که از زوای

ام مت قرار گرفته است .در مورد آیه تطهیر ساااالت و
گون گو به آنه پرداخته شهه است.

 -1-1آیه تطهير
آیه تطهیر در قرآ بخشی از آیه  33سوره احزاب است .در ایان ساوره از آیاه  28تا 34
اُّ لْا
مب حثی درب ره همسرا پی مبر(ص) مطرح شهه است .این آی ت چویناناه :اي أَيُّا َها لنَِّب ُّ
اَّ
ْرا سانم ِّْ ِبْ َرانلم ا َ ا ا (َ )28و إن ْكَّا ْ ِب
ك إن ْكَّا ْ ِب
ِلَزولجا َ
اَّ رْاان َن لاَ ا َُّ لنااَُّز َو زيََّتَها نَاتَما ن َ
َْ أ َْوااتسم ِّْ ِبْ َو أ َ
ِبلر لْلخ َنَُّ نَإ ِبن ِب
رْن َن ِب
اُّ َواْ َتت
لَّللَ أ َ
لَّللَ َو َر ْرونَهْ َو لنَ َ
َع ِبَ نل ْمحسَّ ت وَّ ِّْ ِبْ أَجنلا َعظ ما ا ( )29اي زسا ََ لنَِّب س
وَّ ِّْ ِبْ بف م َ ٍ ٍ
ك َعلَى ِب
لَّلل يَسريلا (َ )30و َوْ يَاقَّْاْ واَّ ِّْ ِبْ ِبَّلل َو
ذلب ضم َفْ َو ك َن ذن َ
شة ْوبَسََّة يْض َعف ََلَ لن َم ْ
َم ٍَ و َْ لنَّسس َ إن
ِبُّ نَس ْ ِب
َّ َكأ َ
َر ْرونه َو رَام َم ص ا ا زاْؤِت أَج َنه َو ِبنرَْ َو أَعتََان ََل رزل ا َكنمي ا( )31اي زس ََ لنَّ س
ضاام َْ ون َقااوط نَا َل َم ا َ لنِبااذ ي لَالبااه َوا َانَ َو لْالا َاْ لَااوُا َوم ْنون ا ا(َ )32و لَاان َن ي بْا ْااور ِّْ ِبْ َو ُ
لرِبا َق ا ْ ِب
اَّ نَا ََ َ
اْ ِب
لَّللَ َو َر ْرااونَهْ إ ِبُا يْنيا َْ ِب
لنةكا َُّ َو أَ م َاْ ِب
ج لْل هلِبااة لِلْوى َو أَلم َاْ ِب
ارج َْ رَا َُّ
رَ َِب
لنَّا َُّ َو َر َ
رَ
لَّللْ ن ْاذه َ َعااَّ ِّْ ْ
لَّلل َو لاِّ َماة إ ِبن ِب
س أَه َ لنبَ ْ َو يْلَ سه َنْك رَلهريلا(َ )33و لذ ْكن َن و يْاتلى ي بْا ْاور ِّْ ِبْ واْ َايت ِب
لَّللَ كا َن
س
لننج َ
نَل ف ا َخبريلا(.)34
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اى پی مبر ،به همسرانت بگو :اگر خواه زنهگى دنی و زیوت آنیه ،بی ییه ت مَهرتا را
بهه و خُرّم شم را ره کو ( .)28و اگر خواست ر خاها و فرسات ده وى و ساراى آخرتیاه،
پس به راستى خها براى نیکوک را شام پا داش بزرگاى آما ده گردانیاهه اسات( .)29اى
همسرا پی مبر ،هر کس از شم مب درت به ک ر زشتِ آشاک رى کواه ،عاذابش دو چواها
خواهه بود؛ و این بر خها همواره آس است( .)30و هر کس از شم خها و فرسات دهاش را
فرم

بَرَد و ک ر ش یسته کوه ،پ داشش را دو چوها مىدهی و برایش روزىِ نیکاو فاراه

خواهی س خت ( .)31اى همسرا پی مبر ،شم م نوه هیچ یا از زن

دیگر نیستیه ،اگر سَرِ

پروا داریه پس به ن ز سخن مگوییه ت آنکه در دلش بیم رى است طما ورزد؛ و گفتا رى
ش یسته گوییه( .)32و در خ نهه یت

قرار گیریه و م نوه روزگ ر ج هلیّاتِ قاهی زیوتها ى

خود را آشک ر مکویه و نم ز برپ داریه و زک ت بههیه و خها و فرست دهاش را فرم بریاه.
خها فقط مىخواهه آلودگى را از شم خ نها بزدایه و شم را پ ك و پ کیزه گرداناه(.)33
و آنچه را که از آی ت خها و سخو ِ حکمت آمیز در خ نهه ى شم خواناهه ماىشاود یا د
کویه .در حقیقت ،خها همواره دقیق و آگ ه است(.)34
 -1-2شأن نزول
شأ نزول آی ت مربوط به ن س زگ ر همسرا پی مبر(ص) ب ایش اسات کاه خهاوناه آ
حیرت را در حفظ و ی طالق داد ایش

مخت ر اعالم کرد ،از اینرو آیه  28به آیه خیا ر

(تخییر) معروف است (احمهبنحوبال 108/42 :1416 ،و  ،182بخا ر ،244/4 :1410 ،
مسل بنحج ج .)1104/2 :1412 ،در ح لی که شأ نزول آیه تطهیر پی مبر(ص) ،علای(ع)،
حسوین(ع) و حیرت ف طمه(ع) اسات (کلیوای ،8/2 :1430 ،ابانب بویاه،403/2 :1416 ،
احمهبنحوبل ،180/5 :1416 ،ترمذ  .)192/5 :1419 ،این واقعه باه حاهیث کسا نیاز
معروف است و آث ر حهیثی و کالمی و تفسیر این م جرا را مطرح کردهانه.
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 -1-3مسأله
درب ره آیه تطهیر سواالت گون گونی مطرح است :مورور از اهلالبیت در این آیه چه کسا نی
هستوه؟ آی همسرا پی مبر(ص) اهل بیت او هستوه؟ آیا اهال بیات؛ ویایه پیا مبر(ص) و
علی(ع) و همسر و دو فرزنهش است؟ مورور از اراده در این آیه تکویوی است ی تشریعی؟
رجس چیست و چگونه خهاونه هر نوع پلیه را از ایش بیرو کرده است؟ آی ایان آیاه
عصمت اهل بیت را ث بت میکوه؟ آی این آیه مستقل از آی ت دیگر است ی بخشای از آنها
به حس ب میآیه؟ و سرانج م چرا خهاوناه ایان آیاه را در میا

آیا تی آورده اسات کاه

درب ره همسرا پی مبر(ص) است؟ سواالت مطرح شهه در تفسیرها
پ سخ گویی شهه است .آی این آیه که در می

گونا گو طارح و

آی ت مربوط به همسارا پیا مبر(ص) آماهه

است ،طبق دستور خهاونه و وحی صورت پذیرفته است؟ در صاورت مثبات باود پ ساخ
نکته مه این است که چرا خهاونه آیه مربوط به اهل بیت را در می این آی ت آورده اسات؟
آی حکمتی داشته است؟ ب توجه به ایوکه خهاونه حکی است و ک ر عبث انج م نمیدهه ،چرا
این آیه را در ج
دیهگ هه

دیگر نی ورد؟ و  ...در این مق له توه به آخرین سوال میپردازی و با نقال

گون گو و تحلیل و بررسی آنه تالش میکوی پ سخی در خور به آ ارائه دهی .

 -1-4پيشينه
هرچوه مفسرا و انهیشموها فریقین آیه تطهیر را مورد تفسیر قرار داده و دربا ره مفا د آ
بحثه

مختلفی ارایه کردهانه ،که در ادامه به برخی از آنه اش ره خواهی کرد ،ام به طور

مستقل و در خصوص علت قرار گرفتن آیه در بین آی ت مربوط به همسارا پیا مبر(ص)،
غیر از کت ب آیة التطهیر رؤیة مبتکرة که در این مق له به طرح و نقاه دیاهگ ه نویساوههاش
میپردازی  ،مق له مستقلی نگ رش نی فته است.
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 -2پاسخها
قبل از طرح و بررسی دیهگ هه

گون گو الزم است به دالیل خروج همسرا پی مبر(ص)

از مصهاق اهل البیت به پردازی :
در تفسیر ترکیب اهل البیت در آیه تطهیر می اهل سوت و شیعه اختالف وجاود دارد:
برخی از اهل سوت آ را به معو

همسرا پی مبر(ص) باه ضامیمه حیارت ف طماه( )

تفسیر کردهانه (نسفی441/3 :1416 ،؛ ابن عجیبه ،)429/4 :1419 ،و برخی ام م حسن(ع)
و ام م حسین(ع) و علی(ع) را اض فه کردهانه (فخر راز  .)168/25 :1420 ،در ح لی کاه
شیعه آ را وییه پی مبر(ص) ،علی(ع) ،ف طمه( ) و حسوین(ع) میدانه.
دالیل اختص ص اهل بیت به این افراد چوین است:
 -1ضمیر خط ب در این آیه جم مذکر مخ طب است ،در ح لی که در آیا ت قبال و
بعه از آ ضمیر خط ب جم مونث است (مطهر .)573/11 :1377 ،
 -2تصریح پی مبر(ص) :ایش

در زم ه

گونا گو خطا ب باه خ ناها علای(ع)

خط ب اهل بیت را میآورد ،سپس این آیه را تالوت میفرمود .ازجملاه پیا مبر(ص) تا 6
م ه هر وقت برا نم ز صبح از خ نه خ رج میشه درب خ نه حیرت ف طمه(ع) میایسات د
و فری د میزد :الصاله ی اهل البیت و آیه تطهیر را تالوت مینمود (احماهبنحوبال:1416 ،
.)1434/21 ،180/5
 -3در صورتی که این آیه درب ره همسرا پی مبر(ص) ب شه الزم است آیا ت قبلای و
بعه لغو و بیهوده ب شاوه ،چراکاه در آیا ت  29و  30خطا ب باه همسارا پیا مبر(ص)
میگویه :اگر هر یا از شم مرتکب خط یی شویه دو برابر مجا زات مایشاویه و اگار در
مق بل خها و رسولش تسلی ب شه دو برابر پ داش میگیریه .در آیه  34نیاز همسارا را از
 -1این تصریح در موارد دیگر از جمله حهیث کس نیز آماهه اسات (احماهبنحوبال 198/28 :1416 ،و  46/37و
 119/44و  174و  217و 219؛ ترمذ  192/5 :1419 ،و  479و 512؛ نس ئی113/5 :1411 ،؛ مسال بانحجا ج،
.)1883/4 :1412
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امور نهی میکوه ،در ح لی که در این آیه از هر نوع خط یی آن را مصاو دانساته و باه
کلی تطهیر نموده است.
 -4خط ب قرآ به همسرا پی مبر(ص) ب لفظ ی نس الوبی است نه اهل بیت .عاالوه
بر این قرآ برا همسرا پی مبر(ص) مثل افراد عا د برخاورد کارده و از لفاظ «ازواج»
استف ده میکوه (تحری  ،1/احزاب .)52 -50 -35-28 -6/چو نکه درب ره پی مبرا دیگار
نیز از همین کلمه استف ده کرده است (رعه .)38/چگونه ممکن است همسار پیا مبر(ص) از
هرگونه پلیه پ ك ب شه در ح لی که همسر برخای از پیا مبرا (ع) (ناوح و لاوط) افاراد
ص لحی نبودنه و مشمول عذاب الهای شاهنه (هاود ،81/عوکباوت ،33-32/اعاراف،83/
حجر ،60/نمل ،57/تحری .)10/
 -5تقسی همسرا پی مبر(ص) به دو گاروه نیکوکا ر و غیار نیکوکا ر (احازاب)29/
حک یت از عهم تطهیر تم می همسرا پی مبر(ص) از هرگونه پلیه است.
 -6توبیخ برخی از ایشا از ساو خهاوناه (حفصاه و ع یشاه؛ زمخشار :1407 ،
565-567/4؛ فخر راز  ،)571-569/30 :1420 ،و پیشاوه د توباه باه ایشا

و اتها م

انحراف از حق و تههیه به طالق و ج یگزیوی همسرانی مسلم  ،مومن ،فرم نبر ،توبه کا ر،
خهاپرست و روزهدار ،به خ طر افش
 -7خط

سر پی مبر(ص) (تحری .)5-3/

ع یشه در به راه اناهاختن جواج جمال کاه اگار مصاونیت داشاته اسات

نمیب یست این خط را مرتکب شود (ع ملی146/8 :1430 ،؛ همو .)53/5 :1415 ،بخ ر
نقل میکوه :پی مبر(ص) خطبها ایراد کرد و ب اش ره به خ نه ع یشه سه ب ر فرماود :ایوجا
محل فتوه است که سر شیط و پیروا او از آ طلوع میکوه (بخ ر .)205/5 :1410 ،
 -8لغو بود شرط تقو برا همس نبود ایش ب دیگر زن مسلم (احزاب.)33/
پس از این مقهمه و اثب ت ایوکه مورور از اهل البیت همسرا پی مبر(ص) نیست ،و با
توجه به تصریح پی مبر به مص دیق اهل البیت ،اکوو به طرح دیهگ هه و نقه آنه در پ ساخ
به سوال اصلی میپردازی .
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 -2-1دیدگاه اول :قرآ پس از پی مبر(ص) گردآور شاهه اسات و جما کوواهگ
بیتوجه به این موضوع این آیه در ایوج آوردهاناه (طب طبا ئی .)466/16 :1374 ،عالماه
مجلسی معتقه است ش یه گرآورنهگ

قرآ آیه تطهیر را به گم ایوکه مو سب ایان آیا ت

است ،در ایوج آوردهانه و ی آ را در می

آی ت مورد خط ب همسرا پی مبر(ص) مطارح

کردهانه ت به مص لح دنی یی برسوه (مجلسی234/35 :1403 ،؛ همو .)244/3 :1404 ،و یا
ممکن است آی ت قبل و بعه این آیه حذف شهه ب شاه (هماو235/35 :1403 ،؛ و :1404
.)245/3
نقد :این دیهگ ه ب نرر ایوکه قرآ در زم پی مبر(ص) و ب دستور الهی گردآور شهه
است (خویى ،بىت  )256 :و ترتیب آی ت نیز به همین صورت فعلی طباق دساتور مساتقی
خهاونه انج م گرفته است س زگ ر نهارد .گذشته از این که اهل بیت نیز در سه قر بعه از
رحلت پی مبر(ص) بر صحت آ تأکیه کردهانه و کالمی خالف آ نگفتهانه .عالوه بر این با
وحی نی بود قرآ ن س زگ ر است .وحی بود قرآ یعوی :جبرئیل و پی مبر(ص) در وحای
دخ لتی نهارنه ،بو بر این الف ظ و محتوا قرآ و س خت ر لفری آ از سو خهاوناه نا زل
شهه است نیز س خت ر سورهه و آیا ت بار اسا
آموزهه

تاوقیفی باود شاکل گرفتاه اسات و

قرآ خط ن پذیرنه .همچوین هیچ اختالف و تو قض درونی در آ نیست و از هر

گونه تحریفی مصونیت دارد .در مورد عالمه مجلسی عالوه بار مط لاب فاوق ب یاه گفات؛
روشن است که هیچ یا از این احتم الت ق بل قباول نیسات .عاالوه بار ایان کاه باه راز
همجوار اش رها نکرده است.
 -2-2دیدگاه سوم ::آیاه اه ف ضال لوکرانای ترتیاب آیا ت را از ابتاها و در زما
پی مبر(ص) به همین صورت فعلی میدانه و ضمن مستقل دانستن آیه تطهیر از آی ت دیگار
و معترضه بود آ  ،از طریق روای ت ع مه و خ صه به اثب ت و اختصا ص اهال البیات باه
علی(ع) و ف طمه(ع) و حسن(ع) و حسین(ع) میپاردازد (ف ضال لوکرانای 40 :1424 ،باه
بعه) .در عین ح ل علت همجوار را ایوگونه توضیح میدهه :پیا مبر(ص) دارا خا نواده
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بزرگی است که بخشی از آ همسرا و هستوه و بخش دیگار اهال بیات او .از ایان رو
آی ت سوره احزاب به هردو قس پرداخته است (هم .)83-81 ،
نقد :کالم ایش

به علت همجوار و در می

اش ره دقیقی نهارد .چرا این آیه در پ ی

آی ت همسرا قرار گارفتن آیاه تطهیار

آی ت نی مه؟ چرا در آی ت دیگر که به همسارا

پی مبر میپردازد اش رها به اهل البیت نهارد؟ قرآ در آی ت متعهد غیر از ماوارد فاوق باه
همسرا اش ره میکوه :احزاب 59 ،53 ،52 ،50 ،6/و تحری  1/ت .5
 -2-3دیدگاه سم ::عالمه طب طب یی معتقه است این آیه در اداماه آیا ت مرباوط باه
همسرا پی مبر(ص) نیست و روای تی که شأ نزول آ را اهل بیت میدانه بر هماین نکتاه
تأکیه دارد .ایش

بهو اش ره به حکمت قارار گارفتن در میا

آیا ت مرباوط باه زنا

پی مبر(ص) میگویه :ی به خ طر آ است که جم آور قرآ بعاه از رحلات پیا مبر(ص)
بوده و ی ایوکاه پیا مبر(ص) خاود دساتور داده اسات کاه آ آیاه در ایوجا آورده شاود
(طب طب ئی.)466/16 :1374 ،
نقد :این پ سخ حکمت قرار گرفتن آیه را نش نمیدهه ،بوا براین در واقا باه ساوال
پ سخ داده نشهه است .عاالوه بار ایوکاه در خصاوص جما آور قارآ بعاه از رحلات
پی مبر(ص) توضیح داده شه.
 -2-4دیدگاه چهار ::پی مبر(ص) در معرض این اته م قرار دارد که در ح ل گردآور
فی ئل برا خ نها خویش است .خهاونه برا ایوکه این موضوع مطرح نشاود آیاه را در
می

آی تی آورد که کسی متو جه این موضوع نشود و باه تعبیار ایان احسا

در میا

مخ لفین قوت نگیرد .شهیه مطهر ب رد وحهت سی ق میگویه :در مورد قرآ چوین اصلى
نهاری که اگر آیهاى ذیل آیه دیگرى آمهه ب شه ،حتم ً دلیل بر این است که از نرر میامو
ه به آ آی ت مرتبط است و در روای ت ه تصریح به این مطلب شهه است .ممکن اسات
جزئى از یا آیه ن ظر به یا مطلب ب شه و جز دیگرى از آ  ،ن ظر باه مطلاب دیگارى
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ب شه؛ به تعبیر دیگر وحهت سی ق در آی ت قرآ یا امر ق طعى نیسات (مطهار :1377 ،
.)573/11
و در ج

دیگر مینویسه :رمزى که براى این ک ر هست ،ها از اشا ره خاود آیاه

قرآ استف ده مىشود و ه در روای ت ائمه م به همین مطلب اش ره شاهه اسات و آ ایان
است که در میا تما م دساتورات اساالمى هایچ دساتورى مثال ام مات امیرالمااموین و
خصوصیت خ نها پیغمبر(ص) نبوده است ،که به دلیل تعصّب ت عمیق روحی ماردم عارب
وجود داشت ،آم دگى پذیرش کمتر در آ وجود دارد (مطهر  .)777/4 :1377 ،ایشا
سپس در ت ییه کالم خویش به برخی شواهه ت ریخی اش ره میکوه.
آیهاه جعفر سبح نی نرر فوق را ت ییه میکوه و مینویسه :ت ریخ صهر اساالم باه ما
میگویه در درو بسی ر از مسلم ن

حس سیت وییها نسبت باه علای(ع) و خ ناهانش

وجود داشت ... ،به خ طر همین حس سیت ،خهاونه متع ل به پی مبرش دستور داد ت آیاه را
که داللت بر طه رت و عصمت اهل بیت او بود ،در می آی تی قارار دهاه کاه از همسارا
پی مبر(ص) سخن میگویه ،ت این امر به صورت آشک ر خود را نش نههاه .ساپس بارا
ایوکه مردم در اشتب ه و خط قرار نگیرنه پی مبر(ص) از طریق حهیث و ساوت مفا د آیاه را
توضیح داد و پوشش آیه را برداشت ت مراد حقیقی آیه روشن شود .این موضوع را در آیاه
اکم ل دین ،نیز میبیوی (سبح نی.)422/1 :1425 ،
نقد :چو نکه مالحره میشود صهر و ذیل کالم آیه اه سبح نی ن س زگ ر است ،ایشا
از سویی تر

از آشک ر شه موزلت خ نها پی مبر(ص) را مطرح مایکواه و آ را دلیال

قرار گرفتن آیه در می آی ت مربوط به همسرا میدانه و از سو دیگر مینویساه :بارا
ایوکه مردم در اشتب ه و خط قرار نگیرنه پی مبر(ص) از طریق حهیث و ساوت مفا د آیاه را
توضیح داد و پوشش آیه را برداشت .بو براین این دیهگ ه ب اعالم صریح پی مبر(ص) که این
آیه مربوط به چه کسی است س زگ ر نهارد .از سویی آی ت فراوانای وجاود دارد کاه در
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شأ پی مبر(ص) و علی(ع) و ف طمه( ) و حسوین(ع) آمهه است ،هرچواه مخ لفا
بیت آنه را نپذیرنه .تع بیر که درب ره ایش

در کت به

اهال

اهل سوت آمهه است حک یت

از این م جرا میکوه .عالوه بر این تا لیف کت بها ئی همچاو شابه

پیشا ور سالط

الواعرین ،المراجع ت سیه شرف الهین ،الغهیر عالمه امیوی ،احق ق الحاق ،و  ...کاه در آنها
آی ت و روای ت گون گو در اثب ت والیت علی(ع) گردآور شهه است ،حک یت از اعاال
علوی پی مبر(ص) در خصوص علی(ع) و خ نهانش دارد .فیا ئل اهال البیات پیا مبر(ص)
چیز نیست که کسی موکر آ شود چو نکه برخی از مفسرین اهل سوت به آ پرداختهانه

1

(فخر راز  182-180/1 :1420 ،و  ،595/27زمخشر .)220/4 :1407 ،
نقه دیگر بر آیه اه سبح نی ایوکه بخش قبل و بعه آیه تطهیر و نیز بخش انم یریاه اه
ت تطهیرا ظ هرا در یا زم و در یا مک و در یا موضوع نا زل نشاهه اسات ،بلکاه
طبق اسب ب نزول هر یا از این دو بخش در فی

خ ص خاود نا زل شاهه اسات ،لاذا

طبیعی است که رسول خها پس از نزول انم یریه اه ،مورور آیه را بهو حس سیت مطارح
نم یوه .ح ل مس له این است که در زم

ثبت و کت بت که مت خر از زم

نزول بوده ،چگونه

 -1فخر راز در تفسیر کبیر خویش به مب حث فقهی سوره ف تحه پرداخته و در مسأله نه که درب ره بلواه خواناه
بس اه الرحمن الرحی در نم ز سخن میگویه ،دیهگ هه موافق و مخ لف را مطرح نموده و در پ ی مینویسه :علای
بن ابیط لب بس اه را بلوه میگفت و این امر به تواتر رسیهه است و هرکس که در دیوش به علی بن ابایط لاب اقتاها
کوه ،در حقیقت ههایت ی فته است .دلیل بر این امر کالم پی مبر(ص) است که میفرم یه :ب راله حق را بر محور علای و
هرج که میچرخه ،بچرخ (فخر راز  .)180/1 :1420 ،و پس از دالیل شش گ نها که برا بلوه گفاتن مطارح
میکوه ،دالیل سه گ نه مخ لفین را طرح و در پ ی چوج زد به کالم علی(ع) را اولای مایداناه (فخارراز :1420 ،
 .)181/1آنگ ه دالیل بلوه گفتن را از دیهگ ه خودش آورده و عمل علی(ع) را همراه خود میداناه و ماینویساه :هار
کس علی را پیشوا و ام م خود در دیوش قارار دهاه ،باه ریسام محکمای در دیاوش و خاودش چواج زده اسات.
(فخرراز  .)182/1 :1420 ،و در ج دیگر از قول زمخشر ( ،)220/4 :1407حهیث مفصلی را از پیا مبر(ص)
درب ره محبت آل محمه(ص) نقل میکوه:
«هر کس ب محبت آل محمه بمیرد شهیه از دنی رفته»« .آگ ه ب شیه هار کاس با محبات آل محماه ص از دنیا رود
بخشوده است»« .آگ ه ب شیه هر کس ب محبت آل محمه ص از دنی رود ب توبه از دنی رفته»« .... .آگ ه ب شیه هر کس
ب محبت آل محمه ص از دنی رود فرشته مرگ او را بش رت به بهشت مىدهه ،و سپس موکر و نکیر (فرشتگ ما مور
ساال در برزخ) به او بش رت دهوه»« ...... .آگ ه ب شیه هر کس ب عهاوت آل محمه ص از دنی بارود باوى بهشات را
استشم م نخواهه کرد» (فخر راز .)595/27 :1420 ،
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درج شه؟ ی به توقیف نبو ایوج گذاشته شهه ی در زم

خلف  .اگر توقیف نباو باوده،

حس سیت مذکور بیمورد است ،مگر ایوکه گفته شود برا آیوهگ حس سیت ایج د میشهه
که این ه مورد نهارد.
 -2-5دیدگاه پنجم :طبرسی در مجم البی

توه به این امر اکتف میکوه که نا همگونی

آی ت مربوط به همسرا و اهل البیت در عرف و ع دت فصیح

طبیعی است .ایش گ هی

از یا خط ب به خط ب دیگر میرونه (طبرسی .)560/8 :1372 ،عالماه جعفار مرتیای
ع ملی همین تعبیر را ب عووا جمله معترضه آورده است و نمونهه یی از این گونه آی ت در
قرآ را مطرح کرده است (ع ملی )157/8 :1430 ،از جمله خط ب عزیز مصر به زلیخا و
حیرت یوسف(ع) پس از آشک ر شاه حاق بارا و اسات :لا َط إزِباهْ واْ َك اَ ْك ِبْ إ ِبن َك ا ََ ْك ِبْ

يْ( .)29گفت :بىشا ،ایان
ور ْ
ف أَعنَ َعْ هذل َو لرتَغفن ن َذزبك إزِبك ْكَّْ و َاْ لْلا َ
َعظ ( )28يْ ْ
از نیرنج شم زن است ،که نیرنج شم بزرگ اسات )28( ».اى یوساف ،از ایان پیشا مه
روى بگردا  .و تو اى ز براى گو ه خود آمرزش بخواه که تو از خط کا را باودهاى(.)29
عالمه سیه محمهحسین فیلاه نیز به بحث سی ق پرداخته و شأ نزول آ را در خصوص
اهل بیت میدانه ولی ایوکه چرا در می این آی ت آمهه اش رها نمیکوه (فیالاه:1419 ،
.)301/18
آیه اه مک رم شیراز در آث ر خویش نرر مجم البی را ت ییه میکوه ،ساپس ضامن
ارائه نرر ص حب المیزا مینویسه:
پ سخ سومى که مىتوا از ساال داد این است که قرآ مىخواهه به همسارا پیا مبر
ص بگویه :شم در می

خ نوادهاى قرار داریه که گروهى از آن معصاوموه ،کساى کاه در

زیر س یه درخت عصمت و در ک نو معصوم قرار گرفته سزاوار است که بیش از دیگارا
مراقب خود ب شه و فراموش نکویه که انتس ب او به خ نوادهاى که پوج معصاوم پا ك در آ
است مسئولیته ى سوگیوى براى او ایج د مىکوه ،و خها و خلق خها انتر رات فراواناى از
او دارنه (مک رم شیراز .)171 :1386 ،295 /17 :1374 ،
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نقد :این نرر اشک ل جه دارد .قرآ کت بی است کاه آیا ت آ اساتحک م ی فتاه و از
سو حکی خبیر (هود )1/و حکی علی (نمل )6/ن زل شهه است .این کت ب روشانگار و
نور است (م ئهه )15/و برا خاروج انسا ه از ظلماتها باه ساو ناور آماهه اسات
(ابراهی  .)1/اگر در قرآ تهبر شود هیچ اختالفی در آ ی فت نمیشود (نس  .)82/عاالوه
بر این مث لی که زده شهه (غیر از آیه  3م ئهه) از این موضوع خ رج اسات؛ زیارا در مثا ل
زلیخ و یوسف(ع) هر دو طرف درگیار ماهعی بودناه و طارف مق بال را ماته معرفای
میکردنه .عزیز مصر پس از مشورت ب فرد آگ ه و دیه نشا نهها باه صاهاقت یوساف
اذع

میکوه ،از ایورو به همسرش نهیب میزنه که تو خط ک ر و از یوساف(ع) خاواهش

می کوه از این موضوع درگذرد و جهت حفظ آبرو عزیز به کسی چیز نگویاه .بوا براین
ب یستی در پی حکمت این همجوار بود و تهبیر انهیشیه ت پ ساخ مو سابتر ح صال
شود .قط و یقین آ است که خهاونه حکی از این آی ت ههفی را دنب ل مایکواه .هرچواه
پ سخ سوم مک رم شیراز به دیهگ ه موتخب که در ادامه میآیه نزدیا است.
 -2-6دیدگاه ششم :آیه اه جعفر سبح نی بر خالف نرر عالمه طب طب یی در خصوص
سی ق آی ت میگویه :ب توجه به ایوکه پی مبر(ص) از سویی ب اهل بیت خویش ارتب ط دارد
و از سو دیگر ب همسرانش بو براین مشکلی برا سی ق آی ت بوجود نمایآیه(سابح نی،
64- 63 :1419؛ همو1420 ،ب .)42 :و در اثر دیگر راز ایان موضاوع را اعاالم باه
همسرا پی مبر(ص) میدانه که شم در کو ر چه کس نی زناهگی مایکویاه و ب یاه وظا یف
خویش را نسبت به ایش

انج م دهیه .ایش

ب تطهیر و عصمت و پیرو از ایش
مخ لفت برخی از مسلم ن

کس نی هستوه که خهاونه آن

را از س یر امت

در قول و سلوك ،متم یز کرده است .سپس باه بحاث

ب اهل بیت پی مبر(ص) اش ره مینم یه ،و در پ ی  ،کاالم سایه

شرفالهین را از المراجع ت ( )317 :1426درب ره علت لفظ جم (الاذین) در آیاه والیات
(م ئهه ) 55/که در شأ علی(ع) وارد شهه است ،پس از پ سخ شبهه باه نکتاها دقیاقتار
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اش ره میکوه :دشمو

علی(ع) و بویه ش و مو فقا

و حساودا تاوا شاویه آ را باه

صورت مفرد نهاشتوه ،زیرا در این صاورت امکا مخفای کارد و گماراه نماود وجاود
نهاشت .در چوین ح لتی عواقب آ برا اسالم خطرن ك است ،باه هماین خا طر آیاه باه
صورت جم آمه .سپس نصه

بعه پشت سره و در موارد گون گو وارد شاه و امار

والیت را به صورت تهریجی و انهك انهك موتشر کرد .این حکمت در همه آنچه در قارآ
از آی ت فیل امیر مومو

علی(ع) و اهل بیتش آمهه ،وارد شاهه اسات (سابح نی:1421 ،

 ،171-172/10همو1420 ،الف.)52 :
نقد :هرچوه تالش شهه است ت دیهگ ه درستی ارائه شود ،ام به نرر میرسه خا لی از
اشک ل و ایراد نب شه .چگونه ممکن اسات پیا مبر(ص) در طاول حیا ت  23سا له نباوت
خویش در ج

ج

گفت ر و موقعیته

گون گو از فی ئل علی(ع) سخن به می

آورد

و هیچ احتی طی نهاشته ب شه ،ام خهاونه آیه را در ج یی قرار دهه که این احتی ط مراعا ت
گردد؟! اگر جری

انحرافی ممووعیت کت بت حهیث بوجود نمیآمه تع بیر فراوانی ،بایش از

آنچه امروز در اختی ر داری از فی ئل اهل بیت به ما مایرسایه .در عاین حا ل با هماه
دشموی ه یی که نسبت به علی(ع) و آل او انج م شهه است ب ز ه همچو خورشایه ت با
در جه

امروز و در می

آث ر گون گو موافق و مخ لف پرتاو افشا نی مایکواه .هرچواه

نمیتوا در دشموی حسودا و مو فق
انس

و دشمو

آ حیرت شا کرد .باه آیا ت ساوره

از آیه  8ت  22و ی سوره کوثر 1بوگریه که دربا ره کثارت آل علای(ع) و پا داش

عمل آن است .البته از ایوگونه آی ت فراوا وجود دارد.
 -1فخر راز در ذیل تفسیر کلمه کوثر سومین قول را چوین توضیح میدهه :کوثر فرزنها پی مبرنه .دلیل آ رد کاالم
عیب کووهه ا است که پی مبر(ص) را به خ طر نهاشتن فرزنه سرزنش کرد .بو براین معو
به پی مبر(ص) نسلی بخشیه که در طول زم

کوثر چوین میشود :خهاونه

ب قی است .ببین چه تعهاد از اهل بیت کشته شهنه ،ام جه پر از ایشا

است ،در ح لی که از بوی امیه در دنی فرد ق بل توجهی وجود نهارد .سپس بوگر به بزرگ نی از علم که در می ایشا
مثل ب قر(ع) و ص دق(ع) و ک ظ (ع) و رض (ع) و نفس زکیه و امث ل ایش

است (فخر راز .)313/32 :1420 ،
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به طور قط پی مبر(ص) حق نهارد آی ت الهی را ج بج کواه و ب یساتی طباق دساتور
خهاونه عمل نم یه ،در غیر ایوصورت در قرآ تحریف به وجود مایآیاه .در صاورتی کاه
پی مبر(ص) از دستور حق سرپیچی نم یه گرفت ر عذاب ساخت الهای مایشاود .در ساوره
الح قه آمهه است :و اگر [او] پ رهاى گفتهه بر م بسته بود( )44دسات راساتش را ساخت
مىگرفتی ( )45سپس رگ قلبش را پ ره مىکردی ( )46و هیچ یا از شم م ن از [عاذاب]
او نمىشه (.)47
 -2-7دیدگاه هفتم :عهم خط

همسرا در صورت تبعیت از اهل البیت

این دیهگ ه نی زموه مقهمها است :اهلبیت پی مبر(ص) که طبق آنچه گذشت عب رتواه
از حیرت ف طمه(ع) و علی(ع) و فرزنها ایش یکی از دو ثقلی هساتوه کاه پیا مبر(ص)
ایش

را در امت خویش به ی دگ ر گذاشت ،ت از شریعت و دین آ حیرت حف ظت کارده

و از هر نوع کجرو و کجانهیشی جلوگیر نم یوه و همچو پی مبر(ص) در مسیر هاهایت
مسلم ن و همه انس ه گ م بردارنه .بر همین اسا

پیا مبر(ص) مایفرم یاه :ایاندو از

یکهیگر جها نمی شونه ت ایوکه در حوض کوثر (قی مت) بر من وارد گردناه(کلیوی:1430 ،
 ،25/2اباان ب بویااه ،90 :1361 ،احمااه باان حوباال211 ،170/17 :1416 ،؛ 11/32؛
 ،512 ،456/35دارمااای ،2090/4 :1421 ،مسااال  ،1873/4 :1412 ،ترماااذ :1419 ،
 ،479/5نس ئی ،51/5 :1411 ،ترمذ  .)97 :1428این تعبیر در کاالم دیگار پیا مبر(ص)
نیز آمهه است که اهل بیت خویش را همچو کشتی نوح میدانه که هر کاس در آ ساوار
شود نج ت ی فته و هر کس از آ سرپیچی نم یه و تخلف کوه باه هالکات مایرساه (ابان
ب بویه.)573/2 :1416 ،
اهمیت و نقش کلیه اهلبیت پی مبر(ص) در تع بیر گون گو از جمله علای(ع) آماهه
است .آ حیرت به نقش بیبهیل اهلبیت و نعمته

وجود ایشا اشا ره مایکواه و

اعالم می دارد؛ هیچ کس از افراد امت پی مبر(ص) دارا چوین اهمیتی نیست .پیشی گارفتن
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م یه گمراهی است همچو نکه عقب م نه از ایش ایوگونه است (نهجالبالغه ،خطبهها
 .)100 ،97 ،87به خ نها پی مبرت
جها مشویه و از آرم نش

،2

نگ ه کویه و از راه پسوهیهه دین و آیاین نیکاوى آنها

پیروى کویه؛ زیرا آن

هرگز شم را از ههایت بیرو نمایبرناه.

پس اگر ج یى درنج کردنه ،شم نیز درنج کویه ،و اگر اقهام کردنه ،اقهام کویاه ،بار آنا
پیشى مگیریه که گمراه مىشویه ،و از ایش

ه عقب نیفتیه کاه زیا

ماىبیویاه و رو باه

ن بودى مىرویه (خطبه .)97 ،بهین ترتیب همراهی و همجوار با اهال بیات پیا مبر(ص)
انس ه را از هرگونه خط یی مصونیت میبخشه و از جمله آنه همسرا پی مبر(ص).
 -1-7-2حدیث اهل بیتی امان المتی
پی مبر(ص) در این حهیث میفرم یه :اهل بیت من در جهت امویت امت از خطا آماهه
انه ت در نتیجه از عذاب الهی مصونیت ی بوه و حی ط طیبه(نحل )97/ایش
کت به

فراه شود .در

شیعه این حهیث نقل شهه است :ابن ب بویاه474 :1400 ،؛ هماو،27/2 :1378 ،

طوسی 259 :1414 ،و شعیر  ،117 :1363 ،و از اهال ساوت حساک نی425/1 :1411 ،
(رك ،رب نی گلپ یگ نی :1395 ،شم ره  .)100این حهیث را حکی ترماذ در کتا ب خات
االولی خویش در سوال یکصه و پوج ه آورده(ترمذ  )346 ،320 :1422 ،ابنعربی نیاز
ب تأییه آ به توضیح این حهیث پرداخته اسات(ابن عربای ،بای تا  )127/2 :گا هی ایان
حهیث به این صورت نقل شهه است؛ پیا مبر(ص) فرماود :مثال اهال بیات مان همچاو
ست رگ

آسم نوه ،هم ن ست رگ ام اهل آسم

پس هرگ ه آسم

از ست رگ

هستوه و اهل بیت من ام اهال زماین،

خ لی شود ،اهل آسم

به آنچه وعهه داده شههانه میرساوه

و هرگ ه زمین از اهل بیت من خ لی شود ،اهل زمین به آنچه وعهه داده شههاناه مایرساوه
(ابنط وو  .)131/1 :1400 ،وجه امویت بخشی اهل بیات در روایات حا ک نیشا بور
امویت از اختالف« :اهلُ بیتی ام ٌ ألمّتی من االختالف» (ح ک نیش بور  ،بیتا  149/3 :؛
 -1گ هی نیز به صورت ام

الهل االرض آمهه است.
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شرفالهین 77 ،1426 ،و  ،)562و در تفسیر موسوب به ام م حسن عساکر (ع) امویات از
گمراهی آمهه ،که ب حهیث ثقلین س زگ ر دارد« :ام

من الیّاللة» (حسن بان علای(ع)،

 ،)546 :1409بو بر این اهل بیت ،ام امّت از اختالف ت و گمراهیه میب شوه.
 -2-7-2اهل البیت امان همسران پیامبر(ص) از خطا
ش یه راز که در پی آ هستی در این ب شه که خهاوناه مایخواهاه ابازار و وسایله
امویت ک مل از هر گونه خط

همسرا پی مبر(ص) را تعیین کوه .بهیهی اسات کاه با ایان

ابزار نه توه همسرا بلکه همه مسلم ن امویت میی بوه و ب پیرو از ایش

آرامش دنی یی

و آخرتی بهست خواهوه آورد .ابنعربی در فتوح ت مکیه در پ سخ سوال یکصه و پوج ه
حکی ترمذ که درب ره حهیث اهل بیتی ام
سلم

المتی است مینویسه :پی مبر(ص) فرماود:

از م اهل بیت است .هر بوهها صف ت سرورش را داراست ...اهل قرآ هم اهال

اه هستوه ....و قرآ ام است زیرا قرآ شف و رحمت میب شه و امت پی مبر(ص) کسا نی
هستوه که پی مبر(ص) برایش

مبعوث شهه است و اهل بیتش کس نی هستوه کاه باه صافت

پی مبر(ص) موصوفوه ،بو براین بهک ر ب برکت نیکوک ر و ص لح ب ال میآیه و در نتیجه هماه
در رحمت الهی داخل میشونه ...خهاونه متع ل هوگ می که همسرا پی مبر(ص) را توصیف
میکوه و به ایش
قهی زیوت ه
فرم

سف رش مینم یه که :در خ نهه یت بوشیویه و م نواه روزگا ر ج هلیات
خود را آشک ر مکویه ،نم ز بپ داریه و زک ت بههیه و خها و فرست دهاش را

بریه(احزاب )33/سپس به ایش اعالم میدارد همه این سف رشها باه خا طر ایان

است که ایش

همسرا پی مبرنه ،ت ایوکه مب دا به عمل زشتی نسبت ی بوه و زشاتی و عا ر

آ به خ نها رسول خها ب زگشت کوه .پس به برکت وجود اهل بیات و آنچاه خهاوناه با
ایش از تطهیر در کالمش :هم ن خهاونه اراده کرده است که هر نوع پلیه را از شم اهال
بیت خ رج گردانه (احزاب )33/خواسته است ،همسارا پیا مبر(ص) آنچاه را باه ایشا
سف رش کردهای انج م میدهوه ... .بو براین اهل بیت ام

همسرا پی مبر(ص) از واق شه
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در مخ لفته یی است که زشتی آ به اهل بیت برمیگردد .و ساپس ایان اما باود را
برا همه امت پی مبر(ص)میدانه (ابن عربی ،بیت .)127/2 :
بهین ترتیب خهاونه به همسرا پی مبر(ص) گوشزد میکوه که شم در کو ر چه افراد
قرار گرفتهایه اگر از ایش پیرو نم ییه ،از هرگونه خط یی مصونیت میی بیاه و در نتیجاه
به برکت وجود ایش

شم نیز مورد رحمت الهی قارار مایگیریاه ،در غیار ایان صاورت

همچو نکه خهاونه پسر نوح را از خ نهانش جها سا خت و او را عمال غیار صا لح ن میاه
(هود ،)46/شم نیز از خ نها پی مبر(ص) جها مایشاویه .همسارا پیا مبر(ص) در کوا ر
افراد هستوه که از عصمت برخوردارنه و ب یه ج یگ ه خویش را بهانوه و طباق آ عمال
کووه .چو نکه قرآ به صراحت اعالم میدارد :ا همسرا پی مبر شم مثل س یر زن نیستیه
(احزاب )32/آن

به صراحت قرآ م در موموا

هساتوه(احزاب .)6/هار چواه همسارا

پی مبر(ص) جز اهل بیت نیستوه ،ام به خ طر رابطه نزدیکی که ب پیا مبر(ص) دارناه و ام
الماموین بشم ر مایآیواه ،از اهمیات ویایه ا برخوردارناه از ایوارو پا داش و مجا زات
اعم لش

دو برابر است(احزاب30/و .)31این دیهگ ه تکمیل یکی از دیاهگ هها

آیاه اه

سبح نی و پ سخ سوم آیه اه مک رم شیراز است .اکوو آی ت و روای تی را میآوریا کاه
تبعیت و پیرو از اهل بیت را برا همه مسلم ن و از جملاه همسارا پیا مبر(ص) الزم و
ضرور میدانه:
 -2-7-2-1آیة  103آلعمران
قرآ در آیه  103آلعمرا دستور میدههَ :و لعتََّ ْمول ِبَبا ِب
لَّلل َ ما ا َو ُ رَا َف ِبنلْاول ،باه ریسام

ِب
َوَّْاول
اذيْ َ
خهاونه چوج زنیه ،و پراکوهه نشویه .همچوین در آیه  175نس میفرم یاه :نَأ ِبَوا لن َ
َّ ْمول به نَ َس َْخلْ ْه ي َرْحَ ٍة وَّهْ َو نَض ٍ َو يَاهَيه إنَ ه صنل ا ْوساتَق م ا اما کسا نى کاه باه
و ِبَّلل َو لعتَ َ

خهاایم

آوردنه و به او تمسّا جستوه ،به زودى آنا

را در رحمات و فیالى از ساوى

خود درآورد ،و به راهى مستقی به سوى خود راهوم یى مىکوه .بو براین نتیجه چواج زد
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به ریسم الهی رحمت و برتر و ههایت به صراط مستقی است .ثعلبی در تفسیر خاویش
حبل الهی را ثقلین(قرآ و اهل بیت) تفسیر مایکواه (ثعلبای نیشا بور .)163/3 :1422 ،
حسک نی نیز ذیل اعتصموا بحبل اه از قول پی مبر(ص) مینویساه :هار کاس دوسات دارد
برکشتی نج ت سوار شود و به عروةالوثقی چوج زنه و به حبل اه متین خود را حفظ کوه،
ب یه علی(ع) را ولی خویش بهانه و به ه دی

از فرزنهانش اقتها نم یه (حساک نی:1411 ،

 .)168/1سپس از قول ام م ص دق(ع) میگویه :ما هما

حبال اه هساتی کاه خهاوناه

میفرم یهَ :و لعتََّ ْامول ِبَبا ِب
لَّلل َ ما ا پس مستمسا به والیت علی بن ابیط لب چوا زنوهه به

نیکی است .هر کس به او دست آویز شه مامن است و هرکه او را ترك کرد خ رج از ایم
است (هم  .) 169 ،سیوطی نیز ابتها قرآ و سپس اهل بیت را در تفسیر حبل اه مایآورد
و آنگ ه حهیث ثقلین را مطرح میکوه (سیوطی .)60/2 :1404 ،آلوسی نیز همین اعتقا د را
دارد (آلوسی .)235/2 :1415 ،بهیهی است که اعتص م بهو پیرو و اط عت امک پاذیر
نیست.
 -2-7-2-2آیه  23سوره شوری
در این آیه خهاونه به پی مبر(ص) دستور میدهه که :لْا ُ أَرايَالْ ِّْ َعلَ اه أَجانلا إُِب لن َم َاو ِبَُّ ي

لن ْقانى بگو :از شم هیچ پ داشىجز مودّت نزدیک ن را نمىخواه  .نیز در آیه  47سوره ساب
میفرم یه :لْ و َرأَنتْ ِّْ وْ أَج ٍن نَا ْه َو نَ ِّْ إن أَجن َ إُِب َعلَاى ِب
لَّلل بگو :هر گونه پ داشى که از شام

خواست  ،آ پ داش براى خودت  ،پ داش من فقط بر عههه خهاست .طباق ایان دو آیاه دو
نوع پ داش برا پی مبر وجود دارد یکی از سو خهاونه و دیگر از آ ساو ماردم کاه
مودت فی القربی است .همچوین پ داش دوم سودش به خود مردم میرسه .ثعلبی در تفسیر
القربی مینویسه :هوگ می که این آیه ن زل شه از پی مبر سوال شاه قرابات تاو کیسات کاه
مودت ایش

بر م واجاب شاهه اسات؟ فرماود :علای و ف طماه و دو پسرانشا (ثعلبای

نیش بور  .)311/8 :1422 ،این تفسیر بعیوه ماورد پاذیرش زمخشار (-219/4 :1407
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 )220و فخر راز ( )595/27 :1420قرار گرفتهاست .هر چواه سایوطی ایان حاهیث را
ضعیف میدانه ام در ت ییه آ روای ت فراوانی را میآورد (سیوطی .)7/6 :1404 ،آلوسای
نیز کالم سیوطی را همراه روای ت متواتر مطارح مایکواه (آلوسای.)33-32/13 :1415 ،
بو براین ضعف سوه روایت ب اح دیث دیگر مرتف میشود .روشن است که مودت که هما
دوستی شهیه است بهو اط عت و فرم نبر معو نهارد .چگونه ممکن است کسای دیگای
دوست داشته ب شه در عین خ ل ب او مخ لفت کوه.
سرانج م آنکه آیه تطهیر داللت بر عصمت اهل بیت میکوه و پر واضح اسات کاه توها
معصوم میتوانه به ام مت برسه (بقره .)124/ام مت نیز به معو

پیرو از کسی اسات کاه

میزا حق و ب طل است (عل الهه .)133/3 :1410 ،
 -2-7-2-3اطاعت فروتنانه

خهاونه خط ب به همسرا پی مبر(ص) میفرم یه :هر یا از شم که نسبت باه خاها و
فرست دهاش اط عت خ ضع نه داشته ب شه دو برابر پ داش میگیرد (احازاب .)31/ساپس در
دو آیه بعه به صراحت اط عت از خها و رسول را ی دآور میکوه (احزاب .)33/با توجاه
به دو حهیث فوق که دستور به پیرو از اهل بیتش میدهاه در صاورت عاهم پیارو از
ایش

اط عت از رسول(ص) تحقق نی فته و در نتیجه پ داش دو برابر و رزق نیکو که توه ب

ورود به بهشت عملی میشود از ایش

نفی میگردد.

 -2-7-2-4حدیث ثقلین

پی مبر(ص) در این حهیث که از سو فریقین مطرح شهه است مایفرم یاه :دو شای
گرانبه را در می

شم میگذارم و ت زم نی که به آنهو چوج بزنیه هرگز گمراه نمیشاویه،

و آنهو ت روز قی مت از یکهیگر جها نمیشونه .عب رت «لن تیلوا ابها» ب ت کیه ،هار ناوع
گمراهی را ت ابه نفی کرده است (احمهبن حوبال114/18 ،309 ،211 ،170/17 :1416 ،؛
ترمذ 478/5 :1419 ،؛ دارمی209/4 :1421 ،؛ نس ئی.)130 ،45/5 :1411 ،
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 -2-7-2-5حدیث سفینه

در این حهیث پی مبر(ص) اهل بیت خویش را همچو کشاتی نجا ت حیارت ناوح
اعالم کرده است که عالوه بر غرق نشه در دری
در آ  ،جهت بق

گمراهی به چیز دیگر نی ز نهارد زیارا

انس و جه از هیچ امر فروگزار نکرده است (ح ک نیش بور  ،بیتا :

343/2؛ فخر راز 596/27 :1420 ،؛ ابن ب بویه269 :1400 ،؛ صف ر.)297/1 :1404 ،
 -3نتيجه
ب توجه به شأ نزول متف وت آی ت بحث سی ق آیا ت کا ربرد ناهارد .شاأ نازول آیا ت
ابتهایی درگیر پی مبر(ص) ب همسرانش است ،در ح لی که شأ نزول آیه تطهیر غیر از ایان
است و به خ طر اعالم عصمت خ نها پی مبر(ص) آنه ب تصریح و نسابت باه افاراد ویایه
بوده است .پس آیه تطهیر مستقل از آی ت همجوار ن زل شهه است .با توجاه باه گاردآور
قرآ در زم پی مبر(ص) ،تص دفی و بیههفی قرارگ ه آیه تطهیر پذیرفتوی نیست.
بو براین ب یه گفت خهاونه به پی مبر(ص) دستور داده است آیه تطهیر را در میا

ایان

آی ت قرار دهه ت مسأله مهمی را اعالم دارد .ب توجه به ایوکه طبق آی ت  29به بعه ساوره
احزاب امک

خط

همسرا وجود دارد ،قرآ اهال بیات را معصاوم اعاالم مایدارد تا

همسرا در کو ر ایش و ب تبعیت از آن از هرگونه خط یی مصاونیت ی بواه و مسایر را
طی کووه که مشمول پ داش می عف است .بو براین عصمت اهل بیت ب عث امویت همسارا
پی مبر(ص) میشود و امویت ایش

سبب آرامش ج معه اسالمی اسات و آ را از هار ناوع

تالط و اضطراب و از ه گسیختگی برحذر میدارد .هر چوه همسارا پیا مبر(ص) جاز
اهل بیت نیستوه ،ام به خ طر رابطه نزدیکی که ب پی مبر(ص) دارناه و ام المااموین بشام ر
میآیوه ،از اهمیت وییها برخوردارنه از ایورو پ داش و مج زات اعم لش
ب توجه به وحی بود قرآ آی ت آ فرازم

و فرا مک

دو برابر است.

است .بوا بر ایان توصایه و

سف رش قرآ برا همه زم ه و مک ه است .اگر امت اسالمی مایخواهاه از هار ناوع
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خط و اشتب هی مصو ب شه ب یه از اهل بیت پی مبر(ص) و قرآ جها نشود و مسیر هاهایت
خویش را بر اس

راهوم یی ایوهو جهت ی بی کوه .از این طریق از هر نوع انحراف امویات

میی به .ب زگشت به اهل بیت و همراهی ایش
سو ایش

یعوی پذیرش تفسیر و فقه و کالم و  ...که از

مطرح شهه است.
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