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 چكيده 
 صورت به باشد. شيعه مي تطهير  ي شريفه ي آيه مجيد قرآن آيات ترين مهم از يكي

كـه آيـه    اعتقـاد دارد  شـده  وارد گوناگون طرق از كه رواياتي بر تكيه با و اجماع
اسـت؛ حتـى ام سـلّمه و     تطهير در باره پنج تن آل عبا (اصحاب كساء) نازل شده 

اند كه مشمول اين آيه باشند بر  نزول آيه بوده و اميد داشتهعايشه كه خود شاهد بر 
 اهـل  بـزرگ  دانشـمندان  اينها، بر افزوناند،  داللت آن فقط بر پنج تن تصريح كرده

 شـده  كسا آل شأن در تطهير آيه نزول به معتقد يادشده، روايات نيز براساس تسنن
، با نظـرات شخصـى خـود،    . با اين حال، معدودى از افراداند كرده اعتراف بدان يا

اند تا اين آيه را يا فقط به زنان پيامبر(ص) اختصاص دهند و يا عالوه بـر   كوشيده
پنج تن، همسران آن حضرت را نيز مشمول آن بدانند. گروهى نيز دامنه شـمول آن  

انـد.   تر دانسته و عموم خاندان پيامبر (ص) را در زمره اهل بيت شـمرده  را گسترده
اجتهاد شخصى آنان در مقابل نصـوص و روايـات معتبـر باطـل و     بديهى است كه 

ها از  مردود است. سياق آيه نيز حكايت از اراده تكوينى خداوند بر زدودن آلودگي
 .اهل بيت دارد

 ،اهـل سـنّت   ،شـيعه  ،روايـات  ،عصـمت  ،اهل بيـت(ع)  ،تطهير  هآيها: واژهكليد
 .اصحاب كساء
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 Fardinjalali753@gmail.com                              .دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا وحديث قرآناستاديار علوم  **
 .آزاد اسالمي واحد اردبيلدانشگاه علوم قرآن وحديث استاديار  ***
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 مقدمه

ل بيت عصمت و طهارت در قرآن كريم نازل شـده،  آياتى كه در فضيلت و منقبت اه
بيش از آن است كه در چند مجلّد كتاب گرد آيد؛ بـه اعتـراف دانشـمندان اسـالمى،     

اسـت. خطيـب بغـدادى از     حدود بيش از سيصد آيه در شأن اهل بيـت نـازل شـده   
است: در قرآن، سيصد آيه در  اسماعيل بن جعفر (راوى موثق) از ابن عباس نقل كرده

ابن حجر  ).6/221تا:  بي است (خطيب بغدادى، ره علّى بن ابى طالب (ع) نازل شدهبا
) از ابن عسـاكر از  73 تا: شبلنجى، بي) و شبلنجى (761ق: 1385 هيثمى (ابن حجر،

 انـد (جعفـرى،   عباس، موضوع نزول سيصد آيـه دربـاره علـى (ع) را نقـل كـرده      ابن
نازله در فضيلت اهل بيـت (ع) اگـر    گويد: آيات ). عالمه مظفّر مى1/196ش: 1362

 2/331ق: 1396 در كتب اماميه، احصاء شود، بيش از سيصد آيه خواهد بود (مظفّر،
 «  ). ما از اين ميان فقط به آيه تطهير345 -

 و كنـد  دور بيـت  اهل شما از را گناه و پليدى خواهد مي فقط خداوند 
) كه بيشترين ارتباط را با اهل بيت (ع) 33(سوره احزاب/. »سازد پاك را شما كامالً

پردازيم و آراء و اقوال مفسرين بزرگ اهل سنّت را در تفاسـير مهـم آنـان     دارد، مى
 . نماييم بررسى مى

 شينه تحقيقيپ

شده است تا آثار فراواني درباره آن تأليف گردد. اين آثار تطهير، موجب   هاهميت آي
نخست، تفاسير روايي اسـت كـه روايـات      هتوان به سه دسته تقسيم نمود: دست را مي

بن حكم اند؛ آثاري مانند: تفسير حبري، از حسين  شأن نزول را در ذيل آيه ذكر كرده
ق) 307ابراهيم كوفي (م ق)؛ تفسير فرات كوفي، از فرات بن 286حبري كوفي (م 
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شـود.   ق) جزء اين دسته محسوب مـي 307و تفسير قمي، از علي بن ابراهيم قمي (م 
ـ     ي هدسته دوم آثاري است كه در آن، أهم آيات مربوط به اهل بيـت، و از جملـه آي

  هايي ماننـد:   آوري، و مورد بررسي قرار گرفته است، كتاب تطهير جمع
، سـيد مرتضـي (م    ق)؛ 332(م  جحام ابن، 

بطريق (م  ، ابن ق)؛ 506، از حاكم حسكاني (م  ق)؛ 436
، عالمـه  ؛ ق)؛ 588شهرآشوب (م  ، ابن ق)؛ 600

و ق) و 1019ري (م ، شوشـت  ق)، 726حلي (م 
، بخش آيات، حسيني ميالني جزء ايـن دسـته بـه شـمار     

تطهيـر دارد، ماننـد:    ي ههايي است كه اختصاص به آي نگاشته آيد. دسته سوم تك مي
 ق)؛ 1019شي (م ، نورالدين شريف حسيني مرع

...، محمـد فاضـل    ق)؛ آيـة التطهيـر  1135، محمد بن حسن فاضل هنـدي (م  
،    الدين اشراقي؛ آية التطهير، سيدعلي حسـيني ميالنـي؛    لنكراني و شهاب

 ، سيدعلي موحد ابطحي؛  محمدمهدي آصفي؛ 
 سيدجعفر مرتضي عاملي؛ و ...  ،

ها درباره شأن نزول آيه تطهير،  ترين ديدگاه در اين گفتار، پس از اشاره به مهم
هاي  شود. پس از آن، ضمن ارزيابي گزارش روايات شأن نزول اين جمله گزارش مي

گردد. در پايان  هاي آن مطرح مي تعميم آيه تطهير نسبت به همسران پيامبر، اشكال
ترين روايت در زمينه تخصيص اين جمله به همسران پيامبر (روايت عكرمه  منيز مه

 .شود از ابن عباس) نقد و ارزيابي مي
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 هاي فريقين درباره شأن نزول آيه تطهير ديدگاه -1

دانشمندان و مفسران فريقين درباره شـأن نـزول آيـه تطهيـر و كيسـتى اهـل بيـت،        
هاشـم   كسا، همسران پيـامبر و بنـى   جمله آلاند؛ از  هايي گوناگون مطرح كرده ديدگاه

). با صرف نظر از نظرات شاذ، سه نظر درباره كيسـتى  280-278، 4 :تا (شوكاني، بي
 :اهل بيت در آيه، بيشترين طرف دار را دارد

 .. همسران پيامبر و آل كسا3. تنها همسران پيامبر؛ 2تنها پنج تن آل كسا؛  .1

حقيقت در اين زمينه، بازخوانى روايات مرتبط يابي به  يكي از بهترين طرق راه
هاى مختلف و متناسب با  با اين آيه است. نظر به اينكه آيات قرآن در مناسبت

هاى تاريخى و بازخوانى  اند، بازگشت به گزارش مقتضيات گوناگون نازل شده
هاى دستيابى به مراد الهي از آيات قرآن  هاى مرتبط به آيات، از جمله راه روايت

هاى  اند. بنابراين بررسى گزارش است؛ به ويژه آياتى كه ناظر به افراد يا جريانى ويژه
اى بر شناخت شأن  تواند قرينه هاى تاريخي اين آيه در عصر نزول مى روايى و بحث
 .نزول آن باشد

 روايات مربوط به شأن نزول آيه تطهير -2

اند. افزون بر پيامبر  احتمال اولاز ميان سه احتمال يادشده، بيشترين روايات ناظر به 
السالم، از ابن عباس، ابوسـعيد خـدرى، انـس بـن       صلي اهللا عليه واله و امير مؤمنان عليه

مالك، سعد بن ابى وقاص، ام سلمه، عايشه، زينب بنت جحش و جمعي ديگر از صحابه، 
حسـين  روايت شده كه اين آيه در شأن پنج تن آل عبا (پيامبر، علـى، فاطمـه، حسـن و    

ق: 1422؛ ثعلبـى نيشـابوري،   7-22/5ق: 1412السالم) نازل شده است (طبـري،   معليه
 .)199 و 5/198ق: 1404؛ سيوطي، 140-18 /2ق: 1411؛ حسكاني، 43و  8/42
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انـد   تن از صحابى و همسـران پيـامبر برشـمرده    49راويان اين شأن نزول را تا 
برى از اعمش، و او از عطيـه، و او  ). براي نمونه ابوجعفر ط10/154 ؛تا (سبحاني، بي

كند: اين آيه دربـاره   چنين نقل مى  از ابوسعيد خدرى، و او از پيامبر 
 .)22/5ق: 1412پنج نفر نازل شده است: من، على، حسن، حسين و فاطمه (طبري، 

آيه تطهير محور حديث كسا قرار گرفته است. اين حديث از پرسندترين روايات 
هاي معتبر روايـي اهـل سـنت و     در كتابكسا رسد. حديث  ت كه به حد تواتر مىاس

توان به صحاح و مسانيد اهـل سـنت و    شيعه گزارش شده است كه در اين زمينه مي
صحاح شيعه و نيز تفسيرهاي معتبر شيعه و اهل سنت اشاره كرد (براي نمونـه، ر.ك:  

؛ ابـن حنبـل،   329و 31ــ 7/30ق: 1403؛ ترمذي، 131 و 2/130تا:  نيشابوري، بي
؛ قمـي،  43ــ 8/42ق: 1422علبـى نيشـابوري،   ؛ ث6/292و  4/107؛ 1/331تا:  بي

 .)1/287ق: 1407؛ كليني، 2/193ش: 1367

ابوسعيد خدرى، انس بن مالك، سعد بن ابى وقاص، عايشه، ام سلمه و بسيارى 
آن را بـه   اند. براى نمونـه طبـرى   از صحابه تراز نخست اين حديث را گزارش كرده

 .)7-22/5ق: 1412شانزده طريق، از ده صحابى بزرگ نقل كرده است (طبري، 

همسران پيامبر نيز جريان اين حديث و نزول آيه تطهير در شأن پنج تن آل كسا 
 :گويد اند. از جمله عايشه مى را گزارش كرده

ايى مشـكى  درحالى كه بر دوش او عب رسول اللّهدر صبحگاهى، «
بود، خارج شد. حسن آمد. پس او را داخل آورد. سپس حسين آمد و بـا او داخـل   
شد. سپس فاطمه آمد؛ او را داخل آورد. سپس على آمد، او را داخل آورد. آن گـاه  

(ابـن  ) 33(احـزاب/   »  گفـت:  
 ).34ق: 1407؛ ابن بطريق، 183 :ق 1425حنبل، 
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در روايتى ديگر، گزارش شده است كه از عايشه درباره امير مؤمنان عليه السالم 
 :پرسيدند. وى گفت

تـرين   محبوبپرسى؟ و از همسر  ترين شخص نزد پيغمبر از من مى درباره محبوب«
على، فاطمه، حسن و حسين پرسى؟ من ديدم رسول اللّه  شخص نزد پيغمبر از من مى

را زير يك پارچه جمع كرد، سپس گفت: پروردگارا اينان خاندان و نزديكان خـاص  
(ثعلبى  »من هستند. پس آلودگى را از آنها دور گردان و آنان را به نيكى، پاك گردان

 .)43ـ42/ 8ق: 1422نيشابوري، 

يل بـن  نمونه ديگر روايات اين باب، روايت زينب بنـت جحـش اسـت. اسـماع    
 :كند عبداهللا بن جعفر طيار از پدرش نقل مي

هنگامي كه پيامبر دريافت كه رحمت از آسمان در حال ريزش اسـت، گفـت:   «
خواهم آنها اينجا باشند؟ و اين جمله را دو بار  كيست كه بخواند كساني را كه من مي

گفت: علي،  . پيامبر]خوانم تكرار كرد. زينب گفت: اي رسول خدا، من [آنها را فرا مي
فاطمه، حسن و حسين را نزد من بياور. حسـن را در سـمت راسـت، حسـين را در     
سمت چپ و علي و فاطمه را جلويش نشاند؛ سپس پوششي از پارچه خيبري روي 

؛ پروردگارا، هر پيامبري اهلي دارد و  آنها كشيد و فرمود: 
««خداوند چنين نازل كـرد:   گاه اينان اهل من هستند. آن
زينب پرسيد: اي پيامبر، آيا من همراه شـما داخـل نشـوم؟     .

(ثعلبـى   »جا بايست كه همانا اگر خدا بخواهـد در خيـر هسـتي    پيامبر فرمود: همان
 .)2/54ق: 1411؛ حسكاني، 8/43ق: 1422نيشابوري، 

ق: 1411اند كـه گـاه واژه كثيـر (حسـكاني،      اين دسته روايات به قدرى فراوان
) و گاه متواتر (معرفت، 449ق: 1409شمار (حسيني استرآبادي،  )، گاه كثير بى2/18
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) برايشان به كار رفته است. طبري و سيوطي، دو مفسـر معتبـر اهـل    110ش:1388
ه نزول آيه در شأن آل كسا را با طرق گونـاگون از صـحابه   تسنن، روايات مربوط ب

اند؛ از جمله از ابوسعيد خدري، وائله بن اسقع، سعد  بزرگ و همسران پيامبر نقل كرده
بن ابي وقاص، ابوحمراء (هالل بن حارث)، ابوهريره الدوسي، انس بن مالك، عايشه 

 .)199ـ5/198ق: 1404؛ سيوطي، 7-22/5ق: 1412سلمه (طبري،  و ام

سلمه و انس بن مالـك   كسا از ام همچنين ترمذي درباره آيه تطهير و تطبيق آن بر آل
) و در زمينه معرفي اهل بيت 5/328؛ 31ـ4/30ق: 1403و عمر بن ابي سلمه (ترمذي، 

) روايت كرده است. مسلم نيـز در ايـن   293: از نظر پيامبر، از سعد بن ابي وقاص (همان
 .)130 و 7/123تا:  ان پيامبر روايت دارد (نيشابوري، بيزمينه از صحابه و همسر

سند اين روايات نيز نزد بزرگان اهل تسنن صحيح و معتبر است. بـراي نمونـه،   
كند كه پيامبر حسن و حسين و فاطمه و علي را  ترمذي روايتي را از ام سلمه نقل مي

سلمه را نداد. ترمذي  زير كسا برد و آنان را اهل بيت خود خواند و اجازه ورود به ام
نويسد: اين حديثي حسن و صحيح است و برترين روايتي  پس از نقل اين روايت مي

است كه در اين باب نقل شده است. در اين باب از انـس و عمـر بـن ابـي سـلمه و      
 .)5/361ق: 1403ابوحمرا نيز روايت وجود دارد (ترمذي، 

طريـق معتبـر و صـحيح نقـل     محدثان و مفسران شيعه نيز اين شأن نزول را از 
اند؛ از جمله كليني با صحيح متصل و مسند از علي بـن ابـراهيم از محمـد بـن      كرده

عيسي از يونس و علي بن محمد از سهل بن زياد ابي سعيد از محمد بـن عيسـي از   
يونس از ابن مسكان از ابوبصير از امام صادق عليه السالم روايت كرده است خداوند 

؛ و پيـامبر  »«« در كتابش فرمـود: 
علي و حسن و حسين و فاطمه عليهم السالم را زير كسا بـرد و گفـت: خـدايا، هـر     
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پيامبر را اهل و ثقلي است و اينان اهل بيت من و ثقل من هستند. ام سلمه پرسيد: آيا 
از اهل تو نيستم؟ پيامبر فرمود: تو بر خير هستي ولكن اينـان اهـل و ثقـل مـن      من

 .)287ـ 1/286ق: 1407هستند (كليني، 

روايت درباره تخصيص آيه تطهير به آل كسـا، از طـرق معتبـر     34مجلسي نيز 
گويد: اينها افزون بر يازده  كند و مي شيعه و چهار طريق معتبر نزد اهل تسنن نقل مي

). وي در 227ــ 35/206ق: 1403عتبر ديگر نزد اهل تسنن است (مجلسي، طريق م
ادامه در رد ادعاي نزول آيه در شأن همسران پيامبر به بيش از بيست روايت اشـاره  

 .)230ـ228 كند (همان: مي

افزون بر اينها، دانشمندان بزرگ اهل تسنن براساس روايات يادشده، معتقـد بـه   
اند. ابـن حجـر هيثمـي     اند يا بدان اعتراف كرده كسا شدهنزول آيه تطهير در شأن آل 

 »اند كه آيه تطهير در شأن آل كسـا نـازل شـده اسـت     اكثر مفسران بر آن«گويد:  مي
). ابن كثير و فخر رازي نيـز خطـاب آيـه تطهيـر نسـبت بـه       143 م:1965(هيثمي، 

ق: 1420 ؛ رازي،6/365ق: 1419كثيـر،   اند (ابن خصوص همسران پيامبر را رد كرده
). همچنين طبري در تفسير روايي خود از ابوسعيد خدري، انس بن مالـك،  25/168

ابوالحمراء ابواسحاق، وائله بن اسقع، ابوهريره، عمر بن ابي سلمه، علـي بـن حسـين    
كند كه منظور از اهـل بيـت در آيـه تطهيـر،      سلمه روايت مي السالم، عايشه و ام عليه

اي بـر   ن روايات در تفسير طبـري، خـود قرينـه   خصوص پنج تن هستند و چينش اي
 .)7-22/5ق: 1412ديدگاه وي در اين زمينه است (طبري، 

هاى معدودى درباره شـمول آيـه    در مقابل اين كثرت و تضافر روايات، گزارش
تطهير نسبت به همسران پيامبر يا نزول آن در خصوص همسـران پيـامبر نقـل شـده     

ه چندين صفحه متوالى را به روايات نزول آيه است. طبرى در تفسيرش، پس از آنك
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كنـد و از آن   دهد، به تـك گزارشـى اشـاره مـى     در خصوص آل كسا اختصاص مى
داد كه ايـن   كند كه عكرمه در بازار ندا سر مى گذرد. وى از اصبغ بن نباته نقل مى مى

ت آيه درباره همسران پيامبر است و اگر كسى بخواهد، براى او ايـن مطلـب را اثبـا   
 .)7 كنم (همان: مى

 هاي تعميم يا تخصيص آيه نسبت به همسران پيامبر نقد گزارش -3

هايى درباره تعميم آيه تطهير نسبت به همسران پيامبر نقل شده كه با چند  گزارش
 :مشكل رو به رويند

 . قرار گرفتن در برابر كثرت روايات مخالف3ـ1
هاى مربوط به تطبيق آيه تطهير بر  ارشدر برابر روايات متضافر يا متواتر يادشده، گز

رسند كه از نظر اعتبـار، توانـايى رويـارويى بـا      همسران پيامبر به ده روايت نيز نمى
داران نظريـه   روايات ديگر را ندارند. اين حقيقت به حدى آشـكار اسـت كـه طـرف    

ونه همسران پيامبر را نيز ناچار به نقل روايات مربوط به آل كسا كرده است. براى نم
سيوطى در تفسير روايى خود (كه آن را با هدف گردآورى روايات تفسيرى تـدوين  
كرده) معتقد است كه آيه تطهير ناظر به همسران پيامبر است. او در اين باره بـه سـه   

كند، اما خود وى بيش از چهار برابر اين تعداد، درباره نـزول آيـه    گزارش استناد مى
ق: 1404كنـد (سـيوطي،    ير مؤمنـان روايـت مـى   تطهير در حق خصوصِ خانواده ام

 .)199ـ5/198

هـا نيـز روي داده اسـت؛ چراكـه در      اين مسئله درباره خود راويان اين گزارش
گزارشى به ابن عباس نسبت داده شده است كه آيه تطهير در بـاره همسـران پيـامبر    

است  است؛ حال آنكه خود وى روايت كرده كه اين جمله در شأن آل كسا نازل شده
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). همين تنـاقض، در انتسـاب گـزارش    51ـ2/50ق: 1411؛ حسكاني، 199 (همان:
). 279ــ 4/278تا:  مربوط به همسران پيامبر، درباره روايت كلبى وجود دارد (شوكاني، بي

دهد كه امثال ابن عباس و كلبى از اين سـخنان مبـرا هسـتند و دسـت      اين نشان مى
هـايى را   ويداست؛ آنان كه چنين گـزارش ناپاك جاعالن در اين روايات ساختگى ه

 .اند ساخته و به بزرگانى چون ابن عباس نسبت داده

ها شده اسـت. همـان    توجهى مفسران به اين گونه گزارش همين مسئله سبب بى
گونه كه اشاره شد، مفسر بزرگ جهان اسـالم، طبـرى، در برابـر شـمار بسـيارى از      

گـذرد. اينهـا، همـه،     كند و مـى  شاره مىروايات مربوط به آل كسا، به تك گزارشى ا
 .قراين و شواهدى بر سستى و ضعف اين دست روايت نماها هستند

 . روايات بيانگر مفهوم اهل البيت3ـ2
) و 11/28ق : 1414واژه اهل البيت به معناى اهل و ساكنان خانه است (ابن منظور، 

هـاى حـديثى    . گـزارش اي علَم نشـده بـود   تا زمان نزول آيه تطهير، در معناى ويژه
فراوانى در كتب تفسيرى و روايى اهل تسنن و شيعه درباره مفهوم اهـل البيـت نقـل    

دهند مراد از اهل بيت، خصوص خانواده اميرمؤمنـان اسـت. بـر     اند كه نشان مى شده
آنهـا را   ها، هنگام گذر از كنار خانه حضرت فاطمه(ع) اساس اين روايات، پيامبر ماه

 :گويد كرد. ابوحمراء مى يت خطاب مىبا واژه اهل الب

ديدم كه  در زمان پيامبر، به مدت شش ماه نگهبان شهر بودم و در اين مدت مى«
««فرمود:  آمد و مي پيامبر هنگام طلوع فجر، درِ خانه على و فاطمه مى

شـما را بـه نمـاز     
كنم؛ خداوند شما را در سايه رحمت خويش قرار دهـد؛ همانـا خداونـد     سفارش مي

». خواهد آلودگى را از شما اهل بيت دور كند و شما را بـه نيكـى، پـاك گردانـد     مى
 .)5/198 :ق1412؛ طبري، 339ـ1/338 :ق1333(طحاوي، 
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گز اين رفتار ويژه را بيهـوده انجـام نمـي داد، بلكـه در پـي      ترديد پيامبر هر بي
شناساندن اهل بيت خود بود. بنابراين اهل بيت، خصوص همين مخاطبان پيامبر (اهل 
خانه حضرت علي و فاطمه) بود و نه ديگران؛ چراكه پيامبر نفرمود كـه اينـان جـزو    

همچنـين براسـاس    اهل بيت هستند، بلكه آنان را همان اهل بيت خود معرفي كـرد. 
هـاي اهـل بيـت خـود      تـك نـام   هاى روايى بسيارى، حضرت رسول بر تك گزارش

على   تصريح كرده است. براى نمونه در جريان مباهله، حضرت رسول 
 »اينـان اهـل مـن هسـتند    «و فاطمه و حسن و حسين را با نام فرا خواند و فرمود: 

؛ 4/294 ق:1403؛ ترمـذي،  1/185 تـا:  حنبـل، بـي  ؛ ابن 7/121تا:  (نيشابوري، بي
). اين روايت نيز با بياني 7/63 تا: ؛ بيهقي، بي3/150 تا: ؛ حاكم نيشابوري، بي5/302

 .كه گذشت بر حصر اهل بيت در خانواده حضرت فاطمه داللت دارد

اين اهتمام ويژه پيامبر در معرفي اهل بيت خود، دغدغه ايشـان بـراى ثبـوت و    
حضـرت رسـول بـا    . رسـاند  سوخ اين اصطالح در ميان مسـلمانان را مـى  تأكيد و ر

زدايى از اين مسئله را داشت تا مسلمانان در اين  پيگيرى مستمر اين شيوه، قصد ابهام
 :فرمايد السالم مى باره دچار ترديد نشوند. امام صادق عليه

ص كـرد و اهـل خـود را مشـخ     اگر رسول اللّه صلي اهللا عليه واله سكوت مـى «
كردند. ليك خداوند  ساخت، آل عباس و آل عقيل و بسياري ديگر آن را ادعا مى نمى

را نازل كـرد و علـى، حسـن، حسـين و       ... در كتابش جمله 
ام سلمه،  رو رسول خدا صلي اهللا عليه واله در خانه اين فاطمه مرجع اين آيه بودند. از

فت و زير كسا برد و گفت: پروردگارا، هر نبى را ثقل و اهلى اسـت  دست آنان را گر
 .)111ـ110ق:1410(كوفى،  »و اينان ثقل و اهل من هستند
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اين روايت در تفسير فرات كوفي گزارش شده كه سند آن، به صورت معـنعن از  
روايت شده است؛ اما در اين سند، راويان به صورت تك تك  ق امام صادق 

سازد. توضيح آنكه در بخـش   اند كه اين خللي به سند اين روايت وارد نمي نشدهذكر 
آغازين تفسير فرات كوفي، سلسله سند روايات به صورت متصل آمده، اما در ادامـه  
و از حديث چهل به بعد، براي اختصار، سلسله سند حذف شده و به عبارت معـنعن  

ست فرات كوفي سلسـله سـند ايـن    دهد كه نخ عن... بسنده شده است. اين نشان مي
برداران براي اختصـار،   روايات را به صورت متصل آورده بوده است؛ اما بعدها نسخه

اند تا نشان دهند كـه ايـن روايـت     سلسله را حذف و تنها عبارت معنعن را نقل كرده
 .سندي متصل و مسند داشته است

روايت بسياري از قـدما  شاهد بر اين اعتبار روايات اين كتاب، اعتماد و استناد 
از اين كتاب است؛ از جمله صدوقين (پدر و پسر)، حاكم حسكاني (صاحب شـواهد  

 .)4/299ق: 1403التنزيل) و عالمه مجلسي در بحار االنوار (آقا بزرگ تهراني، 

البته از دو نكته نبايد چشم پوشيد: يكي آنكه اين روايت با روايات فراوان ديگر 
اي بر صحت و اعتبار اين روايت است؛ دوم آنكه  اين خود قرينهشود كه  پشتيباني مي

اي ديگر بر پذيرش يا رد حديث است و سازگاري متن روايت با  متن حديث قرينه
مسلمات ديگر شريعت، مالكي براي اعتبار آن است كه اين روايت نيز از اين ويژگي 

ز طريقي ديگر، از امام برخوردار است. افزون بر اين، كليني مضمون همين روايت را ا
). كليني با سند 287ـ1/286 ق:1407السالم نقل كرده است (كليني،  صادق عليه

صحيح متصل و مسند از علي بن ابراهيم از محمد بن عيسي از يونس و علي بن 
محمد از سهل بن زياد ابي سعيد از محمد بن عيسي از يونس از ابن مسكان از 
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لسالم روايت كرده است. راويان اين سند همگي ثقه و ا ابوبصير از امام صادق عليه
 .امامي هستند و سلسله سند تا امام، متصل است

 . روايات مانع3ـ3
هاى روايى، افزون بر تصريح به بازگشت اهل بيت به پنج تـن   در بسيارى از گزارش

ـ   آل كسا، همسران پيامبر صلي اهللا عليه واله از دايره اين واژه خـارج شـده   ن انـد. اي
كنند كه حضرت رسول در تبيـين اصـطالح اهـل بيـت، از ورود      روايات تصريح مى

عايشه، ام سلمه و ديگر همسران خود در زمره اهل بيت جلوگيرى كرد. براى نمونـه  
آيا من از اهل بيت تو هسـتم؟ و پيـامبر   : در روايتي آمده كه عايشه از پيامبر پرسيد
 .)8/43ق: 1422ثعلبى نيشابوري، فرمود: كنار بايست كه تو بر خير هستى (

در نقل ديگرى آمده است كه زينب بنت جحش قصد رفتن در زير كساي اهـل  
در جايت بايست كه به خواست خدا بر «بيت را داشت، اما پيامبر مانع شد و فرمود: 

). ام سلمه نيز از پيامبر در اين بـاره پرسـيد   2/53ق: 1411(حسكاني،  »خير هستى
 »در جاى خودت باش و تو به خواست خدا، بـر خيـر هسـتى   «كه حضرت فرمود: 

هاى شمول آيه تطهير  ). اين دسته روايات، صحت گزارش5/198ق: 1404(سيوطي، 
سـازد و آنهـا را از درجـه     رو مـى  نسبت به همسران پيامبر را با مشكلى جدى روبه

 .كند اعتبار ساقط مى

ت پـس از نقـل   ق) از علماي مشهور حنفي مـذهب اهـل سـن    321طحاوى (م
دهند كه حتى ام سلمه مراد جملـه   ها نشان مى اين روايت«گويد:  هاى مانع مى روايت

تطهير نبوده، بلكه مراد از آن، تنها رسول خدا صلي اهللا عليه واله على، فاطمه، حسن 
 .)1/336ق: 1333(طحاوي،  »اند و حسين بوده
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تسـنن، بـه صـورت    روايات مانع را صاحبان صحاح و مسانيد و بزرگان اهـل  
 6/292تـا:   اند؛ از جمله احمد بن حنبل (بي متضافر و از چندين طريق، گزارش كرده

 و 5/30ق: 1403اند ترمـذي (  كند. همچنين ) كه آن را از چهار طريق نقل مي304 و
ق: 1411)، حسـكاني ( 22/7ق: 1412)، طبـري ( 12/451ق: 1408)، ابويعلي (32
ق: 1415)، ابــن عســاكر (369 ق:1411ي ()، واحــدي نيشــابور100-130، 2/86

). اين روايـات نيـز بـه طـرق گونـاگوني گـزارش       141-14/138؛ 13/204-207
اند. براي نمونه روايت ام سلمه از هشت طريق معتبر نزد اهل سنت و شيعه نقـل   شده

 .)33-27: 1375شده است (ري شهري، 

صـحيح شـمرده    افزون بر اين، سند اين روايات نيز نـزد اهـل تسـنن معتبـر و    
شوند. براي نمونه حاكم نيشابوري در موسوعه المستدرك، پـس از نقـل حـديث     مي
نيشابوري، (حاكم  »باشد اين حديث بنا بر شرط بخاري، صحيح مي«گويد:  سلمه مي ام
 .)2/416تا:  بي

 بررسى مصداقى روايات مربوط به همسران پيامبر -4

هايى درباره نزول آيه  ل كسا، تك گزارشدر برابر روايات انبوه مربوط به پنج تن آ
تطهير درخصوص همسران پيامبر نقل شده است. ابن عباس، عكرمه، سعيد بن جبير، 
مقاتل بن سليمان، عروه بن زبير و كلبي راويانى هستند كه اين گزارش به آنان نسبت 

؛ مقاتل بن 4/278تا:  ؛ شوكاني، بي5/198ق: 1404داده شده است (سيوطي، 
اند: سخنان اجتهادى و  ها بر دو دسته ). اين گزارش3/489ق: 1423ن، سليما

گزارش روايى. آنچه به كلبى، مقاتل بن سليمان و عروه بن زبير نسبت داده شده، 
 .اي از حيث مستند روايى ندارند اند كه هيچ گونه پيشتوانه صرف اجتهادهايى
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مقاتـل بـن سـليمان     شـوند.  از طرفى، اين سه راوى در زمره تابعان شمرده مـى 
). عروه بن زبير در 10/284ق: 1327قمرى است (ابن حجر عسقالني،  150متوفاى 

الـدين   طبقه دوم روات قرار دارد و در سال پايانى خالفت عثمان به دنيا آمد (شمس
). كلبى نيز در زمره مفسران پس از دوره تابعان است و در سـال  1/62تا:  ذهبي، بي

 ).3/119م: 1970 وفات يافت (قمي، 204

توانند شاهد نـزول باشـند و سـخنان     بنابراين هيچ يك از سه راوى يادشده نمى
اين در حالى است كه سخنان . بايست مستندى همراه داشته باشد آنان در اين باره مى

براى نمونه از مقاتـل بـن سـليمان     به اين سه راوى، مستندي پذيرفتني ندارد. منسوب
  ، يعنـى  ««چنين نقل شده است: 

؛ منظور از اهل بيت در آيه تطهير، خصوص همسـران پيـامبر اسـت؛    
 .)3/489ق: 1423(مقاتل بن سليمان،  »كردند زيرا آنان در خانه پيامبر زندگى مى

زمينه به همين استدالل (زندگي در خانه پيامبر) بسنده شده اسـت. نيـز   در اين 
هيچ مستند روايى، گفته كـه منظـور از اهـل بيـت در آيـه تطهيـر،        عروه بن زبير بى

مستند چيزى جز  ). اين ادعاهاى بى5/603ق: 1404همسران پيامبر است (سيوطي، 
اساس  ها و ادعاهايى بى ستنباطاجتهاد در برابر نص صريح پيامبر نيستند و ازاين رو ا

آيـه تطهيـر در   «فرمايد:  به صراحت مى  و اعتمادناپذيرند؛ زيرا پيامبر 
). 22/5ق: 1412(طبري،  »شأن پنج نفر نازل شد: من، على، حسن، حسين و فاطمه

 .ترديد، با وجود نص پيامبر، اجتهادهاى يادشده ارزشى ندارند بى

بر از طرق گوناگون نقل شده است؛ از جمله ابـن جريـر آن را از   اين سخن پيام
محمد بن مثني از بكر بن يحيي بن زبان عنزي از مندل از اعمش از عطيه از ابوسعيد 

كند. برخي از اهل سنت اين حديث را حديثي منفرد از عطيـه شـمرد    خدري نقل مي
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)؛ 731، پاورقي 368 ق:1411اند (واحدي نيشابوري،  اند و وي را نيز تضعيف كرده ه
). 80ــ 3/79تـا:   اين در حالي است كه عطيه از تابعان شناخته شده است (ذهبي، بي

گويد:  گويد: او فردي ثقه است و احاديثي قابل استناد دارد. ابن معين مي ابن حجر مي
گويـد:   ). سيوطي مـي 7/201ق: 1327(ابن حجر عسقالني،  »اند احاديث او درست«
(سـيوطي،   »نيست و ترمـذي روايـت او را نيكـو شـمرده اسـت     حديث او سست «

گويد كه برخي احاديـث او را حجـت    ). با وجود اين، ابن حجر مي2/472ق: 1421
 .)7/201ق: 1327دانند (ابن حجر عسقالني،  نمي

سرّ رويكرد برخي اهل سنت نسبت به او نيز در تشـيع او نهفتـه اسـت. سـاجي     
و فرد قابل اعتمادي نيست؛ او علـي را بـر همـه    حديث او حجيت ندارد «گويد:  مي

دهد منشأ ضعيف شمردن او نزد  ). شواهد نشان مي202 همان: (ر.ك: »داد ترجيح مي
اين رو روايت يادشـده داراي   برخي، تشيع اوست و چنين تضعيفي ارزشي ندارد. از

ان كه اعتبار سندي است. از سويي اين حديث تنها از طريق عطيه نقل نشده، بلكه چن
پيش از اين گذشت، اين حديث و روايات هم مضـمون آن، از طـرق مختلـف اهـل     

 اند. تسنن و تشيع نقل شده

نمونه ديگر از تصريحات پيامبر بر نام يكايك اهل بيت خود، روايتي اسـت كـه   
كند. وي از حاتم بن اسماعيل از بكير بن مسمار از عامر بن سـعد از   ترمذي نقل مي

««كند كه پيامبر پس از نزول آيه  نقل مي سعد بن ابي وقاص
) علي و فاطمه و حسـن و حسـين را فـرا خوانـد و     61عمران/ (آل »

). راويان ايـن  294ـ4/293ق: 1403(ترمذي،  »خدايا، اينان اهل من هستند«گفت: 
معتبرند. حاتم بن اسماعيل فردي درست نگـار و   حديت همگي نزد اهل تسنن ثقه و

روايات او درسـت و وي فـردي ثقـه و مـورد     «گويد:  ثقه است. احمد بن حنبل مي
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). بكير بن مسـمار نيـز جـزو    2/110ق: 1327(ابن حجر عسقالني،  »اطمينان است
). عامر بن سعد و پدرش، سعد بن 1/254ق: 1405ثقات شمرده شده است (عجلي، 

م: 1995انـد (ابـن حجـر عسـقالني،      نيز در كتب رجالي، ثقه معرفي شدهابي وقاص 
 ).1/34ق: 1327؛ همو، 1/460

براين اساس روايت يادشده روايتي حسن و صحيح است؛ چنان كه ترمـذي بـه   
). به عالوه ايـن روايـت در   4/294ق: 1403صحت آن تصريح كرده است (ترمذي، 

ورت متضافر نقل شده اسـت؛ از جملـه   كتب معتبر روايي و تفسيري اهل تسنن به ص
ــلم ( ــحيح مس ــتدرك (7/120؛ 1/185در ص ــي 150و 3/147)، المس ــنن بيهق ) س

). كثـرت نقـل   14/147) و تاريخ مدينه دمشق (47ـ2/38)، شواهد التنزيل (7/63(
 .گذارد اين روايت در كتب روايي معتبر، جايي براي ترديد در صحت آن باقي نمي

كلبى درباره شأن نزول آيه تطهير را نيز به همين دليل سخن اجتهادي منسوب به 
همچنين وى (كه از خواص . توان پذيرفت صراحت پيامبر در معرفي اهل بيت نمى

السالم بود) خود درباره نزول جمله تطهير در شأن پنج تن آل كسا  امام صادق عليه
ه يك راوى توان پذيرفت ك چگونه مى. )4/279تا:  روايت كرده است (شوكاني، بي

خبير دو گونه سخن بگويد و با وجود نقل روايت درباره آل كسا، خود سخني 
متعارض با آن بگويد؟ ازاين رو به طور قطع سخن اجتهادي منسوب به كلبي (با 

 .السالم) بر وي بسته شده است توجه به مقام و مكانت وي نزد امام صادق عليه

خود سعيد  عباس نقل شده است وگزارش منسوب به سعيد بن جبير هم از ابن 
اين رو روايت او و ابن عباس به يك  بن جبير شأن مستقلى در اين باب ندارد. از

هاى يادشده، تنها گزارش منسوب به ابن  گردد. بنابراين از گزارش روايت باز مى
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ترين مستند مخالفان در تفسير جمله تطهير قرار  عباس و عكرمه باقى ماند كه مهم
 .اين رو اين گزارش جاى بررسى و تأمل بيشترى دارد ت. ازگرفته اس

به ابن عباس چنين نسبت داده شده است كه جمله تطهير، در خصوص همسران 
زد  پيامبر نازل شده است و بس. از عكرمه نيز نقل شده است كه در بازار فريـاد مـى  

درباره همسران پيامبر نـازل    كه 
 »كـنم  هر كس بخواهد، در اين باره با او مباهلـه مـى  «گفت:  شده است. همچنين مى

 .)5/198ق: 1404(سيوطي، 

اين روايات نماها در برابر چند پرسش و نكته اساسى قرار دارند كه در صورت 
 :يرفت؛ وگرنه بايد طرد شوندتوان اينها را پذ پاسخ گويى به آنها، مى

گونه كه ياد شد، ابن عباس درباره نزول جمله تطهير در شأن پنج تن  همان .1
آل كسا روايت كرده است و اين روايت در كتب فريقين گزارش شده است (براي 

). در يكي 35ـ  37ق: 1403؛ مجلسي، 51ـ 2/50ق: 1411نمونه ر.ك: حسكاني، 
از ابوعوانه از يحيي بن سليم ابي بلج از عمرو بن ميمون از روايات، يحيي بن حماد 

كند كه رسول خدا حسن و حسين و علي و فاطمه را فرا خواند  از ابن عباس نقل مي
(حسكاني،  »خدايا اينان اهل بيت من هستند«اي كشيد و گفت:  و بر آنها پارچه

راويان آن را ). سند اين روايت نزد اهل تسنن معتبر است و تك تك 2/50ق: 1411
اند. يحيي بن حماد ثقه است و بيشترين روايت را از ابوعوانه دارد (عجلي،  ثقه شمرده

 م:1985اند (مزي،  ). احاديث ابوعوانه بهترين احاديث شمرده شده2/351ق: 1405
اشكال است. ابوحاتم  ). يحيي بن سليم ابي بلج داراي احاديث درست و بي30/446

باشد و اشكالي در رواياتش  وي داراي احاديث صحيح مي«گويد:  درباره او مي
). عمرو بن ميمون كوفي و تابعي نيز ثقه است 9/153م: 1952(رازي،  »نيست

 ).2/186ق: 1405(عجلي، 
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اي كه  سلسله اين راويان نيز متصل است؛ يعني ميان طبقات راويان فاصله زماني
ق (ابـي حـاتم،   215متوفـاي  موجب انقطاع سند شود، وجود ندارد. يحيي بن حماد 

) و يحيي بن سليم ابي بلج 7/563ق (همان: 176) ابوعوانه متوفاي 9/257م: 1973
اي  در طبقات راويان، حلقه واسط ميان طبقه ابوعوانه و عمرو بن ميمون است؛ به گونـه 

كه ابوعوانه به طور مستقيم از يحيي بن سليم، و يحيي بن سـليم بـه گونـه مسـتقيم از     
). عمرو بـن ميمـون نيـز    33/163م: 1985اند (مزي،  ميمون روايت نقل كرده عمرو بن
توانسته به طـور مسـتقيم از    ) و مي1/65تا:  الدين ذهبي، بي ق است (شمس75متوفاي 

 .) روايت كند4/131م: 1995ق (ابن حجر عسقالني، 68ابن عباس متوفاي 

يه تطهير در شأن آل بنابراين با سند قطعي و صحيح از ابن عباس نقل شده كه آ
كسا نازل شده است. حاكم نيشابوري اين مطلب را از ابن عباس در روايتي طـوالني  

نويسد: اين روايتي صحيح االسناد  كند و در پايان آن مي و با همين اسناد گزارش مي
 )3/134تا:  (حاكم نيشابوري، بي .است

عـارض داشـته   توان پذيرفت كه يك صحابى بزرگ دو گونـه روايـت مت   آيا مى
باشد؟ آيا پذيرفتنى است كه ابن عباس برخالف نص پيـامبر و بسـيارى از صـحابه    

اي ديگر نيز روايت كند؟ آيـا هـيچ انسـان     جليل القدر و نيز روايت خودش، به گونه
 كند؟ خردمندي چون ابن عباس چنين رفتار مي

مربوط به هاى يادشده توان تعارض و رويارويى با انبوه روايات  . تك گزارش2
 اند ـ ندارد؛ چنان كه گذشت؛ پنج تن آل كسا را ـ كه فريقين نقل كرده

روست كه چرا وى در  . گزارش منسوب به عكرمه با اين پرسش بنيادين روبه3
زده است؟ آيا جاى استدالل و اثبات يك مسئله قرآنى، در بازار،  بازار چنين جار مى
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طق استداللى جاعل حديث چنين باشد. آن هم به شيوه جار زدن است؛ مگر آنكه من
به عالوه اين گزارش نشان از ديدگاه غالب در ميان مسلمانان (نزول آيه در شأن پنج 

 هايى بوده است؛ تن) دارد كه براى تغيير آن نياز به چنين روش

. گزارش عكرمه از نظر سندى نيز مخدوش است. طبرى اين روايت را از يحيى 4
باته از علقمه از عكرمه نقل كرده است. اوالً يحيـى بـن واضـح    بن واضح از اصبغ بن ن

)؛ ثانياً سلسله سند مقطوع است؛ زيـرا اصـبغ   4/413تا:  فردى ضعيف است (ذهبي، بي
) و يحيى بن واضح از طبقـه  1/81م: 1995بن نباته از طبقه سوم (ابن حجر عسقالني، 

 ان آنها وجود دارد؛) و انقطاع زمانى بسيارى مي2/359(همان:  نهم روات است

مشكل بنيادين ديگر گزارش عكرمه و ابن عباس اين است كه در هـيچ يـك از   . 5
روايت ساختگى منسوب . صحاح شش گانه و منابع دست اول اهل سنت نقل نشده است

به عكرمه براى نخستين بار در تفسير طبرى نقـل شـده و پـيش از آن در هـيچ يـك از      
ايـن در حـالى اسـت كـه     . اهل تسنن، اثري از آن نيسـت جوامع معتبر روايى و تفسيرى 

روايات ناظر به خطاب جمله تطهير نسبت به پنج تن آل كسا در بسيارى از كتب معتبر و 
)؛ سـنن  131ــ 2/130تراز نخست اهل تسنن آمده است؛ از جملـه در صـحيح مسـلم (   

 ).6/292؛ 4/107؛ 1/331) و مسند احمد (329، 31، 5/30ترمذى (

انـد. اساسـاً چنـين     ه قراينى بر ساختگى بودن روايات نماهاى يادشـده اينها هم
نمايـد.   صحابى و همسران پيامبر، بعيد مـى  49سخنى از ابن عباس در برابر روايات 

چرا بايد وى روايتى را نقل كند كه برخالف گفتار جمهـور صـحابه و بزرگـان تـراز     
اند كه وى را دشـمن اهـل    نخست است؟ درباره عكرمه نيز برخى درصدد آن برآمده

تــا:  ؛ ســبحاني، بــي108 ش:1386بيـت جلــوه داده، او را تضــعيف كننــد (عــاملي،  
رسد اين داورى درباره عكرمه جـاي درنـگ بيشـتري داشـته      ). به نظر مى10/143
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باشد؛ چراكه وى دانش آموخته و از خواص ابن عباس بود. امكان ندارد ابن عباس، 
ود، شاگردى بپرورانـد كـه درسـت در خـالف خـط او      كه از شيفتگان مقام واليت ب

حركت كند و اين جرئت را به خود بدهد كه روايتى برخالف روايت امير مؤمنان، ابن 
 .)121ش:1388عباس و همه صحابه و همسران پيامبر بسازد (معرفت، 

  باقر  هاى تاريخى، عكرمه سرسپرده آستان امام همچنين بنابر گزارش
هنگامى كه شنيد عكرمه لحظات پايانى عمـرش را    شد. امام باقر  ىشمرده م

) كه اين نشان از جايگـاه  3/123ش: 1367گذراند، بر بالين وى شتافت (كليني،  مى
واالى او نزد امام دارد. چنان كه اشاره شد در اين روايت آمـده اسـت كـه عكرمـه     

همين مؤيد آن اسـت كـه وي از اصـحاب     بود و ر سرسپرده آستان امام باقر 
خاص امام بود. يكي از شواهد بر اين مدعا، آن است كه والي مدينه در پـي عكرمـه   

و يـاران    )، ولي امام باقر 5/293تا:  بود و او پنهان شده بود (ابن سعد، بي
مـورد  دانستند كه اين دليلي بر آن است كه وي از نزديكان  خاص وي جاي او را مي
 .اعتماد حضرت بوده است

عكرمـه معتقـد بـه    «گويـد:   البته در همين روايت، غالمي كه خبر را آورد، مـي 
هاي خوارج بود و چه بسا، از اين تعبير، انحراف عكرمه برداشت شده اسـت.   ديدگاه

اين برداشت نارواست؛ چراكه اوالً اين سـخن را امـام نفرمـوده اسـت، بلكـه غـالم       
ورزان عليه  به سبب شايعات رايج در آن زمان بوده است؛ زيرا كينهگويد و آن هم  مي

عكرمه شايع كرده بودند كه او گرايش به خوارج دارد. اين تهمت به سبب سـفرهاي  
(معرفـت،   »مختلف او به شمال آفريقا بود كـه خـوارج در آن ديـار، فـراوان بودنـد     

 .)1/327ش: 1385
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اند و با اعتماد به روايـات   جال رد كردهاين تهمت را نيز بسياري از دانشمندان ر
نويسد: عكرمه مولي ابـن عبـاس، مكـي     اند. از جمله عجلي مي وي، او را ثقه شمرده

ق: 1405است (عجلـي،  تابعي ثقه است و از تهمت حروري (گروهي از خوارج) مبرّ
توان پذيرفت كه شخصي جزو منحرفان خوارج باشد و در  )؛ ثانياً چگونه مي2/145

اي كـه امـام بـر بـالين وي      ؛ بـه گونـه   حال، سرسپرده آستان امام باقر عين 
توان پذيرفت؛ به ويژه با توجه به تصريح روايت  بشتابد؟! بنابراين ادعاي غالم را نمي

 .به سرسپردگي او به امام و رفتار امام هنگام شنيدن خبر احتضار وي

لقين شهادت به توحيد و واليت بر همچنين در همين روايت آمده كه امام براي ت
تلقين را به اموات خود بياموزيد. ايـن تصـريح   «فرمايد:  بالين وي شتافته است و مي

دانسته است نه تابع آراي ديگران؛ وگرنـه   دهد كه عكرمه را از خود مي امام نشان مي
 .)1/332ش: 1385(معرفت،  »سخن پاياني امام با كردار ايشان تناسبي نداشت

ورزان، رواياتي در بـاب نـزول آيـه تطهيـر در شـأن خصـوص        راين غرضبناب
اند.  اند و آنها را به كساني چون ابن عباس و عكرمه نسبت داده همسران پيامبر ساخته

شايد اشتباهشان همين باشد كه چنين دروغى را از زبان شيفتگان موال امير مؤمنـان  
 .دنقل كنند تا سخنشان، خود، شاهدى بر كذبشان باش

 گيري نتيجه

بنابر روايات شأن نزول، جمله تطهير در شأن خاندان ويژه پيامبر نازل شـده اسـت:   
هايى دربـاره   السالم. در اين ميان، معدود گزارش معلى، فاطمه، حسن و حسين عليه

نزول اين جمله در شأن خصوصِ همسران پيامبر يا فراگيرى جمله تطهير نسبت بـه  
ها توان رويـارويى بـا روايـت كثيـر و      ست كه اين گزارشهمسران پيامبر نقل شده ا
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متضافر منقول از صحابه تراز نخست و نيز همسران پيامبر را ندارند. از ديگـر سـو،   
هاى روايى، پيامبر واژه اهل بيت را براى خصوص اين خاندان ويژه علم  بنابر گزارش

ايش پيامبر، آنها از دايره اند كه به فرم كرده بود. نيز خود همسران پيامبر گزارش كرده
ترين گزارش درباره نزول جمله تطهير در خصوص  اند. مهم شمول جمله تطهير خارج

همسران پيامبر، گزارش ابن عباس و عكرمه است كه براى نخسـتين بـار در تفسـير    
 .طبرى كانون توجه قرار گرفته است

ى متقدم اهـل  اين گزارش در هيچ يك از منابع دست اول معتبر روايى و تفسير
تسنن نقل نشده است؛ افزون بر اينكه سند اين گزارش نيز مخدوش اسـت. از ديگـر   
سو روايات معتبر و مستند فراوانى در كتب روايى فريقين درباره نزول جمله تطهيـر  
در شأن پنج تن آل كسا آمده است. همچنين خود ابـن عبـاس ايـن شـأن نـزول را      

شخصيت و جايگاه ابن عباس و عكرمـه، نشـان    روايت كرده است. اين قراين و نيز
 .هاى مربوط به همسران پيامبر هستند دهنده ساختگى بودن گزارش
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