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 مقدمه

إنَّ احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات 

يضلل فال هلادي له، وأشهد أنَّ ال إله إالَّ اهللا أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل، ومن 

وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسوله، صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه وسلّم تسليامً كثرياً 

 ..أما بعد.

حقوقی مقرر نموده و آنان را  ج خداوند متعال برای اھل بیت پیامبرش
ی این حقوق است، اھل سنت در برخورد و فراگیر به فضائلی اختصاص داده

و فضائل با مخالفانشان تفاوت آشکاری دارند، اھل سنت بدون ھیچ غلو و 
افراط و یا تفریطی به حقوق و جایگاه اھل بیت اقرار دارند و آن را به جا 

 ھا آن در این مورد دیدگاھی متناقض با دیدگاه ھا آن مخالفان اما آورند، می
اند، و بلکه افرادی از اھل بیت  افزودهدارند، برخی چیزھایی را به این حقوق 

اھل بیت را  حقوق بعضی و اند، را به عنوان پروردگار جھانیان قرار داده
را ھا آن اند که تا جایی پیش رفته ھا آن اند و بلکه بعضی از کامًال نادیده گرفته

 اند. شمردهستمگر و کافر 
ھد در این کتابچه نماییم که به ما توفیق د بنابراین از خداوند مسئلت می

اھل بیت را معّرفی کنیم و حقوق شرعی آنان را بدون افراط و تفریط بیان 
 داریم.
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 ف لغوییتعر
. ١گوید: اھل الرجل: یعنی ھمسرش و تأھل یعنی ازدواج کردن خلیل می

و اھل البیت: یعنی ساکنان خانه، و اھل اسالم یعنی کسانی که به دین 
 .٢اند اسالم گرویده

 .٣»ت اویعنی أھل بیآل الرجل «ل: در معجم آمده است که اما اآل
آل الرجل یعنی خانواده و اھل او، و آل الله و آل «گوید:  و ابن منظور می

رسوله یعنی اولیا و دوستان خدا، و آل در اصل اھل بوده است و سپس ھاء 
به ھمزه تبدیل شده و (أھل) گردیده، و آنگاه وقتی دو ھمزه در کنار ھم 

 .٤»آمدند(أأھل) دّومی را به الف تبدیل کردند
گردد، به عنوان مثال  و اغلب آل به چیزھای محترم منسوب می

شود اھل  گویند آل الحائک: آل بافنده، بر خالف اھل که گفته می نمی
 الحائک: اھل بافنده.

، و وقتی گفته شود البیت منظور خانه خدا ٥و بیت یعنی خانه و کاخ
ھای مؤمنان بدان مشتاق است و مردم در آن آرامش  دلکعبه است، چون 

شد اھل  یابند و قبله مسلمین است، و در زمان جاھلیت وقتی گفته می می

                                           
 .۴/۸۹: العینکتاب نگا:  -١
 .۱۱/۲۸: لسان العرب، و ۴/۱۶۲۸: الصحاحنگا:  -٢
 .۱/۱۶۱: اللغة يمقاییس فـال -٣
نیز چنین  ۳۰: ص الـمفردات فی غریب القرآن، و اصفھانی در ۱۱/۳۱: لسان العرب -٤

 گفته است.
 .۱/۱۷۰ابن اثیر: النھایة نگا:  -٥



 ٣    مقدمه

 

گویند اھل  البیت منظور ساکنان قریش کعبه بود، و بعد از اسالم وقتی می
 .١است ج بیت منظور خاندان پیامبر

 ف اصطالحییتعر
اند و اقوال  و تعیین آن اختالف کرده ج علما در تعریف آل پیامبر

 ترین اقوالشان عبارتند از:  مختلفی در این مورد دارند که معروف
کسانی ھستند که صدقه و زکات برایشان حرام  ج آل پیامبر قول اول:

 قرار داده شده است، نظر جمھور علما ھمین است.
، نظر ابن ھستند ج آل پیامبر فقط فرزندان و ھمسران ایشان قول دّوم:

 اند فقط فرزندان پیامبران او ھستند.  ھمین است، و بعضی گفته ٢العربی
، نظر ٣کنند آل پیامبر ھمه کسانی ھستند که از او پیروی می قول سّوم:

 ھمین است. ٢شافعی و مرداوی از علمای حنابله ١امام نووی از علمای

                                           
. و شیخ االسالم ابن القّیم در ھمین خصوص ۲۹المفردات فی غریب القرآن ص نگا:  -١

 )هام فی فضل الصلوة والسالم علی حممد خري األنامجالء االف( اند به نام کتابی تألیف کرده
گاھی بیشتر به کتاب مذکور و  که در آن مفصًال در این مورد بحث کرده است برای آ

اند،  ھا تألیف شده در این باره ذکر شده مقدمه محقق آن مراجعه کنید که در آن کتاب
 و این نشانگر اھمیت دادن علمای اھل سنت به این موضوع است.

 .۳/۶۲۳: احکام القرآننگا:  -٢
 نشوان الحمیری امام لغت این دیدگاه را در قالب شعر سروده است: -٣

ـــــــــه ـــــــــاع ملت ـــــــــم اتب ـــــــــی ه  آل النب
 

ـــــرب  ـــــودان والع ـــــاجم والس ـــــن األع  م
 

ــــــــــــــو مل يكــــــــــــــن  ــــــــــــــه إالَّ ل  قرابت
 

ـــاغی   ـــی الط ـــلی عل ـــلی املص ـــب يبأص  هل
 

 و عرب آیین او ھستند. پیروان عجم آل پیامبر 
بودند درود فرستنده بر ابولھب سرکش درود  او فقط خویشاوندان او میاگر آل  = 

 فرستاد. مترجم. می
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 آل پیامبر پرھیزگاران امت او ھستند. قول چھارم:
 از میان اقوال قول اول است. :راجحقول 

آنان مسئله که زکات برایشان حرام است چه کسانی ھستند؟ پاسخ: آنان 
مطلب ھستند، و قول  ھاشم و بنی که زکات برایشان حرام قرار داده شده بنی

مطلب یک  ھاشم و بنی فرمود: (بنی ج راجح ھمین است، چون که پیامبر
ھاشم حرام  اند زکات فقط برای بنی ته)، و بعضی از علما گف٣چیز ھستند
 عبدالمطلب. شده نه بنی

                                                                                           
 .۴/۳۶۸نگا: شرح صحیح مسلم:  -١
 .۲/۷۹ االنصافنگا:  -٢
 .۳۳۱۱صحیح بخاری: ح:  -٣



 

 
 مفهوم آل بیت از دیدگاه شیعه اثنا عشری

جمھور شیعه نظرشان این است که منظور از اھل بیت پنج تن آل عبا 
 نازل شده است:ھستند، آنان که آیه تطھیر در موردشان 

َما يُرِ�ُد ﴿ ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
َوُ�َطّهَِرُ�ۡم  ۡ�َۡيِت ٱأ

 .]۳۳[األحزاب:  ﴾٣٣ٗ��َ�ۡطهِ 
ند و کت دور یدی و گناه را از شما اھل بیخواھد پل خداوند فقط می«

 . »سازد کامال شما را پاک
حسین ھستند، و جعفریه بقیه محمد و علی و فاطمه و حسن و  ھا آن و

 ھا آن کنند با اینکه در حدیث کساء از دوازده امام را به آل عبا اضافه می
 .١ذکری نشده است

گویند  المؤمنین از آل بیت نیستند، و می شیعه بر این باورند که امھات 
گوییم: در آیه حصری وجود ندارد که  آیه تطھیر منحصر به آل عباست، ما می

شوند، بلکه  در آن شامل نمی ج بگویند ھمسران پیامبرھا آنن،به موجب آ

                                           
 جروایت است که گفت: در صبح یکی از روزھا پیامبر  لدر صحیح مسلم از عایشه -١

ای کتانی از موی سیاه بر او بود بیرون آمد، آنگاه حسن آمد و  در حالی که پارچه
پیامبر او را داخل پارچه نمود سپس حسین و فاطمه و علی با فاصله کوتاھی از 

 داد، سپس گفت: یکدیگر به ترتیب آمدند و پیامبر ھر یک را داخل آن پارچه قرار می
ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما﴿ هۡ  َس لّرِجۡ ٱ َعنُ�مُ  َب هِ ِ�ُذۡ  �َّ

َ
[األحزاب:  ﴾�ِه�ٗ َ�ۡط  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

۳۳.[ 

خواھد پلیدی و گناه را از شما اھل بیت دور کند و کامال شما را  خداوند فقط می« 
 .]. مترجم۲۴۲۴[صحیح مسلم: ح، ». پاک سازد
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کنند که منظور از اھل بیت ھمسران  نص آیه و آیات قبل از آن داللت می
ھستند، چون در آیات قبل از آیه تطھیر و آیات بعد از آن ھمسران  جپیامبر
: فرماید ھا می اند، بنابراین بعد از ھمه این مخاطب قرار گرفته ج پیامبر

 ].۳۴[األحزاب:  ﴾ُ�يُوتُِ�نَّ  ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  َما نَ ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿
شود  مت و دانش خوانده میکو حقرآن ات یھای شما از آ آنچه در خانه«

 .»دینکاد ی
شدن با صیغه مذکر که خداوند   گویند مخاطب و ھمچنین شیعه می

 ۀجمل ) دلیلی است بر اینکه امھات المؤمنین ازيطهركم) و (عنكمفرماید ( می
مردود است چون وقتی در  ھا آن اھل بیت نیستند، اما این سخن و استدالل

شود، و  یک جمله مذکر و مؤنث با ھم بیاید، مذکر غالب قرار داده می
شود، از این رو مناسب بود که با  بنابراین آیه ھمه اھل بیت را شامل می

 .١صیغه مذّکر بیان شوند

                                           
 سوره ھود آمده استو در زبان عرب این شیوه زیاد است، چنان که در قرآن در  -١

ٰ  قَالَۡت ﴿ ِ�ُ  لََ�ٰٓ َو�ۡ َ�
َ
۠  َءأ نَا

َ
ۖ َشيۡ  ِ� َ�عۡ  َذاَوَ�ٰ  َعُجوزٞ  َو� ای وای «گفت: ساره  ]..۷۲[هود:  ﴾ًخا

و  »آورم در حالی که پیرزنم، و این شوھرم پیرمردی است؟! بر من! آیا من فرزند می

ْ قَالُوٓ ﴿ :فرماید گیرد تا اینکه خداوند می ھمچنان مورد خطاب قرار می َ�عۡ  ا
َ
 ِمنۡ  َجبِ�َ �

مۡ 
َ
ِۖ ٱ رِ أ ِ ٱ ُت رَۡ�َ  �َّ هۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ۥُتهُ َوَ�رََ�ٰ  �َّ

َ
گفتند: آیا از فرمان « ].۷۳[هود:  ﴾ِت� يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

». است اھل نبوت کنی؟! این رحمت خدا و برکاتش بر شما خانواده خدا تعجب مي
کند چونابراھیم در  مذکر خطاب می بینید که بعد از خطاب با صیغه مؤنث با صیغه می

خطاب شامل است، و این آیه نصیاست بر اینکه ھمسر در اھل بیت داخل است، و 
ھا فاطمه  ھمچنین اگر داخل کردن مؤنث در این خطاب درست نیست پس چطور آن

 اند؟!. را داخل کرده
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اند که حصر و خطاب با صیغه مذکر  چسبیدهو شیعه چون سخت به این 
را ملزم  ھا آن کند که ھمسران پیامبر از اھل بیت نیستند ما بر این داللت می

 کنیم:  به پاسخ چند پرسش می
استدال گذشته خود را ترک گفته و با آن مخالفت  ھا آن اول: اینکه

عبا قرار اند، زیرا به حصر مقید نمانده و کسانی دیگر را جزو آل  نموده
نماید که کسانی دیگر غیر از  اند!! دالیل و نصوصی که بر این داللت می داده

 ھستند کجا ھستند؟ ھا آن آل عبا در زمره
و نه  شفقط علی و حسن و حسین ج گویند آل پیامبر می ھا آن دوم:

 ج ھا آل بیت پیامبر خدا نفر از فرزندان حسین ھستند. آیا فقط ھمین
 ھستند؟

 کجا ھستند؟!. ج ه! عموھای پیامبر خداسبحان الل
حد و  سآیا مگر حمزه بن عبدالمطلب

ُ
شیر خدا و شیر پیامبرش، شھید أ

 قھران بدر نیست؟!.
آری وقتی حمزه شھید شد پیامبر به شدت ناراحت شد و گفت: (روز 

 .١د و سرور شھیدان است)یقیامت نزد خدا، حمزه س
در فتح مکه و در جنگ حنین نقش آفرینی نکرد،  سآیا عباس بن مطلب

عباس از من است و من « ».إنَّ العباس م� وأنا منه«او گفت:  ۀو پیامبر دربار
 .٢»از عباس ھستم

يا أيها انلاس! من آذى ع� فقد آذا�، فإنما عم الرجل صنو «و فرمود: 
 .١»أبيه

                                           
 .۲/۱۳۰: احلاكم يف املستدرك -١
 .۸/۳۳ ی. نسائ۳۷۵۹: الترمذی -٢
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، زیرا ای مردم ھر کس عموی مرا اذیت کند مرا اذیت کرده است«
 .»عموی شخص مانند پدرش است؟!

شاھکارھای بزرگی از خود به جا نگذاشت، و  سآیا جعفر طّیار -

 .٢»أشبهت َخليْق وُخليُق«به او گفت:  جپیامبر
. و جعفر یکی از »آفرینش و اخالق تو شبیه آفرینش و اخالق من است«

باقی ماند تا پیشگامان به اسالم بود و او به حبشه ھجرت نمود و ھمان جا 
به مدینه ھجرت کرد، آنگاه جعفر در روز فتح خیبر به مدینه  ج آن که پیامبر

سوی او بلند شد و او را در  حال شد، و به آمد و پیامبر از آمدن او بسیار خوش
 آغوش گرفت و پیشانی او را بوسید.

فرستاد، و  سجعفر را به عنوان جانشین زید بن حارثه ج و وقتی پیامبر
پیکار کرد تا اینکه ھر دو دستش قطع گردید و به شھادت رسید، آنگاه  جعفر

کند،  ھایش به او دو بال داد که در بھشت پرواز می خداوند در عوض دست
گفتند، و وقتی خبر شھادت او به  بنابراین بعد از شھادت به او طّیار می

نة دخلت اجل: «رسید به شّدت ناراحت و اندوھگین شد و فرمود ج پیامبر
شب گذشته وارد «. ٣»ابلارحة فنظرت فيها و�ذا جعفر يط� مع الـمالئ�ة

بھشت شدم و در آن نگاه کردم ناگھان دیدم که جعفر ھمراه با فرشتگان 

مر يب جعفر الليلة يف مأل من الـمالئ�ة، وهو «. و گفت: »کند پرواز می
گروھی از  شب گذشته جعفر به ھمراه« ».�ضب اجلناح� بادلم أبيض الفؤاد

                                                                                           
 .۴/۱۶۵. احمد ۳۷۵۹: الترمذی -١
 .۲۵۵۲صحیح بخاری: ح:  -٢
 .۲/۱۰۷: الکبیردر  الطبرانی، ۳/۲۱۷در الـمستدرك:  الحاکم -٣



 ٩   مفهوم آل بیت از دیدگاه شیعه اثنا عشری

 

ھایشان آغشته به خون بودند  فرشتگان از کنار من گذشت، در حالی که بال
 .١»اش سفید بود و دل و سینه

 سھا فقط برخی از فضایل اوست که بر جایگاه واال و مقام بلند او و این
 دارد.

دانشمند امت و ترجمان قرآن نیست، او به  بآیا عبدالله بن عباس
فراوان و درک وسیع و کمال عقل و فضلش به دانشمند و   خاطر دانش

برای  ج بود و پیامبر ج دریای دانش لقب یافته بود، او ھمیشه ھمراه پیامبر
گاھی داشته باشد و از علم تفسیر بھره مند گردد، و  او دعا کرد که در دین آ

در کنار امام علی بود، و بزرگان اصحاب و تابعین به او در جمل و صفین 
 اند. فضل او اعتراف کرده

اش شھید کوفه زید بن  دیگر فرزندان حسین کجا ھستند مانند نوه -
 علی بن حسین و سایر فرزنداِن فرزندانش؟!.

 ؟سکجا ھستند فرزندان حسن -
 !.ھا از اھل بیت ھستند یا نه؟ ھا کجاست؟ و آیا این و حقوق این

را از اھل بیت بیرون کرده  ھا آن و اگر از اھل بیت نیستند چه کسی
 اند؟ است؟ و به چه دلیل از اھل بیت بیرون کرده شده

ھایی دیگر مانند این زیاد است که عموم شیعه  ھا و پرسش این پرسش
گوید که اھل بیت منحصر در  ھا می باید به آن پاسخ دھند. و یکی از جعفری

باشند، و آل بیت  ھا ائمه معصومین می گوید: این نیستند و میاین افراد 
 .٢ھایی برای آن برشمرده است مفھومی فراگیرتر است، و ویژگی

                                           
 .۳/۲۳۴در الـمستدرك:  الحاکم -١
 محمد ری شھری. الكتاب والسنة اهل البيت يف نگا: -٢



 و حقوق شرعی آن †آل بیت   ١٠

 

ھا موجود است، اما  اما آنچه او گفته است فقط در البالی بعضی از کتاب
 شود. ای است که مشاھده می واقعیت امر و وضعیت به گونه

شود که در بیان اینکه اھل بیت چه  می از آنچه گذشت به وضوح روشن
شان  کسانی ھستند فرق و تفاوت بسیار بزرگی بین اھل سنت و مخالفان

 وجود دارد.



 

 
 فضایل اهل بیت نزد اهل سّنت

 فضایل اهل بیت در قرآن:  :اول
و  ھا آن کردن  تردیدی نیست که در مورد جایگاه واالی اھل بیت و پاک

دور ساختن پلیدی از آنان نصوص واضح و روشنی در چند جای قرآن آمده 
 است.

 آیه تطھیر:

 َ�َ�ُّجَ  نَ َ�َ�َّجۡ  َوَ�  ُ�يُوتُِ�نَّ  ِ�  نَ َوقَرۡ ﴿فرماید:  خداوند متعال می )۱
 ٱ ِهلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ

ُ
�ۡ � قِمۡ  وَ�ٰ

َ
لَوٰ ٱ نَ َوأ َكوٰ ٱ َوَءا�ِ�َ  ةَ لصَّ ِطعۡ  ةَ لزَّ

َ
َ ٱ نَ َوأ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ

َما ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�َّ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

  ].۳۳[األحزاب:  ﴾٣٣�ِه�ٗ َ�طۡ 
ن (در یت نخستید، و ھمچون دوران جاھلیھای خود بمان و در خانه«

د، و خدا و یات را بپردازکد، و زید، و نماز را برپا داریان مردم) ظاھر نشویم
دی و گناه را از شما اھل یخواھد پل خداوند فقط می ،دینکرسولش را اطاعت 

 .»سازد کامال شما را پاکند و کت دور یب
این آیه منبع و سرچشمه فضایل اھل بیت نبوی است، که خداوند آنان را 

افت و کرامت بخشیده و پاک گردانده و پلیدی از قبیل کارھای با این آیه شر
زشت و اخالق ناپسند را از آنان دور ساخته است، و در صحیح مسلم از 

 ج گوید: (در صبح یکی از روزھا پیامبر روایت شده است که می لعایشه
ای کتانی بافته شده از موی سیاه بر تن داشت بیرون آمد،  در حالی که پارچه

آنگاه حسن آمد و پیامبر او را داخل چادر نمود، سپس حسین و فاطمه و 
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علی با فاصله کوتاھی از یکدیگر به ترتیب آمدند و پیامبر ھر یک را داخل 

َما﴿چادر قرار داد و فرمود:  ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�َّ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ذۡ ِ�ُ  �َّ
َ
 تِ يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

@  ].۳۳[األحزاب:  ﴾٣٣�هِ�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ 
ند و کت دور یدی و گناه را از شما اھل بیخواھد پل خداوند فقط می«

 . »سازد کامال شما را پاک

 آیه مباھله: 

ٓ  َ�َمنۡ ﴿فرماید:  داوند میخ )٢ َك َحا ٓ  َما دِ َ�عۡ  مِنۢ  �ِيهِ  جَّ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ِمنَ  َءكَ َجا
ْ َ�َعالَوۡ  َ�ُقۡل  �ۡ  عُ نَدۡ  ا

َ
� ٓ �ۡ  َءنَاَنا

َ
ٓ َو�    ].۶۱عمران:  [آل ﴾َءُ�مۡ َنا

ھرگاه بعد از علم و دانشی که به تو رسیده است کسانی با تو به ستیز «
کنیم و شما ھم  پرداختند، بدیشان بگو: بیائید ما فرزندان خود را دعوت می

 .»فرزندان خود را فراخوانید
این آیه فضیلت بزرگی بر آل عباس است در صحیح مسلم از سعد بن ابی 

ْ َ�َعالَوۡ  َ�ُقۡل ﴿وقتی این آیه نازل شد که: «وّقاص روایت است که گفت:   عُ نَـدۡ  ا
 ۡ�
َ
� ٓ �ۡ  َءنَاَنا

َ
ٓ َو�  ].۶۱عمران:  [آل ﴾َءُ�مۡ َنا

ھا  پیامبر علی و فاطمه و حسن و حسین را خواست و گفت بار خدایا این
 من ھستند. ۀخانواد اھل و

 در سّنت ل اهل بیتیدّوم: فضا

 حدیث غدیر: 
از یزید بن حیان روایت شده است که گفت:  ١در صحیح مسلم -۱

نَا اْ�َطلَْقُت «
َ
ةَ  ْ�نُ  وَُحَصْ�ُ  أ   ُمْسِلمٍ  ْ�نُ  َوُ�َمرُ  َسرْبَ

َ
ْرَ�مَ  بِْن  َز�ْدِ  إىِل

َ
ا أ  فَلَمَّ

                                           
 .۲۴۰۸: ح مسلم -١



 ١٣    فضایل اهل بیت نزد اهل سنت

 

ُ  قَاَل  إيَِلْهِ  َجلَْسنَا
َ

يَْت  َكِثً�ا َخْ�ًا َز�ْدُ  يَا لَِقيَت  لََقدْ  ُحَصْ�ٌ  هل
َ
 رَُسوَل  َرأ

 ِ  َز�ْدُ  يَا لَِقيَت  لََقدْ  َخلَْفهُ  وََصلَّيَْت  َمَعهُ  وََغَزوَْت  َحِديثَهُ  وََسِمْعَت  ج ا�َّ
ا ْ�نَا َكِثً�ا َخْ�ً ِ  رَُسولِ  ِمنْ  َسِمْعَت  َما َز�ْدُ  يَا َحدِّ  ا�ْنَ  يَا - قَاَل  - ج ا�َّ
ىِخ 

َ
ِ  أ ى َ�ْعَض  َو�َِسيُت  َ�ْهِدى َوقَُدمَ  ِس�ِّ  َكرِبَْت  لََقدْ  َوا�َّ ِ

َّ
ىِع  ُكنُْت  اذل

َ
 أ

ِ  رَُسولِ  ِمنْ  �ْتُُ�مْ  َ�َما ج ا�َّ  قَاَل  ُ�مَّ  تَُ�لُِّفوِ�يهِ  فَالَ  الَ  َوَما فَاْ�بَلُوا َحدَّ
ِ  رَُسوُل  قَامَ  ةَ  َ�ْ�َ  مُخًّا يُْدىَع  بَِماءٍ  َخِطيبًا ِ�ينَا يَْوًما ج ا�َّ  َوالَْمِدينَةِ  َمكَّ

َ  فََحِمدَ  ْ�َ�  ا�َّ
َ
رَ  َوَوَ�َظ  َعلَيْهِ  َوأ ا :قَاَل  ُ�مَّ  وََذكَّ مَّ

َ
الَ  َ�ْعدُ  أ

َ
َها أ ُّ�

َ
 انلَّاُس  �

نَا فَإِ�ََّما
َ
نْ  يُوِشُك  �رََشٌ  أ

َ
ىِتَ  أ

ْ
ِجيَب  َر�ِّ  رَُسوُل  يَأ

ُ
نَا فَأ

َ
 َ�َقلَْ�ِ  ِ�يُ�مْ  تَارِكٌ  َوأ

لُُهَما وَّ
َ
ِ  ِكتَاُب  أ ِ  بِِ�تَاِب  فَُخُذوا َوانلُّورُ  الُْهَدى ِ�يهِ  ا�َّ  َواْستَْمِسُكوا ا�َّ

ِ  ِكتَاِب  ىلَعَ  فََحثَّ . بِهِ  َب  ا�َّ ْهُل  :قَاَل  ُ�مَّ  ِ�يهِ  َورَغَّ
َ
ُرُ�مُ  بَيىِْت  َوأ َذكِّ

ُ
َ  أ  ا�َّ

ْهلِ  ىِف 
َ
ُرُ�مُ  بَيىِْت  أ َذكِّ

ُ
َ  أ ْهلِ  ىِف  ا�َّ

َ
ُرُ�مُ  يىِْت بَ  أ َذكِّ

ُ
َ  أ ْهلِ  ىِف  ا�َّ

َ
...». بَيىِْت  أ

من و حصین بن سبره و عمر بن مسلم نزد زید بن ارقم رفتیم، «
وقتی پیش او نشستیم، حصین به او گفت: ای زید تو خیر فراوانی را 

ای، و  ای و حدیث و سخن او را شنیده را دیده ج ای، پیامبر خدا دیده
ای، ای زید به  ای، و پشت سر او نماز گزارده ھمراه با او به جنگ رفته

 ج ای، زید از آنچه از رسول الله راستی که خیر فراوانی را دریافته
ام سوگند به خدا که سّن  ای برای ما بگو، گفت: ای برادرزاده شنیده

مر زیادی از من گذشته، و بعضی چیزھا را که من باال رفته است، و ع
ام، پس آنچه به شما  از پیامبر به خاطر سپرده بودم فراموش کرده

د، سپس یگذارگویم مرا وا گفتم آن را بپذیرید، و آنچه را که نمی
در محلی به نام ُخم در میان مکه و مدینه در  ج گفت: روزی پیامبر

تایش خدا را گفت و موعظه میان ما ایستاد و سخنرانی کرد، او س
نمود و تذکر داد و سپس گفت: اما بعد: ای مردم! من یک انسان 
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پروردگارم بیاید و من اجابت کنم  ۀھستم نزدیک است که فرستاد
گذارم یکی  عنی مرگم فرارسد)، و در میان شما دو چیز مھم را میی(

رید کتاب خدا، که سرشار از ھدایت و نور است، پس کتاب خدا را بگی
و بدان تمّسک بجویید. و آنگاه پیامبر مردم را به تمسک به کتاب 
خدا تشویق نمود و برانگیخت، سپس گفت: و اھل بیت من، شما را 

کنم، شما را در مورد اھل بیت  در مورد اھل بیت خودم سفارش می
کنم، شما را در مورد اھل بیت خودم سفارش  خودم سفارش می

 .»کنم ھل بیت خودم سفارش میکنم، شما را در مورد ا می
ج  نماید که پیامبر این حدیث به وضوح بر فضیلت اھل بیت داللت می

را امر مھم قرار داده است، و ضمن توصیه به تمسک و پایبندی به کتاب ھا آن
خدا که نور و ھدایت در آن است به نیکویی با آنان توصیه نمود، و این دلیلی 

 جایگاه واالیی دارند. واضحی است بر اینکه آنان حق و

 حدیث اصطفاء: 
خود از وائله بن اسقع روایت نموده که گفت: از  ١مسلم در صحیح -۲

َ  إِنَّ «شنیدم که فرمود:  ج پیامبر خدا ِ  ِمنْ  ِكنَانَةَ  اْصَطىَف  ا�َّ
َ

 َودل
 َهاِشمٍ  بَِ�  قَُر�ٍْش  ِمنْ  َواْصَطىَف  ِكنَانَةَ  ِمنْ  قَُر�ًْشا َواْصَطىَف  إِْسَماِ�يَل 

خداوند کنانه را از فرزندان اسماعیل «». َهاِشمٍ  بَِ�  ِمنْ  َواْصَطَفاِ� 
برگزید، و قریش را از میان فرزندان کنانه برگزید، و از قریش 

 .»ھاشم مرا برگزید ھاشم را برگزید، و از بنی بنی
ھاشم بیان شده، و نیز در آن بیان شده که  در این حدیث فضیلت بنی

 ضل است.از ھمه اف ج پیامبر

                                           
 .۲۲۷۶ مسلم: ح -١



 ١٥    فضایل اهل بیت نزد اهل سنت

 

 حدیث درود ابراھیمی: 
 ج ) خود از مردی از اصحاب پیامبر۵/۳۷۴امام احمد در مسند ( -۳

دٍ  ىلَعَ  َص�ِّ  اللَُّهمَّ «گفت:  کند که می روایت می ْهلِ  وىلََعَ  ُ�َمَّ
َ
 وىلََعَ  بَيِْتهِ  أ

ْزَواِجهِ 
َ
�َِّتهِ  أ يدٌ  إِنََّك  إِبَْراِهيمَ  آلِ  ىلَعَ  َصلَّيَْت  َكَما وَُذرِّ يدٌ  مَحِ  ىلَعَ  َوَ�ارِكْ  َ�ِ

دٍ  ْهلِ  وىلََعَ  ُ�َمَّ
َ
ْزَواِجهِ  وىلََعَ  بَيِْتهِ  أ

َ
�َِّتهِ  أ َت  َكَما وَُذرِّ

ْ
 إِبَْراِهيمَ  آلِ  ىلَعَ  بَاَر�

يدٌ  إِنََّك  يدٌ  مَحِ ِ�َ.« 
بار خدایا بر محمد و اھل بیتش و ھمسران و فرزندانش درود و رحمت «

 ۀگمان تو ستود درود و رحمت بفرست، بی بفرست، چنان که به ال ابراھیم
بزرگواری. و بر محمد و اھل بیتش و ھمسران و فرزندانش خیر و برکت 

. »بزرگواری ۀگمان تو ستود ای بی بفرست چنان که به ال ابراھیم برکت داده
ھمسران و فرزندان و اھل را یکجا بیان کرد، و برای «گوید:  می /ابن القّیم

ذکر نمود تا بیان دارد که ھمه از اھل بیت پیامبر  آن ھمه را به صراحت
شدن در  ھستند و از اھل بیت بیرون نیستند، بلکه سزاوارترین فرد به شامل 

باشند، و این از نوع عطف خاص بر عام و برعکس است، تا  اھل بیت می ۀزمر
ھا به صورت ویژه بیان  اینگونه به شرافت و جایگاه آنان گوشزد نماید، و این

 .١.٢»باشند شدن در اھل بیت می  اند چون سزاوارترین فرد به شامل دهش

                                           
 .۳۳۸، ص :جالء األفها -١
آنچه از اصحاب در مورد اھل بیت ذکر شده بیشتر از آن است که بتوان آن را  اما -٢

ای کافی است، از جمله آنچه از اصحاب در حق اھل  برشمرد، ولی عاقالن را اشاره
 :بیت آمده و توان به موارد ذیل اشاره کرد

» در مورد رفتار با اھل بیت محمد را مدنظر داشته باشید«گفت:  سابوبکر صدیق 
سوگند به خدا که رعایت خویشاوندان پیامبر «] و به علیس گفت: ۲/۳۰۲: یبخار[
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 †این بخشی از آیات و احادیث و روایات در مورد فضائل اھل بیت
 .١بود، و در بحث حقوق اھل بیت بیشتر از این ارائه خواھد شد

توانید به فھرست بخاری و مسلم و دیگر منابع اھل  خواننده عزیز شما می
ھایشان در مورد فضیلت  کنی تا احادیثی که اھل سنت در کتابسنت نگاه 

اند را ببینی، احادیثی که بعضی به صورت عام و کّلی  اھل بیت روایت کرده
 اند و در بعضی، از افراد اسم برده شده است. اھل بیت را ستوده

                                                                                           
، مسلم: ۲/۳۰۱: ی[بخار» تر است برایم از رعایت خویشاوندان خودم پسندیده

۳/۱۳۸۰.[ 
شدن تو برایم از   گفت: سوگند به خدا که مسلمان بو عمر به عباس 

آوردن تو  تر بود؛ زیرا که اسالم  آورد پسندیده شدن پدرم خطاب اگر اسالم می مسلمان 
 ].۶/۱۹۹[تفسیر ابن کثیر: » تر بود آوردن خطاب پسندیده برای پیامبر خدا از اسالم

زید بن ثابت سوار شد و ابن عباس رکاب او را «و از شعبی روایت شده که گفت:  
 ایم که ، او گفت: ما فرمان یافتهجگرفت، زید گفت: چنین مکن ای پسر عموی پیامبر 
 ؟ھای تو کجا ھستند با علمای خود اینگونه رفتار کنیم، زید گفت: دست

ایم تا با  ھایش را بوسید و گفت: ما امر شده ھایش را بیرون آورد و زید دست او دست 
 ]. مترجم.۸/۳۰۱ :البدایة والنھایة[» اھل بیت پیامبر خود اینگونه رفتار کنیم

آن که بحث طوالنی نشود آنچه از علما و ائمه اھل سنت نقل شده که اھل  و برای -١
آوری  ھای آنان در = = این مورد جمع اند ذکر نکردیم و اگر ھمه گفته بیت را ستوده

سیر اعالم شود چند جلد کتاب درست خواھد شد به عنوان مثال فقط در کتاب 
 ۶/۲۵۵) (۴۰۱/۴۰۹، ۴۰۱ – ۴/۳۸۶) (۳۲۱-۲۸۰، ۲۷۹ – ۳/۲۴۵نگاه کنید:  النبالء

 ). مترجم.۱۳/۱۱۹-۱۲۲) ۹/۳۸۷-۳۹۳) (۲۷۴ – ۶/۲۷۰) ۲۷۰ –



 

 
 †عقیده اهل سنت و جماعت در مورد اهل بیت

اھل بیت را دوست ندارند و  ھا آن کنند که شیعه اھل سنت را متھم می
ورزند، بنابراین شیعه اھل سنت را ناصبی و خوارج  با اھل بیت دشمنی می

مستقلی است، نامند، ولی حقیقت این است که مذھب اھل سنت، مذھب  می
 و مذھب نواصب و خوارج مذھبی دیگر است. در مورد محّبت و

 روترین مذھب است:  داشتن اھل بیت مذھب اھل سنت میانه  دوست
نمایند و برخی پیرامون  شیعه در محّبت اھل بیت غلو و افراط می -

خوانند تا ضرر و زیان  کنند و آنان را به فریاد می قبرھای اھل بیت طواف می
برند  سود و فایده برسانند، و بعضی گمان می ھا آن دور نمایند و به ھا آن از را

 دانند ... الخ. که ائمه غیب می
را دوست ندارند، و  ھا آن نمایند و ھا! با اھل بیت دشمنی می اما ناصبی -

 بعضی از خوارج علی را کشتند و علیه او شوریدند و سخن گفتند.
 داشتن اھل بیت و رعایت حقوق دوستاما اھل سّنت ھمه به اتفاق 

حرام و  ھا آنه دانند، و توھین با سخن و عمل را ب مان مییرا واجب و اھا آن
کنند، بنابراین اطراف قبرھایشان  دانند، اما در اھل بیت غلو نمی نفاق می

نمودن در اطراف کعبه فرمان  نمایند، چون خداوند تنھا به طواف طواف نمی
ه طواف یک عبادت است و عبادت را باید فقط و تنھا داده است، و چون ک

کنند که اھل بیت  برای خدا انجام داد ... و ھمچنین اھل سنت اّدعا نمی

َ�َٰ�ِٰت ﴿فرماید:  دانند زیرا که خداوند می غیب می قُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ٱلسَّ
 ۚ ُ �ِض ٱۡلَغۡيَب إِ�َّ ٱ�َّ

َ
 ].۶۵[النمل:  ﴾َوٱۡ�

 .»دانند جز خدا ب نمیین ھستند غیھا و زم ه در آسمانکسانی کبگو: «
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و ھمچنین برای عموم مسلمانان عادی مسّلم و بدیھی است که جایز 
نیست انسان دست به خودکشی بزند، تا چه برسد به علما، پس اگر امام 

خورد و چه  داند که چه می داند، این به معنی آن است که او می غیب می
کنند و  داند چگونه دیگران او را مسموم می مامی که غیب مینوشد، پس ا می

 .میرد؟! او می

ْ ُتلُوٓ َ�قۡ  َوَ� ﴿فرماید:  و خداوند متعال می نُفَسُ�مۚۡ  ا
َ
َ ٱ إِنَّ  أ  بُِ�مۡ  َ�نَ  �َّ

 . ]۲۹[النساء:  ﴾ارَِحيمٗ 
 .»د! خداوند نسبت به شما مھربان استینکشی نکو خود«

َىسَّ  َوَمنْ «فرماید:  می ج و پیامبر ا حتَ هُ  َ�ْفَسهُ  َ�َقتََل  ُسمًّ اهُ  يَِدهِ  يِف  فَُسمُّ  َ�تََحسَّ
ا َجَهنَّمَ  نَارِ  يِف  ا َخادِلً ً بًَدا ِ�يَها ُ�َ�َّ

َ
 ».أ

ھر کس سّم بخورد و خودش را بکشد، سّمش در جھنم در دست «
 .»خورد و برای ھمیشه در جھنم است اوست و او آن را می

دکان خردسال به جایی برده شوند که کشته شوند و آیا جایز است که کو

ْ ُتلُوٓ َ�قۡ  َوَ� ﴿ فرماید: و حال آن که خداوند می وۡ  ا
َ
و « ].۳۱[اإلسراء:  ﴾َدُ�مۡ َ�ٰ أ

 .»فرزندانتان را مکشید؟!
ترین انسان نزد خداست، چنان که  که برترین و گرامی ج بلکه پیامبر

عۡ  ُكنُت  َولَوۡ ﴿گوید:  خدا به او فرمان داده می
َ
 مِنَ  ُت َ�ۡ َتكۡ سۡ َ�  َب َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ

ِ�َ  َوَما ۡ�ِ �َۡ ٱ وٓ ٱ َمسَّ  ].۱۸۸[األعراف:  ﴾ُءۚ لسُّ
ردم، و ک ب باخبر بودم، سود فراوانی برای خود فراھم مییو اگر از غ«

 .»دیرس انی) به من نمییچ بدی (و زیھ
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شود که معتقد بودن به اینکه ائمه غیب  و با آنچه گفته شد معلوم می
 .١دانند اشکاالت زیادی را به دنبال دارد می

ھایشان از قبیل  اھل سنت در مورد اھل بیت در کتاب ۀو عقید
ھای حدیث و عقائد و فقه بیان شده است، و صاحب ھر کتابی آن را در  کتاب

فضائل اھل  ۀھای حدیث ابوابی دربار کند، در کتاب جای مناسبش بیان می
 ھایی در بیان باوری که نسبت به عقیده فصلھای  بیت آمده است و در کتاب

 ھای فقه احکام مربوط به باید داشت ذکر شده است، و در کتاب ھا آن
 .٢ھا نیر از ایھا، و غ بودن زکات برای آن  بیان شده است مانند حرامھا آن

سنت در مورد اھل بیت ھمان است که و خالصه کالم در عقیده اھل 
بیان کرده است، و این  ٣الواسطیه ةکتاب العقیداإلسالم ابن تیمیه در  شیخ 

گوید: (و اھل سّنت اھل  کتاب او گرچه خیلی مختصر است اما او در آن می
 ھا آن را در مورد ج دارند، و وصّیت پیامبر خدا را دوست می ج بیت پیامبر

ھمواره به خاطر دارند که در روز غدیر خم گفت: (در مورد اھل بیت خودم 
خدا را مدنظر داشته باشید، در  ھا آن کنم که در رفتار با سفارش میشما را 

خدا را ھا آنکنم که در رفتار با مورد اھل بیت خودم شما را سفارش می
 .٤مدنظر داشته باشید)

                                           
 ھا از آن پاک ھستند) مترجم. طعنه و اعتراضی است بر ائمه. که آن (بلکه این عقیده -١
 ھا ناسزا بگوید و به آنان آزار برساند. حکم کسانی بیان شده که به آن و -٢
اند، به عنوان  ھایشان بیان نموده این عقیده و باوری است که اھل سنت در کتاب و -٣

التبصري يف  ،۳۶۰ص : الفرق بني الفرق ،۱۱۲ص : النصاف الباقالنیامثال نگاه کنید به: 

اهل جواب  )،۲/۷۱منهاج السنه النبويه  ،۷۳۷ص : رشح العقيدة الطحاوية ،۱۹۶ص الدين 

 .۱۵۱ص : السنة النبوية

 .۲۴۰۸ح  :من فضائل علیباب  ،۲/۹۱۸: فضائل الصحابةکتاب  مسلم -٤
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به او شکایت نمود که بعضی از  ج و ھمچنین وقتی عباس عموی پیامبر
کسی که جانم در کنند، فرمود: (سوگند به  ھاشم ستم می قریش بر بنی

مؤمن کامل نخواھند شد تا آن که شما را به خاطر خدا و ھا آندست اوست
، و فرمود: (خداوند از فرزندان اسماعیل ١خویشاوندی من دوست بدارند)

ھاشم را برگزید و از  کنانه را برگزید، و از کنانه قریش را برگزید و از قریش بنی
 .٢.٣ھاشم مرا برگزید) بنی

به  ھا آن داشتن اھل بیت است، و اصول اھل سنت دوست یعنی یکی از
دارند یکی ایمانشان و دّوم خویشاوندی که با   دو دلیل اھل بیت را دوست می

ھم مؤمن ھستند و ھم خویشاوند پیامبر ھرگز  ھا آن پیامبر دارند، پس وقتی
را  ھا آن ورزند. و اگر کافر باشند ما اھل سنت نسبت به آنان کینه نمی

داریم گرچه از خویشاوندان پیامبر باشند، ابولھب عموی  ت نمیدوس
است اما به ھیچ صورتی جایز نیست که ما او را دوست بداریم، بلکه  جپیامبر

کرده است از او متنّفر  باید به خاطر اینکه کافر بوده و پیامبر را اذیت می
 .٤باشیم

گوییم بعد  می ما«وید: گ می ٥یةالصحاو ةالعقیددر  /و اما امام طحاوی
امت برتر و بر  ۀاست و او را از ھم اّولین خلیفه ابوبکر صدیق ج از پیامبر

                                           
روایت کرده است، و محقق کتاب سخنی طوالنی در  این رافضائل الصحابة احمد در  -١

 نماید. مورد آن ارائه داده است، اما معنی درست است چون که آیه بر آن داللت می
 .۲۲۷۶ح  ج  ي، فضل نسبت النبالفضائلكتاب  مسلم -٢
 .۳/۱۵۴: مجموع الفتاوی -٣
 .۲۷۵ – ۲/۲۷۴: ة ابن عثيمنيالواسطي ةرشح العقيد ن ک: -٤
ھای عقیدتی اھل سنت است که در مدارس  ترین کتاب این کتاب امام طحاوی از مھم -٥

 کنند. ھای خود آن را تدریس می و دانشگاه
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 سدانیم، سپس عمر خلیفه است و بعد عثمان و بعد از او علی ھمه مقّدم می
 ».خلیفه مسلمین بوده است

گوید: (یعنی بعد از عثمان خلیفه  در شرح این جمله می /العز ابن ابی
دانیم، چون وقتی عثمان کشته شد و مردم با علی بیعت  بر حق علی را می

کردند، علی امام به حق که اطاعتش واجب است گردید، و او در زمان 
خودش خلیفه خالفت نبوت بود، چنان که حدیث سفینه بر ھمین داللت 

ةِ  ِخالفَةُ «فرمود:  ج نماید که گفت رسول الله می  يُْؤِ�  ُ�مَّ  َسنًَة، ثَالثُونَ  انلُّبُوَّ
 ُ  .١»�ََشاءُ  َمنْ  ا�َّ

خالفت نبّوت سی سال است، سپس خداوند ملک و پادشاھی را به ھر «
 .»دھد کس که بخواھد می

خالفت ابوبکر دو سال و سه ماه بود و خالفت عمر ده سال و شش ماه 
بود و خالفت عثمان دوازده سال بود و خالفت علی چھار سال و نه ماه بود 

 .٢حسن شش ماه بودو خالفت فرزندش 
است و او بھترین پادشاه مسلمین  سو اّولین پادشاه مسلمین معاویه

خالفت را به او سپرد او  ببوده است، اما وقتی امام حسن بن علی
 .٣»پیشوای بر حق گردید...

                                           
 .۶۶۵۷، ابن حبان ح: ۲۲۱، ۵/۲۲۰، احمد: ۴۶۴۶: ح ابوداود -١
حسن پنجمین خلیفه راشد است گرچه مدت خالفت او کوتاه و  حدیث گذشته طبق -٢

خامس ھا در مورد سیره امام حسن = =کتاب:  اندک بوده است. و یکی از بھترین کتاب

. اثر دکتر طالب، شخصيته وعرصه : احلسن بن علی بن ابیمؤمننيـاخللفاء الراشدين امريال
 علی الصالبی است.

 .۷۲۲: ص اويةرشح العقيدة الطح -٣
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گویند خالفت از ابوبکر شروع شد تا آن که حسن  بنابراین اھل سنت می
دست کشید، و پادشاھی از سال چھلم با معاویه صلح کرد و از خالفت 

 یشود. سپس ابن اب ھجری که معاویه زمام امور را به دست گرفت آغاز می
حق با علی بود، چون «گوید:  می بالعز بعد از بیان اختالف علی و معاویه

ھای زیادی به او زدند، و ھمچنین  ھا و تھمت عثمان وقتی کشته شد دروغ
حه و زبیر را که در مدینه بودند متھم بزرگان اصحاب ھمچون علی و طل

گاھی نداشت شبه برای او بزرگ نمود، و  کردند، و کسی که از وضعیت آ
ھای دوری چون  شھوت در وجود افراد ھواپرست و مغرض که در سرزمین

کردند قّوت گرفت و دوستداران عثمان در مورد بزرگان  شام زندگی می
گران رسانده شد که برخی دروغ به دیھا آنگمان بد بردند، و اخباری از

بودند، و بعضی تحریف شده و بعضی به صورت نادرستی توجیه شده 
 .١»بودند...

ببینید! چگونه اھل سنت بر این باورند که حق با علی بوده است، زیرا 
 گویند. که اھل سنت با ھیچ کس رودرواسی ندارند و بلکه حق را می

ی باشد چه معاویه و چه و ھمچنین اھل سنت ھمه اصحاب را چه عل
 سگویند آنچه به علی دانند. و می باشند معذور می ھا ن آکسانی دیگر غیر از

 شود از چھار حال خالی نیست: و یا به دیگر اصحاب نسبت داده می
 دروغ گفته شده است.ھا آناول: یا بر

 اند. دّوم: و یا حقیقت تحریف شده و قضیه را کم یا اضافه کرده
 تی داشته که شناخته نشده است.سوم: و یا علّ 

اند، و خداوند  اجتھاد نموده و به خطا رفته ھا آن چھارم: یا اینکه
 بازخواست خواھد کرد نه ما.ھا آناز

                                           
 .۳/۴۰۶: جمموع الفتاوی و نگا: ۷۲۳منبع گذشته ص  -١



 ٢٣ ‡اهل بیتعقیده اهل سنت و جماعت در مورد 

 

گوید:  رخ داد می سھایی که در دوران علی فتنه ۀدربار/ سپس او
ھای ما را از آن مصون نموده  ھایی که در اّیام او رخ داد خداوند دست (فتنه

ھای  اش زبان خواھیم که به لطف منت و بزرگواری است، پس از خداوند می
 .١ما را مصون بدارد)

اند و  ھای بزرگی که بسیاری از شیعیان آن را باور کرده ھا و فریب از غلط
اند و در اذھانشان جای گرفته،  دون دلیل آن را پذیرفتهچون یک حقیقت ب

 .٢این است که اھل سنت ناصبی ھستند
بیند که  ھای اھل سنت داشته باشد می و ھر کس که شناختی از کتاب

گیرند و ھمچنین خوارج را  ھا را به باد انتقاد می به صراحت و روشنی ناصبی
 اند. سران گمراھی دانسته را از ھا آن اند و بلکه اھل بدعت قرار داده

بودن متھم شده است بخوان که  اإلسالم را که به ناصبی سخن شیخ
گوید: (و ھر کس حسین را کشته یا برای کشتن او ھمکاری نموده یا به  می

شدن حسین راضی بوده است لعنت خدا و مالئکه و ھمه مردم بر او  کشته 
 .٣.١.٢باد)

                                           
 .۷۲۵- ۷۲۴: ص رشح العقيدة الطحاوية -١
سنت و خوارج یکی ھستند و با ھم فرقی ندارند، باری با یکی از  گویند اھل می -٢

فرھنگیان شیعه بلکه با یکی از مدّرسان حوزه گفتگویی در مورد اباضیه داشتم، دیدم 
 اند!!!. اند و اباضیه را از اھل سنت قرار داده ھا اباضیه را نشناخته که آن

ھای بزرگ چھارگانه خوارج است، که در اغلب اصول با خوارج  اباضیه: یکی از فرقه 
ھا مذھب رسمی دولت عمان است. نگا: فرق معاصره  آھنگ است، و مذھب آن ھم

اخلوارج اول  ).۶۸-۱/۶۲ ميرسةـموسوعة الـال) = =160-1/206العواجی دکتر غالب 

 . مترجم.۱۰۹-۶۱ص د نارص العقل تاريخ االسالم  الفرق يف

 .۴/۴۸۷: جمموع الفتاوی -٣
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 سطالب ھا که منکر خالفت امیرالمؤمنین علی بن ابی و آلوسی در مورد ناصبی -١

ھای منکر  گروه (شیعه و سنی) دالیل زیادی علیه ناصبیھردو  گوید: (و ھستند می
 روح ھا به آنچه سزاوار آن ھستند رفتار کند).  دارند، خداوند با ناصبی علی خالفت

 .۱۸/۲۰۵: الـمعانی
محمد صدیق حسن خان قرنجی عقیده اھل سنت را درباره اصحاب و اھل بیت بیان  -٢

گویند و از  و از طریقه روافض و شیعه که = =اصحاب را ناسزا می«گوید:  دارد و می می
دھند اظھار بیزاری  نواصب و خوارج که با سخن و عمل اھل بیت را آزار می ۀطریق

 . مترجم.۱/۹۷: بيان عقيدة اهل االثر قطف الثمر يف». نمایند می



 

 
 ‡حقوق اهل بیت

 از دیدگاه اھل سنت اھل بیت حقوق و واجباتی بر گردن ما دارند: 
چون مؤمن ھستند  ھا آن داشتن داشتن، پس محبت و دوست حق دوست

 جباشند واجب است، چون که پیامبر می ج و چون که خویشاوند پیامبر خدا
ُرُ�مُ «فرماید:  می َذكِّ

ُ
َ  أ ْهلِ  يِف  ا�َّ

َ
  .»بَييِْت  أ

 .»در مورد اھل بیت من خدا را مدنظر داشته باشید«

بُّـوُ�مْ  َحىتَّ واذلي نفيس بيده ال يؤمنون «و در حدیثی دیگر آمده است:  ِ�ُ 
 ِ  .١»َوِلَقَرابيَِت  ِ�َّ

د تا سوگند به کسی که جانم در دست اوست مؤمن کامل نخواھند ش«
، و چون که »شما را به خاطر خدا و خویشاوندی من دوست داشته باشند

ٓ  قُل﴿فرماید:  خداوند می َّ�  �ۡ
َ
جۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡ ٱ إِ�َّ  ًراأ ةَ ل  ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ِ�  َمَودَّ

 ].۲۳[الشوری: 
  آنچه  هکنم بلک چ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمییبگو: من ھ«

  انیم  هک  است  یا ینسب یکیو نزد  در قرابت  یو دوست  طلبم، مودت یاز شما م
 .٢»و شما وجود دارد  من

                                           
 حدیث گذشت. تخریج ھردو -١
در برابر آن (ھمه نعمت که در پرتو بگو: من «دیگر در تفسیر آیه چنین است:  قول -٢

م خواھ نمیدعوت اسالم و تبلیغ رسالت به شما خواھد رسید) از شما پاداش و مزدی 
 ».گردد) ميجز عشق و عالقه نزدیکی (به خدا) را (که سود آن ھم عائد خودتان 
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این آیه دو معنی دارد یکی معنی مذکور و دیگری اینکه مرا چون 
ای از طوایف قریش نبود  خویشاوند شما ھستم دوست بدارید، چون ھیچ تیره

 مگر آن که پیامبر با آن خویشاوندی داشت.
کند جلوگیری  ھا، پس باید از آن چه آنان را ناراحت می دفاع از آنحق 

 .١کرد، و اگر اتفاق افتاد و جھت رفع آن باید کوشید
گوید  ناسزا می ھا آن فقط این نیست که بر کسی که به ھا آن زیرا دفاع از

دادن و رّد  پاسخ  ھا آن رّد شود و ادب گردد و تنبیه شود. بلکه دفاع از
اند و آنان را باالتر از  غلو و افراط کرده ھا آن ه در موردککسانی نمودن بر 

شود، چون این غلو و افراط آنان را  اند را نیز شامل می آنچه ھستند قرار داده
 دھد. آزار می

شیخ االسالم ابن تیمیه کتاب بزرگ خود منھاج السنه را در رّد کسانی 
 کنند. تألیف نموده که در اھل بیت غلو می

                                           
شد که عقیده اھل سنت در مورد اھل بیت این است که توھین با ھر سخن  قبًال بیان -١

روایت  سطالب ھا حرام است، مسلم در صحیح خود از علی بن ابی و عملی به آن
به من  صکند که گفت: (سوگند به آن که دانه را شکافت، و نفس را آفرید، پیامبر می

ورزد مگر  دشمنی نمیدارد، و با من  گفت که: جز مؤمن کسی مرا دوست نمی
 .۷۸منافق). مسلم: ح 

شکایت نمود که بعضی از  صروایت ات که او به پیامبر سو از عباس بن عبدالمطلب 
به او = =گفت: سوگند به  ج دارند، آنگاه پیامبر خدا  ھاشم ستم روا می قریش به بنی

برای  کسی که جانم در دست اوست آنان مؤمن کامل نخواھند شد مگر آن که شما را
و یکی از حقوق اھل بیت این است ». خدا و به خاطر خویشاوندی من دوست بدارند

شود پاک قرار داده شود، و این  ھا از آنچه به دروغ به آنان نسبت داده می که دامن آن
 از امور مھم است.



 ٢٧    ‡حقوق اهل بیت

 

ز جمله اموری که داّل بر این است که غلو در اھل بیت باعث و ا
العابدین  از امام زین ١شود روایتی است که در رجال الکشی میھا آنرنجش

ا حتى قالوا إنَّ اليهود أحبوا عزيرً «روایت شده که گفت:  †علی بن حسین

حتى  فيه ما قالوا، فال عزير منهم وال هم من عزير، وإنَّ النصار أحبوا عيسى

قالوا فيه ما قالوا، فال عيسى منهم وال هم من عيسى، وإنَّا عىل سنة من ذلك، إنَّ 

ا من شيعتنا سيحبونا حتى يقولوا فينا ما قالت اليهود يف عزير، وما قالت قومً 

 .٢»النصار يف عيسى ابن مريم، فال هم منا وال نحن منهم
و چیزھایی گفتند، یھودیان عزیز را دوست داشتند تا آن که در مورد ا«

از عزیز ھستند، و نصاری عیسی را  ھا آن ھاست و نه پس نه عزیز از آن
او گفتند آنچه گفتند، پس نه عیسی از  ۀدوست داشتند تا اینکه دربار

آنان ھستیم، گروھی  ۀاز عیسی ھستند، و ما ھم بر شیو ھا آن ھاست و نه آن
افراط خواھند کرد تا از شیعیان ما را دوست خواھند داشت و در دوستی 

اند، و  عزیر گفته ۀگویند که یھودیان دربار ما ھمان چیزی را می ۀاینکه دربار
اند، پس ما  گویند که نصاری درباره عیسی ابن مریم گفته ھمان چیزی را می

 .٣»از ما ھستند ھا آن ھستیم و نه ھا آن نه از

                                           
ترین کتاب رجال شیعه است که آن را ابوعمرو محمد  ترین و قدیمی مھم رجال الکشی -١

ر الکشی از علمای قرن چھارم شیعه تألیف کرده است، و ابوجعفر طوسی که بن عم
خالصه کرده  )اختيار معرفة الرجال(معروف به شیخ الطائفه است آن را در کتاب خود 

 است.
 .۱۱۱: ص رجال الکشی -٢
ھا  دارد که ائمه از غلو در مورد آن ھمچنین نگاه که به روایاتی از ائمه که بیان می و -٣

 ).۵۲- ۵۱رنجند ص: ( می
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اند و  اعتراض کردهھا و غلوکنندگان  و گروھی از علمای شیعه به افراطی
ھا گذشته ھنوز ھم این  اند، اما با اینکه قرن چیزھای بسیاری را غلو دانسته

غلو از ضروریات و عقاید مذھب شیعه است، چنان که یکی از علمای 
در علم رجال در  ھا آن به نام عبدالله المامقانی که بزرگترین عالم -بزرگشان 

كانوا  -يعني من الشيعة-القدماء  إنَّ «گوید:  می -شود  این عصر شمرده می

ا، وكانوا يرمون ا وارتفاعً يعدون ما نعده اليوم من رضوريات مذهب الشيعة غلوً 

 .١»ا بكلامهتمبذلك أوثق الرجال كام ال خيفى عىل من أحاط خربً 

دانیم  گذشتگان شیعه آنچه را که ما امروز از ضروریات مذھب شیعه می«
به خاطر این چیزھا معتمدترین افراد را متھم ھا نآدانستند، و غلو و افراط می

گاھی دارند پوشیده  ھا آن کردند چنان که برای کسانی که از سخنان می آ
 .»نیست

و یکی از حقوق اھل بیت این است که بعد از اذان و در تشھد آخر نماز و 
نیز درود فرستاده شود، و در ھا آنبر ج به ھنگام درود فرستادن بر پیامبر

َ ٱ إِنَّ ﴿فرماید:  این مورد نصوص متعددی آمده است، چنان که خداوند می َّ� 
ۚ ٱ َ�َ  يَُصلُّونَ  ۥ�َِكَتهُ َوَمَ�ٰٓ  ِ َهاَ�ٰٓ  �َِّ�ّ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ  هِ َعلَيۡ  َصلُّوا  وََسّلُِموا

 ].۵۶[األحزاب:  ﴾لِيًما�َسۡ 
مان یه اکسانی کفرستد، ای  امبر درود مییپ خدا و فرشتگانش بر«
 .»دیید و سالم گوید، بر او درود فرستیا آورده

پرسیده شد که چگونه بر او  ج و در حدیث آمده است که وقتی پیامبر

دٍ  ىلَعَ  َصلِّ  اللَُّهمَّ «درود فرستاده شود فرمود: (بگویید:  ٍد، آلِ  وىلََعَ  ُ�َمَّ  َكَما ُ�َمَّ

                                           
 .۳/۲۳: تنقیح الـمقال -١
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ٍد، ىلَعَ  َوَ�ارِكْ , إِبَْراِهيمَ  ىلَعَ  َصلَّيَْت  دٍ  آلِ  وىلََعَ  ُ�َمَّ َت  َكَما ُ�َمَّ
ْ
 يِف  إِبَْراِهيمَ  ىلَعَ  بَاَر�

َعالَِمَ�،
ْ
يدٌ  إِنََّك  ال يدٌ  مَحِ فرستادن ھمان طور است که شما  و سالم  ».َ�ِ

 .١دانید) می
پس درود فرستادن بر آل پیامبر مکّمل درود فرستادن بر پیامبر و از 

گردد و خداوند به شرافت و  توابع آن است، زیرا که موجب خوشنودی او می
 افزاید. برتری او به سبب آن می

فضیلت درود فرستادن بر  ۀای دربار کتاب جداگانه /و امام ابن القّیم
جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم عىل حممد «تألیف نموده و آن را  ج پیامبر

نامیده است، در آن بیان نموده که درود فرستادن بر آل بیت به  »خري األنام
 .٢ھاست اتفاق ھمه امت حق آن

 کنند:  اما بعضی دو پرسش را مطرح می
گویند اھل سنت بیشتر وقتی بر پیامبر درود  نخست اینکه می

 .ج گویند: برند و می ل را نام نمیآفرستند  می
فرستند اصحاب را به آل  ود میو دوم اینکه اھل سنت وقتی بر پیامبر در

 صلی اهللا عليه وعلی آله وصحبه وسلم.گویند:  کنند و می اضافه می
اول این است که: در این امر گنجایش است، زیرا خداوند   پاسخ پرسش

امر نموده و آل را ذکر نکرده است،  ج در قرآن به درود فرستادن بر پیامبر

َهاَ�ٰٓ ﴿فرماید:  چنان که خداوند متعال می ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ  هِ َعلَيۡ  َصلُّوا  وََسّلُِموا

   ].۵۶[األحزاب:  ﴾لِيًما�َسۡ 

                                           
 .۴۰۵حدیث  ۱/۳۰۵: الصالة علی النبی بعد التشهد، باب الصالةكتاب مسلم  -١

 .۱/۲۲۴: جالء االفهام -٢
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ای مؤمنان شما ھم بر او درود بفرستید و چنان که باید بر او سالم «
 .»بگویید

بنابراین اگر کلمه آل در درود ذکر شود خوب اسـت، و اگـر ذکـر نشـود 
 است. اشکالی ندارد و در این امر گنجایش

و پاسخ پرسش دوم این است که خداوند پیامبرش را امر نمـوده کـه بـر 

 تََك َصلَوٰ  إِنَّ  ِهۡمۖ َعلَيۡ  َوَصّلِ ﴿فرماید:  اصحاب خود درود بفرستند چنان که می
َُّهۡمۗ  َسَ�نٞ    ].۱۰۳: التوبة[ ﴾ل

و برای ایشان دعا کن که قطعًا دعا و درود تو مایه آرامش ایشان «
 .»شود می

بردن اصحاب در  اقتدا نماییم، پس نام  ج ایم تا به پیامبر فرمان یافتهو ما 
 است. ج درود اشکالی ندارد و در حقیقت پیروی از پیامبر

 ١و از جمله حقوق اھل بیت نزد اھل سنت، حق اھل بیت از خمس -

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿فرماید:  باشد، زیرا که خداوند می می �ََّما ا
َ
نَّ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن ُتمَغنِمۡ  �

َ
ِ  فَأ َّ�ِ 

ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِ�ِي َولِلرَُّسولِ  ۥُ�َُسهُ  بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل [األنفال:  ﴾لسَّ

۴۱.[ 

د، خمس آن برای خدا، و برای یمتی به دست آورید ھرگونه غنیبدان«
ت ی(آل ب القربی ، و برای ذی)رسد یم  مصرف  به  مؤمنان  در مصالح( امبریپ

 ھا آن ه به جای صدقه بهکه بنی ھاشم وبنو مطلب ھستند کرسول الله 

                                           
مال غنیمت و اموالی که مسلمین از کافران خواه با جنگ، خواه بدون  یعنی خمس -١

آورند خمس در آن  ھا به دست می گر راهاند. اما آنچه مسلمین از دی آن به دست آورده
آمده است: در حدیث کلمه غنیمت و مغنم و  ۱۲/۴۴۶: لسان العربواجب نیست. در 

غنائم تکرار شده است، و آن اموالی است که مسلمین در جنگ از کافران به غنیمت 
 گیرند. مترجم. می
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و در نان کیمان و مسیتیو  ون صدقه برای آنان حرام است)چدھند  یم
 .»ماندگان است راه

ٓ ﴿فرماید:  و می ا ٓ  مَّ فَا
َ
ُ ٱ ءَ أ َّ�  ٰ هۡ  ِمنۡ  ۦرَُسوِ�ِ  َ�َ

َ
 َولِلرَُّسولِ  فَلِلَّهِ  ُقَرىٰ لۡ ٱ لِ أ

ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِ�ِي بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل   ].۷[الحشر:  ﴾لسَّ
ھا به رسولش بازگرداند، از آِن خدا، و  ین آبادیآنچه را خداوند از اھل ا«

 .»ماندگان است مان و مستمندان و در راهیتیشاوندان او و یرسول، و خو

: که گفت لیلی روایت شده است و در حدیث از عبدالرحمن بن ابی
ِ  رَُسوُل  َوالَِّ�  َ�ُقوُل  َعِليًّا َسِمْعُت « ُُمِس  مُخَُس  ج ا�َّ

ْ
 َحيَاةَ  َمَواِضَعهُ  فَوََضْعتُهُ  اخل

ِ  رَُسولِ  ىِب  وََحيَاةَ  ج ا�َّ
َ
ىِتَ  ُ�َمرَ  وََحيَاةَ  بَْ�رٍ  أ

ُ
 َ�ُقلُْت . ُخْذهُ  َ�َقاَل  فََداَعِ�  بَِمالٍ  فَأ

ِر�ُدهُ  الَ 
ُ
ْ�تُمْ  ُخْذهُ  قَاَل . أ

َ
َحقُّ  فَأ

َ
 َ�يِْت  ىِف  فََجَعلَهُ  َ�نْهُ  اْستَْغنَيْنَا قَدِ  قُلُْت . بِهِ  أ

 .١»الَْمالِ 
مرا موظف کرد تا خمس را جدا  ج گفت: پیامبر از علی شنیدم که می«

و ابوبکر و عمر آن را محل آن قرار دادم، آنگاه در  ج کنم، در زمان پیامبر
زمان عمر مالی آورده شده او مرا فراخواند گفت: آن را بگیر، گفتم: من آن را 

خواھم، گفت: آن را بگیر، زیرا شما به آن سزاوارتر ھستید، گفتم: ما از  نمی
 .»المال قرار داد نیاز ھستیم. پس عمر آن را در بیت آن بی

گویند: خمس غنایم به اھل بیت  می -برخالف شیعه-اما اھل سّنت 
برد  ھا، پس آنچه کسی به ارث می شود نه خمس اموال و دارایی داده می

خمس ندارد، و ھمچنین در منزل و ماشین خمس نیست، چون که خداوند 

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿فرماید:  می َما ا َّ�
َ
نَّ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن ُتمَغنِمۡ  �

َ
ِ  فَأ   ].۴۱[األنفال:  ﴾ۥَسهُ ُ�ُ  ِ�َّ

 .»ستد، خمس آن برای خدایمتی به دست آورید ھرگونه غنیبدان«

                                           
 .۲/۱۴۰: الحاکمو  ۲۹۸۳ابوداود:  -١
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ْ ٱوَ ﴿ پس خداوند فرمود: َما ۡعلَُمٓوا َّ�
َ
متی به یھرگونه غن .]۴۱[األنفال:  ﴾�

 ھایتان. ، و نگفت: اموال و داراییدیدست آور
 ج پیامبرپس خویشاوندان پیامبر در خمس سھم دارند، و بعد از وفات 

این حق ھم برای آنان ثابت است، و قول جمھور علما ھمین است و صحیح 
 .١و درست است

حقوقی دارند که  ج اھل بیت پیامبر«گوید:  شیخ االسالم ابن تیمیه می
و مالی که از کافران به   کردن آن واجب است، خداوند در خمس رعایت 

آید برایشان حّقی قرار داده است، و فرمان داده که وقتی بر  دست می
 .٢.٣»شود بر آنان نیز درود فرستاده شود درود فرستاده می جپیامبر

                                           
ای در مورد حقوق آل بیت  و شیخ االسالم ابن تیمیه کتابچه ،۹/۲۸۸ الـمغنی نگا: -١

 دارد که ابوتراب ظاھری آن را مرتب کرده است.
 .۳/۴۰۷: الفتاوی مجموع -٢
بعد از غیبت امام دوازدھم در مورد خمس به شدت دچار اضطراب و حیرت  شیعه -٣

به چه کسی  گردیدند، زیرا این مشکل پیش آمد که اینک بعد از غیبت امام خمس را
 باید داد و آن را چکار کنند؟

گروھی از اصحاب ما در اینمورد «گوید:  کند و می شیخ مفید این اضطراب را بیان می 
اند: بعضی  بعد از غیبت اختالف کردند، و ھر گروھی سخنی گفته -یعنی خمس-

گویند به علت غیبت امام و روایاتی که ھست خمس ساقط است و دادن آن واجب  می
یست. و بعضی گفتند: خمس را باید در زمین دفن = =کرد زیرا در حدیثی روایت ن

ھای درون خود را بیرون  امام زمان ظھور کند زمین خزانهوقتی «شده است که: 
ھا را به او نشان خواھد داد و او آن را از  وقتی بیاید خداوند خزانه ÷آورد، و او می

 دارد. ھر جایی بر می
 .اورند که خمس بعد از غیبت امام باید به فقرای شیعه داده شودو بعضی بر این ب 
گویند خمس را باید برای صاحب زمان جدا کرد و اگر ترسید که قبل از  و بعضی می 

ظھور امام مرگ به سراغ او بیاید به فرد مورد اعتمادی سفارش کند که اگر تا وقت 
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باشیم که و از جمله حقوق اھل بیت این است که یقین قطعی داشته  -
 ج ھاست، چون که پیامبر ترین نسب عرب و نسل او شریف ج نسب پیامبر

إنَّ اهللا اصطىف ب� إسماعيل، واصطىف من ب� إسماعيل كنانة، «گوید:  می
واصطىف من كنانة قر�ًشا، واصطىف من قر�ش ب� هاشم، واصطفا� من ب� 

فرزندان اسماعیل خداوند فرزندان اسماعیل را برگزید، و از میان « ».هاشم
ھاشم را برگزید و  کنانه را برگزید، و از کنانه قریش را برگزید، و از قریش بنی

 .»ھاشم مرا برگزید از بنی
و یکی دیگر از حقوق اھل بیت این است که: زکات و صدقه برای آنان 

ھا باید پاک قرار داده  ھا و آلودگی اند و از چرک نجیبھا آنحرام است، چون

َدقَاِت  َهِذهِ  إِنَّ «فرموده است:  ج یامبرشوند، و پ وَْساخُ  ِ�َ  إِ�ََّما الصَّ
َ
 انلَّاِس  أ

لُّ  الَ  َو�ِ�ََّها ِ
َ

دٍ  حت دٍ  آللِ  َوالَ  لُِمَحمَّ  .١»ُ�َمَّ
ھای مردم ھستند، و برای محمد و آل محمد  این اموال زکات چرک«

 .»حالل نیستند
گوید: برای آن که کامَال پاک گردانده  می /شیخ االسالم ابن تیمیه

شوند و متھم قرار نگیرند صدقه و زکات را بر خود و اھل بیتش حرام نموده 

                                                                                           
اگر زمان امام را در نیافت بر فرد  ظھور امام زنده بود آن را به امام زمان بدھد، و او

 ».متدین و مورد اعتمادی مانند خود توصیه کند
گوید: به علت عدم وجود کلمات صریح در این مورد،  سپس بعد از این شیخ مفید می 

 ].۴۶شیخ مفید ص الـمقنعة ». [اند... اختالف کردهاصحاب ما در آن 
اخبار  ارائه داده است تنھا قولی که ھایی که شیخ مفید از میان ھمه اقوال و نظریه 

گوید خمس ساقط است و  کند قول اّول است که می روایت شده از ائمه آن را تأیید می
 پرداختن آن واجب نیست.

 .۱۰۷۲ ح: مسلم -١
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او درھم و دیناری از او به ارث  ۀبرد و ورث است، چنان که از او کسی ارث نمی
 .١»برند نمی

برای اھل  ج ترین حقوقی است که خدا و پیامبرش آنچه ذکر شد مھم
اند، و ما فقط به ارائه موارد مھم و  بیت پیامبر واجب قرار داده و مقرر نموده

معروف بسنده نمودیم تا بحث طوالنی نشود، پس ھر مسلمانی باید این 
در  ج را بشناسد، و در خصوص آن از آنچه پیامبرھا آنحقوق را رعایت کند و

ه آنانرا باید دوست و گرامی مورد آن امر نموده پیروی کند، به اضافه اینک
بدارد. اما کسانی از اھل بیت سزاوارترین حقوق ھستند که دو شرط در 

 ھا متحقق شوند. نآ
 نخست اینکه: مسلمان باشند، بنابراین کافر مستحق این حقوق

باشد، چون معیار و مقیاس در دین  ج باشد گرچه از خویشاوندان پیامبر نمی
نمودن  به شدت از تکیه ج ت. نه نسب، پیامبراسالم تقوی و پرھیزگاری اس

ْ�ُفَسُ�مْ  اْشرَتُوا قَُر�ٍْش  َمْعرَشَ  يَا: «بر نسب بر حذر داشته و فرموده است
َ
 ِمنَ  أ

 ِ ْغِ�  الَ  ا�َّ
ُ
ِ  ِمنَ  َ�نُْ�مْ  أ ِلِب  َ�بْدِ  بَِ�  يَا َشيْئًا ا�َّ ْغِ�  الَ  الُْمطَّ

ُ
ِ  ِمنَ  َ�نُْ�مْ  أ  ا�َّ

ِلِب  َ�بْدِ  ْ�نَ  َ�بَّاَس  يَا َشيْئًا ْغِ�  الَ  الُْمطَّ
ُ
ِ  ِمنَ  َ�نَْك  أ ةَ  َصِفيَّةُ  يَا َشيْئًا ا�َّ  َ�مَّ

ِ  رَُسولِ  ْغِ�  الَ  ا�َّ
ُ
ِ  ِمنَ  َ�نِْك  أ ِ  رَُسولِ  بِنَْت  فَاِطَمةُ  يَا َشيْئًا ا�َّ  بَِما َسِليِ�  ا�َّ

ْغِ�  الَ  ِشئِْت 
ُ
ِ  ِمنَ  َ�نِْك  أ ای گروه قریش! خودتان را از عذاب « .٢»َشيْئًا ا�َّ

توانم بکنم، ای عباس بن  خدا برھانید، من در برابر خدا کاری برای شما نمی
توانم بکنم، ای صفیه! عّمه  عبدالمطلب: در برابر خدا برای تو کاری نمی

توانم بکنم، ای فاطمه دختر محمد!  پیامبر در برابر خدا برای تو کاری نمی

                                           
 .۱۹/۳۰: مجموع الفتاوی -١
 .۲۰۶، مسلم ح: ۲۶۰۲ح:  بخاری -٢
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توانم  خواھی از من بخواه، اما در برابر خدا برای تو نمی یھر چه از مالم که م
 ..١»کاری بکنم

اش نازل شده است مشخص  و آنچه علیه ابولھب به سبب کفر و سرکشی
 است.

دّوم: ثابت بودن نسبت، پس به ناحق انتساب به اھل بیت جایز نیست، و 
خود را برای کسی که خودش را به کسی دیگر غیر از پدرش نسبت دھد و یا 

نیست و عید سختی آمده است، در حدیث ھا آنبه قومی نسبت دھد که از
شنیدم که  ج روایت شده است که گفت: از رسول الله ساز ابوذر ٢صحیح

�ِيهِ  ِلَغْ�ِ  ادَّىَع  رَُجلٍ  ِمنْ  لَيَْس «گفت:  می
َ
 قَْوًما ادَّىَع  َوَمِن  َ�َفَر، إِالَّ  َ�ْعلَُمهُ  وَْهوَ  أ

ُ  لَيَْس 
َ

  ِ�يِهمْ  هل
ْ
داند خودش  ھرکس در حالی که می« ».انلَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  فَلْيَتَبَوَّأ

را به کسی دیگرغیر از پدرش نسبت دھد به خدا کفر ورزیده است، و ھر 
نیت خودش را برای آتش جھنم  ھا آن کسی ادعا کند که از قومی است که از

 .»آماده کند
مردم متقی و  ۀد بیش از ھمپس کسی که به اھل بیت منتسب است بای

 جپرھیزگار باشد، و بیش از ھمه از راه و روش و سنت و گفتار و کردار پیامبر
 .٣اطاعت کند

 پس حقوق اھل بیت که اھل سنت بدان معتقدند برخی عبارتند از:
                                           

گاه باشید که ھیچ  و -١ فرمود: ای مردم پروردگار شما یکی است، و پدرتان یکی است، آ
عربی بر عجمی برتری ندارد و ھیچ عجمی بر عربی برتری ندارد، و ھیچ سرخی بر 

. ۵/۴۱۱احمد ». سیاھی و ھیچ سیاھی بر ھیچ سرخی برتری ندارد، مگر به تقوا
 وشعیب ارناؤوط سند آن را صحیح دانسته است.

 .۶۱، مسلم: ۳۳۱۷: بخاری -٢
وقت، او دارای دو فضیلت خواھد بود، فضیلت ایمان و پرھیزگاری، و فضیلت  و آن -٣

 . مترجم. جبودن به بیت پیامبر  منتسب 
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 داشتن. حق دوست -
 ھا. کردن از آن حق دفاع -
نسبت داده  ھا آن از آنچه به دروغ به ھا آن پاک قراردادن دامن -

 شود. می
 ھا. درودفرستادن بر آن -
 حق خمس. -
ترین  و نسل او بھترین و شریف ج داشتن که نسب پیامبر باور قطعی -

 نسب است.
 ھا. دادن زکات و صدقه برای آن حرام قرار -



 

 
 ‡بشربودن اهل بیت

عزیر بر شما پوشیده نیست،  ۀگرامی! غلو و افراط یھودیان دربار ۀخوانند

ِ ٱ نُ �ۡ ٱ رٌ ُعَز�ۡ  ُهودُ ۡ�َ ٱ َوقَالَِت ﴿فرماید:  چنان که خداوند می   ].۳۰: التوبة[ ﴾�َّ
 .»یھودیان گفتند عزیز پسر خداست«

ھای الوھیت از  یھودیان عزیر را از جایگاھش فراتر قرار دادند و ویژگی
دانستن غیب، تدبیر جھان، به وجود آوردن و آفریدن، را به او داده و  قبیل

ای نداشتند که از آن دلیل بگیرند،  ھا ھیچ شبه در مورد او قایل شدند، و این
گرفتند. و در شکم  ای داشتند و از آن دلیل می و فقط نصاری بودند که شبه

ز روح قرارگرفتن عیسی و توّلدش خودش دلیلی است که او روحی ا

رۡ ﴿فرماید:  خداست. خداوند متعال می
َ
ٓ َسلۡ فَأ  ��ََ�ٗ  لََها َ�َتَمثََّل  ُروَحَنا َهاإَِ�ۡ  َنا

ٓ  قَالَۡت  ١٧ اَسوِ�ّٗ  ُعوذُ  إِّ�ِ
َ
ِ  أ ٓ  قَاَل  ١٨ اتَقِيّٗ  ُكنَت  إِن ِمنَك  لرَّ�ٱب َما ۠  إِ�َّ نَا

َ
 رَُسوُل  �

َهَب  َرّ�ِِك 
َ
ٰ  لَِك  ِ� ٰ  قَالَۡت  ١٩ اَز�ِيّٗ  امٗ ُغَ� َّ�

َ
 �ََ�ٞ  ِ� َسسۡ َ�مۡ  َولَمۡ  مٞ ُغَ�ٰ  ِ�  يَُ�ونُ  �

كُ  َولَمۡ 
َ
َّ  ُهوَ  َر�ُِّك  قَاَل  لِِك َكَ�ٰ  قَاَل ٢٠ابَغِيّٗ  أ َ�َ  ۖ ٞ  ّلِلنَّاِس  َءايَةٗ  ۥٓ َعلَهُ َوِ�َجۡ  َهّ�ِ
ۚ  ةٗ َورَۡ�َ  مۡ  َوَ�نَ  ّمِنَّا

َ
قۡ  �رٗ أ [مریم:  ﴾٢٢ اقَِصيّٗ  اَمَ��ٗ  ۦبِهِ  نتَبََذۡت ٱفَ  هُ فََحَملَتۡ ٢١ اِضيّٗ مَّ

۱۷-22.[ 
ند (تا خلوتگاھش از ھر نظر برای عبادت کان خود و آنان حجابی افیو م«

ل کو او در ش ،مین ھنگام، ما روح خود را بسوی او فرستادیآماده باشد). در ا
من از «د و) گفت: یاو (سخت ترس م ظاھر شد!یب و نقص، بر مریع انسانی بی

من فرستاده «گفت:  زگاری!یبرم اگر پرھ رحمان پناه میشر تو، به خدای 
چگونه «گفت:  »ای به تو ببخشم! زهکیام) تا پسر پا (آمده إلپروردگار توام
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نون انسانی با من که تاکن است فرزندی برای من باشد؟! در حالی کمم
ن است! یمطلب ھم«گفت:  »ام! ای ھم نبوده تماس نداشته، و زن آلوده

م، تا قدرت ینیآفر ار بر من آسان است! (ما او را میکن یوده: اپروردگارت فرم
م، و رحمتی یای قرار دھ م،) و او را برای مردم نشانهیار سازکش را آشیخو

 .»افته (و جای گفتگو ندارد)!یان ین امری است پایباشد از سوی ما! و ا
ند نصاری از این شبه دلیل گرفتند و مسیح بن مریم را پسر خدا قرار داد

ھای خداوند را در مورد او قایل شدند، و از طرفی معجزاتی  ای از ویژگی و پاره
در مورد او غلو کنند،  ھا آن داده بود باعث شد تا ÷که خداوند به عیسی

 بَِ�ٓ  إَِ�ٰ  َورَُسوً� ﴿فرماید:  خداوند این معجزات را در قرآن بیان نموده و می
ٰٓ إِسۡ  ّ�ِ  ءِيَل َ�

َ
ّ�ُِ�مۡ  ّمِن يَةٖ � تُُ�مِجئۡ  قَدۡ  � ٓ  رَّ ِ�ّ

َ
خۡ  �

َ
 لّطِ�ِ ٱ ّمِنَ  لَُ�م لُقُ أ

ۡ�ِ ٱ ةِ  َٔ َكَهۡ�    ].۴۹عمران:  [آل ﴾لطَّ
دارد (و  اسرائیل روانه می و او را به عنوان پیغمبری به سوی بنی«

ای را از سوی  دھد) که من (بر صدق نبوت خود) نشانه بدیشان خبر می
ام، و آن اینکه من از ِگل چیزی را به شکل پرنده  آوردهپروردگارتان برایتان 

 .»سازم ... می
غلو کردند و او را فرزند خدا قرار  ÷عیسی ۀبنابراین نصاری دربار

دادند، به خصوص وقتی که خداوند او را به سوی خود باال برد، چنان که 

ۡ ٱ َناَ�َتلۡ  إِنَّا لِِهمۡ َوقَوۡ ﴿فرماید:  خداوند می ِ ٱ رَُسوَل  َ�مَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱ ِعيَ�  َمِسيحَ ل َّ� 
ِينَ ٱ �نَّ  لَُهمۚۡ  ُشّبِهَ  ِ�نَوَ�ٰ  َصلَُبوهُ  َوَما َ�َتلُوهُ  َوَما ْ خۡ ٱ �َّ  هُۚ ّمِنۡ  َشّكٖ  لَِ�  �ِيهِ  َتلَُفوا
ۚ ٱ ّ�َِباعَ ٱ إِ�َّ  �ٍ ِعلۡ  ِمنۡ  ۦبِهِ  لَُهم َما ّنِ ۢ  َ�َتلُوهُ  َوَما لظَّ ُ ٱ رََّ�َعهُ  بَل ١٥٧ �يَقِيَن  ﴾هِ� إَِ�ۡ  �َّ

  ].158-157[النساء: 
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در » م!یشتکامبر خدا را یم، پیسی بن مریح عیما، مس«ه: کو گفتارشان «
مشتبه شد. و  ھا آن ن امر برکختند، لیشتند، و نه بر دار آوکه نه او را کحالی 

ھستند و علم به  کردند، از آن در شکه در مورد (قتل) او اختالف کسانی ک
 .»شتندکنند، و قطعا او را نک روی مییآن ندارند و تنھا از گمان پ

خبر داده است که در این امت افرادی خواھد بود که کارھای  ج پیامبر
کنند، و این سخن پیامبر در غلو بعضی مردم در بعضی  یھود و نصاری را می

 کند. از اھل بیت، صدق پیدا می
شان این است  اند. و دلیل غلو کرده ج پیامبر خداو بعضی فقط در خود 

گویند وقتی چنین است ھر صفتی که  که عیسی از پیامبر باالتر است، و می
 عیسی دارد پیامبر ھم آن را، و بیشتر آن را داراست.

اند که خداوند فرموده است که عیسی و محمد  و اینھا فراموش کرده
 اند. صلوات الله و سالمه علیھما بنده بوده

۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ ﴿ فرماید: خداوند در مورد پیامبر ما می نَا
َ
� ٓ َما قُۡل إِ�َّ

َمآ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ َ�َمن َ�َن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّ�ِهِ  َّ�
َ
فَلۡيَۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا  ۦإَِ�َّ �

َحَدۢ� ۦٓ َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِ 
َ
 ]. ۱۱۰[الکهف:  ﴾١١٠أ

ه) به من کن است یازم ایمن فقط بشری ھستم مثل شما، (امت«بگو: «
به لقای ھرکه  گانه است، پسیه تنھا معبودتان معبود کشود  وحی می

س را در کچ یسته انجام دھد، و ھیاری شاکد ید دارد، بایپروردگارش ام
 .»نسازد یکعبادت پروردگارش شر

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ فرماید: و می ِيٓ ٱ ِ�َّ نَزَل  �َّ
َ
ٰ  أ ِ َ�بۡ  َ�َ  ].۱[الکهف:  ﴾َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِده

تاب (آسمانی) را بر بنده کن یه اکی است یحمد مخصوص خدا«
 .»ردک) نازل محمد شا هدی(برگز
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ِيٱ َ�َباَركَ ﴿فرماید:  و می َل  �َّ ٰ  قَانَ ُفرۡ لۡ ٱ نَزَّ ِ َ�بۡ  َ�َ   ].۱[الفرقان:  ﴾ۦِده
اش  ه قرآن را بر بندهکسی کت است کر و پر بریزوال ناپذواالمقام و «
 .»ردکنازل 

است. و  ج و این در مورد وحی بود که باالترین مقام پیامبر خدا
 ھمچنین در مقام اسراء خداوند او را بنده نامیده است.

ِيٓ ٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿فرماید:  چنان که می َّ�  َ�ۡ
َ
ِ بَِعبۡ  ىٰ أ ۡ ٱ ّمِنَ  ٗ� َ�ۡ  ۦِده  ِجدِ َمسۡ ل

ۡ ٱ إَِ�  َرامِ �َۡ ٱ  ٱ ِجدِ َمسۡ ل
َ
ِيٱ َصاقۡ ۡ� ٓۚ َءاَ�ٰ  مِنۡ  ۥلُِ�ِ�َهُ  ۥَ�ُ َحوۡ  َناَر�ۡ َ�ٰ  �َّ  ُهوَ  ۥإِنَّهُ  تَِنا

ِميعُ ٱ  ]. ۱[اإلسراء:  ﴾١ِص�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ
شب، از مسجد الحرام  یکاش را در  ه بندهکی یو منزه است خدا کپا«

برد، تا برخی از  -میا ت ساختهکه گرداگردش را پربرک-به مسجد االقصی 
 .»ناستیه او شنوا و بکم، چرا یات خود را به او نشان دھیآ

و ھمچنین در مقام کرنش و فروتنی و اطاعت از خدا او را بنـده نامیـده 

نَّهُ ﴿فرماید:  است چنان که می
َ
ا ۥَو� ِ ٱ دُ َ�بۡ  قَامَ  لَمَّ  ]. ۱۹[الجن:  ﴾ُعوهُ يَدۡ  �َّ

خاست و او را  یبه عبادت برم) ج ه بندهء خدا (محمدک یھنگام«
 .»خواند یم

شود را خیلی واضح و  انجام می ÷و خداوند گفتگویی که با عیسی

ُ ٱ قَاَل  �ذۡ ﴿فرماید:  روشن بیان کرده است، خداوند می  َ�مَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱ عِيَ� َ�ٰ  �َّ
نَت 

َ
ُِذوِ� ٱ لِلنَّاِس  َت قُلۡ  َءأ َّ�  َ ِ�ّ

ُ
ٰ  َوأ ِۖ ٱ ُدونِ  ِمن َهۡ�ِ إَِ�  َما َنَك َ�ٰ ُسبۡ  قَاَل  �َّ

نۡ  ِ�ٓ  يَُ�ونُ 
َ
قُوَل  أ

َ
�  ِ�  َس لَيۡ  َما أ  ِ�  َما لَمُ َ�عۡ  ۥۚ َتهُ َعلِمۡ  َ�َقدۡ  ۥُتهُ قُلۡ  ُكنُت  إِن ِ�َّقٍ

عۡ  َوَ�ٓ  ِ� َ�فۡ 
َ
نَت  إِنََّك  ِسَكۚ َ�فۡ  ِ�  َما لَمُ أ

َ
ٰ  أ ٓ  إِ�َّ  لَُهمۡ  ُت قُلۡ  َما ١١٦ ُغُيوبِ لۡ ٱ مُ َع�َّ  َما

َمرۡ 
َ
نِ  ۦٓ بِهِ  تَِ� أ

َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ا اَشهِيدٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوُ�نُت  َوَر�َُّ�مۚۡ  َرّ�ِ  �َّ  �ِيِهۡمۖ  ُت ُدمۡ  مَّ
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ا يۡ  فَلَمَّ نَت  ُكنَت  تَِ� تَوَ�َّ
َ
نَت  ِهمۚۡ َعلَيۡ  لرَّ�ِيَب ٱ أ

َ
ٰ  َوأ  إِن ١١٧ َشهِيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 ۡ� نَت  فَإِنََّك  لَُهمۡ  فِرۡ َ�غۡ  �ن ِعَباُدَكۖ  فَإِ�َُّهمۡ  ُهمۡ ُ�َعّذِ
َ
: ة[المائد ﴾١١٨ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ أ

۱۱۶-۱۱۸.[ 
ا تو به مردم گفتی یآ«د: یگو م مییسی بن مریه خداوند به عکو آنگاه «

، او »د؟!ینکر از خدا انتخاب یعنوان دو معبود غه ه من و مادرم را بک
م! یست، بگویمن نسته یه شاکمنزھی تو! من حق ندارم آنچه را «د: یگو می

دانی! تو از آنچه در روح و جان من  ن سخنی را گفته باشم، تو مییاگر چن
گاھی، و من از آنچه در ذات (پا گاه نکاست، آ ن تو از یقیستم! بی) توست، آ

زی یھا باخبری. من، جز آنچه مرا به آن فرمان دادی، چ یتمام اسرار و پنھان
ه پروردگار من و کد یاوندی را بپرستگفتم:) خد ھا آن نگفتم، (به ھا آن به

بودم، مراقب و گواھشان  ھا آن انیه در مکپروردگار شماست! و تا زمانی 
بودی، و  ھا آن انشان برگرفتی، تو خود مراقبیه مرا از مکبودم، ولی ھنگامی 

نی، بندگان تواند. کرا مجازات ھا آنن حال،) اگری(با ا ز، گواھی!یتو بر ھر چ
می! کیستند)، و اگر آنان را ببخشی، توانا و حیفرار از مجازات تو ن(و قادر به 

 .»متی است، و نه بخشش تو نشانه ضعف!)کح فر تو نشانه بیکی(نه 

َ ٱ إِنَّ ﴿فرماید:  و ھمچنین می ۚ �ۡ ٱفَ  َوَر�ُُّ�مۡ  َرّ�ِ  �َّ   ].۵۱عمران:  [آل ﴾ُبُدوهُ
 .»دیخداوند، پروردگار من و شماست، او را بپرست«

ِ ٱ دُ َ�بۡ  إِّ�ِ  قَاَل ﴿ فرماید: میو  َّ�  ٰ [مریم:  ﴾٣٠ انَبِيّٗ  وََجَعلَِ�  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�َ َءاتَى

۳۰.[  
امبر قرار یتاب (آسمانی) به من داده، و مرا پکم، او یمن بنده خداگفت: «

 .»داده است

ۡ ٱ َوقَاَل ﴿فرماید:  و خداوند می ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ َ�ٰ  َمِسيحُ ل ْ �ۡ ٱ ءِيَل َ� َ ٱ بُُدوا  َرّ�ِ  �َّ
 ]. ۷۲: ة[المائد ﴾َوَر�َُّ�ۡمۖ 
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ه پروردگار من و شماست، پرستش کگانه را، یل! خداوند یای بنی اسرائ«
 .»دینک

ا﴿فرماید:  و می ۡ ٱ مَّ  لرُُّسُل ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  َ�مَ َمرۡ  نُ �ۡ ٱ َمِسيحُ ل
هُ  مُّ

ُ
ۖ  ۥَوأ يَقةٞ   َ�نَا ِصّدِ

ۡ
ۗ ٱ ُ�َ�نِ يَأ َعاَم   ].۷۵: ة[المائد ﴾لطَّ

ز، یش از وی نیم، فقط فرستاده (خدا) بود، پیح فرزند مریمس«
ی بود، ھردو، غذا یار راستگویگری بودند، مادرش، زن بسیفرستادگان د

م را یح و پرستش مریت مسین حال، چگونه دعوی الوھیخوردند، (با ا می
 .»د؟!)یدار

عزیز به آیات آخر سوره مائده مراجعه کن و با تدّبر و مکر و  ۀخوانند
 خشوع آن را تالوت کن و بخوان تا حقیقت امر را بدانی.
آمده  علیھما السالم این بود آنچه در مورد پیامبر ما محمد و عیسی

 است.
اند و  ائمه و اولیا غلو کرده ۀو بس تعجب است از افرادی که دربار

ھای خود  را در کتاب ھا آن اند تا ی را از سوی خود ساختهھا و خیاالت افسانه
آورند که خداوند بر ھمه چیز  گوید بنویسند و دلیل می برخالف آنچه خدا می

 تواناست.



 

 
 یادآوری: 

اساتید حوزه انجام ھایی با بعضی از طالب و  ھا و گفتگو مناقشه
گاه کرده  دلیل میھا آنشد، آوردند که خداوند ائمه را از بخشی از علم خود آ

توانایی داده است... و امثال این، ھمان طور که از باال رفتن  ھا آن است، یا به
 آورند. عیسی، برای غیبت امام منتظر دلیل می

ه قدرت سبحان الله این از محل بحث و اختالف بیرون است، ھمه ب
خداوند ایمان دارند، و خداوند بر ھر کاری تواناست و خداوند به ھمه چیز 

گاه است، چنان که در چند جا فرموده است:  ٓ ﴿آ َما مۡ  إِ�َّ
َ
ٓ  ۥٓ ُرهُ أ َرادَ  إَِذا

َ
ن ا ًٔ َشۡ�  أ

َ
 أ

 ].۸۲[یس:  ﴾٨٢ َ�َيُكونُ  ُ�ن ۥَ�ُ  َ�ُقوَل 
د: یگو تنھا به آن میند، کزی را اراده یه ھرگاه چکن است یفرمان او چن«

 .»شود درنگ موجود می ز بیی، آن ن»موجود باش!«
و خداوند در قرآن بیان نموده که آنچه به عیسی داده است معجزاتی 

گیرند، و بیان نکرده که آن  ھستند که با آن پیامبران مورد تأیید قرار می
تص معجزات را به کسی دیگر غیر از او داده است، پس آن معجزات تنھا مخ

 ھستند. ÷عیسی
است فقط از  داده ج و ھمچنین معجزاتی که خداوند به پیامبر ما محمد

باشد، و ھیچ دلیل شرعی نیست که  آن او است و کسی دیگر دارای آن نمی
ثابت کند که آنچه خدا به محمد و عیسی داده به ائمه و اولیا ھم داده است، 

کسانی دیگر غیر از و اگر فرض کنیم که خداوند این معجزات را به 
 ھا آن گردد، و وقتی دیگران با ھا باطل می پیامبرانش داده است اعجاز معجزه
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نه ھا آنسپشود،  در آن مشارکت داشته باشند چگونه به آن معجزه گفته می
 دلیل عقلی دارند و نه دلیلی نقلی؟!.

گویند آنچه ائمه دارند کرامات است، باید گفت که کرامات  اما اینکه می
رسند، و  حق ھستند و ما به آن ایمان داریم، اما کرامات به معجزات نمی

كتاب خواھی به  جا نیست و اگر می سخن کرامت طوالنی است و جایش این

 امام ابن تیمیه مراجعه کن. (الفرقان بني اولياء الرمحن وأولياء الشيطان)
ر منظور این است که بسیاری از پژوھشگران و نویسندگان و غیره د

کنند و آن را اصل  ای که در مورد اتفاق ھمه است مناقشه می مورد قضیه
دھند، و آن مسئله قدرت خداست، در صورتی که بحث و مناقشه در  قرار می

ھا را داده  ھا و خصوصیت این است که آیا خداوند به این ائمه و اولیا این مقام
 گوییم:  است. پس ما می

 دانند؟ نمایند که ائمه غیب می اللت میکجا ھستند دالیلی که بر این د
کجا ھستند دالیلی که دالِّ بر این ھستند که ائمه در جھان تصّرف 

 نمایند؟ می
فقط از آن  ١کنند که شفاعت و کجا ھستند دالیلی که بر این داللت می

 ائمه است نه دیگران؟
 کنند؟ ھا مردگان را زنده می گویند این و کجا ھستند دالیلی که می

کجا ھستند دالیل ... و کجا ھستند دالیل ... زیرا مسائلی که شیعه در و 
 اند زیادند دالیل آن کجا ھستند؟ آن غلو کرده

ْ  قُۡل ﴿   ].۱۱۱: ة[البقر ﴾ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنتُمۡ  إِن نَُ�مۡ َ�ٰ بُرۡ  َهاتُوا

                                           
شفاعت شھیدان کجاست؟ و شفاعت چند نوع است که بعضی مخصوص  پس -١

 ةالشفاع .۲۹۴-۲۹۰: ص رشح العقيدة الطحاويةاست و بعضی عام است. نگا:  جپیامبر

 .۱۵۵-۱۳۰: ص مقبل الوادعی



 ٤٥    یادآوری

 

 .»د!یاورین موضوع) بیل خود را (بر اید، دلییگو بگو: اگر راست می«
گوییم آن  نماید، می روایاتی ھست که بر آن داللت میاگر گفته شود 

 گویید!!. روایات را بیاورید و صحت آن را ثابت کنید اگر راست می
دانند، و از  ھمه آنچه در الکافی آمد جمھور شیعه آن را صحیح نمی

دھید، زیرا ھیچ  طرفی شما به صحت و ضعف و توجه به روایات اھمیت نمی
ھا و  ادیث صحیح ندارید، چه برسد به اینکه کتابای منتخب از اح مجموعه

تألیفاتی در این باره داشته باشید، و این چیزی است که علمای شما بر آن 
 نظر دارند. اتفاق





 

 
 خالصه

تردیدی نیست که موضع اھل سنت در مورد اھل بیت درست است، 
دارند و مقامی که خدا برایشان قرار  بیت را دوست و گرامی می چون اھل

شناسند، پس اھل بیت انساھایی ھستند که به علت خویشاوندی  داده را می
با پیامبر، خداوند آنان را برگزیده است، بعضی از آنان در عبادت و علم و 

ند، و ا ھای خیر را به دست آورده اند و صفت شجاعت و پرھیزگاری نابغه بوده
 اند. تری بوده بعضی در این امور از سطح پایین

محّبت اھل سنت با اھل بیت محّبتی واقعی است، اھل سنت آن را بر 
ھای صالح گاھی دچار خطا  این اساس که بشر ھستند و مانند سایر انسان

روند به جز پیامبر که معصوم است، دوست  شوند و گاھی درست می می
ھل سنت دیگران بعضی از اھل بیت را به سب دارند. اما غیر از ا می

و به  ،دارند  نمایند دوست می ھایش که در مورد آنان می ھا و اغراق گویی گزافه
را به صورت طبیعی و  ھا آن توانند علت این اغراق بدون غلو و مبالغه نمی

 .اشان دوست بدارند! واقعی
 ھا آن گفتند: اگر میکردم به من  مناقشه می ھا آن و بسیاری که من با

خواھی که آنان را دوست  ھا ھستند تو چطور از من می مثل سایر انسان
 .١بدارم؟!

                                           
معجزه ندارند و معصوم نیستند!! و فقط به خاطر اینکه خویشاوندان پیامبر  پس -١

گوییم: بله، فرزندان حسن و حسین و جعفر و  ھا را دوست بداریم! می ھستند آن
پس  ھا در یک رتبه قرار دارند؛ عقیل و عباس ھمه خویشاوند پیامبرند پس ھمه آن
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جا فرق محبت اھل سنت با اھل بیت با محبت دیگران با اھل بیت  و این
 شود. مشخص می

کنند و بیشتر  محبت دیگران از غلوی که در حق ائمه می
 ھا آن گیرد و شوند، سرچشمه می قایل می ھا آن ھای خدا در مورد خصوصیت

با خود ائمه محبتی ندارند، پس در این خوب فکر کنید! و بنگرید که محّبت 
دارد یا کسی که  چه کسی صادقانه است آیا کسی که حقیقت را دوست می

 دارد!!. خیال را دوست می
و برای آن که خواننده عزیز حقیقت این غلو را بداند بعضی از ابواب را 

 کنیم. ھای شیعه الکافی کلینی آمده است ذکر می ترین کتاب حیحکه در ص
جز با  ھا آن میرند، و دانند که چه وقت می باب: درمورد اینکه ائمه می

 ..۱/۲۵۸میرند  اختیار خود نمی
شود  آنچه را که شده و آنه را که می †باب: در مورد اینکه ائمه

 .۱/۲۶۰دانند و ھیچ چیزی بر آنان پوشیده نیست  می
باب: درباره اینکه ائمه ھمه علومی را که به فرشتگان و پیامبران رسیده 

 .۱/۲۵۵دانند  می
جانشینان خدا در روی زمین ھستند و  †باب: درباره اینکه ائمه

 .۱/۱۹۳رسد  ق آن به او مییباشند که از طر ھای الھی می دروازه
باب: اگر چیزی از ائمه پنھان کرده شود آنان ھر فردی را به آنچه سود و 

 .۱/۲۶۴دھند  زیان اوست خبر می
اند نزد ائمه ھستند،  ھایی که از سوی خدا نازل شده ب باب: ھمه کتا

 .۱/۲۲۷دانند  را با ھر زبانی که باشند میھا آنھمھھا آنو

                                                                                           
گذارید و فرزندان حسین را به خصوص از دیگران برتر  ھا فرق می چرا شما میان آن

 دھید؟!. قرار می



 ٤٩    خالصه

 

 ج اند بلکه تعیین امام را از بعثت پیامبر بسنده نکردهو تنھا به این 
تعیین «گوید:  اند، و آیت الله میرزا خراسانی در این مورد می تر قرار داده مھم

نکردن امام نقض ھدف و  تر است، چون تعیین  مھم ج امام از بعثت پیامبر
 .١»کردن بنا و پایه است  منھدم

دھد و  رشتگان باالتر و برتر قرار میو خمینی ائمه را از پیامبر خدا و ف
امام دارای مقامی محمود و واال و خالفتی تکوینی است که ھمه «گوید:  می
آورند. و  ھای جھان ھستی در برابر والیت و قدرت آن سر تسلیم فرود می ذره

از ضروریات مذھب ما این است که ائمه ما دارای مقامی ھستند که ھیچ 
 .٢»رسد بدان نمیفرشته مقّرب و پیامبری 

باشد. با آنکه به تواتر از اھل  ھایی از غلو و افراط در ائمه می ھا نمونه این

أهيا الناس! أحبونا حب «گفتند:  به شیعیان خود می ھا آن بیت روایت شده که

 .٣»ااإلسالم، فام برح بنا حبكم حتى صار علينا عارً 

ھمچنان در ای مردم! ما را براساس اسالم دوست بدارید، شما «
 .»داشتن ما پیش رفتید تا اینکه عیبی بر ما شد دوست

روایت  سطالب و ھمچنین مجلسی با سند خودش از علی بن ابی

 .٤.٥»إياكم والغلو فينا، قولوا: إنا عبيد مربوبون«کند که او گفت:  می

                                           
 .۱۰۷ص : معجزة واالسالمـهذه الرسالة ال -١
 .۵۲ص : احلكومة االسالمية -٢
 .۹/۱۱۰ :البدایة والنھایةنگا:  -٣
 .۲۵/۲۷۰ :االنوار بحار -٤
ای از  گفته شد که: تو پیامبری ھستی، گفت: وای بر تو من برده سوقتی به علی و -٥

 .۸/۲۸۳: بحاراالنوار». ھستم جبردگان محمد 
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از غلو کردن در مورد ما بپرھیزید، بگویید که ما بندگانی ھستیم که «
 .»ار ماستخداوند پروردگ

إهنم يقولون، قال: وما «کند که گفت:  بصیر روایت می والکشی از أبی

يقولون؟ قلت: يقولون: تعلم قطر الـمطر، وعدد النجوم، وورق الشجر، ووزن 

ما يف البحر، وعدد الرتاب، فرفع يده إىل السامء، وقال: سبحان اهللا.. سبحان اهللا! 

 .١»ال واهللا، ما يعلم هذا إال اهللا
گویند؟ گفتم  گویند، گفت: چه می ھا می آن«به أبا عبدالله گفتم: 

ھای درخت  ھای باران و تعداد ستارگان و شمار برگ گویند: تو عدد قطره می
دانی، آنگاه او  ھای خاک را می و وزن آنچه در دریاست و تعداد ذره

 ھایش را به آسمان بلند کرد و گفت: سبحان الله... سبحان الله! نه دست
 .٢»داند ھا را جز خدا کسی نمی سوگند به خدا، این

اند، و  ھای شیعه آمده ھستند که در کتاب †ای از اقوال ائمه ھا پاره این
کند، و ھر کس که  این حقیقت عقیده شیعه را در مورد اھل بیت روشن می

خداوند به او عقل درست و سرشت مستقیم عطا نمود فریب این اوھام را 
 نخواھد خورد.

                                           
 .۱۹۳: ص رجال الکشی -١
سوگند به خدا اگر به آنچه اھل کوفه در «ھمچنین از او روایت شده است که گفت:  و -٢

ای که  مگر بندهگویند اقرار کنم زمین مرا فرو خواھد برد، و نیستم من   مورد من می
 .۳/۳۳۲ مقالـتنقیح ال». مالک دارم و ھیچ سود و زیانی در دست من نیست



 

 
 محّبت اهل بیت اّدعا یا حقیقت

برادر و خواھر عزیزم! این بحث خالصه و چکیده این کتابچه ماست، در 
آن خوب دقت کن و حضور ذھن داشته باش، زیرا که تو به عنوان قاضی 

 ج نمایی، و پیامبر میبودن آن حکم  ھستی که بر صحت ادعا یا باطل 
دَّىَع  بَِدْعَواُهمْ  انلَّاس ُ�ْعَطى لَوْ «فرماید:  می

َ
ْمَواهلمْ  رَِجال ِدَماء رَِجال ال

َ
. َوأ

َِم� َولَِ�نْ 
ْ

ىَع  ىلَعَ  ايل  .١»الُْمدَّ
شد خون و اموال  کرد به او داده می اگر فقط ھر کس ھر چه ادعا می«

کند باید گواه  کسی که اّدعا میشد، ولی  افرادی به افرادی دیگر داده می
 .»بیاورد

 آری! باید دلیل قاطع و روشن بر صداقت محّبت ارائه گردد.
گویی من از شیعیان اھل بیت ھستم، و اھل بیت را  شما وقتی می

ھا کافی نیستند،  باشم... ھمه این دارم و از پیروان اھل بیت می دوست می
 دلیل بیاوری.بلکه برای صحت و درستی اّدعا و سخن خود 

آورد و ... و  بودن به اھل بیت شرافت و سیرت و علّو مقام می منتسب 
... و ... حتی کسی که به اھل بیت منتسب است سودھا و درآمدھای زیادی 

محترم پوشیده نیست، بنابراین ھر کس ادعای محبت  ۀدارد که برای خوانند
 مثال: نماید به عنوان  اھل بیت و گرامی داشتن آنان را می

که بعد از باقر او را امام  شزیدیه پیروان زید بن علی بن حسین -
یند که گو ھا می دانند و در یمن و کشورھای دیگر سکونت دارند و این می

                                           
 .۱/۳۴۲، مسند احمد ۱۷۱۱ح:  مسلم -١
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گوی سبقت  ھا آن ست، و در میدان محبت اھل بیت و پیروی از ھا حق با آن
 اند. را از ھمه ربوده

ل بن جعفر صادق (فرزند بزرگ یاسماعیلیه که معتقد به امامت اسماع -
با  ھا آنپذیرند ... باشند و انتقال امامت را به برادرش موسی نمی جعفر) می
 ھا آن ھای زیادی ھستند بر این باورند که شیعه و پیرو واقعی ائمه اینکه فرقه

ھای دنیا  شتر در ھند و یمن و دیگر گوشهیھستند نه دیگران، و این فرقه ب
 باشند. می

دانند، بر این باورند  امام منحصر می  عشری که امامت را در دوازده اثنا -
کنند که ناصبی  ھستند و دیگران را متھم میھا آنکه پیروان واقعی اھل بیت

 باشند.  می
 ما کدام یک را تصدیق کنیم؟

 چه ھست؟؟ ھا آن ھا و و دلیل این
دی گویند که اھل بیت فقط افراد معدو اما ھمه مذاھب اھل سنت می

 سنیستند، بلکه حمزه و عباس و جعفر طیار و ھمچنین فرزندان الحسن
 باشند، چنان که قبًال بیان شد. نزد اھل سنت از اھل بیت می

و حقوق اھل بیت ذکر گردید و مورد ستایش قرار گرفتند. پس آنچه اھل 
گویند میانه و در وسط است. از جمله دالیل اھل سنت یکی این  سنت می

خاطر کمال پیامبر و برکات او بر اھل بیت، اھل بیت مورد محّبت است که به 
ھستند، اھل بیت به سبب خویشاوندی پیامبر مقامشان واالست، و ھمچنین 

کنیم  باشند، و ما از اصحاب دفاع می اصحاب پیامبر دارای مقام و منزلت می
داریم و فضائل و جھاد و شکیبایی و جانفشانی و  را دوست می ھا آن و
کنیم، چون در قرآن و سنت  و ... را بیان می ج نمودنشان به پیامبر مک ک

اصحاب و ھا آننصوص زیادی آمده که اصحاب را ستوده است، و چون کھ



 ٥٣    بیت ادعا یا حقیقتمحبت اهل 

 

ھستند، و ھمراھی پیامبر خودش یک شرافت و منزلت و  ج یاران پیامبر
 .١درخشد جایگاه خاصی است که به عنوان تاجی بر سر اصحاب می
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دانیم که اھل  ھای گذشته ذکر گردید می با توجه به مطالبی که در بحث
و چون در اسالم پیشگام  ج به خاطر خود پیامبر ج بیت و اصحاب پیامبر

دلیل اھل سنت احترام و بزرگداشت ھستند. پس  اند مورد بود و جھاد کرده
 پیامبر خدا پیشوای اھل بیت است.

کنند و  و اھل سنت از پیامبر خدا امام و پیشوای ھمه بشریت پیروی می
 الگوی اھل سنت است. ج ایشان

ه در روز کسّید و سرور بشر از دیدگاه اھل سنت رسول خداست. کسی 
 است. ج سنت پیامبر خداکند از دیدگاه اھل  قیامت شفاعت می

 است. ج صاحب پرچم حمد و ستایش از نظر اھل سنت پیامبر خدا
 است. ج صاحب مقام محمود از دیدگاه اھل سنت پیامبر خدا

صاحب حوض از دیدگاه اھل سنت پیامبر خدا است. صاحب مقام واال در 
 است. ج بھشت از نظر اھل سنت پیامبر

 ج ا جز از طریق پیامبر خداکنند که خدا ر و اھل سنت تأکید می
 توان شناخت. نمی

آن را به  ج کنند که قرآن کریم کالم خداست که پیامبر و تأکید می
مردم رسانده است. و بر این باورند که عبادت خدا باید طبق شریعت 

 انجام شود. جپیامبر
بر مردم حجت است، و ھمچنین اسما و صفات  ج پس سخن پیامبر خدا

 شوند. مبر شناخته میخدا از طریق پیا
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 ج و تقّرب به خدا و عبادت پروردگار جز طبق شریعت پیامبر خدا
شود، پس ما اھل سنت خدا را ھمانگونه پرستش  درست و کامل انجام نمی

امام  ج پرستیده است، زیرا که پیامبر خدا را می ج کنیم که پیامبر می
طبق رھنمود او در ھاست، پس ما  پرھیزگاران و سرور عابدان و الگوی آن

انجام نداده از سوی خود  ج داریم، و عبادتی تازه که پیامبر عبادت گام برمی
به آن فرمان نداده مردود  ج آوریم چون ھر عبادتی که پیامبر خدا پدید نمی

پرسیدند آمده  ج و بدعت است، و در داستان سه نفری که از عبادت پیامبر
داوند گناھان او را بخشیده است، و ما است که گفتند: این پیامبر خداست، خ

ھای موجود نگاه کردند و تصمیم  باید در عبادت بکوشیم، سپس به عبادت
گرفتند بدان ھمیشه پایبند باشند و بر آن بیافزایند، نفر اّول گفت که تمام 

خوابم، و دّومی گفت: تمام عمر روزه  گذرانم و نمی شب را به عبادت می
کنم تا ھمیشه خدا را عبادت کنم،  : اصًال ازدواج نمیگیرم، و سّومی گفت می

ھا ھمه اصل و اساسی شرعی دارند، نماز شب، و ھمچنین روزه و  این عبادت
ھای دنیا ھمه عباداتی مشروع  ھا و زیبایی بودن از لذت عالقه  زھد و بی

اعتراض کرد و سخن معروف خود را گفت:  ھا آن ھستند، اما پیامبر به کار

من روی  ۀھر کس از سّنت و شیو« .١»ِم�ِّ  فَلَيَْس  ُسنَّىِت  َ�نْ  ِغَب رَ  َمنْ «
 .»بگرداند از من نیست

واجب است و ما  ج گویند محبت قلبی پیامبر چنان که اھل سنت می
 شتر دوست داشته باشیم.یباید او را از خودمان ب

شتر دوست داشته باشیم! چه برسد به دیگر یآری از خودمان ھم او را ب
مردم؟ چنان که در حدیث صحیح که بخاری و مسلم روایت کرده آمده 

                                           
 .۱۴۰۱. مسلم ح: ۴۷۷۶ح:  بخاری -١



 ٥٧    امامت از دیدگاه اهل سنت

 

َحُدُ�مْ  يُْؤِمنُ  الَ «است: 
َ
ُ�ونَ  َحىتَّ  أ

َ
َحبَّ  أ

َ
وماهل وودله وانلاس  َ�ْفِسهِ  ِمنْ  إيَِلْهِ  أ

و  شود مگر آن که مرا از خود ھیچ کسی از شما مؤمن کامل نمی« .١»أمجع�
 .»مال و فرزندش و از ھمه مردم بیشتر دوست داشته باشد

دانند، و این  اھل سنت درود فرستادن بر پیامبر را در نماز واجب می
حقوق «درود معروف به درود ابراھیمی است که قبًال درمورد آن در فصل 

 توضیح داده شد.» اھل بیت
درود فرستاده  ج گویند در ھر دعایی باید بر پیامبر و اھل سنت می

شود، و درود فرستادن بر او از اسباب اجابت دعاست، و ھمچنین بعد از 
کنند:  فرستند و دعای معروف را برای او می پایان اذان بر پیامبر درود می

مَّ « بَّ  اللَّهُ هِ  رَ ذِ ةِ  هَ وَ عْ ةِ  الدَّ ةِ  التَّامَّ الَ الصَّ ةِ  وَ ائِمَ قَ ا آتِ  الْ دً َمَّ  .٢...»حمُ

و سّید بشر است، بنابراین ھمه اھل  ھا آن یامبران و امامخاتم پ ج و او
واجب است و افعال و اقوال  ج گویند که پیروی از پیامبر سنت به اتفاق می

گویند باید از کسی پیروی کرد که اھل  او حجت ھستند. پس اھل سّنت می
بیت به خاطر نزدیکی و خویشاوندی او دارای مقام و منزلت ھستند و او 

گویند کمال فقط در امام اھل بیت که پیامبر خداست  خداست. و می پیامبر
گویند حجت فقط امام اھل بیت پیامبر خداست. پس چگونه  باشد. و می می

دارند، و حال آن که  شود که اھل سنت اھل بیت را دوست نمی گفته می
دانند؟!  ارتباط اھل سنت را با پیامبر خدا حتی مخالفان اھل سنت خوب می

کسی مؤمن گفته  ج کنند که جز با تصدیق پیامبر سنت تأکید می اھل
در آنچه گفته است تصدیق شود، و از اوامر او  ج شود، پس باید پیامبر نمی

                                           
 .۴۴مسلم ح: . ۱۵، ۱۴ح:  بخاری -١
 . تا آخر دعاي وارده.۵۸۹ح:  بخاری -٢



 و حقوق شرعی آن †آل بیت   ٥٨

 

پیروی گردد، و از آنچه نھی کرده پرھیز شود و خدا طبق شریعت و رھنمود 
 او پرستش شود.

مقامی که باشند اما دیگر فرزندان و خویشاوندان و اصحاب او دارای ھر 
شود و اگر مورد اتفاق  ترند، و سخنانشان پذیرفته می پایین ج از پیامبر خدا

 شود. ھمه نباشد رّد می
کنند و غیر از او  پیروی می ج آیا اھل سنت به خاطر آن که از پیامبر

 اند باید سرزنش شوند؟!. دیگران را رھا کرده
رسول خدا را الگوی  عزیز! دست در دست برادرانت بگذار، و ۀخوانند

خویش قرار بده نه کسی دیگر، زیرا که رسول خدا امام عترت است و تمّسک 
 به سنت او مایه نجات است.

از این اختالف که بعد از پیامبر چه کسانی امام ھستند بیرون بیا و با 
امام اعظم که رسول خداست تمسک بجوی و غیر از او دیگران را ھر کسی 

ن. به دنبال اقوال و افعال پیامبر بزرگوار باش و بدان پایبند که باشند را رھا ک
خواھم که پیروی پیامبر را به تو عنایت کند. از خداوند  باش. از خداوند می

خواھم که تو را با سرور پرھیزگاران و امام پیامبران محشور بگرداند، زیرا  می
اطاعت  ج مبر خداکه خداوند در روز قیامت از تو خواھد پرسید که آیا از پیا

 ای یا نه. کرده



 

 
 ثقل اکبر از دیدگاه اهل سنت

گویند،  اندکی پیش مطالبی بیان شد که اھل سنت در مورد امام ائمه می
به شما درباره ثقل اکبر که قرآن کریم است اینک ھا آنو اما چکیده باور

 گردد: تقدیم می
 قرآن کریم کالم خداست. -
 باطل از ھیچ سویی به قرآن کریم راه ندارد. -
 قرآن به حفظ خدا محفوظ است. -
 قرآن کریم مایه شفاست. -
 قرآن کریم سرشار از مواعظ و پند حکیمانه است. -
 قرآن کریم ھدایت است. -
 قرآن کریم رحمت است. -
 قرآن کریم نور است. -
 قرآن کریم صراط مستقیم خداست. -
 قرآن کریم حجت خدا بر جھانیان است. -
 قرآن کریم بزرگترین معجز پیامبر است. -
 تالوت قرآن کریم عبادت است. -
 ی به خداست.یکتدّبر و تفکر در قرآن کریم نزد -
 ھر کس بگوید چیزی از قرآن کم شده یا به آن اضافه شد کافر است. -
امور  ۀکننده در ھم ّول در عقاید و احکام و فیصلهقرآن کریم اصل ا -

 مسلمین است.
اھتمام و توجه اھل سنت به قرآن باالتر از آن است که توصیف شود،  -

نمایند و  کنند و آن را تالوت می کوچک و بزرگ اھل سنت قرآن را حفظ می
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 ج کوشند بر آن عمل کنند، قرآن را با خود قرآن و با احادیث پیامبر می
 ھا آن کنند، و آنچه برایشان مشکل باشد به کالم عرب و زبان تفسیر می
 کنند. مراجعه می
خواھم مطلب به درازا بکشد و تو خسته شوی، ولی  گرامی! نمی ۀخوانند
العین خود قرار بده و ھمواره آن را مدنظر  گویم: قرآن را نصب به تو می

ھا در آن است، وبه صراحت داشته باش، زیرا بھترین و رساترین مواعظ و پند
دھد. و  به تأمل و اندیشیدن و تفکر و تدّبر و به کارگرفتن عقل فرمان می

بدان که آئین و قانون اھل سنت قرآن کریم و پیروی از سرور اھل بیت و از 
مالحق شو تا در آخرت نجات  ج سرور پیامبران است. پس بیا به قافله پیامبر

 پیدا کنی.
یده شوی پیامبر خدا به عنوان دلیل پیش رویت اگر روز قیامت پرس

 خواھد بود، زیرا او امام و الگوی تو است.
 يف جنات النعيم ج اللهم إنا نسألك أن جتمعنا باحلبيب

 منيـوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العال
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