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 پیشگفتار

أمجعني، نبينا   ق اهللامني، والصالة والسالم عىل خري خلـرب العال  احلمد هللا

يف أهل بيتي، أذكركم   أذكركم اهللا«القائل:   وحبيبنا وقرة أعيننا حممد بن عبداهللا

 أمجعني.  وصحبه  وعلی آله» يف أهل بيتي  يف أهل بيتي، أذكركم اهللا  اهللا

را بر مسلمانان فرض  ص خداوند، محبت و مواالت و تقدیر از اهل بیت پیامبر

تقسـیم   دو دسـته  بـه  ایـن قضـیه  مردم راجع به  ما متأسفانهاست؛ ا  و واجب گردانیده

اهـل بیـت   مقام و منزلتی واالتر از مقام و منزل واقعی را به  گرایانی که اند: افراط شده

  و صفات پروردگار ازلـی و ابـدی را بـه  اند و آنها را از صفات بشری بیرون آورده داده

بسـا   ورزند، اما چه اهل بیت محبت می  نسبت به  اند؛ اینها مدعی هستند که آنها داده

 است.  رسانیده نفرت از سایر اصحاب  درجه  این محبت آنها را به

ورزند، اینها  اهل بیت نفرت می  نسبت به  گرایانی هستند که ی دوم تفریط و دسته

 نمایند. و در حق آنها گستاخی می  از مقام اهل بیت کاسته

هـدایت داد: آنـان   دیدگاهی میانه  سنت و جماعت را به خداوند در این میان اهل

آنها   راجع به صاهل بیت محبت و دوستی را اعالم کردند و وصیت پیامبر  نسبت به

عنوان اصلی   را پیروی نمودند و در حق آنها از افراط و تفریط دوری گزیدند و آن را به

ی  خود جایی دادند. و از جملـه و بینش  از اصول دینشان قرار دادند و آن را در عقیده

خود  -وسطیت  مشهور به -  در عقیده  است که /  این افراد شیخ االسالم ابن تیمیه
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 صاهل بیت پیامبر   اصول اهل سنت و جماعت این است که  : از جمله بیان داشته
نماینـد و وصـیت  را دوست دارند و آنها را همانند ولی و سرپرسـت خـود تلقـی می

 نمایند. آنها را پیروی می  راجع به صپیامبر 

  انـد کـه: گرایان تمـامی مخـالفین خـود را مـتهم کرده افراط  ذکر است که  الزم به

را دوست ندارنـد. و از  صاند و پیامبر  و دشمنی شده  اهل بیت دچار کینه  نسبت به

مـد شیخ مح  شده  تهمتهای باطل مواجه  در حد وسیعی با این گونه  کسانی که  جمله

باشـند. از ایـن رو خداونـد جهـت ابطـال ایـن افتـرا  بن عبدالوهاب و پیـروانش می

اهل   شخصیتی همانند خالد الزهرانی را برگزید تا از ضمن کتابهایشان اقوال راجع به

نماید، ایشـان تمـامی اقـوال   بیت را گردآوری نماید و آنها را از این تهمت ناروا تبرئه

محبـت   کـه  و بیان داشـته  الت اهل بیت را گردآوری نمودهمحبت و موا  آنها راجع به

باشد، ایشان جای  محسوب می  عنوان اصلی از اصول عقیده  اهل بیت از منظر آنها به

جلد   به  با اشاره  نقل نموده  و هر آنچه  گرایان جا نگذاشته سخنی را برای افترا  گونه هیچ

 است.  مودهی کتاب سخن خود را تقویت ن صفحه  و شماره

او را از خیر و پاداش   در برابر این عمل نیک و وارسته  از خداوند خواهانم که 

 وسلم.  وصحبه  علی نبينا حممد وعلی آله  وصلی اهللامند گرداند.  بهره
 

 قلم:  به

 علوی بن عبدالقادر السقاف



 
 

 

 

 

  مقدمه

تا آن را   را همراه با آئین راستین فرستاده ص را که پیامبرش محمد یسپاس خدای

  باشـند، و بـه  گرداند، هر چند مشرکان دوسـت نداشـته  ی آئینهای دیگر چیره بر همه

که خداوند پلیدی را از  -ی قرآن، او و یاران بزرگوارش و خاندان پاک ایشان را  وسیله

 اری داد و تثبیت نمود.ی -آنها زدود و آنها را پاکیزه گرداند

خواهم  پردازم. و از او می ستایش وی می  گونه سزاوار شأن و عظمت اوست به آن

رحمت و برکت خویش را تا روز قیامت بر پیامبر و خاندان هدایتگرش و یاران   که

خجسته و همسرانش (امهات المؤمنین) و بر کسانی که از سنت و هدایت آنها 

 را برگزیدند، نازل فرماید. تبعیت کردند و آثارشان 

هیچ معبودی بحق، فرمانروا و فریادرسی وجود » الله«دهم که جز  شهادت می

چنگ آورم که اموال و اوالد سودی   ندارد. تا که به وسیله آن، در روزی پیروزی را به

کند،  با دل سالم به پیشگاه خدا آمده باشد نجات پیدا می  رساند، و تنها کسی که نمی

آن،   دهم که محمد فرستاده، دوست و برگزیده اوست، تا که به وسیله ادت میو شه

 در روز قیامت مورد شفاعتش واقع شوم. اما بعد،



 
 

 

 

 

 اندکی تأمل و تحقیق 

ترین مردم  ی این شیخ بزرگوار از زبان همنشینان و کسانی که آگاه این بود زندگی نامه

ان بودند؛ اما همچنانکه بیان کردیم هر مصلح و اصالحگری، دشمنان و بد به حال ایش

خواهانی دارد، از پیامبران گرفته تا سایر دعوتگران که چون چیزی بر خالف واقعیت قوم و 

اند، و دشمنان و بدخواهانش او را  اند با انواع اذیت و آزار روبرو شده هم عصرانش آورده

و تیر   آماج تیرهای خود قرار دادند، اما در برابر وی نیزه کردند و  از یک کمان نشانه

 شکست خوردند و او پایدار ماند؛ شاعر چه نیکو سروده است: 

 كناطح صخرة يوما ليوهنها
 

 وهی قرنه الوعلأفلم يرضها و 
 

فایده  خواست آن را ضعیف کند، اما بی زن به صخره که روزی می همچو شاخ«

 .»شد نابود میبود و شاخ خودش ضعیف و 

توزانش را رسوا ونابود گرداند، تمام  هکین دشمنان و د وافزوخداوند، بر مقامش 

شناسد، ولی چه کسی ابن جرجیس یا ابن داود  را می» محمد بن عبدالوهاب«جهان 

 شناسد. و ...  را مییا نبهانی کنهوری لزبیری یا قبانی یا 

ی هدایت و  شیخ همانند نشانه توزیها، علی رغم تمامی این افترائات و کینه

 مجدد قضایای دینی در این عصر باقی ماند، چه راست گفت خداوند واال مرتبه:

ُ ٱ ُب يَۡ�ِ  لَِك َكَ�ٰ ﴿ ۚ َ�ٰ لۡ ٱوَ  قَّ �َۡ ٱ �َّ ا ِطَل مَّ
َ
�َدُ ٱ فَأ ٓ  َهُب َ�َيذۡ  لزَّ ۖ ُجَفا ا ٗء مَّ

َ
 يَنَفعُ  َما َوأ

 ٱ ِ�  ُكُث َ�َيمۡ  �َّاَس ٱ
َ
ُ ٱ ُب يَۡ�ِ  لَِك َكَ�ٰ  ِض� �ۡ�  ٱ �َّ

َ
خداوند، « .]١٧الرعد: [ ﴾َثاَل مۡ ۡ�
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آنچه به مردم   شوند، ولی اما کفها به بیرون پرتاب می -زند! حق و باطل را چنین مثل می

 .»زند خداوند اینچنین مثال می ،ماند رساند (آب یا فلز خالص) در زمین می سود می
دشمنان گمراه که در مورد این  این خواننده گرامی باید بداند که هر یک ازبنابر

اند و در دروغ و  و مناصب دنیوی بوده یاند، صاحبان منافع شخص شیخ مطلبی نوشته

اند، و  کننده بر علیه او هم آهنگ بودهاو و اشاعه تبلیغات منفی و منزجربهتان به 

بدون  اند، تقلید از اجدادشان امام را نکوهیده  اند به کسانی نیز که بعد از آنان آمده

دروغ و   کنند و از هرگونه  هایش مراجعه  ها، اقوال و مقاله ها، کتاب به نوشته  اینکه

افترائی نسبت به این مصلح و اصالحگر واقف شوند، چون این همان منهج علمی 

 حقیقی است برای کسی که بخواهد اعتقاد و اقوال دیگران را بشناسد.

امـری را کـه چـه بسـا  طه با اهل بیـتقبل از شروع به نقل اقوال ایشان در راب

شویم و آن این اسـت کـه چـرا  اند، یادآور می برخی آن را دو پهلو و مشکوک پنداشته

اند؟ به امید  ای جداگانه نداشته شیخ در رابطه با اهل بیت و جایگاه و منزلتشان نوشته

 دهیم که: توفیق اینگونه پاسخ می

:
ً
گاهی-شیخ در عصر  اوال از کتاب خدا و سنت رسولش و عدم  به دلیل عدم آ

قضایایی از قبیل خواندن غیر خدا، پناه بردن به اولیا و صالحین و  -فهم صحیح مردم

عبادت قبرها رایج بود، و دشمنی و معاندت با اهل بیت در روزگار او چنان شایع 

حقیقت داد از قبیل دوری از  است، بنابر این در مورد چیزهایی که او را آزار می  نبوده

 نوشتن و کتابت پرداخت.  توحید و عدم شناخت شرک به

 
ً
 ص از اهل سنت و همکار جماعتی بود که از حقوق خاندان پیامبر / شیخ :ثانیا

  کردند. اطالع کافی داشتند و از اقوال امامانشان فضایل آنها را در کتابهایش نقل می

فضـایل اصـحاب،  یهـا در صحیحین و در سنن و مسانید و همچنین در کتـاب

ها در بیان اعتقاد شیخ در رابطه با آنچه کـه  فضایل اهل بیت وجود دارد، و این کتاب

 صحیح باشد مورد اعتماد ایشان بود. ص از رسول الله
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:
ً
با فضایل اهل بیت کتابی را تألیف   در رابطه الزم نیست که هر دانشمندی  ثالثا

یرا اینک افرادی همچون نووی، ابن کند، تا  از اهل سنت و جماعت محسوب شود! ز

حجر و بسیاری دیگر هستند که هیچ یک از آنها در مورد اهل بیت تألیف مستقلی را 

-، مالک، شافعی و امام احمد  (ابوحنیفه  ی چهارگانه یک از ائمه و هیچ ،ندارند

 اند. نگارش در نیاورده  ) در خصوص اهل بیت چیزی را به- رحمهم الله

بیان محبت او نسبت به اهل بیت   متونی از اقوال شیخ راجع به اکنون به نقل

این اقوال را در عناوین قرار   یادآوری است که  پردازیم، الزم به می ص رسول الله

ام تا فهم متون و ترتیب افکار برای خواننده آسان گردد و با استعانت از خداوند  داده

 کنم. سخن ر ا آغاز می

 



 
 

 

 

 

 کند نامگذاري مى ‡ هاي اهل بیت فرزندانش را با نام

شکی نیست که هر عاقلی فرزندانش را جز به نام کسانی که آنها را دوست دارد 

کسانی که از تر شخص عاقل فرزندانش را با نام  کند، به عبارتی واضح نامگذاری نمی

 .)١(کند! آنها متنفر است نامگذاری نمی

اینجاست که شیخ  محمد بـن عبـدالوهاب پسـر بـزرگش را علـی و دختـرش را 

اسم و مسمای زیبـا   . چه)٢(فاطمه و دو تن از پسرانش را حسن و حسین نامیده است

 هستند.  ص و نیکویی!! چرا که آنها خاندان پیامبر

دوست داشتنی   کند که ای را برای خود انتخاب می کنیههر عاقلی تنها   همچنانکه

ی ابوحسین را برای  امام محمد بن عبدالوهاب کنیه ،باشند  و محبوب وی واقع شده

                                           
سه   بیت  بیندازیم، علی نامهای فرزندان اهل  ای مختصر به اشکالی ندارد که اشارهدر اینجا  –١

تن از پسرانش را با نام خلفای قبل از خود (ابوبکر، عمر و عثمان) نامگذاری کرد و جای 

همانطور  ،تعجب هم نیست چرا که آنان برادر و داماد یکدیگر و در میان یکدیگر مهربان بودند

دند، و بعد از وفات بو ص که خدا آنها را توصیف کرده است . ابوبکر و عمر داماد رسول الله

اش (أسماء بنت عمیس) ازدواج کرد و علی دخترش (ام  با زن بیوه   علی   ابوبکر

دو دخترش را که خواهران فاطمه زهرا بودند به  ص کلثوم) را به ازدواج عمر در آورد و پیامبر

سید جوانان بهشت پسرش را (عمر) نامید و این هیچ    دواج عثمان در آورد. آنگاه حسینزا

 .عجیب نیست!  مگر او (عمر) شوهر خواهرش نیست؟!

 .۱/۱۵۵: لبسام، اعلماء نجدکتاب: و نیز  ،۱۲/۱۹چاپ اول داراإلفتاء  ،الدرر السنيه – ٢
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 بود.  خود انتخاب کرده

 چیزی داللت دارد؟  معنی است؟ و بر چه  چه  این به

 باشد. می ‡ اهل بیت  این بیانگر نهایت محبت شیخ نسبت به

تواند گستاخی کند و بگوید که محمد بن عبدالوهاب، بـا اهـل  کسی میپس آیا 

 سر دشمنی و عداوت را دارد؟ ‡ بیت

 صکتاب خدا و اهل بیت پیامبر   وصایایی مربوط به

ْ ٱ﴿گوید: خداوند فرموده:  می )١»(فضل اإلسالم«ایشان در کتاب  ٓ  تَّبُِعوا نزَِل  َما
ُ
 أ

ّ�ُِ�مۡ  ّمِن ُ�مإَِ�ۡ  ْ  َوَ�  رَّ وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن تَتَّبُِعوا
َ
ٓ أ ۗ ِ�َا ا قَلِيٗ�  َء ُرونَ  مَّ ﴾ ٣ تََذكَّ

از چیزی که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده، پیروی کنید! و از اولیا « ].۳األعراف: [

 .»شوید و معبودهای دیگر جز او، پیروی نکنید! اما کمتر متذکر می
ای خوانـد و بعـد از  خطبـه صخدااز زید بن ارقم روایت شده است که رسول 

أن  كأما بعد أال أيها انلاس فإنّما أنا �رش يوشـ« حمد و ستایش خداوند فرمود:
كتـاب اهللا فيـه  :أوهلمـا :في�م ثقل� كُ وأنا تار ،يأتي� رسول رّ� فأجيب

فحـث ىلع كتـاب اهللا  .فخذوا ب�تـاب اهللا وتمسـكوا بـه ؛ اهلدى وانلور
 .»بييت وأهل :الق ثمَّ  ،ورغب فيه

مت�، َمـن ا�َّبَعـه اكن ىلع ـكتاب اهللا هو حبل اهللا الـ« و در روایتی دیگر:
من   اما بعد ای مردم! الزم است بدانید که« .)٢(»اهلدى، وَمن تر�ه اكن ىلع الضاللة

بشر هستم و نزدیک است که فرستاده خدایم پیشم بیاید و او را اجابت کـنم و مـن در میـان 

                                           
 .وصیت به کتاب خداوند باب: ۱/۲۵۶  -١

 رواه مسلم. -٢
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گذارم: یکی قرآن که در آن هـدایت و نـور اسـت، قـرآن را  را به جا می شما دو چیز گرانقدر

بگیرید و به آن تمسک جویید (و بر قرآن پافشاری کرد و به آن رغبت نشان داد) آنگاه گفت: 

و اهل بیتم، و در روایتی دیگر (کتاب خداوند که ریسمان محکم خداوند است، هر کس از 

 .»س آن را ترک کند بر گمراهی استآن تبعیت کند بر هدایت است و هر ک

باب (کسی که هدایت را از غیر قرآن   ]۲۲, ۱:فضائل القرآن[و نیز در کتاب 

 گوید: طلب کند) می

 انٗ َ�ٰ َشيۡ  ۥَ�ُ  ُ�َقّيِۡض  لرَّ�ٱ رِ ذِكۡ  َعن ُش َ�عۡ  َوَمن﴿ فرماید:  می  خداوند
گردان شود شیطان را به  یاد خدا رویو هر کس از «  ].٣٦الزخرف: [ ﴾٣٦قَرِ�نٞ  ۥَ�ُ  َ�ُهوَ 

 .»فرستیم پس همواره قرین اوست سراغ او مي

ۡ�َ ﴿فرماید:  و در آیه دیگر می النحل: [ ﴾ءٖ َ�ۡ  ّلُِ�ِّ  انٗ َ�ٰ تِبۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اَونَزَّ

و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز، و مایـه هـدایت و رحمـت و « ].٨٩

 .»برای مسلمانان استبشارت 

خطيبـاً بمـاء   قام فينا رسول اهللا« و از زید بن ارقم روایت شده که گفت:
يدىع: مخاً فحمد اهللا وأث� عليه وواعظ وذّكر ثّم قال: أما بعد: أيها انلـاس 

فـي�م  كأن يأيت رسول من رّ� فأجيب وأنا تار كإنما أنا �رش مثل�م يوش
ــاب اهللا  ــذوا ب�ت ــور فخ ــدى وانل ــه اهل ــاب اهللا في ــا: كت ــ� أوهلم اثلقل
واستمسكوا به. فحث ىلع كتاب اهللا ورغب فيه ثّم قال: وأهـل بيـيت أذكـر 

به عنوان خطیـب » خم«اسم   در مکانی به ص رسول خدا« .»�م اهللا يف أهل بييت

سـپس فرمودنـد: ای مـردم! مـن بلند شدند و خدا را حمد و ثنا گفتند و پند و اندرز دادنـد 

بشری همچون شما هستم و نزدیک است که رسولی از جانب پروردگارم پیش مـن بیایـد و 

گـذارم: یکـی  من او را اجابت کنم (بمیرم) و من در میان شما دو چیز گرانقدر به جای مـی

قرآن که در آن هدایت و نور اسـت، قـرآن را بگیریـد و بـه آن تمسـک جوییـد (و بـر قـرآن 
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شوم که مراقب  افشاری کرد و به آن تشویق نمود) آنگاه گفت: و اهل بیتم، خدا را یادآور میپ

 .»اهل بیتم باشید
بنا به وصـیت رسـول خـدا بـه قـرآن کـریم تمسـک  / شیخ  اینچنین است که

نماید: و این بیـانگر آن اسـت  جوید و آن را در کنار وصیتش به اهل بیت ذکر می می

مخالفـت و   گونـه  دایت و روایات صحیح از اهل بیت هیچتمسک به ه / شیخ  که

بطور کامل قرآن کریم را   با قرآن کریم ندارد، بلکه آنها تنها کسانی هستند که یتضاد

 اند. نمایش در آورده  در زندگانی خود به

 پایمال کردن حقوق اهل بیت افراط است

اطالع یافت آنها بوسیدن   بعضی از پیروانش را سرزنش کرد، آنگاه که / شیخ 

  دست یکی از بزرگان منسوب به اهل بیت و پوشیدن لباس سبز رنگ وی را نکوهیده

 فرمایند:  آمده ایشان می» ۱/۲۸۴: ةالرسائل الشخصي«بودند، همچنانکه در 

لمحسن شریف صحبت از شما برایم نقل شده که بعضی از برادران در مورد عبدا

: مردم احساء دوست دارند دستت را ببوسند در حالی که تـو عمامـه  و بدو گفته  رانده

گـاهی جـایز   ای. الزم است بدانید که سبزی پوشیده انکار هر چیـزی تنهـا بعـد از آ

با امر خداونـد   ی انکار این است که تو از مخالفت آن قضیه است. و نخستین مرحله

گاهی داشته شی، اما انکار چیزی مثل بوسـیدن دسـت، جـایز نیسـت، زیـرا ایـن با  آ

ای است که علما در مورد آن اختالف نظر دارند، زیـد بـن ثابـت دسـت ابـن  مسأله

گفت: به ما امر شده که اینچنین با اهل بیت پیامبرمان رفتـار  د و مییبوس عباس را می

کار نمایند که حکم خداوند کنیم، به هر حال برای آنها جایز نیست که قضایایی را ان

دانند؛ و اما پوشیدن لباس سبز برای جدا کردن اهـل بیـت چیـزی  در مورد آن را نمی

تا  کسی بـه آنهـا ظلـم نکنـد، یـا کسـانی کـه آنهـا را   است که از قدیم وجود داشته
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 ص شناسند در حقشان کوتاهی نکنند، و خداوند به نفع اهل بیت رسول خـدا نمی
م واجب کرده است، و برای شخص مسلمان جایز نیسـت کـه حـق حقوقی را بر مرد

 آنان را پایمال نماید، و گمان کند که این توحید است! خیر بلکه این افراط است...).

ي هر فضیلتی هستند و این بر خوبی  اهل بیت شایسته
 از آنان است  ص اصل آنهاست و اینکه پیامبر

: بر هر یک از ما و شما واجب است که علم و دانشش را در )١(گویند ایشان می

 راه رضایت خدا و یاری رسولش صرف نماید، چون که خداوند متعال فرموده است: 

َخذَ  �ذۡ ﴿
َ
ُ ٱ أ ٓ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ قَ ِميَ�ٰ  �َّ ٓ  ُ�مَّ  َمةٖ وَِحكۡ  بٖ كَِ�ٰ  ّمِن ُتُ�مَءاتَيۡ  لََما  َءُ�مۡ َجا
قٞ  رَُسولٞ  َصّدِ نَّهُ  ۦبِهِ  ِمُنَّ َ�ُؤۡ  َمَعُ�مۡ  الِّمَ  مُّ و (به « .]۸۱عمران:  آل[ ﴾ۥَوَ�َنُ�ُ

خاطر بیاورید) هنگامی را که خداوند، از پیامبران (و پیروان آنها)،پیمان مؤکد گرفت، که 

هرگاه کتاب و دانش به شما دادم، سپس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را با شماست 

 .»ایمان بیاورید و او را یاری کنیدکند، به او  تصدیق می
رسیدند  ص وقتی که خدای سبحان از انبیاء پیمان گرفته است که اگر به محمد

به او ایمان بیاورند و یاریش کنند، پس ای امت پیامبر! ما باید چگونـه باشـیم؟ بنـابر 

ون این الزم است هم به او ایمان بیاوریم و هم او را یاری نمـاییم، و انجـام یکـی بـد

ترین و برتـرین مـردم اهـل بیتـی  شایسته  دیگری کافی نیست، و الزم است بدانیم که

است که خداوند، پیامبر ما را از میان آنان مبعوث کرده و آنها را بر مردم دنیـا برتـری 

 هستند.  ص ن امر نسل رسول اکرمیترین اهل بیت به ا داده است، شایسته

کند که خداوند رسولش را کـه اسـاس اهـل بیـت اسـت  ایشان در اینجا بیان می

                                           
 .»۴۸: ةالرسال«و » ۱/۳۱۲: الرسائل الشخصیة  -١
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مبعوث کرده و اهل بیتش را بر تمام مردم دنیا برتری داده است و در این رساله وقتـی 

دهد، وجود گروهی از اهل بیت نبوت را در عصـر خـود  آنها را مورد خطاب قرار می

کند  کنند که او وجود آنها را انکار می میکند، نه آنگونه که دشمنانش گمان  اثبات می

 قطع شده است. ص و معتقد است نسب پیامبر

 و اهل بیت در هر نمازي  ص وجوب صلوات بر پیامبر

و در عمــوم » ۱/۱۱شــرایط و ارکــان و واجبــات نمــاز: »  ی موســوم بــه در رســاله

 َصـلِّ  اللَُّهـمَّ « هایش در حین ذکر صفت صلوات ابراهیمی چنین آمده است: رساله

ٍد، ىلَعَ  ٍد، آلِ  وىلََعَ  ُ�َمَّ َك  إِبْـَراِهيَم، ىلَعَ  َصـلَّيَْت  َكَمـا ُ�َمَّ يـدٌ  إِنَـّ يـدٌ  مَحِ ِ�َ«. 
پروردگارا! بر محمد و آل محمد درود بفرست همانگونه که بر ابراهیم درود فرسـتادی بـه  «

 .»راستی تو قابل ستایش و بزرگوار هستی
اش در ملکوت اعلی است، همانگونه که  ثنای او بر بنده درود از جانب خداوند

کند که گفت: درود خداوند ثنای او  بخاری در صحیحش از ابو العالیه حکایت می

 اش در ملکوت اعلی است. بر بنده

چنین بیان » ۱/۱۰ :صفة الصالة«و » آداب رفتن به نماز«  ی موسوم به و در رساله

ٍد، ىلَعَ  َصلِّ  اللَُّهمَّ «دارد:  می ٍد، آلِ  وىلََعَ  ُ�َمَّ  إِنََّك  إِبَْراِهيَم، ىلَعَ  َصلَّيَْت  َكَما ُ�َمَّ
يدٌ  يدٌ  مَحِ ٍد، َكَما آل ىلَعَ  َ�ارِكْ و  ،َ�ِ َت  ُ�َمَّ

ْ
يدٌ  إِنََّك  إِبَْراِهيَم، ىلَعَ  بَاَر� يدٌ  مَحِ ِ�َ«. 

ابراهیم درود فرستادی پروردگارا! بر محمد و آل محمد درود بفرست همانگونه که بر آل  «

به راستی تو ستوده و بزرگواری، و بر محمد و بر آل محمد برکت نازل کن همچنانکه بر 

 .»ابراهیم و آل ابراهیم برکت نازل کردی به راستی تو ستوده و بزرگواری
و نماز  ،داند این دعا یکی از ارکان نماز است و همچنانکه هر مسلمانی می
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یست و این دیدگاه شیخ محمد بن عبدالوهاب است. که مسلمان جز با آن صحیح ن

 بر آن دلیل آورده شد.

است که هیچ حقوقی بر امت   ص خاندان پیامبربراى 
و شایستگی  کس با آنان شریک نخواهد شد وآنان این

که براى دیگران چنین  نهایت محبت و دلسوزي را دارند
 نیست

های شیخ االسالم  جمالت و عباراتی را از کتاب / شیخ محمد بن عبدالوهاب

مسائل لخصها االمـام محمـد بـن «و تحت عنوان   جمع آوری نموده /  ابن تیمیه

اسـت، ایشـان   چـاپ رسـانده  را به آن»   عبدالوهاب من کالم شیخ االسالم ابن تیمیه

سـایر بر امت حقی دارند کـه  صگوید: خانواده پیامبر  ) می۱/۵۱( ضمن آن رساله 

مردم شریک آن حق نیستند و استحقاق محبت و دلسوزی بیش از حدی هسـتند کـه 

سایر قریش چنین استحقاقی را ندارند و قریش استحقاق چیـزی را دارنـد کـه قبایـل 

دیگر چنین استحقاقی را ندارند، همچنانکه جنس عرب استحقاق آن چیزی هسـتند 

به همین خاطر در  -گوید ا آنجا که میت -که سایر بنی آدم چنین استحقاقی را ندارند 

رسـد، و  پای وی نمی  هیچ احدی از قریش به  میان بنی هاشم پیامبری وجود دارد که

نظیـر هسـتند و در میـان  در میان عـرب بی  در میان قریش خلفاء و ... وجود دارد که

 د.و نظیری را ندارن  عرب از سابقین اولین کسانی هستند که در سایر ملتها شبیه

در رابطه با خاندان نبی و خانواده و موافق عقیده این تیمیه است این عقیده شیخ 

نزدیکان اوست که مدعی حقوق و واجباتی مخصوص برای آنها است و سایر مردم را 

که سایر مردم   داند و محبت و لطفی را برایشان واجب دانسته می  بهره در آن حق بی

 دهد. ل خداست و به هر کس که بخواهد میاستحقاق آن را ندارند. و این فض
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ایشان   اینکه  و اعتقاد به  دادن لقب مرتضی به علی
 باشند می ص پیامبر انیار ترین بافضیلت

گویـد:  مـی ]۱/۱۰: الرسـائل الشخصـية[نخست از   در ضمن رساله / شیخ

ای  خاتم پیامبران و انبیاسـت، و ایمـان هـیچ بنـده ص ایمان دارم به این که محمد

صحیح نیست تا زمانی که به رسالتش ایمان نیاورد، و به نبـوتش شـهادت ندهـد؛ و 

اینکه برترین امتش ابوبکر صدیق، سپس عمـر فـاروق، سـپس عثمـان ذو النـورین، 

 سپس علی مرتضی و سپس بقیه عشرة مبشرة... است.

علـی را چهـارمین خلیفـه از خلفـای راشـدین شیخ محمد بن عبدالوهاب امـام 

  دارد کـه دهـد و اعـالم مـی آورد و لقب مرتضی را به او مـی گر به حساب می هدایت

 است. ص اران پیامبریایشان از برترین 

در روز عاشوراء کرامتی از جانب خدا   شهادت حسین
 بود

یخ اإلسالم کالم زیبایی را از ش» ۱/۴۸ :الرد علی الرافضة«در رساله  /شیخ 

حسین و کشته شـدن   ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم در رابطه با مصیبت امت راجع به

گویـد: شـیخ  کند و با پافشاری بر صبر و دوری از جزع و فـزع مـی فجیعش نقل می

گوید: خداوند من و شما را توفیق دهـد، بـدان  االسالم ابن تیمیه حنبلی حرانی : می

راء کرامتـی بـود از جانـب خداونـد کـه بـا آن او را که شهادت حسین در روز عاشـو

خداونـد بـر وی ارزانـی بخشـید و   ای بود کـه داشت، و ارتقای درجه و مرتبه گرامی 

 خواری و ذلتی بود برای کسی که به او ظلم کرد و به او دسـت درازی کـرد، و پیـامبر

بینـد؟  میتر بـال و آزمـایش را  سخت  وقتی از او سوال شد که چه کسی از همه ص
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بیشتر به آنها شباهت دارنـد،   فرمود: انبیاء. سپس صالحان و سپس کسانی که از همه

باشـد   شـود؛ اگـر در دیـنش صـالبت داشـته و هر کس بر حسب دینش آزمایش می

شود، و اگر  در دینش سست و ضعیف باشد در مورد او تخفیف  آزمایشش بیشتر می

کند تا طوری بر زمین گـام  مومن همراهی میشود، بال و آزمایش همچنان با  داده می

رسـد و  بردارد که لغزشی بر او نباشد. بنابر ایـن مـؤمن، وقتـی کـه روز عاشـوراء می

ِ  إِنَّا﴿شود مشغول استرجاع:  مصیبت حسین را یادآور می َّ�ِ  ٓ ا    ﴾ِجُعـونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡـ ��َّ
به او امر کرده است، تا به پاداشی نایـل گـردد  شود، همانگونه که خدای گفتن می

 ﴿ وعده داده شده:   در ضمن این آیه  که
ُ
ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  �َِك ْوَ�ٰٓ أ ّ�ِِهمۡ  ّمِن تٞ َصلََ� ۖ َورَۡ�َـ رَّ  ةٞ

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ اینهـا، همانهـا هسـتند کـه الطـاف و «. ]۱۵۷: ةالبقـر[ ﴾١٥٧ َتُدونَ ُمهۡ ل

 .»یافتگان و آنها هستند هدایترحمت خدا شامل حالشان شده; 
ثمره آزمایش و مصیبت و آنچه که خدا به صابرین وعده داده است وقتی مالحظه 

َما﴿فرماید:  شود که خداوند می می ٰ ٱ يَُو�َّ  إِ�َّ ونَ ل�َّ ۡجـ ِ�ُ
َ
 ﴾ِحَسـاٖب  بَِغـۡ�ِ  َرُهمأ

 .»دارند حساب دریافت می که صابران اجر و پاداش خود را بی« .]۱۰الزمر: [
دهد که آن بال از جانب بال دهنده بزرگ است، بنابر ایـن احسـاس  و شهادت می

 ِ�ۡ ۡصـٱوَ ﴿  فرمایـد: شود. خداوند می تلخی و سختی بال از پیش دیدگانش زدوده می
�ۡ  فَإِنََّك  َرّ�َِك  مِ ِ�ُ�ۡ 

َ
در راه ابالغ حکم پروردگـارت صـبر و « . ]٤٨الطور: [ ﴾ُينَِنابِأ

 .»زیر نظر ما و در حفاظت و رعایت کامل ما قرار داری استقامت کن، چرا که تو
گردد؟ گفت:  می وقت زدن و آزار و قطع بر شما هموار  به بعضی گفته شد: چه

و  ،اگر ما بتوانیم کسی را راضی کنیم که او را دوست داریم بال را راحتی، جفا را وفا

 کنیم. محنت را نعمت محسوب می

خوانـد؛ مصـایب و  بنابر این شخص عاقل در آن هنگام چنین چیـزی را فـرا مـی

شمارد و خود را به خاطر مصیبتی کـه بـه او  ها و بالهای دنیوی را کوچک می سختی



 از منظر محمد بن عبدالوهاب ‡اهل بیت   20

 

تواند خود را به طاعات  کند و تا آنجا که می دهد و صبر اختیار می رسیده دلداری می

بر روزه روز عاشورا اصرار داشـته   ص کند، چون پیامبر و اعمال صالح مشغول می

کنـد،  است. پس فرد عاقل با لحاظ تمام اینها، اوقاتش را در انواع عبادات خاص می

شاید که از جمله دوستداران اهل بیت نوشته شود. و همچون جـاهالن آن روز را بـه 

کند چون این کار نه از اخالق اهل بیت نبوی است و  گریه و نوحه سرایی تبدیل نمی

بود امت اسـالمی هـر سـال روز وفـات  نه از روش و سیره آنها و اگر از سیره آنها می

گذراندنـد، ایـن چیـزی جـز تـزئین و اغـوای شـیطان  پیامبرشان را در ماتم و عزا می

ای دیگر معارضـه و دشـمنی  : همانطور که برای دسته)١(افزاید نیست؛ شیخ چنین می

رند و شروع بـه اظهـار شـادی و یگ ز را عید میاین رو ،با کار آنها را زینت داده است

اش  کنند، به خاطر اینکه از نواصب متعصب بر علیه حسین و خانواده خوشحالی می

هستند، یا از جاهالنی هستند که فساد را با فساد و شر را با شر و بدعت را با بـدعت 

ز قبیـل: حنـا ند، و کارهـایی اینما کنند، به همین خاطر شادی را اظهار می مقابله می

زدن، پوشیدن لباس نو، سرمه زدن، عیدی دادن، پختن غـذاها و حبوبـات خـارج از 

ها و اعیـاد  دهنـد کـه در جشـن راه انداختند. و در آن روز کارهایی را می  عادات را به

باشد، در حـالی کـه در  کنند که این کار سنت و عرف می دهند و گمان می انجام می

است، و در رابطه با این کارها   این کارها پیشنهاد نشده هیچ یک از ص سنت پیامبر

باشد وجود ندارد؛ تا آنجا   چیزی که به آن اعتماد شود و اثر صحیحی که قابل مراجعه

گوید: به همین خاطر آنها (نواصب) به خاطر جهلشان روز عاشورا را همچون  که می

فـض) آن را عـزا و مـاتم رند و دسـته دیگـر (روایگ ها، جشن می مراسم اعیاد و جشن

دهند، و هر دو دسته خطـا  رند و در آن روز آهنگ ناراحتی و غم و اندوه سر مییگ می

 اند. والسالم). اند و دچار جرم و گناه شده کار و از سنت کنار رفته

                                           
 کالم همچنان سخن ابن تیمیه است. -١
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، روغن زدن و عطر  احادیث مربوط به سرمه زدن  گوید: و اما نسبت به ابن قیم می

ای  این احادیث موضوع و جعلی هستند، دسته  د گفت کهزدن در روز عاشورا بای

دیگر در مقابله با آنان آن را روز غم و اندوه و ماتم گرفتند و هر دو دسته بدعتگر 

 اند. هستند و از سنت کناره گرفته

  در اینجا شیخ سخنان دانشمندان قبل از خود را در بیان دیدگاه صحیح راجـع بـه

 ص و با اعتماد به قرآن و سنت صحیح رسـول اکـرمکند  مصیبت اهل بیت نقل می
 نماید. آن را تأیید می

  ی هدی نسبت بـه گذارم که در خصوص موقف ائمه تعلیق را برای کسانی جا می

بعضی از گروههـا بـه   یادآوری است که  خواهان حق هستند، الزم به ‡ اهل بیت

و آنهـا را   به آنها نسبت داده آنها افترا و دروغ بستند و دشمنی و عداوت با اهل بیت را

 .اند!! نواصب نامیده

 باشد می  روایت حاوي فضیلت بزرگی براي علیاین 

داستان فتح خیبر در سـال هفـتم » ۱/۲۱: التوحيد«شیخ در کتابش تحت عنوان 

  خاری و مسـلم هـر دو از سـهل بـن سـعدگویند: ب آورد. ایشان می هجری را می

پرچم اسالم را به کسی «گفت:  در روز خیبر می ص اند که: رسول خدا روایت کرده

دهم که خدا و رسولش را دوست دارد، و خدا و رسولش نیز او را دوسـت دارنـد،  می

خداوند خیبر را به دست او فتح خواهد کرد. مردم آن شب را با بحـث و گفتگـو کـه 

سر بردند. وقتی که صبح شـد پـیش پیـامبر شود به  پرچم به کدام یک از آنها داده می

فرمود: علـی بـن  ص رفتند و هر یک امیدوار بودند که پرچم به او داده شود. پیامبر

کند، دستور داد علی را برایش احضـار  ابی طالب کجاست؟ گفتند: چشمش درد می

ا هرگـز یکه گویافت طوریبالفاصله بهبود ریخت، چشمانش، آب دهان نمودند، در 
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، نزد آنان برو تا یبا تأنپرچم را به او داد و فرمود:  ص ، آنگاه پیامبرنبوده استمار یب

دعوت کن و از دستورات خـدا بـا خبـر سـاز.  . سپس، آنها را به اسالم یبدانجا برس

ت از شتران سرخ رنـگ، یت شود، برایلة تو هدایاز آنان بوس یکیسوگند به خدا، اگر 

شتران سرخ رنـگ، در آن زمـان، نـزد اعـراب، از شود که  یم یادآوری». (بهتر است

 ».بر خوردار بودند) ییار باالیارزش بس

 . : مسئله بیست و یکم: فضیلت علی هآنگاه در فواید این حدیث گفت

: ص گویـد: قـول پیـامبر مـی ۱۵۳/ ۱و در مسایلی کـه آنهـا را خالصـه کـرده: 

او (علـی بـن ابـی  کـه در فضـیلتترین حدیثی است  صحیح »ألعط� الراية ...«

 ) روایت شده است. طالب

  فضیلت علی  به راجعحدیث دیگري 

آن جا که سخن » ۱/۲۷۶: معادـخمترص زادال«در کتابش تحت عنوان  / شیخ

 گوید: از حوادث غزوه تبوک است می

جای خود تعیین کرد، علـی گفـت:   جنگ تبوک رفت و علی را به  به ص پیامبر

گذارید؟ گفت: مگر راضی نیستی کـه شـما  ها جا می مرا در میان زن و بچه  برای چه

بعـد از مـن   و تنها فرقش این اسـت کـه برای من به منزله هارون برای موسی باشی؟

 آید. پیغمبر دیگری نمی

گفته شود که او  در مورد محمد بن عبدالوهابنیست که در اینجا قابل تصور 

هایش فضایل او را  دشمن علی و خاندانش است حال آنکه در اکثر کتابها و نوشته

 کند. بیان می
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اره تن رسول  ل فضیلتی بزرگ براي فاطمه زهرا
  ص اکرم

 گوید: می» ۲۹۶/ ۱ :معادـخمترص زادال«در کتاب خود  / شیخ

شـد، و  شد و بـرای او بلنـد می شادی می ل با آمدن فاطمه ص رسول اکرم

 شد. بلند می ص نیز برای احترام پیامبر  فاطمه

 سرور زنان جهان  ل فاطمه زهرا

بـه  صگوید: سیزدهم: سخن پیامبر می» ۴۷/ ۱: التوحيد«در کتاب  / شیخ

ْغِ�  الَ « بستگان و سایر امت:
ُ
ِ  ِمنَ  َ�نِْك  أ یک در حضور خداوند هیچ « .»َشيْئًا ا�َّ

ای فاطمه دختر محمـد! مـن « تا آن جا که گفت:. »از نیازهای شما را دفع نخواهم کرد

 .»در حضور خداوند هیچ یک از نیازهایت را دفع نخواهم کرد
کند به اینکه او چیزی را از سرور زنـان عـالم  وقتی که سید المرسلین تصریح می

گویـد. آنگـاه بـه  ز حق نمیج ص کند، و انسان ایمان دارد به اینکه پیامبر دفع نمی

شود نظر بیفکند، توحید و غربـت دیـن بـرایش  آنچه در دلهای مردم معاصر واقع می

 شود. آشکار می

است: اینکـه او در نـزد  ل فاطمه ص تن پیامبر  این عقیده شیخ درمورد پاره

 باشد. پدرش برترین انسان است و سرور زنان جهان می
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  را از جهت حسننکوهش کسانی که نسب اهل بیت 
 نماید کنند و آنها را دشمنان اهل بیت توصیف مى انکار مى

گوید: و از سخنانشان این اسـت  می »۲۹/ ۱: الرد عىل الرافضـة«ایشان در رساله 

که حسن بن علی دنباله نداشته و نسلش منقرض گشته و از نسـل ذکـور او هـیچ کـس 

اند، آنهـا  یدا کرده و بر آن اجماع کردهباقی نمانده است، این سخن در میان آنان رواج پ

نیز » اجلاج«کنند که  ای از آنان ادعا می اثبات ندارد. و دسته  اند این سخن نیازی به گفته

به همین ترتیب نسلش منقرض شده و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه امامـت را بـه اوالد 

انـد؛ و امامـت افـرادی  حسین منحصر کنند و از میان آنان نیز به دوازده نفر اکتفا نموده

و   دارای فضـل و جـالل بـوده  شمارند با وجـود اینکـه دعوتگر از آل حسن را باطل می

هسـتند و  ص اند و از تبار پیامبر آنها بیعت داده  اند و مردم به شرایط امامت را دارا بوده

زنند،  اند. خدا مرگشان بدهد چگونه افترا می از نظر علمی به درجه اجتهاد مطلق رسیده

آزارند با انکار نسب  و فاطمه را می ص این دشمنان آل بیت را ببین چگونه رسول خدا

اسـت و ثبـوت نسـب ذریـه او   کسی که به طور قطع ثابت شده که از ذریـه حسـن

انکار انساب  ص پیامبر  متواتر است و بر هیچ خردمندی پوشیده نیست؛ در حالی که

را از اعمال جاهلیت خوانده است و روایاتی وجود دارد که دال بر این است که مهـدی 

 اند). است همچنانکه ابوداود و ... آن را روایت کرده  از نسل حسن

را انکار کنـد و امامـت را  هر کس ذریه حسن  و باور شیخ که  این است عقیده

،  دانسـته اقع امامت داعیان خاندان حسن را باطل در میان فرزندان او نفی نماید، در و

شان بـه شـرایط امامـت و بیعـت مـردم بـا آنـان و  با وجود فضل و جالل و آراستگی

این سـخن (انکـار نسـب  صحت نسبشان و نایل شدنشان به درجه اجتهاد... با ذکر

 دهند. و علی و فاطمه را آزار می ص ) رسول خدا فرزندان حسن
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به اینکه او سید است و   لیتوصیف حسن بن ع
خداوند به وسیله او بین دو گروه بزرگ از مسلمانان 

 کند  صلح برقرار مى

گوید:  می ۳۸حوادث سال   راجع به» ۱/۳۲۱: ةخمترص السري«شیخ در کتاب 

عنوان خلیفه باقی ماند، آنگاه به طرف   مردم با حسن بیعت کردند و تا هفت ماه به

که دو گروه با هم برخورد کردند، حسن دانست که جز با  معاویه حرکت کرد. وقتی

کشتن بسیاری از افراِد یکی از دو گروه دیگری غالب نخواهد شد. به همین خاطر او 

با معاویه صلح کرد، و بنا به شرایطی با او بیعت نمود و خالفت را به او واگذار کرد. 

 ص و مصداق آنچه که از پیامبردار شد.  معاویه آن شرایط و بیشتر از آن را نیز عهده

 َسيٌِّد، َهَذا ابِْ�  إِنَّ «ثابت شده است تحقق یافت که ایشان درباره حسن فرمود: 
َ  َولََعلَّ  نْ  ا�َّ

َ
این پسر من سید است و « .»الُْمْسِلِم�َ  ِمنَ  فِئَتَْ�ِ  َ�ْ�َ  بِهِ  يُْصِلحَ  أ

 .»مسلمانان صلح برقرار کند امید است که خداوند به وسیله او بین دو گروه بزرگ از

به صلح بین مسـلمانان   ص به این ترتیب ایشان معتقد است که بشارت پیامبر

بر دستان یکی از سادات آل بیت که حسن است تحقق پیدا کرد، و با معاویه در ایـن 

سال صلح کرد و خالفت را به او واگذار نمود و بـا ایـن کـار از ریختـه شـدن خـون 

 مسلمانان جلوگیری کرد.
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 از قبایح و زشتیها   تنزیه اهل بیت

ــیخ ــاله  / ش ــىل «در رس ــرد ع ــةال ــی» ۱/۵۱: الرافض ــه  م ــد: و از جمل گوی

گانه است، آنهـا در  دشنام به صحابه بخصوص خلفای سه -نعوذ بالله- اعتقاداتشان

کنند کـه گفـت: روزی  معتبرشان از مردی از اتباع هشام احول روایت می یها کتاب

نزد ابو عبدالله جعفر بن محمد بودم، مـرد خیـاطی از شـیعیانش پـیش او آمـد و دو 

! یکی از دو جامه را دوختم ص در دست داشت و گفت: ای پسر رسول خدا پارچه

وحدانیت خواندم و دیگری را دوختم و با هر   را به  و با هر بخیه سوزنی، خدای یگانه

 بخیه سوزنی، ابوبکر و عمر را لعنت کردم....

م را از این دو هر کدا ،تو نذر نمودم  باشی به  آنگاه آنچه را که شما دوست داشته

 را که دوست نداری رد کن.  یدوست داری بردار و آن یک

را که با لعن ابوبکر و عمر تمام شده دوست دارم و دیگری  یصادق گفت: آن یک

 گردانم. دوخته شده به خودت برمی» اهللا اكرب«را که با ذکر 

 .دارند ببین آن دروغگویان فاسق چه چیز زشتی را در حق اهل بیت بیان می

را از دروغ دروغگویان و نسبت سخنان  ص ترتیب ایشان اهل بیت پیامبربه این 

فـر کند. چگونه چنین چیزی ممکن است حال آنکـه امـام جع زشت به آنان منّزه می

 .»ب�ـر مـّرت� و دل� أبـو« گفت: می  صادق در مورد جدش ابوبکر صدیق
 دانی برای چه؟ می. »ابوبکر دوبار مرا به دنیا آورد«

دختر قاسم بن محمد بن ابوبکر بود، و زن قاسم دختر  هام فرو چون مادرش

 .گفت: ابوبکر دوبار مرا به دنیا آورد! عبدالرحمن بن ابوبکر بود، به همین خاطر می
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  و یارانش نزدیکتر بود تا به  حق از علی بن ابی طالب
  معاویه و یارانش

گوید:  هشت می درباره حوادث سال سی و» ۱/۳۲۱ :ةخمترص السري«در کتاب 

علی بن ابی طالب و یارانش از معاویه و یارانش به حق نزدیکتر بودند، با این حال 

 هیچ یک از آنان از دایره ایمان خارج نشدند.

ین صـحابه درگرفـت، اینکـه این عقیده شیخ در رابطه با حادثه جنگی است که ب

، و هر دو دسته از و یارانش در آن جنگ نزدیکتر به حق و صواب بودند  امام علی

ایمان خارج نشدند....  این به خاطر درک عاقالنه ایشان نسبت به آیات قرآن اسـت، 

ٓ  �ن﴿فرماید:  چون خداوند در قرآن می ۡ ٱ ِمنَ  �َِفَتانِ َطا ْ �ۡ ٱ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ۡص  َتَتلُوا
َ
ْ فَأ  لُِحوا

نزاع و جنگ پردازند، آنهـا و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به «. ]٩الحجرات: [ ﴾َنُهَمابَيۡ 

 .»را آشتی دهید
در   لیرغم إثبـات درگیریشـان و نیـز علـیخداوند آنها را مؤمن نامیده است ع

إخواننـا بغـوا «جواب کسی که در مورد کسانی که با او جنگیدنـد پرسـید؟ گفـت: 

 آنها را برادر خود خواند.  علی، »برادرانمان بر ما سرکشی کردند« .»علينا

 صشدید صحابه به دامادي پیامبرعالقه 

گویـد:  درباره حوادث سال هفدهم می» ۱/۳۰۶ :ةخمترص السري«شیخ در کتاب 

ازدواج کرد، تا از ایـن   دختر علی بن ابی طالب با ام کلثوم   در آن سال عمر«

 محسوب گردد. ص عنوان  داماد پیامبر  طریق به

تنهـا   کند با بیان اینکه عمر میبش ذکر این ازدواج مبارک را در کتا / شیخ
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بود که در فرزندان علی و فاطمه باقی  ص خواستار خویشاوندی با نسب رسول الله

 مانده بود، به دلیل بزرگواری و افتخار نسب نبوی کریم.

 نواصب بد ذات، جاهل و ظالم هستند 

در سیاق نقل » ۱/۲۵: مسائل خلصها«) از کتاب ۲۷در ضمن مسئله ( / شیخ

در مورد اینکه شیطان، گمراهی و ضـاللت را بـرای بعضـی از  / ان ابن تیمیهسخن

رك را یاری دادند تا آنچه کـه «گوید:  مردم زینت داده است، می
ُ
همچنانکه مشرکان ت

در بغداد و ... با اهل بیت از فرزندان عباس و ... انجام دادنـد، پـس قـومی بـا آنهـا 

شمن حسین بودند، یـا از جـاهالنی کـه دشمنی کردند که یا از نواصب متعصب و د

فساد را با فساد جواب دادند و روایاتی را در باب توسیع نفقه بر خانواده جعل کردند، 

تر بودند، ولی خداوند به عـدل و احسـان  تر و ظالم تر و جاهل اگر چه ایشان بد ذات

 کند. امر می

اهـل بیـت دشـمنی بینیم که شیخ هر کسی از نواصب نادان و ظالمی را که با  می

نماید. این موضع روشن و شفاف اوسـت  رساند، تحقیر می ورزد و به آنها آزار می می

 کند. را ابراز می ص در برابر کسی که دشمنی اهل بیت رسول الله

 ‡موضع دعوتگران سلفی در برابر اهل بیت

اکنون جهت تبیین و توضیح منهج و روش این دعوت مبارک در برابر اهـل بیـت 

 نماییم. ای از سخنان فرزندان و پیروان شیخ را ذکر می پاره  ص برپیام
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و روش اهل بیت  ص کتاب خدا، سنت پیامبر  به  کسی که
 گمراه و بدبخت نخواهد شددست آویزد در دنیا و آخرت 

جناب   گوید: از عبدالعزیز بن سعود به می /امام عبدالعزیز بن سعود بن محمد 

دوست دارد و بـدان راضـی اسـت   که  آنچه  خداوند شما را به –احمد بن علی قاسمی 

بیـان   مضـمون آن اطـالع یـافتیم کـه  دست ما رسید و بـه  شما به  : نامه-هدایت نماید

از جانب  ص قرآن و سنت پیامبر  اید: گروهی از اصحاب و پیروان ما تمسک به داشته

تمسک و چنگ فرا   بدانید که اند. الزم است پیروان مذهب اهل بیت شریف را نکوهیده

و روش اهـل بیـت موجـب سـرافرازی در دنیـا و  ص کتاب خدا، سنت پیامبر  زدن به

 اثبات رساند.  باشد. اما الزم است ادعا را با عمل به آخرت و عدم گمراهی می

و اهل بیت ایشان عبارت است از اینکـه:  ص افزاید: اصل دین پیامبر سپس می

شود، بـرای  می  شود، پس تنها او خوانده  انجام رسانده  ای خدا بهانواع عبادات تنها بر

گیرد، باید تنهـا از او تـرس و  شود،  قربانی تنها در راه او صورت می او نذر انجام می

آیات قرآن نیز بیانگر همین واقعیـت   داشت و تنها بر او توکل شود، همچنانکه  واهمه

نَّ ﴿ است: 
َ
ۡ ٱ َوأ ِ  ِجدَ َمَ�ٰ ل ْ تَدۡ  فََ�  ِ�َّ ِ ٱ َمعَ  ُعوا َحدٗ  �َّ

َ
مساجد « . ]١٨الجن: [ ﴾١٨ اأ

 .»از آِن خداست، پس هیچ کس را با خدا نخوانید

ــٱ َوةُ َدۡعــ ۥَ�ُ ﴿  فرمایــد: خداونــد می َ�ۡ � ِيــنَ ٱوَ  ّقِ  َ�  ۦُدونـِـهِ  ِمــن ُعونَ يَــدۡ  �َّ
ـ لَُهم َتِجيُبونَ �َسۡ  کسـانی را کـه  دعـوت حـق از آن اوسـت! و« . ]١٤الرعـد: [ ﴾ءٍ �َِ�ۡ

 .»گویند خوانند، (هرگز) به دعوت آنها پاسخ نمی (مشرکان) غیر از خدا می

ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  نَاَ�َعثۡ  َولََقدۡ ﴿ فرماید: خداوند می مَّ
ُ
نِ  رَُّسوً�  أ

َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوَ  �َّ  َتنُِبوا

ٰ ٱ یکتا را خدای «ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که: « . ]٣٦النحل: [ ﴾ُغوَت ل�َّ

 .»و از طاغوت اجتناب کنید! ،بپرستید
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ٓ ﴿ فرماید: خداوند می رۡ  َوَما
َ
نَّهُ  هِ إَِ�ۡ  نُوِ�ٓ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ِمن لَِك َ�بۡ  ِمن َناَسلۡ أ

َ
 َ�ٓ  ۥ�

 ٰ ٓ  هَ إَِ� ۠  إِ�َّ نَا
َ
ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم « . ]٢٥األنبیاء: [ ﴾٢٥ ُبُدونِ �ۡ ٱفَ  �

 .»پس تنها مرا پرستش کنید ،وحی کردیم که: معبودی بحق جز من نیست مگر اینکه به او
است، هر کس مطابق آن  ‡ این توحید و یکتاپرستی اصل و اساس اهل بیت

فرماید:  باشد. خداوند می و اهل بیت ایشان از او بریء می ص رفتار ننماید پیامبر

﴿ ٰ �َ
َ
ِ ٱ ّمِنَ  نٞ َوأ  ٱ جِّ �َۡ ٱ مَ يَوۡ  �َّاِس ٱ إَِ�  ۦٓ َورَُسوِ�ِ  �َّ

َ
نَّ  َ�ِ �ۡ ۡ�

َ
َ ٱ أ  ّمِنَ  ءٞ بَرِيٓ  �َّ

ۡ ٱ و این، اعالمی است از ناحیه خدا و پیامبرش به «. ]٣: بةالتو[ ﴾ۥَورَُسوُ�ُ  �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

 .»(عموم) مردم در روز حج اکبر (روز عید قربان) که: خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزارند
و حـج)   برپاداشتن فـرائض (نمـاز، زکـات، روزهی مذهب اهل بیت:  و از جمله

است، و همچنین امر به معروف، نهی از منکر، دوری از محرمات، محبت سـابقین 

اولین از مهاجر و انصار و پیروان نیکوکار آنها نیز جزو مذهب اهـل بیـت محسـوب 

باشــند،  ترین سـابقین اولـین می باشـد، و از منظـر آنهـا خلفـای راشــدین فاضـل می

و برخی دیگر از اصحاب از علی بـن ابـی طالـب نقـل   محمد بن حنیفه  انکههمچن

ةِ  َهِذهِ  َخْ�َ « : گفته  اند که کرده مَّ
ُ
بُو نَِبيَِّها َ�ْعدَ  األ

َ
بعد از پیامبر، « .»ُ�َمرُ  ُ�مَّ  بَْ�رٍ  أ

 .»باشند ابوبکر و سپس عمر بهترین این امت اسالمی می
مورد   باشند بیشتر از آن هستند که ین میبیانگر فضیلت خلفای راشد  دالیلی که

 حساب واقع شوند.

منهج   به  کنید که بیان داشتیم، و شما نیز ادعا می  این است مذهب اهل بیت که

و مخالف آنها   بر خالف آنها رفتار نموده  اید، در حالی که اهل بیت تمسک نموده

مردگان را   کسی کههستید، و اهل بیت از منهج و رفتار شما بریء است؛ زیرا 

برد،  مردگان پناه می  و از بین بردن ناراحتیهایش به  خواند، برای رفع نیازهای روزانه می

سازند و همراه خدا آنها را  شرک در مناطق آنها پدیدار گشته، بر قبر مردگان گنبد می
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ک ، فرائض را تر خوانند، شرک همانند اصلی از اصول دینشان قرار گرفته نیز فرا می

کنند و اصحاب بزرگواری همچون  نمایند، محرمات و منهیات را دنبال می می

ادعای پیروی از   دهند چگونه حرمتی و دشنام قرار می ابوبکر، عمر و ... را مورد بی

 .)١(دارد اهل بیت را اعالم می

ی اهل سنت و جماعـت  عقیده  در این کلمات درخشان بیان داشت که /امام 

است،   بنیان شده ص بر کتاب خدا و سنت پیامبر  ی اهل بیت است که همان عقیده

پر از محبت و احترام برای اهل بیت   ایشان سخنان خود را با کلماتی آغاز نمودند که

تمسک و چنگ فرا   است بدانید کهفرمودند: الزم   اینکه  باشد، نظر به می ص پیامبر

و روش اهل بیت موجـب سـرافرازی در دنیـا و  ص کتاب خدا، سنت پیامبر  زدن به

 باشد. آخرت می

خواهان محبت و  ص بدون شک قرآن و سنت پیامبر
 مودت اهل بیت هستند

اهل بیت و حکم   گوید: راجع به می / بن محمد بن عبدالوهاب  شیخ عبدالله

از اهل علم سؤال شد؟ در پاسخ اعالم داشـتند: بـدون   با غیر فاطمیه  ازدواج فاطمیه

محبت و مودت اهل بیت همانند یک واجب دینی  ص شک در قرآن و سنت پیامبر

آنها واجب و ضروری اسـت،   ، بنابراین محبت و مودت ورزیدن نسبت به اعالم شده

نگـرد،  ی مـردم می همـه  هاسالم با نگاهی مساوی ب  بر آن الزم است بدانیم که  اضافه

تقوی هیچ احدی بر دیگری برتری ندارد، اما احترام، تقدیر و اجالل اهل   پس جز به

بـا کسـانی   بیت و سایر علما همانند یک حکم شرعی واجب اسـت و هنگـامی کـه

                                           
 .۲۷۲-۲۶۹/ ۱ :الدرر السنية -١
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آینـد نشاندنشـان در صـدر مجلـس، جلـو  همسطح خود از نظر سن و علم گـرد می

 .)١(باشد اه رفتن و ... الزم و ضروری میانداختن آنها در احترام و ر

بنی   رسد به  چه  طالب از معاویه علی بن ابی  : ما معتقد هستیم که)٢(گوید باز می

و بنی عباس بیشتر شایستگی مقام خالفت را داشتند، و همچنین معتقد هسـتیم   امیه

روایـت  ص باشند، زیرا از پیامبر حسن و حسین سید و سرور جوانان بهشت می  که

ََسنُ « فرمودند:  که  شده
ْ
َُسْ�ُ  احل

ْ
ْهِل  َشبَاِب  َسيَِّدا َواحل

َ
َنَّةِ  أ

ْ
حسـن و حسـین « .»اجل

 .»سید و سرور جوانان بهشت هستند
و بنی عباس بیشتر شایستگی مقام خالفت را   آنها از یزید، بنی امیه  و معتقدیم که

 داشتند.

لنبويـة يف نقـض كـالم الشـيعة جواب أهـل السـنة ا«  و باز در کتاب موسوم به

  کـه  و بیـان داشـته  ای تمجید و تعریف نمـوده اهل بیت را در حد گسترده »والزيدية

  طور خاص بر آن است که  طور عام و علماء نجد به  مذهب اهل سنت و جماعت به

آنهـا   اهل بیت نهایت محبت و مودت دارنـد و جایگـاه واقعـی خـود را بـه  نسبت به

  جانب اهل بـدعت بـدانها نسـبت دادهاز   گردانند و تمامی افترا و تهمتهایی که بازمی

طـور   سخنان ایشـان در ایـن خصـوص بـه  نمایند... و از جمله لغو و باطل می  شده

 عبارت است از:  مختصر و کوتاه

ی  نمایند از همه گیری می مطابق قرآن و سنت موضع  اهل سنت و جماعت که

ی  آنها را مایه ورزند و پیروی کردن از اهل بیت محبت می  مردم بیشتر نسبت به

 .)٣(نمایند و سرافرازی خود قلمداد میافتخار 

                                           
 .۲۳۳-۲۳۲/ ۱ :الدرر السنیة -١

 .۲۴۶/ ۱ :الدرر السنیة -٢

 .۵۴. ص:  الریاض - العاصمةط دار  ۴ج   -٣
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پذیرند و او را بر  ی اهل سنت والیت علی و اهل بیت را می گوید: همه و می

 .)١(دهند... نیز بزرگتر هستند تفضیل و برتری می  از معاویه  و کسانی که  معاویه

و آنها را   بیت را پذیرفته : سایر اهل سنت و جماعت والیت علی و اهل و بیان داشته

دهند و  موقف نشان می -گویند علی را ناسزا می  که -  دوست دارند و در برابر بنی امیه

دارند، و کتابهایشان را با ثناگویی و اعالم محبت و موالت ایشان  کار بازمی آنها را از آن

 .)٢(است  شده ی کتابهای حدیث نیز ذکر اند، و فضیلت علی و اهل بیت در همه آراسته

  ): و از این رو شافعی هنگامی کهه:  اما سخن ایشان (اعتراض گیرند و باز گفته

 نمود، فرمودند:  گذاری را در میان اهل حق مشاهده بدعت

 إن كان رفضا حب آل حممد
 

 فليشهد الثقالن إين رافيض 
 

پس باید جن و انس گواهی رافضی بودن است، اگر دوستی خاندان محمد «

 .»که من رافضی هستمدهند 
و غیره همین   ، مرجئه ی اهل سنت و بسیاری از بدعتگرایانی همچون معتزله همه

 .اند سخن شافعی را بیان داشته

 گویند: همانند برخی از علما می همچنین و

 إن كان نصبا حب صحب حممد
 ج

 

 فليشهد الثقالن أين ناصبي 
 

پس باید جن و انس  ناصبی بودن است،  اگر دوستی اصحاب محمد نشانه«

 .»ناصبی هستممن   اینکه  گواهی دهند به
  نسبت به  دهد که را مخاطب قرار می  خوارج و برخی از بنی امیه بیت نخست:

دل داشتند، و برخی از آنها کفر اهل بیت را   به  علی و اهل بیت ایشان نفرت و کینه

 داشتند.  اعالم می

                                           
 .۵۹ص :  -١

 .۶۲-۶۱ص :  -٢
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برخـی از اصـحاب   دهـد کـه را مخاطب قـرار می  و زیدیه  و اما بیت دوم: رافضه

 .)١(دادند... ت و دشمنی خویش قرار میرا مورد نفر ص پیامبر
را مورد لعن و   علی  که  و گروهکی از بنی امیه  اند: اما آن دسته و ایشان گفته

گردند، و  دادند از نظر اهل سنت ظالم و فاسق محسوب می نفرت خویش قرار می

با   فضیلت علی  ایتهای صحیحی راجع بهاهل سنت از طریق تبلیغات و نقل رو

 اند. پرداخته  مبارزه  آنها به

بکاهند   ، از مقام و منزلت علیخواستند با این کار زشت و شنیع خود آنها می

هدف و محبت و مودت ایشان را از دل مردم بیرون آورند، اما خداوند خالف  و

مقام وی افزود. و اهل سنت و   ارمغان آورد و به  به  ی آنها را برای علی انگیزه

در میان مردم منتشر کردند، پس در را جماعت نیز فضائل ایشان را ظاهر نمودند و آن 

ی اهل سنت  همه  مشهور گشت و در نتیجه ، ویژه افراد  رسد به  ی مردم چه میان توده

 .)٢(پذیرند... زند و والیت او را میور او محبت و مودت می  نسبت به

در جنگ با   علی  از اهل سنت معتقد هستند که گوید: بسیاری و باز می

  علی  ی آنها متفق هستند بر اینکه است، و همه  و همراهانش بر حق بوده  معاویه

 .)٣(اند تر بوده حق نزدیک  و همراهانش به   از معاویه

و   رفعت درجه  و اهل بیت ایشان مایه  دارد: ماجرای حسین و بیان می

 .)٤(باشد امتیازات او در برابر خداوند متعال می

انحراف اهل سنت و جماعت از اهل بیت چنین   اعتراضی راجع به  و در پاسخ به

 : بیان داشته

                                           
 .۶۲ص:  -١

 .۶۵ص:  -٢

 .۶۹ص:  -٣

 .۷۳ص:   -٤
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باشد، زیرا آنها از  اهل سنت و جماعت می  روغ واضح و روشنی علیهاین یک د

از اصول دین آنها محبت، مواالت و صلوات بر   اند، بلکه اهل بیت منحرف نگشته

باشد، و تنها جهت دوری از طوالنی شدن بحث، از  اهل بیت نبوی در نماز و ... می

 .)١(نماییم نظر می صرف  این قضیه  نقل قول آنها راجع به

دارند و با آنها و یا  در حق اهل بیت ظلم و ستم روا می  گوید: کسانی که و می

پردازد از منظر اهل سنت و جماعت همانند  جنگ و ستیز می  با یکی از آنها به  اینکه

  ورزند، بلکه شود و هرگز بدانها محبت و مودت نمی می  ستمگر و ظالم شناخته

کنند،  لعنت و نفرت میرا گذارند و آنها  میان مینهایت عداوت و دشمنی را با آنها در 

اهل بیت نهایت ادب و ثناگویی را   نسبت به  بینیم که و کتابهای اهل سنت را می

 .)٢( و برایشان دعای خیر خوانده  رعایت نموده

گوید: این احادیث بیانگر  فضیلت اهل بیت می  و بعد از نقل احادیثی راجع به

آنها بر باطل   شود و اینکه بیت همانند حجتی تلقی می اجماع اهل  این است که

که امت   دارد همانگونه آیند، زیرا خداوند آنها را از باطل محفوظ می گردهم نمی

 .)٣(آورد سالمی را بر گمراهی گرد نمیا

  ورزند و به محبت و مودت می ص اهل بیت پیامبر  : اهل سنت نسبت به و گفته

گوید:  می  ایمان دارند تا آنجا که  برای خداوند ذکر شده در قرآن  تمامی صفاتی که

در   نمایند، همچنانکه و با آن مخالفت نمی  زیرا اهل بیت از کتاب خدا جدا نگشته

قَا َولَنْ « فرمود: ص پیامبر  که  حدیث آمده َّ  يَرَِدا َحىتَّ  َ�ْفرَتِ َوَْض  يلَعَ
ْ
آنها « .»احل

 .)٤(»وثر مرا مالقات کنندشوند تا کنار حوض ک هرگز از هم نمی

                                           
 .۷۹ص: -١

 .۷۷ص: -٢

 .۹۱ص:  -٣

 .۱۰۵ص:  -٤
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  ناسزاگویی در حق علی  اهل سنت نسبت به  دارد: و اما ادعای اینکه و بیان می

یچ کس در این هاند یک دروغ و تهمت محض است و  اعالم رضایت نموده

  با هر گونهامروز   ای ندارد، زیرا آنها از قدیم االیام تا به خصوص شک و شبهه

 .)١(اند.. جنگ و ستیز پرداخته  به  ناسزاگویی در حق علی

افراد صالح   اند: توسل به : فقهای اهل سنت گفته استسقاء گفته  و پیرامون مسأله

افراد صالح   تر این است که باشد، و بهتر و افضل جهت استسقاء سنت و مستحب می

 .)٢(یان خویشان پیامبر انتخاب نماییمو نیکوکار را از م

َ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  لرَُّسوَل ٱ �َُشاقِقِ  َوَمن﴿ ی:  آیه  راجع به  که  و باز نقل شده  َ�ُ  تَبَ�َّ
ۡ ٱ ۡ ٱ َسبِيلِ  َ�ۡ�َ  َوَ�تَّبِعۡ  ُهَدىٰ ل کسی که بعد از آشکار شدن « .]۱۱۵النساء: [ ﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

 .»حق، با پیامبر مخالفت کند، و از راهی جز راه مؤمنان پیروی نماید
از راه و منهجشان   خداوند دستور داده  شیخ عبدالله بن محمد سؤال شد: آنهایی کهاز 

و  ص کسانی هسـتند؟ اگـر در پاسـخ بگوییـد: آنهـا اصـحاب پیـامبر  پیروی شود چه

پرسیم: آیا علی بن ابی طالب، حس و حسـین،  رهروان منهج و روش آنهایند. باز می

از   ال آنهـا از نسـل علـی و فاطمـهصادق، باقر، نفس زکیه، حسن بن حسن و امث

  خداونـد مخالفـت بـا منهجشـان را نکوهیـده  باشند که همان مؤمنانی محسوب می

 گردند؟ آنها جزو این افراد محسوب نمی  است؟ یا اینکه

و زبیر، اصحاب   در پاسخ فرمودند: علی بن ابی طالب، حسن و حسین، طلحه

هستند،  ص اصحاب پیامبر  اهل شام بن ابوسفیان و همراهانش از  بدر، معاویه

گزینیم و از خداوند  ی آنها هستیم، از اختالفات آنها دوری می والیت همه  لذا قائل به

:  ما دستور داده  خداوند به  که  نماییم، همانگونه طلب مغفرت برای اشتباهاتشان می

                                           
 .۲۰۶ص :  -١

 .۱/۶۵ :مسائل النجدیةـمجموعة الرسائل وال  -٢
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ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�َّنَا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نِنَاَ�  َسَبُقونَا �َّ
 ِ (همچنین) کساني که بعد از آنها (مهاجران و انصار) آمدند و « . ]۱۰الحشر: [ ﴾نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب

 .»گویند: پروردگارا! ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشي گرفتند بیامرز مي
 اند: گفته  کنیم که و همان سخن برخی از علما را تکرار می

 إن كان نصبا حب صحب حممد
 

 

 فليشهد الثقالن أين ناصبي 
 

 

ناصبی بودن است، پس باید جن و انس گواهی   اگر دوستی اصحاب محمد نشانه«

 .»من ناصبی هستم  اینکه  دهند به
دهند،  دشمنی و نفرت و تبری از اهل بیت دستور می  به  و در برابر کسانی که

 اند: گفته  نماییم که ا را تکرار میهمان سخن برخی از علم

 إن كان رفضا حب آل حممد
 

 فليشهد الثقالن إين رافيض 
 

اگر دوستی خاندان محمد رافضی بودن است، پس باید جن و انس گواهی دهند که «

 .»من رافضی هستم
پندارید: ما منکر علم، دانـش، اقـوال و مـذهب اهـل بیـت  می  و اما سخن شما که

)  مذهب زیدی (زید بن علی بـن حسـین بـن علـی بـن ابـی طالـب باشیم و با می

ما است، زیرا زید بن علی از نظر ما   این یک دروغ و بهتان بزرگی علیه ،مخالف هستیم

موافـق قـرآن و   منقوالت صـحیحی از او کـه  باشد، لذا هرگونه جزو علماء این امت می

مخالف قرآن و سنت باشـد هرگـز   پذیریم، و هر آنچه سنت باشد با دل و جان آن را می

 .)١(نماییم نیز چنین برخورد می  با اقوال سایر ائمه  که دهیم، همچان  بدان تن نمی

ی گرامی: با قلب و بینشی پر از محبت حق و حقیقت.. گوشهایی متنفر از  خواننده

 کن:  نکات زیر توجه  عاشق برهان و دلیل است به  شنیدن دروغ و بهتان و چشمانی که

                                           
 .۱/۲۴۹: جوبة النجدیةالدرر السنیة من األ -١
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داند ممکن است  محبت و مواالت اهل بیت را واجب و ضروری می  آیا کسی که

 قرار بدهد؟  آنها را مورد نفرت و کینه  که

محبت و مواالت اهل بیت را همانند اصلی از اصول   آیا معقول است کسی که

 دشمنی و حداوت بپردازد؟  با آنها به  دین قرار داده

  و اعالم داشته  بیت را حجت قلمداد نموده اجماع اهل  آیا ممکن است کسی که

 مخالفت بپردازد؟  آیند با اهل بیت به آنها بر گمراهی گرد نمی

 



 
 

 

 

 

ي نفاق  ي ایمان و نفرت از او نشانه نشانه  محبت علی
 است

 گوید:  می /بن محمد بن عبدالوهاب  شیخ سلیمان بن عبدالله

َ  ُ�ِبُّ «عبارت  ُ، ا�َّ
َ

بُّهُ  َورَُسوهل ُ  َوُ�ِ ُ  ا�َّ
ُ

خدا و رسـولش را دوسـت دارد و  »َورَُسوهل

باشد، زیرا  می  خدا و رسولش نیز او را دوست دارند) بیانگر فضیلت سترگی برای علی

طـور   به  علی  برای ایشان است. و همچنین بیانگر آن است که ص این گواهی پیامبر

خـدا او را دوسـت   کـه  ای دست یافتـه درجه  و به  کامل از پیامبرش تبعیت و پیروی نموده

 .)١(باشد ی نفاق می ی ایمان و نفرت از او نشانه باشد، از این رو محبت او نشانه  داشته

 ص پیـامبر  : و علی ابن ابی طالب همان امام ابوالحسن هاشمی عمـوزاده و باز گفته
نام اجدادش ابوطالب عبـدمناف   است که ص ی زهراء دختر پیامبر اطمهو همسر ف

  اسالم است که  باشد، ایشان از سابقین اولین به بن عبدالمطلب بن هاشم قریشی می

در دنیـا   باشد کـه نفر می  و یکی از آن ده  الرضوان شرکت داشته در جنگ بدر و بیعت

باشـد.  ارم از خلفـای راشـدین میی چهـ گواهی بهشت برایشان اعالم شد و خلیفـه

  ایشان دارای فضائل و مناقب بسیاری هستند و در ماه رمضان سال چهلم هجری بـه

 .)٢(شهادت نائل آمدند  درجه  دست ابن ملجم خارجی به

                                           
 است.  . حافظ نیز همین مفاهیم را ذکر نموده ۱/۱۰۷ تیسیر العزیز الحمید: -١

٢- ۱/۱۵۷ 
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یعنی: فرزنـد علـی » عبارت: از علی بن حسین«است:   آمده  باز در همان رساله

از میان اقوام و خویشان خود بزرگترین   که  زین العابدین  ابی طالب معروف بهبن 

تر از  لتیگوید: از میان اهل قریش بافض آید. زهری می شمار می  و داناترین تابعین به

وفات فرمودند. پـدر ایشـان  )ه ۹۳قول صحیح ایشان در سال (  ام و بنا به او را ندیده

و   نقل نمـوده  صامبرروایاتی از پی  باشد که می ص ی پیامبر و ریحانه  حسین، نوه

 .)١(ی شهادت نائل آمدند درجه  سالگی به ۵۶در سن  ه ۶۱در روز عاشوراء سال 

های خود را  امام محمد بن عبدالوهاب فرزندان و نوه  ای است که این همان عقیده

و   را دوست بدارند و حق آنهـا را شـناخته ص اهل بیت پیامبر  بر آن تربیت نمود که

 است.  خدا و رسولش بدانها داده  و منزلتی قرار بدهند که آنها را در مقام

 باشند گردانندگان سنت می ‡ و اهل بیت  اهل مدینه

هنگـام » مجيدـفـتح الـ«در کتـاب  / شیخ عبدالرحمن بن حسن آل الشـیخ

كـل طريـق   جنـاب التوحيـد وسـده  مصطفیـباب ما جاء يف محايـة الـ(شرح 

 کند:  را نقل می  مضمون زیر از شیخ االسالم ابن تیمیه  ) سخنی بهكيوصل إىل الرش

از خویشـان و همشـهریان   و اهل بیـت کـه  گفت: اهل مدینه / شیخ االسالم

باشند، زیرا آنها از سـایر مـردم بیشـتر بـدان  هستند گردانندگان سنت می ص پیامبر

 .)٢(نیاز داشتند، پس آنها سنت را در کنترل خود قرار دادند

گوید: علی: امیر مؤمنان فرزند  و در باب منکر چیزی از اسماء و صفات می

                                           
١- ۱/۳۰۹. 

 ). ۱/۴۲۹تحقیق: د. ولید بن عبدالرحمن آل فریان ط. دار الصمیعی ( -٢
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 .)١(باشد و یکی از خلفای راشدین می طالب، پدر حسن ابی

از شیخ االسالم نقـل   های شیخ محمد بن عبدالوهاب است که اینک یکی از نوه

از خویشـان و   کـهاین  بـه  اهل بیت با توجـه  نماید که نماید و برای او اقرار می قول می

باشند و آن را در زیر نظـر خـود  هستند گردانندگان سنت می ص همشهریان پیامبر

و تقدیر و  ص حق اهل بیت پیامبر  راجع به  خاطر شناختی که  اند، ایشان به قرار داده

دانـد  احترام از آنها را دارد و پیـروی از دسـتورات خداونـد و پیـامبرش را واجـب می

ترین  باشـد و از سـابق طالب یکی از خلفای راشدین می علی بن ابی  معتقد است که

 سابقین است.

  درجه  فضائل اهل بیت احادیث بسیاري به  راجع به
   صحت رسیده

گویند: و امـا  فرزندان امام محمد بن عبدالوهاب و شیخ حمد بن ناصر معمر می

فضائل اهل   راجع بهگوییم:  می ص فضائل اهل بیت پیامبر  در پاسخ سؤاِل راجع به

بسـیاری از   ذکـر اسـت کـه  ؛ الزم بـه صحت رسـیده  درجه  بیت احادیث بسیاری به

اند و آن را  شده  فضائل اهل بیت از نظر حفاظ مردود شمرده  احادیث جعلی راجع به

فضـائل آنهـا کـافی   اند، اما همان روایـات صـحیح راجـع بـه صحیح قلمداد ننموده

 .)٢(است

                                           
١- ۲ /۶۷۴. 

 .۲۰۸/ ۱ :الدرر السنیة -٢
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 باشد ي چهارم از خلفاي راشدین می خلیفه  علی

پرسـیدند، در  )١(ای از سـلیمان بـن سـحمان هجرت مسأله  راجع به  هنگامی که

پاسخ گفت: ... و هـر کـس آن را عیـب شـماَرد و یـا آن را انکـار نمایـد در واقـع از 

است، در حالی   عیب گرفته  طالب خصوص علی بن ابی  به ص اصحاب پیامبر

مهدي� ـعلي�م �سنيت وسنة اخللفـاء الراشـدين الـ«فرمود:  ص پیامبر  که
 ،من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بانلواجذ، و�يا�م و�دثات األمور

ســنت مــن و ســنت خلفــای   بــه« .»فــإن لك �دثــة بدعــة و� بدعــة ضــاللة

ی بعد از مـن چنـگ زنیـد و آن را محکـم بگیریـد و از دسـت  دهنده ی هدایت یافته هدایت

دهید، و از نوآوری در دین بپرهیزید، زیـرا هـر گونـه نـوآوری دینـی بـدعت، هـر بـدعتی ن

  ی هدایت دهنـده ی چهارم از خلفای هدایت یافته خلیفه  . و علی»گمراهی اسـت

سنت و هدایت آنها را فرا چنگ خـود قـرار   ما دستور داده  به ص پیامبر  باشد که می

ذکر نمـودیم و از آن عیـب و نقـص بگیـرد،   باشد که  دهیم. پس هر کس منکر آنچه

نسبت بدان   که  است و از چیزی حرف زده  ای از علم و دانش نبرده و بهره  اشتباه کرده

گاه بی  .)٢(و نادان است  آ

  دعـای عبـاس  به  تحت حدیث استسقاء عمر» رقالضياء الشـا«در کتاب و 

دعـای عبـاس   بـه صگوید: ... و بعد از وفات پیامبر  چنین می ص عموی پیامبر

اند: استسقاء با  توسل نمودند و استسقاء (طلب باران) کردند. و از این رو علماء گفته

                                           
باشند  ربی میع  جنوب جزیرهمنطقه عسیر ایشان دانشمندی فهیم و دعوتگر شاعر هستند و اهل  -١

 وفات فرمودند. ه۱۳۴۹در سال   که

 .۵۹/ ۱: الدرر السنیة -٢
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  بـه  کـه افرادی نیکوکار و اهل دین مستحب و سنت است. و بهتـر آن اسـت  توسل به

 .)١(توسل شود ص اهل بیت پیامبر

گوید: ... این حدیث  می )٢(»يف أهل بيتـي  أذكركم اهللا«در هنگام شرح حدیث 

اهـل بیـت محبـت و   نسبت بـه  بیانگر تشویق و تحریک مسلمانان است برای اینکه

 .)٣(باشند، والیت آنها را بپذیرند و حقوق آنها را ضایع ننمایند...  مودت داشته

ُبرد و مسافت محبت پیروان این دعـوت   شیخ، در این عبارات ارزشمند و پرفایده

  نسبت بـه -باشند امتدادی برای منهج سلف صالح اهل سنت و جماعت می  که -را 

ی  ی هـدایت یافتـه بیـان داشـت، ایشـان انکـار سـنت خلیفـه ص اهل بیت پیامبر

آن کـار را چنـین بـه تصـویر شمارد و خطـر  را کاری زشت و شنیع می  دهنده هدایت

اسـت و از چیـزی   ای از علم و دانـش نبـرده و بهره  فرمودند: اشتباه کرده  کشد که می

گاه نسبت بدان بی  که  حرف زده ی استسقاء نیـز  و نادان است. و در خصوص مسأله  آ

 باشد. می ‡ بیانگر تعظیم و بزرگداشت اهل بیت  دادند که  سخنانی ارائه

 از چند طریق واجب است محبت اهل بیت

در شرح سـخنان شـیخ االسـالم ابـن  / شیخ عبدالرحمن بن ناصر بن سعدی

 گوید: می ص موضع اهل سنت و جماعت در برابر اهل بیت پیامبر  راجع به  تیمیه

  : به از چند طریق واجب و ضروری است: از جمله ص محبت اهل بیت پیامبر

تشویق و تحریک پیـامبر  ص خاطر اسالم، فضیلت، سوابق، خویشاوندی با پیامبر

                                           
 ).۵۵۲( ص:  ه۱۴۲۱اصمة عالتحقیق : عبدالسالم آل عبدالکریم ط: دار  -١

 .۲۴۰۸ :مسلم -٢

 .۳۱۲ص: ،ه ۱۴۲۰ مکتبة الرشد. تحقیق: محمد الفوزان ط: سالمیة الحجج الواضحة اإل -٣
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 .)١(است ص ی محبت پیامبر محبت آنها نشانه  برای محبت آنها و اینکه

 ص محبت اهل بیـت پیـامبر  بیان داشته  ی محقق نگاه کنید که سخنان این عالمه  به
ی نهایـت محبـت و  است، و ایـن نشـانه  از یک طریق واجب گشته  چند طریق نهاز 

 باشد. می ص خاندان پیامبر  مودت ایشان نسبت به

 محبت اهل بیت واجب است بیشتر از سایر مسلمانان باشد

فضیلت اهل بیت و اعتدال در محبت «تحت عنوان  / شیخ محمد بن ابراهیم

 گوید:  می» آنها

خـاطر   آنها به  بیت واضح و معلوم است و دالیل امتیازاتی نیز کهفضیلت اهل  -

اند، واضح و آشکار است، بنابر ایـن واجـب  کسب کرده ص خویشاوندی با پیامبر

 سایر مسلمانان بیشتر باشد.  است محبت آنها نسبت به

رحمهم  –های معاصر شیخ محمد بن عبدالوهاب  ی یکی از نوه این است عقیده

: محبت اهل بیت واجب است بیشتر از   عبارت است از اینکه  که -یناجمع  الله

 سایر مسلمانان باشد.

براي منتسبین » شریف«و » سید«ي  از دو کلمه  استفاده
 اهل بیت  به

ایشان از دو   شود که می  وفور دیده  در سخنان امام محمد بن ابراهیم آل الشیخ به

است، حال جهت   نموده  اهل بیت استفاده  هبرای منتسبین ب» شریف«و » سید«ی  کلمه

                                           
 .۱۲۱ص: :العقیدة الواسطیة من الـمباحث الـمنیفة   التنبیهات الطیفة فیما احتوت علیه  -١
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تبیین و توضیح احترام، بزرگداشت و نهایت محبت این امام بزرگوار برای اهل بیت از 

 نمایم: برخی از سخنان ایشان در این خصوص را نقل می» مجموع الفتاوی«کتاب 

و  » نبـي بعـدهوالصالة والسـالم عـىل مـن ال   احلمد هللا« اند: ایشان بیان داشته

ی  در مسـجد واقـع در محلـه  برپاداشتن جمعه  بعد: ناصر بن صامِل شریف راجع به

 .)١(از من سؤال کرد...  ستاهای رنیهحزم از رو

گوید: ... و سید بزرگوار شیخ عباس مالکی و فضیلت شیخ محمد  و باز می

مشارکت محمد بن الدن مدیر تأسیسات   به  حرکان رئیس دادگستری بزرگ جده

تی، محمد صالح قزار، حسین عجاج معلم و دو مهندس فنی طارق شواف و حکوم

 .)٢(ه ... ی اردوگا قرملی پیرامون توسعه  طه

  بزرگواراِن یاران فضیلت مشایخ کرام: شیخ عبدالله  : از محمد بن ابراهیم به و گفته

، شیخ سلیمان بن عبید رئیس دادگستری بزرگ  بن جاسر رئیس هیئت تشخیص مکه

، شیخ سید علوی عباس مالکی مدرس مسجد حرام، شیخ عبدالعزیز بن فوزان  مکه

 ...   مکرمه  عضو هیئت تشخیص مکه

 .)٣(»: ..... و بعد و بركاته  السالم عليكم و رمحة اهللا«
و شریف جناب مکرم بن   شخصیت برجسته  : از محمد بن ابراهیم به و بیان داشته

..  بركاتهو  رمحة اهللالسالم عليكم وعبدالکریم راجحی(خدا او را محفوظ بدارد): 

 و بعد: 

استفتای شما در خصوص ازدواج دخترت با فردی از غیر اشراف اطالع   راجع به

 .)١(یافتم...

                                           
 .۳/۳۲ : بن ابراهیممجموع فتاوی و رسائل الشیخ محمد  -١

 .۵/۱۳: مجموع فتاوی و رسائل شیخ محمد بن ابراهیم -٢

 .۵/۱۷۲: مجموع فتاوی و رسائل شیخ محمد بن ابراهیم -٣
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 حضرت سید علی البار محترم:  ن ابراهیم به: از محمد ب و گفته

 .)٢( ».. و بعد:... و بركاته  السالم عليكم و رمحة اهللا«

رباط وقف شده بر سادات علوی به موجب استفتای شما در خصوص   راجع به

 ... .باشد آنچه که وقف کننده مشروط دانسته و کپی آن در پیوست نامه می

) مؤرخه ۳۱قواله وقف که از دادگستری مکه با شماره (و بیان داشته: و با اطالع بر 

 سید عبدالله  ه۱۹/۱۲/۱۳۳۱) مؤرخه ۱۲۸و شماره ( ۲۰/۱/۱۳۳۱
ً
و آنچه متضمن آن اوال

گوید که برادرش محمد، ناظر بر رباطهایی بوده و فوت کرده و آن رباط زنی  دباغ می

ه اجیاد، و وقف دیگر واقع شریفه بنام لبابه دختر سلطان اسماعیل واقع شده در مکه محل

شده در محله شامیه با خط سویقه، و وقف دیگر واقع شده در شعب عامر که واقف آن 

 سلطان مغرب حسن بوده، و مصاریف وقف و شرطهای آن را ذکر کرده ... .

: حضرت استاد سید علوی مـالکی محتـرم  : از محمد بن ابراهیم به و بیان داشته

 .. و بعد: و بركاته  اهللالسالم عليكم و رمحة 
  تألیفات شما به  ای از مجموعه ) همراه نسخه۲۹/۷۵ی ( مورخه  ی شما به نامه

) را التحذير من التبشري) بحث ( ۷۵و  ۷۴و  ۱۷۳دست ما رسید و در صفحات (

کردم و آن را همانند بهترین بحث تلقی نمودم. خداوند شما را توفیق دهد و   مطالعه

 .)٣(حروم نگرداند...از پاداش نیک م

آیا ممکن است افراد منصف بعد از این بگوید: شیخ محمـد بـن عبـدالوهاب و 

 .دل دارند؟!!  به  نفرت و کینه ‡ اهل بیت  پیروانش نسبت به

                                                                                           
 .۱۰/۱۲۱:  مجموع فتاوی و رسائل شیخ محمد بن ابراهیم -١

 .۹/۷۴: مجموع فتاوی و رسائل شیخ محمد بن ابراهیم -٢

 .۱۲۱-۱۳/۱۲۰: مجموع فتاوی و رسائل شیخ محمد بن ابراهیم -٣
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 و مناقب فراوان او  فضیلت علی

ی تحریم زکـات بـر بنـی  مسأله  راجع به / عبدالرحمن بن قاسم نجدی  عالمه

زکـات پلیـدی مـردم   علت آن را چنین بیان داشـت کـه ص گوید: پیامبر هاشم می

باشـد، زیـرا آنهـا مردمـانی  و بنی هاشم و موالیهایشـان حـرام می ص است و بر او

 .)١(شریف هستند

و دهم که خدا و رسولش را دوست دارد،  و در شرح حدیث: پرچم را به کسی می

خدا و رسولش نیز او را دوست دارند، خداوند خیبر را به دست او فتح خواهـد کـرد. 

شود بـه  مردم آن شب را با بحث و جستجوی اینکه پرچم به کدام یک از آنها داده می

سر بردند. وقتی که صبح شد نزد پیامبر رفتند و هر یک امیدوار بودند که پرچم بـه او 

 لی بن ابی طالب کجا است؟فرمود: ع ص داده شود. پیامبر

باشد، زیرا  : این حدیث بیانگر فضیلت علی و فراونی مناقب وی می که  بیان داشته

گوید: ایـن حـدیث  می  طور خاص برای او گواهی دادند... تا آنجا که  به ص پیامبر

  پذیرند، یا اینکه والیت او را نمی  نواصبی (امثال خوارج) که  بهترین دلیلی است علیه

 .)٢(شمارند ...  او را فاسق می  نمایند و یا اینکه و را تکفیر میا

ی شیخ محمد بن  ی اهل سنت و جماعت و همچنین عقیده ی همه عقیده

را نپذیرد و بدان اقرار   هر کس والیت علی  عبدالوهاب و پیروانش بر این است که

 گرا است. ننماید ناصبی و بدعت

                                           
 ).۳/۳۳۰  :الروض الـمربعکتاب (  ۴  ی شماره حاشیه -١

 .۶۱. ص: التوحيدی ایشان بر کتاب  حاشیه -٢
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 زنان بهشت استاز زنان کامل و سید   فاطمه

  داد کـه  مژده  فاطمه  به ص پیامبر  که  آمده] ٣/٢٣٥ :فتاوی اللجنة الدائمة[در 

 باشند. ایشان سید و بزرگ زنان بهشت می

  : ... از میان مردها افراد زیـادی بـه آمده ]۷/۴۰۲فتاوی و مقاالت ابن باز: [و در 

تر  تر و فاضـل ا کامـلی آنهـ از همـه ص اند، امـا محمـد ی کمال دست یافته درجه

 ِمـنَ  َكَمـَل « فرمودنـد:  که  نقل شده ص زیرا در روایت صحیحی از پیامبر ،است
ةُ  َوآِسـيَةُ  ِعْمـَرانَ  بِنْـُت  َمـْرَ�مُ  إِالَّ  النَِّساءِ  ِمنَ  يَْ�ُمْل  َولَمْ  َكِثٌ�، الرَِّجالِ 

َ
 اْمـَرأ

�دِ  َكَفْضِل  النَِّساءِ  ىلَعَ  اَع�َِشةَ  َوفَْضُل  ، فِرَْعْونَ  ِ
َعامِ  َسائِرِ  ىلَعَ  الرثَّ  .»الطَّ

اند، اما از میان زنان جز مریم دختر عمران و  ی کمال رسیده درجه  مردهای زیادی به«

است، و فضل و   دست نیافته  آن درجه  دختر مزاحم(همسر فرعون) زن دیگری به  آسیه

 .»غذاها استگوشت بر سایر  بر سایر زنان مانند فضل و برتری آب  برتری عایشه
دختـر   فرمودنـد: خدیجـه ص پیـامبر  کـه  ثبـوت رسـیده  و در روایاتی دیگر به

همـین سـان   باشـد و بـه جزو زنان کامل می ص مادر فرزندان پیامبر لخویلد

فرمودند: ایشـان سـید زنـان   که  ثبوت رسیده  نیز به ص دختر پیامبر  فاطمه  راجع به

در میـان سـایر   ) زنانی هستند که باشند، پس اینان (پنج زن ذکر شده اهل بهشت می

 اند. ی کمال دست یافته درجه  زنان به

پیروان امام محمد بن عبدالوهاب بـدان ایمـان دارنـد و دانشـمندان   ای که عقیده

 ‘ی زهـرا فاطمه  نمایند عبارت است از اینکه: یح میی ایشان بدان تصر فرهیخته
 باشد. جزو زنان کامل و سید زنان بهشت می
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 است  ترین هدایت دهنده بزرگ   طالب علی بن ابی

گوید: ... و امـا اجمـاع: اهـل سـنت و  می / تویجری  شیخ حمود بن عبدالله

ای ابوبکر، خلفای راشدین مهدیین نامی است بر  جماعت اجماع نظر دارند بر اینکه

 .)١(عمر، عثمان و علی ...

ترین  عیسی بن مـریم بعـد از رسـول خـدا فاضـل  : و الزم است بدانید که و گفته

  و عثمــان و علــی دهنــدگان اســت، و بعــد از ایشــان نیــز ابــوبکر و عمــر هدایت

 .)٢(باشند ترین هدایت دهندگان می بزرگ

ی مؤمنان هستند، فضیلت و ارزش  والیت همه  : اهل سنت قائل به و باز گفته

کردار افرادی همچون   و به  شناسند، حقوق آنها و اهل بیت را مراعات کرده اصحاب را می

 .)٣(باشند ستمگران راضی نمی مختار بن ابی عبید و ... از دروغگویان و حجاج و ... از

دالوهاب و پیروانش خاندان شیخ محمد بن عب
ي  را دوست دارند و محبت آنها را وسیله صپیامبر

 دهند خدا قرار می  تقرب به

 سؤال شد: /از امام عبدالعزیز ابن باز

ورزند و از مقام سید مخلوقات  وهابیون با اهل بیت دشمنی می  آیا صحیح است که

 جنگند؟ این شکل می  و حقیقت دعوت وهابیون چیست؟ و چرا به کاهند؟ می

                                           
 .۱۷: ص :منتظرـمهدی الـنکر الأاالحتجاج باالثر علی من  -١

 .۱۱۳ص:  -٢

 .۷۰۹ص:    -٣



 از منظر محمد بن عبدالوهاب ‡اهل بیت   50

 

 ص و پیروان تالشگر ایشان اهل بیت پیـامبر / در پاسخ گفتند: شیخ محمد
محبت اهل بیـت و   باشند، ایشان با توسل به فضل آنها می  و قائل به  را دوست داشته

طلب عموی دعای مغفرت، رحمت و رضایت برای افرادی همچون عباس بن عبدالم

   طالـب ی چهارم علی بن ابی و فرزندان ایشان، و افرادی همچون خلیفه ص پیامبر

در توحید، اطاعت از   ) و سایر اهل بیت که و فرزندان ایشان (حسن و حسین و محمد

 .)١(جویند خداوند تقرب می  اند، به خدا و بزرگداشت شریعت الهی رهرو آنها بوده

گویـد: و از ایـن طریـق مـاجرای میـان علـی و  می )٢(ی دیگـری و ضمن رسـاله

و در اجتهـاد   بـر حـق بـوده  وقوع پیوست، از نظر اهل سنت علی  به بمعاویه

  علی  اند و علیه و همراهانش اشتباه کرده  ، و معاویه خود دو أجر را کسب نموده

أجر و پاداش ، لذا یک  و اجتهاد نموده  ، اما ایشان خواهان حقیقت بوده شورش نموده

 ی آنها راضی باد. گیرد. خداوند از همه را می

خطـاب  حجة الوداعدر   روز عرفه ص گوید: ... پیامبر می )٣(ی دیگری و در رساله

: كتـاب اهللا.  في�م ما لن تضـلوا إن اعتصـمتم بـه كإ� تار « مردم فرمودند:  به
اهلـدی وانلـور فخـذوا   فيـه  في�م ثقل�: كتاب اهللا كأيضاً: إ� تار و�قول

در میـان « .»يف أهـل بيـيت  وأهل بييت، أذكر�م اهللا  واستمسكوا به  ب�تاب اهللا

اگر بدان چنگ فرا زنید هرگز گمراه نخواهی شـد) و در   ام که شما کتاب خدا (قرآن) را جا گذاشته

گـذارم: نخسـت کتـاب  ا را در میان شما جا میفرمود: (من دو چیز گرانبه  که  روایت دیگری آمده

باشد، پس کتـاب خـدا را بگیریـد و بـدان تمسـک  حاوی هدایت و نور می  خدا (قرآن) است که

 .»آورم یاد شما می  جویید. و دیگری: اهل بیتم است، در حق اهل بیتم خدا را به
                                           

 .۱۲/۳/۱۴۱۷ »مسلمونـال«ی  های روزنامه سؤال  از جمله  -١

 . ۷/۳۶۳ :متعلقة بالفتنـمفهوم االحادیث ال -٢

 .۹/۱۴ :القرآن الکریم  الوصیة بکتاب الله -٣
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 از اهل بیت: همسران و خویشـاوندانش از بنـی هاشـم اسـت، ص مراد پیامبر

آنهـا بـا مهربـانی و   نسـبت بـه  آورد کـه یـاد مـردم مـی  اهل بیتش خدا را به  راجع به

بـر دیـن اسـالم   رفتار نمایند، آنها را اذیت و آزار نرسـانند و تـا وقتـی کـه  نیکوکارانه

 ماندگار باشند و از شریعت الهی تبعیت نمایند حقوق آنها را بپردازند. 

 : که )١( و باز آمده

شود، زیرا شخص  وفور استعمال می  در میان ما به» یا سید فالن«  س: کلمه

 باشد، آیا این حرف صحیح است؟ ی مشخصی فامیل می مخاطب با خانواده

بـرای » سـید«ی  باشد اشکالی نـدارد؛ زیـرا کلمـه  شده  ج: اگر با این نام شناخته

شود و در  می از فرزندان حسن و حسین استعمال  ، دانشمند و نسل فاطمه رئیس، فقیه

»  سـاده«عرب رئیس قـوم خـود را   ذکر است که  است. الزم به  میان مردم رایج گشته

رسـیدند،  خـدمتش می  به  که  های اطراف مدینه نیز از اعراب ص نامند. و پیامبر می

 پرسید: ای بنی فالن سید شما کیست؟ یعنی رئیس شما کیست؟ می

َ  َولََعـلَّ  َسـيِّدٌ  َهـَذا ابْـِ�  نَّ إِ « فرمود:  حسن  راجع به ص و پیامبر نْ  ا�َّ
َ
 أ

  این فرزند من سید اسـت و امیـد دارم کـه« .»...الُْمْسِلِم�َ  ِمنَ  فِئَتَْ�ِ  َ�ْ�َ  بِهِ  يُْصِلحَ 

 .»بزرگ از مسلمانان صلح و آشتی برقرار نماید  ی او میان دو گروه وسیله  خداوند به
 ص از کتاب خدا و سنت پیـامبر  است کهی شیخ محمد بن عبدالوهاب  این عقیده

ی  نمـود، و همـه و بدان باور داشـت و آن را در کتابهـایش منتشـر می  استنباط نموده

را دنبال کردند و از آن پیروی نمودنـد، اینـک   پیروان و دوستدارانش نیز همین عقیده

 گوید:  نماید و می امام معاصر با کمال وضوح و روشنی تصریح می

و   را دوسـت داشـته ص و پیروان تالشگر ایشان اهل بیت پیامبر / شیخ محمد

محبـت اهـل بیـت و دعـای مغفـرت،   باشند، ایشان با توسل بـه فضل آنها می  قائل به

                                           
 .۲۹۱-۹/۲۹۰:  مجموع فتاوی و مقاالت متنوعه  -١
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و  ص رحمت و رضایت برای افرادی همچون عباس بن عبـدالمطلب عمـوی پیـامبر

و فرزنـدان   طالـب ی چهارم علـی بـن ابی فرزندان ایشان، و افرادی همچون خلیفه

در توحید، اطاعت از خـدا و   ) و سایر اهل بیت که ایشان (حسن و حسین و محمد

 جویند. خداوند تقرب می  اند، با محبت آنها به بزرگداشت شریعت الهی رهرو آنها بوده

یکی از اصول اهل سنت و  ص محبت اهل بیت پیامبر
 جماعت است

برای نسل » سید«ی  . ظاهرا کلمهگوید: .. می / شیخ محمد بن عثیمین  عالمه

ی  شـود. و کلمـه از دختر و پسر استعمال می ل یعنی فرزندان فاطمه ص پیامبر

بـرای » شـریف«ی  شود، و برخی اوقات کلمـه می  نیز برای آنها بکار برده» فیشر«

 .)١(شود می  هاشمی استفاده

ی خویشاوندانش  عبارتند از؛ همسران ایشان و همه ص : اهل بیت پیامبر و گفته

واجب   زکات بر آنها حرام است، امثال: خاندان علی، جعفر، عباس و ... ؛ و آنچه  که

  باشد، زیرا آنها به در برابر آنها انجام شود محبت، احترام و بزرگداشتشان می  است که

آنهـا   راجـع بـه ص یـامبرباشند و پ می ص خدا ایمان داشتند و از خویشان پیامبر

ُرُ�مُ « : فرموده  چنین توصیه َذكِّ
ُ
َ  أ ْهِل  يِف  ا�َّ

َ
  اهل بیتم خـدا را بـه  راجع به« .»بَيىِْت  أ

 .»آورم یاد شما می
 ص ی ایمان است؛ زیرا پیـامبر محبت و بزرگداشت آنها نشانه  خاطر اینکه  و به

بُّوُ�مْ  َحىتَّ ال يؤمنون   واهللا« فرمودند: ِ�ُ  ِ خدا سوگند تـا وقتـی   به« .»َوِلَقَرابيَِت  ِ�َّ

باشـند، ایمانشـان   خاطر خویشاوندی با مـن دوسـت نداشـته  خاطر خدا و به  شما را به  که

                                           
 .۴۶۹ص  ۳ج  :فتاوای سؤال -١
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 .)1(»کامل نخواهد شد

  دارد: این چهار نفر خلفای هدایت یافته بیان می »معة االعتقادـل«و باز در شرح 

 �ُِسـنَّيِت  َعلَـيُْ�مْ « در حق آنها فرمـود: ص پیامبر  ای هستند که و هدایت دهنده
ُلََفاءِ  وَُسنَّةِ 

ْ
اِشِدينَ  اخل وا َ�ْعِديمن  الرَّ سـنت مـن و   بـه« .»بِانلََّواِجذِ  َعلَيَْها َعضُّ

ی بعد از مـن چنـگ فـرا زنیـد و آن را محکـم بـا  دهنده ی هدایت یافته سنت خلفای هدایت

 .)2(»دندان بن خود بگیرید
: حسن، حسین و ثابت بن قـیس نیـز از کسـانی  و باز در همان نوشتار بیان داشته

 برای آنها گواهی بهشت دادند. ص پیامبر  هستند که

ََسنُ «فرمودند:  ص پیامبر
ْ
َُسْ�ُ  احل

ْ
ْهِل  َشبَاِب  َسيَِّدا َواحل

َ
َنَّةِ  أ

ْ
حسن « .)٣(»اجل

 .»و حسن سید و رئیس جوانان اهل بهشت هستند

ْهِل  ِمنْ  لَْسَت  إِنََّك « ثابت بن قیس فرمودند:  و خطاب به
َ
 ِمنْ  َولَِكنََّك  ، انلَّارِ  أ

ْهِل 
َ
َنَّةِ  أ

ْ
 .»شما از اهل دوزح نیستی، بلکه از اهل بهشتی« .)٤(»اجل

بن امیر مؤمنان علـی  است، ایشان امیر مؤمنان ص ی پیامبر و ریحانه  حسن نوه

دنیا گشودند و در   رمضان سال سوم هجری چشم به ۱۵هستند، در   طالب بن ابی

 وفات فرمودند و در قبرستان بقیع دفن شدند.  ) در شهر مدینهه ۵۰ربیع االول سال (

ــوه ــز ن ــه  و حســین نی ــامبر و ریحان ــن ا ص ی پی ــی ب ــد عل ــان فرزن ــت، ایش س

محـرم  ۱۰دنیا گشـودند و در (  هـ) چشم به ۴هستند، در شعبان سال ( البط ابی

                                           
 .۴/۳۰۷: :مجموع الفتاوی -١

 .۷۹-۷۸/ ۵: مجموع الفتاوی -٢

 .رواه الترمذی و قال حسن صحیح -٣

 .رواه البخاری -٤
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 .)١(ی شهادت نائل آمدند درجه  ) در کربال بهه ۶۱سال 

  گیـریم، و بـا زبانمـان بـه : ما بر محبت این اصحاب خدا را گواه می و بیان داشته

جـوییم:  می  ئـهو از آن دو مـنهج گمـراه تبر ،نماییم ای آنها را تمجید می نحو شایسته

اهـل بیـت افـراط   گوینـد و راجـع بـه در حق اصـحاب ناسـزا می  منهج روافضی که

دهند، و  خود قرار می  اهل بیت را مورد دشمنی و کینه  و منهج نواصبی که ،نمایند می

حـق را دارنـد: حـق ایمـان، حـق   ت از اصحاب باشند، سـهیاگر اهل ب  معتقدیم که

 .)٢(ص ی با پیامبربودن و حق خویشاوند  صحابه

را  ص و اهـل بیـت پیـامبر: « گفتـه  در شرح قول مصنف کـه  و در همان نوشته

 گوید: می» دوست دارند

خـاطر دو ویژگـی   بـه  اصول اهل سنت و جماعت این است که  یعنی: و از جمله

، و هرگز ص اهل بیت را دوست دارند: یکی: ایمان و دیگری: خویشاوندی با پیامبر

 دهند. مورد نفرت قرار نمیآنها را 

ممکـن  ب از طریق تنفر و نفرت از ابوبکر و عمـر  بنابر این محبت علی

انـد، بـا وجـود  ابوبکر و عمر با علی دشمن بوده  چنان تلقی شود که  نیست، تا اینکه

 ستود.  بر منبر آنها را می  علی  است که  تواتر رسیده  به  هاینک

و خویشاوندی ایشان خـدا را گـواه  ص بیت پیامبرگوییم: ما بر محبت اهل  می

خاطر محبت خدا و رسولش مورد محبت و مودت خویش قـرار   گیریم، آنها را به می

 دهیم. می

بـرد، در  ص شکایت دوری قریش از بنی هاشـم را نـزد پیـامبر  عباس وقتی که

بُّـوُ�مْ  َحىتَّ ال يؤمنون    واذلي نفيس بيده« جواب فرمودند: ِ�ُ  ِ  .»َوِلَقـَرابيَِت  ِ�َّ

                                           
 .۸۱ -۵/۸۰:مجموع الفتاوی  -١

 .[ ط :االولی. دار الثریا] ۵۸۸:  شرح الواسطیة  -٢
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خـاطر   خاطر خدا و به  شما را به  جان من در دست او است تا وقتی که  کسی که  سوگند به«

 .»باشند، ایمانشان کامل نخواهد شد  خویشاوندی با من دوست نداشته
خاطر   به  ایمانشان کامل نخوهد شد تا وقتی که  سوگند یاد نمودند که ص پیامبر

باشند، این نوع از محبت سایر مسـلمانان نیـز   را دوست نداشته خدا آنها (اهل بیت)

بـه خـاطر خـدا سـایر   با آنها مشارکت دارند، زیرا بر هر مسلمانی واجب اسـت کـه

» خاطر خویشاوندی با من  و به«دند: باشد، اما وقتی فرمو  مسلمانان را دوست داشته

خاطر خدا تنهـا شـامل   بر محبت و مودت به  عالوه  این یک محبت اضافی است که

 باشد. می ص اهل بیت پیامبر

: آنها  اهل بیت عبارت است از اینکه  ی اهل سنت و جماعت راجع به پس عقیده

در خصـوص آنهـا را  ص و وصیت پیـامبر  و والیت آنها را پذیرفته  را دوست داشته

از   دهنـد، بلکـه آنهـا نمی  نمایند. و مقام و منزلتی ما فوق منزلت واقعی را به اجرا می

 .)١(اند در حق آنها تا حد الوهیت افراط نموده  جویند که می  کسانی تبرئه

ــز  می »منهــاج أهــل الســنة واجلامعــة«و در  ــد: ... اهــل ســنت و جماعــت نی گوی

آنهـا را در مقـام   هستند و الزم است که  گویند: برخی از اصحاب دارای امتیازاتی ویژه می

هستند، امثال: علـی بـن ابـی  ص از اهل بیت پیامبر  خود قرار داد، بنابراین اصحابی که

 ص بـا پیـامبر  ی کـهخـاطر قرابتـ  بـه -، عباس، ابن عباس و ... از نظر ما  طالب، حمزه
 باشند. تر از سایر اصحاب می محبوب -دارند

گوید: اهل سنت و جماعت همانند روافض در خصوص اهل بیت  می  تا آنجا که

در   پردازند، بلکه جنگ و عداوت نمی  کنند، و همانند نواصب نیز با آنها به افراط نمی

دارنـد  ص با پیامبر  ر قرابتی کهخاط  کنند، و به را دنبال می  میان آن دو منهجی میانه

                                           
 .۶۱۰-۶۰۸ص:   -١
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 .)١(دهند و منزلت و مقام واقعی را بدانها می  حق آنها را شناخته

دو   گویـد: ... مـا بـه می»  رشح السـفارينيه«کتاب  ۱۸۴  و در شرح بیت شماره

بـا   مؤمن هسـتند، دیگـری اینکـه  دلیل مؤمنان اهل بیت را دوست داریم، یکی اینکه

  دهیم، امـا بـه ستند، و از این رو آنها را بر دیگران برتری میخویشاوند ه ص پیامبر

منزلـت و مقـام واقعـی را   نمـاییم، بلکـه طور مطلق آنها را از فضیلت برخوردار نمی

ا امیـر گیریم، آنها (اهل بیت) نیز کامال بدان راضی هسـتند، زیـر برایشان در نظر می

اعـالم   سـت بـر منبـر کوفـهامـام اهـل بیـت ا  کـه  طالـب المؤمنین علی بن ابی

ابوبکر  ص بعد از پیامبر« .»األمة بعذ نبيها أبوبكر ثم عمر  خري هذه« داشت: می

 .»باشند سپس عمر بهترین خلق خدا می
کسی   گوید: ... چه روافض و نواصب می  ) راجع به۱۵۱(  و در شرح بیت شماره

 ورزند؟ میبا اهل بیت دشمنی   کند که از گروهی فرمانبرداری می

 گوید؟ طالب ناسزا می در حق علی بن ابی  نماید که کسی از آنها فرمانبرداری می  چه

 نماید...  ی مردم از بینش و رفتار آنها تنفر می همه

قبلی با اهل بیت و در   بر عکس گروه  گوید: کسان دیگری هستند که و باز می

ورزند، و پناه بر خدا در حق  دشمنی و عداوت می  طالب رأس آنها علی بن ابی

حق اهل بیت تجاوز   جویند، اینها نیز به گویند و از آنها نفرت می آنها ناسزا می

 آنها...  اینها و چه  : چه حال هر دو گروه  وای به ،اند کرده

  ای که ذکاوت و دانش گسترده  به  طالب با توجه : علی بن ابی و تحت آن گفته

 بود.  ند شهرت کسب کردهداشت

گوید: از ابـی محمـد بـن  ) می۱۱(  و در شرح اربعین نووی تحت حدیث شماره

                                           
 .۵/۲۰۴ :جمموع الفتاوی -١
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فرزند بـزرگ   که ص و فرزند دختر پیامبر ص ی رسول خدا نوه   حسن بن علی

 َسـيِّدٌ  َهـَذا ابْـِ�  إِنَّ « او را تمجیـد نمـود و فرمـود: ص باشد؛ پیـامبر ایشان می
ُ  وََسيُْصِلحُ    َ�بَارَكَ  ا�َّ

َ
این فرزند من سـید « .»الُْمْسِلِم�َ  ِمنَ  فِئَتَْ�ِ  َ�ْ�َ  بِهِ  َوَ�َعاىل

 .»نماید از مسلمانان صلح و آشتی برقرار می  ی او میان دو دسته وسیله  است و خدا به
متنازع و دارای اختالف صلح و آشتی   ی او میان دو گروه وسیله  پس خداوند به

سفیان از خالفت تنازل نمودند، و با انجام  بن ابی  برای معاویه  هبرقرار نمود، آنگاه ک

 سیادت دست یافتند.  این کار به

فرماید: ما بـر محبـت  می  کن که  توجه / سخنان این امام  ی گرامی به خواننده

از خـود   گیریم. حال صادقانه ، خدا را گواه میص اهل بیت و قرابت ایشان با پیامبر

: آیا بعد از این نیز، دلیل دیگری برای محبت اهل سنت و جماعت سؤال کن و بپرس

 ‡اهـل بیـت  نسـبت بـه -محمد بن عبدالوهاب و پیرانش نیز از آنها هستند  که -
 .الزم و ضروری است؟!!

 ‡فضیلت و دانش اهل بیت   کتابی راجع به

موقـف و موضـع   راجـع بـه / عبدالرحمن بن قاسم نجدی  شیخ محمد بن عالمه

ی تحریر  رشته  ای را به کتاب جداگانه ص اهل سنت و جماعت در برابر اهل بیت پیامبر

اسـت، ایشـان در ضـمن آن   نام داده»  وأولیاؤه ص  آل رسول الله«است و آن را   درآورده

از  اسـت. ایشـان آن را  و فقهای اهل بیت بحـث رانـده  عقائد، فضائل، فقه  کتاب راجع به

 است.  نموده  خالصه / ی ابن تیمیه نوشته»  ةالنبوي ةمنهاج السن«کتاب 

  نسبت بـه  ی نهایت محبت، مواالت، بزرگداشت و محبتی صادقانه این نیز نشانه

 باشد. می ص اهل بیت پیامبر
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ترین اهل بیت  فاضل إل ، حسن و حسین علی، فاطمه
 باشند می

  کسانی هسـتند کـه ص گوید: اهل بیت پیامبر می :شیخ عبدالعزیز سلمان 

باشد، آنها هـم عبارتنـد از: خانـدان علـی، جعفـر، عبـاس و  بر آنها حرام می  صدقه

نیز  ص ی احزاب همسران پیامبر ی سوره حارث بن عبدالمطلب و طبق مضمون آیه

 ص پیـامبر  ، حسن و حسـین کـه ، فاطمه زو اهل بیت ایشان هستند؛ اما علیج
ی اهـل  ا را زیر عبای خود قرار داد و دعایی مخصوص در حق آنها خواند از همـهآنه

 :   گفت: قحطانی در حق آنها چنین سروده  تر هستند... تا آنجا که بیت فاضل

 أكرم بفاطمة البتول وبعلها
 

 محمد سبطانـوبمن مها ل 
 

 غصنان أصلهام بروضة أمحد
 

 درّ األصل والغصنان  هللا 
 

های  احترام بگیر؛ نوه ص های محمد ی پاکدامن و همسرش و از نوه فاطمهاز «

ی احمـد اسـت، زیبـایی اصـل و  اصل آنها باغچـه  هستند که  دو شاخه ص پیامبر

 .»از آن خدا است  شاخه
نهایت محبت، احترام و بزرگداشت را  ص اهل بیت پیامبر  اهل سنت نسبت به

خاطر یـاری   و مسلمان هستند و به ص پیامبر دهند، زیرا آنها از خویشان انجام می

دین خدا مورد امتحان و آزمایش الهی قرار گرفتند، پس احترام و نیکـی در   رسانی به

 .)١(است... ص حق آنها، احترام و بزرگداشتن در حق پیامبر

دارد  اعـالم مـی  آری این یکی از پیروان شیخ محمد بـن عبـدالوهاب اسـت کـه

، حسـن و  و در رأس آنها علی، فاطمـه ‡ بزرگداشت اهل بیتمحبت و احترام و 

                                           
 .۷۰۰الکواشف الجلیة عن معانی الواسطیة: ص:   -١
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 واجب است. ‡ حسین

ترین، داناترین و  ترین، ماهر عاقل  طالب علی بن ابی
 ترین اصحاب است حافظ

ترین و مـاهرترین  عاقل طالب گوید: ... علی بن ابی بن جبرین می  شیخ عبدالله

داشتند، دوران کـودکی را زیـر نظـر  شجاعت و دلیری شهرت  باشد، ایشان به انسان می

سپری نمودند، در ابتدای نزول وحی نوجوانی نونهـال بودنـد، او نخسـتین  ص پیامبر

  ایمان آورد، سپس از همان اوائل (قبـل از هجـرت) بـه ص پیامبر  به  کودکی است که

دیـن اسـالم   کودک و کم سن و سال بـود و بـه  خاطر اینکه  پیوست، اما به ص پیامبر

همـراه  ص پیـامبر  دفاع نمایند، و هنگامی کـه ص ایمان داشت، نتوانستند از پیامبر

ابوبکر هجرت نمود، علـی را جـای خـود جاگذاشـت و او را بـر رختخـواب خـود 

رزنـدانی همچـون: حسـن، ازدواج نمـود و ف  خواباند، سپس بعد از هجرت با فاطمه

نیز بعد از شـش مـاه از فـوت   دنیا آورد و فاطمه  حسین، محسن و ام کلثوم را برای او به

بـا زنـان دیگـری ازدواج نمـود و   بعد از فـوت فاطمـه  پدرش وفات فرمودند، علی

مردم با  او عطا کرد، و بعد از شهادت عثمان  خداوند از آنها نیز فرزندان دیگری را به

او شـورش   انتخاب کردند، اما اهل شام بر علیه  عنوان خلیفه  بیعت نمودند و او را به او

او قیـام   کردند و برخـی از اصـحاب نیـز علیـه می  کردند و قاتلین عثمان را از او مطالبه

خاطر انتقام از قاتلین عثمان راهی عراق شدند، از این رو در دوران خالفـت   کردند و به

  اتمام برسانند.  وقوع پیوست و نتوانستند خالفت را به  آشوبهای زیادی به و  ایشان فتنه

جـا  ص ی پیـامبر عنوان سرپرست خـانوده  به  ی تبوک که جز در غزوه  علی

در سال نهم هجری بعد  ص بودند، پیامبر ص ها همراه پیامبر ماند، در سایر غزوه

 حجاج ابالغ نماید.  ا بهأمان و تعلیمات ر  از ابوبکر او را فرستاد تا که



 از منظر محمد بن عبدالوهاب ‡اهل بیت   60

 

تر بودند، از  ای قوی ی اصحاب داناتر و دارای حافظه از همه  و از نظر علم و فقه

گشت، خیر و برکت زیادی را در بر داشت،  می  این رو اگر علم و دانش ایشان خالصه

یافت خود  کرد، پس اگر نصی را نمی می  زیرا ایشان از منقوالت و دالیل استفاده

اجتهاد خود   و ... بنا به»  زبیه«ی  در قضیه  داد، همچنانکه کرد و نظر می میاجتهاد 

 .)١(فتوی را صادر نمود

بهشـتی بـودن   دارد: و بـه چنین بیان مـی» ١٧١ ص: معة االعتقادـل«و در شرح 

، ما نیز  در حق آنها گواهی بهشت داده ص پیامبر  کسانی همچون حسن و حسن که

 دهیم. گواهی می

اهل سنت در صدد کسب رضایت اهـل بیـت   اینکه  : ... خالصه بیان داشته و باز

جـا   در حـق آنهـا را بـه ص دهند و سـفارش پیـامبر نهایت تالش خود را انجام می

ُرُ�مُ « فرمود:  آورند که می َذكِّ
ُ
َ  أ ْهِل  ىِف  ا�َّ

َ
  اهل بیتم خدا را بـه  راجع به« .)٢(»بَيىِْت  أ

 .»آورم یاد شما می
  اینکـه  دارند، نظر به  و ایمانشان نیز واهمه  در این خصوص از نقص عقیده و آنها

  اهل بیت، امتش را تهدید نمودنـد، آنگـاه کـه  ضمن روایت زیر راجع به ص پیامبر

   واذلي نفيس بيده« هاشم را برایش بازگو نمود، فرمودند: عباس دوری قریش از بنی
بُّوُ�مْ  َحىتَّ ال يؤمنون  ِ�ُ  ِ  .)٣(»َوِلَقَرابيَِت  ِ�َّ

  خاطر خدا و به  شما را به  جان من در دست او است تا وقتی که  کسی که  سوگند به«

 .)٤(»باشند، ایمانشان کامل نخواهد شد  خاطر خویشاوندی با من دوست نداشته

                                           
 .]التوفیقیةمکتبة ـال[ط.  ۳۶-۳۵ص:  فتاوی ابن جبرین:  -١

 .۲۴۰۸: مسلم  اخرجه -٢

 است.  و احمد شاکر نیز آن را صحیح شمرده  خود گزارش داده »مسندـال«امام احمد آن را در  -٣

 .۲/۲۲۵شرح العقیدة الواسطیة:  -٤



 
 

 

 

 

را دوست دارند اهل سنت و جماعت   علی  کسانی که
 باشند می

ده یـه در شـرح عقیـمیخ االسـالم ابـن تیخ صالح الفوزان در معرض گفتار شیش

را  ص : و اهـل بیـت پیـامبر شـیخ االسـالم بیـان داشـته  د: آنجا کهیگو ه مییواسط

آنهـا را   راجـع بـه ص ی پیـامبر و آن توصـیه  دوست دارند و والیت آنهـا را پذیرفتـه

ـُرُ�مُ « در غدیر خـم فرمـود:  نمایند که عات میمرا َذكِّ
ُ
َ  أ ْهـِل  يِف  ا�َّ

َ
 .)١(»بَيْـيِت  أ

 .)2( »آورم یاد شما می  اهل بیتم خدا را به  راجع به«
در  /: شـیخ السـالم این سخن شیخ االسالم گفته  شیخ صالح الفوزان راجع به

و اعـالم   این سخن خود منزلت اهل بیت از منظر اهل سنت و جماعت را بیان داشته

 را دوست دارند. صر آنها اهل بیت پیامب  که  نموده

بر آنها حرام است اهل   صدقه  یعنی کسانی که ص اهل بیت: خاندان پیامبر

عبارتند از: خاندان علی، جعفر، عقیل، عباس، حارث بن   شوند، که می  بیت نامیده

آنها   خداوند راجع به  که  و دخترانش. همانگونه ص عبدالمطلب، همسران پیامبر

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

                                           
 .۲۴۰۸: مسلم  اخرجه -١

 .معارفـمكتبة الط. ،۱۹۵ص:: العقيدة الواسطية  -٢
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 مي« ٣٣األحزاب: [ ﴾�ِه�ٗ َ�طۡ 
ً
خواهد پلیدي را از شما اهل بیت (پیغمبر)  خداوند قطعا

 پاك سازد
ً
 .»دور کند و شما را کامال

آنها نهایت احترام و بزرگداشت را   و نسبت به  اهل سنت آنها را دوست داشته

است و همچنین خدا و  صآنها احترام از پیامبرنمایند، زیرا احترام از  رعایت می

ٓ  قُل﴿فرماید:  اند؛ خداوند می رسولش بدان (احترام از اهل بیت) دستور داده َّ� 
 �ۡ

َ
جۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡ ٱ إِ�َّ  ًراأ ةَ ل در برابر آن از شما « . ]٢٣الشوری: [ ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ِ�  َمَودَّ

:  ی(یعن ام مرا دوست داشته باشید یخاطر خویشاوند خواهم مگر آن که به ینم یپاداش و مزد

و   من  میان  که  است  یا ینسب  یو نزدیک  در قرابت  یو دوست  طلبم، مودت یاز شما م  آنچه  بلکه

و شما وجود دارد، در نظر آورید و  من   میان  را که  یو پیوند  فقط صله  شما وجود دارد، پس

  تازید و میان ینم  عجوالنه  باشید، بر من  را در نظرداشته  قط اینکنید و اگر ف  را رعایت  همان

 .») برسانم  آنان  را به  دعوت  این  دهید که یم  و اجازه  کرده  یرا خال  و مردم  من
شیخ   آنچه  از جمله-  نقل شده ص محبت اهل بیت روایاتی از پیامبر  و راجع به

در صورت التزام، استقامت و پایدار ماندنشـان بـر دارد  بیان می  که -نمود  بدان اشاره

، الزم است مورد محبت و مودت قرار بگیرنـد [هماننـد: عبـاس و ص سنت پیامبر

با سنت و اخالق دینـی مخالفـت   فرزندانش و علی و فرزندانش]. اما در صورتی که

هـل جـایز نیسـت، اگـر از ا  هیچ وجه  ورزیدند و از آن روی گرداندند محبت آنها به

 بیت نیز باشند.

 ص ی پیـامبر توصـیه«یعنی آنها را دوسـت دارنـد. و   »:والیت آنها را پذیرفته«
  نماینـد. و آن را تطبیق می  یعنی بدان عمل نموده»: نمایند آنها را مراعات می  راجع به

  است. راجـع بـه  معنی استخر و رودخانه  در اینجا به» غدیر»: «در غدیر خم فرمود«

انـد:  دهنـد، و یـا گفته غدیر را بدان نسبت می  اند: نام مردی است که گفته نیز» خم«

  کـه  شده  است و از این رو غدیر بدان نسبت داده  هم آمیخته معنی درختان در   خم به

 است.  در آن واقع شده
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  ایـن رودخانـه  بازگشت و به  طرف مدینه  به حجة الوداعاز  ص پیامبر  وقتی که

ـُرُ�مُ « نمود:  روایت زیر اشاره  ضمن آن به  داد که  ی را ارائها رسید، خطبه َذكِّ
ُ
َ  أ  ا�َّ

ْهِل  يِف 
َ
 .»بَييِْت  أ

  خدا بدان دستور داده  آورم که یاد شما می  اهل بیتم دستوراتی را به  یعنی: راجع به

 ننمایید. آنها را مورد احترام، اکرام و بزرگداشت قرار دهید و حقشان را پایمال  است، اینکه

برخی   او خبر داد که  عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف به  و وقتی که

 ص کنند، پیامبر و با آنها نیکی نمی  ی رحم را در حق آنها ترک کرده از قریش صله
ال « »جان من در دست او است  کسی که  سوگند به«   .»واذلي نفيس بيده« فرمود:

  تا وقتی که »ولقرابيت  حىت �بو�م هللا«. »واهد شدایمانشان کامل نخ«» يؤمنون

 باشند:  دو چیز دوست نداشته  یابی به خاطر دست  شما را به

 خاطر خدا؛ زیرا اهل بیت، اولیا و دوستان خدا هستند.  به نخست:

، زیرا دوست داشتن آنها راهـی اسـت ص خاطر خویشاوندی با پیامبر  به دوم:

 و احترام از ایشان). ص برای کسب رضایت پیامبر

َ  إِنَّ « فرمود: ص پیامبر ِ  ِمنْ  ِكنَانَةَ  اْصَطىَف  ا�َّ
َ

 ِمنْ  َواْصَطىَف  إِْسَماِ�يَل، َودل
 .»َهاِشمٍ  بَِ�  ِمنْ  َواْصَطَفاِ�  َهاِشٍم، بَِ�  قَُر�ٍْش  ِمنْ  َواْصَطىَف  قَُر�ًْشا، ِكنَانَةَ 

را انتخـاب کـرد و از میـان فرزنـدان  ؛خداوند فرزندان اسماعیل بن ابراهیم 

ی قـریش  طایفـه  ی کنانه را انتخاب نمود و از قبیله  بن خزیمه  ی کنانه اسماعیل قبیله

هاشم (فرزندان هاشم بن  را انتخاب نمود و از قریش نیز بنی  (فرزندان مضر بن کنانه)

بـن   للـههاشـم نیـز مـرا (محمـد بـن عبدا عبدمناف) را انتخاب کـرد و از میـان بنی

عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصی بن کالب بن مره بن کعب بن لؤی بـن 

غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مضر بـن 

 نزار بن معد بن عدنان) برگزید.
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: عرب بر سایر مردم برتری دارند و از میـان عـرب  این حدیث بیانگر آن است که

ها برتری دارد،  هاشم بر سایر طایفه برتری دارد، و از میان قریش نیز بنی  ر همهقریش ب

ی  از همه ص تر است؛ پس شخص پیامبر ی بنی هاشم افضل از همه ص و پیامبر

از   هاشـم کـه تر و نسب ایشان نیز بر سایر ملتها برتری دارد از ایـن رو بنی مردم بزرگ

 باشند. می  ویژههستند داری فضیلتی  صخویشان پیامبر

گوید: کسانی  می» م يكن ناصبياـشيخ االسالم ابن تيميه ل«ی کتاب  و در مقدمه

باشند، آنها (اهل سنت و جماعت)  را دوست دارند اهل سنت و جماعت می  علی  که

ی چهارم از خلفای راشدین و یکی از سابقین اولین و  ) را همانند خلیفه ایشان (علی

 .)١(نمایند ی بهشت را دریافت نمودند، حساب می در این دنیا مژده  یکی از ده نفری که

ٓ  قُل﴿:  خداوند فرموده  ی زیر که و در شرح آیه َّ�  �ۡ
َ
جۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
 إِ�َّ  ًراأ

ۡ ٱ ةَ ل  (ترجمه آن گذشت). . ]٢٣الشوری: [ ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ِ�  َمَودَّ

 صپیامبر  باشند، که می ‡ بیت اهل» قربی«ی  گوید: قول سوم: مراد از کلمه می
آنها را مورد محبت و احترام و اکرام قرار دهند، و این، یـک حـق   از امت اسالمی خواسته

شود، زیرا امت اسالمی در برابر افراد صالح و پایـدار   باید در برابر آنها انجام داده  است که

  راعـات نماینـد و بـهبایـد آن را م  حقـی دارنـد کـه ص بر دین خدا از اهل بیـت پیـامبر

 .)٢(مقتضای شریعت اسالمی آنها را مورد محبت، مودت، احترام و بزرگداشت قرار دهند

گوید: این موقف مسـلمانان در برابـر  می  و در تعلیقات مختصر خود بر طحاویه

و خواهان ایـن   باشد، از خدا برای آنها طلب مغفرت نموده می ص اصحاب پیامبر

ای در دلشان قرار ندهـد، زیـرا  اصحاب و اهل بیت کینه  نسبت بهخداوند   هستند که

و حق ایمان را بر مسلمانان دارند و مذهب  ص اهل بیت حق خویشاوندی با پیامبر

                                           
 .. ط. دار الوطن ۵ص:   -١

 .۱/۳۳۵ :الفتاوی -٢
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و والیـت   را دوست داشته ص : اهل بیت پیامبر اهل سنت و جماعت این است که

 نمایند. آنها را مراعات می

 ص اهـل بیـت پیـامبر  نمایند و نسبت به می اما نواصب: والیت اصحاب را رعایت
دشمنی و عداوت با   اند که شده  دل دارند، از این رو نواصب نامیده  را به  بغض و کینه

 . )١(اند را بر پیشانی خود نصب نموده ص اهل بیت پیامبر

هستند؛ خداوند  ‡نخستین افراد اهل بیت ص : همسران پیامبر و باز گفته 

َما﴿فرماید:  می صهمسران پیامبر  متعال در خطاب به ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�َّ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ 

َ
 « . ]٣٣األحزاب: [ ﴾�هِ�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

ً
خداوند قطعا

 پا یخواهد پلید مي
ً
 .»سازد کرا از شما اهل بیت (پیغمبر) دور کند و شما را کامال

گیرنـد عبارتنـد از: همسـران  تحت اهل بیت قرار می  افرادی کهاین نخستین بنابر

سپس خویشاوندانش از خاندان عباس، ابوطالب و خاندان حـارث بـن  ص پیامبر

 .)٢(عبدالمطلب

طور   ی اصحاب به : برتری میان مهاجرین نیز وجود دارد: برترین همه و باز گفته

طور مطلق   باشند، اینها به میاطالق خلفای راشدین (ابوبکر، عمر، عثمان و علی) 

 .)٣(بر سایر اصحاب برتری دارند

، ص ی چهـارم، پسـر عمـوی پیـامبر طالب: خلیفه : ... علی بن ابی و باز گفته 

و دو سید  ص ی پیامبر و پدر حسن و حسین دو نوه ص دختر پیامبر  همسر فاطمه

جوانان اهل بهشت است، جهاد، شجاعت، عبادت، علم، زهد و ... ایشان مشهور و 

 .)٤(باشد معروف می

                                           
 .اصمةعالط. دار  ۲۲۷ص:   -١

 ۲۳۵ص:  -٢

 .باشراف عبدالسالم سلیمانول ط. ا ۲۳۱ص: :معة االعتقاد البن قدامةـشرح ل  -٣

 .۲۳۴ص:   -٤
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 باشـند: اهل بهشت می  برای حسن و حسین گواهی دادند که ص : پیامبر و گفته

ََسنُ «
ْ
َُسْ�ُ  احل

ْ
ْهِل  َشبَاِب  َسيَِّدا َواحل

َ
َنَّةِ  أ

ْ
اهـل حسن و حسین سید جوانان « .)١(»اجل

 .)2(»بهشت هستند
 ص گوید: پیـامبر می ب سفیان بن ابی  صلح حسن بن علی با معاویه  و راجع به

 َسـيٌِّد، َهَذا ابِْ�  إِنَّ « فرمود:  نمود، آنجا که  اشاره  این قضیه  ای به ضمن نقل معجزه
ُ  وََسيُْصِلحُ  این فرزنـد مـن سـید « .)٣(»الُْمْسِلِم�َ  ِمنَ  َعظيمت� فِئَتَْ�ِ  َ�ْ�َ  بِهِ  ا�َّ

 .»نماید از مسلمانان صلح و آشتی برقرار می  ی او میان دو دسته وسیله  است و خدا به
سفیان انجام داد مصالح  بن ابی  در برابر معاویه  با تنازلی که  حسن بن علی

 .)٤(هنگفتی را برای مسلمانان بازگرداند...

نیـز  /ی اهل بیت است؛ و جعفر صـادق یکی از ائمه  : زید بن علی و گفته

 باشد. از علمای اهل سنت و علمای سلف می

ی اهل  طور واضح و روشن عقیده  ضمن این عبارات فراوان به - الله حفظه-شیخ 

گوید:  ح و روشن میدارد و صری بیان می ‡ سنت و جماعت را در برابر اهل بیت

 باشند. ل سنت و جماعت میرا دوست دارند اه  علی  کسانی که

بیان داشتیم باز راهی برای دشمنان این دعوت مبارک باقی   که  آیا بعد از تمام آنچه

 ) آنها را متهم نمایند.ص ترین تهمتها (تنفر از اهل بیت پیامبر تا با زشت  مانده

ٓ  َوقُۡل ﴿ ۚ َ�ٰ لۡ ٱ َوزََهقَ  قُّ �َۡ ٱ ءَ َجا  .]٨١اإلسراء: [ ﴾٨١ ازَُهوقٗ  َ�نَ  ِطَل َ�ٰ لۡ ٱ إِنَّ  ِطُل
 .»یقینا باطل نابود شدنی است ،و بگو: حق آمد، و باطل نابود شد«

                                           
 است.  ) این روایت را گزارش داده۱۰۹۹۹امام احمد در مسند خویش (  -١

 .۲۳۹ص:  -٢

 است.  این را گزارش کرده ،۲۷۰۴: بخاری  -٣

 .۲۶۱ص:   -٤



 
 

 

 

 

 خاتمه

در اینجا قلم از نوشتن باز ایستاد و امیدوارم که همراه با آن هرگونه دروغ و اتهام 

اسالم، حفظ مقام توحید، در برابر این شیخی که تمام حیاتش را برای دفاع از دین 

اخالص عبادت برای خداوند متعال، دور انداختن شرک و دشمنی با اصحاب پیامبر 

 و تحقیق توحید و محبت موحدان به کار بست، متوقف شود.

کنم که با عقل و فکرش از تبعیت  در اینجا روی سخنم را متوجه هر مسلمانی می

او   رهاند، و خطاب به خود را میجوید و از تقلید کورکورانه  یمذموم دوری م

و کتابهای این   نوشته  شود این است که به از شما خواسته می  گویم: تنها چیزی که می

و بسیاری   ،ادبی را نشان داده یبسیاری از مردم در حق او ب  نمایید که  نویسنده مراجعه

 اند. م و منزلت وی پی بردهامق  نیز به

اهل بیت کرام نهایت   آنها نسبت به  ر این است کهعبارات و سخنان آنها بیانگ

اهل بیت از حقوق آنها   شناختی کامل نسبت به و با  محبت، مودت و احترام داشته

نمایند و دشمنان نواصب و... آنها را  و از فضائل و مناقب آنها بحث می  دفاع نموده

 دهند. مورد نکوهش قرار می

، »التوحید«کنم: کتاب  شما معرفی می  را به  ی گرامی! اینک چند نوشته خواننده

آداب «، »نواقض اسالم«، »قواعد چهارگانه«، »گانه اصول سه«، »کشف شبهات«

و کتاب و فتاواهای ایشان و سایر دعوتگران این منهج   و... سایر نوشته» رفتن به نماز

 . باشد می مبارک بعد از ایشان
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قـرار بـده، و بـا  ص سنت صـحیح پیـامبرخوانی در کنار قرآن و  آنچه را که می

 یابی؟ آیا چیزی مخالف کتاب و سنت را در آن می  بدان نگاه کن که  نگرشی منتقدانه

اهـل بیـت   ی شیخ محمد بن عبدالوهاب و فرزندان و پیروانش نسـبت بـه عقیده

و رفتار سلف صالح با آنها نیست و نهایت  ص خارج از وصیت پیامبر ص پیامبر

 آورند. جای می  و رعایت حقوق را در برابر آنها به محبت، مودت

نمایند؛ همانند نواصب و  آری آنها مطابق منهج شریعت اسالم رفتار می

گرایان و پیرانشان افراط  ورزند، و همانند افراط همراهانشان تقصیر و کوتاهی نمی

در برابر شوند و   معصوم و مقدس خوانده  کنند، زیرا حق اهل بیت این نیست که نمی

 آنها افراط شود.

بر منهاج و سنت نبوی   این شرط است که  و رعایت حقوق اهل بیت مشروط به

 باشد.  و از راه و روش او بیرون نرفته  پایدار مانده

خـاطر   خدا سـوگند شـما را بـه  گویم: به تمامی نوادگان اهل بیت می  در پایان به

 ص رو سنت پیامبر  شما را دنباله  کسب رضایت الهی دوست داریم، خوشبختیم که
و سـنت   ی دفـاع از عقیـده بینیم، بدون شک شما از سـایر مـردم بیشـتر شایسـته می

بـدعتی   در راه نشر آن و برداشتن هرگونـه  را دارید و بر شما الزم است که صپیامبر

 تالش نمایید.  یافته بدان راه  که

  از میان نوادگـان اهـل بیـت را بـهظهور جمعی دانشجو   دانم که در پایان الزم می

اند و  با بینشی سـلفی در راه تبلیـغ دعـوت اسـالمی قـدم برداشـته  دهم که  مژده  همه

 »العقيــدة يف أهــل البيــت بــني االفــراط والتفــريط«کتــاب ارزشــمند   بــه  مراجعــه

 کنم.  سفارش می  همه  ی: دکتر سلیمان سحیمی را به نوشته

 و آله وصحبهوصلّی اهللا وسلّم علی حممد 

 منيـالرب الع  واحلمد هللا



 
 

 

 

 

 

 ای اهل بیت رسول خدا،

محبت شما طبق دستور خداوند در قرآن 

 است.  فرض و واجب گشته

 

برای عظمت و بزرگی شما همین کافی 

هر کس بر شما درود نفرستد   است که

 نخواهد شد.  نمازش پذیرفته
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