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مرسلني حممد ـوالسالم علی سيّدنا وسيّد االنبياء وال الةمني والصّ ـلاحلمد هللا رب العا

 .مجعنيوعلی آله وصحبه أ

گوید (اهل بیت) یعنی ساکنین آن وکسانی  می ابن منظور صاحب کتاب لسان العرب
 ، یعنی نزدیکترین افراد به وي.(واهل الرجل) یعنی خانواده مرد که در خانه اسکان دارند

دامادش علی (ره) می شود  شامل همسران و دختران ایشان و صاهل بیت پیغمبر و
باشند راغب  می اش مردانی که جزو خانواده بیت پیغمبر یعنی همسرانش و گفته شده آل و

یا  شود که تحت عنوان نسب یا دین و می اهل الرجل) به افرادي گفتهگوید ( اصفهانی می
تبدیل به  - ها -از نظرساختاري کلمه آل اهل بوده که  چیزهاي مشابه آن جمع شوند. و

 نظر اهل از آل و و آل شده. همزه شده و أأل گردید سپس تخفیف درآن صورت گرفت و
 فرزندان و اند اهل الرجل (خانواده مرد) یعنی زنان و اهل لغت گفته معنا یکسان هستند و

 :م کرددر این مورد به چند آیه قرآن استدالل خواهی و باشد نزدیکان وي می
 زن عزیز مصر به شوهرش گفت: 

ۡهلَِك ُسوٓ ﴿ 
َ
َراَد بِأ

َ
 .]25یوسف: [ ﴾ًءاقَالَۡت َما َجَزآُء َمۡن أ

در  ÷از زبان موسی  سزاي کسیکه به همسرت سوء قصد داشته باشد چیست .. و

ٓ َءا�َۡسُت نَارٗ ﴿ آمده:چنین قرآن  ۡهلِهِ ٱۡمُكُثٓواْ إِّ�ِ
َ
ٓ َءا�ِيُ�م ّمِۡنَها بَِقبٍَس َ�َقاَل ِ� ِجُد � لََّعّ�ِ

َ
ۡو أ

َ
أ

 .]10[طه:  ﴾ىَ�َ ٱ�َّارِ ُهدٗ 
 موسی به همسرش گفت اینجا بمانید من آتشی را از دور دیدم شاید خبري را از آن برایتان«
 .»بیاورم
 همسر گرامیش آمده: و ÷از زبان ابراهیم  و

ۡمرِ ٱ﴿
َ
َ�ۡعَجبَِ� مِۡن أ

َ
ۡهَل ٱۡ�َۡيِت� إِنَُّهۥ َ�ِيدٞ قَالُٓواْ �

َ
ِ َوَ�رََ�ُٰتُهۥ َعلَۡيُ�ۡم أ ِۖ رَۡ�َُت ٱ�َّ ِيٞد  �َّ َّ�

  .]73هود: [ ﴾٧٣
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 گمان خداوند ستوده و برکات خدا شامل حال شما باد بی اي اهل بیت نبوت رحمت و«
 .»بزرگوار است

  گیرد می برآل: زنان و فرزندان را در -1
استدالل  ذکر شده صتطهیر که در آن زنان پیغمبر  براي اثبات این قول به آیه

 فرماید: که می اند نموده

لَٰوةَ َوَءا�َِ� َوقَۡرَن ﴿ قِۡمَن ٱلصَّ
َ
� َوأ وَ�ٰ

ُ
َج ٱلَۡ�ِٰهلِيَّةِ ٱۡ� َكٰوةَ ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ ٱلزَّ

ۡهَل ٱۡ�َۡيِت َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�طۡ 
َ
ُ ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم ٱلرِّۡجَس أ َما يُرِ�ُد ٱ�َّ ۥٓۚ إِ�َّ َ َورَُسوَ�ُ ِطۡعَن ٱ�َّ

َ
� ِه�ٗ َوأ

َ َ�َن لَِطيًفا خَ َوٱۡذُكۡرَن َما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمۡن  ٣٣ � إِنَّ ٱ�َّ ِ َوٱۡ�ِۡكَمةِ  ﴾٣٤بًِ�ا َءاَ�ِٰت ٱ�َّ
 .]34-33األحزاب: [

خواهید پرهیزگار  می شما مانند هیچ یک از زنان دیگر نیستید . اگر صاي همسران پیامبر« 
باشید صدا را نرم و نازك نکنید که بیمار دالن چشم طمع به شما بدوزند و بلکه به صورت 

میان دري خود بمانید و همچون جاهلیت پیشین ها و در خانه شایسته و برازنده سخن بگویید
پا دارید و زکات را بپردازید و از خدا و نماز را بر و مردم ظاهر نشوید و خود نمایی نکنید

خواهد پلیدي را از شما اهل بیت دورکند و شما را کامال  می پیغمبرش اطاعت کنید خداوند قطعا
شود یاد  می مبر را که در منازل شما خواندهپیغ و آیات خدا و سخنان حکمت انگیز پاك سازد .

  .»گمان خداوند دقیق و آگاه است کنید بی
کند و خطاب  می بحث صباره همسران مکرمه رسول اهللا این آیه از ابتدا تا انتها در

شما اهل بیت دور  خواهد پلیدي را از می خداوند قطعا«: فرماید می به آنان در وسط آیه
 را باقی نگذاشته که بگویم آل بیت یا اهل بیت شامل زنان پیغمبر جاي هیچ بحثی و نماید
 همچنانکه دیدي آغاز آیه به آنان شروع شود زیرا سیاق آیه کامال بر آن داللت دارد و نمی
 .»یابد می شود و به آنان نیز خاتمه می

 هبه ضمیر جمع مذکر تغیر پیدا کرد اما کسیکه بگوید چرا در آیه از نون جمع مونث و

ِ لَۡسُ�َّ َ�ٰنِسَ ﴿: فرماید می یعنی در ابتدا و  ﴾ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوقَۡرَن ﴿ پس از آن گفته و ﴾آَء ٱ�َِّ�ّ
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ُ ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم ٱلرِّۡجَس ﴿ سپس گفته ﴾َوٱۡذُكۡرنَ ﴿  در عنكنّ و نگفته  ﴾إِ�ََّما يُرِ�ُد ٱ�َّ
 سپس به ضمیر مذکرگویم در ابتدا خطاب مخصوص همسران ایشان است  می جواب

باشد  می هم سید آنها صتغیر پیدا کرده تا مردان هم به اهل بیت داخل شوند که رسواهللا 
هرگاه درجاي مردان به مجموع زنان اضافه شوند از نظر ادبیات عربی نون جمع مونث  و

(واذكرن فی   .فرماید می و بعد از آن مستقیما به ضمیر جمع مذکر تغیر خواهد کرد

اللهم صل علی حممد « :گوییم می (دلیل دوم تشهد است)، زیرا ما در تشهد ).بيوتكن

و علی  اللهم صل علی حممد«در جایی صیغه آنرا  :که امام بخاري  »وعلی آل حممد

 لو همچنین ام المومنین عایشه  باشد می تفسیر آل آورده که ظاهراً »ذريتهازواجه و

دٍ «: گوید می َمَّ بِعَ آلُ حمُ ا شَ رٍّ  صمَ امِ بُ عَ نْ طَ  صخانواده پیامبر«یعنی:  (متفق علیه) »مِ
رامی ایشان را نیز که مشخص است آل، همسران گ ».هیچگاه از نان گندم سیر نشدند

 .گیرد می بردر
 آنان حرام شود که زکات بر می قول دوم این است که آل بیت به کسانی گفته – 2

 جود دارد:این زمینه و دو رأي در باشد و می
بن  ایشان محمد گردد میچون نسب پیامبر به هاشم بر بنوهاشم و بنوعبدالمطلب: 1

و عموي عبدالمطلب یعنی  باشند، مطلب برادر هاشم می عبداهللا بن عبدالمطلب بن هاشم
 بزرگ پیامبر است. پدر

: روایت کرده صخدا  که از پیامبر سفقط بنوهاشم: زیرا حدیث زید بن ارقم  -2
مُ « كُ رُ كِّ ذَ يْتِي أُ لِ بَ مُ اهللاََّ يفِ أَهْ كُ رُ كِّ ذَ يْتِي أُ لِ بَ مُ اهللاََّ يفِ أَهْ كُ رُ كِّ ذَ تِي أُ يْ لِ بَ در «. یعنی »اهللاََّ يفِ أَهْ

ام خدا را بیاد داشته باشید برآن داللت دارد. به زید گفته شد اهل بیت  خصوص خانواده
و آنها هم آل علی، آل  آنها حرام شده کسانیکه صدقه بر ایشان چه کسانی هستند گفت:

 (اخرجه مسلم).  .»باشند می عقیل، آل عباس و آل جعفر
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له ل انه اخذ مترة من الصدقة فقا« :اند م استدالل کردهه سو به حدیث حسن بن علی 

 متفق علیه).( .»محمد وال آلل حممدـاهنا ال حتل ل ص يالنب

فرمود صدقه براي  صداشت، پیغمبر ن علی خرمایی را از بیت المال برحسن ب« 
 .»آل محمد حالل نیست محمد و

فضل بن عباس هم  به حدیث عبدالمطلب یا مطلب بن ربیعه و براي اثبات راي دوم
یشان خواستند تا آنها را جهت و از ا رفتند صاستدالل کرداند آنها خدمت رسواهللا 

ت آورند صدقات مردم منصوب نماید و از این راه در آمدي را بدس آوري زکات و جمع
به آنان  صخدا  باشند، ولی پیامبر می زیرا عاملین زکات خود جزو افراد مستحق زکات

 (مسلم). باشد نمی آل محمد روا جواب رد داد و فرمود زکات وصدقات براي محمد و
عبدالمطلب بن ربیعه بن  شود که فضل بن عباس بن عبدالمطلب و می پس معلوم

شند و زکات و صدقات بر ایشان با می خانواده پیغمبرالحارث بن عبد المطلب از افراد 
 .باشد نمی حالل
 تمام امت ایشان است: صنبی  آل بیت -3

 شود می باشد آل بیت ایشان محسوب صتابع رسواهللا یعنی هر کس که مسلمان و
یعنی: هرکس که پیروي شخصی باشد اتباع وي به  »آل الرجل اتباعه«اند:  زیرا گفته

ٱ�َّاُر ﴿ فرمایند: می دلیل قول سوم این آیه قرآن است که خداوند و .آید می حساب
َشدَّ ٱلَۡعَذاِب 

َ
ْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ ۡدِخلُٓوا

َ
اَعُة أ ۚ َوَ�ۡوَم َ�ُقوُم ٱلسَّ ا � وََعِشّيٗ  ﴾٤٦ُ�ۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغُدّوٗ

 .]46غافر: [
خداوند متعال پیروان فرعون را آل خل گردانید در اینجا ین عذابها داتر فرعون را به شدید آل«

 .»برد می فرعون نام
 صعبدالمطلب جد پیغمبر زمانیکه ابرهه به قصد تخریب کعبه به مکه هجوم آورد. و

 گوید: می در اشعاري
 كله فامنع رحال ال هم ان العبد يمنع رح
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 كهلم غدوا حمال اليغلبن صليبهم وحما

 كب وعابديه اليوم آل وانرصعلی آل الصلی

 ات حمایت کن تا کند تو هم ازخانه می اش مراقبت کاشانه کس از خانه وخدایا هر«
 آل صلیب پیروز قوت تو غالب نشوند و امروز آل خود را بر شوکت آنان بر صلیب و

 .»گردان
 ا پیروان یک آیین بکار رفته است.ی در اینجا آل به معنی امت و

 شانشان . حسین و فرزندحسن .فاطمه .فقط. علی صآل پیغمبر  قول چهارم -4
روایت  لالمومنین عایشه  ام اند به حدیث کساء . استدالل کردهاثبات آن  هستند و براي

آمد و ایشان علی را زیر عباء  صنموده که روزي علی بن ابی طالب خدمت رسواهللا 
خود گذاشت سپس فاطمه داخل شد و فاطمه را هم زیر عباء خود قرار داد پس از فاطمه 

مَ «: آنها را هم با عباء خود پوشاند وفرمود صسن و حسین آمدند رسواهللا ح ِنَّ يدُ ـإ رِ ا يُ

ا ريً طْهِ مْ تَ كُ رَ طَهِّ يُ بَيْتِ وَ لَ الْ سَ أَهْ جْ مُ الرِّ نْكُ بَ عَ هِ ُ لِيُذْ  .]اخرجه مسلم[ ».اهللاَّ

 داللت دارد  شپس روایت، بر آل بیت بودن علی . فاطمه. حسن وحسین 

َك �ِيهِ ِمۢن ﴿ :فرماید می اند که خداوند متعال مباهله هم استناد کردهو به آیه  َ�َمۡن َحآجَّ
نُفَسَنا اَ�ۡعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱۡلعِۡلِم َ�ُقۡل َ�عَ 

َ
ۡ�َنآَءُ�ۡم َو�َِسآَءنَا َو�َِسآَءُ�ۡم َوأ

َ
ۡ�َنآَءنَا َو�

َ
ْ نَۡدُع � لَۡوا

نُفَسُ�ۡم ُ�مَّ نَۡبَتِهۡل �َ 
َ
ِ َ�َ ٱلَۡ�ِٰذ�َِ�  َنۡجَعلَوأ  .]61عمران:  [آل ﴾٦١لَّۡعَنَت ٱ�َّ

، بدیشان بگو: است باز با تو به ستیز پرداختند هرگاه بعد از علم و دانشی که به تو رسیده«
کنیم و شما هم فرزندان خود را فرا خوانید. و ما زنان خود  می بیایید ما فرزندان خود را دعوت

سازیم و شما هم  می زنان خود را فرا خوانید و ما خود را آماده شما هم و کنیم می دعوت را
نفرین خدا را براي دروغگویان  داریم و می خود را آماده سازید سپس دست دعا به سوي خدا بر

اقرب الناس اليه وهم آله فكانوا علياً وفاطمه واحلسن  ص يدعاء النب. «»ییمنما می تمنا

 ]اخرجه البخاري ومسلم[ ».واحلسني

 .»خواند می شند فرابا می نزدیکترین کسان خود که آل بیتش صپیغمبر «
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 به نظر ما کسانیکه صدقه بر آنها حرام باشد که می قول صحیح در بین این اقوال کدام
مطلب  معتقدند که صدقات بر بنی ها باشد. زیرا خیلی می اند شمها بنی باشد که همانا می

قبل از اینکه به ازدواج ایشان درآیند جزو  صاما همسران پیامبر  جائز و حرام نیست. و
 صاهللا ل شوند پس آل بیت بودن آنها عارضی و به تبعیت از رسو نمی آل بیت محسوب

 باشد. می

 فرزندان هاشم بن عبد مناف چه کسانی هستند؟ 

 اند چهار تا پسر به نموده است وهمچنان که اهل علم ذکر صعبد مناف جد پیامبر
و  عبد شمس هم پسري به نام حکم .داشته نوفل . وشم. مطلب. عبد شمسنامهاي ها

ی پدربزرگ مؤسس باشد و به عبارت می یکی را به نام امیه دارا بوده، حکم پدر مروان
سفیان امیه است که عثمان بن عفان و ابو پدر بنی ،پسر دیگرش امیه دولت مروانیه است. و

آیند مطعم بن عدي و عبداهللا بن جبیربن مطعم  می به حساباز این طایفه  سپدر معاویه 
 بن عدي کسیکه فرمانده تیراندازان غزوه احد بود از نسل نوفل بن عبد مناف محسوب

بر  صمسابقه نمود و رسول اهللا  ص. و رکانۀ کسی که مشهور است با پیغمبر شوند می
طرف  از رف زده بود ووي پیروز شد و مسطح بن اثاثه کسی که درباره حادثه افک ح

 :شافعی  آیند و امام می شخص پیامبر حد بر او جاري شد، از نسل مطلب به حساب
 اند. او را مطلبی خوانده باشد و می هم از نسل وي

نزاع داشتند، شخصی نزد معاویه در  سبا معاویه  سدر زمانیکه علی بن ابی طالب 
 طالب پرداخت و و به دفاع از علی بن ابی و را ردباره او بدگویی کرد فوراً معاویه حرف ا

مسافرت خود به کوفه جریان را  در یکی از حاضرین از این رفتار معاویه تعجب نمود و
 دانید چرا معاویه از من دفاع نموده زیرا وي در می بازگو کرد علی گفت سبراي علی 

و زمانیکه بعد از صلح  شویم. می یکدیگرمحسوب عموزاده رسد و می عبد مناف به من
حدیبیه جمعی با ابوسفیان به شام سفر کردند و در آنجا هرقل پادشاه روم را مالقات 
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نمودند هرقل به آنها گفت کدام یک از شما نزدیکترین کس به محمد است ابوسفیان 
 رسند. می گفت من زیرا در عبدمناف به هم

  فرزندان هاشم

دیگري  که نام اصلی او شیبۀ الحمد است و هاشم دوتا پسر داشته یکی عبدالمطلب
هم فرزند ذکور داشته ولی هیچ باشد وي  می طالب که پدر فاطمه مادر علی بن ابی اسد
 اند. براي او ذکر نکرده اي نوه

 است: وند به او ده تا اوالد ذکور دادهاما عبد المطلب همچنان که تاریخ گفته خدا
 فرزند دیگري نداشته. بجز وي و صهللال عبداهللا پدر رسوا -1
 اند) مزه، (و ایشان هیچ فرزندي نداشتهح – 2
- 3 عبیداهللا -2عبداهللا، البحر الحبر  – 1تا پسر به نامهاي  8عباس که او هم  - 3

فضل و همچنانکه مشهور است  - 8معبد  - 7قثم  - 6تمام  - 5کثیر  - 4عبدالرحمن 
 باشد داشته است. می مکنی به ابو الفضل

و مکنی به  جعفر و طالب -عقیل -علی ابو طالب که داراي چهار پسر به نامهاي – 4 
 باشد. می طالب آخرین آنها

 زبیر که اوالد نداشته. - 5
معتب  عتیبه و سه پسر به نامهاي عتبه و ابو لهب نام اصلیش عبد العزي است و - 6
 .داشته
ابوسفیان بن  امیه و ،هللارداشته به نامهاي ربیعه، عبداحارث که او هم چهار پس -7

تبعیت نمود  صرا هجو کرد و بعد از آن توبه و از رسول اهللا  صحارث کسیکه پیغمبر
طالب برد و  شکایت را پیش علی بن ابی گفت و نمی ولی بعد از آن هم ایشان با او سخن

اید  زند علی گفت حتما فراموش کرده نمی گفت مگر چه شده که رسول خدا با من حرف



  آل بیت  8

 

گفت  قبال ایشان را هجو میکردي درحالیکه تو پسر عمویش بودي سپس علی به اوکه 
  :پیغمبر بروید و همچنانکه برادران یوسف به یوسف گفتند خدمت

ُ َعلَۡيَنا �ن ُكنَّا لََ�ِٰ� ﴿ ِ لََقۡد َءاثََرَك ٱ�َّ  .]91یوسف: [ ﴾٩١َ�  ِٔقَالُواْ تَٱ�َّ
 .»و ما خطا کار بودیم است برتري دادهوگند خدا تو را بر ما بخدا س«

آمد و این آیه را خطاب به  صسفیان بن الحارث بن عبد المطلب پیش رسول اهللا ابو
رُ «: فرمود ÷همانند یوسف  ص ایشان قرائت کرد، پیغمبر فِ غْ مَ يَ مُ الْيَوْ يْكُ لَ يبَ عَ ثْرَ الَ تَ

ِني امحِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ مْ وَ ُ لَكُ میان ه سرزنش و توبیخی نسبت به شما درگون چامروز هی« .»اهللاّ

 .»بخشاید چرا که او مهربانترین مهربانان است می نیست خداوند شما را
 صفار، اینان و فرزندانشان جزو آل بیت به حساب – 10 الغیداق – 9 المقوم – 8

 آیند. می
 شجایگاه آل بیت  حقوق و

فضائل  -2فضائل عمومی  -1توان فضائل آنها را بر دو بخش تقسیم نمود:  می
 خصوصی.

که رسول  حدیث زید شود می احادیث نمایان فضائل عمومی اهل بیت در این آیات و
َ« :فرماید می صاهللا  مُ اهللاَّ كُ رُ كِّ ذَ لِ   أُ َ أَهْ مُ اهللاَّ كُ رُ كِّ ذَ يْتِي أُ لِ بَ َ أَهْ مُ اهللاَّ كُ رُ كِّ ذَ يْتِي أُ لِ بَ أَهْ

تِي يْ ُ ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم ﴿..  آیه و گیرد می ا در براهل بیت ر عمومیت تمام  .»بَ َما يُرِ�ُد ٱ�َّ إِ�َّ
ۡهَل ٱۡ�َۡيِت َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ�ٗ 

َ
 آل بیت محسوب زیرا زنان پیغمبر. ]33[األحزاب:  ﴾�ٱلرِّۡجَس أ

گیرد  می و حسین را در بر که علی فاطمه و حسن همچنین حدیث کساء و شوند می
ارقم  ، و باز حدیث زید بنعلی آل حممد اللهم صل علی حممد و تشهددر  وحدیث صالة

بدا أن متسكتم به فلن تضلوا بعده أتركت فيكم ما «: فرماید می صخدا  که در آن پیامبر

ام اگر به آنها تمسک  قی گذاشتهدرمیان شما دو چیز را با« .»كتاب اهللا وعرتتی اهل بيتی

چند در اوائل این .. هر»اهل بیتم -2 کتاب خدا -1 گز گمراه نخواهید شدیید هرجو
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دانستم ولی با توجه به اینکه اسانید آن را تحقیق نمودم برایم مشخص  می روایت را حسن
 واهللا اعلم باشد. می شد که جزو احادیث ضعیف

 فضائل خصوصی 

 همچنان که و کسانی از اهل بیت را به صورت خصوصی توصیف نموده صرسواهللا 
باشد و بر فضل ایشان کافی است  می سرور و بزرگ آنان سطالب  علی بن ابیدانید  می

نَافِقٌ «: فرماید می صکه رسول اهللا كَ إِالَّ مُ بْغُضُ الَ يَ نٌ وَ مِ ؤْ ِبُّكَ إِالَّ مُ  .[متفق علیه] .»الَ حيُ

 .»کسیکه تو را دوست داشته باشد مؤمن است وبه جز منافق کسی از تو متنفر نیست«
ِيهِ ای «: فرموده صدرباره او رسول اهللا :صپیغمبر عباس عموي  ب نُوُّ أَ لِ صِ جُ مُّ الرَّ عَ

  .»عمو براي انسان به منزله پدر است« .]ياخرجه الترمز[ .»بمكانه ابيه

َ�ُٰتُهمۡ ﴿ :فرماید می : خداوند سبحانصهمسران گرامی پیغمبر  مَّ
ُ
ۥٓ أ ۡزَ�ُٰجُه

َ
زنان « ﴾َوأ

 .»پیامبر مادران مومنین هستند
ا« :صفاطمه دختر رسول اهللا  َ اهبَ ا أَرَ ِي مَ ن يبُ رِ نِّي يُ ةٌ مِ عَ ، بَضْ ةَ اطِمَ  .]متفق علیه[ »فَ

اي از تن من است هرچه بروي ناخوشایند باشد براي من هم ناخوشایند  فاطمه پاره«
  .»است

لِ «: خدا فرموده حسین: پیامبر حسن و بَابِ أَهْ ا شَ يِّدَ ُ سَ نيْ سَ احلُْ نُ وَ سَ نَّةِ احلَْ َ . »اجلْ
 .»و حسین سرور جوانان بهشت هستند حسن« ..]اخرجه الترمزي[

هُ «: در باره وي این دعاء را فرموده صرسول اهللا  عبداهللا بن العباس: مْ لِّ مَّ عَ هُ اللَّ

ينِ  هُ يفِ الدِّ هْ قِّ فَ ، وَ يلَ أْوِ  به او تاویل را خدایا علم تفسیر و« .]رواه احمد باسناد صحیح[ .»التَّ
 .»علوم دین آگاه کن او را در و بیاموز

ةَ ـالْ «:  فرماید می حدیث پیامبر مهدي: اطِمَ لَدِ فَ نْ وَ تِى مِ َ رتْ نْ عِ ُّ مِ دِ هْ روایت از ابو [ . »مَ

 .»مهدي از آل بیت من است و از اوالد فاطمه میباشد« ..]داود
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درباره اهل بیت خودش  ص آنچه را که ذکر نمودیم بعضی از فضائلی بود که پیغمبر
 به صورت خصوصی بیان نموده بود.

 صباره اهل بیت رسول اهللا دیدگاه سلف صالح در
در واقع موقف سلف صالح این امت جز اکرام و تعظیم آنان چیز دیگري نیست. امام 

مواظب «. »هل بيتهآ یارقبوا حممدا ف« :گوید می نقل کرده که سبخاري از ابوبکرصدیق 

قسم به ذاتی که  فرماید می . و باز»باشید وحقوقشان را پایمال نکنید ص اهل بیت نبی
را از خویشاوندان خود بیشتر دوست  صاوست آل بیت رسول اهللا  نفس من در اختیار

 دارم.
زید بن ارقم بر جنازه مادرش نماز خواند سپس قاطري را نزدیک کردند  شعبی گوید

 افسار قاطر را به دست گرفت تا زید بر آمد وتا وي بر آن سوار شود عبداهللا بن عباس 
این کار را نکنید  صآن سوار شود ولی زید قبول نکرد وگفت اي پسر عموي رسول اهللا 

. زید هم ازمرکبش پائین آمد گذا ریم می عبداهللا گفت ما این جوري به علماء خود احترام
 صآل بیت رسول اهللا گفت ما هم این جوري به  و دستان عبداهللا بن عباس را بوسید و

 گذاریم. می احترام
پیش من  شعلی  عمر و بکر واند که گوید اگر ابو از شریک بن عبدا هللا روایت کرده

ند اما من حاجت تر آیند و هر کدام از آنها حاجتی داشته باشند هرچند ابوبکر وعمر افضل
 است. نزدیکتر صدارم زیرا وي از نظرخویشاوندي به رسول اهللا  می علی را مقدم

جعفر منصور او را اذیت و به انس امام دارالهجره، وقتی که ابواین هم امام مالک بن  و
کنید امام مالک فرمود از اینکه  نمی منصور دعاء شر زندان انداخت به وي گفته شد چرا از

را بیاورند و ویرا تعذیب کنند شرم دارم  صروز قیامت کسی از خویشاوندان پیغمبر 
 کنم. نمی ص جعفر منصور با رسول اهللاین کاري را به سبب قرابت ابوس چنپ

مد بن علی بن حسین اند وقتیکه هارون الرشید همراه موسی بن جعفر بن مح نقل کرده
کنار قبرش  رفتند هارون الرشید در صبه زیارت قبر رسول اهللا  سطالب  بن علی بن ابی
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 ارون از نسل عباس بن عبدالمطلب است وه گفت سالم برتو اي عموزاده، زیرا ایستاد و
کرد و گفت سالم بر تو اي پدر. هارون نگاهی به  صموسی بن جعفر رو به قبر پیغمبر 

 ن جعفر انداخت و گفت عجب افتخاري.موسی ب
اند که اهل سنت نسبت به  کور اندیشان درباره اهل سنت گفته آنچه را که جاهالن و و

 گونه اعتباريبه منقوالت باال باطل و فاقد هر کنند با توجه می حقوق آل بیت بی اعتنائی
گونه حقی براي اهل بیت  عبدالوهاب را متهم کردند که هیچ آنان شیخ محمد بن باشد می

اي اتهاماتی را که به  . ضمن نوشتن رسالهه 1218سال  عبداهللا پسرایشان در قائل نیست، و
) و هرکس چیزي را هذا هبتان عظيم کنسبحاپدرش نسبت داده بودند رد و جواب داد (

 در این زمینه از ما نقل نموده یا به مانسبت داده دروغی بیش نیست.
اي از آراء و نظرات اهل سنت بود نسبت به اهل  پس آنچه را که نقل نمودیم گوشه

 .صبیت رسول اهللا 
 ه نیستندامام نزد شیع 12آنان کسی جز  برم و می و در اینجا بعضی از آل بیت را نام

 طالب  . علی بن ابی 1
 . حسن بن علی 2
 . حسین بن علی 3
 . علی بن حسین (زین العابدین) 4
 . محمد باقر فرزند محمد باقر 5
 . امام جعفر صادق 6
 . موسی بن جعفر(الکاظم) 7
 . علی بن موسی (الرضا) 8
 محمد الجواد .9

  پسر وي علی(الهادي) .10
 . حسن العسکري11
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 عسکري محمد المنتظر . پسرحسن 12
باشند مثل  می صگروه اول اصحاب رسول اهللا  شوند می گروه تقسیم 4 آنان هم بر

 بوحسن وحسین  سطالب  علی بن ابی
 -1(نفرند  6جماعت هستند و آنان هم  گروه دوم از جمله علماء بزرگوار اهل سنت و

 -6علی الرضا  -5موسی الکاظم  -4جعفرالصادق  -3 محمد الباقر -2علی بن الحسین 
 ).محمد الجواد

آل بیت  آیند ولی افتخار نمی گروه سوم هرچند از علماء بزرگ امت اسالمی به حساب
 ).الحسن العسکري -2علی الهادي  -1(بودند براي آنها کافی است و آنان هم دو نفرند 

ویند بایستند و بگ صگمان آنهایی که ذکرنمودیم حق دارند در کنار قبر رسول اهللا  بی
 سالم برتو اي پدر.

 خلق نشده است. گروه چهارم محمد بن الحسن است. که معدوم و هنوز
 گروه اول)( جایگاه سه گروه اول نزد اهل سنت

شوهر بزرگ بانو جهان  ص عمو زاده رسول اهللا س طالب سرور آنان علی بن ابی -1
 مبشره است.عشره  و چهارمین خلفاء راشدین و یکی از لاسالم فاطمه زهراء 

مظلومانه کشته شد و مردم پس از وي به  سگوید عثمان بن عفان  : حسن بصري
 .رفتند و با او بیعت نمودند س طالب ي بهترین خودشان یعنی علی بن ابیسو

) به علی بن ابوبکر وعمر وعثمان( گفته هرکس بعد از :امام احمد بن حنبل
 .استطالب اقتداء نکند از االغ اهلی گمراهتر  ابی

 سید جوانان بهشت. نوه رسول خدا و بحسن بن علی  -2
را دیدم که بر سر  سمساور السعدي گوید روزیکه حسن بن علی فوت کرد ابوهریره 

از  صگفت اي مردم امروز محبوب رسول اهللا  می کرد و با صداي بلند می قبرایشان گریه
 .میان ما رفته پس گریه کنید
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 رادرش سید وهمراه ب . شهید کربالء وابو عبداهللامشهور به  بحسین بن علی -3
 ساالرجوانان بهشت است.

 (گروه دوم) 
ابن سعد گفته زین العابدین  است س نفر اول آنان زین العابدین علی بن الحسین

لحدیث بوده، زهري گوید هیچ بلند مرتبه و کثیر ا -موثق -امین -عالم -مردي وارع
 .ام الحسین ندیدهتر از علی بن  اي را فاضل قریشی

شمی بوده که من گوید زین العابدین بزرگوارترین شخصیت ها می یحیی بن سعید
 ام. دیده

ایت و  زین العابدین جایگاه واالیی دارد، و به خاطر شرافت و کرامت و در ذهبی گفته
وهرگاه هشام بن  عقلش و سیادت و علمش امامت عظماي مسلمانان را الیق بوده

دحام مردم کار را بر  خواست حجر االسود را زیارت کند از می هنگام حجعبدالملک به 
کنار  آمد مردم به خاطر احترام ایشان از می کرد، وهرگاه علی بن الحسین می وي دشوار

گفت این  کار بجائی رسید که هشام را عصبانی نمود و شدند و می االسود دور حجر
اده بود این چند بیت شعر را ب وي ایستشناسم فرزدق که به جان نمی کیست من او را

 سرود.
شناسند....... و براي این بیت و زائر و  می بیابان گامهایش را اوکسی است که صحرا و

 غیر زائر آشنا است.
 پاك و پاکیزه است -تقوا با -عالم او فرزند بهترین خلق خدا است

 شود میمکارم اخالق بسوي آنان منتهی  و هرکس که او راببیند گوید
و سلسله  گوید نمی شناسید و جز با تبسم سخن نمی او فرزند فاطمه است اگر وي را

 مبارك انبیاء در پدر بزرگ او خاتمه یافته است.
بحرش در علم بن علی بن الحسین ملقب به باقر، امام ذهبی گوید بخاطر ت محمد -2

امام مجتهد قارئ قرآن مجید و  .اش ابوجعفر داراي شأن واال نیهاند و ک او را باقر لقب داده
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ر گوید امام باقر از علماء ابن کثی داریم می توجه به صفات کمالی که دارد او را دوست با
 کرامت است. آید وداراي سیادت و می این امت به حساب .اعالم
 جعفر بن محمد ملقب به صادق: -3

قریشی الهاشمی العلوي عالمه ذهبی گفته امام جعفرصادق شیخ بنی هاشم ابو عبداهللا 
باره رازي گوید از امثال امام جعفر درباشد ابو حاتم  می النبوي المدنی و از بزرگان علماء

 شود. نمی شخصیتش سوال
 موسی بن جعفرملقب به کاظم: -4

حاتم رازي ابو شیخ االسالم ابن تیمیه گوید امام کاظم مشهور به عبادت و تقوا است،
از ائمه مسلمین خوانده، ابن کثیرگفته امام کاظم کثیرالعبادت  وي را موثق، راستگو ویکی

 و داراي مروت وشخصیت بود.
 علی بن موسی ملقب به الرضا: -5

هاشم  بیت و محترمترین و داناترین بنی ابن حبان گوید وي ازسادات و عقالء اهل
 .است

 .دعالمه ذهبی گفته علی بن موسی داراي جایگاه رفیع و برازنده خالفت بو
 محمد بن علی بن موسی ملقب به جواد: -6

هاشم و معروف به سخاوت و بزرگ منشی و لذا  ابن تیمیه گوید وي از اعیان بنی
 ملقب به جواد شده است.

 
هاي محبت و صمیمیت بین اهل سنت و اهل بیت نامگذاري فرزندان خود  هو از نشان

 فین است.به نام یکدیگر و وجود مصاهرات و خویشاوندي درمیان طر
 (خویشاوندي از طریق ازدواج): مصاهرات

تیم  و از قبیله بنی سصدیق  است که با عایشه دختر ابوبکر ص اول آنان رسول اهللا
 کند. می ازدواج
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 عدي. از قبیله بنی س ازدواج با حفصه دخترعمربن الخطاب
 امیه. حبیبه دخترابوسفیان از قبیله بنی ازدواج با ام

و بعد از وفات رقیه دختر  )امیه قبیله بنی (از س ازعثمان بن عفانتزویج نمودن رقیه 
 دیگرش ام کلثوم.

 عبد شمس بن عبد مناف.  ش با عاص بن الربیع از قبیله بنیازدواج زینب دختر
 .346/ 5الکافی  طالب با عمربن الخطاب کلثوم دختر علی بن ابی ازدواج ام

 سیر اعالم النبالء][یق اسماء بنت عمیس. دازدواج علی بن ابی طالب با بیوه ابو بکر ص
 اش فاطمه. لعاص بن الربیع بعد از وفات خالهطالب با امامه بنت ا ازدواج علی بن ابی

صدیق را به  ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابوبکر )الباقر(محمد بن علی بن الحسین
 ازدواج خود درآورد.

ابو بکر صدیق از دو طرف باعث تولد گفت  می و از همین جهت بود امام جعفرصادق
 .]6/255 سیراعالم النبالء[ من بوده

ش اسماء بنت دو مادربزرگ یکی مادرش ام فروه بنت قاسم بن محمدبن ابوبکر.
 .عبدالرحمن بن ابوبکر

[الشیعۀ واهل البیت طالب  دخترعبداهللا بن جعفربن ابیکلثوم  ازدواج ابان بن عثمان با ام

141[. 
[طبقات ابن سعد طالب  بن ابیدخترحسین  هبن زبیربن العوام با سکین ازدواج مصعب

5/183[. 
 

 )نامگذاري فرزندانشان(
[کشف الغمه فی طالب فرزندانی به نامهاي ابوبکر، عمر، عثمان داشته است  علی بن ابی

 ]2/67معرفۀ االئمه
 ]2/198[کشف الغمهداشته  حسن بن علی پسري بنام ابوبکر
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 ]2/302[ کشف الغمهسري بنام عمرداشته علی بن حسن هم پ
پسري بنام عمر و دختري بنام عایشه وجود داشته  میان فرزندان موسی بن جعفر از
 ]3/29[کشف الغمه است

آگاه شدیم نگاهی ص  بعد از اینکه از موقف اهل سنت را درباره اهل بیت رسول اهللا
 .کنیم می را به دوبخش تقسیم اندازیم و آن می نظرات اهل تشیع درباره آنان به آراء و

ه چه اینک امام شیعه و 12بخش دوم درباره  ص بخش اول درباره عموم عترة پیغمبر
 .اند دروغهایی به آنان نسبت داده

 )بخش اول بررسی(
 :صعباس عموي پیغمبر -1

بقی مع علی رجالن ضعيفان «: اند که گفته به دروغ از محمد باقر روایت کردهآنها 

دو مرد  صبعد از فوت رسول اهللا « .»عقيل حديثا عهد باالسالم، عباس وذليالن 

ضعیف ذلیل تازه مسلمان شده در کنار علی ماندند و آنان عباس عموي پیغمبر و عقیل 
[الشیعۀ و اهل ذلیل حقیر و در روایت دیگر آمده دو مرد ترسو و  .»برادر علی بودند

 .]267البیت

ۡ�َ�ٰ َ�ُهَو ِ� َوَمن َ�َن ﴿اند که گفته آیه  از علی بن حسین روایت کرده
َ
ِ� َ�ِٰذهِۦٓ أ

َضلُّ َسبِيٗ� 
َ
ۡ�َ�ٰ َوأ

َ
ِ أ هر که در این دنیا کور دل باشد در آخرت « ].72اإلسراء: [ ﴾٧٢ ٱ�ِخَرة

(رجال الکشی نازل شده  ص درباره عباس عموي پیامبر  .»هم کور و گمراهترخواهد بود
 )52ص

دانشمند فرزانه  سطالب  و علی بن ابی ص العباس: عموزاده پیغمبرعبداهللا بن  -2
دانید  می نموده اند که گفته آیا اسالم و مفسر بزرگ قرآن از ابو عبداهللا جعفرصادق روایت

دارد گفتند نه، گفت از اینکه ابن عباس خود را از جمله  می چه چیز مرا به خنده وا

ُ ﴿: اند پندارد که گفته می کسانی ْ قَال ُ ُ�مَّ ٱۡسَتَ�ُٰموا ولی به خاطرسبک عقلیش وي  ﴾واْ َر�َُّنا ٱ�َّ
 )1/247را رها کردم (الکافی 
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و از علی روایت کرده اند که گوید . لعنت خدا بردو پسر فالنی و خدایا چشمانشان 
) محقق آن درحاشیه 52را کورکن همچنانکه قلوبشان را کور نمودید (رجال الکشی ص
 باشد. می صکتاب گفته منظورعبداهللا وعبیداهللا پسران عباس عموي رسول اهللا 

که به ابن عباس پسر عموي خود گفته  و باز از علی بن ابی طالب نقل نموده اند
را پیدا کردي یکباره پریدي و به گامهایت  صهرگاه شدیداً امکان خیانت به امت پیغمبر 

سرعت بخشیدي و هر چه در توان داشتی با خود به سرقت بردي آیا از روز معاد و سوء 
زنان را به  خري و می کند که کنیزان را نمی ترسی، مگر بر دوشهایت سنگینی نمی حساب

 )58(رجال الکشی صکنی  می نکاح اموال بیوه ها ومهاجرین
 طالب: فرزندان حسن بن علی بن ابی -3

االحمر وجود دارد عبداهللا از ابوعبداهللا جعفرصادق روایت شده که گفته نزد من جفر
دانید که در اینجا فرزندان  نمی یعقوب به وي گفت خدا تو را اصالح کند مگر بن ابی
 هستند، ابوعبداهللا گفت به خدا قسم همچنان که شب و روز را بن علی حاضرحسن 

شناسید آنان هم خبر دارند اما حسادت و دنیا طلبی آنها را به انکار وا داشته  می
 ) 1/240(الکافی

د حنفیه زیرا برادر حسن و حسین مشهور به محم طالب، محمدبن علی بن ابی -4
طالب مردم را براي  ابی کلینی روایت نموده که علی بن حنیفه بود مادرش از طایفه بنی

در  شود مادامیکه کسانی نمی حد اجرا اقامه حد زناي خانمی جمع کرده بود سپس گفت:
و بجز امیرالمؤمنین  میان شما حد خدا بر وي باشد و بایستی پاکان حد را به اجرا درآورند

طالب و حسن و حسین کسی دیگر در آنجا نماند و محمد پسرایشان همراه  علی بن ابی
 )7/187(الکافیبقیه مردم عقب نشینی کرد 

 زیدبن علی بن حسین برادر محمد باقر و عموي جعفر صادق: -5
مجلس حسن بن حسن نشسته بودم که  از حنان بن سدیر روایت شده که گوید من در

تو در مورد شراب  دمت ایشان آمد و گفت نظرسعید بن منصور از رؤساي زیدیه خ
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 نوشد وي هم گفت من چنین چیزي را تأیید می چیست در جواب گفت زید آن را
کنم که زید مسکرات را نوشیده باشد حسن بن حسن گفت آري زید این کار را کرده  نمی

جز  است و نه وصی پیامبر و است، سعید گفت اگر زید چنین کاري کرده باشد نه پیامبر
 فردي از اهل بیت هیچ دیگري نیست.

 طالب: یعبداهللا بن حسن بن علی بن اب -6
عبداهللا بن حسن درگیري لفظی انجام گرفت و  صفوان جمال گوید بین ابو عبداهللا و

هیاهو جار و جنجال باال گرفت و مردم جمع شدند و آنان را متفرق نمودند و در ضمن 
 ین روایت نشانه حسن مراعات صله رحم استقصه طوالنی محقق کتاب کافی گفته ا

 .)2/155(الکافی گمراه باشد هرچند فاسق و
 اسماعیل بن جعفربن صادق برادر امام موسی کاظم و بنیانگذار اسماعیلیه: -7

اید آتش  چنین کرده اي فاسق ق روایت نموده اند که به وي گفتهصاد از پدرش جعفر
 )211جهنم گواراي تو باد (رجال الکشی

اند که درباره پسرش اسماعیل گوید او گناه بار است نه  و باز از پدرش نقل نموده
 )47/247(بحاراالنوارشباهتی به من و نه به هیچ کدام از آباء و اجداد من دارد. 

 :)جواد(موسی بن علی بن موسی برادر محمد بن علی -8 
من به ابن الرضا [یعنی از یعقوب بن المثنی نقل شده که گوید المتوکل گفته مأموران 

محمد بن علی الجواد] دستور دادند که وي با من شراب بنوشد ولی او از این کار امتناع 
 کند برادرش موسی شکمو آواز خوان نمی ابن الرضا قبول ورزیده به او گفتند اگر

 )1/502(الکافیکند.  می آشامد و معاشقه می خورد و می
 سن عسکري و عموي مهدي منتظر:جعفر بن علی بن محمد، برادر ح -9

احمد بن عبیداهللا بن خاقان از پدرش درباره حسن عسکري پرسید در جواب، وي را 
برادرش سوأل نمود، گفت  ستایش و جایگاهش را رفیع معرفی کرد و پس از او از جعفر

فسق آشکار  کنید، جعفر می حسن برادرش مقایسهد کنید یا وي را با می از جعفر سوأل
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، سخیف، ضعیف النفس است. خوار، مهتوك می گو، فاجر، و شخص بسیار هزلدارد 
 )1/504(الکافی

ادبیی را به آنان  ا دوست داشته باشد چنین طعن و بیکه آل بیت رسول اهللا ر آیا کسی
 .دهد؟!! می نسبت
 امام شیعه): 12(
 س طالب علی بن ابی -1

زیر یک  لاند که او با ام المؤمنین عایشه  طالب نقل کرده به دروغ از علی بن ابی
گرفت و هرگاه ایشان براي نماز  می در وسط آنان قرار ص خوابید و پیغمبر می لحاف

منافق  بجز) 40/2(بحار االنوارماندند!!!  می عایشه با هم زیر لحاف کرد علی و می شب قیام
 ادبانه در مردانه و بی وانکس دیگري این چنین ناج اش هیچ خانواده دشمنان رسول اهللا و و

 گوید. نمی خصوص آنان سخن
اند هرکس با زنی زیر یک لحاف  گفته 7/181کتاب الکافی و عجب اینجا است که در

 دیده شود بایستی بر وي حد زنا را جاري کرد.
 کلثوم دختر که گوید وقتی که عمربن الخطاب اماند  صادق روایت کرده و از جعفر

براي خود خواستگاري کرد علی گفت دخترم هنوز بچه است عمر طالب را  علی بن ابی
چه مشکلی دارم که علی گفت مگر من  پس از مدتی عباس عموي پبامبر را دید و

 ، بخدا قسم آب زمزم را خراب، ودهد نمی کلثوم دخترش را به من ات ام زاده برادر
ند علی این دختر را برم که شهادت ده می کنم و دو شاهد را می شخصیت شما را پایمال

سپس حد را بر وي جاري و دست راستش را خواهم برید عباس با عجله پیش  دزدیده و
چه زودتر ام کلثوم را به نکاح عمر کرد و هر جریان با خبر علی رفت و او را از

 .)5/346(الکافی درآوردند،
کلثوم با  امجعفر صادق نقل کرده که ازدواج از امام  در روایت دیگر کلینی به دروغ 

 )5/336الکافی( عمر بن خطاب فرجی است که از ما غصب شده است.



  آل بیت  20

 

طالب  احترامی نسبت به ساحت علی بن ابی طعن و بیگمان این سخنان بزرگترین  بی
قسم مسلمان واقعی به خاطر دفاع از  باشد به خدا می کسی که مشهور به اسداهللا است

ردي هم چون عالوه بر اینکه بزرگ م ،داند می ناموس، شهادت را افتخار و مایه شرف
کس پوشیده نیست هرگز چنین کاري را نخواهد کرد .آیا غیرت  عمر که عدالتش بر هیچ

زوج فاطمه زهراء سید و ساالر اتقیاء علی کرار  صو سیادت داماد گرانقدر رسول اهللا 
 ندارد.ین انسان آنرا قبول تر پذیرد در حالیکه پست می چنین سخافت و ذلتی را

 اي هیچ چاره اند و کلثوم با عمر سرگردان شده خصوص ازدواج ام در واقع شیعه در
گویند علی به هنگام خواستگاري  می اند و حتی بعضی از جاهالنشان براي آن پیدا نکرده

 کلثوم را از من و زنی از جن خواست و گفت عمر ام کلثوم متحیر ماند و مجبور شد، ام
را به شکل وي در آورید و با عمر ازدواج کن، خالصه زن جنی با خواهد و تو خود  می

ماند و بعد از فوت عمر  می کلثوم مخفی ن کار تا آخر عمر بر امکند و ای می عمر ازدواج
 .اي] آورد [عجب توجیه مسخره می واقعی آید و میراث را براي ام کلثوم می خانم جنه

ي به نام زید و دختري به نام حفصه طالب پسر علی بن ابی کلثوم دختر عمر از ام
لمؤمنین صغري داشته و بعد از اینکه امیرالمؤمنین شوهر، ام کلثوم عمر بن خطاب و امیرا

وم گفته من و نماز صبح کلث شوند ام می کلثوم در نماز صبح شهید طالب پدر، ام علی بن ابی
ز صبح از سوي منافقین شوهرم و هم پدرم به هنگام نما زیرا هم انگیزي داریم داستان غم
 گرفتند و شهید شدند. هدف قرار

اي  عمر بن خطاب آمد درحالیکه عالقه و باز از ابوعبداهللا روایت شده که گفته زنی نزد
ه لباس و بین رانهایش به مردي از انصار داشت و قبل ازآمدن سفیده تخم و مرغی را ب

عمر هم رو به علی کرد و  ،ا کردهگفت این مرد با من زن و رو به عمرکرد و ،سائیده بود
گفت اینکه سفیده  کرد و چیست علی هم نگاهی به لباس و بین رانهاي او تو گفت نظر

ند آیا ک می به بین ران زن غریبه نگاه ستخم مرغ است و این مرد را تبرئه نمود . آیا علی 
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 .شود؟! نمی ادبی به امامانشان محسوب گونه رزائل، طعن و بی نسبت دادن این
 )40/303(بحاراالنوار

 )الباقر( محمدبن علی - 2
از عبیداهللا دابغی نقل شده که گوید در شهر مدینه به حمامی داخل شدم و پیر مردي 

گفت صاحب  ،گفتم که حمام متعلق به کیست به اوکرد  می را دیدم که حمام را سرپرستی
آید گفت، بله گفتم  می نجاگفتم آیا وي براي حمام کردن به ای ،حمام محمد باقر است

توانید برایم توضیح دهید، گفت ابتدا خودش عورت و  می کیفیت حمام کردن او را
شورم، یک روز به  می زند و بقیه بدنش را می کند سپس من را صدا می اطراف آنرا نظافت

گفت خیر زیرا کف مواد شوینده  ،دیدم ،خواستی من آنرا ببینم نمی او گفتم جایی که تو
 ) 6/496(الکافی مانع است.

 صادق جعفر -3
صادق  تمام آنچه را از ابوعبداهللا جعفر قسم اگر از زرارة نقل شده که گوید. به خدا

بخاطررعایت « 123الکشی .»الرجال علی اخلشب  النتفخت ذكور«کنم  ام بازگو شنیده

 .!!!!»ادب ترجمه نشده
م ایشان جواب دادند و به هنگام زرارة گوید از ابوعبداهللا درباره تشهد سوأل کرد

ماند. (الکشی  نمی و گفتم دیگر زنده خارج شدن باد صدا داري از خود خارج نمودم
 ).باه درمتن عربی وجود دارد. مترجم) (احتمال اشت142

آوري هزینه حج به میان  همراه جمعی براي جمع از ابو یعقوب روایت شده که گفته
کرد به ابو بصیرگفتم تقوا داشته  می ادي هم ما را همراهیمردم عراق رفتیم و ابو بصیر مر

کنید در جواب گفت ساکت  نمی باشید تو سرمایه دار هستی چرا با سرمایه خود حج
پوشاند،  می صادق) بیفتد آنرا با عبایش ، اگرتمام دنیا به دست رفیقت (یعنی جعفرباشید

 .شوند می بزرگ شیعه محسوبدو از راویان ابو بصیر و زرارة هر است الزم به ذکر
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و محمد بن مسلم، و برید، از  از ابوعبداهللا روایت شده که گوید زرارة، و ابوبصیر،

ٰبُِقوَن ﴿ :جمله ٰبُِقوَن ٱل�َّ ُ�وَن  ١٠َوٱل�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱلُۡمَقرَّ
ُ
 بحساب .]11-10: الواقعة[ ﴾١١أ

 124الکشی .آیند می
 )الکاظم(موسی بن جعفر  -4

زنی که شوهر داشته مجددا  موسی کاظم رفتم و از وي پرسیدمشعیب گوید نزد 
ست ولی بایستی این مرد نی ازدواج نموده حکمش چیست در جواب گفت هیچ حدي بر

 ،نمودم گورا دیدم و این فتوا را برایش باز، و بعد از مدتی ابو بصیر زن را رجم کرد
آید و حکمش به پایان  ینم بصیر گفت بعد از این فتوا دیگر صداي موسی کاظم درابو

 )153(الکشی رسیده.
چه کسانی  صو محبین واقعی آل بیت رسول اهللا  در پایان باید پرسید آیا اتباع

 .؟؟!!یا اهل تسنن هستند اهل تشیع،
 .باشند می ش بعضی از احکامی که متعلق به آل بیت

 تحریم زکات -1
 .»باشد نمی آل محمد حالل زکات براي محمد و« فرموده: صرسول اهللا 

هرگاه از خمس منع « :اند و عالمه ذهبی و ابن کثیر فرموده شیخ االسالم ابن تیمیه
 .»شدند زکات براي آنها جائز است

 جائز است؟ صآیا زکات براي زنان پیغمبر 
داند زیرا آنان بعد از اینکه  نمی جائز صامام احمد حنبل آن را به تبعیت از رسول اهللا 

شوند، و حتی امام بخاري در  می درآمده اند جزو آل بیت محسوب ص به ازدواج پیغمبر
ىلَ «حدیثی از رسول اهللا نقل کرده که فرموده  وْ مِ  مَ وْ قَ نْ  الْ مْ  مِ هِ سِ فُ نْ بندگان هر قوم « . »أَ

شم و ها تحریم زکات براي بنی ظاهرحدیث بر .»آیند می جزو خودشان به حساب
کند یا نه،  می صدق ص بنده همسران پیغمبر غالمانشان داللت دارد، ولی آیا در مورد

مقدار گوشتی را که به عنوان صدقه دریافت  لالمؤمنین عایشه صدیقه  بربرة کنیز ام
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فرمود این چیست  صو عایشه هدیه کرد رسول اهللا  صکرده بود ،آنرا به رسول اهللا 
 ص عایشه گفت صدقه اي بود که به بربرة داده بودند وي هم آنرا به ما هدیه کرد پیغمبر

 فرمود براي بربرة صدقه و براي ما هدیه است و ایشان لقمه اي از آن خوردند .پس معلوم
 شود با توجه به روایت مذکور عبد و جاریه همسران رسول اکرم آل بیت به حساب می

 ند و زکات و صدقه براي آنان جائز و بالمانع است.آی نمی
 یک پنجم از غنیمت وفئ – 2

، آید. و فئ می شود که در جنگ و یا بعد از جنگ به دست می غنیمت به اموالی گفته
 .شود که بدون جنگ بدست آید می به اموالی گفته

گ جنشود. و چهار پنجم آن سهم جنگجویانی است که در  می غنیمت تقسیم برپنج
هللا ولرسوله ولذی (: شود و سهم می اند و یک پنجم آن هم بر پنج تقسیم مشارکت داشته

 .آید ) درمیمساكني وابن السبيلـامی والالقربی واليت

شود الزم به ذکر است که این سهم را  می گفته صذوي القربی به نزدیکان رسول اهللا 
 گیرند می فقط به هنگام جهاد

اي دارند زیرا همچنانکه  محبت و احترام ویژه ص رسول اهللا آنان به لحاظ قرابت -3
مُ « ذکرنمودیم ایشان فرمودند: كُ رُ كِّ ذَ تِي أُ يْ لِ بَ مُ اهللاََّ يفِ أَهْ كُ رُ كِّ تِي أُذَ يْ لِ بَ مُ اهللاََّ يفِ أَهْ كُ رُ كِّ ذَ أُ

يْتِي لِ بَ  .»اهللاََّ يفِ أَهْ

صف سید و سرور ما و  در خاتمه از خداوند منان مسألت دارم که همه ما را در
وآل بیت مکرم ایشان محشور  ص بهترین خلق خدا، خاتم پیامبران محمد مصطفی

فرماید و ما را از افراط و تفریط به نسبت آنان به دور دارد و اطاعت و محبتشان را به ما 
 مرحمت فرماید.

 ا كثيــــــراـموحبيبنا وامامنا حممد وعلی آله وصحبـه وسلــم تسليــ اللهم صل علی نبينا 

 ا كثيــــــراـوعلی آله وصحبـه وسلــم تسليــم اللهــــم صل علی شفيعنا وقائدنا حممد
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