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 مقدمه

من ، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وهللا حلمدا

أشهد أن ال له، و  هادمن يضلل فاللنا، من هيده اهللا فال مضل له وسيئات أعام

 وسلم اهللارسوله، صىل ك له، وأشهد أن حممداً عبده وإله اال اهللا وحده ال رشي

يوم الدين.  هبديه ا من سلك سبيله، واهتدآله وأصحابه، و بارك عليه وعىلو

 اما بعد:

از دیدگاه صحابه و تابعین و پیروان  صپیامبر » منزلت اهل بیت«از آنجائیکه 

دارا بوده و هست، شانزده سال پیش در تاالر  رای ا صادق آنان اهمیت فوق العاده

ایراد کرده ی ا منوره پیرامون این موضوع سخنراني ی همدینی دانشگاه اسالمی عموم

فضل «آن را  بنگارم کهی مختصر ی هبودم، که اینك مناسب دیدم در این باره کتابچ

 نامیدم. »أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة و اجلامعة

 این کتابچه مشتمل بر ده فصل است.

 فصل اول: اهل بیت کیست؟

 اهل بیت. ی هاهل سنت دربارفصل دوم: عقیده 

 فصل سوم: فضائل اهل بیت در قرآن کریم .

 فصل چهارم: فضائل اهل بیت در سنت مطهر.

 فصل پنجم: منزلت اهل بیت از دیدگاه صحابه وتابعین و پیروان صادق آنان.

 اهل بیت. ی هصحابی ا از علماء از عدهی فصل ششم: ستایش جمع

 صحابیات اهل بیت.ی ا از عدهاز علماء ی فصل هفتم: ستایش جمع

 تابعین و دیگر اهل بیت.ی ا از علماء از عدهی فصل هشتم: ستایش جمع



 و منزلت واالی آنان از دیدگاه اهل سنت فضائل اهل بیت   ٢

 اهل سنت با دیگران پیرامون اهل بیت. ی هفصل نهم: مقایسه عقید

 به دروغ خودش را به اهل بیت نسبت دهد.ی فصل دهم: حرام بودن اینکه کس

 ه ۱۴۲۲یکم ربیع الثاني 
 مؤلف

 



 

 

 یاد داشت مترجم

 محبت شما صبیت رسول الله اهلی ا

 است از خداوند که در قرآن نازل فرمودهی فرض

 است کهی شما کافی همین افتخار بزرگ برا

 هرکس بر شما درود نفرستد نمازش درست نیست

 ) ۱۰۶رح (صی دیوان امام شافع

ی شما و سایر مسلمین جهان آرزوی ضمن عرض سالم، برای گرام ی هخوانند

کنم، به امید آنکه همواره در تالش حقیقت کوشا و   می دائمی سعادت و خوشبخت

 باشید.ی جد

 اهل بیت یدوستداران واقع
از روز است که اهل  تر روشن اند حق و تالش حقیقتی که در پی کسانی برا

ی ه و نیستند که مدافعان و جان نثاران واقعسنت نه تنها دشمن اهل بیت پیامبر نبود

 و خواهند بود. اند بوده -رضوان الله علیهم اجمعین -اهل بیت 

 صپیرو سنت پیامبر  مسلمان باشد بلکه دوستدار وی چگونه ممکن است کس
نکرده کینه داشته باشد!، کال و ی اش بد باشد! یا خدا باشد اما با اهل بیت گرامي

اش باید شك کرد، اهل سنت به لطف  پیدا شود در مسلمانيی گر چنین کسحاشا، ا

و خواهند بود،  اند اهل بیت بودهی خداوند مهربان اولین دوستداران و مدافعان حقیق

 به اثبات و برهان داشته باشد.ی از آن است که نیاز تر و این امر بسیار روشن

 

 



 و منزلت واالی آنان از دیدگاه اهل سنت فضائل اهل بیت   ٤

 گواهی تاریخ
 صاهل بیت پیامبر ی عان حقیقاز اولین مدافی است اشاره کنیم که یکی کاف

ی یکی ) صاحب سنن نسائه ۳۰۳(ت  /ی امام أبو عبدالله احمد بن شعیب نسائ

 از شش کتاب حدیث بزرگ اهل سنت است.

چیدند و   می ی هدر خیرالقرون هنگامیکه نواصب و خوارج علیه اهل بیت توطئ 

برداشت و کتاب مستند قلم  یاد میکردند این امام بزرگوار اهل سنتی از آنان به بد

کتك خورد که در دفاع از ی را نگاشت و بخاطر آن در دمشق بقدری خصائص عل

بخاطر دفاع از اهل ی باالتر از این که کسی اهل بیت جام شهادت نوشید. چه افتخار

 جهل و تعصب گردد؟.ی قربان صبیت پیامبرش

 مسلمانان بدانند
دانند که هیچ کتاب اهل سنت شایسته است برادران و خواهران مسلمان ما ب

نیست بلکه به ی خال شما از فضائل اهل بیت ی و حدیثی عقیدتی بویژه کتابها

اهل بیت درکتب اهل سنت  ی هکه درباری شیعه آنقدر فضائلی اعتراف خود علما

اهل سنت دهها و شاید صدها ی وجود دارد در کتب شیعه نیست و امروز هم علما

 ، و انشاءالله تا قیامت هم ادامه خواهد داشت.اند نگاشته کتاب مستقل در این زمینه

از ی وی که تز دکترای اول تصمیم بر آن بود که کتاب مهم دکتر سلیمان سحیم

را  »التفريطقيدة يف أهل البيت بني اإلفراط والع«مدینه منوره بود ی دانشگاه اسالم

ترجمه کنم اما بدلیل کمبود وقت جرئت نکردم شروع کنم، لذا رساله مختصر شیخ 

عبدالمحسن بن حمد العباد البدر را به لطف خداوند شروع کردم و اینك خدمت 

 دارم. می شما خوانندگان عزیز تقدیم

ی قرار دهد که اختالف بین امت اسالمی ا وسیلهآن را  امیدوارم خداوند 

وحدت ی مستمر داعیان و مخلصان حقیقی د، و رفته رفته با تالشهاگرد تر کمرنگ

 



 ٥   یادداشت مترجم

همیشه از بین برود و ریشه آن قطع گردد، ی انشاءالله تخم اختالف برای امت اسالم

هر ی مان در برابر دشمنان اسالم با توانمندی باشد که امت متحد و یکپارچه اسالم تا

 بدخواهان اسالم، ثابت کند که چشم همهی چه بیشتر بتواند قد علم کند و به کور

 آنان نگردد.ی ها تواند با دانش و بینش، راه خودش را پیش گیرد و شکار توطئه  می

 این کتاب ۀدربار
 چند مطلب در رابطه با این کتاب باید خدمت خوانندگان عزیز به عرض برسانم:

اول: اینکه سبک نگارش مؤلف محترم در نوشتن این کتاب سبک خاص 

 استفاده کنیم!. ی است و نه سبک معمول، لذا اجازه ندادند که ما از پاورقخودشان 

انجام گیرد و با استفاده از  تر دوم: مترجم عقیده داشت که این بحث باید گسترده

تهیه نمود اما ی بیشتری به آن پرداخته شود و این کار را هم کرد و مطالبی منابع بیشتر

الزم بود و مؤلف محترم اصرار داشتند که ی بیشتر تکمیل آن زمانی از آن جائیکه برا

الله الب را به کتاب اضافه کنیم که انشاءکتاب زودتر چاپ شود لذا نتوانستیم آن مط

 امیدواریم در فرصت مناسب این کار انجام گیرد.

سوم: جز عناوین بزرگ کتاب یعنی فصلها و بعضی عناوین دیگری که مترجم با 

ت راست آنها چه در داخل کتاب و چه در فهرست، آنها را گذاشتن ستاره ای در سم

متمایز کرده بقیه تیترهای کتاب از مترجم است قابل ذکر است که منظور از گذاشتن 

این تیترها در واقع کمک به خواننده است تا از روند نسبتا طوالنی مطالب خسته 

ها نزدیک به هم قرار نشود و مطالب بهتر در ذهن جای گیرد، لذا در بعضی موارد تیتر

گرفته که ممکن است برای خواننده عزیز سؤال برانگیز باشد عذر همان است که 

  .»والعذر عند كرام الناس مقبول«عرض کردیم. 
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این کتاب در واقع همچنانکه از نام آن پیداست عالوه از بیان دیدگاه اهل  چهارم:

اجمعین، وعالوه از جلب  سنت نسبت به اهل بیت یا خاندان نبوت رضی الله عنهم

 توجه به این حقیقت روشن که اهل بیت منحصر به دوازده یا چهارده نفر نیست:

دفع یک شبهه یا اتهام است که گویا اهل سنت با اهل بیت نعوذ بالله دشمن 

 اشار
ً
 از باب ی ها به فرقه یا فرقهی گذرای ی ههستند، لذا اگر احیانا

ً
دیگری شده صرفا

 را نداشته است.ی ؤلف محترم هرگز قصد توهین به کسمقایسه است و م

کرده از تعبیراتی ی پنجم: مترجم در برگردان این مطالب ضمن رعایت امانت سع

و نزدیک کردن دیدگاهها به یکدیگر و از بین ی استفاده کند که به وحدت امت اسالم

در ی حقیقبردن سوء تفاهمات کمک کند، تا اگر نتوانستیم در کوتاه مدت به وحدت 

پرتو کتاب و سنت برسیم، ان شاءالله بتوانیم اختالفات و سوء تفاهمات را به حد اقل 

 ممکن کاهش دهیم.

کرد مطالب و   می ششم: مترجم در رابطه با متن کتاب بنابر نیازی که احساس

در مقدمه کتاب بگنجاند، اما مؤلف آن را  تهیه کرده بود و تصمیم داشت توضیحاتی

ی اینکه از جزئیات موضوع که صد در صد همگام و موافق با دیدگاهها محترم بدون

ایشان بود اطالع داشته باشد یا بخواهد اطالع حاصل کند با این امر مخالفت نمود، 

الزم به تذکر است که انگیزه مخالفت ایشان فقط احتیاط است، زیرا چند سال پیش 

لبی بر خالف متن کتاب درج و مترجم یکی از کتابهای ایشان به زبانی دیگر، مطا

چاپ کرده بود که باعث ناراحتی مؤلف محترم گردیده بود، لذا ایشان محتاط است 

  و ظاهرا به هیچ کس اعتماد ندارد.

ما به دیدگاه ایشان احترام گذاشتیم و جز چند یادداشت مهم بقیه  ،بنابراین

 مطالب را حذف کردیم.

 خدا نگهدار

 عبدالله حیدری

 



 ٧   یادداشت مترجم

 شمسی۱۳۸۳عید فطر 

 





 

 

 :فصل اول
 اهل بیت کیست؟

 تعریف شامل
که   آنان حرام است، هستند که صدقه بر ی بنابر قول صحیح اهل بیت کسان

که از نسل عبدالمطلب باشد. ی عبارتند از همسران، فرزندان و هر زن و مرد مسلمان

 شم ابن عبدمناف.ها مثل بني

 فرماید:  می )۱۴(ص العرب ابن حزم در جمهرة أنساب

به نام شیبه داشت که همان عبدالمطلب است و ی هاشم ابن عبدعناف فرزند«

هاشم جز از طرف عبدالمطلب نسل ی محور خاندان او همین شیبه است و برا

 .»نمانده استی باقی دیگر
توانید مالحظه   می ذیلی در کتابها توضیح بیشتر جزئیات خاندان عبدالمطلب را

 فرمائید.

انساب القرشیین از ی و التبیین ف ۱۵و ۱۴جمهره انساب العرب از ابن حزم ص 

از ابن ی و فتح البار ۳۰۵و۷/۳۰۴ومنهاج السنه از ابن تیمیه  ۷۶ابن قدامه ص 

 .۷۹و۷/۷۸حجر

 صپیامبری پسر عموها
در اهل بیت ایشان داخل هستند  صحضرت رسول ی دلیل اینکه پسر عموها

) که عبدالمطلب ابن ربیعه ابن ۱۰۷۲این روایت صحیح مسلم است (شماره 

 فرماید:  می الحارث ابن عبدالمطلب
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رفتند و از ایشان خواستند که آنها  صاو و فضل ابن عباس خدمت رسول خدا 

 این راه بدستکه از ی را در بیت المال استخدام فرماید تا اینکه بتوانند از حقوق

 فرمودند: صج کنند، رسول خدا اآورند ازدو  می

وَْساُخ انلَّاس«
َ
ٍد إ�ََّما ِ�َ أ  تَنْبَيِغ ِآلِل ُ�َمَّ

َ
َدقََة ال  »إنَّ الصَّ

 .»ت زیرا که صدقه چرك مال مردم استآل محمد صدقه مناسب نیسی برا«
 مس پرداختند.مهرشان را از سهم خ آنگاه دستور دادند که آنها ازدواج کنند و

مطلب بن عبد مناف را در ی و امام احمد، بنی علماء از جمله امام شافعی بعض

، به دلیل اینکه در گرفتن سهم خمس اند شم ملحق کردهها تحریم صدقه به بني

در صحیحش ی که امام بخاری الخمس با هم شریك بودند، زیرا در حدیث

 آمده است که:کند   می ) از جبیر ابن مطعم روایت۳۱۴۰(شماره

مطلب سهم دادند و به برادران دیگرشان مانند  شم و بنيها به بني صپیامبر «

مطلب در ی شم و بنها عبد شمس و نوفل سهم ندادند، معنایش این است که بنيی بن

 .»یك حکم بودند

 صهمسران پیامبر
 الله عنهن در آل بیت ایشان داخلند دلیلشی اینکه همسران پیامبر رض ی هدربار

 است:ی این ارشاد خداوند

لَٰوَة َوقَۡرَن ﴿ قِۡمَن ٱلصَّ
َ
� َوأ وَ�ٰ

ُ
َج ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ٱۡ� ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ

ُ ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم ٱلرِّۡجَس  َما يُرِ�ُد ٱ�َّ ۥٓۚ إِ�َّ َ َورَُسوَ�ُ ِطۡعَن ٱ�َّ
َ
َكٰوَة َوأ َوَءا�َِ� ٱلزَّ

ۡهَل 
َ
َءاَ�ِٰت َوٱۡذُكۡرَن َما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمۡن  ٣٣� ٱۡ�َۡيِت َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطِه�ٗ أ

َ َ�َن َلِطيًفا َخبًِ�ا  ِ َوٱۡ�ِۡكَمةِ� إِنَّ ٱ�َّ  .]۳۴-۳۳األحزاب: [ ﴾٣٤ٱ�َّ
(عصر) جاهلیت پیشین زینت ی خود بمانید و چون زینت نمایی ها و در خانه«

ی ا دارید و زکات بپردازید و از خداوند و رسولش فرمان برید. ی نماز بر پاننمایید و 

 



 ١١   فصل اول: اهل بیت کیست

را از شما دور کند و چنانکه ی خواهد پلید  می اهل بیت! جز این نیست که خداوند

خداوند و حکمت در ی ها باید شما را پاکیزه گرداند و هر آنچه را که از آیه

گاه است اد کنید، بيشود ی  می یتان خواندهها خانه  .»گمان خداوند باریك بیِن آ
زیرا   کند که امهات المؤمنین در اهل بیت داخلند،  می این آیه به طور حتم داللت

 سیاق قبل و بعد از این آیه خطاب به آنها است.

 دفع یك اشکال
) به نقل از ۲۴۲۴که در صحیح مسلم (شماره ی باید توجه داشت که این با روایت

 آمده منافات ندارد. لام المؤمنین عایشه 

 فرماید:  می لمالحظه فرمائید: حضرت عایشه 

سیاه بافته شده بود بر تن داشتند و ی که از موی هنگام چاشت کسای صپیامبر 

سپس  آمد او را باخود زبر کساء داخل کردند، ی از خانه بیرون رفتند، حسن ابن عل

آمد او ی خل کردند سپس علحسین آمد با ایشان داخل شد، سپس فاطمه آمد او را دا

 آنگاه فرمودند: را هم داخل کردند، 

ۡهَل ٱۡ�َۡيِت َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطِه�ٗ ﴿
َ
ُ ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم ٱلرِّۡجَس أ  ﴾�إِ�ََّما يُرِ�ُد ٱ�َّ

 .]۳۳[األحزاب: 
را از شما دور کند و چنانکه باید شما را ی خواهد پلید  می اهل بیت! خداوندی ا«

 .»گرداندپاکیزه 
کریمه داللت آشکار دارد که امهات المؤمنین در این فضیلت داخلند  ی هزیرا آی

و فاطمه و حسن و حسین ی چونکه خطاب در آیات مذکوره متوجه آنها است، و عل

 گردند.  می با داللت سنت که در این حدیث ذکر شده مشمول این فضیلت ش
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 دفع یك اشکال دیگر
را بطور خصوص در این حدیث ذکر فرمودند  شار نفر این چه صاینکه پیامبر 

مستلزم این نیست که اهل بیتش منحصر به همینها باشد و بقیه را شامل نشود، حد 

 ین افراد اهل بیت ایشان هستند.تر اکثر داللت حدیث این است که آنها از خصوصي

 یك مثال
و داللت حدیث  در اهل بیتش صمثال داللت این آیه بر دخول همسران پیامبر 

در  شو حسین  و فاطمه و حسنی بر دخول عل که گذشت لحضرت عائشه 

 است:ی اهل بیتش مثل داللت این ارشاد خداوند

َس َ�َ ٱ�َّۡقَوٰى ﴿ ّسِ
ُ
ََّمۡسِجٌد أ ن َ�ُقوَم �ِيهِ ل

َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَۡوٍ� أ وَّ

َ
 .]۱۰۸:التوبة[ ﴾ِمۡن أ

 تر بنیان نهاده شده است سزاواری که از روز نخست بر تقوی مسجدی به راست«

 .»است که در آن بایستي
که امام مسلم در ی که مراد از آن مسجد قباء است. و داللت سنت در حدیث

 کند که:  می ) نقل۱۳۹۷صحیحش (شماره

 .»است صبنا شده مسجد خود حضرت ی که بر تقوی مراد از مسجد«
فضل اهل البیت « اش در رساله /تیمیه  این مثال را شیخ االسالم ابن 

 ) ذکر کرده است.۲۱-۲۰(ص » حقوقهمو

إن الصدقة ال «فرمایند:   می داخلند زیرا» آل«در لفظ  صهمسران حضرتش 
محمد و آل محمد صدقه حالل ی دید براتر بي« »حتل ملحمد و ال آلل �مد

 .»نیست
مهات المؤمنین سهم داده

ٌ
 شد.  می داللت حدیث از اینجاست که از خمس به ا

)که با اسناد صحیح از ۳/۲۱۴شیبه در مصنفش (جی همچنین روایت ابن اب و

 کند که:  می ملیکه نقلی ابن اب

 



 ١٣   فصل اول: اهل بیت کیست

قالت: إنا آل عائشه ببقرة من الصدقة فردهتا و إنّ خالد بن سعيد بعث إىل«

 .»ال حتل لنا الصدقة صبيت حممد 

فرستاد، ام ی از مال صدقه گاو لخالد بن سعید خدمت حضرت عائشه «

صدقه حالل  ص» ما اهل بیت محمد«ی رد کرد و فرمود: براآن را  المؤمنین

 .»نیست

 بر دخو ل ازواج مطهرات در اهل بیتی دالئل
که به ی ) در تأیید کسان۳۳۲-۳۳۱(ص در کتابش جالء األفهام /ابن قیم 

کند از   می ذکری قائل هستند دالئل صدخول ازواج مطهرات در اهل بیت حضرتش 

 گویند:  می فرماید: آنها  می جمله

بخصوص همسران   رود،  می اینکه عموما همسر جزو اهل بیت شخص بشمار«

کنند چون رابطه آنها با   می به نسب تشبیهآن را  علتش این است که صپیامبر 

قطع نشده است به دلیل اینکه آنها چه در حیات و چه بعد از وفات  صپیامبر

بر غیر ایشان حرامند، چون مادر همه مؤمنان هستند، لذا آنها چه در  صحضرتش 

که آنها با ی پس سبب  هستند، صدنیا و چه در آخرت همسران خود پیامبر 

که  اند فرموده صنکاح، قائم مقام نسب است. لذا پیامبر ی هستند یعن صپیامبر

چنانکه امام  -صحیح،به آنها درود فرستاده شود، به همین جهت است که بنا بر قول 

دقه چرك مال مردم صدقه بر آنها حرام است زیرا ص -نیز بر این باور است /احمد 

و اهل بیت ایشان را  -ص -شان و منزلت این شخصیت استثنائيو خداوند است، 

 از چرك مال مردم محفوظ داشته است.

رت کنم که چگونه همسران ایشان در این فرموده حض  می من(ابن قیم) تعجب

ٍد قُوتًا« اللَُّهمَّ َهَذا «ی و در این فرموده شان درباره قربان »اللَُّهمَّ اْجَعْل ِرْزَق آِل ُ�َمَّ

 



 و منزلت واالی آنان از دیدگاه اهل سنت فضائل اهل بیت   ١٤

دٍ  ٍد َوآِل ُ�َمَّ دٍ ص «که  لو در فرموده حضرت عائشه  »َ�ْن ُ�َمَّ َمَّ بِعَ آلُ حمُ ا شَ مَ

رٍّ  بْزِ بُ نْ خُ ىلَ «گذار نمازی و در دعا »مِ ىلِّ عَ مَّ صَ دٍ اللَّهُ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ داخلند  »حمُ

داخل  »ال آلل �مدحمد وإن الصدقة ال حتل مل« حضرت در این فرمودهی ول

از بقیه  صالله نیستند با اینکه صدقه چرك مال مردم است، قطعا همسران رسول

 ند که از آن پاك و دور باشند.تر اولي

غالمان و کنیزان آزاد ی یعنی لاگر گفته شود که صدقه بر آنان حرام است بر موا

ی شم حرام شد بر موالها صدقه بر بنيی شده شان نیز باید حرام باشد چنانکه وقت

ام المؤمنین ی شان نیز حرام گردید، به روایت صحیح ثابت است که بر بریده که موال

 بود حرام ندانست؟ لحضرت عائشه 

حرام  صهمسران پیامبر ی براآن را  کهی کسان ی هگوئیم: درست است، شبه مي

 همین است. اند دانسته

 نیست، بلکه مبن
ٌ
بر ی پاسخ این است که تحریم صدقه بر همسران پیامبر اصالتا

است، زیرا قبل از رابطه آنان با پیامبر صدقه بر  صتحریم آن بر خود رسول الله 

ع فری حالل بوده است، پس آنها در این تحریم فرع هستند و تحریم بر مول آنان

شان نیز ی شم اصل بود، بر موالها که تحریم بر بنيی آنجای تحریم بر سید است، از 

تابع بود ممکن  صبه تبع آنان حرام گردید، و چونکه تحریم بر همسران حضرتش 

(با عرض  شود.  نمی بر آنان بنا شود زیرا که فرع بر فرع بنای نبود که تحریم موال

 پوزش از عموم خوانندگان عزیز)

 ، خداوند متعال فرموده:اند تهگف

ِت ِمنُ�نَّ بَِ�ِٰحَشةٖ ﴿
ۡ
ِ َمن يَأ َبّيَِنةٖ  َ�ٰنَِسآَء ٱ�َِّ�ّ لََها ٱۡلَعَذاُب يَُ�َٰعۡف  مُّ

ِ �َِس�ٗ  � َوَ�َن َ�ٰلَِك َ�َ ٱ�َّ  .]۳۰األحزاب: [ ﴾٣٠� ِضۡعَفۡ�ِ

 



 ١٥   فصل اول: اهل بیت کیست

عذاب در انجام دهد، ی کار ناشایست آشکار زنان پیامبر، هر کس از شمای ا«

 .»شود. و این بر خدواند آسان است  می حّق او دوچندان افزوده

َ َ�َن َوٱۡذُكۡرَن َما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمۡن ﴿ ِ َوٱۡ�ِۡكَمةِ� إِنَّ ٱ�َّ َءاَ�ِٰت ٱ�َّ
 .]۳۴األحزاب: [ ﴾٣٤لَِطيًفا َخبًِ�ا 

شود،   می یتان خواندهها خداوند و حکمت در خانهی ها و هر آنچه را که از آیه«

گاه است گمانی یاد کنید، ب  .»خداوند باریك بیِن آ
 فرماید:  می سپس

همسران پیامبر در اهل بیت داخل هستند زیرا این خطاب در سیاق ذکر  ،اینبنابر

از این خطاب خارج ی آنان است و به هیچ عنوان درست نیست که آنان از بخش

 ./پایان سخنان ابن قیم ». گردانیده شوند

 دیگری دلیل
شم داللت دارد روایت ابو داود ها بنيی که بر تحریم صدقه بر موالی دلیل دیگر

) است که با ۲۶۱۱(شمارهی ) و نسائ۶۵۷(شمارهی ) و ترمذ۱۶۵۰در سنن (شماره 

 .سند صحیح ثابت شده، البته لفظ ذیل از أبو داود است

 -زکات -گرفتن صدقهی را برای شخص صاز ابو رافع روایت شده که پیامبر «

تا اینکه  آن شخص به أبو رافع گفت تو هم با من بیا،   مخزوم مکلف فرمودند،ی از بن

پرسید ی بپرسم، وقت صبرسد، گفت باید از پیامبر ی به تو هم از مزد دریافتي، چیز

از ی هر قومی موال« »ال حتل نلا الصدقة مو� القوم من انفسهم وانا«فرمودند: 

 .»ما صدقه حالل نیستی آید و برا  می خود آنان بحساب

 





 

 

 :فصل دوم
 اهل بیت ۀدربار اهل سنت و جماعت ۀعقید ۀخالص

 در عقیده اعتدال
معتدل بین  ی هعقیدی مسائل اعتقادی اهل سنت و جماعت در تمام ی هعقید

 .صاهل بیت رسول الله  ی هافراط و تفریط است، از جمله عقیده شان دربار
 دارند.  می را که از نسل عبدالمطلب باشد دوستی زیرا آنان هر زن و مرد مسلمان 

احترام دارند و به همه   می را دوست صتمام همسران پیامبر  همچنین

را در ی هر کسی و تندروی میگذارند، و باعدل و انصاف، و بدور از هرگونه هوا پرست

 دهند که مستحق آن است.  می قراری همان مقام و منزلت

که خداوند به آنان هم افتخار ایمان و هم افتخار ی کما اینکه اهل سنت به کسان

 د.گذارن  می را عنایت فرموده احترام صنسب قرابت حضرتش 

باشد، از یکرو او را به خاطر  صکه از اهل بیت رسول الله ی ای پس صحاب 

دیگر بخاطر افتخار و قرابتش ی ، و از سوصایمان و تقوا و صحبتش با آن حضرت 

 دارند.  می دوست صبا رسول الله 

نباشد او را به خاطر ایمان و تقوا و ی که از اهل بیت باشد اما صحابی و کس

 دارند.  می دوست صی رسول گرامبا اش  نزدیکي

 مهم ۀیك قاعد
که ی پس اهل سنت معتقدند که افتخار نسب تابع افتخار ایمان است، کس

که ی خداوند او را با هر دو نعمت (ایمان و نسب رفیع) افتخار بخشیده باشد براست



 و منزلت واالی آنان از دیدگاه اهل سنت فضائل اهل بیت   ١٨

که توفیق نعمت ایمان را نیافته باشد نسب ی و کس دو مدال افتخار یکجا برده است،

 فرماید:  می به او نخواهد رساند، چنانکه خداوند متعالی ریف و رفیع نفعش

ۡ�َقٮُٰ�مۡ ﴿
َ
� ِ ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ٱ�َّ

َ
ین تر بدرستیکه مکرم«. ]۱۳الحجرات: [ ﴾إِنَّ أ

 .»شما در نزد خدا پرهیزگارترین شماست
أبو به روایت آن را  که امام مسلمی ا در پایان حدیث طوالني صی و رسول گرام

 فرماید:  می )۲۶۹۹هریره درصحیحش نقل کرده (شماره

ْع بِِه �ََسبُهُ «  بِِه َ�َملُُه لَْم �رُْسِ
َ
ْ�َطأ

َ
که عملش او را عقب بیندازد ی کس« »َمْن أ

 .»تواند جلو بیندازد  نمی نسبش او را

 شرح حدیث
در شرح این حدیث در کتاب ارزشمندش جامع العلوم  /حافظ ابن رجب 

 فرماید:  می ۳۰۸والحکم ص 

 بهشت در آخرتی و معنایش این است که عمل، انسان را به درجات عال«

 فرماید:  می رساند لذا خداوند متعال  می

ا َعِملُوا﴿ ٖ َدَرَ�ٰٞت ّمِمَّ
را از ی و هر کس«. ]۱۹واألحقاف:  ۱۳۲األنعام: [ ﴾َولُِ�ّ

 ».»خواهد بودی آنچه عمل کرده درجات

نرساند نسبش نخواهد ی که عملش او را در نزد خداوند به درجات عالی پس کس

توانست او را جلو بیندازد تا اینکه آن درجات را کسب کند، زیرا خداوند در مقابل 

 فرماید:  می دهد نه نسب، چنانکه  می عمل پاداش

ورِ فََ�ٓ ﴿ �َساَب بَۡيَنُهۡم يَۡوَم�ِذٖ فَإَِذا نُفَِخ ِ� ٱلصُّ
َ
 ﴾١٠١َوَ� يَتََسآَءلُوَن   أ

  .]۱۰۱المؤمنون: [
ی خویشاوندی ها شود. آن روز در میانشان پیوند  می آنگاه چون در صور دمیده«

 .»نباشد و از همدیگر نپرسند

 



 ١٩   فصل دوم: خالصۀ عقیدۀ اهل سنت دربارۀ اهل بیت

آمرزش و مغفرت او بشتابیم، ی وخداوند همواره امر فرموده که با عمل به سو

 :فرماید ميچنانکه 

آءِ َوٱۡلَ�ِٰظِمَ� ٱۡلَغۡيَظ َوٱۡلَعا�َِ� َعِن ﴿ َّ آِء َوٱل�َّ َّ ِيَن يُنفُِقوَن ِ� ٱل�َّ ٱ�َّ
ُ ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡحِسنَِ�   .]۱۳۴عمران:  آل[ ﴾١٣٤ٱ�َّاِس� َوٱ�َّ

خورند و از   می کنند و خشم (خود) را فرو  می انفاقی آنان که در آسایش و سخت«

 .»دارد  می مردم درمیگذرند. و خداوند نیکوکاران را دوست (تقصیر)
 فرماید:  می و همچنین

ۡشفُِقوَن ﴿ ِيَن ُهم ّمِۡن َخۡشَيِة َرّ�ِِهم مُّ ِيَن ُهم � ٥٧إِنَّ ٱ�َّ َ�ِٰت َرّ�ِِهۡم َوٱ�َّ
ِيَن ُهم بَِرّ�ِِهۡم َ� �ُۡ�ُِ�وَن  ٥٨يُۡؤِمُنوَن  ِيَن يُۡؤتُو ٥٩َوٱ�َّ ُقلُوُ�ُهۡم َوٱ�َّ َن َمآ َءاتَواْ وَّ

�َُّهۡم إَِ�ٰ َرّ�ِِهۡم َ�ِٰجُعوَن 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك �َُ�ٰرُِعوَن ِ� ٱۡ�َۡيَ�ِٰت َوُهۡم لََها  ٦٠وَِجلٌَة �

ُ
أ

 .]۶۱-۵۷المؤمنون: [ ﴾٦١َ�ٰبُِقوَن 
 که به آیات پروردگارشان ایمانی آنان که از ترس پروردگاشان هراسانند وکسان«

که آنچه را باید (در ی ورزند و کسان  نمی که به پروردگارشان شركی کسانآورند و   می

پروردگارشان باز خواهند ی دهند و دلهایشان از اینکه به سو  می راِه خدا) بدهند،

کنند و اینان در انجام آن   می گشت بیمناك است اینانند که در (راِه) نیکیها تالش

 .»پیشتازند
 کند و اینکه والیت و  می به اعمال نیك تشویقرا ذکر کرده که ی سپس نصوص

آید، آنگاه مطلب را به   می فقط با تقوا و عمل نیك بدست صرسول الله ی دوست

ی که در صحیح بخار ساز صحابه جلیل القدر حضرت عمرو بن العاص ی حدیث

برد بدین شرح   می نقل گردیده به پایان )۲۱۵) و صحیح مسلم (شماره۵۹۹۰(شماره 

 که:

 



 و منزلت واالی آنان از دیدگاه اهل سنت فضائل اهل بیت   ٢٠

در صحیحین  ساهد بر آنچه عرض کردیم حدیث حضرت عمرو بن العاص ش

 فرمودند:  می شنیده است که صاست که از پیامبر 

 .»ومن�املصالح آل أيب فالن ليسوا يل باويلاء و�نما و� اهللا و إن«
 .»دوستان من نیستند دوست من خداوند و مؤمنان نیکوکارندی آل فالن«

آید هر   نمی بدستی و والیت ایشان با خویشاوندی فرماید که دوست  می إشاره

شود پس   می چند که خویشاوند نزدیك باشد، بلکه با ایمان و عمل نیك حاصل

و والیت با ایشان نزدیکتر ی که از نظر ایمان و عمل کاملتر باشد از نظر دوستی کس

داشته باشد و چه نداشته  صبا حضرتش ی است حاال چه قرابت و خویشاوند

 شد.با

 یك شعر جالب!
 سراید:  می در این خصوص چنینی شاعر

 لعمـــــرك مـــــا االنســـــان اال بدينـــــه
 

 فـال تـرتك التقـوي اتكـاال عـيل النسـب 
 

ـــارس ـــلامن ف ـــالم س ـــع االس ـــد رف  لق
 

 هلـب وقد وضـع الرشـك النسـيب ابـا 
 

ــت ــن او نیس ــا دی ــز ب ــان ج ــه ارزش انس ــدان ک  ب
 

ــه امیــد خویشــاوندی تقــوی را فــرو نگــذار  پــس ب
 

 اسالم به سـلمان فارسـی شخصـیت رفیـع بخشـید
 

 اما شرک، أبو لهِب خویشـاویند را بـه پسـتی کشـید
 

 ./پایان سخنان ابن رجب

 



 

 

 :فصل سوم
 فضائل اهل بیت در قرآن کریم

 فرماید:  می خداوند متعال

ۡزَ�ِٰجَك إِن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن ﴿
َ
َها ٱ�َِّ�ُّ قُل ّ�ِ ُّ�

َ
� ۡ�َيا َوزِ�نََتَها َ�ٰٓ ٱۡ�ََيٰوَة ٱ�ُّ

احٗ  َ�ِّۡحُ�نَّ َ�َ
ُ
َمّتِۡعُ�نَّ َوأ

ُ
َ �ن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن ٱ ٢٨ ا َ�ِيٗ� َ�َتَعالَۡ�َ أ َّ�

 َ اَر ٱ�ِخَرةَ فَإِنَّ ٱ�َّ ۡجًرا َعِظيمٗ َورَُسوَ�ُۥ َوٱ�َّ
َ
َعدَّ لِۡلُمۡحِسَ�ِٰت ِمنُ�نَّ أ

َ
 ٢٩ا  أ

ِت ِمنُ�نَّ بَِ�ِٰحَشةٖ 
ۡ
ِ َمن يَأ َبّيَِنةٖ  َ�ٰنَِسآَء ٱ�َِّ�ّ � يَُ�َٰعۡف  مُّ لََها ٱۡلَعَذاُب ِضۡعَفۡ�ِ

ِ �َِس�ٗ  ِ َورَُسوِ�ِۦ َو�َ  ٣٠� َوَ�َن َ�ٰلَِك َ�َ ٱ�َّ ۡعَمۡل َوَمن َ�ۡقُنۡت ِمنُ�نَّ ِ�َّ
ۡ�َتۡدنَا لََها رِۡزقٗ ا نُّ َ�ٰلِحٗ 

َ
َ�ۡ�ِ َوأ ۡجرََها َمرَّ

َ
ٓ أ ِ لَۡسُ�َّ َ�ٰنِسَ  ٣١ا ا َكرِ�مٗ ۡؤتَِها آَء ٱ�َِّ�ّ

َحدٖ 
َ
ِي ِ� قَۡلبِهِۦ ّمَِن ٱل َكأ ۚ فََ� َ�َۡضۡعَن بِٱۡلَقۡوِل َ�َيۡطَمَع ٱ�َّ َقۡيُ�َّ ّنَِسآءِ إِِن ٱ�َّ

ۡعُروفٗ  َوقُۡلَن َقۡوٗ�  َمَرٞض  َج ٱۡلَ�ِٰهلِيَِّة َوقَۡرَن  ٣٢ا مَّ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ
 ُ ۥٓۚ إِ�ََّما يُرِ�ُد ٱ�َّ َ َورَُسوَ�ُ ِطۡعَن ٱ�َّ

َ
َكٰوةَ َوأ لَٰوةَ َوَءا�َِ� ٱلزَّ قِۡمَن ٱلصَّ

َ
� َوأ وَ�ٰ

ُ
ٱۡ�

ۡهَل ٱۡ�َۡيِت 
َ
َوٱۡذُكۡرَن َما ُ�ۡتَ�ٰ  ٣٣� َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطِه�ٗ ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم ٱلرِّۡجَس أ

َ َ�َن لَِطيًفا َخبًِ�ا ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمۡن  ِ َوٱۡ�ِۡكَمةِ� إِنَّ ٱ�َّ  ﴾٣٤َءاَ�ِٰت ٱ�َّ
 .]۳۴-۲۸األحزاب: [

دنیا و تجّمل آن را خواسته باشید، پس ی پیامبر! به زنانت بگو: اگر زندگانی ا«

نیك رهایتان سازم و اگر خداوند و رسول ی را بهره مند کنم و به رها کردن بیایید تا شما

ی نیکوکارانتان پاداشی آخرت را خواسته باشید، (بدانیدکه) خداوند برای او و سرا

انجام ی زنان پیامبر! هرکس از شما کار ناشایسِت آشکاری بزرگ فراهم دیده است. ا
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شود. و این (کار) بر خداوند آسان است   می دهد، عذاب در حّق او دوچندان افزوده

انجام ی و هر کس از شما که در برابر خداوند و پیامبرش گردن نهد و کار شایست

ی سازیم ا  می ارزشمند فراهمی دهیم. و برایش روز  می دهد، پاداشش را دوباره به او

پس در سخن زنان پیامبر! شما مانند هیچ یك از (سایر) زنان نیستید، اگر تقوا دارید 

دارد به طمع بیفتد. و ی که در دل خویش بیماری نکنید تا مبادا آن کسی گفتن نرم

 (عصر)ی خود بمانید وچون زینت نمایی ها شایسته بگویید و در خانهی سخن

دارید و زکات بپردازید و از خداوند و ی جاهلیت پیشین زینت ننمایید و نماز برپا

را از ی خواهد پلید  می ز این نیست که خداونداهل بیت! جی رسولش فرمان برید. ا

خداوند ی ها شما، دور کند و چنانکه باید شما را پاکیزه گرداند و هر آنچه را که از آیه

گاه  گمان خداوندی ب شود یاد کنید،   می یتان خواندهها و حکمت در خانه باریك بیِن آ

 .»است
 پس این ارشاد خداوندي:

ۡهَل ٱۡ�َۡيِت َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطِه�ٗ إِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿
َ
ُ ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم ٱلرِّۡجَس أ  ﴾�ٱ�َّ

 .]۳۳األحزاب: [
کند و آل بیت و خویشاوندان   می صرسول اللهی داللت بر فضیلت خویشاوند

هستند که صدقه بر آنان حرام است، بخصوص همسران و نوادگان ی ایشان کسان

 ایشان، چنانکه گذشت.

 مادران مؤمنانی دیگر برای فضائل
 همسران ایشان در بر دارد از جمله:ی را نیز برای آیات مذکوره فضائل دیگر

خواهند یا خدا و   می : اینکه به آنان اختیار داده شد که دنیا و زینت دنیا رااول

آخرت را برگزیدند. ی آخرت را؟ که آنان خدا و رسول خدا و سرای رسولش و سرا

 



یم  ٢٣   فصل سوم: فضائل اهل بیت در قرآنکر

خداوند از آنان خوشنود باد و آنان را خوشنود «و أرضاهن)  الله عنهنی (رض

 ».بگرداند

است که  »وأزواجه أمهاهتم«ی همچنین از دیگر فضائل آنان ارشاد گرام دوم:

 خداوند آنان را مادران مؤمنان خوانده است.

ۡ� ﴿ و اما آیه مبارکه:
َ
ٓ أ ةَ ِ�  َٔ قُل �َّ ۡجًرا إِ�َّ ٱلَۡمَودَّ

َ
 ﴾ ٱۡلُقۡرَ�ٰ لُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ

 .]۲۳الشوری: [

باید در میان ی کنم، ول  نمی از شما در خواستی بگو: بر (رساندن) آن مزد«

 .»پیشه کنیدی خویشاوندان دوست

 قول صحیح در تفسیر آیه
قبایل مرتبط با) قریش ی قول صحیح در تفسیر آیه این است که منظور بطون(یعن

) نقل گردیده است، امام ۴۸۱۸(شماره ی است، چنانکه بیان آن در صحیح بخار

 فرماید:  می (بعد از ذکرسند) /بخاري

 نظر ابن عباس
َة ِ� ﴿ آیه  ی هبار روایت است که در باز عبدالله ابن عباس « إِ�َّ ٱلَۡمَودَّ

) مراد است، ابن صآل محمد ی سؤال شد، سعید ابن جبیر فرمود: (قرب ﴾ٱۡلُقۡرَ�ٰ 

با  صاز قبایل قریش نبود مگر اینکه پیامبر ی ا چ قبیلههیی عباس فرمود: عجله کرد

منظور  ؟»إال أن تصلوا ما بي� و بين�م من قرابة« داشت:ی آنان خویشاوند

 .»خود را با من بر قرار داشته باشیدی این است که: روابط خویشاوند

 نظر ابن کثیر
 فرماید:  می ابن کثیر در تفسیر این آیه
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 مشرکین از کفار قریش:محمد به ی بگو ای یعن

ال أسألكم عيل هذا البالغ و النصح لكم ماال تعطونيه، و إنام أطلب منكم أن «

تنرصوين، فال تؤذوين بام بيني  تكفوا رشكم عني و تذروين أبلغ رساالت ريب إن مل

 .»بينكم من القرابةو
هید، طلبم که به من بد  نمیی من در قبال این تبلیغ و نصیحت شما، از شما مال«

خواهم این است که شر و گزندتان را از من باز دارید تا اینکه رسالت   می آنچه از شما

ی که بین من و شماست اگر مرا یاری پروردگارم را ابالغ کنم، شما را به آن قرابت

 .»کنید پس آزار و اذیتم نرسانید  نمی
 آوردیم ذکر

ً
 کند.  می سپس ابن کثیر اثر ابن عباس را که قبال

 تفسیر نا درست
و اوالد  بی فاطمه و عل هوا پرستان (القربي) را در آیه بهی و اما اینکه بعض

ی آیه کریمه مکدلیل است، زیرا ی بی دهند درست نیست و ادعای  می آنان اختصاص

 در مدینه انجام گرفته است. ببا فاطمه ی است، و ازدواج عل

 فرماید:  می /ابن کثیر 

که در مدینه اتفاق افتاده ربط دادن دور از واقعیت است ی جریاننزول آیه را به «

نداشته زیرا تا آنزمان ایشان با ی است، و در آن زمان فاطمه اوالدی زیرا که آیه مک

اتفاق افتاده ی ازدواج آنها بعد از غزوه بدر در سال دوم هجر ازدواج نکرده بوده،ی عل

امت و مفسر قرآن عبدالله ابن  نشمنداست، حقیقت تفسیر آیه کریمه همانست که دا

 .»کند  می روایت /ی بیان فرموده چنانکه امام بخار بعباس 
 باز ابوبکر و عمر ی و آثار صاز سنت رسول الله ی سپس روایات زیاد

 کند.  می ذکر صدر فضیلت اهل بیت پیامبر 
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کند که   می روایت س) از واثله بن اسقع ۲۲۷۶امام مسلم در صحیحش (شماره 

 شنیدم که فرمودند: صفرمود: از رسول الله 

شم را از قریش و ها خداوند کنانه را از نسل اسماعیل و قریش را از کنانه و بني«

 .»شم برگزیدها ا از بنيمر

 حدیث عایشه صدیقه در فضیلت اهل بیت
) از ام المؤمنین عایشه صدیقه ۲۴۲۴همچنین امام مسلم در صحیحش (شماره 

 کند که فرمود:  می روایت ل

سیاه بافته شده بود بر خود داشتند ی که از موی که کسایدرحالی صپیامبر 

  آمد او را باخود داخل کردند،ی علهنگام چاشت از خانه بیرون رفتند، حسن ابن 

سپس حسین آمد با ایشان داخل شد، سپس فاطمه آمد او را داخل کردند، سپس 

 آنگاه این آیه را تالوت فرمودند: آمد او را هم داخل کردند، ی عل

ۡهَل ٱۡ�َۡيِت َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ ﴿
َ
ُ ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم ٱلرِّۡجَس أ  ﴾��ٗ إِ�ََّما يُرِ�ُد ٱ�َّ

 .]33األحزاب: [
را از شما دور کند و ی خواهد پلید  می اهل بیت! جز این نیست که خداوندی ا«

 .»چنانکه باید شما را پاکیزه گرداند
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 وقاص در فضیلت اهل بیتی حدیث سعد بن اب
 سوقاص ی ) از سعد بن اب۲۴۰۴همچنین امام مسلم در صحیحش (شماره 

ۡ�َنآَءنَا اَ�ُقۡل َ�عَ ﴿: که آیه کریمهی کند که فرمود: هنگام  می روایت
َ
ْ نَۡدُع � لَۡوا

ۡ�َنآَءُ�مۡ 
َ
 .]۶۱عمران:  آل[ ﴾َو�

، صنازل گردید رسول الله  »بگو: بیایید تا فرزندانمان و فرزندانتان فرا خوانیم«

 »ا� هؤالء أهل بييت«خواندند و فرمودند:  و فاطمه و حسن و حسین را فرای عل
 .»اینها اهل بیت من هستندپروردگارا! «

 حدیث زید بن ارقم در فضیلت اهل بیت
 ) با سند خودش از یزید بن حیان روایت۲۴۰۸و امام مسلم در صحیحش (

 کند که گفت:  می

نشستیم ی من و حصین بن سبره و عمر بن مسلم نزد زید بن ارقم رفتیم، وقت

و ی را دید صر بدست آوردي، پیامبی حصین به او گفت: زید! تو خیر بسیار

و با ایشان جهاد کردي، و پشت سر ایشان نماز خواندي، ی حدیث ایشان را شنید

ی ا شنیده صبدست آوردي، زید! از آنچه از رسول الله ی که تو خیر بسیاری براست

ی فرمود: برادرزاده من! عمرم زیاد شده، و از آن زمان مدت زیاد برایمان بیان کن

چه بیاد داشتم فراموش کرده ام پس هر صز رسول الله از آنچه که ای گذشته، بعض

 برایتان بیان کردم قبول کنید، و هر چه نتوانستم وادارم نکنید، سپس فرمود:

که بین مکه و مدینه واقع است و خّم ی ا در سر چشمه صرسول الله ی روز

بیان  پروردگار رای شود در میان ما به ایراد خطبه پرداختند، حمد و ثنا  می نامیده

 فرموده و موعظه کرده و پند دادند، سپس فرمودند:

نَا «
َ
ِجيَب َوأ

ُ
ىِتَ رَُسوُل َر�ِّ فَأ

ْ
ْن يَأ

َ
نَا �رََشٌ يُوِشُك أ

َ
َها انلَّاُس فَإِ�ََّما أ ُّ�

َ
ا َ�ْعُد� مَّ

َ
أ
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ُهَدى َوانلُّوُر فَُخُذوا بِ 
ْ
ِ ِ�يِه ال لُُهَما ِكتَاُب ا�َّ وَّ

َ
ِ تَارٌِك ِ�يُ�ْم َ�َقلَْ�ِ أ ِ�تَاِب ا�َّ

َب ِ�يِه ُ�مَّ قَاَل  ِ َورَغَّ ْهُل بَيىِْت  َواْستَْمِسُكوا بِِه. فََحثَّ ىلَعَ ِكتَاِب ا�َّ
َ
َوأ

َ ىِف  ُرُ�ُم ا�َّ َذكِّ
ُ
ْهِل بَيىِْت أ

َ
َ ىِف أ ُرُ�ُم ا�َّ َذكِّ

ُ
ْهِل بَيىِْت أ

َ
َ ىِف أ ُرُ�ُم ا�َّ َذكِّ

ُ
أ

ْهِل بَيِْتِه 
َ
لَيَْس �َِساُؤُه ِمْن أ

َ
ْهُل بَيِْتِه يَا َز�ُْد أ

َ
ُ ُحَصْ�ٌ َوَمْن أ

َ
ْهِل َ�يِْت. َ�َقاَل هل

َ
أ

َدقََة َ�ْعَدُه. قَاَل َوَمْن  قَاَل �َِساُؤُه ِمنْ  ْهُل بَيِْتِه َمْن ُحِرَم الصَّ
َ
ْهِل بَيِْتِه َولَِ�ْن أ

َ
أ

ٍّ َوآُل َعِقيٍل َوآُل َجْعَفٍر َوآُل َ�بَّاٍس . قَاَل لُكُّ َهُؤالَِء ُحِرَم  ُهْم قَاَل ُهْم آُل ىلَعِ
َدقََة قَاَل َ�َعْم   .»الصَّ

هستم، عنقریب قاصد ی مانند شما بشر مردم! جز این نیست که منی اما بعد: ا«

 -روم  می پس اینك که دارم -پروردگارم خواهد آمد و من دعوتش را خواهم پذیرفت.

کتاب الله که در آن هدایت و نور است، پس ی گذارم یک  می در میان شما دو چیز

ق کتاب الله را فراگیرید و به آن چنگ بزنید، آنگاه درباره قرآن کریم ترغیب و تشوی

کنم، به شما   می نمودند، سپس فرمودند: و اهل بیتم، به شما درباره اهل بیتم سفارش

کنم، حصین   می کنم، به شما درباره اهل بیتم سفارش  می درباره اهل بیتم سفارش

پرسید زید! اهل بیت حضرتش کیست؟ مگر همسرانش از اهل بیتش نیستند فرمود: 

هستند که بعد از ایشان ی کسان اهل بیتشهمسرانش از اهل بیتش هستند و لیکن 

صدقه بر آنان حرام است کما اینکه در حیات حضرتش حرام بوده است، پرسید آنها 

 ی هو آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، سپس پرسید بر همی کیستند؟ فرمود: آل عل

آمده است که گفتیم اهل بیتش ی اینها صدقه حرام است فرمود: بله و در روایت دیگر

 طالقشی کند وقت  میی با مرد زندگی فرمود خیر، زن مدت کیست؟ همسرانش؟

نسلش هستند که بعد  گردد، اهل بیتش اصل و  می دهد او به نزد پدر و اقوامش بر  می

 .»از ایشان هم صدقه بر آنان حرام است
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 اینجا به چند نکته باید اشاره کنیم:
اجمعین در حدیث کساء و  شو فاطمه و دو فرزند شان ی : اینکه ذکر علاول

رساند این   می کند. آنچه  نمی مباهله که گذشت داللت بر انحصار اهل بیت به آنها

ین افراد، و اهل بیت درجه یك ایشان هستند، و اینکه اینها تر است که آنان خصوصي

که قبال هم اشاره شود چنان  می هستند که لفظ اهل بیت آنها را شاملی اولین کسان

 کردیم.

و آل جعفر و آل عباس در حدیث گذشته ی : اینکه ذکر آل عقیل و آل علدوم

کند که صدقه فقط بر اینها حرام است، بلکه بر هر زن و مرد   نمی داللت بر این

مسلمان از نسل عبدالمطلب حرام است، و حدیث عبدالمطلب بن ربیعه بن 

مسلم گذشت همه فرزندان و نوادگان ربیعه  الحارث بن عبدالمطلب که در صحیح

 گیرد.  می بن الحارث بن عبدالمطلب را در بر

از اهل بیتش  ص: استدالل از کتاب و سنت در مورد اینکه همسران پیامبر سوم

 هستند و لذا صدقه بر آنها حرام است گذشت.

روایت در حدیث زید آمد که بنا بر روایت اول آنان در اهل بیت داخل و بنا بر 

باید گفت: که معتبر روایت اول است، و روایت دوم که بر اساس   دوم داخل نیستند،

شوند بر همسران دیگر انطباق دارد و نه بر همسران   نمی آن همسران در آل بیت داخل

 .صخود حضرت رسول 
دارند زیرا رابطه آنها با حضرتش ی الله عنهن حالت استثنایی همسران ایشان رض

شود و پس از مرگ هم   نمی اهت دارد چونکه رابطه آنها با ایشان قطعبه نسب شب

ادامه دارد، آنها همچنانکه در دنیا همسران حضرت بودند در آخرت نیز همسران 

 گذشت. /ایشان خواهند بود، چنانکه توضیح آن در سخنان ابن قیم 
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را که در حدیث  ص: اینکه اهل سنت و جماعت وصیت رسول الله چهارم

کنند و در این زمینه بسیار مؤفق هستند، زیرا آنها   می گذشت به نحو کامل اجراء فوق

دارند، و با همه شان محبت ومودت دارند و با عدالت و   می همه اهل بیت را دوست

 گذارند.  می انصاف آنان را در جایگاه شایسته خود شان

 یك مقایسه
 )۴/۴۹ع الفتاوي(در مجمو /دیگران چنانکه شیخ االسالم ابن تیمیه 

 فرماید:  می

يته بل ذرلعباس ووأبعد الناس عن هذه الوصية الرافضة فاهنم يعادون ا«

 .»يعينون الكفار عليهميعادون مجهور أهل البيت و

شیعیان غالي) ی رافضه (یعنی این وصیت نبوی دورترین مردم در اجرا«

بلکه بر جمهور اهل بیت  کنند،   میی زیرا آنان با عباس و خاندان او دشمن هستند، 

 .»کنند  میی و کافران را علیه آنان یار  دارند،  می روای دشمن

هر « .»لك سبب و�سب منقطع يوم القيامه اإل سبيب و�سيب«وحدیث 

 .»گردد، مگر سبب و نسب من  می در روز قیامت منقطعی سبب و نسب
) آورده است ۲۰۳۶این حدیث را در سلسله احادیث صحیحه ( /ی شیخ البان

هستند، و  شکه راویانش: ابن عباس و عمر فاروق و ابن عمر و مسور بن مخرمه 

 فرماید:  می کند و  می را نیز ذکر اند که حدیث را از آنان نقل کردهی کسان

 والله أعلم. خالصه اینکه حدیث با مجموع طرقش صحیح است.

 و فاطمهی واج عمر با دختر علانگیزه ازد
 سطرق این حدیث آمده است که همین امر باعث شد که عمر فاروق ی در بعض

 اجمیعن عالقمند شود. شو فاطمه ی علی به ازدواج با ام کلثوم دخت گرام

 



 و منزلت واالی آنان از دیدگاه اهل سنت فضائل اهل بیت   ٣٠

 

 

 درود بر مادران مؤمنان
ی ) از عبدالرزاق از معمر از ابن طاووس از اب۵/۳۷۴امام احمد در مسندش (

کند که   می روایت صاز اصحاب پیامبر ی ن محمد بن عمرو بن حزم از مردبکر ب

 فرمودند:  می صرسول الله 

�َِّتِه َكَما َصلَّيَْت « ْزَواِجِه وَُذرِّ
َ
ْهِل بَيِْتِه وىلََعَ أ

َ
ٍد وىلََعَ أ اللَُّهمَّ َص�ِّ ىلَعَ ُ�َمَّ

يٌد َوَ�ارِكْ  يٌد َ�ِ ْزَواِجِه  ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم إِنََّك مَحِ
َ
ْهِل بَيِْتِه وىلََعَ أ

َ
ٍد وىلََعَ أ ىلَعَ ُ�َمَّ

يدٌ  يٌد َ�ِ َت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم إِنََّك مَحِ
ْ
�َِّتِه َكَما بَاَر�  .»وَُذرِّ

 فرستاد.  می فرماید: پدرم نیز چنین درود  می ابن طاوس

از و امام مسلم و اصحاب سنن اربعه از همه رجال اسناد قبل ی امام بخار

 صدر کتاب روش نماز پیامبر ی ، شیخ الباناند حدیث روایت کردهی صحاب
 .»رواه امحد و الطحاوي بسند صحيح«: فرماید  می

 یك توضیح الزم
حمید ی و اما ذکر درود و سالم بر ازواج و ذریه در صحیحین نیز از حدیث اب

زواج و ذریه کند که آل بیت منحصر به ا  نمی ثابت است. اما این داللت سی ساعد

باشند بلکه داللت به این امر دارد که آنها بطور اکید در اهل بیت داخلند. و به هیچ 

عنوان از این دائره خارج نیستند و عطف ازواج و ذریه بر اهل بیت ایشان در حدیث 

 گذشته از باب عطف خاص بر عام است.

 از ابن قیمی تحلیل
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بیت و ازواج و ذریه یکجا نام برده که در آن اهل ی ابن قیم پس از آوردن حدیث

 فرماید:  می اند شده

 )سخن و جود داردی لبته در سندش جا(که ا

در اینجا که ازواج و ذریه و اهل بیت را جمعا ذکر کرده گویا با نص آنان را «

متعین فرموده تا بیان دارد که آنها شایسته آنند که در أهل داخل باشند، و به هیچ 

ین تر ین و شایستهتر اهل بیت خارج نیستند بلکه آنها مستحقعنوان از دائره 

توانند جزو اهل بیت باشند، و این از باب عطف خاص بر عام و   می که اند کساني

بالعکس است، تا اینکه شرافت آنانرا گوشزد کرده و با این تخصیص از میان 

ین افراد این تر شایستهین و تر آنانرا بیان کرده باشد و آنها الیقی همنوعانشان شایستگ

 ].۳۳۸جالءاالفهام ص[. »نوع اند که باید در این افتخار داخل باشند

 فرمایند:  می صی رسول گرام

آل ی صدقه برا« »إن الصدقه ال تنبيغ آلل �مد إنما � أوساخ انلاس«

 .»محمد شایسته نیست زیرا که صدقه چرك مال مردم است
 هم ۱۰۷۲ن ربیعه (مطلب ببه روایت صحیح مسلم از حدیث عبدال

ً
) که قبال

 .گذشت

 





 

 

 :فصل پنجم
 از دیدگاه صحابه و تابعین مقام شامخ اهل بیت

 دیدگاه ابوبکر صدیق

 اولین سند افتخار:

 :فرماید مي )۳۷۱۲در صحیحش ( /ی امام بخار

 فرمود: سأبو بکر 

ولِ اهللاَِّ « سُ ةُ رَ ابَ رَ قَ هِ ، لَ ى بِيَدِ سِ  نَفْ ذِ الَّ تِى صوَ ابَ رَ نْ قَ لَ مِ َّ أَنْ أَصِ بُّ إِىلَ  .»أَحَ

در نزد من  صرسول الله ی که جانم در دست اوست خویشاوندی قسم به ذات«

 نسبت یه خویشاوند
ً
 .»باشمخودم محبوبتر است که با آنان مراودت داشته ی قطعا

) از ابن عمر و ایشان از ابوبکر  ۳۷۱۳در صحیحش ( /ی همچنین امام بخار

 کند که فرمود:  می روایت

 دومین سند افتخار:

 .»يف أهل بيته صأرقبوا حممدا «

 .»را در معامله تان با اهل بیت ایشان همواره در نظر داشته باشید صمحمد «
 فرماید:  می در شرح این حدیث /حافظ ابن حجر 

کند،   می کند و به آنان در این باره سفارش  می ابوبکر صدیق، مردم را مخاطب

 فرماید:  می حفاظت از آن، وی یعنی مراقبت از چیز

پس به  از آنان حفاظت کنید، « .»ال تسيئوا إليهماحفظوه فيهم فال تؤذوهم و«

 .»نکنیدی آنان آزار و اذیت نرسانید و به آنان بد
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روایت است که  سعقبة بن حارث از ) ۳۵۴۲(ی حیح بخارهمچنین در ص

  فرمود:

 سومین سند افتخار:

نماز عصر را خواند و سپس از مسجد بیرون آمد و براه افتاد حسن را  سأبوبکر 

 کند او را برداشت و بردوش گرفت و فرمود:  میی باز ها دید که با بچه

نه ی باد، تو که به پیامبر شبیه هستپدرم فدایت « »بأيب شبيه بالنبي ال شبيه بعيل«

 .»خندید  می سی و عل«. »وعيل يضحك«». به علي

 فرماید:  می )بأبي( سحافظ ابن حجر در شرح این فرموده صدیق 

د شو  می ایناش  مخذوف است، جملهی ا کلمهی در اینجا طبق دستور زبان عرب«

حدیث فضیلت ابوبکر فرماید: این   می أفدیه بأبي) پدرم فدایش باد همچنین(

 .»محبت داشتند صرساند و اینکه ایشان چقدر با اهل بیت پیامبر   می را سصدیق

 بالنورین ی و عثمان ذ دیدگاه عمر فاروق

 توسل جایز:

 کند که:  می روایت س) از انس ۳۷۱۰) و (۱۰۱۰در صحیحش (ی امام بخار

باران ی دعای ابر سبارید حضرت عمر   نمی شد و باران  میی هرگاه قحط سال

 فرماید:  می رفت لذا  می سخدمت حضرت عباس 

يْكَ بِنَبِيِّنَا « لُ إِلَ سَّ تَوَ نَّا نَ مَّ إِنَّا كُ بِيِّنَا  صاللَّهُ مِّ نَ يْكَ بِعَ لُ إِلَ سَّ تَوَ ا نَ إِنَّ ينَا، وَ قِ تَسْ فَ

نَ  وْ قَ يُسْ الَ فَ نَا. قَ قِ  .»فَاسْ

 دعا کردن) وسیلهی را نزد تو (برا صپروردگارا! ما در گذشته، پیامبرمان «

دعا کردن) ی پیامبرمان را نزد تو (برای دادي، اکنون عمو  می گرفتیم که به ما باران  می
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حضرت ی گوید، پس (از دعا  میی آوریم پس به ما باران بده، راو  می وسیله

 .»بارید  می ) بارانسعباس

 منظور چیست؟:

ایشان است ی توسل به دعا سعباس به حضرت  سمنظور از توسل عمر فاروق 

آمده است، حافظ ابن حجر نیز در کتاب ی چنانکه بیان و توضیح آن در روایات دیگر

 آن روایات را ذکر کرده است.ی شرح صحیح بخاری استسقاء در فتح البار

 یک پرسش پاسخ آن:

 را انتخاب کرد؟ ستوسل به دعایش، عباس ی برا سچرا حضرت عمر 

داشت لذا در دعایش فرمود:  صاست که ایشان با رسول الله ی به جهت قرابت

و نفرمود  ،آوریم پس به ما باران بده  می پیامبرمان را نزد تو وسیلهی اکنون ما عمو

 آوریم.  می عباس را وسیله

از نظر قرابت رسول الله ی از عباس افضل است، ول سی آشکار است که عل

شد، عباس بر   می به ارث بردهی مال ص عباس نزدیکتر است، و اگر از پیامبر ص

 :اند فرموده صمقدم بود، زیرا پیامبر ی عل

 َذَكرٍ «
َ

ْو�
َ
َفَرائُِض فَأل

ْ
ْ�َقِت ال

َ
َماِل، َ�َما أ

ْ
َفَرائَِض بِال

ْ
ُِقوا ال

ْ
حل

َ
 .]متفق علیه[ .»أ

گذاشت پس به مرد ی فرائض را به اهل آن ملحق کنید پس آنچه فرائض باق«

 .»نزدیکتر باید داد
در رابطه با  صآمده است که پیامبر  س هدر صحیحین از حدیث ابو هریر

 عمویشان به عمر فاروق فرمودند:

ی شخصی که عموی دانست  نمی آیا« .»اما علمت أن عم الرجل صنو أبيه«

 .»مثل پدر اوست
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 این است محبت و ارادت:

 بآمده است که عمر به عباس ی در ذیل آیات شور /در تفسیر ابن کثیر 
 فرمود:

واهللا إلسالمك يوم أسلمت كان أحب إيل من إسالم اخلطاب لو أسلم ألن «

 .»من إسالم اخلطاب صرسول اهللا  إسالمك كان أحب إىل
 .۳۰-۴/۲۲در طبقات ابن سعد نیز شبیه همین نص آمده است 

مسلمان شدن تو در نزد من از ی که مسلمان شدی به خدا سوگند هنگام«

شد محبوبتر بود، زیرا مسلمان شدن تو   می خطاب اگر مسلمانمسلمان شدن پدرم 

 .»از مسلمان شدن خطاب محبوبتر بود صدر نزد رسول الله 

 و حب أهل بیت:ی عدالت فاروق

) از ۱/۴۴۶( »اقتضاء الرصاط املستقيم يف خمالفة اصحاب اجلحيم« در کتاب

 آمده است که: /شیخ االسالم
به ا ی هر کسی دیوان عطاء را تأسیس نمود برا سکه عمر فاروق ی هنگام«

شروع کرد و هر  صنسبش سهم داد، از نزدیکترین خویشاوندان رسول الله  ی هنداز

عربها تمام شدند نوبت به ی داشت، وقتی کس که به ایشان نزدیکتر بود سهم بیشتر

ی و بن امیهی و سایر خلفاء اعم از بن شراشدین ی عجمها رسید. دیوان در عصر خلفا

 .»عباس به همین صورت بود تا اینکه بعدها تغییر کرد

 از حب و اکرام اهل بیت:ی دیگر  ی هنمون

 )۱/۴۵۳فرماید: (  می همچنین

مردم گفتند که امیر المؤمنین!  که دیوان را تأسیس نمود، ی را ببینید وقت سعمر «

قرار دهید که خداوند قرار ی کنید؟ فرمود: خیر، عمر را در جایگاه  می از خود شروع
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که به ایشان نزدیکتر ی و سپس کسان صبنابراین از اهل بیت رسول الله   داده است،

از بیشتر ی عدی آمد، و بنی عدی است شروع کرد تا اینکه نوبت خودشان در بن

 .»ندتر قریش عقبی خاندانها

ِقيَاَمِة إِ «حدیث 
ْ
در باب  .»ال َسبيَِب و�ََسيبلُكُّ َسَبٍب َو�ََسٍب ُمنَْقِطٌع يَْوَم ال

ی فضائل اهل بیت از سنت مطهر گذشت و اینکه همین امر انگیزه خواستگار

) ۲۰۳۶در سلسله صحیحه (ی شد، شیخ البانی حضرت عمر از ام کلثوم دختر عل

 کند.  می نقل سطرق این حدیث را از عمر 

 باز هم افتخار:

نسبت  صرسول الله  با شاین امر روشن است که هر چهار خلیفه راشد 

 دارند:ی سببی خویشاوند

با دختران آنان عائشه  صاین افتخار را دارند که رسول الله  بأبوبکر و عمر 

این افتخار را دارند که با  بی ازدواج کرده است، و عثمان و عل بو حفصه 

با رقیه و پس از وفات  سحضرت عثمان  ، اند ازدواج کرده صدختران حضرتش 

ی (ذ سازدواج کرد، لذا به حضرت عثمان  لایشان با خواهرش ام کلثوم 

ازدواج  لبا فاطمه ی و حضرت عل» دو نوری دارای یعن« شود  می النورین) گفته

 کرد.

 عمر و عثمان به اهل بیت: ی هاحترام فوق العاد

ی حجر در بیوگرافو تهذیب التهذیب ابن ی در سیر اعالم النبالء امام ذهب

 حضرت عباس آمده است که:
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بودند، از   می گذشت و آنها سوار  می ایشان از کنار حضرت عمر یا عثمانی وقت

شدند تا اینکه حضرت عباس عبور کند. این کار را به خاطر اجالل و   می اسب پیاده

 کردند.  می صپیامبر ی احترام عمو

 دیدگاه عمر بن عبدالعزیز

 قدر شناسي:

) با سند متصل خودش تا ۳۸۸-۵/۳۸۷) و (۵/۳۳۳طبقات ابن سعد (در 

 کند:  می نقل ل -حضرت حسینی دختر گرام -فاطمه(صغري)

 فرمود:ی به فاطمه صغر /عمر بن عبدالعزیز 

زمین در ی است) به خدا سوگند در تمام روی دختر علي!(چون جدش علی ا«

شما از خانواده خود من نیز در نزد  محبوتر از خانواده شما نیست، ی ا نزد من خانواده

 .»من محبوبتر هستید

 دیدگاه ابوبکر ابن شیبه

 گوهر شناسي:

ی ابن حسین آمده است که ابوبکر ابن ابی علی در بیوگرافی درتهذیب الکمال مز

 فرمود: شیبه رحمة الله علیه

از « .»أصح األسانيد كلها: الزهري عن عيل ابن احلسني عن أبيه عن عيل«

ابن حسین از پدرش از ی از علی ین سند آن است که زهرتر همه سندها صحیح میان

 .»روایت کندی عل
 

 دیدگاه شیخ االسالم ابن تیمیه

 



 ٣٩   فصل پنجم: مقام شامخ اهل بیت از دیدگاه صحاه و تابعین

 فرماید:  می واسطیه ی هدر عقید /ابن تیمیه 

دارند و با آنها   می را دوست صأهل سنت و جماعت اهل بیت رسول الله «

ی را که در غدیر خم درباره آنان فرمود بجا صمحبت دارند، و وصیت رسول الله 

 .»آورند  می

 :صسفارش پیامبر
و همچنین درباره  »أذكر�م اهللا يف أهل بييت« حضرت در آنجا فرمودند:

ی شم سختها قریشیها با بنيی که شکایت نمود که بعضی (هنگام عمویشان عباس

 کنند) فرمودند:  می

قسم به خدا که « .»لقرابيت�بو�م هللا و واذلي نفيس بيده ال يؤمنون حىت«

 .»که شما را بخاطر خدا و به خاطر قرابت من دوست بدارندی مؤمن نیستند تا زمان
 و فرمودند:

من قر�ش  قر�شا و اصطىف من ب� اسماعيل كنانة إن اهللا اصطىف«
خداوند کنانه را از نسل اسماعیل و قریش « .»شمها شم واصطفا� من ب�ها ب�

 .»شم بر گزیده استها شم را از قریش و مرا از بنيها ز کنانه و بنيرا ا

 دیدگاه اهل سنت:
 را دوست صامهات المؤمنین همسران رسول الله  همچنین اهل سنت

 هستند. صدارند و ایمان دارند که آنها در آخرت نیز همسران آن حضرت   می

که به ایشان ی مادر بیشتر فرزندان ایشان و اولین کس لبه خصوص خدیجه 

نمود، شخصیت او در نزد حضرتش بسیار واال ی ایمان آورد و ایشان را کمك و یار

 ومحترم بود.

 



 و منزلت واالی آنان از دیدگاه اهل سنت فضائل اهل بیت   ٤٠

 صکه حضرتش ی کس لو صدیقه طاهره عایشه بنت ابوبکر صدیق 
 فرمودند:اش  درباره

َعامِ « �ِد ىلَعَ َسائِِر الطَّ ِ
فضیلت و « »فَْضُل اَع�َِشَة ىلَعَ النَِّساِء َكَفْضِل الرثَّ

 .»عایشه بر زنان دیگر مانند فضیلت ثرید بر سایر غذاهاستی برتر
 ورزند وآنان را دشنام  می و از روش روافض(شیعیان غالي) که با صحابه بغض

جویند که به اهل   میی جویند کما اینکه از روش نواصب بیزار  میی بیزار دهند،   می

 ».باشد و چه عمليی ولرسانند، چه این آزار ق  می بیت آزار و اذیت

 حقوق اهل بیت:

 )۴۰۸-۳/۴۰۷نقل شده (ی و در مجموع الفتاو »الوصية الكربي«همچنین در 

 فرماید:  می

دارند که رعایت آن واجب است، ی حقوق صهمچنین اهل بیت رسول الله «

آنان حق قائل شده و به ما امر فرموده که هر گاه به ی زیرا خداوند در خمس و فئ برا

فرستیم بر آنان نیز درود بفرستیم چنانکه رسول   می درود و سالم صرسول الله 

 فرمودند: بگوئید: صی گرام

ْيَت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم إِنََّك «
َّ
َما َصل

َ
ٍد، ك ٍد َوىلَعَ آِل ُ�َمَّ ُهمَّ َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ

َّ
الل

َت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم إِنََّك مَحِيدٌ 
ْ
َما بَاَر�

َ
ٍد ك ٍد َوىلَعَ آِل ُ�َمَّ ُهمَّ بَارِْك ىلَعَ ُ�َمَّ

َّ
، الل

يدٌ   .»مَحِيٌد َ�ِ
! بر محمد و آل محمد رحمت فرست چنانکه بر ابراهیم و آل ابراهیم پروردگارا«

محمد برکت بدرستیکه تو ستوده شده بزرگواري، و بر محمد و آل ی رحمت فرستاد

 .»ده چنانکه بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت دادي، براستیکه تو ستوده شده بزرگواري
 فرمایند:  می رمحة اهللا عليهمو امام احمد بن حنبل و دیگر علماء ی امام شافع

 



 ٤١   فصل پنجم: مقام شامخ اهل بیت از دیدگاه صحاه و تابعین

 صهستند که صدقه بر آنان حرام است زیرا پیامبری آل محمد کسان
 فرمایند:  می

محمد و آل محمد ی صدقه برا« .»ال آلل �مدوحمد إن الصدقه ال حتل مل«

 .»حالل نیست
 فرماید:  می و خداوند متعال در کتاب عزیزش

ۡهَل ٱۡ�َۡيِت َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطِه�ٗ ﴿
َ
ُ ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم ٱلرِّۡجَس أ  ﴾�إِ�ََّما يُرِ�ُد ٱ�َّ

 .]۳۳األحزاب: [
دور کند و چنانکه باید شما را از شما، ی خواهد پلید  می اهل بیت! خداوندی ا«

 .»را پاکیزه گرداند
 و خداوند صدقه را بر آنان حرام گردانیده است، زیرا صدقه چرك مال مردم است.

 فرماید:  می )۲۸/۴۹۱همچنین در مجموع فتاوایش ( 

واجب  صو نیز محبت و مواالت ورعایت حقوق اهل بیت رسول الله «

 .»است

 دیدگاه امام ابن قیم
 فرماید:  می در بیان اسباب قبول تأویل فاسدابن قیم 

جلیل القدر و ی سبب سوم: اینکه تأویل کننده تاویل فاسدش را به شخصیتها«

، صبه أهل بیت پیامبر ی به علماء و دانشمدان، گاهی نسبت دهد. گاهی خوشنام
در دل جاهالن شیرین جلوه دهد، زیرا عموم مردم عادتشان این آن را  تا بدینوسله

 و منزلتش در دلشان باشد، به سخن او نیز بیشتر ارزش قائل که قدری ت که کساس

با این استدالل که او از ما به خدا داناتر  ها شوند تا جائیکه ممکن است بعضي  می

 است سخن او را بر کالم خدا و رسولش مقدم بدارند!.

 



 و منزلت واالی آنان از دیدگاه اهل سنت فضائل اهل بیت   ٤٢

قاداتشان را به همین طریق اعت» نصیریه«و » اسماعلیه«و » باطنیه«و » رافضه«و 

 کهی رسانند، زیرا آنان از آنجای  می ، و تأویالت باطلشان را به فروشکنند مي ترویج

اتفاق نظر  صدانستند که همه مسلمین بر محبت و تعظیم اهل بیت پیامبر   می

از آنان و اظهار محبت و بیان فضائل و مناقب آنها را نمودند! ی پیروی دارند، لذا ادعا

 آنها دوستداران اهل بیت هستند! که انسی ا نهبگو
ً
ان نزدیك است باور کند که واقعا

توانستند افکار و اعتقادات  با منسوب کردن عقاید شان به اهل بیتی بدینوسیله یعن

 باطلشان را ترویج کنند.

تعجب است! شما فکر کنید که چقدر بدعت و زندقه و الحاد به نام پاک اهل 

ا از این بدعتها بیزارند؟!، اگر به این سبب که از بیت در جهان منتشر شده که آنه

مورد احترام ی سوء استفاده از نام شخصیتهای مهمترین اسباب تأویل فاسد است یعن

غالب است، و ی انحرافی ها بینید که بر اکثر اندیشه  می جامعه خوب دقت کنید

نسبت » حسن ظن!«جز ی باطل هیچ وسیله دیگری ها پیروان این گروهها و اندیشه

شود ندارند،   میی که از نام و جایگاه او استفاده ابزاری به گوینده یا شخصیت محترم

داشته باشند که ی خدا و قرآن و پیامبر برهان و دلیلی همین و بس، بدون اینکه از سو

است که از دین ی کند، و این روش یا استفاده سوء از نام بزرگان ارثی آنان را راهنمای

مبر ستیزان گذشته به آنان میراث رسیده و آنان در این مورد از پدران و ستیزان و پیا

است که تا روز قیامت ی ، و این شأن و حالت هر مقلداند کردهی گذشتگان شان پیرو

ی ها (احیانا جمله .»کند  میی کرده و از او پیرو را تعظیمی در مخالفت با حق کس

 باز شده است).که مفهوم باشد ی در ترجمه تا حدی مغلق عرب

 .]۱/۹۰مختصر الصواعق المرسله [

 دیدگاه حافظ ابن کثیر
کند و   می را بیانی در تفسیرش پس از آنکه تفسیر درست آیه شور /ابن کثیر 

 



 ٤٣   فصل پنجم: مقام شامخ اهل بیت از دیدگاه صحاه و تابعین

در آیه کریمه قبائل قریش هستند، و تفسیر ابن » القربي«دهد که منظور از   می توضیح

آمده به عنوان مؤید این ی درباره آیه مذکور را نیز که در صحیح بخار سعباس 

 فرماید:  می دیدگاه نقل میکند

درباره اهل بیت و امر به احسان و نیکو  صما منکر وصیت و سفارش پیامبر «

هستند،  »ذریه طاهره«نسبت به آنان و اکرام و احترامشان نیستیم، زیرا آنان از ی کار

زمین وجود دارد، شرافت در حسب، ی که بر روی تمندترین خاندانین و شرافتر پاك

شرافت در نسب، شرافت در عزت و افتخار بویژه اینکه اگر آنان پیرو سنت صحیح 

و اهل بیت و ی و عل که اسالفشان مانند عباس و فرزندانشی باشند طوری نبو

 .»اجمعین بودند شاش  ذریه

 در حب اهل بیت:ی الگو بردار 

و یك اثر از عمر فاروق  سن کثیر پس از آنکه دو أثر از ابوبکر صدیق آنگاه اب

 فرماید:  می کند  می در بیان احترام اهل بیت و شان و منزلت رفیع آنان نقل س

از افراد امت واجب است که ی است و بر هر فرد باین حالت شیخین « 

) بر فاروق ابوبکر صدیق و عمی (یعن چنین باشد، به همین دلیل است که آنان

پس از انبیاء و مرسلین از تمام مؤمنین افضل هستند، خداوند از آنان و از سایر 

 ».و خوشنود بادی اصحاب پیامبر راض

 دیدگاه حافظ ابن حجر

 قدر زر زرگر شناسد:

بن حسین ی که در سندش علی ) در حدیث۳/۱۱(ی در فتح البار /ابن حجر 

 فرماید:  می آمده است شطالب ی ابن ابی عل(زین العابدین) از حسین ابن علي، از 

 



 و منزلت واالی آنان از دیدگاه اهل سنت فضائل اهل بیت   ٤٤

من أرشف الرتاجم الواردة فيمن روي عن أبيه من أصح األسانيد ووهذا «

آمده است ی ین خاندان درباره کستر ین سند از شریفتر و این صحیح« »عن جده

 .»که از پدرش، و پدرش از جدش روایت کرده است

 دیدگاه شیخ االسالم محمد بن عبدالوهاب
شش پسر و یك دختر داشته که اسم  /االسالم محمد بن عبدالوهاب  شیخ

پسرانش عبدالله، علي، حسن، حسین، ابراهیم و عبدالعزیز و اسم دخترش فاطمه 

 اهل بیت است.ی شان جز عبدالعزیز از اسمها ی هبوده است که هم

و فاطمه وحسن و ی بوده. و بقیه عل صعبدالله و ابراهیم پسران خود حضرت 

است. انتخاب این نامها از  -ص -داماد، دختر و دو نوه ایشان ی حسین اسمها

فرزندانش داللت بر محبت و احترام ی شیخ االسالم محمد بن عبدالوهاب برای سو

تا امروز نیز  کند، و این نامها  می صایشان نسبت به اهل بیت پیامبر  ی هفوق العاد

 در خاندانش ادامه دارد.

 :شکر و سپاس الله

(این جانب نویسنده کتاب) به عرض برسانم که  در پایان این فصل دوست دارم

، حسن، عليآنان را ی خداوند به من چند دختر و پسر داده که از جمله چهار تا

ی امهات المؤمنین مسمی نامهاو هفت دخترم را به  ام، نام گذاشته فاطمه، و حسین

 ام که هم صحابه و هم اهل بیت هستند. کرده

را به من عنایت فرمود و  صدا را سپاس که محبت صحابه و اهل بیت پیامبر خ

خواهم که این نعمت را بر من دائم و قائم بدارد و قلبم را از هر گونه   می از خداوند

آنان نیست ی کینه و حسد و زبانم را از تلفظ هر آنچه که شایسته مقام و منزلت واال

 پاك و محفوظ بدارد.

 



 ٤٥   فصل پنجم: مقام شامخ اهل بیت از دیدگاه صحاه و تابعین

يَ�ِٰن َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ َر�ََّنا ﴿ ِيَن َسَبُقونَا بِٱۡ�ِ ٱۡغِفۡر َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا ٱ�َّ
ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ   .]۱۰الحشر: [ ﴾ّلِ�َّ

و گرفتند. بیامرز، ی پرودگارا! ما را و آن برادرانمان را که در ایمان آوردن از ما پیش«

، قرار مده. پروردگارا! اند که ایمان آوردهی در حق کسانی ا ما هیچ کینهی در دلها

 .»مهرباني ی هکه بخشندی توی

 





 

 

 :فصل ششم
 بیتاهل  صحابهی ا علماء از عدهی ستایش بعض

 )ص رسول اللهی عمو( س عباس ابن عبدالمطلب
 فرماید:  می )۸۰-۲/۷۹در سیر اعالم النبالء (ی امام ذهب

داشت به ی رسایی میان مردان، قد بلند و چهره زیبا و درخشان و صدااو در«

 .»شدت برد بار بود و ....الخ
 فرماید:  می زبیر بن بکار

 پوشاند و غذا  می بود، نادارشان را لباسشم بسیار مهربان ها عباس نسبت به بني«

رساند، به سخاوت مال   نمی کرد، به همسایه آزار  می داد، و جاهلشان را کنترل  می

 .»کرد  میی رسیدگ نمود و به مصیبت زدگان  می خرج

 )ص پیامبری عمو( س حمزه ابن عبدالمطلب
 چاپ شده) اإلصابةکه در حاشیه ی چاپ ۱/۲۷۰ابن عبدالبر در االستیعاب (

 فرماید:  می

أسد أسداهللا و«بود، به او  صپیامبر ی حمزه ابن عبدالمطلب بن هاشم عمو

أبو ی أبو عماره و گاهاش  شد، کنیه  می گفته »شیر خدا و رسولش« :یعني »رسوله

 بود.ی یعل

 فرماید:  می سدرباره حمزه ی امام ذهب

ی بدری مدنی مکی هاشم یقریشی امام قهرمان، شیر خدا، أبو عماره و ابو یعل«

 )۱/۱۷۲. (سیر»ایشان استی و برادر رضاع صرسول الله ی شهید، عمو



 و منزلت واالی آنان از دیدگاه اهل سنت فضائل اهل بیت   ٤٨

 ص پیامبر سامیر المؤمنین ( علي ابن ابي طالب

 احترام عایشه به علي:

 ) با سند خودش از شیریح بن هانئ روایت۲۷۶امام مسلم در صحیحش (

 کند که فرمود:  می

نِ « َا عَ أَهلُ ةَ أَسْ ائِشَ يْتُ عَ ـأَتَ ىلَ الْ حِ عَ سْ ـمَ لَيْكَ بِابْنِ أَبِى طَالِبٍ الْ الَتْ عَ قَ ِ فَ نيْ فَّ خُ

ولِ اهللاَِّ  سُ عَ رَ افِرُ مَ انَ يُسَ إِنَّهُ كَ هُ فَ لْ ولُ اهللاَِّ صفَسَ سُ لَ رَ عَ الَ جَ قَ نَاهُ فَ لْ أَ  ص. فَسَ

يمِ  قِ يْلَةً لِلْمُ لَ ا وَ مً وْ يَ افِرِ وَ سَ نَّ لِلْمُ يَالِيَهُ لَ امٍ وَ ةَ أَيَّ  .»ثَالَثَ

 آمدم و از ایشان درباره مسح بر موزه پرسیدم فرمود: لخدمت عایشه «

ی کرد، وقت  می سفر صبپرس زیرا او همیشه با پیامبر  سطالب ی ابن ابی از عل

مقیم یك ی مسافر سه شبانه روز و برای ابر صاز ایشان پرسیدم، فرمود رسول خدا 

 .»شبانه روز تعیین فرمودند
 آمده است که ام المؤمنین فرمود:ی و در روایت دیگر

نزد « .»بمثله ص ائت عليا فانه أعلم بذلك مني فأتيت عليا فذكر عن النبي«

آمدم، او از پیامبر ی برو زیرا که او از من در این مسئله داناتر است پس نزد علی عل

 .»مثل حدیث سابق ذکر کرد ص

 فضایل مستند علي:

 فرماید:  می حاشیه االصابه ۳/۵۱در االستیعاب  /ابن عبدالبر 

 فرمودند:ی احمد بن حنبل و اسماعیل بن اسحاق القاض«

هیچ  ی هطالب آمده درباری ابن ابی که در فضائل علی ا به اندازه سند درستبا 

رحمة ی نسائی فضائل نیامده است، امام احمد بن شعیب بن عل اینقدری ا صحابي

 .»نیز همین را فرموده است الله علیه
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 شناخت علي:

 ) ۴۷/ ۳فرماید: (   می همچنین

 ،پرسیده شد سطالب ی ابن ابی عل ی هدر باری الحسن بصری از حسن ابن اب

 فرمود:

ی ربانی خورد، عل  یم خدا بر دشمنان خدا بود که به هدفی از تیرهای تیری عل«

 صاین امت و صاحب فضیلت و صاحب سبقت و صاحب قرابت با رسول الله 
یا در دین خدا  ،که حکم خدا باشد او را خواب ببردی نبود که جایی کسی است. عل

بپذیرد یا مال خدا را بدزدد. او دشوارترین اوامر قرآن را بکار بست. که سر ی مالمت

ی طالب پسرعموی ابن ابی شد، این است عل انجام به بهشت برین رستگار

 .»صپیامبر

 به ترتیب فضیلت:

 )۳/۵۲( فرماید:  می همچنین

کند که   می ابن معین رحمة الله علیه نقلی از یحیی اصم از عباس الدور«

ی فرمود: بهترین این امت بعد از پیامبرمان أبوبکر سپس عمر سپس عثمان سپس عل

 .»این است مذهب ما و قول ائمه ما ،است

یط در حب علي:  افراط و تفر

 )۳/۶۵( فرماید:  می همچنین

یل از شعبی ابو احمد الزبیر«
َ
ک

ُ
که  اند نقل کردهی و دیگران از مالك بن مغول از ا

 فرمود:

طالب در این امت چگونه ی ابن ابی مثال علی علقمه به من گفت: آیا میدان

 فرمود:است؟ گفتم چگونه است؟ 

 



 و منزلت واالی آنان از دیدگاه اهل سنت فضائل اهل بیت   ٥٠

ایشان را دوست داشتند اما آنقدر در ی ابن مریم است که گروهی مانند عیس

با ایشان ی افراط کردند که بخاطر دوست داشتنش هالك شدند، و گروهاش  دوستي

کردند که بخاطر بغضش هالك ی تندروی بغض ورزیدند و آنقدر در این بغض ورز

 .»شدند

 دار اسالم علي: پرچم

 )۳/۳۳فرماید: (  می و همچنین

هر دو قبله نماز خوانده و هجرت ی که (حضرت علي) به سو اند اجماع کرده«

حد و خندق و خیبر 
ُ
کرده، و در بدر و حدیبیه و سایر غزوات شرکت کرده و در بدر و ا

ی شدیدا مورد ابتالء و آزمایش قرار گرفته است، و اینکه در آن غزوات امتحان خوب

جاها در ی در بسیار صکسب کرده، و پرچم رسول الله ی پس داده و مقام واالی

اختالف نظر وجود دارد ی دست ایشان بوده است، در غزوه بدر نیز با اینکه اندک

حد هنگام
ُ
 سکه مصعب ابن عمیر ی پرچم در دست ایشان بوده است و در غزوه ا

ی پرچم را بدست عل صبه شهادت رسید و پرچم را به دست داشت رسول الله 

 .»ددادن

 احترام ابوبکر و عمر به علي:

 فرماید:  می )۶/۱۷۸در منهاج السنه ( /ابن تیمیه 

نمودند، و ایشان و   می را اکرام و احترامی توانستند عل  می ابوبکر و عمر همواره تا«

دادند، و از نظر احترام و محبت و مواالت   می شم را در عطایا ترجیحها بلکه سایر بني

داشتند، چنانکه با دیگر کسانیکه   می همواره ایشان را بر بقیه مقدمو ستایش و تعظیم 

را بر ی که خداوند متعال علی کردند، و جای  می مثل ایشان(از اهل بیت) بودند عمل

دادند، هرگز   می کسانیکه مثل او نبودند فضیلت بخشیده بود آنان نیز او را فضیلت
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از ی هیچ فرد ی هدر باری شنیده نشده و نه حت سی عل ی هاز آنان در باری کلمه زشت

 .»شمها بني

 به ابوبکر و عمر:ی احترام عل

 فرماید:  می همچنن

ی محبت و دوست بثابت شده که با ابوبکر و عمر  سی نیز به تواتر از عل«

داده است،   می گذاشته و آنان را بر سایر امت ترجیح  می داشته و به آنان همواره احترام

آنان گفته باشد و نه هرگز ادعا کرده  ی هدر باری او ثابت نشده که کلمه زشت هرگز از

 است. تر مستحق که او از آنها در امرخالفت

 که روایات ثابت و متواتر را در نزد خاصه و عامهی این موضوع در نزد کسان

 دارندی راویان ثقه و معتمد نقل شده آشنائ ی هکه بوسیلی شناسند و به روایات  می

 .»معلوم و روشن است

 دیدگاه اهل سنت نسبت به علي:

 )۶/۱۸فرماید: (  می همچنین

ی را دوست داشته و با ایشان محبت و مودت دارند، وگواه سی اهل سنت عل«

 .»راشدین و ائمه مهدیین استی دهند که ایشان از خلفا  می
 فرماید:  می و ابن حجر رحمة الله علیه در تقریب

حیدر أبو تراب و ی عبدالمطلب بن هاشم هاشم ابن طالب بنی عل«

ترجیح ی ا از سابقین اولین، بلکه عده صابوالحسنین، پسر عمو و داماد پیامبر 

از ی بود که مسلمان شد، پس او از عربها جلو است، و یکی که او اولین کس اند داده

 است، در رمضان سال چهل به شهادت رسید و آن روز که به شهادت هعشره مبشر

 



 و منزلت واالی آنان از دیدگاه اهل سنت فضائل اهل بیت   ٥٢

زمین زنده بودند بهتر بود، ی که در روی رسید به اجماع اهل سنت از میان همه کسان

 .»و بنا بر قول راجح شصت و سه سال داشت

 فرزندان علي:

در ی العامر پانزده پسر وهیجده دختر داشتند، این قول را سابن طالب ی عل

) ذکر ۱۸۰(ص  (الرياض املستطابة يف مجلة من روي يف الصحيحن من الصحابة)

 کند، سپس  می مادرانشان را مفصل ذکری کرده است، آنگاه اسمایشان واسما

 فرماید:  می

طالب فقط از پنج فرزندش یعنی: حسن و حسین و محمد و ی ابن ابی نسل عل«

 .»و عباس بجا مانده است عمر

 )ص نوه پیامبر( س حسن ابن علي

 مصلح امت حسن:

 فرماید:  می )هحاشیه االصاب ۱/۳۶۹در االستیعاب ( /ابن عبدالبر 

ی حسن بن عل ی هبه تواتر رسیده که ایشان در بار صآثار صحیحه از پیامبر «

 فرمودند:

يصلح به ب� فئت�  عيس اهللا أن يبقيه حىتإن اب� هذا سيد و«
است از خداوند  -در لغت سردار -یقینا این پسرم سید « »عظيمت� من املسلم�

گذارد تا اینکه بوسیله او بین دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح ی امیدوارم که او را باق

 .»برقرار گرداند

 پیامبر حسن:ی گل خوشبو
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ی ، در همین مورد در روایت اباند از صحابه روایت کردهی ا این حدیث را عده

 .»است من از دنیای او گل خوشبو« .»�نه ر�انيت من ادلنياو«بکره آمده است که 

 دلسوز امت حسن:

تواند از او سیدتر باشد   نمی سید فرمودند: هیچ کس صرا که رسول الله ی کس

او را وادار اش  و او رحمة الله علیه بردبار، پرهیزگار و بزرگوار بود، و تقوا و بزرگواري

لذا با  -کرد که به خاطر آنچه در نزد خدا وجود دارد دنیا و حکومت را رها کند

 و فرمود: -صلح کرد سحضرت معاویه 

ينمنذ علمت ماينفعني و –واهللا! ما احببت « ّ  ص أمر أمة حممد أن أىل -يَرضُ

 .»عيل أن هيراق يف ذلك حمجمة دم
ٍکه ضرر و فایده خودم را شناخته ام نپسندیده ام که امر امت ی بخدا قسم از روز«

 .»آن یك پیاله خون بریزدی را من بدوش گیرم و در ازا صمحمد 
 و مدافعان ایشان حمایت سبود که با عشق وعالقه از عثمان ی ایشان از کسان

 کرد.  می

 ستایش از حسن:

 رماید:ف  می ایشان ی ه) در بار۲۴۲-۳/۲۴۵در سیر (ی امام ذهب

و سردار جوانان بهشت ابو  صامام سید ریحان (گل خوشبو) و نوه رسول الله «

 .»شهیدی مدنی هاشمی محمد قریش
 )۳/۲۵۳فرماید: (   می همچنین

این امام سید و خوش سیما، عاقل و پاکدامن، سخاوتمند و دوست داشتني، «

 .»خیر خواه و دیندار، و پرهیزگار و باحیا و بزرگوار بود

 



 و منزلت واالی آنان از دیدگاه اهل سنت فضائل اهل بیت   ٥٤

 احترام ابوبکر و عمر به حسن:

 فرماید:  می ایشان ی ه) در بار۱۹۳-۱۱/۱۹۲ابن کثیر در البدایة والنهایة (

 شد و ایشان را  می ابوبکر صدیق همواره نسبت به ایشان اجالل واحترام قائل«

همچون جانم فدایت باد و پدر ومادرم فدایت باد از ایشان ی کرد و با کلمات  می اکرام

 .»کرد. عمر فاروق نیز با او چنین بود  میی پذیرای

 عثمان حسن:ی حام

 فرماید:  می در ادامه

نمود و   می همچنین حضرت عثمان بن عفان نیز حسن و حسین را اکرام«

ی النوربن در محاصره بود حسن ابن علی که عثمان ذی هنگام ،داشت  می دوستشان

 کرده بود از حضرت عثمان دفاعکه شمشیرش را حمایل ی نزد ایشان بود و در حال

کرد و ی حضرت حسن اظهار نگرانی سالمت ی هنمود، حضرت عثمان در بار  می

رسول ی ترسید که مبادا به گل خشبو  می ایشان را قسم داد که به خانه شان برگردد زیرا

 .»را شاد کندی خواست دل عل  می برسد و در ضمنی الله گزند

 )صهسبط رسول الل( س حسین بن علي

 خداجو:ی عابد

 فرماید:  می حاشیه االصابه)۱/۳۷۷در االستیعاب ( /ابن عبدالبر 

 خواند و حج  می گرفت و نماز  می روزهی حسین فاضل و دیندار بود، خیل«

 .»کرد  می

 افتخار شهادت:

 فرماید:  می )۴/۵۱۱ابن تیمیه در مجموع الفتاوایش (
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به ایشان افتخار  -ـ روز عاشورای خداوند متعال در چنین روز بزرگ سحسین 

کرده ی که ایشان را به شهادت رسانده یا همکاری کسانشهادت بخشید و بدینوسیله 

ی نیکی پیش از او برایش الگوی ، شهدارا خوار و رسوا نمود اند بودهی یا به آن راض

که در ی بودند، زیرا ایشان و برادرشان حسن سردار جوانان بهشت هستند و از آنجای

اهل  اسالم متولد و بزرگ شده بودند، و نتواستند به اندازه بقیهی اوج عزت و پیروز

بیت رسول الله در هجرت و جهاد و صبر بر تکالیف در راه خدا سهم بگیرند لذا 

تا اینکه عزت و  (تكميال لكرامتهام) خداوند آنان را به افتخار شهادت نائل گردانید

 درجاتشان را بلند کرده باشد.کرامتشان را بدینوسیله تکمیل و 

ی ، و خداوند برابودی ما مسلمین مصیبت بزرگی شهادت ایشان برابا این وجود، 

همه ی خوانده شود یعن إليه راجعون) (إنا هللا و إناهنگام مصیبت مشروع فرموده که 

 فرماید:  می گردیم چنانکه  می خدا بازی ما از خداییم و بسو

﴿...�ِ�ِٰ ِ ل�َّ ِصيَبةٞ  ١٥٥َن َو�َّ�ِ َ�َٰبۡتُهم مُّ
َ
ٓ أ ِيَن إَِذا ْ إِنَّا  ٱ�َّ ٓ إَِ�ۡهِ قَالُٓوا ا َّ�� ِ َّ�ِ

 .]۱۵۶-۱۵۵: ةالبقر[ ﴾١٥٦ َ�ِٰجُعونَ 

به آنان برسد، ی که چون مصیبتی و به بردباران (بر این آزمون) مژده بده،کسان«

آ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ إِنَّا ﴿ گویند: َّ�� ِ َّ�ِ﴾«. 

 ستایش از حسین:

 فرماید:  می )۳/۲۸۰ایشان در ( سیر  ی هدر بار /ی امام ذهب

و ریحانه و محبوب ایشان أبو عبدالله حسین  صنوه پیامبر  ،سید کامل ،امام«

طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد ی إبن أبی بن أمیرالمومنین أبوالحسن عل

 .»قریش هاشميی مناف بن قص

 به حسین:راشدین ی احترام خلفا

 



 و منزلت واالی آنان از دیدگاه اهل سنت فضائل اهل بیت   ٥٦

 فرماید:  می ) ۱۱/۴۷۶البدایة و النهایة ( در /و إبن کثیر 

هم عصر بوده و در صحبت  صمقصود این است که حسین با رسول الله «

بودند، اما ی وفات کردند که از او راضی در حال صایشان بوده تا اینکه حضرتش 

و همچنین  کرد،  می او کوچك بود، سپس حضرت صدیق ایشان را اکرام و احترام

با پدرش هم صحبت بوده و از ایشان حدیث روایت کرده، در تمام   عمر و عثمان،

و ایشان همواره شخصیت  ،در جمل و صفین همراه بوده از جملهی جنگهایش با و

 .»بودی محترم و بزرگوار

 )صپسر عموي رسول الله( س عبدالله بن عباس

 تجِلیل عمر از ابن عباس:

 کند که فرمود:  می روایت س) از ابن عباس ۴۹۷۰در صحیحش (ی امام بخار

رسیده ی به دلشان چیزی کرد گویا بعض  میی عمر همیشه مرا با اهل بدر پذیرای«

که ما نیز مانند او پسر ی در حالی نشان  می گفت چرا این پسر را در جمع مای بود، یک

کرد و با آنها نشاند من فهمیدم صدا  مرای دانید چرا؟ روز  می داریم؟ عمر فرمود شما

إَِذا َجآَء ﴿ ی هکه منظور شان، نشان دادن من به آنها است، امیرالمؤمنین پرسید در بار
ِ َوٱۡلَفۡتُح  گفتند به ما دستور داده شده که هرگاه ی گوئید؟ بعض  می چه ﴾١نَۡ�ُ ٱ�َّ

ی لبیم، بعضنصیبمان شد خدا را سپاس گوئیم و از او آمرزش بطی فتح و پیروز

 به من کرد و فرمود:ی نگفتند روی ساکت ماندند و چیز

گویي؟ گفتم   می گویي؟ گفتم خیر! فرمود: پس چه  می ابن عباس! آیا تو هم چنین

 را به ایشان گوشزد کند گویا فرمود: صخداوند خواسته بدینوسیله اجل پیامبرش 

ِ َوٱۡلَفۡتحُ ﴿ فََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك ﴿ اجل توست، این عالمت ﴾إَِذا َجآَء نَۡ�ُ ٱ�َّ

 



 ٥٧   ای صحابه اهل بیت فصل ششم: ستایش بعضی علماء از عده

ابَۢ�  ۚ إِنَُّهۥ َ�َن تَوَّ من نیز از این آیه ی گوی  می فرمود: آنچه تو سعمر  ﴾٣َوٱۡسَتۡغِفۡرهُ

 .»همین را فهمیدم

 ستایش از ابن عباس:

روایت است  سوقاص ی ) از حضرت سعد بن اب۲/۳۶۹و در طبقات ابن سعد (

 که فرمود:

و عالمتر و بردبارتر ندیدم، شاهد بودم که  تر تر و عاقل تیز هوشاز ابن عباس «

 .»خواند  می او را فرا ها عمر فاروق چگونه در هنگام سختي
 س) از حضرت طلحه بن عبیدالله ۲/۳۷۰همچنین در طبقات ابن سعد (

 روایت است که فرمود:

د، بیاد ندارم داده شده بوی ا حقا که به ابن عباس فهم و درك و علم فوق العاده«

 .»داشت  می که عمر بن خطاب هیچکس را بر او مقدم

 نظیر: بيی عالم

روایت است که  س) از جابر بن عبدالله ۲/۳۷۰همچنین در طبقات ابن سعد(

 را شنید دست بر دست زد و فرمود: سکه خبر وفات ابن عباس ی هنگام

امت پدید آمد که در ی ین مردم رفت، با موت او خالئتر ین و برد بارتر عالم«

 .»نیستی پرشدن
همچنین در طبقات از ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم روایت است که 

 فرمود:

از دنیا ی که ابن عباس وفات کرد رافع ابن خدیج فرمود: امروز کسی هنگام«

 .»به او نیاز داشتند رفت که همه مردم از مغرب تا مشرق در علم
 ) از مجاهد روایت شده که فرمود:۳۴۵-۲/۳۴۴(در االستیعاب ابن عبدالبر 
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بگوید رسول ی مگر اینکه کس ام، ابن عباس نشنیدهی بهتر از فتاوای فتاوای«

نیز روایت  -ابن ابوبکر–عین این مطلب از قاسم بن محمد  چنین فرمود. صالله

 .»شده است

 مفسر قرآن:

 فرماید:  می )۱۲/۸۸در البدایة و النهایة ( /ابن کثیر 

 نشاند و  می عمر ابن خطاب ثابت شده که ابن عباس را با مشایخ صحابه از«

قرآن ی برای چقدر مفسر خوب« »نعم ترمجان القرآن عبداهللا ابن عباس«فرمود:   می

 .»است عبدالله بن عباس
جاء فتي الكهول و ذواللسان السئول «فرمود:   می سآمد، عمر   می هرگاه ایشان

زبان بسیار پرسشگر و قلب بسیار عاقل و ی با تجربه و داراجوان « »و القلب العقول

 .»دانا آمد

 )صپیامبری پسر عمو( س طالبی جعفر بن اب

 جعفر:ی مهمان نواز 

 آمده است که فرمود: س) با روایت ابو هریره ۳۷۰۸(ی در صحیح بخار

» ، رُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ فَ عْ كِنيِ جَ سْ َ النَّاسِ لِلْمِ ريَ انَ أَخْ كَ يُطْ وَ لِبُ بِنَا فَ نْقَ انَ يَ ا كَ نَا مَ مُ عِ

يْتِهِ  انَ ىفِ بَ قُ كَ نَلْعَ ا فَ هَ قُّ نَشُ ءٌ ، فَ ىْ ا شَ يْسَ فِيهَ تِى لَ ةَ الَّ كَّ عُ يْنَا الْ جُ إِلَ رِ يُخْ انَ لَ تَّى إِنْ كَ ، حَ

ا ا فِيهَ  .»مَ

مساکین بهترین مردم بود همیشه ما را با خود به ی طالب برای جعفر ابن اب«

بین  کرد  می شده را پارهی نبود مشك خالی که چیز دیگری گاهی برد حت  میاش  خانه

 .»داشت بلیسیمی کرد تا اینکه اگر چیز  می ما تقسیم
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 فضیلت جعفر:

 فرماید:  می )۷/۷۶(فتح الباريی حافظ ابن حجر در شرحش بر بخار

 شود.  می حمل مقیدکه از عکرمه آمده نیز بر این ی مطلق«

 کند که فرمود:  می نقل سعکرمه از ابو هریره 

أفضل من جعفر بن  صما احتذي النعال و ال ركب املطايا بعد رسول اهللا«

 و حاکم با اسناد صحیح است.ی روایت از ترمذ »ايب طالب

سوار نشده که از ی رکفش نپوشیده و بر سوای کس صبعد از رسول خدا «

 .»طالب بهتر باشد جعفر ابن ابي

 تاج مجاهدین!:جعفر 

 فرماید:  می )۱/۲۰۶ایشان در سیر ( ی هدر باری امام ذهب

ی ایشان سید، شهید بزرگوار، تاج مجاهدین أبو عبدالله پسر عمو«

هاشمي، ی عبد مناف بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قص صالله رسول

 بزرگتر بود.ی طالب است که ده سال از علی بن ابی برادر عل

مرتبه هجرت کرده و از حبشه به مدینه هجرت کرده و خود را در غزوه هر دو 

رسید که آنها خیبر را فتح کرده بودند، چند ماه ی خیبر به مسلمانان رساند اما هنگام

بر گزید که ی لشکری ایشان را به فرمانده صسپس رسول خدا  در مدینه ماند، 

هادت رسید، هنگام مسلمان عازم مؤته در منطقه کرك بودند و در آن غزوه به ش

 هنگام شهادتش بسیار  صشدنش رسول الله 
ً
بسیار خوشحال شدند، و طبعا

 .»غمگین گردیدند

 جعفر پدر مساکین:

 و در تقریب ابن حجر آمده است که فرمود:
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جلیل ی ابو المساکین، ذوالجناحین صحابی طالب هاشمی ایشان جعفر ابن اب«

که در سال هشتم هجرت در غزوه مؤته است  صرسول خدا ی القدر، پسر عمو

از ایشان در این دو ی ذکرش در صحیحین آمده است، اما روایت بشهادت رسید، 

 .»کتاب نقل نشده است

 پرواز جعفر در بهشت!:

شود که در عوض دو دست ایشان که   می به این دلیل به ایشان ذوالجناحین گفته

 رشتگان پرواز کند.در غزوه مؤته قطع شد دو بال داده شد که با ف

 احترام ابن عمر به جعفر:

 آمده است که:ی ) با سند ایشان تا شعب۳۷۰۹(ی در صحیح بخار

رَ « مَ ا ابْنَ ذِ  بأَنَّ ابْنَ عُ لَيْكَ يَ الَمُ عَ الَ السَّ رٍ قَ فَ عْ ىلَ ابْنِ جَ لَّمَ عَ ا سَ انَ إِذَ كَ

 ِ نيْ َنَاحَ  هرگاه عبدالله ابن جعفر را سالم بعبدالله ابن عمر ان خطاب« .»اجلْ

 .»فرزند ذوالجناحینی فرمود: سالم برتو ا  می کرد  می
 فرماید:  می حافظ ابن حجر در شرحش

به من  صگویا به حدیث عبدالله بن جعفر اشاره دارد که فرمود: رسول خدا 

مبارك باد بر تو که « .»الئ�ه يف السماءاملهنيئالك أبوك يط�مع « فرمودند:

 .»کند  می پدرت با فرشتگان در آسمان پرواز
 با سند حسن روایتش کرده است.ی طبران

 فرماید:  می و ابن عباس ذکر کرده وی نیز از ابو هریره و علی آنگاه طرق دیگر

 جبرئیل: جعفر در رکاب

 



 ٦١   ای صحابه اهل بیت فصل ششم: ستایش بعضی علماء از عده

ائِيلَ لَ «از ابن عباس آمده است: ی در روایت يكَ مِ يل وَ ِ ربْ عَ جِ ا يَطِري مَ رً فَ عْ هُ أَنَّ جَ

هِ  يْ دَ نْ يَ هُ اهللاَّ مِ ضَ وَّ انِ عَ نَاحَ کند، دو بال   می جعفر با جبرئیل و میکائیل پرواز« »جَ

 .»است داوند در عوض دو دستش به او دادهدارد که خ
 فرماید: این روایت اسنادش جید است.  می آنگاه

 

 

 )صرسول اللهی پسر عمو( س عبدالله پسر جعفر

 :صدر آغوش رسول خدا
 ) از عبدالله بن جعفر روایت است که فرمود:۲۴۲۸مسلم ( در صحیح 

ولُ اهللاَِّ « سُ انَ رَ يْتِهِ  صكَ لِ بَ بْيَانِ أَهْ ىَ بِصِ لُقِّ رٍ تُ فَ نْ سَ مَ مِ دِ ا قَ الَ  -إِذَ إِنَّهُ  -قَ وَ

نَىْ  دِ ابْ ىءَ بِأَحَ هِ ثُمَّ جِ يْ دَ َ يَ نِى بَنيْ لَ مَ يْهِ فَحَ بِقَ بِى إِلَ رٍ فَسُ فَ نْ سَ مَ مِ دِ هُ  قَ فَ دَ أَرْ ةَ فَ فَاطِمَ

هُ  لْفَ الَ  -خَ نَا الْ  -قَ لْ خِ أُدْ ةٍ ـفَ ابَّ ىلَ دَ ةً عَ ينَةَ ثَالَثَ دِ  .»مَ
گشتند با کودکان اهل بیت شان   می هرگاه از سفر باز صرسول خدا «ی یعن

ایشان از سفر بازگشتند من هم به پیشوازشان برده شدم، ی کردند، بار  می مالقات

 -حسن یا حسین –از پسران فاطمه ی سوار کردند، سپس یکحضرت مرا جلوشان 

که بر ی مان در حالی گوید: آنگاه سه تای  می آورده شد او را پشت سرشان سوار کردند

 .»یك اسب سوار بودیم وارد مدینه شدیم

 ستایش از پسر جعفر:

 :فرماید ميایشان  ی ه) در بار۳/۴۵۶در سیر ( /ی امام ذهب
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هاشمي، متولد حبشه، ساکن مدینه، سخاوتمند ی عفر قریشاو سید عالم، أبو ج«

الجناحین است، که افتخار صحابه بودن را دارد، و حدیث هم ی پسر سخاوتمند، ذ

آید، پدرش در غزوه مؤته به   می روایت کرده، جزو صحابه کم سن و سال به شمار

بزرگ  بدوش گرفتند، و در بغل ایشان صاو را پیامبر ی شهادت رسید، سر پرست

 .»شده است
 فرماید:  می همچنین

ی بودکه صالحیت امامت و رهبری او شخصیت بزرگوار، مکرم وسخاوتمند«

 .»آن)ی داشت(البته نه به مفهوم شیع

 پسِر جعفِر اهل بیت!: ۀجناز  نماز پیشی ابان امو

 ) آمده است که:۲۰۵( ص ی در الریاض المستطابه عامر

عثمان ابن عفان خواند که در آن زمان استاندار مدینه را ابان ابن اش  نماز جنازه«

 کرد که اشك از چشمانش سرازیر بود و  می تابوتش را حملی بود، ابان در حال

و شریف و فاضل و  در تو نبود، ی که بدی فرمود: به خدا سوگند خیر مطلق بود  می

 .»نیکو کار بودي

 رسول الله ی هدیگر صحاب
 که از اهل بیتش بودند چند نفر ذیل را نیز صله رسول ال ی هاز دیگر صحاب

 توان نام برد:  می

 ٭أبوسفیان،نوفل، ربیعه، عبیده، فرزندان حارث بن عبدالمطلب.

 ٭عبدالمطلب بن ربیعه بن حارث ابن عبدالمطلب.

 ٭حارث و مغیره پسران نوفل بن حارث ابن عبدالمطلب.

 عبدالمطلب.٭جعفر و عبدالله پسران ابو سفیان ابن حارث ابن 

 بن عبدالمطلب.ی ٭معتب و عتبه پسران ابو لهب عبدالعز
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 ٭و فضل و عبیدالله پسران عباس ابن عبدالمطلب.

 





 

 

 :فصل هفتم
 بیتصحابیات اهل  ازی علماء برگروهی ستایش بعض

 ص دختر رسول الله ب فاطمه زهراء

 ستایش عایشه از فاطمه:

 روایت است که فرمود: لاز أم المؤمنین عائشه 

نْ « ا مِ ودِهَ عُ قُ ا وَ هَ ولِ اهللاَِّ ىفِ قِيَامِ سُ ا بِرَ يً دْ هَ دَالًّ وَ تًا وَ مْ بَهَ سَ ا أَشْ دً أَيْتُ أَحَ ا رَ مَ

ولِ اهللاَِّ سُ ةَ بِنْتِ رَ  .»صفَاطِمَ
 ) و اسنادش حسن است.۳۸۷۲(ی ) وترمذ۵۲۱۷و داود (روایت از أب

را ندیدم که در سیما و رفتار و کردار و نشست و برخاستش از دخترشان ی کس«

 .»باشد تر شبیه صخدا  فاطمه به رسول

 شخصیت فاطمه:

 فرماید:  می )۲/۳۹در حلیة االولیاء (ی أبو نعیم اصفهان

 لپرهیزگار تاریخ حضرت فاطمهو از دیگر زنان عبادت گزار و پاکدامن و «
که بیش از همه به ی کس ،صاست، سیده بتول، جگر گوشه رسول الله

 مشابهت داشت، ایشان فاطمه را بیش از سایر فرزندانشان دوست صالله رسول

بود که ی داشت از میان اهل بیت، فاطمه اولین کسی داشتند، او در قلبشان جا  می

، فاطمه از دنیا ونعمتهایش رویگردان بود، و پس از وفاتشان به ایشان ملحق شد

 .»شناخت  می عیوب و آفات پیچیده دنیا را خوب
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 القاب منحصر به فرد فاطمه:

 فرماید:  می )۱۱۹-۲/۱۱۸در سیر ( /ی امام ذهب

(احلجة او در زمان خودش سردار زنان جهان بود، جگر گوشه پیامبر 

ابو القاسم محمد  صدختر سردار مخلوقات رسول خدا  صطفوية) (أم أبيها)الـم

 الحسنین) مأو ی هاشمی بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف قریش

 فرماید:  می و

 کردند و با او راز دل  می داشتند و اکرام  می به شدت او را دوست صپیامبر «

و خیرخواه و پاکدامن و  نمودند، و فضائل او بسیار است. او زن صابر و دیندار  می

 .»بودی قانع و شکر گذار
 فرماید:  می )۹/۴۸۵در البدایة والنهایة ( /ابن کثیر 

بنابر قول مشهور «فرماید:   می بود و» مادر پدرش!«ی کنیه او (أم أبیها) یعن

ی جز او فرزند دیگر صبود، هنگام وفات حضرت  صکوچکترین دختر پیامبر 

 ی هصدم صچون به خاطر وفات حضرتش  ،بردی لذا پاداش بزرگ ،زنده نبود

 .»تحمل کردی شدید

 ببنت خویلد  ُام المؤمنین خدیجه

 فرماید:  می )۱۱۰-۲/۱۰۹در سیر (ی امام ذهب

او ام المؤمنین و سردار زنان جهان در زمان خودش بود، مادر فرزندان رسول «

آورد و  از همه به حضرتش ایمان که قبل ی ( به جز ابراهیم) و اولین کس صالله 

ی داد. فضائل ایشان فراوان است، ایشان یکی و تسلی تصدیق نمود و به ایشان دلدار

پاکدامن و  است که کامل شده است، زن عاقل، با شخصیت، دیندار، ی از زنان

 از ایشان ستایش صبود، و(طبق روایات) از اهل بهشت بود، رسول خدا ی معزز

نمود. از   می داد و به شدت احترام  می ا بر تمام امهات المؤمنین ترجیحنمود و او ر  می
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ازدواج نکرده بود. ی قبل از او با همسر دیگر صافتخاراتش این بود که رسول الله 

به خانه ی نه ازدواج کردند و نه کنیز صپیامبر  چند فرزند آورد و تا او زنده بود

تاثیر کرد چون بهترین یاور ایشان بود.خداوند ی خیل صآوردند. وفات او بر پیامبر 

که از ی در بهشت دهد، قصری دستور داده بود که به او مژده قصر صبه پیامبرش 

 .»و کسالتيی است و نه خستگی ساخته شده که نه در آن شور و غوغایی ن
 فرماید:  می )۳۴۹در جالء االفهام (ص /ابن قیم 

ود که خداوند بوسیله جبریل علیه السالم از خصائص ام المؤمنین خدیجه این ب«

 .»برایش سالم فرستاده است
 فرماید:  می آنگاه ابن قیم

 .»این افتخار را جز ایشان هیچ کس ندارد«
ام المؤمنین ی برا صبوسیله رسول الله  ÷(البته این ثابت است که جبریل 

 مترجم). عائشه صدیقه سالم فرستاد.

 مؤمنان:بین دو مادر ی ا مقایسه

 فرماید:  می ابن قیم همچنین

ین زن در تر از دیگر خصائص ام المؤمنین خدیجه این است که بهترین و افضل«

سه قول  لو در اینکه آیا ایشان افضل است یا ام المؤمنین عایشه  ،این امت است

در این باره  رمحة اهللا عليهاز استادمان ابن تیمیه ی وقت ،است. قول سوم توقف است

دارد، خدیجه در اول اسالم تأثیر داشت، ی سیدم؟ فرمود: هر کدام آنان خصوصیاتپر

بخشید و با دست باز مالش را   می داد و آرامش  میی و دلداری را تسل صرسول الله 

خالصه ایشان آغاز اسالم را درك نمود و در راه خدا  کرد،   می در خدمت ایشان خرج

را نصرت و  صپیامبر ی کرد، و زمان تحملی آزار و اذیت زیاد صو رسولش 

داشتند، ایشان آنقدر مال خرج ی فرمود که ایشان به کمك و نصرت نیاز شدیدی یار
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تأثیر ی چنین نکرد، و لی نمود که هیچکس دیگری را یار صکرد و حضرتش 

علم و دانش و تفقه در دین داشت و به ی در آخر اسالم بود، ایشان بقدر لعایشه 

چنین ی د و فرزندانش را نفع رساند و علم آموخت که کس دیگرامت تبلیغ نمو

 .»کالم شیخ بودی نداشت. این معنی افتخار

 ب ُام المؤمنین عائشه صدیقه

 ین زن جهان عایشه!تر  عالم

 فرماید:  می )۲/۱۴۰در سیر (ی امام ذهب

و هیچ یك از   جز ایشان ازدواج نکردند،ی دیگر با دوشیزه صپیامبر «

در ی و حت - صداشتند و در امت محمد   نمی را به اندازه ایشان دوست همسرانشان

 .»عالمتر از ایشان وجود نداشته استی زن -تمام زنان

 که قرآن صداقتش را اعالن کرد!ی زن

 ابن االقمر روایت است که فرمود:ی ) از عل۲/۱۸۱همچنین در سیر (

حدثتني « فرمود:  می کرد  می حدیث روایت لاز عایشهی مسروق وقت«

اة من فوق سبع ساموات فلم أكذهبااملالصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب اهللا   »ربّ
هفت ی و برائت او از باالی که پاکی حبیب خدا، کس ی هصدیقه دختر صدیق، حبیب

 .»نکردماش  هرگز تصور دروغ درباره آسمان نازل شده برایم حدیث روایت کرده، 

 خصایص منحصر به فرد عایشه:

از خصائص ایشان را ی ) بخش مهم۳۵۵-۳۵۱قیم در جالء االفهام(ص  ابن

 چنین است:اش  ذکر کرده است که خالصه

 محبوترین مردم بود. ص٭او در نزد رسول خدا «
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 جز او ازدواج نکردند.ی ٭ حضرتش با دوشیزه دیگر

 شد که در لحاف او بودند.  می نازل صبر حضرتش ی در حالی وحی ٭گاه

یه تخییر نازل شد اول از او آغاز کردند و او را مخیر گذاشتند که که آی ٭ هنگام

او خدا و رسولش را انتخاب کرد، سپس بقیه همسرانشان را مختار گذاشتند که 

 خدا و رسولش را بر گزیدند.ی همگ

که منافقان به او زدند او را پاك و مبرا اعالن نمود و ی و اینکه خداوند از تهمت ٭ 

در کالم مجیدش نازل فرمود که تا روز قیامت در مساجد و ی تدر اثبات آن آیا

 شود.  می مسلمین تالوتی نمازها

رزق «و » مغفرت«است و به او وعده » طیبات«داد که او از ی ٭ خداوند گواه

 نمود.» گرامي

 کند و  می باز هم تواضعی جالب است که با داشتن این منزلت رفیع و شأن عال ٭

 فرماید:  می

 .»ينزل اهللا يفّ قرآنا يتيل لشأين يف نفيس أهون من أنو«

از قرآن نازل کند ی من آیات ی همن در دلم کوچکتر از آن بودم که خداوند در بار«

 .»همیشه تالوت گرددی که برا
 خوردند از ایشان  می بری به مشکلی هرگاه در مسائل دین شبزرگان صحابه  ٭

 گرفتند.  می و جوابشان را ،پرسیدند  می

در خانه ایشان و در نوبت ایشان و در بغل ایشان  ص٭ و اینکه رسول خدا 

 وفات نمودند.

با ایشان فرشته عکس ایشان را در پارچه  ص٭ و اینکه قبل از ازدواج رسول الله 

إن ي�ن هذا «فرمودند:  صنشان داد، رسول الله  صبه رسول الله ی ابریشم
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خواهد ی عملآن را  از طرف خدا باشد خداوند اگر این امر« »من عند اهللا يمضه

 .»کرد
 صرسول الله  ماندند تا اینکه نوبت ایشان برسد و  می از مردم منتظری ٭خیل

 صخواهند به پیامبرشان   می کهی به خانه ایشان بیایند تا اینکه بهترین هدایای
 ».الله عنهم اجمعینی در خانه بهترین همسرانش بدهند. رض ،بدهند

 ببنت زمعه  المؤمنین سودهُام 

 فداکار:ی زن

 فرماید:  می )۲۶۶-۲/۲۶۵در سیر ( /ی امام ذهب

بعد از وفات خدیجه با او ازدواج کردند و  صبود که پیامبر ی سوده اولین کس«

بود تا اینکه با عایشه ازدواج  صتقریبا سه سال و شاید بیشتر تنها همسر رسول الله 

 بزرگی وار و شرافتمندسردار، بزرگی کردند، سوده زن
ً
داشت، هم ی بود، جسم نسبتا

بخشید تا اینکه دل رسول الله  لایشان بود که شب نوبت خودش را به عایشه 

 .».…را بدست آورد ص

 سوده:ی ویژگ

 فرماید:  می )۳۵۰در جالء االفهام (ص /ابن قیم 

خواستند طالقش دهند   می صپیر شد، حضرت  صسوده در خانه پیامبر «

ایشان شب نوبت خودش را به عایشه بخشید طالقش ندادند، و این از ی وقت

بخشید تا اینکه  صخصوصیات ایشان است که نوبت خودش را به محبوبه پیامبر 

نزدیك کند و بدینوسیله محبت خود را با ایشان اظهار  صخود را به رسول الله 

ی وقت صل الله از آن پس رسو ،را بیان دارد لدارد، و در ضمن منزلت عائشه 

این در  ،بودی مر راضشان به این ادادند و ای  می گذاشتند به ایشان نوبت  می نوبت

 



 ٧١   فصل هفتم: ستایش بعضی علماء برگروهی از صحابیات

چنین  صرسول الله ی رساند که به خاطر خوشنود  می واقع ایثار این مادر مؤمنان را

 .»نمودی فداکار

 لبنت عمر فاروق  ُام المؤمنین حفصه

 رقابت در محبت پیامبر:

 فرماید:  می )۲/۲۲۷در سیر (ی امام ذهب

رسول  ،سحفص عمر بن خطاب ی عفیفه واالمقام، دختر امیر المؤمنین اب«

مهاجر خنیس ی با ایشان ازدواج نمود که صحابی زمانی در سال سوم هجر صالله

 .»ایشان را طالق داده بود و عدتشان گذشته بودی بن حذافه سهم
 فرماید:  می لعایشه 

 .»نمود  می حفصه بود که با من رقابت صاز میان همسران پیامبر «

 بهند بنت أبي امیه  ُام المؤمنین ام سلمه

 فقیه و اندیشمند:ی زن

 فرماید:  می )۲۰۳-.۲/۲۱در سیر (ی امام ذهب

 صحابیات بشماری سیده عفیفه طاهره از مهاجرات اول بود، و از فقها«

 .»رفت  می

 صمشاور رسول الله
 فرماید:  می )۳۲۴الریاض المستطابه (ص در ی بکر العامری بن ابی یحی

هم ایشان بود که در روز صلح حدیبیه به  ،بودی او زن فاضل و بردبار«

مشورت داد که سرشان را بتراشند و هدیشان را ذبح کنند، و هم ایشان بود  صپیامبر

 .»دیدی را به شکل دحیه کلب ÷که جبریل
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 ببنت خزیمه هاللي  ُام المؤمنین زینب

 ساکین:مادر م

 فرماید:  می )۲/۲۱۸در سیر (ی امام ذهب

 .»داد  می او به ام المساکین شهرت داشت از بس که کار خیر انجام«
 فرماید:  می )۳۷۶(در جالء االفهام) (ص /ابن قیم 

 ایشان به ام المساکین شهرت یافته بود، از بس که به مساکین کمك«

بود، دو سه ماه بیشتر نبود که وفات نمود.  صپیش رسول الله ی مدت کم کرد،   می

 .»ل

 ببنت الحارث  ُام المؤمنین جویریه

 با برکت:ی زن

ایشان ی است، همین افتخار برا صایشان ام المؤمنین و حلیله سیدالمرسلین 

 است.ی کاف

 فرماید:  می )۳۷۷-۳۷۶ابن قیم در جالء االفهام (ص 

صد خانواده برده را آزاد کردند  یبود که مسلمانان بخاطر و - ل -هم ایشان«

 .»این از برکت ایشان بر قومش بود هستند،  صگفتند: خویشاوندان رسول الله 

 ببنت حیي  ُام المؤمنین صفیه

 از تبار پیامران:ی زن
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آمده است که  س) با سند صحیح از حدیث انس ۳۸۹۴(ی در جامع ترمذ

 به ایشان فرمودند: صپیامبر 

 .»نليب وانك تلحت نيب كعم�ن و ،إنك البنة نيب«
 .»وعمویت پیامبر است، و تو همسر پیامبريی حقا که تو دختر پیامبر«

 فرماید:  می )۲/۲۳۲در سیر (ی ذهب

 .»ٌحب و جمال و دین بودی زن عاقل و شرافتمند ودارا لایشان «
 )۲/۲۳۵فرماید: (  می و

 .»بودی صفیه زن بردبار و با شخصیت«
 فرماید:  می )۳۷۷االفهام (ص ابن قیم در جالء 

از نسل ی پدر صفیه حی ،ازدواج کردندی باصفیه دختر ٌحی صرسول الله «

 .»علیهما السالم بودی هارون پسر عمران برادر حضرت موس

 صفیه:ی ویژگ

 فرماید:  می همچنین

ایشان را آزاد فرمود و  صو از خصائص ایشان این است که خود رسول الله «

 .»عوض مهر قرار داد را دراش  آزادي
 فرماید:  می سانس 

 .»مهر به او بخشیدی خود او را بجا« »أمهرها نفسها«
کنیزش را در ی تواند آزاد  می قرار گرفت که مردی امت تا قیامت سنتی و این برا

گیرد   می همسرش قراری عوض مهر به او ببخشد و بدینوسیله کنیزش با نکاح شرع

 تصریح فرموده است. /چنانکه امام احمد 

 ب رمله بنت ابي سفیان ُام المؤمنین ام حبیبه
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 جایگاه ام حبیبه:

 »سیده با حجاب«فرماید:   می )۲/۲۲۲در سیر (ی ذهب

 فرماید:  می همچنین

داشت بخصوص در دولت برادرش معاویه، و ی شخصیت و جایگاه ام حبیبة«

مؤمنان) ی المؤمنین(دایکه حضرت معاویه نزد ایشان داشت خال ی بخاطر حیثیت

 .»لقب یافت
 فرماید:  می )۱۱/۱۶۶ابن کثیر در البدایة و النهایة (

با آنان ی از سیدات امهات المؤمنین بود و در عبادت و تقو لایشان «

 .»پیشاپیش بود

 ببنت حارث  ُام المؤمنین میمونه

ین زن!:  پرهیز گارتر

 روایت است که فرمود: ل) از عایشه ۲/۲۴۴درسیر (

ما پرهیزگارتر و در  ی هایشان از هم« »أوصلنا للرحمأما أهنا من أتقانا هللا و«

 .»و ادا کردن حق خویشاوندان جلوتر بودی صله رحم
 فرماید:  می )۲/۲۳۹(ی و امام ذهب

 .»ایشان از زنان با شخصیت بود« »وكانت من سادات النساء«

 ببنت جحش  ُام المؤمنین زینب

 بود!:که وکیلش خداوند ی زن

آمده است که  ل) از عایشه ۲۴۴۲(ی طوالنی در صحیح مسلم در حدیث

 فرمود:

 



 ٧٥   فصل هفتم: ستایش بعضی علماء برگروهی از صحابیات

کرد، در   می با من رقابت صهم ایشان بود که در مقام و منزلت نزد رسول الله «

ی هرگز زنی و خداجوی ،ایثار ،صدقه دینداري، خدا ترسي، صداقت، صله رحمي، 

 .»بهتر از زینب ندیدم
 فرماید:  می )۲/۲۱۱در سیر (ی امام ذهب

و گواه به ازداوج پیامبر در آورد و همواره ی خداوند او را با نص کتابش بدون ول«

فرمود: به شما   می نمود، و  می افتخار لبر دیگر امهات المؤمنین ی به این ویژگ

 .»هفت آسمان همسر دادی یتان همسر داده اما به من خداوند از باالها خانواده
 ].۷۴۰۲ شمارهی صحیح بخار[

 فرماید:  می همچنین

از بهترین زنان ی سخاوت، و خیر خواه تقوا، از نظر دینداري، لایشان «

 .»بود
 )۲/۲۱۷فرماید: (  می همچنین

بود، و به ایشان ام ی زینب زن نیك، روزه دار، شب زنده دار و نیکوکار«

 .»شد  می المساکین گفته

 صعمه پیامبر  صفیه بنت عبدالمطلب

 :صرسول خدای حوار مادر زبیر 
 فرماید:  می )۲/۲۶۹در سیر (ی ذهب

دختر عبدالمطلب هاشمي، خواهر حضرت حمزه،  صصفیه عمه رسول الله «

 س حضرت زبیر ابن عوام ص(دوست صمیمي) رسول الله  »حواري«و مادر 
 .»بود

 )۱/۲۷۰فرماید: (  می همچنین
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مسلمان ی جز ایشان کس دیگر صپیامبر ی ها صحیح این است که از عمه«

تحمل کرد و صبر ی صدمه شدید لنشده است، بر اثر شهادت برادرش حمزه 

 ».ایشان از مهاجرین اول است ،نمود و پاداشش را از خداوند طلبید

 رضي الله عنهن دیگر صحابیات اهل بیت

 ذیل هستند.ی از دیگر صحابیات اهل بیت شخصیتها

 .صتران پیامبر ٭ زینب و رقیه و ام کلثوم.دخ
 طالب که مادرشان فاطمه است.ی ابن ابی ٭ ام کلثوم و زینب دختران عل

 ص٭ امامه دختر ابو العاص بین الربیع که مادرش زینب دختر رسول الله 
 کردند.  می سر نماز او را بغلاش  در کودکي صاست و هم ایشان بود که رسول الله 

 دختر ابو طالب بن عبدالمطلب.ی ٭ ام هان

 ٭ضباعه و ام الحکم دختران زبیر بن عبدالمطلب.

کنند ذکر شان آمده است.حدیث در سنن أبو   می که خود آنها روایتی در حدیث

 ) است.۲۹۸۷داود (شماره 

 به او فرمودند: صحدیث اشتراط در حج است که پیامبری ضباعه همچنین راو

 .»قو� فإن حبس� حا�س فمح� حيث حبست�«
است ی مرا از ادامه حجم باز داشت پس جایم همان جایی گر مانعبگو خدایا! ا«

 .»که تو مرا نگهداشتي
 ٭ و امامه دختر حمزه ابن عبدالمطلب.

 



 

 

 :فصل هشتم
غیر تابعین  و از تابعینی گروه علماء بری ستایش بعض

 شبیت اهل

 محمد بن حنفیه -۱
 مشهور به محمد بن حنفیه ،/طالب ی ابن ابی محمد بن عل

 فاضل:ی شخصیت

 فرماید:  می )۵/۳۴۷ابن حبان در ثقات تابعین(

 .»ین افراد اهل بیت حضرت بودتر از فاضل« »كان من أفاضل أهل بيته«

 معتمد:ی راو

 آمده است:ی ایشان در تهذیب الکمال مزی در بیوگراف

ی است، مرد نیکوی معتمدی ، تابعثقةی فرمود: تابعی احمد بن عبدالله العجل«

ی شناسیم که احادیث عل  نمی رای فرماید: کس  می بود، ابراهیم بن عبدالله ابن الجنید

 .»از محمد بن حنفیه روایت کرده باشد تر بیشتر و صحیح صرا از پیامبر 

 پرهیزگار:ی عالم

(بن عامر) نقل شده ی ) از اسرائیل از عبد االعل۴/۱۱۵(ی ذهب مو در سیر اما

 است که:

بود و علم بسیار ی ابو القاسم بود، مرد بسیار پرهیزگاراش  کنیهی محمد بن عل«

 .»داشت



 و منزلت واالی آنان از دیدگاه اهل سنت فضائل اهل بیت   ٧٨

 )۴/۱۱۰فرماید: (  می همچنین

 .»أبو القاسم و أبو عبدالله بوداش  سید و امام، که کنیه«

 )امام زین العابدین( /ابي طالببن علي ابن  علي بن حسین -۲

 واال:ی شخصیت

 فرماید:  می )۵/۲۲۲ابن سعد در طبقات (

ی داشت، سندش عالی بن حسین معتمد و امانت دار بود، احادیث بسیاری عل«

 .»و پرهیزگار بود ،داشتی بود، شخصیت واالی

 فرماید:  می ) ۴/۴۸ابن تیمیه در منهاج السنه (

 .»از بهترین بزرگان تابعین بودی نظر علم و دینداربن حسین از ی و اما عل«

 فرهیخته:ی عالم

 آمده است:ی ایشان در تهذیب الکمال مزی و در بیوگراف

بن ی بهتر از علی ای کند که فرمود: قریش  می روایتی سفیان بن عیینه از زهر«

 .»حسین ندیدم
 /ی انصاربن سعید ی همین معنا از ابو حازم و زید بن اسلم و مالك و یحی

 علیهم أجمعین نقل شده است.

 فرماید:  میی العجل

 .»استی معتمدی مدنی بن حسین تابعی عل«

 محبوب:ی عابد 

 فرماید:  میی زهر

 



 ٧٩   فصل هشتم: ستایش بعضی علماء برگروهی از تابعین و...

بن حسین از بهترین و عابدترین اهل بیتش بود. و در نزد مروان بن حکم و ی عل«

 .»عبدالملك بن مروان از همه شان محبوتر بود
 فرماید:  می )۴/۳۸۶در سیر (ی امام ذهب

 .»ديناملالسيد اإلمام زين العابدين اهلاشمي العلوي «
 فرماید:  می و ابن حجر در تقریب

 »ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور«

 ( امام باقر) / طالبی بن حسین بن علي ابن اب محمد بن علي -۳

 شیفته علم و دانش:

ی از حدیث جعفر بن محمد (ابن عل بی حضرت جابر بن عبدالله انصار

 کند که فرمود:  می بن حسین) از پدرش روایت

پرسید تا نوبت ی خدمت جابر بن عبدالله رسیدیم، من نو جوان بودم از هر کس«

بن حسین هستم اول دستش را بر سرم گذاشت، ی من رسید گفتم: من محمد بن عل

مرحبا بك يا ابن «ام گذاشت و فرمود:  سپس گریبانم را باز کرد و دستش را بر سینه

بپرس! گفتم از ی هر چه دوست دار »سل عام شئت«برادرزاده! ی خوش آمد »أخي

ی چگونگ ی هدر باری طوالنی ایشان حدیث »..…مرا خبر دهید صحج رسول الله 

 بیان فرمود. صحج پیامبر 

 پاره کننده علم!:

 فرماید:  می )۴/۵۰ابن تیمیه در منهاج السنه (

 



 و منزلت واالی آنان از دیدگاه اهل سنت فضائل اهل بیت   ٨٠

از بهترین علماء و دینداران بوده است، گفته ی همچنین أبو جعفر محمد بن عل«

(بقر علم را پاره کرده یا اینکه  (بقرالعلم)شده که باقر به این دلیل لقب یافته که 

 .»را پاره کرده استاش  سجده پیشاني السجود جبهته)
 فرماید:  می ایشان در تهذیب الکمالی در بیوگرافی مز

 .»بودی فرمود: فقیه فاضلی ثقه و ابن برقی تابعی فرمود: مدنی العجل«

 جامع:ی شخصیت

 فرماید:ی )م۴۰۲-۴/۴۰۱در سیر(ی و ذهب

ی مدنی و فاطمی علوی بن حسین بن علی سید و امام ابو جعفر محمد بن عل«

بود که علم و عمل و سیادت و شرافت و اعتماد ی از کسانی فرزند زین العابدین، یک

از دوازده ی خالفت اهلیت داشت، ایشان یکی را یکجا داشت، و برا یو پاکدامن

به آنان قائل هستند، و آنان را ی ا احترام فوق العادهی است که شیعیان امامی امام

ی که جز فرشتگان و پیامبران کسی در حال ،پندارند!  می معصوم! وعالم به همه دین

کس قابل پذیرش و رد است معصوم نیست و همه جایز الخطاء هستند و سخن هر 

هستند، أبو جعفر به باقر شهرت ی ، زیرا ایشان معصوم ومؤید بالوحصجز پیامبر 

شناخت. ایشان امام آن را  شق کردن علم، که ظاهر و باطنی یافت از بقر العلم بمعن

 .»…کرد  می بود که قرآن کریم را زیاد تالوتی مجتهد و بزرگوار
 )۴۰۳فرماید: (ص   می همچنین

، حفاظ حدیث اند تابعین در مدینه شمردهی و غیره ایشان را از فقهای امام نسائ«

 .»بر احتجاج به ابو جعفر اتفاق دارند

(امام  / بن علي بن حسین بن علي بن ابي طالب جعفر بن محمد -۴
 صادق)

 



 ٨١   فصل هشتم: ستایش بعضی علماء برگروهی از تابعین و...

 صادق:ی بزرگوار 

 فرماید:  می )۵۳-۴/۵۲امام ابن تیمیه در منهاج السنه (

 .»ز بهترین علماء ودینداران بودا سجعفر صادق «
 فرماید:  می عمرو بن ابو مقدام

دانستم که او از سالله   می کردم  می من هر گاه به چهره جعفر بن محمد نگاه«

 .»پیامبران است

 :استاد علماء

 )۳۵ایشان(ابن تیمیه) در رساله خود در فضل اهل بیت و حقوق آنان (ص

 فرماید:  می

 .»امت بودی امام صادق استاد علمای یعن، شيخ علامء األمة«
 فرماید:  می )۶/۲۵۵در سیر (ی و امام ذهب

مدني، ی نبوی علوی هاشمی شم، ابو عبدالله قریشها امام صادق شیخ بني«

 .»از شخصیتها بودی یک
 فرماید:  می همچنین از ایشان و پدرشان

 .»بودند مدینهی آنها از بزرگان علما« »دينةاملوكانا من أجلة علامء «

 فقیه مدینه:

 فرماید:  می )۱/۱۵۰و در تذکرة الحفاظ(

، و از امام ابو حنیفه روایت اند بن معین او را توثیق کردهی و یحیی امام شافع«

و  ،فرماید: ثقه است  می ندیدم، و ابو حاتم تر است که فرمود: از جعفر بن محمد فقیه

 .»درباره امثال او نباید سوال شود

 /بن عباس  علي بن عبدالله -۵

 



 و منزلت واالی آنان از دیدگاه اهل سنت فضائل اهل بیت   ٨٢

یبا یش:تر  ز  ین جوان قر

 فرماید:  می )۵/۳۱۳ابن سعد در طبقات (

ابن عبدالله بن عباس از همه فرزندان پدرش کوچکتر بود، او خوش ی عل«

 زمین بود، بسیار نماز گذار بود، و از بس که عبادتی در روی سیماترین جوان قریش

 .»شد  می کرد به او سجاد گفته  می
 فرماید:  می )۳۱۴همچنین در (ص

 .»روایت کرده استی ایشان معتمد است اما حدیث کم«
 آمده است:ی و در تهذیب الکمال مز

فرماید: از بهترین   میی فرماید: ثقه است و عمر بن عل  می و أبو زرعهی العجل«

 .»مردم بود، و ابن حبان او را جزو راویان ثقه و معتمد به شمار آورده است

 با عمل:ی عالم

 فرماید:  می )۵/۲۵۲در سیر (ی امام ذهب

عالم و عامل و خوش  /سجاد ی امام سید أبو الخالئف ابو محمد هاشم«

 .»ش سیما و بلند قد و با شخصیت بودقیافه و خو

 



 

 

 :نهم فصل
 پیرامون اهل بیت مقایسه بین عقیده اهل سنت با دیگران

 اهل سنت

از آنچه گذشت روشن شد که عقیده اهل سنت و جماعت در اهل بیت پیامبر 

 عقیده متوسط و معتدل بین افراط و تفریط است. ص

 دارند، و با همه محبت دارند، به هیچکس جفا  می اهل سنت همه آنها را دوست

 کنند، کما اینکه همه صحابه را نیز دوست  نمی هیچکس غلو ی هو در بار کنند،   نمی

و ی دوست صدارند، و بدین ترتیب با همه اهل صحبت و قرابت حضرتش   می

 ورزند.  می محبت

 دیگران:
 اهل بیت غلوی بعض ی همدعیان محبت اهل بیت که در باری خالف بعضبر

ی مهر اجمعین جفا و بي شبا تمام صحابه بقیه اهل بیت و تقری ی هکنند و در بار  می

 کنند.  می دهند و بخصوص به بزرگان صحابه اهانت  می نشان

 از غلو و افراط:ی ا نمونه
و حسن ی دوازده امام اهل بیت که عل ی هغلو و افراطشان در باری ها از نمونه

ز ای از کتاب اصول کافی و نه نفر دیگر از اوالد حسین هستند بخشهای شوحسین 

 ) را مالحظه فرمائید.ه۳۲۹ی محمد ابن یعقوب کلیني(متوفا

 

 



 و منزلت واالی آنان از دیدگاه اهل سنت فضائل اهل بیت   ٨٤

 عناوین چند باب کتاب کافي:
اویند که ی ها خدا در زمینش و دروازهی خلفا ‡اینکه امامان  ی هدر بار باب٭

 ).۱/۱۹۳باید نزد خدا وارد شد. ( ها از آن دروازه

خداوند در کتابش هستند که ی همان عالمات ‡اینکه امامان  ی هدر بار باب٭

) و در این باب سه حدیث منسوب به آنان وارد شده که آیه ۱/۲۰۶ذکر کرده است (

  کریمه:

کند به اینکه   می را تفسیر .]۱۶[النحل:  ﴾١٦َو�ِٱ�َّۡجِم ُهۡم َ�ۡهَتُدوَن  وََعَ�َٰ�ٰٖت� ﴿

 وعالمات: ائمه هستند. صنجم: رسول الله 

 ).۱/۱۹۴نور خدایند( ‡اینکه امامان  ی هدر بار باب٭

که گویا به امام ی از جمله حدیث ،و مشتمل بر چند حدیث منسوب به آنان است«

�ِض ﴿: رسد که در تفسیر آیه کریمه  می جعفر صادق
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ُ نُوُر ٱلسَّ  ﴾ٱ�َّ

 فرمود: -هستندی که مدعی آنطور- .]۳۵النور: [

 حسن ﴾�ِيَها ِمۡصَباحٌ ﴿ السالم اعلیهفاطمه  ﴾َمَثُل نُورِهِۦ َكِمۡشَكٰو�ٖ ﴿

�ََّها َكۡوَكبٞ ﴿ حسین ﴾ٱلِۡمۡصَباُح ِ� زَُجاَجةٍ ﴿
َ
فاصله  ﴾ُدّرِيّٞ  ٱلزَُّجاَجُة َك�

َ�َٰرَ�ةٖ  يُوقَُد ِمن َشَجَر�ٖ ﴿ در بین زنان دنیا استی کوکب در  ÷ابراهیم ﴾مُّ

�ِيَّةٖ  َزۡ�ُتونَةٖ ﴿ ءُ يَ�َ ﴿ نه نصرانيو ی نه یهود ﴾َوَ� َغۡر�ِيَّةٖ  �َّ َ�ۡ  ﴾اُد َزۡ�ُتَها يُِ�ٓ

ۚ  ﴿ نزدیك است علم از او فواره کند ٰ نُورٖ  َولَۡو لَۡم َ�ۡمَسۡسُه نَارٞ امام بعد از  ﴾نُّوٌر َ�َ

ُ ِ�ُورِهِۦ َمن �ََشآءُ َ�ۡهِدي ٱ﴿ امام خداوند هر کس را بخواهد به راه أئمه  ﴾�َّ

 .»…کند   می هدایت
که خداوند در کتابش ذکر کرده همان امامان هستند ی اینکه آیات ی هدر بار باب٭

 ) و در این باب آیه کریمه:۱/۲۰۷(

 



 ٨٥   مقایسه بین عقیده اهل سنت با دیگران پیرامون...فصل نهم: 

را تفسیر  .]۱۰۱یونس: [ ﴾ۡؤِمُنونَ �َّ يُ  َوَما ُ�ۡغِ� ٱ�َ�ُٰت َوٱ�ُُّذُر َعن قَۡو�ٖ ﴿

 که منظور از آیات امامان هستند. اند کرده

ْ ﴿ و در تفسیر آیه کریمه: بُوا که  اند شدهی مدع .]۴۲القمر: [ ﴾َ�ٰتَِنا ُ�َِّها�َكذَّ

 منظور آیات (االوصیاءکلهم= همه اوصیاء مرادند).

 اینکه: ی هدر بار باب

ۡهَل ٱّ�ِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  َٔ فَۡ� ﴿
َ
 .]۷واألنبیاء:  ۴۳النحل: [ ﴾لُٓواْ أ

دانستند از آنان بپرسند   نمی اهل ذکر که خداوند به مردم دستور داده که هر چه

 ).۱/۲۱۰هستند. ( ‡امامان

) و در این باب ۱/۲۱۶کند! (  می امام هدایتی اینکه قرآن بسو ی هدر بار باب٭

 که تفسیر آیه کریمه: اند مدعي

ۡقَومُ ﴿
َ
 .]۹اإلسراء: [ ﴾إِنَّ َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ

  !!االمام ی الی چنین است که یهد

يَۡ�ُٰنُ�مۡ ﴿ همچنین آیه کریمه:
َ
ِيَن َ�َقَدۡت �  .]۳۳النساء: [ ﴾َوٱ�َّ

شما را منعقد کرده ی ها قسم منظورش امامان است که خداوند بوسیله آنان

 است.

 ‡که خداوند در قرآن کریم ذکر فرموده امامان ی اینکه نعمت ی هدر بار باب٭
 ) در این باب آیه کریمه:۱/۲۱۷هستند (

ِ ُ�ۡفرٗ ﴿ لُواْ نِۡعَمَت ٱ�َّ ِيَن بَدَّ لَۡم تََر إَِ� ٱ�َّ
َ
 .]۲۸ابراهیم: [ ﴾��

 فرمودند: ÷ی ) چنین تفسیر شده است که گویا عل۲۸(ابراهیم:

 ،ما هستیم که خداوند بوسیله ما نعمت خودش را بر بندگانش تمام کرده است«

 .»د رستگار شودو هر کس بخواهد در روز قیامت رستگار شود بوسیله ما بای

 



 و منزلت واالی آنان از دیدگاه اهل سنت فضائل اهل بیت   ٨٦

ّيِ َءاَ�ٓءِ ﴿ که اند همچنین آیه کریمه سوره رحمن را چنین تفسیر کرده
َ
فَبِأ

بَانِ   .﴾َرّ�ُِ�َما تَُ�ّذِ
 .»رای کنید یا وص  می آیا پیامبر را تکذیب«
شود.   می عرضه ‡و امامان  صاینکه اعمال بر پیامبر  ی هدر بار باب٭

)۱/۲۱۹.( 

که از نزد خداوند نازل شده را در ی همه کتابهای ‡اینکه ائمه  ی هدر بار باب٭

 ).۱/۲۲۷دانند. (  می که باشدی اختیار دارند وآنها همه آن کتابها را به هر زبان

جمع نکرده است  ‡جز امامان ی اینکه همه قرآن را هیچ کس ی هدر بار باب٭

 ).۱/۲۲۸دانند. (  میآن را  و آنها همه علم

که به فرشتگان و پیامبران و رسوالن ی اینکه امامان همه علم ی هدر بار باب٭

 ) .۱/۲۵۵دانند. (  میآن را  علیهم السالم داده شده بود همه

   می ‡اینکه امامان  ی هدر بار باب٭
َ
میرند و جز با اختیار   میی دانند ک

 .)۱/۲۵۸میرند (  نمی خودشان

ی دانند و هیچ چیز  می علم گذشته و آینده را ‡اینکه امامان  ی هدر بار باب٭

 .)۱/۲۶۰ماند صلوات الله علیهم. (   نمی بر آنان پوشیده

را به پیامبرش نیاموخته مگر ی اینکه خداوند عزوجل هیچ علم ی هدر بار باب٭

به امیر المؤمنین بیاموزد و اینکه امیر المؤمنین در علم آن را  اینکه به او دستور داده که

 .)۱/۲۶۳ضرتش شریك بوده است. (با ح

 اینکه هیچ چیز از حق در دست مردم نیست مگر آنچه که از ی هدر بار باب٭

که از امامان خارج نشده ی امامان علیهم السالم خارج شده است و اینکه هر چیز

 ).۱/۲۹۹باشد باطل است. (

 



 ٨٧   مقایسه بین عقیده اهل سنت با دیگران پیرامون...فصل نهم: 

چاپ ی از اصول کافآن را  این ابواب هر کدام مشتمل بر چند حدیث است که

 انتخاب کردم. ه ۱۳۸۱تهران  (نرش مكتبة الصدوق)

توان گفت از مهمترین کتابهایشان است در   می ینتر این کتاب اگر نگوئیم مهم

 از کتاب و مؤلف آن شده است.ی مقدمه کتاب ستایش زیاد

 معاصر:ی غلو و افراط علما
ان بود و اما ش گذشتهی از غلو و افراط علمای ا آنچه در اینجا نقل کردیم نمونه

 معاصرشان درك کرد.ی از شخصیتهای توان از قول یک  می ائمه را ی هباردر

 املكتبة االسالميةاز منشورات  ۵۲ص  (احلكومة االسالمة)ایشان در کتابش 

 نویسد:  می تهران الكربي

ی امام (ع) معنایش این نیست که او را از منزلتی و ثبوت والیت و حاکمیت برا«

و او را مثل بقیه حاکمان قرار دهي، زیرا امام مقام محمود و ی دارد جدا کنکه نزد خدا 

دارد که تمام ذرات جهان زیر تصرف والیت و ی ا درجه بلند و خالفت تکویني

دارند که هیچ ی سیطره اوست، و از ضروریات مذهب ما این است که: ائمه ما مقام

که ما در ی و بنابر روایات و احادیث رسد!!  نمی به آنی فرشته مقرب و هیچ پیامبر مرسل

بودند که ی و ائمه علیهم السالم قبل از این عالم انوار صاختیار داریم رسول اعظم 

آنان در نظر ی برای خداوند آنها را به گرد عرش خود حلقه وار قرار داد. و مقام و منزلت

آمده که جبریل داند، چنانکه در روایت معراج   نمیآن را ی گرفت که غیر از خدا کس

سوزم، اما از آنها (علهیم السالم) ثابت شده   می گفت: اگر یك بند انگشت جلو روم

ی داریم که هیچ فرشته مقرب و هیچ پیامبر مرسلی : ما با خدا حاالتاند که فرموده

 .»تحمل کند!!آن را  تواند  نمی
 گوید:  می اختیاری شنود ب  می بیند یا  می رای انسان چنین سخنانی وقت

 



 و منزلت واالی آنان از دیدگاه اهل سنت فضائل اهل بیت   ٨٨

نَت  َر�ََّنا َ� تُِزۡغ قُلُوَ�َنا َ�ۡعدَ ﴿
َ
ۚ إِنََّك أ نَك رَۡ�ًَة ُ إِۡذ َهَديۡتََنا وََهۡب َ�َا ِمن �َّ

اُب   .]۸عمران:  آل[ ﴾٨ٱلۡوَهَّ

(از حق) مگردان و به ما از ی هدایتمان کرد ما را پس از آنکهی پرودگارا! دلها«

 .»فقط تویيی بخشنده حقیق (که)ی دار. به راستی ارزانی نزِد خود بخشش
 درك خواهد کرد که آنچه ی که کمترین دانش و بصیرتی کس

ً
داشته باشد مطمئنا

ی دروغ و افتراء بر ائمه است و آنها از کسان ،امامان نقل کردیم و امثال اینها ی هدر بار

 و همچنین از غلو و افراطشان بیزارند. ،کنند  می آنان غلو ی هکه در بار

 



 

 

 :فصل دهم
 دروغ به اهل بیت نسبت دهد خود را بهی حرام بودن اینکه کس

است، و بدون شك  صنسب پیامبرمان حضرت محمد  ،ین نسبتر شریف

 به ی افتخار است که کسی بسیار جا
ً
در  ،ایشان و اهل بیت شان منسوب باشدحقیقتا

ی دهند. اگر کس  می که خود را به اهل بیت نسبتی میان عرب و عجم زیادند کسان

افتخار ایمان  ،خداوند دو افتخار نصیبش کرده کهی مؤمن باشد و از اهل بیت، براست

 و افتخار نسب شریف.

آن نباشد مرتکب خود را به این نسب شریف منسوب کند و از اهل ی اما اگر کس

 را کرده است که از داشتن آن محروم است.ی چیزی شده است و ادعای کار حرام

 یک مثال جالب!
 فرمودند: صی پیامبر گرام

 ا«
ْ
 .»ُزورٍ  ثَْوَ�ْ  الَك�ِِس  ُ�ْعَط  لَمْ  بَِما ُمتََشبِّعُ ـل
است که لباس کس ی افتخار کند که به او داده نشده مثل کسی هر کس به چیز«

 .»کند که لباس مال خود اوست  می را پوشیده و به دروغ وانمودی دیگر
 است. ل) با روایت حضرت عایشه ۲۱۲۹حدیث از صحیح مسلم (

 دوزخي!ی دروغگو
در احادیث صحیح حرمت اینکه انسان خود را به غیر نسب و فامیل خودش 

 صکه از پیامبر  سنسبت دهد آشکارا بیان شده است، از جمله حدیث أبوذر 
 فرمودند:  می شنید که



 و منزلت واالی آنان از دیدگاه اهل سنت فضائل اهل بیت   ٩٠

 َ�َفَر، َوَمِن ادَّىَع قَْوًما «
َّ
�ِيِه وَْهَو َ�ْعلَُمُه إِال

َ
ليَْس ِمْن رَُجٍل ادَّىَع ِلَغْ�ِ أ

 َمْقَعَدُه ِمَن انلَّارِ 
ْ
أ يَتَبَوَّ

ْ
ُ ِ�يِهْم فَل

َ
 .»لَيَْس هل

 است.ی ) و لفظ از بخار۱۱۲) و مسلم (۳۵۰۸(ی بروایت بخار

دانسته خودش را به غیر پدرش نسبت دهد مگر اینکه نیست که ی هیچ شخص«

نسبت دهد که با آنان نسبت ی ا شود. و هر کس خود را به قوم و قبیله  می به خدا کافر

 .»ندارد باید جایگاه خودش را در دوزخ آماده کندی نسب

 بزرگترین دروغ!
 فرماید:  می آمده که س) از حدیث واثله بن اسقع ۳۵۰۹(ی در صحیح بخار

ْو يُِرَى َ�يْنَُه َما لَْم «
َ
�ِيِه، أ

َ
 َ�ْ�ِ أ

َ
ىِعَ الرَُّجُل إِىل ْن يَدَّ

َ
ِفَرى أ

ْ
ْ�َظِم ال

َ
إنَّ ِمْن أ

 ِ ْو َ�ُقوُل ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ
َ
  ص تََر ، أ

ْ
ل

ُ
ْم َیق

َ
 .»َما ل

خودش را به ی فرمودند: از بزرگترین دروغها این است که کس صرسول خدا «

را ی یا حدیث ،را بکند که ندیده استی دیدن خوابی ادعاغیر پدرش نسبت دهد، یا 

 .»اند نسبت دهد که ایشان نفرموده صبه رسول الله 
) آمده است که آنچه بر اهل بیت ۳۱/۹۳( /شیخ االسالم ی در مجموع فتاو

شود هیچکس حق ندارد از آن سهم بگیرد مگر کسیکه نسبش به   می یا اشراف وقف

 اهل بیت ثابت شود.

 سش؟یک پر
 اهل بیت وقفی وقف اشراف سؤال شد آنچه که برا ی ههمچنین از ایشان در بار

اشراف  آنها خویشاوند هستند، آیا خویشاوندان اهل بیت گویند مي شود، و اینکه  می

 ؟وانند از وقف استفاده کنند یا نهت  می هستند یاخیر و آیا آنها

 

 



 ٩١   بودن این که کسی خود را به دروغ به ... رامفصل دهم: ح

 پاسخ آن
اهل ی یا بعض صبعد از حمد و ثنا، اگر وقف بر اهل بیت پیامبر «فرماید: ی م

 بیت باشد مانند علویها فاطمیها و یا طالبیها که اوالد جعفر و اوالد عقیل را شامل

ثابت شود ی که نسبش بدرستی در این صورت جز کس  شود یا عباسیها و غیره،  می

است و ثابت نشود، یا ادعا کند که از آنها ی حقدار نیست، اگر کسی کس دیگر

اگر ادعا کند که از ی حت تشخیص داده شود که از آنها نیست در وقف سهم ندارد، 

دانند که   می زیرا علماء انساب ،آنها است مانند خاندان عبدالله بن میمون القالح

فقه و حدیث و کالم و انساب به این ی از علمای ندارند و بسیاری اینها نسب درست

ثابت شده است، این امر در ی شرعی در دادگاههای ، و حتاند دهدای امر گواه

 از کتب مسلمین درج است و در نزد علماء به تواتر رسیده است.ی بسیار

زیرا در عرف و اصطالح این لفظ  ،بر اشراف وقف کندی همچنین اگر کس

 صکه نسب صحیح از اهل بیت پیامبر ی شود مگر بر کس  نمی (اشراف) اطالق
 داشته باشد.

فالن یا اقارب فالن و غیره وقف کند، و در وقف ی را بر بنی چیزی و اما اگر کس

است، و وقف کننده  صنباشد که منظورش اهل بیت پیامبر ی اشاره و عالمت

شم در ها حقیقتا مالك آن باشد وقفش بر خاندان شخص معین جایز است، و بني

 شوند.  نمی داخلی چنین وقف

 





 

 

 سخن آخر

آنان از ی کوتاه در فضایل اهل بیت و مکانت و منزلت واال ی هتا اینجا این رسال

اوست ی از خداوند در آنچه خوشنود دیدگاه اهل سنت و جماعت بپایان رسید،

و اینکه دانش در دین و ثبات و استقامت بر حق عنایت فرماید، طلبم،   می توفیق

 اجابت کننده است.ی که او شنوای براست

 مجيعن.أأصحابه آله و عىلنبينا حممد و عىل وباركوصىل اهللا وسلم 

****** 
خودش و سایر مسلمین توفیق استقامت بر حق و صراط مستقیم ی مترجم نیز برا

را خواستار است و از  -اگر از مخالفش باشدی حت -و دانش در دین و پذیرش حق 

 خیر دارد.ی دعای شما خواننده عزیز آرزو

 .مدینه طیبهی در مسجد نبو -قمري ۱۴۲۳-دهم ربیع االول 

 أتم التسليم.صاحبها أفضل الصالة و عىل
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