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 حقوقي �خداوند متعال براي اهل بيت پيامبرش

به فضائلي اختصاص داده است، اهل موده و آنان رامقرر ن

سنت در برخورد و فراگيري اين حقوق و فضائل با 

مخالفانشان تفاوت آشكاري دارند، اهل سنت بدون هيچ غلو 

و افراط و يا تفريطي به حقوق و جايگاه اهل بيت اقرار دارند 

آورند، اما مخالفان آنها در اين مورد و آن را به جا مي

اهي متناقض با ديدگاه آنها دارند، برخي چيزهايي را به ديدگ

اهل بيت را به عنوان از  افرادي هاند؛ و بلكاين حقوق افزوده
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اند، و بعضي حقوق اهل بيت را پروردگار جهانيان قرار داده

اند و بلكه بعضي از آنها تا جايي پيش كامالً ناديده گرفته

.اندردهاند كه آنها را ستمگر و كافر شمرفته

نماييم كه به ما توفيق بنابراين از خداوند مسئلت مي

دهد در اين كتابچه اهل بيت را معرّفي كنيم و حقوق 

.افراط و تفريط بيان داريمشرعي آنان را بدون

�	������ �
يعني همسرش و تأهل : اهل الرجل: گويدخليل مي

 و،يعني ساكنان خانه: و اهل البيت. 1يعني ازدواج كردن

.2انداهل اسالم يعني كساني كه به دين اسالم گرويده

هل أىعنيالرجل آل «در معجم آمده است كه : اما اآلل

SN»ت اويب

.4/89كتاب العين : ك. ن) 1

.11/28، و لسان العرب 4/1628الصحاح : ن ك) 2

.1/161المقاييس في اللغة ) 3
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 الرجل يعني خانواده و اهل آل«: گويدو ابن منظور مي

ه يعني اوليا و دوستان خدا، و آلرسولآلاهللا و آلاو، و 

يل شده و در اصل اهل بوده است و سپس هاء به همزه تبد

گرديده، و آنگاه وقتي دو همزه در كنار هم ) أهل(

.1»دومي را به الف تبديل كردند) أأهل(آمدند

گردد، به به چيزهاي محترم منسوب ميآلو اغلب 

خالف بافنده، برآل : الحائكآل گويند نميعنوان مثال 

.اهل بافنده: شود اهل الحائكاهل كه گفته مي

، و وقتي گفته شود البيت 2خو بيت يعني خانه و كا

منظور خانه خدا كعبه است؛ چون دلهاي مؤمنان بدان 

يابند و قبلة مسلمين مشتاق است و مردم در آن آرامش مي

شد اهل البيت است، و در زمان جاهليت وقتي گفته مي

لمفردات في غريب القرآن ص و اصفهاني در ا) 11/31(لسان العرب ) 1

. نيز چنين گفته است30

.1/170ن ك النهايه ابن اثير ) 2
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منظور ساكنان قريش كعبه بود، و بعد از اسالم وقتي 

.1 است�رگويند اهل بيت منظور خاندان پيامبمي

�	�������� �
 و تعيين آن اختالف �پيامبرآلعلما در تعريف 

اند و اقوال مختلفي در اين مورد دارند كه كرده

: ترين اقوالشان عبارتند ازمعروف

 كساني هستند كه صدقه و �پيامبرآل:قول اول

ه است، نظر جمهور زكات برايشان حرام قرار داده شد

.علما همين است

قيم در الو شيخ االسالم ابن . 29ن ك المفردات في غريب القرآن ص ) 1

جالء االفهام في فضل (اند به نام همين خصوص كتابي تأليف كرده

اين مورد كه در آن مفصالً در) نامالسالم علي محمد خير األالصلوة و

بحث كرده است براي آگاهي بيشتر به كتاب مذكور و مقدمه محقق آن 

اند، و اين مراجعه كنيد كه در آن كتابها تأليف شده در اين باره ذكر شده

.نشانگر اهميت دادن علماي اهل سنت به اين موضوع است
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پيامبر فقط فرزندان و همسران ايشانآل:ومقول د

اند  همين است، و بعضي گفته1 هستند، نظر ابن العربي�

. فقط فرزندان پيامبران او هستند

پيامبر همه كساني هستند كه از او آل:قول سوم

 شافعي و 3ي از علمايوامام نو، نظر2كنندپيروي مي

. همين است4علماي حنابلهمرداوي از

.3/623ن ك احكام القرآن ) 1

:استدر قالب شعر سروده حميري امام لغت اين ديدگاه را النشوان ) 2
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.ال پيامبر پيروان عجم و عرب آيين او هستند

بودند درود فرستنده بر ابولهب سركش ل او فقط خويشاوندان او ميآاگر 

.م مترج.فرستاددرود مي

.4/368ن ك شرح صحيح مسلم ) 3

.2/79ن ك االنصاف) 4
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.پيامبر پرهيزگاران امت او هستندآل:چهارمقول 

. از ميان اقوال قول اول استقول راجح

آنان مسئله كه زكات برايشان حرام است چه كساني 

آنان كه زكات برايشان حرام قرار داده شده : هستند؟ پاسخ

مطلب هستند، و قول راجح همين است، هاشم و بنيبني

مطلب يك  و بنيهاشمبني(:  فرمود�چون كه پيامبر

اند زكات فقط براي ، و بعضي از علما گفته)1چيز هستند

.عبدالمطلبهاشم حرام شده نه بنيبني

).3311: ح(صحيح بخاري ) 1
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جمهور شيعه نظرشان اين است كه منظور از اهل بيت 

عبا هستند، آنان كه آيه تطهير در موردشان نازل آلپنج تن 

$�: شده است yϑ ¯ΡÎ)ß‰ƒÌ� ãƒª!$#|= Ïδ õ‹ ã‹Ï9ãΝà6Ζ tã}§ô_ Íh�9$#

Ÿ≅÷δ r&ÏM ø�t7ø9$#ö/ ä.t� ÎdγsÜ ãƒuρ# Z��ÎγôÜ s?�N)33: األحزاب.(

خواهد پليدى و گناه را از شما اهل خداوند فقط مى«

. »بيت دور كند و كامال شما را پاك سازد

و آنها محمد و علي و فاطمه و حسن و حسين هستند، 

كنند با  عبا اضافه ميآلبقيه دوازده امام را به و جعفريه 

.1اينكه در حديث كساء از آنها ذكري نشده است

در صبح يكي از :  روايت است كه گفت�در صحيح مسلم از عايشه ) 1

اي كتاني از موي سياه بر او بود  در حالي كه پارچه�روزها پيامبر 

س حسين بيرون آمد، آنگاه حسن آمد و پيامبر او را داخل پارچه نمود سپ

و فاطمه و علي با فاصله كوتاهي از يكديگر به ترتيب آمدند و پيامبر هر 

$�: داد، سپس گفتيك را داخل آن پارچه قرار مي yϑ̄ΡÎ)ß‰ƒÌ� ãƒª!$#|= Ïδ õ‹ã‹ Ï9

ãΝà6Ζtã}§ô_ Íh�9$#Ÿ≅÷δ r&ÏMø�t7 ø9 $#ö/ä.t� Îdγ sÜãƒuρ# Z��Îγ ôÜs?�@N)33: األحزاب.(]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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 بيت آلالمؤمنين از ت شيعه بر اين باورند كه امها

 عباست، ما آلگويند آيه تطهير منحصر به نيستند، و مي

در آيه حصري وجود ندارد كه به موجب آن، : گوييممي

شوند،  در آن شامل نمي�پيامبرآنها بگويند همسران 

كنند كه منظور بلكه نص آيه و آيات قبل از آن داللت مي

 هستند، چون در آيات �از اهل بيت همسران پيامبر

�قبل از آيه تطهير و آيات بعد از آن همسران پيامبر
: فرمايداند، بنابراين بعد از همه اينها ميمخاطب قرار گرفته

�χ ö� à2 øŒ $# uρ$ tΒ4‘ n= ÷F ãƒ’ Îû£à6Ï?θã‹ç/�N)34: األحزاب.(

و حكمت و دانش قرآن  شما از آيات هاىخانهآنچه در «

.»شود ياد كنيدخوانده مى

شدن با صيغه مذكر گويند مخاطبو همچنين شيعه مي

دليلي است بر ) يطهركم(و ) عنكم(فرمايد كه خداوند مي

خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و وند فقط مىخدا«= 

. مترجم).2424: ح(مسلم صحيح . »كامال شما را پاك سازد
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 اما اين اينكه امهات المؤمنين از جملة اهل بيت نيستند؛

سخن و استدالل آنها مردود است چون وقتي در يك 

بيايد، مذكر غالب قرار داده با هم جمله مذكر و مؤنث 

 از ،شودشود، و بنابراين آيه همه اهل بيت را شامل ميمي

.1اين رو مناسب بود كه با صيغه مذكّر بيان شوند

و در زبان عرب اين شيوه زياد است، چنان كه در قرآن در سوره هود ) 1

�ôMs9$آمده است  s%#tL n= ÷ƒuθ≈ tƒà$Î! r& uO$ tΡr& uρ×—θàf tã# x‹≈ yδ uρ’ Í?÷èt/$ ¸‚ø‹ x©� .)72: هود .(»

آورم در حالى كه پيرزنم، و آيا من فرزند مى! اى واى بر من«: گفتساره 

گيرد تا و همچنان مورد خطاب قرار مي»!ى است؟اين شوهرم پيرمرد

#)�: فرمايداينكه خداوند مي þθä9$ s%tÎ7 yf÷ès?r&ôÏΒÌ� øΒr&«!$#(àMuΗ ÷q u‘«!$#… çµ çF≈ x.t� t/uρö/ä3ø‹ n=tæ

Ÿ≅÷δ r&ÏMø�t7 ø9 اين ! آيا از فرمان خدا تعجب ميكنى؟«: گفتند«).73: هود(. �#$

 كه بعد بينيدمي. » است اهل نبوترحمت خدا و بركاتش بر شما خانواده

كند چونابراهيم در از خطاب با صيغه مؤنث با صيغه مذكر خطاب مي

خطاب شامل است، و اين آيه نصياست بر اينكه همسر در اهل بيت 

است، و همچنين اگر داخل كردن مؤنث در اين خطاب درست داخل 

!اند؟نيست پس چطور آنها فاطمه را داخل كرده
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اند كه حصر و و شيعه چون سخت به اين چسبيده

كند كه همسران ه مذكر بر اين داللت ميخطاب با صيغ

پيامبر از اهل بيت نيستند ما آنها را ملزم به پاسخ چند 

: كنيمپرسش مي

اينكه آنها استدال گذشته خود را ترك گفته و با : اول

اند، زيرا به حصر مقيد نمانده و كساني آن مخالفت نموده

 كه بر داليل و نصوصي!! اند عبا قرار دادهآلديگر را جزو 

ل عبا در زمره آنمايد كه كساني ديگر غير از اين داللت مي

آنها هستند كجا هستند؟

 فقط علي و حسن و �ل پيامبرگويند آآنها مي: دوم

آيا فقط . و نه نفر از فرزندان حسين هستند�حسين

 هستند؟�ل بيت پيامبر خداآها همين

! كجا هستند؟�عموهاي پيامبر خدا! سبحان اهللا

 شير خدا و شير �آيا مگر حمزه بن عبدالمطلب

! حد و قهران بدر نيست؟أُ شهيد ،پيامبرش
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آري وقتي حمزه شهيد شد پيامبر به شدت ناراحت 

سرور سيد و روز قيامت نزد خدا، حمزه (: شد و گفت

.1)شهيدان است

 در فتح مكه و در جنگ حنين �آيا عباس بن مطلب

���/ «: ربارة او گفتنقش آفريني نكرد، و پيامبر د�
  ��
.2»عباس از من است و من از عباس هستم«.»��1 �+�0 ���


���/«: و فرمود 8; 4056 ! �� +�2
9� :;6 1<$ =9� ��
�>�+ ��* ?#��
 �$«3.

اي مردم هر كس عموي مرا اذيت كند مرا اذيت كرده «

.»!؟ى شخص مانند پدرش استاست، زيرا عمو

.2/130الحاكم في المستدرك ) 1

.8/33نسائي ). 3759(ي الترمذ) 2

.4/165احمد ). 3759(ي الترمذ) 3
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 شاهكارهاي بزرگي از خود به جا � آيا جعفر طيار-

AB�C+D @�;1 «: گفت به او �نگذاشت، و پيامبر E
1;�@�F F«1.

آفرينش و اخالق تو شبيه آفرينش و اخالق من «

 و جعفر يكي از پيشگامان به اسالم بود و او به .»است

حبشه هجرت نمود و همان جا باقي ماند تا آن كه پيامبر

عفر در روز فتح خيبر  به مدينه هجرت كرد، آنگاه ج�

به مدينه آمد و پيامبر از آمدن او بسيار خوشحال شد، و به 

سوي او بلند شد و او را در آغوش گرفت و پيشاني او را 

.بوسيد

 جعفر را به عنوان جانشين زيد بن �و وقتي پيامبر

 فرستاد، و جعفر پيكار كرد تا اينكه هر دو �حارثه

يد، آنگاه خداوند در دستش قطع گرديد و به شهادت رس

).2552: ح(صحيح بخاري ) 1
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عوض دستهايش به او دو بال داد كه در بهشت پرواز 

گفتند، و كند، بنابراين بعد از شهادت به او طيار ميمي

 رسيد به شدت �وقتي خبر شهادت او به پيامبر


���GHI «: ناراحت و اندوهگين شد و فرمود G�J
 A�@!
G�KL)
 M� N'� �O�# 
9�� �B>6 P�Q�6«1.»ب گذشته ش

وارد بهشت شدم و در آن نگاه كردم ناگهان ديدم كه جعفر 

��O «: و گفت. »كندهمراه با فرشتگان پرواز مي# , ��
 R>�+ S:��� TH��J
 -UV ��� ,G�KL)
 �� X� Y G�>��


!
ZO�
شب گذشته جعفر به همراه گروهي از فرشتگان «. »

غشته به خوناز كنار من گذشت، در حالي كه بالهايشان آ

.2»اش سفيد بودبودند و دل و سينه

.2/107، الطبراني در الكبير3/217الحاكم در المستدرك ) 1

.3/234الحاكم در المستدرك ) 2
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و اينها فقط برخي از فضايل اوست كه بر جايگاه واال 

. دارد�و مقام بلند او

 دانشمند امت و ترجمان قرآن �آيا عبداهللا بن عباس 

 فراوان و درك وسيع و كمال نيست؛ او به خاطر دانش

ه بود؛ عقل و فضلش به دانشمند و درياي دانش لقب يافت

 براي او دعا � بود و پيامبر�او هميشه همراه پيامبر

مند كرد كه در دين آگاهي داشته باشد و از علم تفسير بهره

ل و صفين در كنار امام علي بود، و مگردد، و او در ج

.اندبزرگان اصحاب و تابعين به فضل او اعتراف كرده

يد اش شه ديگر فرزندان حسين كجا هستند مانند نوه-

! كوفه زيد بن علي بن حسين و ساير فرزندانِ فرزندانش؟

؟� كجا هستند فرزندان حسن-

و حقوق اينها كجاست؟ و آيا اينها از اهل بيت هستند 

!يا نه؟



@@@@âý�Ûa@áèîÜÇ@oîjÛa@Þe QY

و اگر از اهل بيت نيستند چه كسي آنها را از اهل بيت 

ه دبيرون كرده است؟ و به چه دليل از اهل بيت بيرون كر

اند؟شده

هايي ديگر مانند اين زياد است ها و پرسشاين پرسش

ها و يكي از جعفري. كه عموم شيعه بايد به آن پاسخ دهند

گويد كه اهل بيت منحصر در اين افراد نيستند و مي

ل بيت مفهومي  آباشند، واينها ائمه معصومين مي: گويدمي

.1هايي براي آن برشمرده استفراگيرتر است، و ويژگي

ي بعضي از كتابها بالفته است فقط در الاما آنچه او گ

اي است موجود است، اما واقعيت امر و وضعيت به گونه

.شودكه مشاهده مي

شود كه در بيان از آنچه گذشت به وضوح روشن مي

اينكه اهل بيت چه كساني هستند فرق و تفاوت بسيار 

.بزرگي بين اهل سنت و مخالفانشان وجود دارد

.ن ك اهل البيت في الكتاب والسنه محمد ري شهري) 1
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�+��� ,-� ,��  ./ ��0(� ,-
: اول فضايل اهل بيت در قرآن

ترديدي نيست كه در مورد جايگاه واالي اهل بيت و 

ساختن پليدي از آنان نصوص كردن آنها و دورپاك

.واضح و روشني در چند جاي قرآن آمده است

: آيه تطهير

��βö: فرمايدخداوند متعال مي) 1 s% uρ’ Îû£ä3 Ï?θã‹ç/Ÿωuρ

š∅ ô_ §� y9 s?yl•� y9 s?Ïπ̈ŠÎ= Îγ≈ yf ø9$#4’ n<ρ W{$#(zôϑ Ï% r&uρnο 4θn= ¢Á9$#

š Ï?# uuρnο 4θŸ2 ¨“9$#z÷è ÏÛr&uρ©!$#ÿ…ã& s!θß™u‘uρ4$ yϑ ¯ΡÎ)ß‰ƒÌ� ãƒª!$#

|= Ïδ õ‹ ã‹Ï9ãΝà6Ζ tã}§ô_ Íh�9$#Ÿ≅÷δ r&ÏM ø�t7ø9$#ö/ ä.t� ÎdγsÜ ãƒuρ# Z��ÎγôÜ s?�N
).33: األحزاب(

ران جاهليت هاى خود بمانيد، و همچون دوو در خانه«

ظاهر نشويد، و نماز را برپا داريد، ) در ميان مردم(نخستين 

؛و زكات را بپردازيد، و خدا و رسولش را اطاعت كنيد
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خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت خداوند فقط مى

.»دور كند و كامال شما را پاك سازد

اين آيه منبع و سرچشمه فضايل اهل بيت نبوي است، 

 آنان را با اين آيه شرافت و كرامت بخشيده و كه خداوند

پاك گردانده و پليدي از قبيل كارهاي زشت و اخالق 

ناپسند را از آنان دور ساخته است، و در صحيح مسلم از 

در صبح يكي (: گويد روايت شده است كه مي�عايشه 

اي كتاني بافته شده  در حالي كه پارچه�از روزها پيامبر

تن داشت بيرون آمد، آنگاه حسن آمد و از موي سياه بر 

پيامبر او را داخل چادر نمود، سپس حسين و فاطمه و 

علي با فاصله كوتاهي از يكديگر به ترتيب آمدند و پيامبر 

$�: هر يك را داخل چادر قرار داد و فرمود yϑ ¯ΡÎ)ß‰ƒÌ�ãƒª!$#

|= Ïδ õ‹ ã‹Ï9ãΝà6Ζ tã}§ô_ Íh�9$#Ÿ≅÷δ r&ÏM ø�t7ø9$#ö/ ä.t� ÎdγsÜ ãƒuρ# Z��ÎγôÜ s?�N
).33: األحزاب(
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خواهد پليدى و گناه را از شما اهل خداوند فقط مى«

. »بيت دور كند و كامال شما را پاك سازد

: آيه مباهله

�ôyϑ : فرمايد خداوند مي-2 sùy7 §_ !% tnÏµ‹Ïù.ÏΒÏ‰÷èt/$tΒ

x8u!%ỳzÏΒÉΟù=Ïèø9$#ö≅à)sù(#öθs9$yès?äíô‰tΡ$tΡu!$oΨö/r&ö/ä.u!$oΨö/r&uρ�@N)61: آل عمران.(

هرگاه بعد از علم و دانشي كه به تو رسيده است «

بيائيد ما : كساني با تو به ستيز پرداختند، بديشان بگو

كنيم و شما هم فرزندان خود را فرزندان خود را دعوت مي

.»فراخوانيد

لم ست در صحيح م    اس  عباس ل آ اين آيه فضيلت بزرگي بر    

وقتـي ايـن آيـه    «: ابي وقّاص روايت است كه گفت  از سعد بن    

).61: آل عمران�ö≅à)sù(#öθs9$yès?äíô‰tΡ$tΡu!$oΨö/r&ö/ä.u!$oΨö/r&uρ�@N) : نازل شد كه

پيامبر علي و فاطمه و حسن و حسين را خواست و 

.گفت بار خدايا اينها اهل و خانوادة من هستند
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:حديث غدير

از يزيد بن حيان روايت شده 1 در صحيح مسلم-1


 �0+ A;�'0�T(H �� [\] �$>� �� «: گفتاست كه 
T(H �� ��� �>�� ��"�# 4�6 ,��I+ �� :�^ _� ��"� : :;�
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��� �f ,�c9� m$��� ::�� ��+ :/���
 �2+ �+ ! n� �0+ 4056
 T�;f ��>6 oI�	 �0+� ,->#p6 ,I ��]I qp�  + rC��

4.�+ : a
 ����� 
�hs6 ,I���
� =:.
 �>6 ;a
 ���c
�� 
��"<�]
� t��� �f ,�>6 -&I� a
 ���c u$ vl6� :

>� ?�+ Y a
 �c�c9+ ,1�>� ?�+�w ?�+ Y a
 �c�c9+ ,1�w
1�>� ?�+ Y a
 �c�c9+ ,1�>�wttt«.حصين بن سبره و  ومن

عمر بن مسلم نزد زيد بن ارقم رفتيم، وقتي پيش او 

اي زيد تو خير فراواني را : نشستيم، حصين به او گفت

سخن او را اي و حديث و را ديده�اي، پيامبر خداديده

اي، و پشت سر او جنگ رفتهاي، و همراه با او به شنيده

اي، اي زيد به راستي كه خير فراواني را نماز گزارده

اي براي ما  شنيده�رسول اهللا اي، زيد از آنچه از دريافته

ام سوگند به خدا كه سنّ من باال اي برادرزاده: بگو، گفت

رفته است، و عمر زيادي از من گذشته، و بعضي چيزها را 
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ام، پس  سپرده بودم فراموش كردهكه از پيامبر به خاطر

گويم آنچه به شما گفتم آن را بپذيريد، و آنچه را كه نمي

 در محلي به �روزي پيامبر: د، سپس گفتيگذارمرا وا

م در ميان مكه و مدينه در ميان ما ايستاد و سخنراني نام خُ

كرد، او ستايش خدا را گفت و موعظه نمود و تذكر داد و 

من يك انسان هستم نزديك ! اي مردم: اما بعد: سپس گفت

يعنى  (است كه فرستادة پروردگارم بيايد و من اجابت كنم

گذارم و چيز مهم را ميد، و در ميان شما )مرگم فرارسد

يكي كتاب خدا؛ كه سرشار از هدايت و نور است، پس 

و آنگاه پيامبر . كتاب خدا را بگيريد و بدان تمسك بجوييد

 كتاب خدا تشويق نمود و برانگيخت، مردم را به تمسك به

و اهل بيت من، شما را در مورد اهل بيت : سپس گفت

كنم، شما را در مورد اهل بيت خودم خودم سفارش مي

كنم، شما را در مورد اهل بيت خودم سفارش سفارش مي

.»كنمكنم، شما را در مورد اهل بيت خودم سفارش ميمي
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يت داللت اين حديث به وضوح بر فضيلت اهل ب

 آنها را امر مهم قرار داده است، و �نمايد كه پيامبرمي

ضمن توصيه به تمسك و پايبندي به كتاب خدا كه نور و 

هدايت در آن است به نيكويي با آنان توصيه نمود، و اين 

.دليلي واضحي است بر اينكه آنان حق و جايگاه وااليي دارند

:حديث اصطفاء

ز وائله بن اسقع روايت  خود ا1 مسلم در صحيح-2

�� «: كه فرمود شنيدم �از پيامبر خدا: نموده كه گفت
x��� jO'*
� ,?>$4]� :�� �� G0��c jO'*
 a
d �� �

 1�� �� 8�O'*
� ,�C�� 1�� y��� �� jO'*
� ,G0��c
�C��«t»ه را از فرزندان اسماعيل برگزيد، و نخداوند كنا

رگزيد، و از قريش قريش را از ميان فرزندان كنانه ب

.»هاشم مرا برگزيدهاشم را برگزيد، و از بنيبني

).2276ح(مسلم ) 1
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و نيز در ، هاشم بيان شدهدر اين حديث فضيلت بني

. از همه افضل است�آن بيان شده كه پيامبر

:حديث درود ابراهيمي

 خود از مردي از )5/374 ( امام احمد در مسند-3


��B� *? «: گفتكند كه مي روايت مي�اصحاب پيامبرz
 A>�* 4c ,���I9� �#
�^+ u$� ,��>� ?�+ u$� ,:<{ u$

0� �>�
��� �� u$� ?�+ u$� ,:<{ u$ oI��� ,:>| :>} r~
0� �>�
��� �� u$ AcI�� 4c ,���I9� �#
�^+ u$� ,��>�� r

:>| :>}~«.

بار خدايا بر محمد و اهل بيتش و همسران و «

چنان كه به ال ابراهيم ،رستفبفرزندانش درود و رحمت 

و . گمان تو ستودة بزرگواري بي،رستبفدرود و رحمت 

بر محمد و اهل بيتش و همسران و فرزندانش خير و 

اي بركت بفرست چنان كه به ال ابراهيم بركت داده

: گويد مي:قيمالابن . »گمان تو ستودة بزرگواريبي
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د، و براي آن اهل را يكجا بيان كرهمسران و فرزندان و«

همه را به صراحت ذكر نمود تا بيان دارد كه همه از اهل 

بيت پيامبر هستند و از اهل بيت بيرون نيستند، بلكه 

باشند، شدن در زمرة اهل بيت ميسزاوارترين فرد به شامل

و اين از نوع عطف خاص بر عام و برعكس است، تا 

و اينها به اينگونه به شرافت و جايگاه آنان گوشزد نمايد، 

اند چون سزاوارترين فرد به شاملصورت ويژه بيان شده

.1.2»باشندشدن در اهل بيت مي

.338فهام، ص جالء األ) 1

اما آنچه از اصحاب در مورد اهل بيت ذكر شده بيشتر از آن است كه ) 2

 است، از جمله آنچه از اي كافيبتوان آن را برشمرد، ولي عاقالن را اشاره

: اصحاب در حق اهل بيت آمده و توان به موارد ذيل اشاره كرد

در مورد رفتار با اهل بيت محمد را مدنظر «:  گفت�ابوبكر صديق

سوگند به خدا كه «:  گفت�و به علي ) 2/302بخاري (» داشته باشيد

تر ديدهرعايت خويشاوندان پيامبر برايم از رعايت خويشاوندان خودم پسن

                                     =).3/1380، مسلم 2/301بخاري (» است
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اين بخشي از آيات و احاديث و روايات در مورد 

در بحث حقوق اهل بيت  بود، و�فضائل اهل بيت 

.1بيشتر از اين ارائه خواهد شد

 شدن تو برايم از سوگند به خدا كه مسلمان:  گفت�و عمر به عباس = 

تر بود؛ زيرا كه آورد پسنديدهشدن پدرم خطاب اگر اسالم ميمسلمان 

» تر بودب پسنديدهآوردن خطاآوردن تو براي پيامبر خدا از اسالماسالم 

).6/199تفسير ابن كثير (

زيد بن ثابت سوار شد و ابن عباس «: و از شعبي روايت شده كه گفت

، او �چنين مكن اي پسر عموي پيامبر : ركاب او را گرفت، زيد گفت

: ايم كه با علماي خود اينگونه رفتار كنيم، زيد گفتما فرمان يافته: گفت

دستهاي تو كجا هستند؟ 

ما امر : دستهايش را بيرون آورد و زيد دستهايش را بوسيد و گفتاو 

البدايه والنهايه (» ايم تا با اهل بيت پيامبر خود اينگونه رفتار كنيمشده

.مترجم). 8/301

و براي آن كه بحث طوالني نشود آنچه از علما و ائمه اهل سنت نقل ) 1

= هاي آنان در ه گفتهاند ذكر نكرديم و اگر همشده كه اهل بيت را ستوده
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توانيد به فهرست بخاري و خواننده عزيز شما مي

و ديگر منابع اهل سنت نگاه كني تا احاديثي كه اهل مسلم 

سنت در كتابهايشان در مورد فضيلت اهل بيت روايت 

اند را ببيني، احاديثي كه بعضي به صورت عام و كلّي كرده

م برده شده اند و در بعضي، از افراد استودهاهل بيت را س

.است

به عنوان آوري شود چند جلد كتاب درست خواهد شد اين مورد جمع= 

-280، 279–3/245: مثال فقط در كتاب سير اعالم النبالء نگاه كنيد

321) (4/386–401 ،401/409) (6/255–270 (6/270–274 (

.مترجم). 13/119-122) 9/387-393(
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كنند كه آنها اهل بيت را  اهل سنت را متهم ميشيعه

ورزند، بنابراين دوست ندارند و با اهل بيت دشمني مي

نامند، ولي حقيقت شيعه اهل سنت را ناصبي و خوارج مي

 و ، مذهب مستقلي است،اين است كه مذهب اهل سنت

 در مورد .مذهب نواصب و خوارج مذهبي ديگر است

يت مذهب اهل سنت داشتن اهل بمحبت و دوست

: روترين مذهب استميانه

نمايند و  شيعه در محبت اهل بيت غلو و افراط مي-

كنند و آنان را برخي پيرامون قبرهاي اهل بيت طواف مي

خوانند تا ضرر و زيان را از آنها دور نمايند و به فرياد مي

برند كه به آنها سود و فايده برسانند، و بعضي گمان مي

.الخ... دانند  ميائمه غيب

نمايند و آنها را با اهل بيت دشمني مي! ها اما ناصبي-

 را كشتند و عليه خوارج عليبعضى از دوست ندارند، و 

.او شوريدند و سخن گفتند
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داشتن اهل بيت و اما اهل سنّت همه به اتفاق دوست

دانند، و توهين با  مي و ايمانرعايت حقوق آنها را واجب

دانند، اما در اهل  مي و نفاقا به آنها حرامسخن و عمل ر

كنند، بنابراين اطراف قبرهايشان طواف بيت غلو نمي

نمودن در اطراف نمايند، چون خداوند تنها به طوافمي

كعبه فرمان داده است، و چون كه طواف يك عبادت است 

و... و عبادت را بايد فقط و تنها براي خدا انجام داد 

كنند كه اهل بيت غيب ادعا نميهمچنين اهل سنت 

è%�ωÞΟ≅� : فرمايدزيرا كه خداوند ميدانند مي n= ÷è tƒtΒ’ Îû

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#ÇÚ ö‘F{$# uρ|= ø‹tó ø9$#�ωÎ)ª!$#�@N)65: النمل.(

كسانى كه در آسمانها و زمين هستند غيب : بگو«

.»دانند جز خدانمى

بديهي مسلّم و همچنين براي عموم مسلمانان عادي و 

چه تا ،كه جايز نيست انسان دست به خودكشي بزنداست 
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داند، اين به معني آن  غيب ميمپس اگر اما،برسد به علما

نوشد، پس خورد و چه ميداند كه چه مياست كه او مي

داند چگونه ديگران او را مسموم امامي كه غيب مي

!ميرد؟كنند و او ميمي

#)�Ÿωuρ: فرمايدو خداوند متعال مي þθè= çF ø) s?öΝä3 |¡ à.Ρr&4¨βÎ)

©!$#tβ% x.öΝä3 Î/$ VϑŠÏm u‘�@N)29: النساء.(

خداوند نسبت به شما مهربان ! و خودكشى نكنيد«

.»است

d��� �O0 ?�;6 4] j""�, �: فرمايد مي�و پيامبر 

:�+ �B>6 
:�V 
:��@ ,��B# I�0 Y ��"l�� ��:� Y �<"6d d d��t

»ش در  بخورد و خهر كس سمودش را بكشد، سم

خورد و براي هميشه جهنم در دست اوست و او آن را مي

.»در جهنم است



âý�Ûa@áèîÜÇ@oîjÛa@ÞeST

و آيا جايز است كه كودكان خردسـال بـه جـايي بـرده        

:فرمايـد شوند كه كشته شوند و حال آن كـه خداونـد مـي            

�ŸŸωuρ(# þθè= çG ø) s?öΝä.y‰≈ s9÷ρ r&� .)3: اإلسراء.(

.»!و فرزندانتان را مكشيد؟«

ترين انسان نزد  كه برترين و گرامي�بلكه پيامبر 

�ŸŸöθs9uρ: گويدخداست، چنان كه خدا به او فرمان داده مي

àMΖä.ãΝn=ôãr&|=ø‹tóø9$#ßN÷�sYò6tGó™]ωzÏΒÎ�ö�y‚ø9$#$tΒuρzÍ_¡¡tΒ

âþθ(¡9$#�@N)188: األعراف.(

و اگر از غيب باخبر بودم، سود فراوانى براى خود «

.»رسيدبه من نمى) و زيانى(كردم، و هيچ بدى مىفراهم 

بودن به شود كه معتقدو با آنچه گفته شد معلوم مي

.1دانند اشكاالت زيادي را به دنبال دارداينكه ائمه غيب مي

كه آنها از آن پاك .  اعتراضي است بر ائمهبلكه اين عقيده طعنه و() 1

.مترجم) هستند
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و عقيدة اهل سنت در مورد اهل بيت در كتابهايشان از 

قبيل كتابهاي حديث و عقائد و فقه بيان شده است، و 

كند، در كتابي آن را در جاي مناسبش بيان ميصاحب هر 

كتابهاي حديث ابوابي دربارة فضائل اهل بيت آمده است 

و در كتابهاي عقيده فصلهايي در بيان باوري كه نسبت به 

آنها بايد داشت ذكر شده است، و در كتابهاي فقه احكام 

بودن زكات براي مربوط به آنها بيان شده است مانند حرام

.1 غير از اينها وآنها،

و خالصه كالم در عقيده اهل سنت در مورد اهل بيت 

سالم ابن تيميه در كتاب العقيده اإلهمان است كه شيخ

 بيان كرده است، و اين كتاب او گرچه خيلي 2الواسطيه

.و حكم كساني بيان شده كه به آنها ناسزا بگويد و به آنان آزار برساند) 1

اند، در كتابهايشان بيان نمودهن عقيده و باوري است كه اهل سنت و اي) 2

لفرق ، الفرق بين ا112باقالني ص الاالنصاف : به عنوان مثال نگاه كنيد به

، 737 ص ه، شرح العقيده الطحاوي196، التبصير في الدين ص 360ص 

.151 النبويه، ص ه، جواب اهل السن)2/71ه النبويهمنهاج السن
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و اهل سنّت اهل بيت (: گويدمختصر است اما او در آن مي

�خدا دارند، و وصيت پيامبر  را دوست مي�پيامبر
در مورد آنها همواره به خاطر دارند كه در روز غدير را 

اهل بيت خودم شما را سفارش در مورد(: خم گفت

كنم كه در رفتار با آنها خدا را مدنظر داشته باشيد، در مي

كنم كه در رفتار اهل بيت خودم شما را سفارش ميمورد

.1)با آنها خدا را مدنظر داشته باشيد

 به او � عباس عموي پيامبرو همچنين وقتي

هاشم ستم شكايت نمود كه بعضي از قريش بر بني

سوگند به كسي كه جانم در دست اوست (: كنند، فرمودمي

من كامل نخواهند شد تا آن كه شما را به خاطر ؤآنها م

: ، و فرمود2)خدا و خويشاوندي من دوست بدارند

.2408، باب من فضائل علي ح 2/918مسلم كتاب فضائل الصحابه ) 1

احمد در فضائل الصحابه اين را روايت كرده است، و محقق كتاب ) 2

مورد آن ارائه داده است، اما معني درست است چون سخني طوالني در 

.نمايدكه آيه بر آن داللت مي
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انه و از كناسماعيل كنانه را برگزيد، خداوند از فرزندان (

هاشم را برگزيد و از قريش را برگزيد و از قريش بني

.1.2)هاشم مرا برگزيدبني

داشتن اهل بيت يعني يكي از اصول اهل سنت دوست

دارند يكي است، و آنها به دو دليل اهل بيت را دوست مي

ايمانشان و دوم خويشاوندي كه با پيامبر دارند، پس وقتي 

 هم خويشاوند پيامبر هرگز اهل سنت آنها هم مؤمن هستند و

و اگر كافر باشند ما آنها را . ورزندت به آنان كينه نميبنس

داريم گرچه از خويشاوندان پيامبر باشند، ابولهب دوست نمي

 است اما به هيچ صورتي جايز نيست كه �عموي پيامبر

 بلكه بايد به خاطر اينكه كافر بوده و ،ما او را دوست بداريم

.3كرده است از او متنفّر باشيمر را اذيت ميپيامب

.2276 ح �مسلم كتاب الفضائل، فضل نسبت النبي) 1

.3/154مجموع الفتاوي ) 2

.275–2/274 ابن عثيمين ه الواسطيهشرح العقيد: ن ك) 3
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: يدوگ مي1 در العقيده الصحاويه:و اما امام طحاوي

 اولين خليفه ابوبكر صديق�گوييم بعد از پيامبرما مي«

دانيم،  است و او را از همة امت برتر و بر همه مقدم مي�

�از او عليسپس عمر خليفه است و بعد عثمان و بعد
.»سلمين بوده استخليفه م

يعني بعد (: گويد در شرح اين جمله مي:العزابن ابي

دانيم، چون وقتي عثمان از عثمان خليفه بر حق علي را مي

كشته شد و مردم با علي بيعت كردند، علي امام به حق كه 

اطاعتش واجب است گرديد، و او در زمان خودش خليفه 

 همين داللت خالفت نبوت بود، چنان كه حديث سفينه بر


����] «:ودفرم�رسول اهللانمايد كه گفت مي G6L@
k�x� �� ���� a
 qZ� �f ,G�]  �fLf«2.

 است ترين كتابهاي عقيدتي اهل سنتاين كتاب امام طحاوي از مهم) 1

.كنندكه در مدارس و دانشگاههاي خود آن را تدريس مي

.6657: ، ابن حبان ح)221، 5/220(، احمد 4646ابوداود ح ) 2
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نبوت سي سال است، سپس خداوند ملك و خالفت «

.»دهدپادشاهي را به هر كس كه بخواهد مي

خالفت ابوبكر دو سال و سه ماه بود و خالفت عمر 

عثمان دوازده سال بود و ده سال و شش ماه بود و خالفت 

خالفت علي چهار سال و نه ماه بود و خالفت فرزندش 

.1حسن شش ماه بود

 است و او بهترين �و اولين پادشاه مسلمين معاويه

�پادشاه مسلمين بوده است، اما وقتي امام حسن بن علي 
.2»...خالفت را به او سپرد او پيشواي بر حق گرديد

طبق حديث گذشته حسن پنجمين خليفه راشد است گرچه مدت ) 1

يكي از بهترين كتابها در مورد و . خالفت او كوتاه و اندك بوده است

الحسن بن : فاء الراشدين اميرالمؤمنينخامس الخل: سيره امام حسن كتاب

.صالبي استالاثر دكتر علي . طالب، شخصيته وعصرهعلي بن ابي

.722شرح العقيدة الطحاوية ص ) 2
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يند خالفت از ابوبكر شروع گوبنابراين اهل سنت مي

شد تا آن كه حسن با معاويه صلح كرد و از خالفت دست 

كشيد، و پادشاهي از سال چهلم هجري كه معاويه زمام 

عز ابي السپس ابن . شودامور را به دست گرفت آغاز مي

حق با «: گويد مي�بعد از بيان اختالف علي و معاويه 

وغها و علي بود؛ چون عثمان وقتي كشته شد در

هاي زيادي به او زدند، و همچنين بزرگان اصحاب تهمت

همچون علي و طلحه و زبير را كه در مدينه بودند متهم 

كردند، و كسي كه از وضعيت آگاهي نداشت شبه براي او 

بزرگ نمود، و شهوت در وجود افراد هواپرست و مغرض 

كردند هاي دوري چون شام زندگي ميكه در سرزمين

و دوستداران عثمان در مورد بزرگان گمان بد ت گرفتقو 

بردند، و اخباري از آنها به ديگران رسانده شد كه برخي 

دروغ بودند، و بعضي تحريف شده و بعضي به صورت 

.1»...نادرستي توجيه شده بودند

.3/406 و ن ك مجموع الفتاوي 723 گذشته ص منبع) 1
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چگونه اهل سنت بر اين باورند كه حق با علي ! ببينيد

رواسي بوده است؛ زيرا كه اهل سنت با هيچ كس رود

.گويندندارند و بلكه حق را مي

و همچنين اهل سنت همه اصحاب را چه علي باشد 

ذور عچه معاويه و چه كساني ديگر غير از آنها باشند م

 و يا به ديگر �گويند آنچه به عليو مي. دانندمي

:شود از چهار حال خالي نيستاصحاب نسبت داده مي

.يا بر آنها دروغ گفته شده است: اول

و يا حقيقت تحريف شده و قضيه را كم يا اضافه : دوم

.اندكرده

.و يا علّتي داشته كه شناخته نشده است: سوم

اند، و يا اينكه آنها اجتهاد نموده و به خطا رفته: چهارم

.خداوند از آنها بازخواست خواهد كرد نه ما

 رخ �هايي كه در دوران علي دربارة فتنه:سپس او

 ايام او رخ داد خداوند رهايي كه دفتنه(: گويدداد مي
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هاي ما را از آن مصون نموده است، پس از خداوند دست

اش زبانهاي ما را خواهيم كه به لطف منت و بزرگواريمي

.1)مصون بدارد

هاي بزرگي كه بسياري از شيعيان آن ها و فريبغلطاز 

اند و چون يك حقيقت بدون دليل آن را را باور كرده

اند و در اذهانشان جاي گرفته، اين است كه اهل ذيرفتهپ

.2سنت ناصبي هستند

.725–724شرح العقيدة الطحاويه، ص ) 1

رقي ندارند، باري گويند اهل سنت و خوارج يكي هستند و با هم فمي) 2

با يكي از فرهنگيان شيعه بلكه با يكي از مدرسان حوزه گفتگويي در 

اند و اباضيه را از اهل مورد اباضيه داشتم، ديدم كه آنها اباضيه را نشناخته

!!!.اندسنت قرار داده

هاي بزرگ چهارگانه خوارج است، كه در اغلب يكي از فرقه: اباضيه

 است، و مذهب آنها مذهب رسمي دولت آهنگاصول با خوارج هم

= ) 160-1/206عواجي الن ك فرق معاصره دكتر غالب . عمان است
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و هر كس كه شناختي از كتابهاي اهل سنت داشته 

ها را به باد بيند كه به صراحت و روشني ناصبيباشد مي

گيرند و همچنين خوارج را اهل بدعت قرار انتقاد مي

.اندهاند و بلكه آنها را از سران گمراهي دانستداده

بودن متهم شده است سالم را كه به ناصبياإلسخن شيخ

و هر كس حسين را كشته يا براي (: گويدبخوان كه مي

شدن حسين راضي بوده كشتن او همكاري نموده يا به كشته

.1.2.3)است لعنت خدا و مالئكه و همه مردم بر او باد

 الخوارج اول الفرق في تاريخ االسالم د .)68- 1/62هره الميسالموسوع=

. مترجم.109–61ناصر العقل ص 

.4/487مجموع الفتاوي ) 1

مؤمنين علي بن ها كه منكر خالفت اميرالو آلوسي در مورد ناصبي) 2

داليل ) شيعه و سني(و هر دو گروه : (گويد هستند مي�طالب ابي

ها به هاي منكر خالفت علي دارند، خداوند با ناصبيزيادي عليه ناصبي

.18/205روح المعاني ).آنچه سزاوار آن هستند رفتار كند

محمد صديق حسن خان قرنجي عقيدة اهل سنت را دربارة اصحاب ) 3

= و از طريقة روافض و شيعه كه «: گويددارد و ميت بيان ميو اهل بي
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� ,-� 9�5�� �‡‡‡‡
جباتي بر از ديدگاه اهل سنت اهل بيت حقوق و وا

: گردن ما دارند

داشـتن آنهـا     پس محبت و دوسـت     ؛داشتنحق دوست 

�چون مؤمن هستند و چون كه خويشاوند پيامبر خـدا         
:فرمايـد  مـي  �باشند واجب است، چون كـه پيـامبر       مي

»1�>� ?�+ Y a
 �c�c9+« .

.»نظر داشته باشيددر مورد اهل بيت من خدا را مد«


����O0 gh �<�:� �  «:تو در حديثي ديگر آمـده اسـ       �
1��
�;�� a �c��� j�H  ���Z�«1.

گويند و از طريقة نواصب و خوارج كه با سخن و را ناسزا مياصحاب=

قطف الثمر في .»نماينددهند اظهار بيزاري ميعمل اهل بيت را آزار مي

. مترجم.1/97ل االثر هبيان عقيدة ا

.تخريج هر دو حديث گذشت) 1
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سوگند به كسي كه جانم در دست اوست مؤمن كامل          «

نخواهند شد تا شما را به خاطر خـدا و خويـشاوندي مـن              

%�ŸŸ≅è: فرمايـد ، و چون كه خداوند مي     »دوست داشته باشند  

Hωö/ ä3 è= t↔ó™r&Ïµ ø‹n= tã# ·� ô_ r&�ωÎ)nο ¨Š uθyϑ ø9$#’ Îû4’ n1 ö� à) ø9$#� .)23: الشورى.(

من هيچ پاداشى از شما بر رسالتم درخواست : بگو«

 در  و دوستيطلبم، مودت از شما مي آنچهبلكهكنم نمى

 و شما وجود  من ميان كه استاينسبي و نزديكيقرابت

.1»دارد

اين آيه دو معني دارد يكي معني مذكور و ديگري 

هستم دوست بداريد؛ چون وند شمااينكه مرا چون خويشا

همه (در برابر آن من : بگو «:در تفسير آيه چنين استقول ديگر) 1

از ) نعمت كه در پرتو دعوت اسالم و تبليغ رسالت به شما خواهد رسيد

را ) به خدا(جز عشق و عالقه نزديكى م خواهنمىشما پاداش و مزدى 

.»)گرددميكه سود آن هم عائد خودتان (
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از طوايف قريش نبود مگر آن كه پيامبر با آن ايهيچ تيره

.خويشاوندي داشت

حق دفاع از آنها؛ پس بايد از آن چه آنان را ناراحت 

 و اگر اتفاق افتاد و جهت رفع آن ،كند جلوگيري كردمي

.1بايد كوشيد

بيت اين است كه  بيان شد كه عقيده اهل سنت در مورد اهل قبالً) 1

توهين با هر سخن و عملي به آنها حرام است، مسلم در صحيح خود از 

سوگند به آن كه دانه را : (كند كه گفت روايت مي�طالبعلي بن ابي

جز مؤمن كسي :  به من گفت كه�شكافت، و نفس را آفريد، پيامبر

.78 ح :مسلم). ورزد مگر منافقدارد، و با من دشمني نميمرا دوست نمي

 شكايت � روايت ات كه او به پيامبر�و از عباس بن عبدالمطلب

دارند، آنگاه پيامبر خدا هاشم ستم روا مينمود كه بعضي از قريش به بني

سوگند به كسي كه جانم در دست اوست آنان مؤمن :  به او گفت�

كامل نخواهند شد مگر آن كه شما را براي خدا و به خاطر خويشاوندي 

و يكي از حقوق اهل بيت اين است كه دامن آنها از . »ست بدارندمن دو

شود پاك قرار داده شود، و اين از آنچه به دروغ به آنان نسبت داده مي

.امور مهم است
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 به آنها ت كه بر كسي كهزيرا دفاع از آنها فقط اين نيس

 بلكه .گويد رد شود و ادب گردد و تنبيه شودميناسزا 

در مورد كه نمودن بر كساني دادن و رددفاع از آنها پاسخ

اند و آنان را باالتر از آنچه هستند آنها غلو و افراط كرده

لو و افراط شود، چون اين غاند را نيز شامل ميقرار داده

.دهدآنان را آزار مي

الم ابن تيميه كتاب بزرگ خود منهاج السنه شيخ االس

.كنندرا در رد كساني تأليف نموده كه در اهل بيت غلو مي

و از جمله اموري كه دالّ بر اين است كه غلو در اهل 

شود روايتي است كه در رجال بيت باعث رنجش آنها مي

روايت �العابدين علي بن حسين از امام زين1الكشي

ترين كتاب رجال شيعه است كه آن ترين و قديميرجال الكشي مهم) 1

ف كرده الكشي از علماي قرن چهارم شيعه تأليرا ابوعمرو محمد بن عمر

است، و ابوجعفر طوسي كه معروف به شيخ الطائفه است آن را در كتاب 

.خالصه كرده است) اختيار معرفة الرجال(خود 
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يهوديان عزيز را دوست داشتند تا آن كه در مورد او «

چيزهايي گفتند، پس نه عزيز از آنهاست و نه آنها از عزيز 

 عيسي را دوست داشتند تا اينكه دربارة نصارىهستند، و 

ها از او گفتند آنچه گفتند، پس نه عيسي از آنهاست و نه آن

عيسي هستند، و ما هم بر شيوة آنان هستيم، گروهي از 

شيعيان ما را دوست خواهند داشت و در دوستي افراط 

گويند كه خواهند كرد تا اينكه دربارة ما همان چيزي را مي

.111رجال الكشي ص ) 1
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گويند اند، و همان چيزي را مييهوديان دربارة عزير گفته

نه از اند، پس ما مريم گفتهابن درباره عيسي نصارىكه 

.1»آنها هستيم و نه آنها از ما هستند

ها و غلوكنندگان و گروهي از علماي شيعه به افراطي

اند، اما اند و چيزهاي بسياري را غلو دانستهاعتراض كرده

ها گذشته هنوز هم اين غلو از ضروريات و با اينكه قرن

عقايد مذهب شيعه است، چنان كه يكي از علماي 

مامقاني كه بزرگترين عالم آنها العبداهللا  به نام –بزرگشان 

�� �: گويد مي–شود در علم رجال در اين عصر شمرده مي
 k��:;�
−G�>x�
 �� 1���− �� S�>�
 �:�0 ��  �:�� 
�0�c 

��& G�>x�
 -�h� P��I��d$�O	I
� 
d r�h�  ���� 
�0�c� ,�
\@ ��H+ �� u$ jO� � 4c ��#��
 �f�+d��4��� 
�2.

دارد كه ائمه از غلو و همچنين نگاه كه به رواياتي از ائمه كه بيان مي) 1

).52–51(: رنجند صدر مورد آنها مي

.3/23تنقيح المقال ) 2
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گذشتگان شيعه آنچه را كه ما امروز از ضروريات «

دانستند، و آنها به دانيم غلو و افراط ميمذهب شيعه مي

كردند چنان كه خاطر اين چيزها معتمدترين افراد را متهم مي

.»براي كساني كه از سخنان آنها آگاهي دارند پوشيده نيست

ر و يكي از حقوق اهل بيت اين است كه بعـد از اذان و د              

بـر   �تشهد آخر نماز و به هنگام درود فرستادن بر پيـامبر 

آنها نيز درود فرستاده شود، و در اين مورد نصوص متعـددي            

ــي     ــد م ــه خداون ــان ك ــت؛ چن ــده اس ــدآم #$!©(�ŸŸ¨βÎ: فرماي

…çµtGx6Í×̄≈n=tΒuρtβθ*=|Áãƒ’n?tãÄcÉ<̈Ζ9$#4$pκš‰r'̄≈tƒšÏ%©!$#(#θãΖtΒ#u(#θ*=|¹

Ïµø‹n=tã(#θßϑÏk=y™uρ$̧ϑŠÎ=ó¡n@∩∈∉∪ � .)56: األحزاب.(

 اى كسانى ؛فرستدخدا و فرشتگانش بر پيامبر درود مى«

.»ايد، بر او درود فرستيد و سالم گوييدكه ايمان آورده

 پرسيده �و در حديث آمده است كه وقتي پيامبر

: بگوييد(: شد كه چگونه بر او درود فرستاده شود فرمود
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فرستادن همان طور است و سالم.»~

.1)دانيدكه شما مي

فرستادن بر ل پيامبر مكمل درودآفرستادن بر پس درود

موجب خوشنودي او پيامبر و از توابع آن است؛ زيرا كه 

.افزايدگردد و خداوند به شرافت و برتري او به سبب آن ميمي

اي دربارة فضيلت  كتاب جداگانه:و امام ابن القيم 

#kL � تأليف نموده و آن را �درود فرستادن بر پيامبر
S�0%
 N@ :<{ u$ SL"�
� [L(�
 ?U6 Y S�B6%
ناميده �

 درود فرستادن بر آل بيت به است، در آن بيان نموده كه

.2 امت حق آنهاستهاتفاق هم

.405 حديث 1/305 علي النبي بعد التشهد ه، باب الصالهمسلم كتاب الصال) 1

.1/224جالء االفهام ) 2
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: كننداما بعضي دو پرسش را مطرح مي

گويند اهل سنت بيشتر وقتي بر پيامبر نخست اينكه مي

.F: گويندبرند و ميل را نام نميآفرستند درود مي
فرستند و دوم اينكه اهل سنت وقتي بر پيامبر درود مي

صلي اهللا عليه : گويندكنند و مي ميل اضافهآاصحاب را به 

.له وصحبه وسلمآوعلي 

در ايـن امـر گنجـايش    :  اول اين است كه  پاسخ پرسش 

فرسـتادن بـر پيـامبر     است؛ زيرا خداوند در قرآن بـه درود       

ل را ذكر نكرده است؛ چنان كه خداوند        آامر نموده و    �

$¨�ŸŸ: فرمايـــدمتعـــال مـــي pκš‰ r'̄≈ tƒš Ï%©!$#(#θãΖ tΒ# u(#θ*= |¹Ïµ ø‹n= tã

(#θßϑ Ïk= y™uρ$ ¸ϑŠÎ= ó¡ n@�.)56:األحزاب.(

اي مؤمنان شما هم بر او درود بفرستيد و چنان كه «

.»بايد بر او سالم بگوييد

ل در درود ذكر شود خوب است، و        آبنابراين اگر كلمه    

.ر گنجايش استاگر ذكر نشود اشكالي ندارد و در اين ام
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خداوند پيامبرش را امر    و پاسخ پرسش دوم اين است كه        

: فرمايـد نموده كه بر اصحاب خود درود بفرستند چنان كه مي         

�Èe≅|¹uρöΝÎγø‹n=tæ(¨βÎ)y7s?4θn=|¹Ös3y™öΝçλ°;� .)103: التوبه.(

و براي ايشان دعا كن كه قطعاً دعا و درود تو مايه «

.»شودآرامش ايشان مي

ا نماييم، پس  اقتد�ايم تا به پيامبرو ما فرمان يافته

بردن اصحاب در درود اشكالي ندارد و در حقيقت نام

. است�پيروي از پيامبر

 و از جمله حقوق اهل بيت نزد اهل سـنت، حـق اهـل               -

: فرمايــدكــه خداونــد مــيباشــد؛ زيــرا مــي1بيــت از خمــس

،يعني خمس مال غنيمت و اموالي كه مسلمين از كافران خواه با جنگ) 1

آنچه مسلمين از ديگر راهها به دست اما .اندخواه بدون آن به دست آورده

:  آمده است12/446در لسان العرب .آورند خمس در آن واجب نيستمي

نيمت و مغنم و غنائم تكرار شده است، و آن اموالي است غدر حديث كلمه 

. مترجم.گيرندكه مسلمين در جنگ از كافران به غنيمت مي
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�Èe(#þθßϑn=÷æ$#uρ$yϑ̄Ρr&ΝçGôϑÏΨxîÏiΒ&óx«¨βr'sù¬!…çµ|¡çΗè~ÉΑθß™§�=Ï9uρ

“Ï%Î!uρ4’n1ö�à)ø9$#4’yϑ≈tGuŠø9$#uρÈÅ3≈|¡yϑø9$#uρÇ∅ö/$#uρÈ≅‹Î6¡¡9$#� .)41: األنفال.(

بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن «

 مصرف به مؤمناندر مصالح (براى پيامبربراى خدا، و 

آل بيت رسول اهللا كه بنى  (القربى، و براى ذى)رسدمي

دهندمي كه به جاى صدقه به آنها دستنهاشم وبنو مطلب ه

و  و يتيمان و مسكينان )ون صدقه براى آنان حرام استچ

.»ماندگان استدر راه

�Èe(!$̈Βu!$sùr&ª!$#4’n?tãÏ&Î!θß™u‘ôÏΒÈ≅÷δr&3“t�à)ø9$#¬Tsù: فرمايـــدو مـــي

ÉΑθß™§�=Ï9uρ“Ï%Î!uρ4’n1ö�à)ø9$#4’yϑ≈tGuŠø9$#uρÈÅ3≈|¡yϑø9$#uρÈø⌠$#uρÈ≅‹Î6¡¡9$#� .)7: الحشر.(

آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش «

بازگرداند، از آنِ خدا، و رسول، و خويشاوندان او و 

.»ماندگان استيتيمان و مستمندان و در راه
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ليلي روايت شده و در حديث از عبدالرحمن بن ابي

�A $�<«: است كه گفت<]d��;� � : ��]I 8��w a
�
 a
 ��]I [�>H ���
�� �����6 ,�<�
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��)
 A>� Y ����6«1.

 مرا موظف �پيامبر: گفتاز علي شنيدم كه مي«

 و ابوبكر و � در زمان پيامبركرد تا خمس را جدا كنم،

 مالي عمرعمر آن را محل آن قرار دادم، آنگاه در زمان 

من آن : آن را بگير، گفتم: آورده شده او مرا فراخواند گفت

آن را بگير؛ زيرا شما به آن سزاوارتر : خواهم، گفت نميرا

پس عمر آن را در . نياز هستيمما از آن بي: هستيد، گفتم

.»ر دادالمال قرابيت

.2/140حاكم ال و 2983ابوداود ) 1
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خمس : گويند مي– برخالف شيعه –اما اهل سنّت 

ها، شود نه خمس اموال و داراييغنايم به اهل بيت داده مي

برد خمس ندارد، و همچنين در پس آنچه كسي به ارث مي

: فرمايدمنزل و ماشين خمس نيست، چون كه خداوند مي

�Èe(#þθßϑn=÷æ$#uρ$yϑ̄Ρr&ΝçGôϑÏΨxîÏiΒ&óx«¨βr'sù¬!…çµ|¡çΗè~� .)41: األنفال.(

بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن «

.»ستبراى خدا

هرگونه .��Èe(#þθßϑn=÷æ$#uρ$yϑ̄Ρr&ΝçGôϑÏΨxî: پس خداوند فرمود

.هايتاناموال و دارايي: ، و نگفتغنيمتى به دست آوريد

هم دارند، و بعد سپس خويشاوندان پيامبر در خمس 

 اين حق هم براي آنان ثابت است، و �پيامبر از وفات 

.1قول جمهور علما همين است و صحيح و درست است

اي در مورد ، و شيخ االسالم ابن تيميه كتابچه9/288ن ك المغني ) 1

.ت دارد كه ابوتراب ظاهري آن را مرتب كرده استل بيآحقوق 
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�اهل بيت پيامبر«: گويدشيخ االسالم ابن تيميه مي
كردن آن واجب است؛ خداوند حقوقي دارند كه رعايت

آيد برايشان  و مالي كه از كافران به دست ميدر خمس

�ان داده كه وقتي بر پيامبرحقّي قرار داده است، و فرم
.1.2»شود بر آنان نيز درود فرستاده شوددرود فرستاده مي

.3/407مجموع الفتاوي ) 1

شيعه بعد از غيبت امام دوازدهم در مورد خمس به شدت دچار ) 2

اضطراب و حيرت گرديدند، زيرا اين مشكل پيش آمد كه اينك بعد از 

غيبت امام خمس را به چه كسي بايد داد و آن را چكار كنند؟

گروهي از اصحاب ما «: گويدكند و ميطراب را بيان ميشيخ مفيد اين اض

 بعد از غيبت اختالف كردند، و هر گروهي – يعني خمس –در اينمورد 

گويند به علت غيبت امام و رواياتي كه هست بعضي مي: اندسخني گفته

خمس را : و بعضي گفتند. خمس ساقط است و دادن آن واجب نيست

وقتي امام «: ر حديثي روايت شده است كهبايد در زمين دفن كرد زيرا د

= آورد، و او هاي درون خود را بيرون ميزمان ظهور كند زمين خزانه
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 و از جمله حقوق اهل بيت اين است كه يقين قطعي -

ترين  و نسل او شريف�داشته باشيم كه نسب پيامبر

ها را به او نشان خواهد داد و او آنرا از  خزانهدوقتي بيايد خداون�=

.داردهر جايي بر مي

و بعضي بر اين باورند كه خمس بعد از غيبت امام بايد به فقراي شيعه 

.شودداده 

گويند خمس را بايد براي صاحب زمان جدا كرد و اگر و بعضي مي

بيايد به فرد مورد اعتمادي ترسيد كه قبل از ظهور امام مرگ به سراغ او

،سفارش كند كه اگر تا وقت ظهور امام زنده بود آن را به امام زمان بدهد

مانند خود نيافت بر فرد متدين و مورد اعتمادي و او اگر زمان امام را در

. »توصيه كند

به علت عدم وجود كلمات صريح : گويدسپس بعد از اين شيخ مفيد مي

المقنعه شيخ مفيد . (»...انددر اين مورد، اصحاب ما در آن اختالف كرده

).46ص 

هايي كه شيخ مفيد ارائه داده است تنها از ميان همه اقوال و نظريه

كند قول اول است كه ا تأييد ميقولي كه اخبار روايت شده از ائمه آن ر

.گويد خمس ساقط است و پرداختن آن واجب نيستمي
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a �� �: دگوي مي�نسب عربهاست؛ چون كه پيامبر 
1�� �� jO'*
� ,?>$4]� 1�� jO'*
 ,G0��c ?>$4]� 

 ,�C�� 1�� y��� �� jO'*
� ,�x��� G0��c �� jO'*
�d
�C�� 1�� �� 8�O'*
��t» خداوند فرزندان اسماعيل را

برگزيد، و از ميان فرزندان اسماعيل كنانه را برگزيد، و از 

هاشم را برگزيد و كنانه قريش را برگزيد، و از قريش بني

.»هاشم مرا برگزيداز بني

زكات و : يگر از حقوق اهل بيت اين است كهو يكي د

اند و از صدقه براي آنان حرام است، چون آنها نجيب

�ها بايد پاك قرار داده شوند؛ و پيامبرچركها و آلودگي
��P ���0 �: فرموده است:(�
 �h� � ,/���
 ��]�+ 1� 4

����:<{ �� �� :<l) ?� � ��1.

.1072مسلم ح ) 1
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دم هستند، و براي محمد زكات چركهاي مراين اموال «

.»ل محمد حالل نيستندآو 

براي آن كه كامالَ: گويد مي:شيخ االسالم ابن تيميه

پاك گردانده شوند و متهم قرار نگيرند صدقه و زكات را 

و اهل بيتش حرام نموده است؛ چنان كه از او بر خود

برد و ورثة او درهم و ديناري از او به ارث كسي ارث نمي

.1»دبرننمي

ترين حقوقي است كه خدا و آنچه ذكر شد مهم

 براي اهل بيت پيامبر واجب قرار داده و �پيامبرش

اند، و ما فقط به ارائه موارد مهم و معروف مقرر نموده

بسنده نموديم تا بحث طوالني نشود، پس هر مسلماني 

ها را بشناسد، و در بايد اين حقوق را رعايت كند و آن

 در مورد آن امر نموده �ه پيامبرخصوص آن از آنچ

.19/30مجموع الفتاوي ) 1
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پيروي كند، به اضافه اينكه آنانرا بايد دوست و گرامي 

اما كساني از اهل بيت سزاوارترين حقوق هستند كه . بدارد

.دو شرط در آها متحقق شوند

مسلمان باشند، بنابراين كافر مستحق اين : نخست اينكه

شد،  با�باشد گرچه از خويشاوندان پيامبرحقوق نمي

چون معيار و مقياس در دين اسالم تقوي و پرهيزگاري 

نمودن بر  به شدت از تكيه�نه نسب، پيامبر. است

����y: نسب بر حذر داشته و فرموده است n�� �� !
 /��$ �� ,��>C a
 �� ���$ 1�&+ � ,a
 �� ��"O0+ 
��C
d


-�')
:�$ �� !G>O* �� ,��>C a
 �� r�$ 1�&+ �d !<$ G
 a
 ��]I� A�� G<��6 �� ,��>C a
 �� r�$ 1�&+ � ,d �

:<{ !��>C a
 �� r�$ 1�&+ � ,A�C �� ��� �� 1�>�]d ��1 .

.206:  مسلم ح2602بخاري ح ) 1
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خودتان را از عذاب خدا برهانيد، من در ! اي گروه قريش«

توانم بكنم، اي عباس بن برابر خدا كاري براي شما نمي

توانم بكنم، يدر برابر خدا براي تو كاري نم: عبدالمطلب

توانم عمه پيامبر در برابر خدا براي تو كاري نمي! اي صفيه

خواهي هر چه از مالم كه مي! بكنم، اي فاطمه دختر محمد

كاري توانم از من بخواه، اما در برابر خدا براي تو نمي

.1»بكنم

اش نازل و آنچه عليه ابولهب به سبب كفر و سركشي

.شده است مشخص است

اي مردم پروردگار شما يكي است، و پدرتان يكي است، : و فرمود) 1

مي بر عربي آگاه باشيد كه هيچ عربي بر عجمي برتري ندارد و هيچ عج

برتري ندارد، و هيچ سرخي بر سياهي و هيچ سياهي بر هيچ سرخي 

وشعيب ارناؤوط سند آن را . 5/411احمد . »برتري ندارد، مگر به تقوا

.صحيح دانسته است
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بودن نسبت؛ پس به ناحق انتساب به اهل بتثا: دوم

بيت جايز نيست، و براي كسي كه خودش را به كسي 

ديگر غير از پدرش نسبت دهد و يا خود را به قومي 

سختي آمده است، در نسبت دهد كه از آنها نيست و عيد

از :  روايت شده است كه گفت� از ابوذر1حديث صحيح


!$j ��: گفتشنيدم كه مي�رسول اهللا  ?#I �� �>
��� j$!
 ��� ,a�� �Oc �� �<��� ��� �>�+ N��d �� �>� �

I���
 �� �:�;� +���>�6 -"0 �B>6�.) هركس در حالي كه

داند خودش را به كسي ديگرغير از پدرش نسبت دهد مي

به خدا كفر ورزيده است، و هر كسي ادعا كند كه از قومي 

تش جهنم آماده است كه از آنها نيت خودش را براي آ

).كند

.61مسلم ) 3317بخاري ) 1
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پس كسي كه به اهل بيت منتسب است بايد بيش از

همة مردم متقي و پرهيزگار باشد، و بيش از همه از راه و 

.1 اطاعت كند�روش و سنت و گفتار و كردار پيامبر

پس حقوق اهل بيت كه اهل سنت بدان معتقدند برخي 

.داشتن حق دوست- : عبارتند از

.نهاكردن از آ حق دفاع-

 پاك قراردادن دامن آنها از آنچه به دروغ به آنها -

.شودنسبت داده مي

. درودفرستادن بر آنها-

. حق خمس-

 و نسل او �داشتن كه نسب پيامبر  باور قطعي-

.ترين نسب استبهترين و شريف

.دادن زكات و صدقه براي آنها حرام قرار-

و آن وقت، او داراي دو فضيلت خواهد بود، فضيلت ايمان و ) 1

. مترجم.�دن به بيت پيامبر بوپرهيزگاري، و فضيلت منتسب 
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	&�� ,-� : ��� �‡
افراط يهوديان دربارة عزيـر بـر       غلو و   ! خوانندة گرامي 

�ÏM  : فرمايـد شما پوشيده نيست، چنان كه خداوند مي       s9$ s% uρ

ßŠθßγu‹ø9$#í� ÷ƒt“ ããßø⌠$#«!$#� .)30: التوبه.(

.»يهوديان گفتند عزيز پسر خداست«

يهوديــان عزيــر را از جايگــاهش فراتــر قــرار دادنــد و 

هان، بـه   هاي الوهيت از قبيل دانستن غيب، تدبير ج       ويژگي

آوردن و آفريدن، را بـه او داده و در مـورد او قايـل               وجود

اي نداشتند كه از آن دليل بگيرند، و   شدند، و اينها هيچ شبه    

ــصارىفقــط  ــد كــه شــبهن ــل  بودن اي داشــتند و از آن دلي

در شكم قرارگرفتن عيسي و تولّدش خودش       و  . گرفتندمي

تعـال  مخداونـد .لي است كه او روحـي از روح خداسـت         دلي

ــدمــي oΨ$!� : فرماي ù= y™ö‘ r' sù$yγøŠs9 Î)$oΨ ymρâ‘Ÿ≅ ¨Vyϑ tFsù$yγs9# Z� |³o0$wƒÈθy™∩⊇∠∪ 

ôM s9$s%þ’ ÎoΤ Î)èŒθãã r&Ç≈ uΗ ÷q§�9 $$Î/y7Ζ ÏΒβÎ)|MΖ ä.$|‹ É) s?∩⊇∇∪ tΑ$s%!$yϑ ¯Ρ Î)O$tΡ r&
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ãΑθß™u‘Å7 În/ u‘|= yδ L{Å7 s9$Vϑ≈ n= äñ$|‹ Å2y—∩⊇∪ ôM s9$s%4’ ¯Τ r&ãβθä3tƒ’ Í<

ÖΝ≈ n= äîöΝ s9 uρÍ_ó¡|¡ôϑ tƒ×� |³o0öΝ s9 uρà8r&$|‹ Éót/∩⊄⊃∪ tΑ$s%Å7 Ï9≡x‹ x.tΑ$s%

Å7 š/ u‘uθèδ¥’ n?tã×Îiyδ(ÿ… ã&s# yèôfuΖ Ï9 uρZπtƒ# uÄ¨$̈Ζ= Ïj9ZπuΗ ÷qu‘ uρ$̈Ψ ÏiΒ4šχ% x. uρ

# \� øΒ r&$|‹ ÅÒø) ¨Β∩⊄⊇∪ �.)21 ـ 17: مريم.(

وتگـاهش از   تـا خل  (و ميان خود و آنان حجابى افكند        «

در ايـن هنگـام، مـا روح    ). هر نظر براى عبادت آماده باشد   

عيـب   و او در شكل انسانى بى      ؛خود را بسوى او فرستاديم    

: گفـت ) سـخت ترسـيد و    (او  !و نقص، بر مريم ظاهر شد     

بــرم اگــر مــن از شــر تــو، بــه خــداى رحمــان پنــاه مــى «

) امآمـده  (؛من فرستاده پروردگار تـوام    «: گفت!پرهيزگارى

چگونه ممكن است   «: گفت»!اى به تو ببخشم   تا پسر پاكيزه  

در حالى كه تاكنون انسانى با من       ! فرزندى براى من باشد؟   

مطلـب  «: گفـت »!اماى هم نبوده  تماس نداشته، و زن آلوده    

ايـن كـار بـر مـن آسـان         : پروردگارت فرموده ! همين است 

آفـرينيم، تـا قـدرت خـويش را آشـكار           و را مى  ما ا ! (است
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 و رحمتـى    ؛اى قرار دهيم  و او را براى مردم نشانه     ) ؛سازيم

و جـاى  (و اين امرى اسـت پايـان يافتـه          ! باشد از سوى ما   

.»)!گفتگو ندارد

 مـريم را    بـن  از اين شبه دليل گرفتند و مـسيح          ىنصار

ا در هاي خداونـد ر اي از ويژگيپسر خدا قرار دادند و پاره   

مورد او قايل شدند، و از طرفي معجزاتي كـه خداونـد بـه              

 داده بود باعث شد تـا آنهـا در مـورد او غلـو               �عيسي  

نـد ايـن معجـزات را در قـرآن بيـان نمـوده و               وكنند، خدا 

ωθ«�: فرمايدمي ß™u‘uρ4’ n<Î)ûÍ_ t/Ÿ≅ƒ Ïℜ u� ó Î)’ ÎoΤr&ô‰ s%Νä3 çG ø⁄ Å_7π tƒ$ t↔Î/

ÏiΒöΝà6În/§‘(þ’ ÎoΤr&ß, è= ÷zr&Νà6s9š∅ ÏiΒÈ ÏeÜ9$#Ïπ t↔øŠyγx.Î� ö�©Ü9$#� .
).49: آل عمران(

اسرائيل روانه و او را به عنوان پيغمبري به سوي بني«

بر صدق نبوت (كه من ) دهدو بديشان خبر مي(دارد مي

ام، و اي را از سوي پروردگارتان برايتان آوردهنشانه) خود

.»...سازم  شكل پرنده ميآن اينكه من از گِل چيزي را به
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 غلو كردنـد و او را       � دربارة عيسي  نصارىبنابراين  

فرزند خدا قرار دادند، به خصوص وقتي كه خداونـد او را            

�öΝ: فرمايدمي خداوند كهبه سوي خود باال برد، چنان ÎγÏ9 öθs% uρ$̄ΡÎ)

$uΖ ù= tG s%yx‹ Å¡pRùQ $#|¤ŠÏãtø⌠ $#zΝ tƒóF tΒtΑθß™u‘«! $#$tΒ uρçνθè= tFs%$tΒ uρçνθç7 n= |¹

Å3≈ s9 uρtµÎm7 ä©öΝ çλm;4¨βÎ) uρtÏ% ©!$#(#θà. n= tG ÷z$#Ïµ‹ Ïù’ Å∀ s97e7 x©çµ÷Ζ ÏiΒ4$tΒΜçλm;

ÏµÎ/ôÏΒAΟ ù= Ïæ�ωÎ)tí$t7 Ïo? $#Çd©à9 $#4$tΒ uρçνθè= tFs%$KΖŠÉ) tƒ∩⊇∈∠∪ ≅ t/çµyèsù§‘ª! $#

Ïµø‹ s9 Î)� .)157: النساء.(

ما، مسيح عيسى بن مريم، پيامبر خدا «: و گفتارشان كه«

در حالى كه نه او را كشتند، و نه بر دار » !را كشتيم

و كسانى كه در مورد .  لكن امر بر آنها مشتبه شد؛آويختند

او اختالف كردند، از آن در شك هستند و علم به ) قتل(

 و قطعا او را ؛كنندآن ندارند و تنها از گمان پيروى مى

.»نكشتند
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 خبر داده است كه در اين امت افرادي �رپيامب

 اين  و،كنندى را ميخواهد بود كه كارهاي يهود و نصار

سخن پيامبر در غلو بعضي مردم در بعضي از اهل بيت، 

.كندصدق پيدا مي

و . اند غلو كرده�و بعضي فقط در خود پيامبر خدا

دليلشان اين است كه عيسي از پيامبر باالتر است، و 

د وقتي چنين است هر صفتي كه عيسي دارد پيامبر گوينمي

. و بيشتر آن را داراست،هم آن را

اند كه خداوند فرموده است كه و اينها فراموش كرده

.اندعيسي و محمد صلوات اهللا و سالمه عليهما بنده بوده

≅�ö  : فرمايـد خداوند در مورد پيامبر ما مي      è%!$yϑ ¯Ρ Î)O$tΡ r&×� |³o0

ö/ ä3è= ÷W ÏiΒ#yrθãƒ¥’ n< Î)!$yϑ ¯Ρ r&öΝ ä3ßγ≈ s9 Î)×µ≈ s9 Î)Ó‰ Ïn≡uρ(yϑ sùtβ% x.(#θã_ö� tƒu !$s) Ï9

ÏµÎn/ u‘ö≅ yϑ ÷èu‹ ù= sùWξuΚ tã$[sÎ=≈ |¹Ÿωuρõ8Î� ô³ç„ÍοyŠ$t7 ÏèÎ/ÿÏµÎn/ u‘# J‰ tnr&�.
).110: الكهف(
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امتيازم اين  (؛من فقط بشرى هستم مثل شما«: بگو«

تنها معبودتان معبود شود كه به من وحى مى) است كه

 پس هر كه به لقاى پروردگارش اميد دارد، ؛يگانه است

بايد كارى شايسته انجام دهد، و هيچ كس را در عبادت 

.»نسازدپروردگارش شريك 

‰�ß: فرمايدو مي ÷Κ ptø: $#¬!ü“Ï% ©!$#tΑ t“Ρ r&4’ n?tãÍνÏ‰ ö7tã|=≈tG Å3ø9 $#� .
).1: الكهف(

) آسمانى( كتاب حمد مخصوص خدايى است كه اين«

.»نازل كرد)  محمدشاهبرگزيد(را بر بنده 

%�x8u‘$t6s?“Ï : فرمايدو مي ©!$#tΑ ¨“ tΡtβ$s% ö� à. ø9$#4’ n?tãÍνÏ‰ö6tã�.
).1: الفرقان(

زوال ناپذير و پر بركت است كسى كه واالمقام و «

.»اش نازل كردقرآن را بر بنده

 پيامبر خداو اين در مورد وحي بود كه باالترين مقام

و همچنين در مقام اسراء خداوند او را بنده .  است�

.ناميده است
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≈�z  : فرمايـد چنان كه مي   ysö6ß™ü“Ï% ©!$#3“u� ó r&ÍνÏ‰ ö7 yèÎ/Wξø‹ s9

š∅ÏiΒÏ‰ Éfó¡yϑ ø9 $#ÏΘ# t� ysø9 $#’ n< Î)Ï‰ Éfó¡yϑ ø9 $#$|Áø% F{$#“Ï% ©!$#$oΨ ø. t�≈ t/

… çµs9 öθym… çµtƒÎ� ã∴Ï9ôÏΒ!$oΨ ÏG≈ tƒ# u4… çµ̄Ρ Î)uθèδßìŠÏϑ ¡¡9 $#ç�� ÅÁt7 ø9 ).1: اإلسراء(.�#$

اش را در يك شب، پاك و منزه است خدايى كه بنده«

كه گرداگردش را - از مسجد الحرام به مسجد االقصى 

 برد، تا برخى از آيات خود را به او - ايمپربركت ساخته

.» چرا كه او شنوا و بيناست؛نشان دهيم

كرنش و فروتني و اطاعت از خـدا        و همچنين در مقام     

çµ…� : فرمايـد او را بنده ناميده است چنان كه مـي        ¯Ρr&uρ$ ®R mQtΠ$ s%

ß‰ ö7tã«!$#çνθ ãã ô‰ tƒ�.)19: الجن.(

به عبادت ) �محمد( خدا ءهنگامي كه بنده«

.»خواندخاست و او را ميبرمي
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شود را   انجام مي  �و خداوند گفتگويي كه با عيسي     

: فرمايـد مـي خداونـد    روشن بيان كرده اسـت،       واضح و خيلي  

�øøŒÎ) uρtΑ$s%ª! $#|¤ŠÏè≈ tƒtø⌠ $#zΝ tƒóF tΒ|MΡ r&u|M ù= è%Ä¨$̈Ζ= Ï9’ ÎΤρä‹ ÏƒªB $#

u’ÍhΓé&uρÈ÷yγ≈s9Î)ÏΒÈβρßŠ«!$#(tΑ$s%y7oΨ≈ysö6ß™$tΒãβθä3tƒþ’Í<÷βr&tΑθè% r&

$tΒ}§øŠs9’ Í<@d,ysÎ/4βÎ)àMΖ ä.… çµçFù= è%ô‰ s) sù… çµtG ôϑ Î= tæ4ãΝ n= ÷ès?$tΒ’ Îû

Å¤ø. tΡIωuρÞΟ n= ôã r&$tΒ’ Îûy7 Å¡ø. tΡ4y7 ¨Ρ Î)|MΡ r&ãΝ≈ ¯= tãÉ>θã‹ äóø9 $#∩⊇⊇∉∪ 

$tΒàM ù= è%öΝ çλm;�ωÎ)!$tΒÍ_s? óP s∆r&ÿÏµÎ/Èβr&(#ρß‰ ç6ôã $#©! $#’ În1 u‘öΝ ä3−/ u‘ uρ4

àMΖ ä. uρöΝ Íκ öX n= tã# Y‰‹ Íκ y−$̈ΒàM øΒ ßŠöΝ ÍκX Ïù($£ϑ n= sùÍ_tG øŠ©ùuθs?|MΨ ä.|MΡ r&

|=‹Ï%§�9$#öΝÍκöXn=tã4|MΡr&uρ4’n?tãÈe≅ä.&óx«î‰‹Íκy−∩⊇⊇∠∪ βÎ)öΝåκö5Éj‹yèè?öΝåκ̈ΞÎ*sù

x8ßŠ$t6Ïã(βÎ)uρö�Ï.øós?öΝßγs9y7̄ΡÎ*sù|MΡr&â“ƒÍ•yèø9$#ÞΟŠÅ3ptø:$#∩⊇⊇∇∪�.)ــده : المائـ

).118 ـ 116

آيا تو «: گويدى بن مريم مىو آنگاه كه خداوند به عيس     «

به مردم گفتى كه من و مادرم را بعنـوان دو معبـود غيـر از                
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مـن حـق    ! منزهـى تـو   «: گويـد ، او مى  »!خدا انتخاب كنيد؟  

اگـر چنـين    ! ندارم آنچه را كه شايسته من نيـست، بگـويم         

تـو از آنچـه در روح و        ! دانـى سخنى را گفته باشم، تو مـى      

) پـاك (آنچـه در ذات   و مـن از      ؛جان مـن اسـت، آگـاهى      

م اسـرار و پنهانيهـا      بيقـين تـو از تمـا      ! توست، آگاه نيـستم   

من، جز آنچه مرا بـه آن فرمـان دادى، چيـزى بـه         . باخبرى

خداونـدى را بپرسـتيد كـه       :) بـه آنهـا گفـتم      (؛آنها نگفـتم  

و تا زمانى كه در ميـان  ! پروردگار من و پروردگار شماست 

لى هنگامى كه مرا از      و ؛آنها بودم، مراقب و گواهشان بودم     

 و تو بـر هـر       ؛ميانشان برگرفتى، تو خود مراقب آنها بودى      

اگـر آنهـا را مجـازات كنـى،         ) با اين حـال،   (!چيز، گواهى 

 و  ؛)و قادر به فرار از مجـازات تـو نيـستند          . (بندگان تواند 

نـه كيفـر تـو نـشانه     ! (اگر آنان را ببخشى، توانا و حكيمـى  

.»!)شانه ضعفحكمتى است، و نه بخشش تو نبى
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. ��βÎ)©!$#†În1u‘öΝà6š/u‘uρçνρß‰ç6ôã$$sù: فرمايدو همچنين مي

.)51: آل عمران(

.» او را بپرستيد؛خداوند، پروردگار من و شماست«

’%�tΑ$s : فرمايدو مي ÎoΤÎ)ß‰ö7 tã«!$#zÍ_9 s?#u|=≈ tGÅ3ø9 $#Í_n= yèy_uρ

$wŠÎ;tΡ∩⊂⊃∪ �.)30: مريم.(

به من ) آسمانى( او كتاب ؛خدايممن بنده : گفت«

.» و مرا پيامبر قرار داده است؛داده

‘�tΑ$s%uρßxŠÅ¡yϑø9$#ûÍ_t7≈tƒŸ≅ƒÏℜu�ó Î)(#ρß‰ç6ôã$#©!$#’În1u: فرمايدو مي

öΝà6−/u‘uρ�.)72: المائده.(

خداوند يگانه را، كه پروردگار من و ! اى بنى اسرائيل«

.»شماست، پرستش كنيد

$�: دفرمايـ و مي  ¨ΒßxŠÅ¡ yϑ ø9$#Ú∅ ö/$#zΟ tƒö� tΒ�ωÎ)×Αθ ß™u‘ô‰ s%

ôMn=yzÏΒÏ&Î#ö7s%ã≅ß™”�9$#…çµ•Βé&uρ×πs)ƒÏd‰Ï¹$tΡ%Ÿ2ÈβŸξà2ù'tƒtΠ$yè©Ü9$#� .
).75: المائده(
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 پيش از ؛بود) خدا(مسيح فرزند مريم، فقط فرستاده «

وى نيز، فرستادگان ديگرى بودند، مادرش، زن بسيار 

با اين حال،  (؛خوردند هر دو، غذا مى؛ودراستگويى ب

.»!)چگونه دعوى الوهيت مسيح و پرستش مريم را داريد؟

خوانندة عزيز به آيات آخر سوره مائده مراجعه كن و 

با تدبر و مكر و خشوع آن را تالوت كن و بخوان تا 

.حقيقت امر را بداني

�اين بود آنچه در مورد پيامبر ما محمد و عيسي
.ستآمده ا

و بس تعجب است از افرادي كه دربارة ائمه و اوليا 

ها و خياالتي را از سوي خود اند و افسانهغلو كرده

اند تا آنها را در كتابهاي خود برخالف آنچه خدا ساخته

آورند كه خداوند بر همه چيز گويد بنويسند و دليل ميمي

.تواناست
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��42; �:
از طالب و اساتيد هايي با بعضي ها و گفتگومناقشه

از آوردند كه خداوند ائمه راحوزه انجام شد، آنها دليل مي

بخشي از علم خود آگاه كرده است، يا به آنها توانايي داده 

،رفتن عيسيو امثال اين، همان طور كه از باال... است

.آورندبراي غيبت امام منتظر دليل مي

اسـت؛  سبحان اهللا اين از محل بحث و اختالف بيـرون           

همه به قدرت خداوند ايمان دارند، و خداوند بر هر كاري           

تواناست و خداوند به همه چيز آگاه اسـت، چنـان كـه در              

$!�: چند جا فرموده است    yϑ ¯ΡÎ)ÿ…çν ã� øΒ r&!# sŒ Î)yŠ# u‘r&$ º↔ø‹x©βr&tΑθ à) tƒ

…çµ s9ä.ãβθ ä3 uŠsù∩∇⊄∪ �.)82: يس.(

راده كند، فرمان او چنين است كه هرگاه چيزى را ا«

درنگ ، آن نيز بى»!موجود باش«: گويدتنها به آن مى

.»شودموجود مى
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يسي داده عو خداوند در قرآن بيان نموده كه آنچه به 

است معجزاتي هستند كه با آن پيامبران مورد تأييد قرار 

گيرند، و بيان نكرده كه آن معجزات را به كسي ديگر مي

ات تنها مختص عيسي غير از او داده است، پس آن معجز

. هستند�

و همچنين معجزاتي كه خداوند به پيامبر ما محمد

 و كسي ديگر داراي آن است داده است فقط از آن او �

باشد؛ و هيچ دليل شرعي نيست كه ثابت كند كه آنچه نمي

خدا به محمد و عيسي داده به ائمه و اوليا هم داده است، 

زات را به كساني و اگر فرض كنيم كه خداوند اين معج

ها باطل ديگر غير از پيامبرانش داده است اعجاز معجزه

گردد؛ و وقتي ديگران با آنها در آن مشاركت داشته مي

س آنها نه دليل پشود؛ باشند چگونه به آن معجزه گفته مي

!عقلي دارند و نه دليلي نقلي؟
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گويند آنچه ائمه دارند كرامات است، بايد اما اينكه مي

ما به آن ايمان داريم، اما ه كرامات حق هستند وگفت ك

رسند، و سخن كرامت طوالني كرامات به معجزات نمي

 كتاب خواهي بهاست و جايش اينجا نيست و اگر مي

امام ابن تيميه ) ن وأولياء الشيطانالفرقان بين اولياء الرحم(

.مراجعه كن

منظور اين است كه بسياري از پژوهشگران و 

اي كه در مورد اتفاق و غيره در مورد قضيهنويسندگان 

دهند، و آن كنند و آن را اصل قرار ميهمه است مناقشه مي

مسئله قدرت خداست، در صورتي كه بحث و مناقشه در 

ها و اين است كه آيا خداوند به اين ائمه و اوليا اين مقام

: گوييمپس ما مي. ها را داده استخصوصيت

نمايند كه ائمه بر اين داللت ميكجا هستند داليلي كه 

دانند؟غيب مي
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كجا هستند داليلي كه دالِّ بر اين هستند كه ائمه در 

نمايند؟جهان تصرّف مي

كنند كه و كجا هستند داليلي كه بر اين داللت مي

 فقط از آن ائمه است نه ديگران؟1شفاعت

گويند اينها مردگان را زنده و كجا هستند داليلي كه مي

نند؟كمي

زيرا ... و كجا هستند داليل ... و كجا هستند داليل 

اند زيادند داليل آن كجا مسائلي كه شيعه در آن غلو كرده

هستند؟

�!ö≅ è%(#θè?$ yδöΝ à6uΖ≈yδ ö� ç/βÎ)óΟ çGΖ à2šÏ% Ï‰≈ ).111: البقره(.�¹|

بر اين (گوييد، دليل خود را اگر راست مى«: بگو

.»!بياوريد) موضوع

پس شفاعت شهيدان كجاست؟ و شفاعت چند نوع است كه بعضي ) 1

ه ن ك شرح العقيد. است و بعضي عام است�مخصوص پيامبر 

.155–130 الشفاعه مقبل الوادعي ص .294–290الطحاويه ص 
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نمايد،  شود رواياتي هست كه بر آن داللت مياگر گفته

گوييم آن روايات را بياوريد و صحت آن را ثابت كنيد مي

!!گوييداگر راست مي

همه آنچه در الكافي آمد جمهور شيعه آن را صحيح 

و توجه به از طرفي شما به صحت و ضعفدانند، ونمي

ز اي منتخب ادهيد، زيرا هيچ مجموعهروايات اهميت نمي

احاديث صحيح نداريد، چه برسد به اينكه كتابها و تأليفاتي 

در اين باره داشته باشيد، و اين چيزي است كه علماي 

.نظر دارندشما بر آن اتفاق
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*��<
ترديدي نيست كه موضع اهل سنت در مورد اهل بيت 

دارند درست است؛ چون اهل بيت را دوست و گرامي مي

شناسند، پس اهل مي قرار داده راو مقامي كه خدا برايشان

بيت انساهايي هستند كه به علت خويشاوندي با پيامبر، 

بادت و در عاز آنان خداوند آنان را برگزيده است، بعضي 

هاي اند و صفتابغه بودهعلم و شجاعت و پرهيزگاري ن

 و بعضي در اين امور از سطح ،اندخير را به دست آورده

.اندتري بودهپايين

بت اهل سنت با اهل بيت محبتي واقعي است؛ اهل مح

سنت آن را بر اين اساس كه بشر هستند و مانند ساير 

شوند و گاهي هاي صالح گاهي دچار خطا ميانسان

روند به جز پيامبر كه معصوم است، دوست درست مي

اما غير از اهل سنت ديگران بعضي از اهل بيت . دارندمي

هايش كه در مورد آنان  و اغراقهاگوييرا به سب گزافه
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 و به علت اين اغراق بدون غلو ؛دارندنمايند دوست ميمي

اشان توانند آنها را به صورت طبيعي و واقعيو مبالغه نمي

!دوست بدارند

كردم به من و بسياري كه من با آنها مناقشه مي

اگر آنها مثل ساير انسانها هستند تو چطور از من : گفتندمي

.1!واهي كه آنان را دوست بدارم؟خمي

و اينجا فرق محبت اهل سنت با اهل بيت با محبت 

.شودديگران با اهل بيت مشخص مي

كنند و محبت ديگران از غلوي كه در حق ائمه مي

شوند، هاي خدا در مورد آنها قايل ميبيشتر خصوصيت

و فقط به خاطر اينكه !! پس معجزه ندارند و معصوم نيستند) 1

بله، فرزندان : گوييممي! يامبر هستند آنها را دوست بداريمخويشاوندان پ

حسن و حسين و جعفر و عقيل و عباس همه خويشاوند پيامبرند پس 

گذاريد همه آنها در يك رتبه قرار دارند؛ پس چرا شما ميان آنها فرق مي

!دهيد؟و فرزندان حسين را به خصوص از ديگران برتر قرار مي
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گيرد و آنها با خود ائمه محبتي ندارند، پس سرچشمه مي

و بنگريد كه محبت چه كسي ! خوب فكر كنيددر اين 

دارد يا صادقانه است آيا كسي كه حقيقت را دوست مي

!!داردكسي كه خيال را دوست مي

و براي آن كه خواننده عزيز حقيقت اين غلو را بداند 

ترين كتابهاي شيعه الكافي بعضي از ابواب را كه در صحيح

.كنيمكليني آمده است ذكر مي

ميرند، دانند كه چه وقت ميرد اينكه ائمه ميدرمو: باب

.1/258ميرند و آنها جز با اختيار خود نمي

آنچه را كه شده و آنه را ‡اينكه ائمه در مورد: ببا

دانند و هيچ چيزي بر آنان پوشيده نيست شود ميكه مي

1/260.

كه به فرشتگان و دربارة اينكه ائمه همه علومي را : باب

.1/255دانند  ميپيامبران رسيده
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جانشينان خدا در روي ‡دربارة اينكه ائمه : باب

 طريق آن به باشند كه ازهاي الهي ميزمين هستند و دروازه

.1/193د رسمياو

اگر چيزي از ائمه پنهان كرده شود آنان هر فردي : باب

.1/264دهند را به آنچه سود و زيان اوست خبر مي

اند نزد ي خدا نازل شدههمه كتابهايي كه از سو: باب

ائمه هستند، و آنها همه آنها را با هر زباني كه باشند 

.1/227دانند مي

اند بلكه تعيين امام را از و تنها به اين بسنده نكرده

اند، و آيت اهللا ميرزا تر قرار داده مهم�بعثت پيامبر

تعيين امام از بعثت پيامبر«: گويدخراساني در اين مورد مي

نكردن امام نقض هدف و تر است؛ چون تعيينم مه�

.1»كردن بنا و پايه استمنهدم

.107 واالسالم ص هزجع المهذه الرساله) 1
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و خميني ائمه را از پيامبر خدا و فرشتگان باالتر و برتر 

امام داراي مقامي محمود و واال «: گويددهد و ميقرار مي

هاي جهان هستي در خالفتي تكويني است كه همه ذرهو

و از . آورنديم فرود ميتسلبرابر واليت و قدرت آن سر

ضروريات مذهب ما اين است كه ائمه ما داراي مقامي 

.1»رسدهستند كه هيچ فرشته مقرّب و پيامبري بدان نمي

با . باشدهايي از غلو و افراط در ائمه مياينها نمونه

آنكه به تواتر از اهل بيت روايت شده كه آنها به شيعيان 


���/�: گفتندخود مي �2+ !�H+ ��� 46 ;SL]�
 -H �0�
I�$ ��>�$ I�* j�H ���H ���d
�2t

ما را براساس اسالم دوست بداريد؛ شما ! اي مردم«

داشتن ما پيش رفتيد تا اينكه عيبي بر ما همچنان در دوست

.»شد

.52 االسالميه ص هالحكوم) 1

.9/110ن ك البدايه و النهايه ) 2
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طالبو همچنين مجلسي با سند خودش از علي بن ابي

����: كند كه او گفت روايت مي� ,��>6 ����
� �c���
� : �0�
 ������ :>�$�1.2.

كردن در مورد ما بپرهيزيد، بگوييد كه ما بندگاني از غلو«

.»هستيم كه خداوند پروردگار ماست

��� �: كند كه گفتبصير روايت ميبيأ از ىوالكش
��� , ���;� :A�� ? ���;� ��� : ���;� : ,�')
 �'� ���	

 ,�l��
 Y ��  ^�� ,��x�
 �I�� ,S����
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���� ,k4"�
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��
 :a
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.25/270بحار االنوار ) 1

واي بر تو : تو پيامبري هستي، گفت:  گفته شد كه�و وقتي به علي ) 2

.8/283بحاراالنوار .» هستم�اي از بردگان محمد من برده

.193رجال الكشي ص ) 3
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چه : گويند، گفتآنها مي«:  گفتم�با عبداهللا أبه 

هاي باران و تعداد تو عدد قطره: گويندگويند؟ گفتم ميمي

ستارگان و شمار برگهاي درخت و وزن آنچه در درياست 

داني، آنگاه او دستهايش را به هاي خاك را مي ذرهو تعداد

نه ! سبحان اهللا... سبحان اهللا: آسمان بلند كرد و گفت

.1»داندسوگند به خدا، اينها را جز خدا كسي نمي

هستند كه در كتابهاي ‡از اقوال ائمه اياينها پاره

اند، و اين حقيقت عقيده شيعه را در مورد اهل شيعه آمده

كند، و هر كس كه خداوند به او عقل  ميبيت روشن

درست و سرشت مستقيم عطا نمود فريب اين اوهام را 

.نخواهد خورد

سوگند به خدا اگر «: و روايت شده است كه گفتو همچنين از ا) 1

گويند اقرار كنم زمين مرا فرو خواهد به آنچه اهل كوفه در مورد من مي

اي كه مالك دارم و هيچ سود و زياني در دست مگر بندهبرد، و نيستم من 

.3/332تنقيح المقال . »من نيست
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� ,-� �1=>�� �'1 � ��5� ���5.
اين بحث خالصه و چكيده اين ! عزيزمو خواهر برادر 

كتابچه ماست؛ در آن خوب دقت كن و حضور ذهن داشته 

عا ده بر صحت اباش؛ زيرا كه تو به عنوان قاضي هستي ك

: فرمايد مي�، و پيامبر ىنمايبودن آن حكم مييا باطل

� ��#I k��! ��#I j$!� ��
�$:� /���
 j'�� ���
1$:)
 u$ G�>��
 ���� ,�.
��+��1.

شدكرد به او داده مياگر فقط هر كس هر چه ادعا مي«

شد، ولي خون و اموال افرادي به افرادي ديگر داده مي

.»كند بايد گواه بياورددعا ميكسي كه ا

بايد دليل قاطع و روشن بر صداقت محبت ارائه ! آري

.گردد

گويي من از شيعيان اهل بيت هستم، و شما وقتي مي

دارم و از پيروان اهل بيت اهل بيت را دوست مي

.1/342، مسند احمد 1711: مسلم ح) 1
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همه اينها كافي نيستند؛ بلكه براي صحت و ... باشممي

.ريدرستي ادعا و سخن خود دليل بياو

بودن به اهل بيت شرافت و سيرت و علو مقام منتسب

حتي كسي كه به اهل بيت منتسب ... و ... و ... آورد و مي

است سودها و درآمدهاي زيادي دارد كه براي خوانندة 

محترم پوشيده نيست؛ بنابراين هر كس ادعاي محبت اهل 

: نمايد به عنوان مثالداشتن آنان را ميبيت و گرامي

 كه بعد از �زيديه پيروان زيد بن علي بن حسين-

دانند و در يمن و كشورهاي ديگر باقر او را امام مي

يند كه حق با آنهاست، و در گوسكونت دارند و اينها مي

ميدان محبت اهل بيت و پيروي از آنها گوي سبقت را از 

.اندهمه ربوده

 بن جعفر عيل اسماعيليه كه معتقد به امامت اسما-

باشند و انتقال امامت را به مي) فرزند بزرگ جعفر(ادق ص
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هاي زيادي آنها با اينكه فرقه... پذيرند برادرش موسي نمي

هستند بر اين باورند كه شيعه و پيرو واقعي ائمه آنها 

شتر در هند و يمن و ديگر يهستند نه ديگران، و اين فرقه ب

.باشندهاي دنيا ميگوشه

 امام منحصر ت را در دوازده اثنا عشري كه امام-

دانند، بر اين باورند كه پيروان واقعي اهل بيت آنها مي

. باشندكنند كه ناصبي ميهستند و ديگران را متهم مي

ما كدام يك را تصديق كنيم؟

و دليل اينها و آنها چه هست؟؟

گويند كه اهل بيت فقط اما همه مذاهب اهل سنت مي

ه حمزه و عباس و جعفر طيار و افراد معدودي نيستند، بلك

 نزد اهل سنت از اهل بيت �حسنالهمچنين فرزندان 

.باشند، چنان كه قبالً بيان شدمي

و حقوق اهل بيت ذكر گرديد و مورد ستايش قرار 

گويند ميانه و در وسط پس آنچه اهل سنت مي. گرفتند
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از جمله داليل اهل سنت يكي اين است كه به . است

مبر و بركات او بر اهل بيت، اهل بيت مورد خاطر كمال پيا

محبت هستند، اهل بيت به سبب خويشاوندي پيامبر 

مقامشان واالست، و همچنين اصحاب پيامبر داراي مقام و 

نيم و آنها را كباشند، و ما از اصحاب دفاع ميمنزلت مي

شكيبايي و جانفشاني ئل و جهاد واضداريم و فدوست مي

كنيم، را بيان مي...  و �ه پيامبرنمودنشان بو كمك

چون در قرآن و سنت نصوص زيادي آمده كه اصحاب را 

�ستوده است، و چون كه آنها اصحاب و ياران پيامبر 
هستند، و همراهي پيامبر خودش يك شرافت و منزلت و 

جايگاه خاصي است كه به عنوان تاجي بر سر اصحاب 

.1درخشدمي

.اثر مؤلف) � اهللا رسولصحبه(ن ك ) 1



âý�Ûa@áèîÜÇ@oîjÛa@ÞeYR

  !� �������(� ,-� #�$%
هاي گذشته ذكر گرديد با توجه به مطالبي كه در بحث

 به خاطر خود �دانيم كه اهل بيت و اصحاب پيامبرمي

اند  و چون در اسالم پيشگام بود و جهاد كرده�پيامبر

دليل اهل سنت پس . احترام و بزرگداشت هستندمورد

.پيامبر خدا پيشواي اهل بيت است

پيشواي همه بشريت و اهل سنت از پيامبر خدا امام و 

.اهل سنت است الگوي�كنند و ايشانپيروي مي

. سيد و سرور بشر از ديدگاه اهل سنت رسول خداست

كند از ديدگاه اهل  در روز قيامت شفاعت مي كهكسي

. است�سنت پيامبر خدا

صاحب پرچم حمد و ستايش از نظر اهل سنت پيامبر 

.است�خدا

اهل سنت پيامبر خداصاحب مقام محمود از ديدگاه 

. است�
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. صاحب حوض از ديدگاه اهل سنت پيامبر خدا است

�صاحب مقام واال در بهشت از نظر اهل سنت پيامبر
.است

كنند كه خدا را جز از طريق و اهل سنت تأكيد مي

.توان شناخت نمي�پيامبر خدا

كنند كه قرآن كريم كالم خداست كه پيامبرو تأكيد مي

و بر اين باورند كه . مردم رسانده است آن را به �

. انجام شود�عبادت خدا بايد طبق شريعت پيامبر

 بر مردم حجت است، و �پس سخن پيامبر خدا

همچنين اسما و صفات خدا از طريق پيامبر شناخته 

.شونديم

و تقرّب به خدا و عبادت پروردگار جز طبق شريعت 

د، پس ما شو درست و كامل انجام نمي�پيامبر خدا

�كنيم كه پيامبراهل سنت خدا را همانگونه پرستش مي
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 امام �پرستيده است؛ زيرا كه پيامبرميخدا را

پرهيزگاران و سرور عابدان و الگوي آنهاست، پس ما طبق 

داريم، و عبادتي تازه كه رهنمود او در عبادت گام برمي

ن آوريم چو انجام نداده از سوي خود پديد نمي�پيامبر

 به آن فرمان نداده مردود و �هر عبادتي كه پيامبر خدا

بدعت است، و در داستان سه نفري كه از عبادت پيامبر

اين پيامبر خداست، :  پرسيدند آمده است كه گفتند�

عبادت ما بايد درخداوند گناهان او را بخشيده است، و

هاي موجود نگاه كردند و تصميم بكوشيم، سپس به عبادت

د بدان هميشه پايبند باشند و بر آن بيافزايند، نفر اول گرفتن

خوابم، و گذرانم و نميگفت كه تمام شب را به عبادت مي

اصالً :  و سومي گفت،گيرمتمام عمر روزه مي: دومي گفت

كنم تا هميشه خدا را عبادت كنم، اين ازدواج نمي

ه اصل و اساسي شرعي دارند، نماز شب، و مها هعبادت
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ها و بودن از لذتعالقهنين روزه و زهد و بيهمچ

ستند، اما پيامبر به هاي دنيا همه عباداتي مشروع هزيبايي

�� �:كار آنها اعتراض كرد و سخن معروف خود را گفت
1�� �>�6 1��] �$ -&I�1.» هر كس از سنّت و شيوة من

.»روي بگرداند از من نيست

�پيامبرگويند محبت قلبي چنان كه اهل سنت مي
داشته دوستبيشتر واجب است و ما بايد او را از خودمان 

.باشيم

! دوست داشته باشيمبيشتر آري از خودمان هم او را 

چه برسد به ديگر مردم؟ چنان كه در حديث صحيح كه 

� �c:H+ ��Z� «: بخاري و مسلم روايت كرده آمده است
 /���
� �:��� ����� �"O0 �� �>�� -H+  �c+ j�H

.1401:  مسلم ح.4776: بخاري ح) 1
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+T�شود مگر آن هيچ كسي از شما مؤمن كامل نمي«. ��1

مال و فرزندش و از همه مردم بيشتر كه مرا از خود و

.�دوست داشته باشد
فرستادن بر پيامبر را در نماز واجب اهل سنت درود

دانند، و اين درود معروف به درود ابراهيمي است كه مي

يح داده توض» حقوق اهل بيت«قبالً درمورد آن در فصل 

.شد

�هر دعايي بايد بر پيامبرگويند درو اهل سنت مي
فرستادن بر او از اسباب درود فرستاده شود، و درود

اجابت دعاست، و همچنين بعد از پايان اذان بر پيامبر 

: كنندفرستند و دعاي معروف را براي او ميدرود مي

»<{ P� G<K�;�
 [L(�
� G����
 [�$:�
 �h� �I �B��
:d
ttt«2.

.44:  مسلم ح.15، 14: بخاري ح) 1

. تا آخر دعاي وارده.589: بخاري ح) 2
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 خاتم پيامبران و امام آنها و سيد بشر است؛ �و او

گويند كه پيروي از بنابراين همه اهل سنت به اتفاق مي

.  واجب است و افعال و اقوال او حجت هستند�پيامبر

د كه اهل رگويند بايد از كسي پيروي كپس اهل سنّت مي

خويشاوندي او داراي مقام و بيت به خاطر نزديكي و

گويند كمال فقط و مي. نزلت هستند و او پيامبر خداستم

گويند و مي. باشددر امام اهل بيت كه پيامبر خداست مي

پس چگونه . حجت فقط امام اهل بيت پيامبر خداست

، ددارنشود كه اهل سنت اهل بيت را دوست نميگفته مي

و حال آن كه ارتباط اهل سنت را با پيامبر خدا حتي 

 اهل سنت تأكيد !دانند؟سنت خوب ميمخالفان اهل 

 كسي مؤمن گفته �كنند كه جز با تصديق پيامبرمي

 در آنچه گفته است تصديق �شود، پس بايد پيامبرنمي

 و از آنچه نهي كرده پرهيز ، و از اوامر او پيروي گردد،شود

.شود و خدا طبق شريعت و رهنمود او پرستش شود
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 و اصحاب او داراي اما ديگر فرزندان و خويشاوندان

ترند، و  پايين�هر مقامي كه باشند از پيامبر خدا

شود و اگر مورد اتفاق همه نباشد رد سخنانشان پذيرفته مي

.شودمي

 پيروي �آيا اهل سنت به خاطر آن كه از پيامبر

اند بايد سرزنش كنند و غير از او ديگران را رها كردهمي

!شوند؟

ست برادرانت بگذار، و دست در د! دة عزيرنخوان

رسول خدا را الگوي خويش قرار بده نه كسي ديگر، زيرا 

كه رسول خدا امام عترت است و تمسك به سنت او مايه 

.نجات است

از اين اختالف كه بعد از پيامبر چه كساني امام هستند 

بيرون بيا و با امام اعظم كه رسول خداست تمسك بجوي 

به . سي كه باشند را رها كنو غير از او ديگران را هر ك
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. دنبال اقوال و افعال پيامبر بزرگوار باش و بدان پايبند باش

. خواهم كه پيروي پيامبر را به تو عنايت كنداز خداوند مي

 سرور پرهيزگاران و امام خواهم كه تو را با مياز خداوند

 قيامت زپيامبران محشور بگرداند، زيرا كه خداوند در رو

 اطاعت � پرسيد كه آيا از پيامبر خدااز تو خواهد

.اي يا نهكرده
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اندكي پيش مطالبي بيان شد كه اهل سنت در مورد امام 

گويند، و اما چكيده باور آنها درباره ثقل اكبر كه ائمه مي

.گرددقرآن كريم است اينك به شما تقديم مي

.قرآن كريم كالم خداست-

.يچ سويي به قرآن كريم راه نداردباطل از ه-

. حفظ خدا محفوظ استبه قرآن -

.قرآن كريم مايه شفاست-

.قرآن كريم سرشار از مواعظ و پند حكيمانه است-

. قرآن كريم هدايت است-

. قرآن كريم رحمت است-

.قرآن كريم نور است-

.قرآن كريم صراط مستقيم خداست-

.دا بر جهانيان استقرآن كريم حجت خ-

.قرآن كريم بزرگترين معجز پيامبر است-
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.تالوت قرآن كريم عبادت است-

.ستنزديكى به خداتدبر و تفكر در قرآن كريم -

هر كس بگويد چيزي از قرآن كم شده يا به آن -

.ه شد كافر استفاضا

اول در عقايد و احكام و اصل قرآن كريم -

. مسلمين استكننده در همة امورفيصله

اهتمام و توجه اهل سنت به قرآن باالتر از آن است -

كه توصيف شود، كوچك و بزرگ اهل سنت قرآن را 

كوشند بر آن نمايند و ميكنند و آن را تالوت ميحفظ مي

�عمل كنند، قرآن را با خود قرآن و با احاديث پيامبر 
عرب كنند، و آنچه برايشان مشكل باشد به كالم تفسير مي

.كنندو زبان آنها مراجعه مي
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و تو خواهم مطلب به درازا بكشدنمي! خوانندة گرامي

العين خود قرآن را نصب: گويمخسته شوي، ولي به تو مي

قرار بده و همواره آن را مدنظر داشته باش، زيرا بهترين و 

رساترين مواعظ و پندها در آن است، وبه صراحت به 

ر و تدبر و به كارگرفتن عقل تفكتأمل و انديشيدن و

و بدان كه آئين و قانون اهل سنت قرآن . دهدفرمان مي

كريم و پيروي از سرور اهل بيت و از سرور پيامبران 

 مالحق شو تا در آخرت �پس بيا به قافله پيامبر. است

.نجات پيدا كني

اگر روز قيامت پرسيده شوي پيامبر خدا به عنوان دليل 

.الگوي تو استبود، زيرا او امام وپيش رويت خواهد 
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