
شماره26،  بهار 1395
5

رضا استادي

احترام اهل بيت پيامبر9 
در نظر اهل تسنن

چکیده

یکی از ویژگی های مشترک میان شیعیان و اهل سنت، احترام و ارج نهادن به مقام واالی اهل   بیت: 
است. تمامی اهل سنت  امامان اهل   بیت: را به عنوان فرزندان فرزندان پیامبر9 دوست دارند و به جز 
وهابیان ، به زیارت قبور آنها می روند. جوامع حدیثی اهل سنت، سرشار از روایاتی است که در آنها فضایل 

اهل   بیت: برشمرده شده و به محبت و دوستی این بزرگواران سفارش شده است.
امامت فرزندان پیامبر9 معتقد نیستند، احترام ویژه ای برای  بااینکه همانند شیعیان به  اهل سنت 
مزار امامان: قایل اند و گاهی به زیارت این قبور مطهر می روند. حتی برخی از اهل سنت مانند شیعیان 

به امامان اهل   بیت: توسل می جویند و ایشان را واسطه فیض پروردگار می دانند.
در کتاب های اهل سنت به موضوع شفاعت نیز پرداخته شده و روایات بسیاری دراین باره در آنها به 

چشم می خورد.
 این نوشتار به یکی از مشترکات میان شیعیان و اهل سنت، یعنی احترام به اهل   بیت: پرداخته و بر 
پایه برخی روایات در کتاب های اهل سنت، آن را در چهار محور »محبت اهل  بیت:«، »زیارت«، »توسل« 

و »شجاعت« بررسی کرده است.
 واژگان کلیدی: اهل سنت، محبت اهل  بیت:، زیارت، توسل، شجاعت.
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هنگامی که موضوع احترام به اهل   بيت رسالت: و اظهار عالقه و محبت به ايشان 

به  شيعيان  که  همان  طور  که  می گردد  طرح  نيز  پرسش  اين  خودبه خود  می شود،  مطرح 

اهل   بيت رسول خدا9 عالقه مند هستند و به اوالد پيامبر و قبور اين بزرگان اظهار عالقه 

می کنند، آيا اهل تسنن هم به همين شکل احترام قائلند يا خير؟

در پاسخ به اين پرسش بهتر است مقدمه ای را عرض کنم: اوال بايد توجه داشته باشيم 

که اگر با اهل تسنن، در مسئله امامت اختالف داريم، معنايش اين نيست که در همه مسائل 

مربوط به اهل   بيت با هم اختالف داشته باشيم. بله، در مسئله امامت با هم اختالف داريم ـ 

و اميدواريم که با بحث های آزاد و سازنده به جايی برسيم که حقايق آن گونه  که هست، 

برای همه روشن گردد ـ اما در مورد اهل   بيت: و احترام به آنها مشترکات بسيار است.

از سوی ديگر بايد توجه داشته باشيم که وقتی از اهل تسنن سخن می گوييم, »وهابی« ها 

از دايره اين بحث  خارجند؛ يعنی نبايد آنها را در کنار عامه مسلمين آورد و نظر آنها را 

مطرح کرد؛ زيرا آنها يک سلسله عقايد انحرافی دارند که نه شيعه آن عقايد را قبول دارد 

و نه سنّی. پس بحث درباره آنها جداست.

اهل  بيت  ائمه  تسنن،  اهل  می گوييم  وقتی  که  بشود  روشن  بايد  مطلب  دو  اين  پس 

و فرزندان پيامبر9 و فرزندان علی و زهرا3 را دوست دارند و به زيارت قبور آنها 

می روند و احترام می گذارند, منظورمان همه اهل تسنن است؛ مگر وهابی ها که حساب 

جداگانه ای دارند.  وقتی هم که می گوييم عقيده اهل تسنن درباره اهل   بيت مثل ماست، 
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يعنی فضايل بی شمار آنان را قبول دارند, اّما مسئله »امامت« مستثنی می شود يعنی در غير 

مسئله امامت، صحبت می کنيم.

محبت اهل   بیت:

امير  به  آيا سنی ها مثل ما شيعيان،  اين است که  اين مقدمه، مسئله اول  بيان  از  پس 

مؤمنان علی7 و به فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسين و ائمه اطهار:، محبت دارند 

يا ندارند؟ آيا اين محبت را از ارزش ها حساب می کنند يا خير؟

اگر کسی به کتاب های حديثی اهل تسنن، يعنی کتاب های دست اولشان مراجعه کند 

ـ همان کتاب هايی که از هر حيث برای خود آنها، و از جهتی هم برای ديگران معتبر 

است ـ می بيند اين کتاب ها پر از احاديثی است که درباره محبت اهل  بيت: است و به 

ارزش محبت اهل   بيت و اين که هر کسی آنان را دوست داشته باشد، نزد خدای متعال 

محبوب است، تصريح می کند. مثاًل »جاراهلل زمخشری« از علمای بزرگ اهل تسنن در 

نه قرن پيش از اين است که تأليفات بسياری هم دارد. يکی از معروف ترين کتاب های 

او، »تفسير کشاف« است که از تفاسير معروف می باشد. حتی در حوزه های شيعه هم اين 

تفسير در برخی زمان ها مورد توجه بوده و بعضی از علمای بزرگ شيعه بر اين تفسير 

حاشيه نوشته اند. در همين کتاب در تفسير آيه 23 سوره شوری: }ُقْل َل َأْسَأُلُكْم َعَلیِه َأْجًرا 

َة ِفی اْلُقْرَبى{ اين حديث نقل شده است1: إِلَّ اْلََودَّ

»قال رسول اهلل9 أل َمن مات علی حّب آل حمّمد مات شهیدًا«؛ هر کسی با محبت آل پیغمبر 

از دنیا برود؛ شهید از دنیا رفته است. یعنی ارزش و فضیلت شهید را دارد.

»ال و َمن مات علی حّب آل حممد مات مغفورًا له«؛ کسی که با دوستی آل محمد9 از دنیا 

برود؛ آمرزیده از دنیا رفته است.
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»ال و َمن مات علی حّب آل حمّمد مات تائبًا«؛ کسی که با دوستی آل محمد از دنیا برود، تائب 

از دنيا رفته است که شايد معنايش اين باشد که دوستی اهل   بيت، باعث می شود که توفيق 

توبه پيدا کند و اگر کارهای خالفی هم انجام داده است، تائب از دنيا برود.

»ال و َمن مات علی حّب آل حممد مات مؤمنًا مستمكمل الیامن«؛ هر کسی با دوستی اهل بیت 

از دنیا برود؛ با ایمان کامل از دنیا رفته است.

»ال و َمن مات علی حّب آل حمّمد بّشه ملک الوت باجلنة«؛ هر کسی با دوستی اهل بیت از دنیا برود، 

ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل یا اعوان او هنگام مرگ، او را مژده و بشارت بهشت می دهند و آن 

دو فرشته ای که نکیر و منکر نام دارند و مأمور سؤال قبر هستند، او را به بهشت مژده می دهند.

دوستی  با  کس  هر  الرمحة«؛  مالئكته  مزار  قربه  اهلل  جعل  حمّمد  آل  حّب  علی  مات  َمن  و  »ال 

اهل بیت از دنیا برود، خداوند قبر او را مزار فرشتگان رحمت خود قرار می دهد.

همچنين درباره بغض آل محمد در اين روايت نقل شده:

هر  »ال و َمن مات علی بغض آل حممد جاء یوم القیامة مكتوب بنی عینیه آیس من رمحة اهلل«؛ 

کسی با دشمنی اهل بیت از دنیا برود، روز قیامت در حالی وارد می شود که بر پیشانی اش نوشته 

شده: از رحمت خدا مأیوس است؛ یعنی رحمت خدا با آن وسعت و گستردگی شامل کسی که 

دشمن اهل بیت باشد نمی شود.

اين نمونه از روايات مربوط به محبت اهل بيت است که در کتاب های معتبر اهل تسنن نقل 

شده و ايشان به اين روايات معتقدند و همان طور که شيعه عالقه و محبت به اهل بيت دارد، آنها 

هم عالقه و محبت به اهل بيت دارند و چنان که عرض شد، مسئله »امامت« امری جداگانه است.

مسئله زیارت

مزارهای اهل   بيت و حتی مزارهای تعدادی از امامزاده هايی که در ايران و بعضی از 
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مناطق ديگر بوده، همواره مورد توجه شيعه و سنّی قرار داشته است. هر کس با تاريخ 

اسالم آشنا باشد، می داند که تمام اين مزارها مثل نجف، کربال، کاظمين، مشهد و حرم 

امام علی النقی و امام حسن عسکری8 در سامراء هميشه مورد احترام همه مسلمان ها 

بوده است و بعضی از اين مزارها در مناطق اهل تسنن قرار گرفته است. مثاًل مزار امام 

هادی و امام عسکری8 در شهر سامراء که تمام ساکنين آن شهر سنّی بوده اند, ولی اين 

دو امام بزرگوار در آن جا حرم و صحن و بارگاه دارند و مورد توجه اند. تمام اين مزارها 

چه در نجف و کربال و کاظمين و سامراء و مشهد امام رضا7 و چه در مدينه و قبرستان 

بقيع، زيارتگاه همگان است.

با اين که وهابی ها، قبور ائمه بقيع: را خراب کرده اند، اما کسانی که در اين سال ها 

مشرف می شوند، می بينند همان طور که شيعيان کنار قبور ائمه بقيع می روند و می ايستند و 

زيارت می کنند و قرآن می خوانند و عرض ادب می کنند، بسياری از سنّی ها هم که توجه 

دارند، وقتی وارد قبرستان بقيع می شوند، در مقابل قبور امام مجتبی و امام سجاد و امام 

باقر و امام صادق8 می ايستند و احترام می کنند. در مصر، حرمی است که انتسابی به امام 

حسين7 دارد و نيز حرمی منسوب به حضرت زينب3 است. آنها که به مصر رفته اند، 

می گويند آن جا غوغا می شود؛ يعنی در بعضی مواقع، مثل حرم حضرت معصومه در قم 

ازدحام می شود؛ در حالی  که شيعه خيلی اندک است. پس کسانی که در آن جا به زيارت 

می روند، همان اهل تسنن هستند که عالقه به اهل بيت و امام حسين: دارند.

نمونه ديگر حرم حضرت زينب و حضرت رقيه3 در دمشق است. درست است که در 

طول تاريخ، شيعيانی در دمشق بوده اند، ولی چنين نبوده که اين حرم های مطهر فقط مورد 

توجه شيعيان بوده باشد؛ بلکه مورد توجه اهل تسنن نيز بوده است. همين حرم امام رضا7 

در مشهد مقدس، هميشه مورد احترام اهل تسنن بوده و به زيارت آن حضرت می آمده اند.
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تشيّع در بخشی از شهرهای ايران، سابقه سيصد يا چهارصد يا پانصد سال دارد و پيش 

از آن ساکنان اين مناطق همه سنّی بوده اند؛ اما در عين حال اين مزارها را احترام می کرده اند 

و شايد بسياری از کارهايی که قرن ها پيش، در حرم و اطراف حرم امام رضا7 انجام شده، 

کار اهل تسنن باشد. پس اين يک اشتباه است که کسی خيال کند چون ما با سنّی ها در مسئله 

»امامت« اختالف داريم، پس در همه مسائل مربوط به اهل بيت: با هم اختالف داريم.

البته چون شيعه معتقد به امامت است، عالقه و اظهار عالقه اش، يک معنای عميق تری 

دارد؛ ولی آنها که معتقد به امامت نيستند، فقط به اين دليل که پسر پيغمبر يا نواده پيغمبرند 

و دارای فضايلی هستند احترام می کنند.

مسئله توّسل

ما شيعيان ائمه اطهار: را برای برآورده شدن حوائجمان واسطه می کنيم. شايد بعضی 

خيال کنند که اين توسل فقط در شيعه هست و اهل تسنن چنين نمی کنند؛ اين هم اشتباه 

است. يکی از بزرگان علمای سده پنجم اهل تسنن که بسيار معروف است، در کتاب خود 

به نام »تاريخ بغداد« که از مهم ترين کتاب های اهل تسنن است، وقتی امام موسی کاظم7 

را مطرح می کند و صحبت از قبر آن حضرت می شود، عبارتی قريب به اين مضمون دارد 
که:  هر وقت حاجت داشتم، کنار اين قبر رفته و از خداوند حاجت خود را گرفته ام.2

اين توسل به اهل بيت: به معنای عمومی اش، همان طوری که در ميان ما شيعيان 

مرسوم است؛ در ميان اهل سنّت هم وجود دارد. باز تأکيد می کنم که نبايد اهل تسنن را 

عمومًا با وهابی ها اشتباه بگيريم. وهابی ها می گويند توّسل و زيارت، کار درستی نيست؛ 

پنجره ضريح  به  اظهار عالقه می کنند که  به مدينه مشّرف می شويم، وقتی شيعيان  ولی 

رسول خدا9 نزديک شوند و دستشان را به آن ضريح برسانند، اهل تسنن هم اين کار را 
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می کنند و وهابی ها هم مانع شيعيان  و هم مانع سنّی ها می شوند. بنابراين همان ناراحتی 

که ما از وهابی ها در اين باره داريم، اهل تسنّن نيز دارند.

مسئله شفاعت

اصل مسئله شفاعت هم در بين اهل تسنّن مطرح است و روايات آن در کتاب های 

آنها آمده است. در کتابی به نام »شفاعت از ديدگاه قرآن و روايات« صد روايت درباره 

شفاعت نقل شده که حدود نيمی از اين روايات از طريق شيعه است و نيم ديگر از طريق 

اهل تسنن. پس همان طور که ما شفاعت را قبول داريم و پيامبر9 را شفيع می دانيم، آنها 

نيز قبول دارند.
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