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احرتام أهل بیت النبّی عند أهل السنة
ملخص البحث:

للمقام  والتقدير  االحرتام  هو  السنة  وأهل  الشيعة  بني  املشرتكة  اخلصوصيات  أحد  إن 
الرفيع ألهل البيت: إن كل أهل السنة ماعدى الوهابية يكنون املحبة ألئمة أهل البيت: 

حتت عنوان أهنم أبناء النبي األكرم بل ويعتنون لزيارهتم .
مصادر احلديث ألهل السنة مليئة بالروايات التي تعنى بفضائل أهل البيت: وتويص 

بمحبة هؤالء العظامء.
حيرتمون  أهنم  إال  اهلل9  رسول  أوالد  بإمامة  كالشيعة  اليعتقدون  أهنم  رغم  السنة  أهل 
كالشيعة  متاما  منهم  وبعض  بزيارهتم  يقومون  أيضا  األحيان  وبعض  بل  األئمة:  مراقد 

يتوسلون بأهل البيت وجيعلوهنم واسطة الفيوضات عند اهلل.
وقد تم التطرق يف كتب أهل السنة للشفاعة أيضا وكثري من هذه الروايات تؤخذ بعني االعتبار.
إن هذا البحث يتطرق إىل واحدة من املشرتكات بني الشيعة اإلمامية وأهل السنة وهي حمبة 
أهل البيت واستنادا عىل بعض من الروايات املذكورة يف كتب أهل السنة تم البحث يف  أربعة 

حماور وهي: حمبة أهل البيت الزيارة التوسل والشجاعة
كلامت دالليه : 

أهل السنة حمبة أهل البيت الزيارة التوسل الشجاعة.



شماره26،  بهار 1395
169

حمبة أهل البیت: والنجاة
ملخص البحث: 

إن مجيع املذاهب االسالمية تتفق عىل رضورة حمبة أهل البيت: وأن املحبة الصحيحة 
مبدأ إتباع أهل البيت واحلركة يف طريق وعىل خطى هؤالء العظامء لقد بنّي رسول اهلل9 أن 
هذا النوع من املحبة هي رشط االيامن ووسيلة للهداية نحو اهلل وقد تم توجيه املسلمني نحو 

حمبة أهل البيت أيضا يف القرآن الكريم.
تعد طاعة اهلل واالبتعاد عن الذنوب الرشط االول ملحبة أهل البيت: وإن من يقول بعصمة 

أهل البيت: جيب أن يتبع بعمله أيضا هؤالء العظامء وجيعل االبتعاد عن الذنوب واجهة حياته .
اتباعهم واجب وحينها  البيت: مؤثرا يف معرفته هلم يرى أن  إن من يكون حبه ألهل 

تكون هناك عالقة وصلة يف ما بني املعرفة العشق واالتباع.
لقد تم  وصف عدم اتباع القوانني االهلية بالعداء هلم وأن املحبة الظاهرية من دون التزام 
التي تصدر عن طريق  للذنوب  البيت كفارة  أيضا حّب أهل  نافع ويعد  بالرشيعة عمل غري 

الغفلة وعدم املعرفة.
إن هذا البحث استنادا عىل القرآن والروايات  يبني أن حمبة أهل البيت: رشط للنجاة 

وااللتزام بالرشيعة دليل عىل املحبة وهذه املحبة كفارة للذنوب السهوية.
كلامت دالليه :

 أهل البيت املحبة املعرفة الرشيعة النجاة
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آداب التشايف بالرتبة احلسینیة
ملخص البحث: 

لقد نقل  الشيعة روايات كثرية حتكي شخصية االمام احلسني واملقام الرفيع له7 وواضح 
عند اجلميع  ذلك املقام  لسيد الشهداء7 يف قلوب الشيعة.

إن شيعته سالم اهلل عليه حيرتمون حتى ذلك الرتاب الطاهر ملرقده بل ويتربكون ويتشافون به.
عىل الرغم من أن أكل الرتاب يف االسالم حمّرم مطلقا إال أن تناول القليل من تراب أيب عبد 

اهلل بنية الشفاء مباحة حتى أنه أويص هبذا.
لقد أوىل االئمة: أيضا اهتامما خاصا برتاب سيد الشهداء والدعاء قرب رضحيه وذلك 
ألن اهلل سبحانه وتعاىل جعل االمامة يف نسله وأقر الشفاء يف تربته واستجابة الدعاء عند قربه.
اليمكن أن حتد فوائد تربة االمام احلسني7 وفضائلها وإن من يقصد احلسني7 لطلب الشفاء 
ابتداءا جيب أن يعرف مقام ومكان االمام احلسني7 ثم يقبل  الرتبة الطاهرة ويضعها عىل عينه 

وضمنا يايت بامجاء يف آداب االستشفاء بأن ياكل بمقدار محصة منه.
إن هذا البحث يشري إىل بعض آداب التشايف من هذه الرتبة الطاهرة بعد أن يبني فضيلة 

التشايف برتبة سيد الشهداء7
كلامت دالليه:

االمام احلسني7 استشفاء تربة الشيعة الشفاء .
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كربالء يف الذاكرة
امللخص: 

ان كربالء تعد من أهم مدن  ارض العراق وهي اليوم من اقدس املدن الشيعية ، هذه املدينة 
تركت  التشيع  تاريخ  فاهنا عىل مدى  الشيعة   تاريخ  واملذهبية يف  الثقافية  امهيتها  اىل   اضافة  

ورائها ايام مليئة بالتحديات وواكبت اهم احلوادث.
ان كربالء وبالتحديد يف القرنني االخريين خاضت جتربة حوادث خمتلفة وتعرضت عدة 

مرات هلجوم من الوهابية، حكام بالد اخرى، وحتى االجانب.
كانت هذه املدينة املقدسة حاضنة ومصدرة لالدباء، العلامء ، وحتى للساسة ، حيث شغلوا 

يف عرصنا احلايل مناصب علمية وحكومية مهمة.
يتكونون من  فيها  يقطنون  الذين  والسكان   التمور،  يتكأ عىل تصدير  اقتصاد كربالء  ان 

قبائل خمتلفة، حيث اهنم منذ االمد البعيد وهم يتولون اقامة املراسم اخلاصة باملذهب.
اليهود عىل  العراقية االخرى ومن ضمنهم  املناطق  القرنني االخرين سكان  وقد اقدم يف 

رشاء ارايض يف اطراف املدينة.
ف  ان هذا البحث  يرى كربالء  من خالل رؤية  املؤلفني الذين  كتبوا عن هذه املدينة، ويعرِّ

بعض من عظامئها .
كلامت دالليه:

كربالء، الذاكرة ، الثقافة واحلضارة االسالمية، الشيعة، العراق 
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دور نساء الشیعة يف ثورات الكوفة

امللخص: 
لقد اعطى  دين االسالم وبالتحديد مذهب التشيع، للمراة  ولدورها امهية كبرية  من خالل 
االسالمية  الثقافة  اعالء  يف  والواضح  البارز  الدور  الشيعة  لنساء  فكان  االجتامعية.  املوافق 

والشيعية بمسنادهتن  االباء، االخوة، واالزواج.
كان  التاريخ  مدى  عىل  انه  الكوفة،حيث  ومدينة  العراق  بلد  االسالمية،  البالد  بني  من 
احلاضن ألهم االحداث والوقائع املذهبية، الثقافية، واالجتامعية، وجتاوز اياما مليئة باملصاعب 
واملنحدرات، ان نساء الكوفة  اللوايت كان هلن ارتباط هبذه املدينة وعشن فيها، كان هلن دورا 

فعاال اىل صف رجاهلن من خالل الثورات الشيعية يف الكوفة.
حتى ان بعض منهن كّن حتت ازواج  يعادون اهل البيت. فلم يكن منهن اال الدفاع عن 
معتقداهتن الشيعية  والوقوف بحزم مقابلهم، لدرجة ان يفدين ارواحهن مقابل الثبات و االيامن 

حتى ان مواقف البعض منهن كان له اثر كبري يف الثورات الشيعية الينكر واليتغاىض عنه.
هذا البحث يتطرق اىل عدة من النساء االبطال من خالل 3 حماور : النساء يف حرب صفني، 
النساء يف كربالء ، والنساء بعد واقعة كربالء ، ويذكر من خالل البحث رشح خمترص اىل ادوار 

هؤالء العظيامت يف الثورات الشيعية يف الكوفة. 
كلامت دالليه: 

الكوفة، الثورات الشيعية، النساء ، حرب صفني، كربالء، عاشوراء.
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مالمح مؤسس اهلیئة العلمیة والدرسة الرتضویة يف النجف الرشف 
)مقاطفات من احلياة العلمية، الثقافية، واالجتامعية لثقة االسالم احلاج مريزا حممد رحيم بادكوبه اي (

امللخص :

اتم  ان  وبعد   ، اهلجري   الثالث عرش  القرن  منتصف  اي يف  البادكوبه  امليزرا رحيم  ولد  

رحاله  شد  عرصه  علامء  كبار  من  االستفادة  اجل  ومن  باكو  يف  العلمية  احلوزة  يف  املقدمات 

نحو العتبات املقدسة، وحرض عند عدة من اساتذة احلوزة العلمية يف النجف االرشف مثيل: 

خليىل  حسني  مريزا  احلاج  املازندرانى،  عبداهلّل  الشيخ  اخلراسانى،  حممدكاظم  مال  اآلخوند 

التهرانى الرازى و آية اهلّل السيد حممدكاظم اليزدى.

شكل الشيخ بادكوبه اي يف النجف االرشف هيئة علمية من مخس وعرشين نفر من العلامء 

والفقهاء يف تلك املدينة تعنى باملسائل الفقهية والعلمية والقضايا السياسية واالجتامعية ، كام 

انه كان يتخذ من خالهلا مواقف ختص امللكية الدستورية االيرانية )املرشوطة( ايضا .

ثم  اسس املدرسة املرتضوية هبدف توعية املجتمع االسالمي وسعى جادا لوحدة االسالم 

وتقريب  املذاهب قلام وعمال.

مل يكن مع التطور االستعامري لدولة روسيا وبريطانيا، وكان يرى ان االرتباط االقتصادي 

هبذه القوى  جتعل سياسة املسلمني اسرية يف خمالب االستعامر .

الرؤية  مل يكن املريزا رحيم يف حياته يف مأمن من سهام احلسد والتهم من قبل اصحاب 
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الضيقة، حتى سعى بعض من احلاقدين اىل اغتياله.

كلامت دالليه 

املريزا رحيم بادكوبه اي، احلوزة العلمية، النجف االرشف، اهليئة العلمية النجفية، املدرسة 

املرتضوية .
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تقریر عن سفر العامل الشیعی اهلندي السید حممد هارون زنگی  پوری اىل 
العتبات القدسة 

امللخص: 
واملؤلفني  اخلطباء  من  ويعد   , شيعي  عامل  پوری   الزنگی  حسينی  حممدهارون  السيد  ان 
اىل  يتطرق  كان  زمانه  الحتياجات  فهمه  خالل  من  انه  حيث  اهلندية  القارة  شبه  يف  البارزين 
والنثر  الشعر  نظم  ماهرا وخبريا يف  .لقد كان  انذاك  االحتياجات  يناسب  بام  الدينية  التعاليم 
باللغتني الفارسية والعربية واستقطب بذلك الشيعة والسنة , رغم انه مل يعش اال 45 سنة, الف 
, و كان  املقدسة  للعتبات  للسفر  تقريره عن ترشفه  مايقارب 40مصنفا فكان واحد منها هو 

ذلك يف سنة 1328 قمري، وعند عودته ملسقط راسه بدأ بتدوين مذكرات رحلته.
لقد بدأ رحلته املعنوية من احدى مناطق اهلند الفقرية، ومر عن طريق البحر عىل بوشهر 
والبرصة، ثم وصل بغداد والكاظمية عن طريق هنر دجلة ومن هناك اجته نحو سامراء، كربالء 

والنجف االرشف ثم عاد لكربالء.
كربالء  ثقافة  حول  والقيمة  الدقيقة  ومعلوماته   مالحظته  من  نشات  مذكراته  امهية  ان 

وايضا العلامء ناهيك عن اخلصائص التي تفردت هبا كربالء والتي وضعها يف يد القارئ.
كلامت دالليه : 

السيد حممدهارون حسينی الزنگی پوری،العتبات املقدسة, سامراء , كربالء, النجف 
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مسجد السقط يف باب جریون
كانت  باب جريون احد االبواب املتعددة املؤدية ملدينة دمشق فی الزمن املايض ، الواقعة 

يف رشق دمشق والتي يعود تاريخ بنائها اىل عهد سليامن النبي، متتلك هذه الباب امهية  كبرية 

عند الشيعة ، وعلة ذلك ان موكب ارسى وسبايا كربالء دخل دمشق منها، ولقد سقط رأس 

االمام احلسني عليه السالم يف مدخلها  عىل االرض بسبب االزدحام انذاك وقيل بسبب حجر 

رمته امرأة عجوز، وبعد ذلك بني هناك مسجدا سمي باسم مسجد السقط. 

وبعد ميض سنوات عديدة قام النواصب هبدم هذا املسجد ، ثم اعاد اتباع اهل البيت من 

الشيعة بناءة ، ولقد تكرر اهلدم والبناء من قبل النواصب والشيعة مرارا حتى منع احد الوالة 

العثامنني بعدها اعادة بنائه..

االن وبعد سنني مازالت اطالل املسجد واسواره احلديدية ترى بالعني ، وتارخيه ينتقل عن 

ظهر قلب بني الشيعة وحمبي اهل البيت:. 

هذا البحث املوجز يبني معرفة امجالية  ملسجد السقط وتارخيه، اضافة لذكر بعض مما نقل 

عنه من مصادر معتربة .

كلامت دالليه :

 مسجد السقط، باب جريون، دمشق، موكب ارساء كربالء ، االمام احلسني
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اوضاع النجف الرشف  الثقافیة الجتامعیةوالسیاسیة يف الصحافة 
الفارسیة

) تصفح يف الوثائق والتقارير  وكتاب اخبار  النجف(
امللخص: 

ان النجف االرشف منذ زمن الشيخ الطويس اىل اليوم تعد من املناطق الثقافية االجتامعية والسياسية 
يف البالد االسالمية وكان دائام ملراجع التقليد الشيعة وعلامء هذه املنطقة االثر العظيم واملهم يف العامل 

االسالمي  يرتبط علامء هذه املدينة مع املدن االخرى من خالل املقلدين الزائرين والوكالء .
ان الصحافة ايضا يف ذلك الوقت لعبت دورا مهام يف ايصال فتاوى العلامء وارتقاء الرؤية 
االجتامعية عند الناس يف كسب املعلومات املوثوقة اضافة اىل نرش الصور وخمطوطات الفتاوى 

واملساعدة  يف اجتناب الشائعات واالخبار الشفاهية .
السياسية  الثقافية  النجف  ألوضاع  يتطرق  جلدين  من  املكون  النجف  اخبار  كتاب  ان 

واالجتامعية يف الصحافة واملطبوعات الفارسية داخل وخارج ايران. 
احلوزة  علامء  دور  وايضا  كامال  االجتامعية  االرشف  النجف  اوضاع  الكتاب  يعكس   و 
هذا  وموضوعات  املعارص  الوقت  يف  والسياسية  االجتامعية  الثقافية  املناسبات  يف  العلمية 

الكتاب كلها موثقة ومستندة .
الكتاب  موضوعات  بوضع  قام  القيم  الكتاب  هذا  جلدا  تعريف  ضمن  البحث  هذا 

وتقسيمها اىل حماور عدة واستشهد بذلك من بعض اقسام الكتاب ومصادر اخرى .
كلامت دالليه :

النجف االرشف الصحافة الفارسية مراجع التقليد اخبار النجف
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The cultural, social and political Situations of Najaf in 

Persian Press

(A Glance at the documents and reports of the book “Najaf News”)
Abstract
Najaf from the time of Sheikh Tusi To the current date was one of the 

cultural, social and political Islamic lands and always influential 
Shia authorities and scholar of the city had an important role in the 
Muslim world. Najafi Scholars link with other countries has been 
established through the followrs, pilgrims and their representatives. 
Publications in those years had a significant contribution to the 
development of scholars› verdicts, and promote of social vision in 
gaining documentary news, images of handwriting, verdicts and 
also prevent rumors and hearsay. The book « Najaf News» in two 
volumes, was reflecting the cultural, political and social city of Najaf 
in the Farsi press of inside and outside of Iran. The book is an all-
faced mirror of the social situation in Najaf and the role of Najaf 
seminary scholars in the contemporary cultural social and political 
relations and its content is based on collected documents. This article 
while introducing both valuable volumes of this book, enumerates 
the contents of each volume in several axes  and on each axis cites 
parts of this book and other resources.

Key Words: Najaff Ashraf, Farsi Press, following authorities, Najaf News.
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Al-Siqt Mosque (Masjid) in the Jayrun Gate (Baab)
Among the various gates of Damascus in the old days, «Baab Jayrun» 

in the East of Damascus in which the construction date belongs to 
the era of Prophet Solomon (a.s.) is of great importance to Shiites; 
because according to historical reports, the convoy of Karbala 
prisoners entered Damascus from this gate (Baab) and due to crowd 
or throwing stone by a beldam, the holy head of Imam Husayn (a.s.) 
fell down in this place and later a mosque was built there called al-
Siqt mosque. Years later, the enemies of Ahlul-Bait (a.s.) destroyed 
the mosque, but Shiites and lovers of Ahl ul-Bayt rebuilt it again. The 
destruction and reconstruction of the enemies and Shiites repeatedly 
have done until one of the Ottoman governor banned reconstruction 
of the mosque. Now, after many years, the ruins of the mosque seen 
behind an iron fence and its oral history among Shiites and lovers 
of Ahl ul-Bayt (a.s.) has been recounted. This short article while 
introduces the al- Siqt mosque and its history, reports about the holy 
mosque from credible sources.

Key Words: Masjid al-Siqt, Baab Jayrun, Damascus, convoy of Karbala 
prisoners, Imam Husayn (a.s.) 
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bear the colonial British and Russian governments, and believed the 
economic dependence on the superpowers pave the way for political 
bondage of Muslims in the clutches of colonialism.

Mirza Rahim in his life was not safe from envy and slander of the close-
minded and ghoulish arrow; so that some malicious always tried to 
defame and denigrate his manners. 

Key words: Mirza Rahim Badkubeie, Seminary school, Najaf Ashraf, 
Najaf Seminary Board, Mortazawi School.
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The Feature of faculty founder and Mortazawi School of 

Najaf al-Ashraf

Excerpts from scientific, cultural, and social life of Thiqat ul-

Islam Haj Mirza Mohammad Rahim Badkubeie
Abstract
Mirza Rahim Badkubeie was born in the second half of the thirteenth 

century AH, and after spending the early stages of studying at the 
seminary in Baku, in order to take advantage of the great scholars 
of his day, headed to ‹Atabat in Iraq and in the seminary of Najaf, 
presented the classes of Akhund Mulla Mohammad Kazem Khorasani 
and other great scholars such as Sheikh Abdullah Mazandarani, Haj 
Mirza Hussein Khalil Tehrani, and Ayatollah Seyyed Mohammad 
Kazem Yazdi. 

Sheikh Badkubeie in Najaf, organized Najaf Seminary Board, composed 
of 25 scholars and jurists of the city in which in addition to legal, 
jurisprudential and scientific issues, had special ideas and stance 
in political issues such as constitutionalism in Iran. Badkubeie in 
Najaf, stablished Mortazavi School to educate Muslim community 
and with his pen and steps walked towards Islamic unity and 
proximity among religious sects and denominations. . He did not 
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Shiite women’s role in the revolutions of Kufa
 

Abstract
     In the religion of Islam and in particular among Shia denomination, a 

great importance is given to women and their role in social relations. 
Shia women with their fathers, brothers and their wives played a 
strong role in promoting Islamic and Shiite culture. Among Islamic 
countries, Iraq and the city of Kufa, historically, has always been 
important context of religious, cultural and social events and left 
behind vicissitudinous days. Kufa women as well as women who 
were somehow connected with the city and lived in the city had an 
important role along with men in revolutionary movements and the 
Shi’ite uprises in Kufa and stood to the death over their faith; So 
that highlighted role of some of the honorable individuals in the 
revolutionary movement and the Shi’ite uprises in Kufa is irrefutable. 
This article has introduced some of these champion ladies in three 
axes including “women in the battle of Siffin”, “Women in Karbala 
‘and’ women after Ashura event” and also has reported a short 
description of their roles and performances in the Shiite revolution 
in Kufa. 

Key words: Kufa, Shi’ite revolutions, women, battle of Siffin, Karbala, 
Ashura 
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Karbala in Notes
Abstract
Karbala the most important and the holiest city among Shiites is located 

in Iraq. The city in addition to the cultural and religious significance 
in the history of Shiism, has passed vicissitudinous days throughout 
the history of Shi’ism and always has been the epicenter of major 
events. Karbala especially in the last two centuries, has experienced 
traumatic events and over again confronted Wahhabis influx, 
rulers of other lands and even aliens. The holy city has been the 
birthplace of authors, scientists, and politicians who were in charge 
of important scientific and government posts in contemporary times. 
Karbala economy based on production and export of date palm and 
the people of this town are consisting of many tribes that have long 
been committed to hold religious ceremonies. Also in the past two 
centuries, the rest of the Iraqi people, including the Jews began to 
buy land around the city.

This article from the perspective of authors who have written about 
Karbala, introduces the city and some great individuals.

Key words: Karbala, notes, culture and civilization of Islam, Shia, Iraq.
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Healing rituals of the Husayni soil (Turbat) 
Abstract
Numerous traditions are narrated among the Shiite about the characters and 

high status of Imam Husayn (a.s.) and it is obvious to everyone that what 

a great place is the position of Sayyid al-Shuhada (a.s.) in the hearts of 

Shiites. Shiite of Imam Sayyid al-Shuhada (a.s.) put a particular respect 
to his honorable Tomb and seek bless and heal from his turbat. 

  Despite the fact that in Islam, it is forbidden to eat any dirt, eating a little 

bit of Torbat-e Imam (a.s.) for healing (Istishfa) is permissible. Imams (a.s.) 
also were considering to ask healing from the torbat of Sayyid al-
Shuhada (a.s.) tomb because God the Almighty placed leadership 
and Imamate in his generation, healing on its soil and torbat, and 
granting of the prayer next to his grave and shrine. Benefits, effects, 
and virtues of Husayni turbat are inexhaustible and unending and one 
who went there seeking healing, must first understand the position 
and status of Imam Hussein (a.s.), kiss the Clean and pure soil of that 
shrine, put it on the eyes and the accomplish the rituals of seeking 
healing, and then eat the soil as much as a pea.

This article stating virtue of seeking cure from the soil of Sayyid al-Shudada (a.s.), 
points out some rituals and manners of seeking healing from that pure turbat.  
Keywords: Imam Husayn (a.s.), Seeking cure, Turbat, Shiites, healing.



فصلنامه فرهنگ زيارت
186

Ahl ul-Bayt love and Salvation
Abstract
All Islamic sects and denominations have agreed on the necessity 

of love of the Ahl ul-Bayt (a.s.) and the true love of Ahl ul-Bayt 
as the beginning of following and obedience and also moving 
in the path of the Ahl ul-Bayt (a.s.). The holy Prophet (s.a.w.) 
considered such love as the condition of faith and a means for 
guiding to God and it is noticed in the Holy Qur’an that Muslims 
are rewarded for their friendship of Ahl ul-Bayt (a.s.). The first 
condition of loving Ahl ul-Bayt (a.s.) is obedience to God and to 
avoid sin and everyone claims the loving of infallible family of 
Ahl ul-Bayt (a.s.) should be true followers of these honorable men 
in practice;and put avoiding the sins as the frontispiece of his life. 
A person who enjoys the love of Ahl ul-Bayt in his heart flourishing 
from the Ahl ul-Bayt (a.s) cognition holds following them  as 
an obligatory and establishes a strong connection among the 
“knowledge”, “Love” and “following”. 

In the traditions to disobey the orders of God described as enmity of the Ahl ul-

Bayt (a.s.) and apparent affection, without adherence to the law and shari’ah 

is considered futile. The love of Ahl ul-Bayt also is expressed as atone for the 

sins which have committed from ignorance, and unawareness. 

This article, based on the Quran and traditions, stated love of Ahl 
ul-Bayt (a.s.) a condition of salvation and adherence to the law 
as a sign of love, and affection as atone for the inadvertent sins. 
Key words: Ahl ul-Bayt, love, knowledge, law, salvation.
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Respect for the members of the Holy Prophet’s Household 

(Ahl ul-Bayt) from the Sunni perspective
Abstract
One of the common features between Shia and Sunni is respecting and 

honoring the dignity of the Ahl ul-Bayt (a.s.). All Sunni - except 
Wahhabis – love Imams of Ahl ul-Bayt (a.s.) as the holy Prophet’s 
offspring and go to visit their graves. Sunni tradition sources are rich of 
traditions in which the virtues of Ahl ul- Bayt (a.s.) are enumerated and 
their love and friendship is ordered. Although Sunni as well as Shiite 
do not believe in Imamate of the holy Prophet’s offspring but hold a 
special Respect for the shrines  of Ahl ul-Bayt and go forth sometimes to 
visit their holy graves. Even some Sunni like Shia seek recourse through 
Imams of Ahl ul-Bayt (a.s.) and know them the grace intermediate of the 
Lord. Sunni books also addressed the issue of intercession and there are 
many hadiths about it. This article is aimed to one of the commonalities 
between Shiite and Sunni, namely respect for Ahl ul-Bayt (a.s.) and on 
the four basis of some hadiths in Sunni books, upon four pillars of “love 
of Ahl ul-bayt”, “Pilgrimage”, “resort” and “courage” is examined. 
Key words: Sunni, the love of Ahl ul- Bayt, pilgrimage (Ziyarah), resort, 

courage.


