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 «اهل بقً»و اصطالحي معـوي لغوي فرق 

ي افراد به دو معـا كاربرد دارد.معـاي لغوي و معـاي اصطالحي؛ معـاي لغوي شامل مهه «اهل بقت»

حتي در برخي روايات از مفامين كه بقش از سه  شود،وابستگان ديگر مي خاكواده ماكـد فرزكدان، مهرسان، و

 ياد شده است: «اهل بقت»ماكد و حتي گربه خاكگي كقز با عـوان روز در خاكه مي

 : قال: قال رسول الل  ه  عن سليمان بن حفص البصري، عن أبي عبد الل  ه ...

    .هل البيت يأكل ما أدركليلة الثالثة فهو من أالضيف يلطف ليلتين فإذا كانت 
 

 1، حديث ةاب )ان الضيافث جالجث أيام( 372، ص  5 ، ج)ط اإلسالٌيث(أصٔل اكيف

 

ية  ها من أة: فى الهر  بى عبداللهأعن ن عم ار ب....عن معاو  أ من سؤرهاويتوض  هل البيت أن 

 

 كوشقده آن از كه آبى بو توان مى و آيد مى شامر به خوكه اهل از حقوان اين: فرمود گربه دربورهصودق اموم

 .گرفً وضو

 

 ، 335، ص  1تٓذيب األحاكم)ط إسالٌيث(، ج 

 24)ةاب املياه وأحاكٌٓا وٌا جئز اتلطٓر ةّ وٌا ال جئز(، حديث   

 



و ...را  حمدود به كوعي عبادت « حج»، « صالة»مػاهقم متعددي ماكـد  رسول خدا مهاكطور كه ويل 

را خارج كؿودكد، «صالة»اي  و احؽا  خاص معرف ي كردكد و ساير ماادي  خاص، در وقت خاص و با رش

خماوص  «اهل بقت»سـفت  قرآن ودر اصطالح پس  .حمدود كؿوده اكدكقز  را  «اهل بقت»ي ماداقي دايره

 دؤمـني، فاصؿه زهرا وحسـنياپـج كػر است. رسول خدا، امري 

د رسول خدا  بقت خويش را به مسامكان معرف ي كؿودكد كه در ايـجا به  معـاي واقعي اهل ،در موارد متعدف

 :شوددو كؿوكه مفمف آن اشاره مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مبوهؾهدر   ريف اهل بقًمع

اج كقشابوري در  مسؾ باهؾه پس از روايت كرده اكد كه در جريان م « سـن »و ترمذي  در «صحقح»م بن حجف

خود معرف ي  اهلرا  را فراخواكدكد، آهنا  و حسـني ادؤمـني و حرضت زهراامري ايـؽه رسول خدا 

 كردكد:

 

 َ ّ هُ ع َّّى الل ّ هِ َصل ا نَزَلَْت هَذِهِ اْلآيَةُ: }فَقُْل تَعَالَوْا نَْدعُ َأبْنَاءَنَا وََأبْنَاءَكُْم{ دَعَا رَُسوُل الل َّّ ا وَفَاََِِةَ وَلَم  ّ ََ عََلِْ َّّ َلَِِْْ وََسَّ
 َأهْلِي هَؤُلَاءِ  ّمَّ اللهُ وََحسَنًا وَُحسَيْنًا فَقَاَل: 

 

  ـهق 1324، داراتلأصيو،، 341ص  5صحيح مسيً،ةاب ذنر فضائو أصحاب انليب، ج 

 

 

 َّّ َّّى الل ّ هِ َصل َ وَُأنْزِلَْت هَذِهِ الآيَةَ }فَقُْل تَعَالَوْا نَْدعُ َأبْنَاءَنَا وََأبْنَاءَكُْم{ الآيَةَ، دَعَا رَُسوُل الل ا وَف  ّ ََ عََلِْ َّّ اََِِةَ هُ عََلَِِْْ وََسَّ
هُّمَّ هَؤُلاَءِ َأهْلِيوََحسَنًا وَُحسَيْنًا فَقَاَل:  َّّ  .الل

 

 داند اين حديث را صحيح مي محدث سلفي الباني
 

 ، مهتتث املعارف لينرش واتلٔزيع2633، حديث 733،ص ،نتاب املِاكب)تعييلات ابلاین( سنن اىرتٌذي











 اّم سؾؿه يدر خوكه حديٌ كسودر   معّريف اهل بقً

 كـد:ي در كتاب خود كؼل میترمذ 

را فراخواكد و   و حسـنی عؾی و فوصؿه  ی اّم سؾؿي  كوزل شد، سپس رسول خدا  تطفر در خوكه یآيه

ايـون اهل بقً من هستـد پس رجس و !  سپس به خداوكد عرض كرد: پروردگورا  ،آن هو را بو عبو پوشوكقد

ن حول اّم سؾؿه پقش رفً و عرض كرد: ای رسول خدا آدر ان. از آهنو دور كن و آهنو را مطّفر گرد اپؾقدی ر

بر خر و كقؽی هستی و فرمود: تو در جويگوه خودت  من هم داخل آهنو )اهل بقً( هستم. رسول خدا 

  {ولی از اهل بقً )اصطالحی( كقستی}

 2676، نتاب املِاكب، حديث )تعييلات ابلاین(سنن اىرتٌذي

 

 گويد:كـد، سپس میكؼل می روايت ز روايتی مشابه اينترمذی در چـد صػحه بعد كق 

 

 البوبهذا هذا حديٌ حسن صحقح و هو أحسن شئ روی فی 

 2761، نتاب املِاكب، حديث  )تعييلات ابلاین(سنن اىرتٌذي

 

 .روايت را صحيح ميداند ني محد ث برجسته سلفي هر دوالبا
 

 

 









 : وهويتوّسط عومل حتريف حديٌ ثؼؾنی

 

د الغـقامن از عؾامي وهايبعبد اهلل ب ر در اجلامعة اإلسالمقة)استاد  و  ن حمؿف در كتاب  (همديـه مـوف

بر صحقح  «رشح لعؼقدة الواسطقةلاجلؾسات الطالبقة »و  «السبائك الذهبقة برشح العؼقدة الواسطقة»

 كاميد.بـدد و حديث معروف ثؼؾني را به صور عجقبي حتريف ميغ ميومسؾم در

، و باشدمي سـگدو چقز ارزشؿـد و گرانو به معـاي  یمثـف « ثؼؾني»مهاكطور كه واضح است لػظ 

 ي معرف  ثؼؾنيرا به عـوان « اهل بقت»و« كتاب اهلل» ،كـدكؼل ميدر صحقح خود كه مسؾم  روايتي

 كـد. را به آن اضوفه مي« سـّتي»لػظ اّمو غـقامن، بو حتريػي آشؽور  ،داميكمي

 يبودن كؾؿه ػظ با مثـیاصاًل در صحقح مسؾم كقست ، اضافه شدن اين ل عالوه بر ايـؽه  اين كؾؿه

 ثؼؾني كقز كاسازگار است.

در صحقح مسؾم آمده است كه راوی از زيد بن ارقم پرسقد: آيا مهرسان پقامرب از اهل بقت  مهچـني 

كساكی  اهل بقت ستـد،اما مـظور ازاو ه او هستـد؟ زيد بن ارقم پاسخ داد: از اهل بقت )لغوی(

 هستـد كه صدقه بر آهنا حرا  است )كه زكان پقامرب(.  

زيد بن ارقم در پاسخ به اين سؤال كه آيا مهرسان رسول  ،صحقح مسؾممهني  در روايت بعدی در

 گويد: می ،خري خدا، اهل بقت او هستـد يا

، چه بسا زكی با مردی يک عؿر زكدگی كه ! قسم به خدا مهرسان رسول خدا اهل بقً او كقستـد

مـظور از اهل بقت آهنايی  ،رودمي و قومش و به خاكه پدرمقؽـد، ولی در آخر عؿر صالق گرفته 

 .هستـد كه صدقه بر آهنا حرا  است 



 

 ی جالب اين است كه غـقامن با حتريػی آشؽار مقگويد: كؽته

راوی كه آيو مهرسان رسول خدا، اهل بقً او  ه سمالاسً كه زيد بن ارقم در پوسخ به ددر صحقح مسؾم آم»

 « !گػً: بؾه ! آهنو اهل بقً رسول خدا هستـدستـد يو خر؟ ه

 

 

ٔاسطيث، تال د اىغِيٍان،ص ستائم اذلْتيث برشح اىعليدة ال ٍّ  ،352أيلف عتد اهلل ةَ حم

 ْ.ق 1321اةَ اجلٔزي،  دار 

 

ٔاسطيث،  د ةَ اهلل عتد فتأيلاجليسات اىطالةيث لرشح اىعليدة  ال ٍّ  342ص اىغِيٍان، حم

 ق.ْ 1322 اجلٔزي، اةَ دار 

 
 

 

 

 



















 ختؾف  عويشه از دستور قرآن كريم

سوره احزاب  33در تػسري خود در ذيل آيه « ة آكدليسابن عطقف »شم هجري ش مشفور اهل سـفت در قرن مػرسف 

 مقگويد:

 

را خواكد، آن قدرگريه كرد تو  ايـؽه مخور « وقرن يف بقوتؽنّ »ي ثعؾبي و غره كؼل كرده اكد زموين كه عويشه آيه»

 «)مؼـعه يو چودر( او خقس شد.

 گويد:سپس ابن عطقه مي

ي عويشه، رشكً او در جـگ مجل بود و مهون وقً هم عاّمر به او گػً: خداوكد تو را امر كرده عّؾً گريه»

 «كه مالزم خوكه ات بويش و از خوكه ات برون كقويي.

 

  ...خمارها عائشة رضي الل  ه عنها كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى تبل   ر الثعلبي وغيره أن  وذك

قال لها  قال القاضي أبو محمد: وبكاء عائشة رضي الل  ه عنها إنما كان بسبب سفرها أيام الجمل وحينئذ  
 الل  ه أمرك أن تقري في بيتك. ار: إن  عم  

 
ٔجزي، اةَ عطيث األُدليس   ، 272ص  3 ـه.ق(،ج  435)املّحرر ال

د، دار اله ٍّ     ـه.ق 1333ب اىعيٍيث،تحتليق/ عتد السالم عتد الشايف حم

 







 ی حمّؿد بن اي بؽر به معوويهكومه

 

ئل وبرخي از فض پس از برشؿردنو  كومدگؿراه و مـحرف ميويه او را وتـد به مع در كومه اي  بؽريحمّؿد بن ا

، تو لعنی ـيكمؼويسه   ي كه خود را بو عيل بن اي صولىكقست يدر حّد و ت ويد:گبه او مي ممـنی ادامر

   .ين خدا بوده ايددتو و پدرت درصدد دشؿـي  رهافرزكد لعنی هستي و مهو

 

 معوويي إىل بؽر أي بن حمؿد وكتى

 

 بسم اهلل الرمحن الرحقم

 أمو. اهلل واليي ألهل مسؾم هو. ممن اهلل صوعي أهل عذ سالم. صخر بن الغووي إىل بؽر أي بن حمؿد من

 به حوجي وال ، قوته يف ضعف وال عـً بال خؾؼو خؾق وقدرته وسؾطوكه وعظؿته بجالله اهلل فنن بعد

 عؾؿه عذ اختورهم ثم ، ورشقدا وغويو ، وسعقدا شؼقو مـفم وجعل ، عبقدا خؾؼفم ولؽـه ، خؾؼفم إىل

 وائتؿـه ، لوحقه واختوره ، برسولته فوختصه ، وسؾموآلهعؾقهاهللصذ حمؿدا مـفم واكتخى فوصطػى ،

 ربه سبقل إىل فدعو ، الرشائع عذ وذلقال ، الؽتى من يديه بنی دو مصدقو رسوال وبعثه ، أمره عذ

 وابن أخوه ـ وسؾم وأسؾم ، ووافق وصدق ، وأكوب أجوب من أول فؽون ، احلسـي وادوعظي بوحلؽؿي

 ، هول كل فوقوه ، محقم كل عذ وآثره ، ادؽتوم بولغقى فصدقه ، السالمعؾقه صولى أي بن عيل عؿه

 األزل ، سوعوت يف لـػسه مبتذال يزح فؾم سؾؿه وسومل ، حربه فحورب ، خوف كل يف بـػسه وواسوه

 تسومقه رأيتك وقد. فعؾه يف له مؼورب وال ، جفوده يف له كظر ال سوبؼو برز حتى ، الروع تومؼومو



 وأصقى ، كقي الـوس وأصدق ، إسالمو الـوس أول ، خر كل يف السوبق ادزز هو وهو. أكً وأكً

 كًأ تزل مل ثم. الؾعنی ابن الؾعنی وأكً. عم ابن الـوس وخر ، زوجي الـوس وأفضل ، ذريي الـوس

 وتبذالن ، اجلؿوع ذلك عذ وجتؿعون ، اهلل كور إصػوء عذ وجتفدان ، اهلل لدين الغوائل تبغقون وأبوك

 من بذلك عؾقك والشوهد ، خؾػته ذلك وعذ ، أبوك موت ذلك عذ. الؼبوئل فقه وختولػون ، ادول فقه

. وسؾموآلهعؾقهاهللذص اهلل لرسول والشؼوق الـػوق ورؤوس ، األحزاب بؼقي من إلقك ويؾجل يلوي

 عؾقفم اهلل فلثـى الؼرآن يف بػضؾفم ذكروا الذين أكصوره ، الؼديم وسبؼه ادبنی فضؾه مع لعيل والشوهد

 دموءهم وهيريؼون ، بلسقوففم جيولدون ، حوله وكتوئى عصوئى معه ففم ، واألكصور ادفوجرين من ،

 وهو ، بعيل كػسك تعدل ـ الويل لك يو ـ فؽقف ، خالفه يف والشؼوء ، اتبوعه يف الػضل يرون ، دوكه

 ، عفدا به وآخرهم ، اتبوعو له الـوس وأول ولده وأبو ووصقه ، وسؾموآلهعؾقهاهللصذ اهلل رسول وارث

 ابن لك ولقؿدد ، ببوصؾك استطعً مو فتؿتع! عدوه؟ وابن عدوه وأكً ؛ أمره يف ويرشكه برسه خيزه

 العوقبي تؽون دن يستبنی وسوف. وهي قد وكقدك ، اكؼه قد كأجؾ فؽلن ، غوايتك يف العوص

 ، بودرصود لك وهو. روحه من وأيسً ، كقده أمـً قد الذي ربك تؽويد[  إكام]  أكك واعؾم. العؾقو

 .اهلدى اتبع من عذ والسالم ، الغـوء عـك رسوله وأهل وبوهلل ، غرور يف مـه وأكً

 

 

 ، 118 - 117ق(، ص  ـه 313ُرص ةَ مزاحً) وكعث صفني،

د ْارون ٍّ  حتليق/ عتد السالم حم

 ْ.ق  1311دار اجليو، 

 








