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  المقّدمــةالمقّدمــة
 

أحصــى كــل شــيء عــددا، ورفــع بعــض خلقــه علــى بعــض احلمــد هللا الــذي .. احلمــد هللا رب العــاملني 
مل يكن له شريك يف امللك وال يكون أبدا، وأشهد إله إال اهللا وحده ،فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن ال 

دا، فمـا أزكـاه أصـال وأعظم به حبيبـا مؤيـَّ به عبدا سّيدا، أن حممًدا عبده ورسوله ، وصفيُّه وخليُله، أكرِم
وأئمــُة .. االهتــدا  وعلــى آلــه وأصــحابه جنــومُ .. م عليــه ضــجعا ومولِــدا، صــلى اهللا وســلَّ وأطهــره مَ , ِتــداوحمَْ 

 . دابّ ا مؤ ا خالدً وسالمً  صالةً  ..االقِتدا 
 

ك محيــد كمــا صـليت علـى إبـراهيم وعلـى آل إبـراهيم ، إنـ  ، علـى حممـد وعلـى آل حممـد اللهـم صـل
 كما باركـت علـى إبـراهيم وعلـى آل إبـراهيم إنـك محيـد جميـد،  وبارك على حممد وعلى آل حممد  ، جميد
 :د ـأما بع ..
 

، وحمبــَة مــن أحــبَّهم  حمبــَة رســول رّب العــاملني ..  الــّدين واجبــاتأعظــم  إّن مــن.. إخــواين القــرّاء 
ت يف اســتقرّ وقــد  ،علــى mجهــم القــومي  الســريَ م و ، وتــوقريَهم واحــرتاَمهالغــّر امليــامني  أصــحابهو  أهلــه مــن

ـــٌة رفيعـــةٌ  ، الّصـــادقني نفـــوس املـــؤمنني  رســـول رّب العـــاملني ،لقـــرqم مـــن  الطّـــاهرين ؛ ل البيـــتألهـــ مكان
 إيلَّ  أحبّ  والذي نفسي بيده لقرابة رسول اهللا : ( ، حىت قال أبو بكر  الشريف واتصاهلم بنسبه

يف كـل صـالة، وقُرنـوا يف حـديث الثقلـني  الصـالة علـيهم مـع النـيب  ُشـرعت،  1) أن أصل من قرابيت 
 . 2)اهللا  أذكركم اهللا ، أذكركم: (بقوله  بكتاب اهللا، ووصى qم احلبيب 

 
 .عليهم السالم  ل البيتأهيف رحاب  السطورسنعيش هذه  ألجل ذلك

 عديد احلصى والّرمل يف الفلواتِ       ساعةٍ اهللا يف كل  عليهم سالمُ 
 اجلنّـاتِ  وبشـرى هلم لُقياه يف      قُرىب النيبِّ حممـدٍ ا هلم ئـً هني

 3 به شرُُفوا حىت استنارت حيـا�ْم      وأخراهُم بالِبشر والربكـاتِ 
                                                 

 ) .1759: ، ومسلم  3508: البخاري ( متفق عليه  1
 .يف هذا الشأن  ديث زيد بن أرقم سيأيت قريباً ـ إن شاء اهللا ـ ح 2
 .حممود آدم حفظه اهللا / من شعر األستاذ األديب  3
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على  الضوءَ نلقي صهم ، و شيًئا من فضائلهم ، ونعرض بعًضا من خصائ ـ مبشيئة اهللا تعاىل ـ  سنذكر

وواجباً يف  .. باعتبارها فرضًا علينا رضوان اهللا ، عليهم مودة أهل البيتبعض اجلوانب املهمة اليت ختّص 
 ..أعناقنا 
 

 وَمنزُِل وحٍي ُمقِفَر الَعَرصـات مدارُس آياٍت خلـت مـن تالوٍة 
 مغاويُر حنّـارون يف السـنوات وقد كـان منهم باحلجـاز وأهُلها
 ذي السَُّورَات وجربيَل والقرآنِ  إذا َفِخـروا يومـًا أتـوا مبحمـٍد 
 أحباَي ما عاشـوا وأهُل ثقات َمالمـَك يف أهـل النبـي فإmـمْ 
 وأهجُر فيكم أسـريت وبنـايت  أحبُّ قصيَّ الرحِم من أجل حبكمْ 
�ـم رشـًدا ألمـرَي إmـْم   على كل حاٍل ِخريُة اخلِْيـرات ختريَّ
 ايتوزِد حبَّهم يا رب يف حسنـ فيـا رب زدين يف يقيين بصيــرةً 

1
 

 
 ..مرحًبا بأهل البيت 

ـــا ُعـــ
ّ
: ( لـــى ، مـــا كـــان يلتقـــي بنـــٍيب أو رســـول إال وحيّييـــه قـــائالً إىل الّســـموات العُ   ّرســـول األعظـــمرج بالمل

ـــاِلحِ  َواْألَخِ  ، الصَّـــاِلحِ  بِـــالنَِّيبِّ  َمْرَحًبـــا دخلـــت أّم هـــانئ أخـــُت علـــي بنـــت أيب .. ويف عـــام الفـــتح ،  2 ) الصَّ
ودخلـت ،  3.. )  َهـاِنئٍ  بِـأُمِّ  َمْرَحًبا : (وهو يغتسل ، فلّما رآها ، حّياها بقولـه  على النيب   طالب

 َعنْ  َأْجَلَسَها ُمثَّ .. )  بِابـَْنِيت  َمْرَحًبا: ( يف مرض موته ، فرّحب qا ، قائالً هلا   فاطمة الّزهراء على أبيها
ا  4 َميِيِنهِ 

ّ
مثّ ،  ، وضـع يـده علـى صـدره اجلليل جابر بن عبد اهللا الباقر على الّصحايب  ُحمَمَّدُ دخل ، ومل
 . 5.. )  َأِخي اْبنَ  يَا ِبكَ  َمْرَحًبا: (  جابر قال له
 

                                                 

 .من قصيدة طويلة لِدعبل اخلزاعي ) 11/103(معجم األدباء : انظر 1
 ) . 163: ، مسلم  349 :البخاري ( متفٌق عليه  2
 ) . 336: ، مسلم  357: البخاري ( متفٌق عليه  3
 ) . 2450: ، مسلم  3623: ي البخار ( متفٌق عليه  4
 ) . 1218: ( رواه مسلم يف صحيحه  5
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إلـيكم أهـدي ) ..  مرحًبا بأهل البيت: ( قائالً هلم .. أحّيي كّل أهل البيت ..  ورقاتيف هذه ال.. وأنا 
واحلـديث عـن مجيـل .. الكالُم عـن منـاقبكم فـ.. م لك سطّرُ�ا ّصفحاتهذه ال.. وأزّف أشواقي  ،حتّيايت 

قال اآلجري ـ رمحـه اهللا ـ ..  أمواتًا وأحياًء .. صغارًا وكبارًا .. رجاالً ونساًء ..  فمرحًبا بكم.. خصالكم 
، وإكــراُمهم واحتمــاهلم، وحســُن مــدارا�م حمبــُة أهــل بيــت رســول اهللا : واجــٌب علــى كــل املســلمني : ( 

 . 1) الدعاُء هلم والصُرب عليهم، و 
 

وأن ينفــــع هــــذا اُجلهــــد ،  لأن يتقبّــــ.. ء اإىل خــــالق األرض والّســــم.. إّين أرفــــع كّفــــي بالــــّدعاء فــــ.. وبعــــد 
 ، وأســاتذيت والــديّ عفــو عــّين وعــن وأن ي،  ســجل حســنايت يفوأن جيعلــه  وســطّرت ، املســلمني مبــا كتبــت

والصـالة والسـالم علـى خـري اخللـق ، العـاملني  واحلمـد هللا رب،  على إمتام هذا البحث من أعانين لّ عن كو 
 . د وعلى آله وصحبه وسلمسيدنا حممّ  ، أمجعني
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 :لألهل واآلل : التعريف اللغوي : أوال 

وأَْهُل ،  َمن َيِدين به: وأَْهُل اِإلسالم ... أَهل الرجل وأَْهُل الدار:  اَألْهل (: قال ابن منظور  :األهل 
  . 1 .. ) َأَخصُّ الناس به:  وأَهل الرجل،  ُسكَّانه: وأَْهُل البيت، ُوالتُه: َألمرا

 

وآل  : (قـال ابـن منظـور ،  2 َرَجـع: آل الشـيُء يـَـُؤول َأوالً ومـآالً ،  الرجـوع: ) اَألْول( مـن  :أما اآلل 
ــ: الرجــل  ر يف التقــدير ابــدلت اهلــاء فصــأهــل مث أ : أوليــاؤه ، أصــلها: ه ،وآل اهللا ورســوله أهُل

 . 3 ) ازتان أبدلت الثانية ألفً مفلما توالت اهل، ل أأَ 
 

 إطالقُ  رفصار العُ ولكن ، واحد  معىنً  ىعل ندالان ، يمرتادفلفظان آلل واألهل ا ا تقدم يتضح أنّ فممّ 
الرِّْجَس َأْهَل ِإنََّما يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم ( : لقوله عز وجل  ، لفظ أهل البيت على آل النيب 

 ، بالنيب  انصرف إىل من له نسبٌ ) أهل البيت (  : مىت ما أطلق لفظف،  33:األحزاب ) اْلبَـْيِت 
من آل  كأن تقول فالنٌ ،  خالفاً لغريه فالبد من إضافة اسم إىل املراد  بذلك لعلو نسبه وشرفه ، ختصَّ او 

 . خالدٍ 
 

 : ألهل البيت:  شرعيالتعريف ال: ثانًيا 
علـــى إيـــراد قـــول مجهـــور هنـــا اٍل كثـــرية ، وسأقتصـــر علـــى أقـــو ) أهـــِل البيـــت ( لـــف النّـــاس يف حتديـــد اخت

العلماء يف هذه املسألة ، حرًصا على االختصار ، فجمهور العلماء ينّصون على أّن املراد بأهل البيـت 
 :قولني ، وقد اختلف أهل العلم يف حتديدهم إىل  الذين ُحرمت عليهم الزّكاة: هم 
  
وهـــم آل علـــي وآل العبـــاس وآل جعفـــر وآل عقيـــل وآل  ،بنـــو هاشـــم فقـــط  أmـــم : القـــول األول)  1

 . 4 وأمحد يف رواية عنه احلارث ، وهذا هو قول أيب حنيفة ومالك
                                                 

 .مادة أهل ) 11/29(لسان العرب  1

 .مادة أول ) 11/33(لسان العرب  2

 .مادة أهل ) 11/31(لسان العرب  3
 . 2/153، واملنتقى للباجي  7/339عمدة القارئ للعيين  4
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 2 ، ورواية عن أمحد 1 رمحه اهللا وهو قول الشافعي ،املطلب  هاشم وبنو بنوهم  : الثاني القول)  2 
،  3) إمنـا بنـو هاشـم وبنـو املطلـب شـيء واحـد ( :كما يف صـحيح البخـاري   يب واستدلوا بقول الن، 
وإمنــا حنــن وهــم شــيٌء واحــٌد ،  ، وال إســالمٍ  جاهليــةٍ  يف إنــا وبنــو املطلــب ال نفــرتقُ ( :  أيًضــا  لاقــو 

  . ولعّله الراجح،   ( 4وشّبك بني أصابعه 
 

شـبيٌه  الرسول نَّ بهلَ اتِّصامع أّن ، لقرابة باليس ّزوجّية و البيت بال أهلهّن من ف : أّما نساء النبي 
 يف الـدنيا واآلخـرة الرسـول  زوجـاتُ فأّمهات املـؤمنني ،  غُري مرتفع اتصاٌل مؤبٌد باقٍ  هألنَّ  ، بالنََّسب

  .كما ذكر أهل اللغة ،  ه ئِ ه وأقرباالّرجل وذريتِ  طلق على أزواجِ ي) اآلل ( خاصًة وأّن مصطلح ، 
 

 إذ قال موسى ألهله إين آنست نـاراً : (  تعاىل عن موسىقال اهللا :  الكرمي ستعمال القرآنوهو أيًضا ا
رمحـــة اهللا وبركاتـــه علـــيكم أهـــل  : (وزوجـــه  عـــن إبـــراهيمَ  اهللا وقـــال ، زوجتـــه الـــيت كانـــت معـــه: وأهلـــه ) 

 .  73هود  )البيت إنه محيد جميد 
 

مـن  للمجلسـي ، روايـات تفيـد أّن زوجـات النـيب يف تفسـري القّمـي وحبـار األنـوار  ـ أيًضـا ـ وقـد جـاء
 ا الســوءَ احلمــد هللا الـذي صـرف عنّـ ( : دفاًعـا عـن زوجاتـه قصــة اإلفـك يف قولـه منهـا : أهـل البيـت 

  . 5 ) البيت أهلَ 
 

 : إلى أقسام ثالثة ) أهل البيت ( ومنهم من قّسم 
 .وهم من آمن من بين هاشم وبين املطلب : سب بيت النَّ  -1
 .فكانت معه يف مسكنه  لليت تزوّجها رسول اهللا : كن يت السَّ ب -2

                                                 
 . 2/69األم للشافعي كتاب  1
 . 112-4/111املغين البن قدامة  2
 .)  4229(  : يف صحيحه البخاريرواه  3
 . )  2980: ( صحيح أيب داود يف صححه األلباين و ، )  2980 ( : يف سننه داود رواه أبو 4
 . 3/424 : صايفال،  2/76 : تفسري القمي، 155،  22/154 : األنوار للمجلسي حبار،  563 : للصدوق اخلصال: من كتب الشيعة   5
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 وهــو مـن دخــل يف بيــت النبـوة بســبب التقــوى واإلميـان ، فــالتحق برســول اهللا : شــريف بيـت التّ - 3
  .، ال دًما وحسًبا ونسًبا إمياناً وتصديقاً وإتباعاً 

 
فـــأجلس كـــل واحـــد منهمـــا علـــى  دعـــا حســـناً وحســـيناً ، أن النـــيب ( : وائلـــة بـــن األســـقع فقـــد روى 

اللهــم : مـن حجـره وزوجهــا ، مث لـف علـيهم ثوبـه ، مث قـال  ـ رضـي اهللا عنهـا ـ فخـذه ، وأدىن فاطمـة
 . 1 )من أهلي  وأنت: يا رسول اهللا وأنا من أهلك ؟ فقال : فقلت  ،، قال وائلة  أهليهؤالء 

، وكقـول  ، وإمنا هو من أتبـاع النـيب وائلة بن األسقع من بين ليث بن بكر بن عبد مناة  ومعلوم أنّ 
 . 2 ) ا أهل البيتمنّ هو  : ( عن سلمان الفارسي  علي 

 

                                                 

 ، وصـــّححه األلبـــاين يف هـــذا إســـناٌد صـــحيح: وقـــال  2/152: الكـــربى  هيف ســـنن البيهقـــي، و )  61/  9( اإلحســـان : رواه ابـــن حّبـــان يف صـــحيحه  1
 .)  10/99 : (التعليقات احلسان على صحيح ابن حّبان 

أمــا  ، "إســناده صــحيح علــى شــرط الشــيخني") :  8/179 (ســلة الضــعيفة وقــال األلبــاين يف السل ، ) 11/198( أيب شــيبة يف مصــّنفه أخرجــه ابــن   2
، ارجــع إىل كــالم الشــيخ األلبــاين يف السلســلة  ، لكنــه يصــّح موقوفًــا علــى علــي  فــال يصــّح مرفوًعــا عــن النــيب ) ســلمان مّنــا أهــل البيــت : ( حــديث 
 ) .3704(الضعيفة 
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 : فضائل أهل البيت كثرية مشهورة، وحماسنهم عظيمة منثورة، منها
 

 :عليهم الّسالم  أهل البيتآية في بيان مكانة 
ْسُنتَّ َكَأَحٍد ِمَن النَِّساِء ِإِن اتـََّقْيُنتَّ َفَال َختَْضْعَن بِاْلَقْوِل فـََيْطَمَع الَِّذي ِيف يَا ِنَساَء النَِّيبِّ لَ ( : تعاىل اهللا  لاق

َوقـَْرَن ِيف بـُُيوِتُكنَّ َوَال تـَبَـرَّْجَن تـَبَـرَُّج اْجلَاِهِليَِّة اْألُوَىل َوأَِقْمَن الصََّالَة ) 32(قـَْلِبِه َمَرٌض َوقـُْلَن قـَْوًال َمْعُروفًا 
 ِإنََّما يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت َويَُطهِّرَُكْم َتْطِهيًراَوَآِتَني الزََّكاَة َوَأِطْعَن اللََّه َوَرُسوَلُه 

)33(  
 

واملنزلة كغريكنَّ من  يا نساء النيبِّ لسنتَّ يف الفضلِ :  تقولف نزلت هذه اآليات ختاطب نساء النيب 
وال خترجن منها إال , واْلَزْمَن بيوتكن فيه تكّسر ،َلنيِّ  فال تتحدثن بصوتٍ  ،إن عملنت بطاعة اهللا , لنساءا

الصالة أقمن و  ،اجلاهلية األوىل يف األزمنة السابقة كما كان يفعل نساء , وال ُتظهرن حماسنكن, حلاجة
األذى إبعاد و , التزكية : أال وهو !! هلدف  ااهللا qذ إمنا أوصاكنّ ,   وأطعن اهللا ورسوله,  الزكاة آتنيو 

 . كم غاية الطهارةنفوسِ تطهُري و ،   يا أهل بيت النيب عنكم والسوء
 

 والذي كان من رمحته واملنزلة الفخيمة ألزواج النيب هان باملكانة العظيمة ، وِّ نَـ فهاتان اآليتان الكرميتان تُـ 
ـ رضي اهللا عنهم ـ يف من فاطمة وعلي واحلسن واحلسني ـ أن أشرك كال صلوات ريب وتسليماته عليه  ـ 

 ، فعن هذا الفضل العظيم واخلري العميم الذي امنت اهللا ـ تعاىل ـ به على أهل بيته الطيبني الطاهرين
ُن َعِليٍّ َفَأْدَخَلُه ُمثَّ َغَداًة َوَعَلْيِه ِمْرٌط ُمَرحٌَّل ِمْن َشْعٍر َأْسَوَد َفَجاَء احلََْسُن بْ  َخرََج النَِّيبُّ : (  قالت عائشة

َا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب  : ُمثَّ قَالَ  ، َجاَء احلَُْسْنيُ َفَدَخَل َمَعُه ُمثَّ َجاَءْت فَاِطَمُة َفَأْدَخَلَها ُمثَّ َجاَء َعِليٌّ َفَأْدَخَلهُ  ِإمنَّ
 .1) َعْنُكْم الرِّْجَس أَْهَل اْلبَـْيِت َويَُطهِّرَُكْم َتْطِهريًا

 
، ولذلك  2عليه صورة رحال اإلبلأي ) مرّحل ( هو الكساء ، وكان كساًء من شعر أسود ، ) املِرط ( و

                                                 
 ) .2424( : يف صحيحه رواه مسلم  1
 ) .14/58( لى مسلم شرح النووي ع 2
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علي وفاطمة واحلسن واحلسني رضوان اهللا عليهم ، كما أخربتنا أّمنا : ّمسي هؤالء األربعة بأهل الكساء 
فَأْذِهْب ، لَّهمَّ هؤالِء أهُل بييت ال: ( قال  ، ويف رواية أخرى عند الرتمذي ، أنّه عائشة رضي اهللا عنها 

ْرُهْم َتْطِهرياً ، َعْنهُم الرِّْجَس  بأّن يلحقوا qذه الفضيلة ، فتقّبل اهللا دعاءه هلم ،  دعا هلم ،  1 ) وَطهِّ
من  نعمةٌ  ، همالرجس عنهم وتطهريِ  فكان يف إذهابِ بنّص اآلية ،  وطّهرهم كما طّهر اهللا نساء النيب 

 .من اهللا وفضل  ليهم ، ورمحةٌ سبغها عأاهللا 
 

لو كان نساؤه من أهل بيته  ، إذْ البيت  أهللْسَن من  إّن نساء النيب  : قال بعضهم !!ال ـوهنا إشك
 أنّ :  اجلوابو ،  بضمري املؤنث أي)  الّرجس عنكنّ  ذهبإّمنا يريد اهللا ليُ  ( : ـ وتعاىل سبحانهـ لقال اهللا 

  ، ريذكتالضمري ّلب غُ فإذا اجتمع الذكور واإلناث يف اخلطاب ،  ناثاإلذكور و يشمل الأهل البيت 
، ولو قلنا  يشمل الرجال والنساء) وأقيموا الّصالة وآتوا الزّكاة ( :  كقوله تعاىل،  كشأن كثري من اآليات 

 .وهذا باطٌل باإلمجاع ! أيًضا  ، رضي اهللا عنها) فاطمة ( بإخراج النساء من هذه اآلية ، ألخرجنا 
 
بعــدها مــن اآليــات ، يؤكــد مبــا ال يــدع جمــاالً للشــك ، أّن نســاء  اآليــة ، ومــا قبلهــا ومــا هــذه إّن ســياق مثّ 

 عنـدما كـان عكرمـة مـوىل ابـن عبـاسهّن املخاطبات يف األصل qذه اآلية ، حـىت بـالغ بعضـهم ك النيب 
يقصــد أّن أهــل  ، 2 ) أهــل بيــت النبــوة هــم نســاؤه أنّ ، مــن شــاء باهلتــه ( :  خيــرج يف األســواق ويصــيح
 قــاللــيس األمــر كمــا فقــط دون غــريهّن ، لقــوة الّداللــة يف هــذه اآليــة ، طبًعــا  البيــت هــم نســاء النــيب 

 .  أهل بيته مجلة ، بل نساؤه من عكرمة
 

 :عليهم الّسالم أهل البيت في بيان مكانة  حديثٌ 
ٍء يُدعى ُمخµا، بني مكة واملدينة، يومًا فينا خطيبًا مبا قام رسوُل اهللا ( : قال   زيد بن أرقمعن 

ا أنا بشٌر يوشك أن يأيت ! أمَّا بعد، أال أيُّها الناس:  وذكَّر، مث قال فحِمد اَهللا وأثىن عليه، ووعظ فإمنَّ
رسوُل ريبِّ فُأجيب، وأنا تارٌك فيكم ثـََقَلْني؛ أوَُّهلما كتاب اهللا، فيه اهلُدى والنُّور، فخذوا بكتاب اهللا، 

وأهُل بَيِيت، أُذكِّرُكم اَهللا يف أهل بيِيت، أُذكِّرُكم :  به، فحثَّ على كتاب اهللا ورغَّب فيه، مث قال واستمسكوا

                                                 
 .)  3787( و )  3205: ( ، وصّححها األلباين يف صحيح الرتمذي )  3787( و  ) 3205( الرتمذي يف سننه  ارواه 1
، وقـال الـذهيب يف سـري  ) 69/150(  ، وابـن عسـاكر يف تـاريخ دمشـق ) 3/483( رواه ابن أيب حـامت يف تفسـريه ، فيمـا نقلـه ابـن كثـري يف التفسـري  2

 . إسناده صاحل) :  2/221( م النبالء أعال
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 . 1) اَهللا يف أهل بيِيت، أُذكِّرُكم اَهللا يف أهل بيِيت 
 

وي قال النو ،  همحقوقَ  همئِ وإعطاهم هم وتوقريِ تِ على حمبّ  والتأكيدُ ، بأهل البيت  فهذا احلديث فيه الوصيةُ 
 2) وقيل لثقل العمل qما، قال العلماء مسيا ثقلني لعظمهما وكبري شأmما  ( :عند شرحه هلذا احلديث 

.  
 

 الثقل متاع املسافر ليرتكه وديعةً  " ثقلني " : وقوله ...( : احلسين حممد تقي الدين اهلاليل  شيخوقال ال
يتبع ويقتدى به : أحدمها : ديعة عند أمته ترك أمرين و  حىت يعود من سفره ، واملقصود هنا أن النيب 

كما كان   ، ب فيه عهده بعد وفاتهراقَ م ويُ كرَ يُ : والثاين  ،وهو القول الفصل وهو كتاب اهللا ، م كَّ وحيَُ 
  . ا هـ ) يراقب فيه يف حياته ، وهم أهل بيته

 
ونواصل اآلن بياَن مناقب ،  3ولعلنا نكتفي بآيٍة وحديث ، يف بيان مكانة أهل البيت عليهم رضوان اهللا 

 .بأهل الكساء  نبدؤهاواليت ،  البيت أهلبعض أفراد 
 
 

                                                 
 ) .2408(  يف صحيحه رواه مسلم 1
 ) .15/180( شرح النووي على مسلم  2
حقـوق آل البيـت بـني الّسـنة والبدعـة (  :وأحيلك أخي القارئ علـى الكتـب التاليـة   أهل البيتوانظر غري مأمور بعض ما كتبه أهل السنة يف فضائل  3

منـزلتهم عنـد أهـل  وعلو آل البيت فضل( للدكتور سليمان السحيمي ، و ) العقيدة يف أهل البيت بني اإلفراط والتفريط(يمية ، ولشيخ اإلسالم ابن ت) 
اإلمـام حممـد بـن عبـدالوهاب ( للشـيخ القاضـي صـاحل الـدرويش ، و ) ل البيـت وحقـوقهم الشـرعية أهـ( ، و  البـدر شيخ عبد احملسـنلل ) السنة واجلماعة
 .للشيخ خالد الزهراين ) آل البيت عليهم السالم وموقفه من 
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، وسّيُدهم وأفضُلهم ، ويكفيه  البيت أهلمن منّا ال يعرفه ؟ إنّه إمام  : طالب علي بن أبي )  1
أن ال حيبين إال مؤمن ، وال " يلَّ إ النيب األمي  دُ هْ عَ والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إنه لَ : ه فخرًا قول

:  ِإَىل تـَُبوَك اْسَتْخَلَف َعِليµا ، فحزَن علٌي وقال للنيب  ، وعندما خرج النيب  1"يُبغضين إال منافق 
َياِن َوالنَِّساِء ؟ فَقاَل  ْن ُموَسى ، ِإالَّ أَنَُّه َأَال تـَْرَضى َأْن َتُكوَن ِمينِّ ِمبَْنزِلَِة َهاُروَن مِ : (  َأُختَلُِّفِين ِيف الصِّبـْ

 . 2)لَْيَس َنِيبٌّ بـَْعِدي 
 

يف  والورعُ  والزهدُ ، يف الدين  والفقهُ  والذي اجتمعت فيه الشجاعةُ ،  فهذا هو علي بن أيب طالب 
من  بسبب ما أعطاه اهللاُ  ـرضي اهللا عنهما ـ الدنيا، وارتفعت مْنزلته حىت صار مستشارًا أليب بكر وعمر 

 . لم والع الفقه
 
َا ِهَي َبْضَعٌة ِمينِّ : (  قال عنها النيب  : فاطمة رضي اهللا عنها)  2 َويـُْؤِذيِين َما ، يُرِيُبِين َما أَرَابـََها ، ِإمنَّ

ما يزعجها ويقلقها  يزعجين ويقلقينأي )  يُرِيُبِين َما أَرَابـََها (حلم ،  أي قطعة:  ) عة مينضْ بَ  (،  3) آَذاَها
. 
 
سيد شباب أهل اجلنة ،  ، أبو حممد ، اإلمام ابن اإلمام ، السبط السيد : علي  الحسن بن)  3

،  4) اهللا أن يصلح به بني فئتني من املسلمني  إّن ابين هذا سيد ، ولعل( : عن احلسن  قال النيب 
 ! لقٌب لّقبه به النيب : فـََلَقُب الّسيادة 

 
سّيد شباب أهل اجلنة ، أبو عبد اهللا  ،م ابن اإلمام اإلما ،الشهيد السعيد  : الحسين بن علي )  4

ن واحلسني سيدا شباب أهل احلس: ( عنهما  قال رسول اهللا فقد  ـ رضي اهللا عنهما ـ مع أخيه احلسن

                                                 
 ) .78(  يف صحيحه رواه مسلم 1
 .وقد نّص غري واحٍد من أهل العلم ، على أنّه حديٌث متواتٌر  )2404: ، و مسلم  4154: البخاري ( متفق عليه  2
 ) . 2449: ، و مسلم  4932: البخاري ( متفق عليه  3
 ) .3430(  يف صحيحه رواه البخاري 4
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إذا قتله الشخص وهو  - عن دم البعوض يسأله ـ رضي اهللا عنهما ـ عمرابن إىل  رجلٌ وجاء  ، 1)اجلنة 
َيْسأَُلِين َعْن َدِم ، اْنظُُروا ِإَىل َهَذا : قَاَل ، ِمْن َأْهِل اْلِعرَاِق  : فـََقالَ  ؟ ِممَّْن أَْنتَ  : فقال – حمرم فأصابه الدم

نـَْيا : يـَُقولُ  َومسَِْعُت النَِّيبَّ ،  اْلبَـُعوِض َوَقْد قـَتَـُلوا اْبَن النَِّيبِّ   .2) ُمهَا َرْحيَانـََتاَي ِمْن الدُّ

                                                 
وقـد نـّص غـري واحـٍد مـن أهـل العلـم ، علـى أنّـه حـديٌث ، ) 3768: (  ، وصـححه األلبـاين يف صـحيح الرتمـذي) 3768(  :يف سننه  رواه الرتمذي 1

 .متواتٌر 
 ) .5648(  يف صحيحه رواه البخاري 2
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 هاحتلني بالتقوى ، وقمن حبقّ  إنْ  ، على سائر نساء املسلمنيهّن ، حيث فضل النيب  اهللا زوجاتِ  كّرم
فال  يا نساء النيب لسنت كأحد من النساء إن اتقينت{ : ، قال تعاىل  رضوان اهللا عليهن ، وقد فعلنه

بأن جعل  ، وأكرمهنّ )32:األحزاب(} وفا قوال معر  ختضعن بالقول فيطمع الذي يف قلبه مرض وقلن
واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من آيات اهللا { : ا يتنزل فيها وحي السماء ، قال تعاىلبيو�ن موطنً 
 وملا كانت مكانتهن تلك املكانة ، فقد حذرهنّ ،  )34:األحزاب(}إن اهللا كان لطيفا خبريا  واحلكمة
 ورسالتهِ  للطعن يف النيب  اإلسالم ذلك سبيالً  أعداءُ  فيتخذَ  ،من الوقوع فيما يسخطه  ـ جل وعال ـ اهللا

هلا العذاب ضعفني وكان ذلك  يا نساء النيب من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف{ : ، فقال سبحانه
 ).30:األحزاب(}على اهللا يسريا 

 
، وليكون  نقصٌ  هيصيبَ  أو أن يشوبه عيبٌ ، املبالغة يف تطهري بيت النبوة  : هيوالغاية من وراء ذلك 
إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم { : يف الطهارة والشرف لسائر الناس ، قال تعاىل ، موضعاً للتأسي واالقتداء 

، وأكرمهّن املوىل غاية اإلكرام ، عندما جعلهّن  ) 33:األحزاب(}ويطهركم تطهريا  الرجس أهل البيت
على أُمَّته كحرمة  أزواج النيب  حرمةَ فجعل  }ُه أُمََّهاتـُُهمْ َوأَْزَواجُ {: تعاىلاُهللا أّمهاِت املؤمنني ، فقال 

َوَما َكاَن َلُكْم َأْن تـُْؤُذوا : ( .. قال تعاىل أبًدا ،  من بعده فال جيوز نكاح زوجات الرسول , أمها�م
ما ينبغي ف )53(اَن ِعْنَد اللَِّه َعِظيمًا ِإنَّ َذِلُكْم كَ ، َرُسوَل اللَِّه َوال َأْن تـَْنِكُحوا أَْزَواَجُه ِمْن بـَْعِدِه أََبدًا 

وليعلم  ,املؤمنني  ألmن أمهاتُ  ، جوا أزواجه من بعد موته أبًداتزوّ يوال أن ,  لمؤمنني إيذاء النيب ل
قد امتثلت .. ، وحبمد اهللا  عظيم عند اهللا أزواجه من بعده إمثٌ  ونكاحَ   رسولاملسلمون بأّن إيذاَء ال
 .واجتنبت ما mى اهللا عنه , مرَ هذه األمة هذا األ

 
 الطيبات املطيبات، وما كان اهللا ليختار لنبّيه حممٍد .. هّن الطاهرات العفيفات ..  فنساء النبي 

فهن املربَّءات من كل عيب ] 26:النور) [الطَّيَِّباُت لِلطَّيِِّبَني َوالطَّيُِّبوَن لِلطَّيَِّباِت : ( إال الطيب من النساء 
بل جعل نفسه حماّدا ! نّزهات عن كل ريب، ومن تكلم فيهّن أو يف واحدة منهّن ، فليست له أمµا وامل.. 
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 . ، نعوذ باهللا من اخلذالن  هللا ولرسوله
 
 خديجة أم عائشة ؟: هما أفضل تّ أي

وقد  ـرضي اهللا عنهما  ـ خدجية وعائشة: قدرًا ومنزلًة  أّن أعظم أزواج رسول اهللا اعلموا أيّها اإلخوة 
بل : مث لعائشة، وقال آخرون  ، املنزلة خلدجيةَ : فقال بعضهم  أيتهما أفضل منزلة ؟: يف  اختلف العلماء
 .عائشُة أفضل 

 
 الرسولألن مجيع أزواج  ؛بينهما فال مفاضلة  لرسول اهللا  زوجنيكوmما   باعتبار: والصواب أن يقال 

  أّن : ما قيل يف ذلك  أصحّ ، فاألعمال الظاهرة نا من ، أما باعتبار ما يظهر ليشرتكن يف هذا الفضل
حصلت على مزايا يف أول ـ رضي اهللا عنها ـ فخدجيُة ! لكل منهما مزية وفضيلة مل تَلحقها األخرى 
هلا وُحـبِّها له ، ونصرتِِه بالقول واملال ، والذّب عنه بالنفس  الّرسالة ،مل تكن لغريها ، من ُحّب النيب 

، وكانت أمَّ أوالٍده كلِّهم إال إبراهيم ،  وأنه مل يتزوج عليها، يذكرها دائمًا كان   النيبن وأوالنفيس ، 
 !ذه املزايا ؟q سواها من أمهات املؤمنني  أليٍّ فأىنَّ 
 

، ها له وإسعادِ  من قيامها بشؤون النيب ،  مل تكن لغريها مزيةٌ  وكان للصديقِة عائشَة يف آخر الرسالة
على صدرها، مث ما  ه موتُ : ذلك  رُ ه عندها، وآخِ بل ومتريضِ ، خدمته على أحسن حال على  والقيامِ 

  . من أحوال النيب  ، وما عِلمتهُ تال ذلك من وقفها لنفسها رضي اهللا عنها لنشر العلم والسنة 
 

 يف فاريينالسّ التفصيل يكون التحصيل ، قال أفضل من جهة، وqذا  أفضل من جهة، وعائشةُ  فخدجيةُ 
 :قصيدته 

وعـــــــــــاِئُش فـــــــــــي العلـــــــــــم مـــــــــــع خديـجــــــــــــة     
، 

ـــــــــــَة النتيجــــــــــة       ـــــــــــِق فــــــــــافهم نُْكـَت فــــــــــي السَّـْب
، 

 
 من حيث كوmن، على حدٍّ سواء  كلهنّ   حنبهنّ  (: ـ رمحه اهللا ـ قال الشيخ حممد صاحل العثيمني

للواحدة منهن  حبناويزداد ، عندنا من االحرتام والتعظيم ما يليق حباهلن  وهلنّ   الرسولزوجات 
وأما امليل مع ، العدل وامليزان احلق  هووهذا ، وإىل األمة  حبسب ما أسدت إىل رسول اهللا 

يعين ، )  135النساء (  }فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا { ، العاطفة فهذا ال شك أنه خالف احلق 
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أن جيعلنا وإياكم من أهل احلق  اهللاتبعوا ما يقتضيه العقل نسأل ، إن أردمت العدل ال تتبعوا اهلوى 
.1)والعدل 

                                                 
 ) .155: شرح البيت رقم ( شرح العقيدة السفارينية  1
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، بطٌل عظيم من أبطال هذه األمة، اشُتِهر بأنه أسد اهللا ورسولِه  : حمزة بن عبد المطلب )  1
عبِد املطَّلب  بنُ  محزةُ : سّيُد الشُّهداِء  ( : قال  ، عن النيب  رضي اهللا عنه عن جابر،  عمُّ احلبيب 
 .  1) هُ لَ تَـ ، فقَ  اهُ mَ وَ  هُ رَ أمَ ، فَ  ائرٍ جَ  امٍ إىل إمَ  مَ اقَ  ، ورجلٌ 

 
،  قامةً  كان ِمْن َأطوِل الرِّجالِ ،   رسـول اهللا  عمُّ  : بن عبد المطلب  العباسِ أبو الفضل )  2

قد كان َوصوًال للرحم ، و  ، وأجَهرِهْم صوتاً، مع احلِْلِم الواِفِر، َوالسُّؤُددِ طلعة  ورًة، وأqَاُهموأحسِنهْم ص
بُن عبِد املطّلب ، أْجوُد  العباسُ  َهذا: (  حىت قال عنه وال مال،  هدٍ واألهل، ال َيِضنُّ عليهما جبُ 

 .2)وأَوصُلَها  قريٍش كًفا ،
 
3"  القرآن رمجانِ تُ " لّقب بـ ،  ابن عم النيب  :  بد المطلبعبد الّله بن العباس بن ع)  3

   ،
 بقوله كيف ال وقد دعا له املصطفى   استنارة عقله ، وذكاء قلبه ، واتساع معارفه ،: هيأه هلذا اللقب 

 .4) الّلهم فقهه يف الدين : (
 
اÙاهدين ، ومهاِجُر اهلجرتني،  الّشهيُد الطياُر ، اخلطيُب املقدام، عَلمُ  : جعفر بن أبي طالب )  4

أشبهت َخلقي وُخلقي : ( يف شأنه  ومصلِّي القبلتني ، أبو املساكني ، جعفر الذي قال الرسول 
 .أي يف ُحسِن الصورة وُحسِن اخلُُلق 5)
 
 يأخت اإلمام عل،   إmا ابنة عم النيب : ـ رضي اهللا عنها ـ بنت أبي طالب أم هانئ،  المجيرة)  5
 يزورها  ، وكاناهللا سبيل  يفكاته كل حتّر   يف، وتنصره  املشركني تدفع عنه أذى كانت ـ  اهللا عنه يرض ـ

                                                 
 ) .374 ( :الصحيحة يف السلسلة وصححه األلباين ، ) 4884( يف مستدركه رواه احلاكم  1
 ) .3326 : (يف السلسلة الصحيحة ، وكذا األلباين  ) 3/98(  يف حتقيقه للمسند وصححه أمحد شاكر) 1610(  يف مسنده م أمحدمارواه اإل 2
  ) . َترمجان ( والفتح ) تُرمجان ( بالّضم : جيوز فيها الوجهان  - 3
 .بإسناد على شرط مسلم ) وعلمه التأويل ( وزاد ) 2397( ورواه أمحد )  2477: واللفظ له ، ومسلم  143: لبخاري ا( متفق عليه  4
 ) .خمتصراً  1783: ، ومسلم  2552: البخاري ( متفق عليه  5
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 .  1) َقْد َأَجْرنَا َمْن َأَجْرِت يَا أُمَّ َهاِنئٍ : (   رسول اللَّه، قال هلا  عليها ويطمئنّ 
 
، وبعده  فضل يف زمن النيب ال هذاو ، على مْنزلة أهل بيت النبوة الرفيعة  األحاديث تدلّ  كّل هذه* 

 .. إىل أن يأيت املهدي
 
املهدي من : ( ـ رضي اهللا عنهما ـ  فاطمة وعليإىل  أي ينتسب،  من ولد النيب  المهديو )  6

 يف أميت خيرجُ (  :يقول يف شأن املهدي  النيب و ،  هكذا أخرب املصطفى  2)عرتيت من ولد فاطمة 

، وتعظم األمة  املاشيةُ  نبا�ا ، ويعطي املال صحاحا ، وتكثرُ  ج األرضُ ِر ، وختُ  الغيثَ  اهللاُ  سقيهِ ، يَ  املهديُّ 
 . يعين حججا 3) ا أو مثانياً سبعً  عيشُ ، يَ 

 
ه من  رضي اهللا عنهم وأرضاهم ، ومن أراد الزيادة فلرياجع يف مظانّ  البيت أهلفهذه بعض فضائل أفراد 

 .يد واملعاجم كالصحيحني وكتب السنن واملسان: كتب األحاديث 
 

                                                 
 ) .336: ، و مسلم  350: البخاري ( متفق عليه  1
 ) 4284: (  صحيح أيب داود يفوصححه األلباين )  4284(  : يف سننه رواه أبو داود 2
 ) .711: الصحيحة ( يف السلسلة الصحيحة األلباين  وأقرههما الذهيب ، وافقهوصححه ، و ) 4673( : يف مستدركه رواه احلاكم  3
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إىل حـٍق عظــيٍم مـن حقــوق : كـل هـذه الروايــات الكثـرية واألحاديــث الصـحيحة، تــدعوك أخـي احلبيــب 

 أال وهو إظهار املودة واحملبة هلم ، ملاذا ؟،  رضوان اهللا عليهم البيت أهل
 
، فكــّل مســلٍم علــى وجــه ه مــن يتصــل بــكــّل أحــبَّ  ، الرجــل إذا عظــم يف قلبــه حــبُّ أحــٍد  نّ أل .1

: " ، وكمــا قيــل  ُحــّب كــلِّ مــن اّتصــل بــه  ـ أيًضــا ـ ، فيجــب عليــه األرض حيــب رســوله حممــًدا 
 .الشريف  اتصاهلم بنسبه؟ الذين متّيزوا ب  ، فكيف بآل النيب !! " ألُف عٍني تكرم .. ألجل عٍني 

 
 .هّدد مبغضيهم بالنار ، و  ب فيهورغّ  ، البيت أهلى حّب حث علألن ديننا احلنيف  .2
اهللا  همـن أكرمــ كــرمنأن ينـا عظيمـة ، فكــان حقـاً علالكرامـات المــن  البيـت أهـلا أكـرم اهللا بــه وملـ .3

إن : (   رســـول اهللا قـــالقـــد ههم عـــن صـــدقات النـــاس ، فزّ نـــأن ن:  هلـــمومـــن كرامـــة اهللا ،  جـــل وعـــال
 .1)الصدقة ال تنبغي آلل حممد إمنا هي أوساخ الناس 

 
حمبتهم  املتواترة على وجوبِ  ةُ مَّ اجلَ  وقد دلت النصوصُ  ( :حممد بن إبراهيم الوزير اليماين ة قال العالم
وال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا وال ( : ففي الصحيح ، وأن يكون معهم  –البيت  يعين أهل –ومواال�م 
قول اهللا  : اهللا  أهل بيت رسول ، ومما خيصّ ) املرء مع من أحب : ( وفيه .. ) حتابوا  تؤمنوا حىت

فيجب لذلك حبهم ،  )تطهريا  إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم(  : تعاىل
فإmم أهل آيات املباهلة واملودة والتطهري ، وأهل  ،مبناقبهم  وتعظيمهم وتوقريهم واحرتامهم واالعرتاف

؟ وقد مجعوا كّل تلك  آَل بيت النيب  ، فكيف ال حيّب املسلمُ  2) الشهري  اجلمة والفضلاملناقب 
  .واملزايا ، وحازوها  الفضائل

 
 وُسّنة املصطفى  ـ تعاىل ـ من كتاب اهللا ةٌ دَّ مستمَ  عقيدةٌ  ـ عليهم السالمـ لذا فإّن حّب أهل البيت 

أفضل  املوىل حباهممن يتعلق حبّب  أإنّه مبد!! تأثـٌّر خاطف أو  ، جمرد هوًى عابر حبُّهم ، وليس
                                                 

 ) .1072(  يف صحيحه رواه مسلم 1
 . 461-460ايثار احلق على اخللق ص  2
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 .. إنّه مبدأ يتعلق حبّب أحد الثقلني . وحكمة وعلمٍ  ،وعّفة  من شجاعةٍ  وأرقى األخالقصفات ال
ومراقبَة ، وإكراَم الثاين  القرآن: إتّباَع األول منهما وحتكيَمه وهو على أُّمته   ذين أوجب الرسولُ لال

 . البيت أهل: حقوقه وهو 
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 :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 

 ُرزَِق اهلُدى َمْن لِْلِهدايِة َيْسَأل يا َسائِلي َعْن َمْذَهِيب وَعقيَدِيت 

 ال يـََتبَـدَّلال يـَْنـَثين َعنـُه و  اَمسْع َكالَم ُحمَقٍِّق يف قَـولـِه

 َوَمَودَُّة الُقْرىب qِا أَتـََوّســل ُهْم يل َمْذَهبٌ الصَّحابَِة ُكلِّ ُحبُّ 

 
 : (أنه قال  ـ رضي اهللا عنه ـ من حديث علي بن أيب طالب م ،البن أيب عاص السنةكتاب جاء يف  

يهلك (  :، ويف رواية 1) النار يف بغضي احىت يدخلو  النار ّيف ، وليبغضين قومٌ  احىت يدخلو  ليحبين قومٌ 
" mج البالغة " أيًضا يف   ، كما روي عن عليٍ  2 )بغضي  ط يفرِ وُمفْ ، ُمْفرِط يف حيب  : ّيف رجالن
الذي جتاوز احلّد يف : الغايل هو  احملبّ و ،  3) قالٍ  ، و مبغضٌ  غالٍ  حمبٌ : هلك يف رجالن: ( قولُه 

 !وكالمها هالكان ! يف البغض  الذي جتاوز احلدّ : احلّب ، واملبغض القايل هو 
 

 طُمفرِ و  طٍ ُمفرّ ما بني  : هذا البيت الكرمي إىل أصنافعند  الناس انقسمواهذه النصوص تشري إىل أّن 
قال ،  وسططريق ال املعتدل الذي سلك ، وهو ثالث صنفٌ  أن بينهما والشك !وقد هلكا مجيًعا  ،

والكثري من الناس يف حق كلٍّ من : (  املعاين روح هفسري يف تـ رمحه اهللا  ـ العالمة حممود شكري األلوسي
على  ـ تعاىلـ تنا اهللا التفريط واإلفراط ، وما بينهما هو الصراط املستقيم ، ثبّ  اآلل واألصحاب يف طريف

  : تلك األصناف كالتايلوبيان ،  4) الصراط ذلك
 

 .ة عليهم اجلفاة فيهم ، البغا ميف حقهم ، وه ُمَفرِّطون :الصنف األول 
، وقد أحرق أمري الغالة فيهم  م، وه ممتجاوزون احلد الشرعي فيه ُمْفرِطون يف حبهم ، :الصنف الثاني 

                                                 
إســناده صــحيح علــى شــرط : "  476ص  يف ختــريج الســنة ظــالل اجلنــةيف ال الشــيخ األلبــاين ، وقــ)  983 ( :يف كتــاب الســنة  ابــن أيب عاصــمرواه  1

 ." الشيخني
 " .حسنإسناده : "  477، وقال الشيخ األلباين يف ظالل اجلنة يف ختريج السنة ص )  984: ( رواه ابن أيب عاصم يف كتاب السنة  2
 .  )  m  :) 4  /28ج البالغة 3
 ) .25/32( : روح املعاين  4
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رضي اهللا ـ الغالة الذين غلوا فيه بالّنار ، وأقرّه ابن عباس  ـ رضي اهللا عنهـ املؤمنني علي بن أيب طالب 
 .التحريق  على قتلهم ، لكنه رأى قتلهم بالسيف بدالً من ما ـعنه
 

 رجالً ـ الّصادق ـ كان جعفر بن حممد  : "ما ذكره الكّشي يف رجاله  :ومن صور الغلو في أهل البيت 
ثنا جعفر بن حدّ : ويقولون ، جهال يدخلون عليه وخيرجون من عنده  فاكتنفه قومٌ ، ا ا ورعً ا مسلمً صاحلً 

ليستأكلون الناس بذلك ،  !ر على جعف موضوعةٌ  كذبٌ   ثون بأحاديث كلها منكراتٌ حممد ، وحيدّ 
 اإلماممعرفة  ثهم أنّ ا حدّ جعفرً  ذكروا أنّ  ... راهم ، كانوا يأتون من ذلك بكل منكرٍ ويأخذون منهم الدّ 

م بعد ه كان يتكلّ وأنّ  ! يحيطري مع الرّ ! حاب ا عليه السالم يف السّ عليً  وأنّ .. تكفي من الصوم والصالة 
 جهالٌ ! ا فجعلوا هللا شريكً  ! اإلمامإله السماء وإله األرض  وأنّ  !تسل ك على املغوأنه كان يتحرّ  !املوت 
فسمع الناس ذلك ، كان جعفر أتقى هللا وأورع من ذلك   !ا من هذا قط واهللا ما قال جعفر شيئً .  ضاللٌ 
 . 2 " الناس ه واحدٌ أنّ  ا لعلمتَ ، ولو رأيت جعفرً  1 فوهفضعّ 
 

 كمحبُّ  بنا حِر بَ  ما فإنه وجل، عز هللا اإلسالم حبَّ  وناأحبُّ (  :عه ألتبابن احلسني قال علٌي زين العابدين 
، فما زال ]  األصنام بَّ ونا حُ وال حتبّ  [،  اإلسالم ونا حبَّ أحبُّ  (: ويف لفٍظ ،  3 ) عاراً  علينا صار حىت
ى أتباعه ينه.. من أعالم أهل البيت العظام .. ذا الَعَلم اهلمام فه 4 )ا علينا كم لنا حىت صار شينً حبُّ 

 ، وأال اإلسالميقتضيه عن الغلّو يف حّب أهل البيت ، ويأمرهم أن يكون حّبهم ألهل البيت مبا  وحمّبيه ،
 !  يشاqوا أهل األوثان ، يف حّبهم لألصنامو ، قعوا يف احملظور فيالّشرعي ،  تجاوزوا احلدّ ي

 

ل اق،  بينهما اوسطً فكانوا افني ، الغالني واجل طريقة معتدلون منصفون ، مفارقون :الصنف الثالث 
                                                 

جعفــر الصــادق ، هــو أنّــه نقــل إلــيهم مــن أقوالــه مــا فيــه غلــو إلمــام أي أّن ســبب تضــعيف بعــض علمــاء احلــديث ل: "  فوهفســمع النــاس ذلــك فضــعّ  " 1
ولـذا روي ، ه ولـيس مـن كالمـ الغـالة ذب عليـهاحلـق بـأّن هـذا الغلـو ممـا كـو  !فقالوا بأنّـه ضـعيٌف يف احلـديث  كذب ، فظّنوا أنه من كالم جعفر الصادقو 

 ) .2/246: (حبار األنوار للمجلسي ) إّن الناس أولِعوا بالكذب علينا : ( عن جعفر الصادق أنّه قال 
 ) . 25/303: ( ، حبار األنوار )  2/616: ( ، اختيار معرفة الرجال للطوسي  208الكشي ص : من كتب الشيعة  2
 .وغريمها  ) 3/136: ( حلية األولياء ، )  4/389 : ( سري أعالم النبالء 3
، ومــا بــني معكــوفني  ) 46/73: ( ، حبــار األنــوار للمجلســي )  2/296: ( ، كشــف الغمــة )  2/141: ( اإلرشــاد للمفيــد : مــن كتــب الشــيعة  4

عـن الغلـو ، أي أحبونـا لعـل املـراد النهـي : بيـان : ( ، وقـد علـق اÙلسـي علـى هـذا األثـر بقولـه )  106 /28: ( لمرعشي لشرح إحقاق احلق زيادة يف 
وال خيرجكم عنه ، وال زال حـبكم كـان لنـا حـىت أفـرطتم وقلـتم فينـا مـا ال نرضـى بـه ، فصـرمت شـينا وعيبـا علينـا ، حيـث  اإلسالمحبا يكون موافقا لقانون 

 . ) يعيبوننا الناس مبا تنسبون إلينا
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 : نونيتهاألندلسي القحطاين يف  اإلمام عبد اهللا بن حممد
 

 ياً أميا عرفانـواعرف عل واحفظ ألهل البيت واجب حقهم

 فعليه تصلى النار طائفتان د يف قدرهزِ صه وال تَ تقِ ـنـتَ  ال

 ه األخرى إهلاً ثاينوتنصُّ  خليفةً  إحدامها ال ترتضيه

طه بني ، لتوسّ  تباعالبا، هو احلق احلقيق  يف حّب آل بيت الّرسول  اإلنصاف واالعتدال موقفف
وأتباع ، ، من الصحابة والتابعني  ، وهو موقف السلف الصاحلوالغُلوِّ واَجلفاء ، جانيب اإلفراط والتفريط 
 .التابعني إىل يوم الّدين 

 
 املطلِّب، وكذلك زوجات النَِّيبِّ بين هاشٍم وبين ْسل تَولَّوَن كلَّ مسلٍم ومسلمٍة من نَ فأهل احلّق ي

mا بالعدِل واإلمجيعاً، فُيحبُّون اجلميع، ويُثنون عليهم، ويـُْنزلوmَنصاِف، ال باهلوى م منازَهلم اليت َيستحقُّو
  . وشَرف النََّسب، شِرف اإلمياِن : ن َمجع اهللاُ له بني والتعسُّف، ويعرِفون الفضَل مل

 
كأهل الكساء وأّمهات املؤمنني وجعفر الطّيار والعّباس وغريهم   -صحابًيا ن من أهل البيت فمن كا

 . منه  م، ولقرابَِته م لرسول اهللا هحنّبهم ، إلمياmِم وتقواهم، ولُصحبت نافإنَّ  :  -
 

لباقر وزيد بن علي ، وا، وعلي زين العابدين ، كمحمد بن احلنفّية   - وَمن َمل يكن منهم صحابيµا
أنَّ شَرَف  نرى، و  رسول اهللا ابة قر كوmم من ، ولموتقواه مإلمياmِ هم بُّ نا حنفإنَّ :  -والّصادق وغريهم 

  . النََّسب تابٌع لشَرف اإلميان، وَمن مجع اهللاُ له بينهما فقد مجع له بني اُحلْسنَـيَـْني 
 

، بل جيب ينفعه ، وال يُغين عنه شيًئا ب ال فإنَّ شَرَف النَّسَ :  -كأيب هلب   - وَمن َمل يـَُوفَّق لإلميان
ويف  ، 1) وَمن بطَّأ به عمُله َمل ُيسرع به نسُبه : ( ، وقد قال   علينا أن نكرهه لكفره وإليذائه للنيب

 : هذا املعىن يقول بعُضهم

                                                 
 ) .2699(  يف صحيحه رواه مسلم 1
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 فال ترتك التقوى اتِّكاالً على النَّسب     لعـمُرك مـا اإلنـساُن إالَّ بدينه
 وقد وضع الشرُك النَِّسيَب أبا هلب      اإلسالُم سلماَن فارسٍ  لقد رفع

 
بالصالح والتقوى  ، إال أن ذلك كله مشروطٌ   مع كل هذه املكانة اليت أكرم اهللا qا آل بيت نبيهف

هلم ما للمسلمني من حقوق ، وعليهم ما على املسلمني  ، ، وهم فيما عدا ذلك كغريهم من املسلمني
اهللا ، أو أن ينالوا النجاة يف  شرعِ  ل هلم يف الدنيا جتاوزَ وِّ خيُ   فليس قرqم من النيبمن واجبات ، 
يف ميزان اهللا سواء ، وهذا ما أوضحته األدلة الشرعية إيضاحاً  فكلٌ ، صاحل  وعملٍ  اآلخرة دون تقوىً 

: ( قالت  ـ رضي اهللا عنهاـ ما روته أّم املؤمنني عائشة  :بعيداً عن اللبس يف أحاديث كثرية منها ، تامًا 
يا ! بنت حممد  يا فاطمة:  فا فقالعلى الصّ  قام رسول اهللا " وأنذر عشريتك األقربني  ": نزلت  ملا

 سلوين من مايل ما شئتم !ال أملك لكم من اهللا شيئا  ! املطلب يا بين عبد! املطلب  صفية بنت عبد
(1 . 

 
فال تعارض بينه وبني ، 2) إالَّ سَبِيب ونسِيب  ، بٍب ونسبٍ يوم القيامة كلُّ س نقطعُ يَ  ( : وأما حديث

 احلديث يدلّ ألّن ؛ )  يومئذ وال يتساءلونفإذا نفخ يف الّصور فال أنساب بينهم  ( :اهللا عز وجلقول 
أما الفاسق الفاجر ، فال ينفعه  على أن من كان مستقيًما يف هذا الزمن، فإنه يشمله هذا احلديث،

 . مدار النجاة على اإلميان والعمل الصاحل ، ال على األنساب واألحساب، ألّن ب االتكال على النس
 

 :عليك اعتقاده في أهل البيت الكرام  ما يجبُ  جملَ مُ .. وإليك أخي الحبيب 
 .مجيعاً وتوّيل الّصاحلني منهم ،  حمبة أهل بيت النيب  وجوب .1
 .بعد قليٍل بإذن اهللا  واليت سنوردهااحلقوق ، اخلصائص و  ما جيب هلم منمعرفة  .2

يف  نبينّا حممٍد  بأmن أزواج واإلميانعنهن ، الرتّضي ، و  -أّمهات املؤمنني  - أزواج النيب  حمّبة .3
 .الدنيا واآلخرة 

فرطني يف من طريقة  ، واملبغضني هلم ، والرباءة ني ألهل البيتمن طريقة النواصب اجلافّ  الرباءة .4
ُ
امل

  .م هأوصاف الغالني يفحّبهم ، 

                                                 
 ) . 205(  يف صحيحه رواه مسلم 1
 ) .2036 ( :الصحيحة يف السلسلة ، وصححه األلباين مبجموع طرقه ) 2635 (الكبري  املعجم رواه الطرباين يف 2
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، تقع فهم مع صالحهم وتقواهم بشٌر من البشر عن املشروع ،  البيت أهليف وصف  عدم اخلروج .5
فواهللا ما حنن : ( قول جعفر الصادق  ، جاء يف رجال الكشيكما تقع من غريهم   خطاءمنهم األ
بنا ُعذّ  وإنْ ُرمحنا فربمحته ،  فع ، وإنْ وال نَ  على ضرٍ  رُ لقنا واصطفانا ، ما نقدِ الذي خَ  إال عبيدُ 

ومنشرون ومبعوثون ، تون ومقبورون وإنا مليّ ! وال معنا من براءة  جةٍ فبذنوبنا ، واهللا مالنا على اهللا حُ 
 وما معيَ  ،  ولدين رسول اهللا أشهدكم أين امرؤٌ : ( .. إىل أن قال ... ) ، وموقوفون ومسؤولون 

 . 1) هعذابِ  ، أو أشدَّ  اا شديدً وإن عصيته عذبين عذابً  ، إن أطعته رمحين، من اهللا  براءةٌ 

                                                 
 ) . 19/301: ( معجم رجال احلديث للخوئي ، )  25/289: ( ، حبار األنوار للمجلسي ) 225( رجال الكشي : من كتب الشيعة  1
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 : تهمومواال أهل البيتحق محبة  :الخاّصية األولى 

 حمبةَ  ، لكنّ ملسلمني ا عامة لكلخوة إميانية ومواالة أوهي ،  شرعيٌ  حمبة كل مؤمن ومؤمنة واجبٌ  نّ إ
ال يشاركهم فيها  ، خاصٌ  وإكرامٌ  ، خاصةٌ  ومواالةٌ ،  خاصةٌ  حمبةٌ ، فتلك  رسول اهللا  آلِ  ومواالةَ 
، لعباس ه العمّ  وامسعوا إىل ما قاله املصطفى  ، 1)أذكركم اهللا يف أهل بييت : (  لقول النيب  ، غريهم

َحىتَّ ، َيْدُخُل قـَْلَب اْمرٍِئ ِإميَاٌن  الَواللَِّه (  : ، قال  بين هاشمل بعض قريشٍ  جفاءِ  منوقد اشتكى 
  .2) َولَِقرَاَبِيت  حيُِبَُّكْم لِلَّهِ 
 

ويوقـَّرهم ويكَرمهم ،  خواطرهم ،  بَ طيّ يُ و ، qم  رَّ ـبَ فينبغي للمسلم أن يَـ ..   إmّم من آثار النيب
 ، يف الطريق إىل موضع التكرمي qم يف التكرمي، والتقدميِ  يف صدور اÙالس، والبداءةِ  إكراِمهم باجللوسك

أيّها  -وهذا من التقوى ،  خللق، فال فضل ألحد إال بالتقوىاإلسالم ساوى بني ا..  نعم..  وحنو ذلك
  . رسول اهللا من ألجل قرابتهم  ، إّمنا هلم احملبة واملواالة اخلاصةألّن تلك !  -األحبة 
 

  :الغنائم  سخمُ  في أهل البيت حقّ  :الخاّصية الثانية 
 الغنيمة والفيءمن  سس اخلمُ مُ استحقاقهم خل :عليهم رضوان اهللا  البيت هلمن احلقوق الواجبة أل
فما : الفيء أّما بعد قتال ، ؤخذ من الكّفار األموال اليت ت هي :الغنيمة و ، وهو سهم ذوي القرىب ، 

َا َغِنْمُتم مِّن َشْيٍء فََأنَّ لِّلِه ُمخَُسُه َولِلرَُّسولِ  { : قال اهللا تعاىل،  قتالأخذ منهم من غري  َوِلِذي  َواْعَلُموْا أَمنَّ
يـَْوَم اْلتَـَقى  ُكنُتْم آَمنُتْم بِالّلِه َوَما أَنزَْلَنا َعَلى َعْبِدنَا يـَْوَم اْلُفْرقَانِ  ْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكِني َواْبِن السَِّبيِل ِإنا

ب التجارية الفيء والغنيمة ، ال املكاس :هو  ، فمورد اخلمس 3 }اجلَْْمَعاِن َوالّلُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 
 .  بعد موت النيب  هلم ثابتٌ  ذا الّسهموهوغريها ، .. احملاصيل الّزراعية ال و 

                                                 
 .سبق خترجيه  1
: ، وقد صـّحح إسـناده أمحـد شـاكر يف حتقيقـه للمسـند  فيه خمتلفٌ  وهو زياد أيب بن يزيد، ومداره على ) 17550،  1777( رواه أمحد يف مسنده  2
احلجة قائمٌة باحلـديث علـى كـل تقـدير : " بشواهده حيث قال )  1/428( ، وقّواه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف اقتضاء الصراط املستقيم ) 3/210( 

 " .معناه ، السيما وله شواهد تؤيد 
 . 46األنفال  3
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 إىل ميقسّ  : مساالقسم اخلللجنود الذين شاركوا يف القتال ، و  أربعةٌ : م مخسة أمخاس فالغنيمة تقسّ 
 .وابن السبيل ، واملساكني ، واليتامى  ، ولذي القرىب، هللا ولرسوله  :مخسة 
 

دون ، وكان يعطي سهم ذي القرىب يف بين هاشم وبين املطلب  ( : -رمحه اهللا  –ل ابن القيم قا
1) إخو�م من بين عبد مشس وبين نوفل 

 ، م سهم ذوي القرىب على بين هاشم وبين املطلبويقسّ ،  
لذكر مثل ل : الشافعي إىل تقسيمه بينهم اإلمام وذهب، هم وفقريهم الذكر واألنثى يف ذلك سواء ، غنيّ 

ل الذكر على األنثى  ضِّ بقرابة األب شرعًا ، ففُ  قّ حِ استُ  ألنه سهمٌ  ، وهي رواية عن أمحد، حظ األنثيني 
 . 2 كاملرياث

 
  : أهل البيترمة الزّكاة على ح :الخاّصية الثالثة 

اهللا رمحـه  –، قـال النـووي  حملمـد كمـا ال حتـل   ، اتفق الفقهاء على أن الزكاة ال حتل آلل حممـد 
 أخــرج البخــاري مــن حــديث أيب،  3 )إن الزكــاة حــرام علــى بــين هاشــم وبــين املطلــب بــال خــالف  ( : -

مترة من متر الصدقة، فجعلها يف فيه،  ـ رضي اهللا عنهماـ أخذ احلسن بن علي ( : هريرة رضي اهللا عنه قال
4)  أكل الصدقةأنا ال ن رتَ عَ أما شَ :   ، مث قال- ليطرحها - خكَ   خٍ كَ :  فقال النيب 

 . 

 
إمنــا ،  تنبغـي آلل حممـد إن الصـدقة ال ( :قــال  رسـول اهللا  وأخـرج مسـلم عـن املطلــب بـن ربيعـة أن

5)  هي أوساخ النـاس
علـى العلـة  بيهٌ تــن" : إمنـا هـي أوسـاخ النـاس "  قولـه  ( :قـال النـووي رمحـه اهللا ،  

 .6 )وتنزيههم عن األوساخ وأmا لكرامتهم ، يف حترميها على بين هاشم وبين املطلب 
 

                                                 
 . 3/104زاد املعاد  1
 . 9/294املغين  2
 . 6/345اÙموع للنووي  3
 ) . 1069: ، ومسلم  1420: البخاري ( متفق عليه  4
 ). 1072(  : يف صحيحه مسلمرواه  5
 . 7/183شرح مسلم للنووي  6
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 من حّقهم في خمس الخمس ، فهل يجوز لهم أخذ الزكاة ؟  أهل البيتلو ُحرم ..  لكن

إذا حرمــوا حقهــم مــن بيــت املــال  ، مــن الزكــاة البيــت أهــلإعطــاء  ذهــب بعــض أهــل العلــم إىل جــواز
،  1عـــن أيب حنيفـــة ، وهـــذا القـــول مـــروٌي بيـــت املـــال مـــن الفـــيء أو الغنيمـــة ، أو خـــال وصـــاروا فقـــراء 
 ِمـنْ  ُمِنُعـوا إَذا َهاِشـمٍ  بـَنُـووَ  : (قـال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ،  3، وبعـض الشـافعية  2وبعض املالكيـة 

 أَبُـو َوقَالَـهُ ،  َأْصـَحابَِنا ِمـنْ  َوَغـْريِهِ  يـَْعُقـوبَ  اْلَقاِضـي قـَْولُ  َوُهوَ ،  الزََّكاةِ  ِمنْ  اْألَْخذُ  َهلُمْ  َجازَ  اْخلُُمسِ  ُمخُسِ 
ْصَطْخرِيُّ  يُوُسفَ   .   4 ) َوَضُروَرةٍ  َحاَجةٍ  َحمَلُّ  ِألَنَّهُ ،  الشَّاِفِعيَّةِ  ِمنْ  َواْإلِ

 
ــاة المفروضــة ، أمــا صــدقة التطــوع  ح عنــد واملصــحّ ، ذهــب أكثــر احلنفيــة فقــد  :هــذا بالنســبة للزّك

 يعلــيهم أوســاخ النــاس ، وهــ احملــرمَ  نّ إ، وقــالوا  البيــت هــلع جتــوز ألأن صــدقة التطــوّ  ، الشــافعية واحلنابلــة
 ال صدقة التطوع، الزكاة 

5
. 

 

 : أهل البيتى حق الصالة عل :الخاّصية الرابعة 
 وســــلموا عليــــه صــــلوا آمنــــوا الــــذين أيهــــا يــــا النــــيب علــــى يصــــلون ومالئكتــــه اهللا إن {:  تعــــاىل اهللا قــــال
تبعاً  البيت أهلى بالصالة عل إذ أمر النيب .. رفيعة  ودرجةٌ ، عظيمة  ويف هذه اآلية منقبةٌ ،  } تسليما
كيفيـة الصـالة عليـه ، وأن الصـالة علـى   لرمحـة اهللا هلـم qـذا النسـب ، وقـد بـني النـيب  وذلك سـببٌ  له ،

يا رسول اهللا كيـف نصـلي : أmم قالوا :"   الساعدي يدٍ الصحيحني من حديث أيب محُ ، ففي آله تبعاً 
 كما صـليت علـى آل إبـراهيم،  على حممد وأزواجه وذريته  اللهم صل: قولوا  عليك ؟ فقال رسول اهللا 

 6 )كما باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد ،  وبارك على حممد وأزواجه وذريته  ،
 

                                                 

 . 2/91حاشية ابن عابدين  1
 . 453-1/452ي ، وحاشية الدسوق 1/232بلغة السالك  2
 . 246-6/244اÙموع للنووي  3
 ) .  374/  5: ( الفتاوى الكربى : انظر  4
 . 4/174، ونيل األوطار  3/354وفتح الباري  4/113املغين  5
 ) .407: واللفظ له ، ومسلم  5999: البخاري ( متفق عليه  6
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اللهــم صــل علــى حممــد وعلــى آل حممــد، كمــا صــليت علــى إبــراهيم : قولــوا : (قــال  ويف روايــة أنّــه 
علـى حممـد وعلـى آل حممـد، كمـا باركـت علـى إبـراهيم و  وعلى آل إبـراهيم؛ إنـك محيـد جميـد، اللهـم بـارك

1)  آل إبراهيم؛ إنك محيد جميد
 :، قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا  

 نزلهأ من اهللا يف القرآنِ  فرضٌ  اهللا حبكمُ  رسولِ  بيتِ  لَ أه يا

 له صالةَ  ال عليكمُ  من مل يصلِّ  نكمُ أ قدرِ ال من عظيمِ  كفاكمُ 

 

يصـلى علـيهم بغـري خـالف بـني  ، فـآل النـيب وأما مـن سـوى األنبيـاء  ( : ـ هللا رمحه ـ القيم ابن قال
 . 2) األمة

                                                 

 . جرة من حديث كعب بن ع)  406: ، ومسلم  319: البخاري ( متفق عليه  1
 ) . 1/464( جالء األفهام  2
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الشـــروط الالزمـــة ها مـــن تـــوّفرت فيـــه يســـتحق الـــيت ذكرناهـــا ، إّمنـــا آلل بيـــت النـــيب  هـــذه احلقـــوق إنّ 

 : األمرين التالينيالستحقاقها ، وتتمثل يف 
 

 : اإلسالم : الشرط األول 
 دَّ ـعُ يستحق هذه احلقوق ولو ثبت نسبه ، لذلك مل يَـ  أّما الكافر فالفالبد أن يكون مسلمًا ، 

مانعًا من استحقاق تلك  كان  كفرهبسبِب كفره ، ف،  البيت أهلمن  النيب  عمَّ  املسلمون أبا هلبٍ 
من  ولو كان.. الَوالية والتكرمي و ، والتعظيم  ه يف احلبّ ل ال حقَّ ، فالكافر نع من املرياث احلقوق، كما ميُ 
األحوال ، بل جيب أن نكرهه  ه بأي حال منأن حنبَّ  لنا ، فأبو هلب ال جيوز إىل النيب  أقرب الناس

  . لكفره ، وإليذائه النيب 
 

، أما مسألة  ، فاحلقوق املالية واملادية من اخلمس وغريه ال تسقط بذلكمسلًما عاصًيا أما إن كان 
ستحق من املواالة ويوالعقاب حبسب ما فيه من الشر،  ستحق من املعاداةفإنّه ي: له احملبة واملواالة 

  . والثواب بقدر ما فيه من اخلري
 

 : بعين للسنة النبوية الصحيحةأن يكونوا متّ  :الشرط الثاني 
ثات ، فإنه ليس هلم واحملدَ  سوا بالبدعِ ، وتلب السنة وتركوا اجلادة ، وخالفوا هدي النيب  فإن فارقوا

، ويتمسكوا qا  إتّباع سّنة جدهم حممٍد  عوا إىلحىت يرجِ ، والَوالية والتكرمي ،  والتعظيم يف احلبّ  حقٌ 
ما سوامها من األهواء والبدع ،  ، والواجب يف هذه احلالة دعو�م إىل العودة إىل الكتاب والسنة ، ونبذِ 

وسائر بنيه ، والعباس رضي اهللا عنه  ـ اهللا عنه رضي ـ ان عليه سلفهم ، كعليوأن يكونوا على ما ك
 .ه وأوالدِ 
 

ودعوتُه إىل mج أجداده  ، والرمحُة به ،والشفقُة عليه  تتأّكد مناصحته ، البيت أهلحل من فغري الصا
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 .الطيبني الطاهرين  البيت أهلمن 



 
31 

ِإنَّ اللََّه اْصطََفى ِكَنانََة ِمْن : ( يقول  مسعت رسول اهللا  :قال  ـ رضي اهللا عنهـ  واثلة بن األسقع عن
. 1) َواْصطََفاِين ِمْن َبِين َهاِشمٍ ، َواْصطََفى ِمْن قـَُرْيٍش َبِين َهاِشٍم ، َواْصطََفى قـَُرْيًشا ِمْن ِكَنانََة ، َوَلِد ِإْمسَِعيَل 

) واصطفاين من بين هاشم  : (من بني األقوام واألنساب   لنبّيه هذا احلديث يثبت اصطفاء اهللا تعاىل
، فقد أخرجه اهللا تعاىل من أوسط العرب نسبًا ، وأكرمهم حسباً، وأعالهم كعباً، وأشرفهم أصًال ، 

 .وأطيبهم فرعاً 
 

علي  دخل سيدنا احلسن بن: وحريٌّ بكّل من ينتسب إىل هذا النسب الشريف ، أن تكون له غريٌة عليه 
السُّوق حلاجة يقضيها ، فساوم صاحب دكان يف سلعة ، فأخربه بالسعر العام ، مث  ـ رضي اهللا عنهماـ 

، فنقص يف السعر إجالًال له وإكرامًا ، سبط رسول اهللا  ـ رضي اهللا عنهماـ علم أنه احلسن بن علي 
إنين ال أرضى أن : ة ، وقال مل يقبل منه ذلك ، وترك احلاج ـ رضي اهللا عنهماـ ولكن احلسن بن علي 

 . 2يف شيٍء تافه استفيد من مكانيت من رسول اهللا 
 

فهذا زيـن العابـدين علـي  وهذا احلال كان مصاحباً ألهل البيت ممن ساروا على كتاب اهللا وسنة رسوله 
) ط درمهـاً قـ ما أكل علي بن احلسـني بقرابتـه مـن رسـول اهللا : ( بن احلسني ، يقول عنه أخّص خدمه 

أُعطى  ماالً  أنا أكره أن آخذ برسول اهللا : ( ، وكان إذا سافر كتم نفسه ، فقيل له يف ذلك ، فقال  3
، وكذلك روي ذلك عـن علـي الرضـا بـن موسـى الكـاظم فقـد قيـل إنـه كـان إذا سـافر كـتم نفسـه ،  4) به 

 . 5) به  ىأعط ماالً  أنا أكره أن آخذ برسول اهللا : ( فقيل له يف ذلك ، فقال 
 

،  كــانوا غيــاَرى أشـّد الغــرية يف الـرحم الــيت كانـت تصــلهم برســول اهللا ..فهـؤالء الســادة مـن أهــل البيـت 
فما كانوا يستغلون هذه النسبة ملصاحل دنيوية ، شأن أبناء أسر الزعماء الـدينيني ، مـن الربامهـة والكهنـة يف 

                                                 
 ) .2276( : يف صحيحه رواه مسلم  1
 . 228املرتضى للندوي ص  2
 ) .9/106(البداية والنهاية  3
 ) .2/434(وفيات األعيان  4
 . 2/434(املصدر نفسه  5
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أتبـاعهم  قبـل لون مـن ا�ـم قدسـية ، ويعـامَ و تعتـرب ذالديانات وامللـل األخـرى ، ممـن ينـالون تقديسـاً زائـداً ، و 
عي يف قضـاء حـوائجهم يف خـدمتهم ، والّسـ فـاينالتّ ويفرضون على من حتتهم  كشخصيات تفوق البشر ،

كـانوا .. وسـادًة بفعـاهلم .. سادًة بأقواهلم .. فكانوا فعالً سادة ..  البيت أهلمن .. ، أما هؤالء الّسادة 
، بل كانوا يبنون قصـور الفخـر ، باسـتغناِئهم عـن النّـاس ، وعـزِّة  بأنساqمدنيا بعيدين عن كسب حطام ال

 . 1أنفسهم 
 
وا أن يُهـان أبَـألجـل ذلـك ف ا اخـتلط شـيٌء بالـّدنيا إال هـان ؛ومـ بغـري إشـارة ، ..يف الّصـدارة  البيـت أهلف

 : األندلسي األعمى جابرٍ  اهللا بنُ  عبدِ  وأبقال  ،هم حسبُ  وأن يَرُخص نسبهم ،
 

 إن العالمة شأن من مل يشهر**    جعلوا ألبناء الرسول عالمةً 
 2 ريف عن الطراز األخضريغين الشَّ **    وجوههم كرمييف   نور النبوة

 

                                                 
 .بتصرف  228املرتضى للندوي صـ  1
 ) . 337/  7: (  عباس إحسان، حتقيق  لتلمساينا املقري بن محد، أل الرطيب األندلس غصن من الطيب نفح 2
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 رسـول اهللاِ  هم فبحـبِّ ، مـن أحـبّ  عصـيانو  هم نفـاقٌ وبغَضـ ،إميـان هـدًى و  النيب  بيتِ  لِ أه إّن حبَّ 
 رســـول اهللاِ  ضـــهم فبـــبغضِ أحـــبهم ، ومـــن أبغ   ويف جهـــنمَ ، نيا ملعـــون هم يف الـــدُّ مبغُضـــ!  همأبغَضـــ 

 ونسباً  حسباً .. وشرفًا  افخرً ..  ّدنياُوجد على وجه ال بيتٍ  هم أشرفُ كيف ال ؟ و   على وجهه مكدوس ،
 ( : يب يقـول النـ أبشروا مبـا لـيس فيـه البشـرى ، أبشـروا بالنّـار ،.. أبشروا ..  البيت أهلفيا مبغضي .. 

 أهل غضأن بُ  فقد بني النيب ، 1 ) ارَ النَّ  اهللاُ  لهُ إال أدخَ  أحدٌ  البيتِ  نا أهلَ بغضُ ، ال يُ  هدِ يَ ي بِ فسِ نَ والذي 
 البيــت هــلالــذين نصــبوا العــداء أل: النواصــب ، هــذا موقفنــا مــن الّنواصــب ،  لــدخول النــار ســببٌ  البيــت

 . عليهم السالم ، وباألخّص علي وأبنائه 
 

: ( ، ويقــول عــن فاطمــة  2) ِإالَّ ُمنَـاِفقٌ  ك، َوالَ يـُْبِغضــ ِإالَّ ُمــْؤِمنٌ  كالَ حيُِبّـ: ( يف علــي  النــيب يقـول 
َمْن َأَحبـَُّهَما فـََقْد َأَحبَّـِين : ( عن احلسنني  ، ويقول  3) َويـُْؤِذيِين َما آَذاَها، يُرِيُبِين َما أَرَابـََها ، َبْضَعٌة ِمينِّ 

 5)  تـُْؤِذيِين ِيف َعاِئَشةَ  ال .. يَا أُمَّ َسَلَمةَ  : (، ويقول عن زوجه عائشة  4)  ُهَما فـََقْد أَبـَْغَضِين َوَمْن أَبـَْغضَ ، 
. 

 
ألن  ! ربط إيذاء أهله بإيذاء نفسـه  كيف أّن النيب .. بالنظر إىل النصوص السابقة نرى عجًبا 

عِلــم ! وشخِصــِه  ا هــو طــاعٌن يف جنــاب النــيب ابنتــه وصــهره وذرّيتــه وزوجاتــه وأقاربــه ، إّمنــ: الطّــاعن يف 
 ! تناساه أم نِسـَيه ! الطّاعن هذا أم جِهله 

 
 ، ولــــذلك امــــتألت كتــــبهم بــــذكر ني ألهــــل البيــــتواصــــب اجلــــافّ نة يتــــربؤون مــــن طريقــــة النّ أهــــل الّســــف

اهللا عـــن  رمحــهشــيخ اإلســـالم ابــن تيميــة ، وقــد ســئل  مهومنــاقبِ  البيـــت أهــل يف فضــائلِ  الــواردةاألحاديــث 
                                                 

 ) .2488 ( :الصحيحة يف السلسلة األلباين أقره و صحيح على شرط مسلم ، : وقال ) 4717( : يف مستدركه رواه احلاكم  1
 .سبق خترجيه  2
 .سبق خترجيه  3
 ( :الصـــــحيحة يف السلســـــلة األلبـــــاين ، و  ) 14/260 (، وصـــــححه أمحـــــد شـــــاكر يف حتقيقـــــه للمســـــند  )7863( : يف مســـــنده رواه اإلمـــــام أمحـــــد  4

2895. ( 
 ).3564(  :يف صحيحه  رواه البخاري 5
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من أبغضهم فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل اهللا منـه صـرفاً (  :فأجاب  البيت أهلبغض 
ـــر ُحمـــبُّهم بـــالّنعيم واجلنـــان .. ل البيـــت أهـــ، إmّـــم 1) وال عـــدالً  هم بالســـالمة واألمـــان ، واُنــــِذر  ،ُبشِّ

ُ
ومســـامل

 . باحلرب والعدوان  وُهّدد حمارqُِم غضهم بالعذاب والنريّان ،مب

                                                 
 ) .4/487( الفتاوى  1
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ا قدم املغول إىل مدينة دمشق يف الفتنة الكبرية ، 
ّ
جرت بني شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ، وبـني مل

 :رمحه اهللا يقول ابن تيمية خماطبات وتساؤالت ،  م املغول بواليمقدّ 
 
ه ه، فإنه مل يكن رجالً صـاحلاً فنحبّـه وال حنبُّ ال نسبُّ : ؟ فقال يف يزيدما تقولون  : فسألين فيما سألين( 
؟  ؟ أمـا قتـل احلسـني ؟ أما كـان ظاملـاً  أفال تلعنونه : أحداً من املسلمني بعينه ، فقال وحنن ال نسبُّ ، 

أال  ( : حنن إذا ذكر الظاملون ـ كاحلجاج بن يوسـف وأمثالـه ـ نقـول كمـا قـال اهللا يف القـرآن : فقلت له
مـــن  بعينـــه، وقـــد لعنـــه قـــومٌ  اعـــن أحـــدً لأن ن وال حنـــبُّ ، ) 18: هـــود ، اآليـــة ) ( لعنـــة اهللا علـــى الظـــاملني
 ا مـــن قتـــلَ فيـــه االجتهـــاد، لكـــن هـــذا القـــول أحـــب إلينـــا وأحســـن ، وأّمـــ يســـوغُ  العلمـــاء، وهـــذا مـــذهبُ 

اهللا منــه صــرفاً  ، ال يقبــلُ والنــاسِ  اهللا واملالئكــةِ  بــذلك، فعليــه لعنــةُ  ، أو رضــيَ علــى قتلــهِ  أو أعــانَ  احلســنيَ 
 . وال عدالً 

 
ت عنـدنا يف بَـه قـد ثَـ ؤجر عليـه، فإنـَّيُـ واجـبٌ  هم عنـدنا فـرضٌ تُ حمبَّـ : فما حتّبون أهـل البيـت؟ قلـت: قال

: بغدير يدعى مخّا، بني مكة واملدينة فقال خطبنا رسول اهللا :  صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال
وعـرتيت أهـل :  ، مث قـال عليه فذكر كتاب اهللا وحضّ  ، كتاب اهللا : كم الثقلنيها الناس إين تارك فيأيّ 

 .1 ، أذّكركم اهللا يف أهل بييت ، أذّكركم اهللا يف أهل بييتبييت 
 
 َصـلَّْيت َكَمـا ُحمَمَّـدٍ  آلِ  َوَعلَـى ُحمَمَّـدٍ  َعلَـى َصـلِّ  اللَُّهـمَّ " :  وحنن نقـول يف صـالتنا كـل يـوم:  مٍ دَّ ملقَ لُت ق
ــرَاِهيمَ  ىَعَلــ يــدٌ  إنَّــك إبـْ ــدٍ  َعَلــى َوبَــارِكْ  جمَِيــدٌ  محَِ ــدٍ  آلِ  َوَعَلــى ُحمَمَّ ــرَاِهيمَ  آلِ  َعَلــى بَارَْكــت َكَمــا ُحمَمَّ  إنَّــك إبـْ
يــدٌ  اهللا واملالئكــة  مــن أبغضــهم فعليــه لعنــةُ : لــت ؟ ق فمــن يــبغض أهــل البيــت:  مٌ قــدَّ قــال مُ ،  " جمَِيــدٌ  محَِ

 . منه صرفاً وال عدالً والناس أمجعني، وال يقبل اهللا 
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أهـــل دمشـــق  قـــد قـــالوا لـــه إنّ : ؟ قـــال وهـــذا تـــرتيٌّ  قـــال عـــن يزيـــدَ  شـــيءٍ  أليِّ : لـــُت للـــوزير املغـــوّيل مث ق
اهللا، واهللا ما يف أهل  الذي قال هذا، ومن قال هذا، فعليه لعنةُ  يكذبُ :  عالٍ  بصوتٍ  لتُ ق ! نواصب

، لكـن  علياً بدمشق لقام املسلمون عليه  ص أحدٌ ولو تنقَّ ، فيهم ناصبًيا  ، وما علمتُ  دمشق نواصبُ 
 
ّ
ا كان بنو أمّية ُوالة الـبالد ، بعـُض بـين أميّـة ينصـُب العـداوَة لعلـيٍّ ويسـبُّه ، وأّمـا اليـوُم فمـا كان قدميًا مل

. 1 )بقَي من أولئَك أحٌد 
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كيف أّن وّضحنا  .. عليهم الّسالم  البيت أهلبعد هذه اجلولة املاتعة يف رحاب .. القرّاء أيّها اإلخوة 
حباً امتألت فأفئد�م ،  املؤمنني الّصادقني ، يف قلوب ساميةً  ، ومكانةً  رفيعةً  منزلةً   هل البيتأل

علي وأوالده ، و أّمهات املؤمنني ،  زوجات النيب  وعلى رأسهم ،  نبّيهمل بيت وإجالال أله
رسول اهللا  وصيةِ من احلّب واملواالة ، وحفظ  ،هم حقوق لى رعايةحيرصون ع، وغريهم .. والعّباس وبنيه 

  ، 1) أذكركم اهللا يف أهل بييت : (اليت قاهلا يوم غدير خم فيهم .  

ال غلٍو  ، ، ألmّم أهل عدٍل وإنصافٍ  باألخذ qذه الوصية أسعد الناس هم ..الحّق  فأهل
: غالة من طريقة ال اتربؤو ألmّم  ،لنصيحة الغالية تلك ا تطبيقِ هم األوىل ب  ..أهل الحّق ! وإجحاف 

.. بغضوهم أذوهم و آالذين  : طريقة النواصب اتنبو اجطًا ، و الذين غلوا يف بعض أهل البيت غلوًا مفرِ 
  . أو فعلٍ  هم أو اإلساءة إليهم بقولٍ إيذائِ  أهل البيت ، وحترميِ  متفقون على وجوب حمبةِ  ..أهل الحّق 

 
لن رسالًة خمتصرًة كهذه ، ألن  ! من مطرة من فضائل أهل بيت النبوة هو قطرةٌ  موهذا الذي تقدّ 

  . فضائل أهل بيت النبوة كل  تستوعب

ه األطهار ، وصحابتِ  رسول اهللا  آل بيتمبَحبَّة  ناعلي الذي أنعمتعاىل ، هللا أمحد ا.. يف اخلتام و 
 بُغضهم ،من  نالوبَ هذه النِّعمَة، وأن حيفَظ قعليكم و حبµا شرعًيا ، وأسأل اَهللا أن يُدمي عليَّ األخيار ، 
َربـََّنا اْغِفْر لَنَا ( :  دائًما أبًدا ، وأن تكون هلجتناذِكرهم سوِء من  ناألسنتَ و  إليهم ، نا من اإلساءةِ وجوارحَ 

 . ) ِذيَن آَمُنوا َربـََّنا ِإنََّك َرُؤوٌف َرِحيمٌ َوِإلْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقونَا بِاِإلميَاِن َوالَ َجتَْعْل ِيف قـُُلوبَِنا ِغالµ لِلَّ 

رضي اهللا تبارك وتعاىل .. ، وصحابته العظام وآل بيته الكرام  ، حشرنا يف زمرة نبينا حممد فاللهّم ا
وآخر ،  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني، عنهم، واهللا تبارك وتعاىل أعلى وأعلم 

 .هللا رب العاملني  دعوانا أن احلمد
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 1 البيت مرحًبا بأهل
 وآي ٍ وأذكاٍر ولوح ٍ ُيسطّرُ =   ل بيٍت ومعهدٍ أهسالٌم عليكم 

 وما فاح في اآلفاقِ مسٌك وعنبر ُ= سالٌم عليكم كلّما ذرَّ شارٌق 
 
 وكلُّ جميٍل من محيّاُه يزهرُ = سالم عليكم كلّما خرَّ ساجٌد 

 "ُهللا أكبرُ "ا صدحت في الكوِن وم= سالٌم عليكم ما تجلّت كتائٌب 
 

 وفاطمُة الزّهراُء في الُخلِد تُزِهرُ =    علٌي أميُر المؤمنين َعليُّهم     
يدان بجنٍة     هما الحسناِن الُمقمراِن وأنورُ =   وِسبطا الرسوِل السَّ

 
 عليهّن ما قد فاَح ِمسٌك وَعنبرُ =    على أمهاتِ المؤمنين تَرضيًا   

 وطيَّاُر عدٍن ذو الجناحين جعفرُ =    ُس والَحبُر نجلُه    وحمزُة والعبا
 

 وقربى الدين أعلى وأظهُر .. وتقوى= وسلّم على من حاز ُحْسنـَي قرابةٍ 
 من العروة الوثقى رباط ٌ ومئزُر = وما قيمة األنساب إن لم يكن لها 
 

 وآثاُرها طهٌر وطيٌب وجوهُر = من الرجس طـُّهرت  سالٌم ألرواح ٍ 
 وجبريُل والركُب الشريُف المطّهرُ = ليُّكُم الرحمُن جلَّ جاللُه ُ و

 
 أبترُ  -فيما قضى هللاُ –وشانئكم = وفيكم لنا نوٌر وهدٌي وأسوٌة 
 وُيمٌن وإيماٌن وشرٌع ُمطّهرُ = وحبُّكُم فرٌض وبرٌّ وُقربٌة 

 
 ونفٌس لوجِه هللا تنهى وتأمرُ = وذكراكُم فينا دعاء وسجدة ٌ 

 وعلٌم وتأديٌب وسيٌف ومنبرُ =  ينا جهاٌد ودعوة ٌ وأياُمكْم ف
 

 وأفضالُكْم تغشى األنام وتُنشرُ = وللجوِد واإلحسان منكم معالٌم 
 والدرُّ ُينثرُ !! وما مرسالُت الريحِ = واألصداُف في ظلماتِه !! فما البحرُ 

 
 وفي صفحة التاريخ عهٌد مسطّر = لكم في مقام الحّب والجود موثٌق 

 ببغي الُمَغالي في جحيم تـُسّعرُ = لقوَم العداء فقد هوى ومن ناصب ا
 
 أباm ِ والقرآن ِ والحّقِ تكفرُ = أيا مبغضي بيت النبي وآلِه 
  وللمبغض الجافي نكيٌر ومنكر= فو ِهللا ال يشقى محبٌّ بحبِّهم
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