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 ملسو هيلع هللا ىلصواجبنا نحو آل بيت النبي 
 عناصر الخطبة

 مجمل اعتقاد السمف في أىل البيت
 تعريف أىل البيت لغة وشرعا
 فضل أىل البيت عموما

 الثناء عمييم في كالم الصحابة ومن بعدىم
 التفصيل 

 مجمل اعتقاد السمف في أىل البيت وتعريف أىل البيت لغة وشرعا تمييد يشتمل عمى -ٔ
نَّة والجماعة وَسٌط بين  -ٔ نَّة والجماعة في أىل البيت: عقيدُة أىل السُّ ُمجمُل عقيدة أىل السُّ

الرسول  اإلفراِط والتَّفريط، والغُموِّ والَجفاء في جميِع مسائل االعتقاد، وِمن ذلك عقيدتيم في آل بيت
جميعًا، فُيحبُّون ملسو هيلع هللا ىلص  النبي يم َيتَولَّوَن كلَّ مسمٍم ومسممٍة من َنْسل عبد المطمِّب، وكذلك زوجات، فإنَّ ملسو هيلع هللا ىلص

ف،  الجميَع، وُيثنون عمييم، وُيْنزلوَنيم منازَليم التي َيستحقُّوَنيا بالعدِل واإلنصاِف، ال باليوى والتعسُّ
وشَرف النََّسب، فَمن كان من أىل البيت من  وَيعِرفون الفضَل ِلَمن َجمع هللُا لو بين شِرف اإليمانِ 

. وَمن َلم يكن ملسو هيلع هللا ىلص ، فإنَّيم ُيحبُّوَنو إليماِنو وتقواه، ولُصحَبِتو إيَّاه، ولقراَبِتو منوملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  أصحاب
النََّسب تابٌع  ، وَيَرون أنَّ شَرفَ ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  منيم صحابيِّا، فإنَّيم ُيحبُّوَنو إليماِنو وتقواه، ولقربو من

لشَرف اإليمان، وَمن جمع هللُا لو بينيما فقد جمع لو بين الُحْسَنَيْين، وَمن َلم ُيَوفَّق لإليمان، فإنَّ شَرَف 
: }ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد هللِا َأْتَقاُكْم{، وقال أ بو : وَمن بطَّ ملسو هيلع هللا ىلص النََّسب ال ُيفيُده شيئًا، وقد قال هللا عزَّ وجلَّ

. و معناه أنَّ العمَل ىو الذي َيبُمُغ بالعبِد درجات اآلخرة، فَمن أبطأ بو (ٔ)عمُمو َلم ُيسرع بو نسُبو
عمُمو أن يبُمَغ بو المنازَل العاليَة عند هللا تعالى َلم ُيسِرع بو نسُبو، فيبمغو تمك الدَّرجات؛ فإنَّ هللَا رتَّب 

وِر َفاَل َأنَساَب َبْيَنُيْم َيْوَمِئٍذ الجزاَء عمى األعمال ال عمى األنساب،  كما قال تعالى: }َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الصُّ
يقول: " إنَّ آل أبي ملسو هيلع هللا ىلص  النبي َواَل َيَتَساَءُلوَن{ و في ىذا المعنى حديث عمرو بن العاص أنَّو سمع

نَّما وليَِّي هللُا وصاِلُح المؤمنين  واليَتو ال ُتنال بالنََّسب  . يشير إلى أنَّ (ٕ)فالن ليسوا لي بأولياء، وا 
نَّما ُتنال باإليمان والعمل الصالح، فمن كان أكمَل إيمانًا وعماًل فيو ن َقُرب، وا   وا 

 أعظم واليًة لو، سواء كان لو منو نسٌب قريٌب أو لم يكن
 لعمُرك ما اإلنساُن إالَّ بدينو. . . فال تترك التقوى اتِّكاالً عمى النَّسب

 ٖ() وقد وضع الشرُك النَِّسيَب أبا ليب. . . سمماَن فارس  لقد رفع اإلسالُم 
                                            

 (ٜٜٕٙ) ( مسممٔ)
 (. ٜٖٗ(، مسمم )ٜٜٓ٘( صحيح البخاري )ٕ)
 (. ٖٔ( باختصار وانظر: كتاب: فضل أىل البيت وعمو مكانتيم )ٖٛٓ( جامع العموم والحكم )ص: ٖ)
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أىل البيت لغة: قال الخميل بن أحمد: أىل الرجل زوجو، والتأىل التزوج وأىل الرجل أخص الناس بو وأىل  -ٕ
 (. وجاء٘(. وقال الراغب األصفياني: وعبر بأىل الرجل عن امرأتو. . . وتأىل الرجل إذا تزوج )ٗالبيت سكانو. )

 (ٙ. )أي: زوجتو في تاج العروس: " واألىل لمرجل زوجتو ويدخل فيو أوالده وبو فسر قولو تعالى }َوَساَر ِبَأْىِمِو{
فيذه النصوص عن أئمة المغة أوضحت المراد بكممة "أىل البيت" وأنيا تطمق أصاًل عمى األزواج خاصة، 

ى ىذا المعنى في غير ما آية: قال تعالى في سياق ثم تستعمل في األوالد واألقارب وقد أشار القرآن الكريم إل
ِ َوَبَرَكاُتُو  ِ َرْحَمُت َّللاَّ َعَمْيُكْم أَْىَل قصة خميل هللا إبراىيم لما جاءتو رسل هللا بالبشرى: } َقاُلوا أََتْعَجِبيَن ِمْن َأْمِر َّللاَّ

الم. وقال تعالى في قصة موسى عميو اْلَبْيِت{ فالمراد بأىل البيت في ىذه اآلية ىي زوجة إبراىيم عميو الس
 ي آَنْسُت َناراً{السالم: }َفَممَّا َقَضى ُموَسى اأَلَجَل َوَساَر ِبَأْىِمِو آَنَس ِمْن َجاِنِب الطُّوِر َنارًا َقاَل أَلْىِمِو اْمُكُثوا ِإنِّ 

 فالمراد باألىل في ىذه اآلية ىي امرأتو
دقُة، وىمملسو هيلع هللا ىلص  النبي اِد بآل بيتالقوُل الصحيُح في المر أىل البيت اصطالًحا:   ىم َمن َتحُرم عمييم الصَّ

أزواُجو وذريَّتُو، وكلُّ مسمٍم ومسممٍة من َنْسل عبد المطمب، وىم بُنو ىاِشم بن عبد َمناف؛ قال ابن حزم: ُوِلد لياشم 
رف، وَلم يْبَق لياشم َعِقٌب إالَّ  ِمن عبد المطمب  بن عبد مناف: شيبُة، وىو عبد المطمب، وفيو العمود والشَّ

 .(ٚ)فقط
الحارث بن عبد  فأما بنوا أعمامو فدليل دخوليم في أىل بيتو حديث عن عبد المطمب بن ربيعة بن

دقِة ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  المطمب أنَّو ذىب ىو والفضل بن عباس إلى يطمبان منو أن ُيولِّييما عمى الصَّ
دقة ال تنبغي آللملسو هيلع هللا ىلص لُيصيَبا ِمن المال ما يتزوَّجان بو، فقال ليما ؛ إنَّما ىي أوساُخ ملسو هيلع هللا ىلصدمحم  : " إنَّ الصَّ

صداقيما من الخمس.  وقد أْلَحق بعُض أىل العمم منيم الشافعي  (ٛ)الناس "، ثمَّ أمر بتزويجيما وا 
دقة عمييم؛ لمشاركِتيم إيَّاىم في  وأحمد بِني المطمب بن عبد َمناف بَبِني ىاشم في تحريم الصَّ

لَبِني ىاشم ملسو هيلع هللا ىلص إعطائيم من خمس الُخمس؛ وذلك لحديث ُجبير بن ُمطعم، الذي فيو أنَّ إعطاَء النبي 
 .(ٜ)بد شمس ونوفل؛ لكون بِني ىاشم وَبِني المطمب شيئًا واحداً وبِني المطمب دون إخواِنيم من بِني ع

 ، فيدلُّ عميو ما يمي:ملسو هيلع هللا ىلصوأمَّا دخول أزواجو رضي هللا عنين في آِلو 
اَلَة َوآِتيَن الزََّكاَة َوَأطِ } -ٔ ْجَن َتَبرَُّج الَجاِىِميَِّة اأُلوَلى َوَأِقْمَن الصَّ ْعَن هللَا َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ َواَل َتَبرَّ

َرُكْم َتْطِييًرا َواْذُكْرَن َما يُ  ْتَمى ِفي ُبُيوِتُكنَّ َوَرُسوَلُو ِإنََّما ُيِريُد هللُا ِلُيْذِىَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْىَل الَبْيِت َوُيَطيِّ
 { َءاَياِت هللِا َوالِحْكَمِة ِإنَّ هللَا َكاَن َلِطيًفا َخِبيًرا ِمن

                                            

 (. ٓ٘ٔ/ٔمقاييس المغة )  (ٗ)
 (. ٜٕ( المفردات في غريب القرآن )٘)
 من سورة مريم.  ٘٘( واآلية  ٕٚٔ/ٚ) تاج العروس (ٙ)
(، ٖ٘ٓ ٖٗٓ/ٚ(، ومنياج السنة البن تيمية )ٙٚ(، والتبيين في أنساب القرشيِّين البن قدامة )ص: ٗٔ( جميرة أنساب العرب )ص: ٚ)

 (. ٜٚ ٛٚ/ٚوفتح الباري البن حجر )
 (ٕٚٓٔمسمم ) (ٛ)
 ( ٖٓٗٔ) البخاري  (ٜ)
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ِفي أَْىِل اْلَبْيِت َىاُىَنا، أِلَنَُّينَّ َسَبُب ُنُزوِل َىِذِه اآْلَيِة ملسو هيلع هللا ىلص  النبي ِفي ُدُخوِل َأْزَواجِ  قال ابن كثير: َوَىَذا َنصّّ 
ِحيحِ  وال ُينافي ذلك  (ٓٔ). َوَسَبُب النُُّزوِل َداِخٌل ِفيِو َقْواًل َواِحًدا ِإمَّا َوْحَدُه َعَمى َقْوٍل َأْو َمَع َغْيرِِه َعَمى الصَّ

غداًة وعميو ِمْرٌط ُمَرحَّل من َشعر أسود، ملسو هيلع هللا ىلص  أنَّيا قالت: خرج النبي -هللا عنيارضي –عائشة  حديث
فجاء الحسن بن عمي فأدخمو، ثمَّ جاء الُحسين فدخل معو، ثم جاءت فاطمُة فأدخميا، ثمَّ جاء عميّّ 

{؛ ألنَّ اآليَة دالٌَّة (ٔٔ)ُكْم َتْطِييًرافأدخمو، ثمَّ قال: }ِإنََّما ُيِريُد هللُا ِلُيْذِىَب َعنُكُم الرِّْجَس أَْىَل الَبْيِت َوُيَطيِّرَ 
، ودخوُل عميٍّ وفاطمة والحسن والحسين ؛ لكون الخطاِب في اآليات لينَّ رضي هللا  عمى دخوِلينَّ

نَُّة في ىذا الحديث، وتخصيُص   ليؤالء األربعة رضي هللا عنيمملسو هيلع هللا ىلص  النبي عنيم في اآليِة دلَّت عميو السُّ
نَّما يدلُّ عمى أنَّيم ِمن في ىذا الحديث ال يدلُّ عمى  َقْصِر أىل بيتو عمييم دون القرابات األخرى، وا 

َلمَّا ُسِئَل َعْن اْلَمْسِجِد الَِّذي ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  أخّصِ أقاربو. وىذا ما ُيْشِبُو َما َثَبَت ِفي َصِحيِح ُمْسِمٍم َأنَّ 
ِل َيْوٍم، َفَقاَل: ))ُىَو مَ  َس َعَمى التَّْقَوى ِمْن َأوَّ َفَيَذا ِمْن َىَذا اْلَقِبيِل، َفِإنَّ اآْلَيَة ِإنََّما  (ٕٔ)ْسِجِدي َىَذا((ُأسِّ

َس َعَمى التَّْقَوى مِ  ِل َيْوٍم، َنَزَلْت ِفي َمْسِجِد ُقَباَء َكَما َوَرَد ِفي اأْلََحاِديِث اأْلَُخِر، َوَلِكْن ِإَذا َكاَن َذاَك ُأسِّ ْن َأوَّ
 (ٖٔ). ْسِمَيِتِو ِبَذِلَك، َوَّللاَُّ أَْعَممُ َأْوَلى ِبتَ ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  َفَمْسِجدُ 
دقَة ال َتحلُّ لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص:  وزوجاُتو رضي هللا عنين داخالٌت تحت لفع " اآلل "؛ لقولو -ٕ ملسو هيلع هللا ىلص إنَّ الصَّ

 .(٘ٔ)، ويدلُّ لذلك أنَّينَّ ُيعَطْين من الُخمس(ٗٔ)ملسو هيلع هللا ىلص " دمحم  وال آلل
ْتيا، وقالت: إنَّا آلَ  عن ابن أبي ُمَميكة: " أنَّ خالد بَن سعيد بعث إلى -ٖ دقِة فردَّ  عائشَة ببقرٍة من الصَّ
دقة ". ملسو هيلع هللا ىلص دمحم  : في اإلحتجاج عمى دخول األزواج في (ٚٔ) -رحمو هللا-ابن القيِّم قال (ٙٔ)ال َتحلُّ لنا الصَّ

نَّما دخل األزواُج في اآلل وخصوصًا أزواجُ   اتِّصاَلُينَّ بتشبييًا لذلك بالنََّسب؛ ألنَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النبي اآلل: وا 
غيُر مرتفع، وىنَّ محرَّماٌت عمى غيِره في حياِتو وبعد َمَماِتو، وىنَّ زوجاُتو في الدنيا واآلخرة، ملسو هيلع هللا ىلص  النبي

بُب الذي لينَّ ب ، وليذا كان ملسو هيلع هللا ىلص  النبي قائٌم مقاَم النََّسب، وقد نصَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النبي فالسَّ عمى الصالِة عميينَّ
؛ ألنَّيا أوساُخ الناِس،  -رحمو هللا- القوُل الصحيح وىو منصوص اإلمام أحمد دقَة تحُرُم عميينَّ أنَّ الصَّ

وقد صان هللُا سبحانو ذلك الَجَناَب الرَّفيع، وآَلو ِمن كلِّ أوساِخ َبِني آَدم، ويا هلل العجب كيف يدخُل 
: "ما -هللا عنيارضي –عائشة "، وفي قول (ٛٔ)قوتاً ملسو هيلع هللا ىلص دمحم  : "المَّيمَّ اجعل رزَق آلملسو هيلع هللا ىلص أزواُجو في قولو

                                            
 (. ٖ٘ٙ/ٙتفسير ابن كثير ) (ٓٔ)
 (. ٕٕٗٗ( مسمم )ٔٔ)
 (ٜٖٛٔ) مسمم (ٕٔ)
 (. ٕٔو ٕٓفضُل أىل البيت وحقوُقيم " )ص: ( ورسالة ٜٖٙ/ٙتفسير ابن كثير )  (ٖٔ)
 (. ٜٕٗٗ( صحيح مسمم )ٗٔ)
 (٘ٛٗٔ( وأصمو في البخاري ومسمم انظر: اإلرواء )ٖٛٓٓ( سنن أبي داود )٘ٔ)
سناده صحيحٔٔٛٓٔابن أبي شيبة ) ( مصنفٙٔ)  ( وا 
 (. ٕٕ٘/ٔ( جالء األفيام )ٚٔ)
 (ٓٙٗٙ( البخاري )ٛٔ)
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دمحم  وعمى آلملسو هيلع هللا ىلص دمحم  "، وفي قول المصمِّي: "المَّيمَّ صلِّ عمى(ٜٔ)من ُخبز ُبرٍّ ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  شبع آلُ 
دقة ال َتحلُّ ل دمحم (ٕٓ)ملسو هيلع هللا ىلص ، مع كوِنيا من أوساِخ ملسو هيلع هللا ىلص"دمحم  وال آللملسو هيلع هللا ىلص "، وال َيدُخْمَن في قولو: "إنَّ الصَّ

يانِة عملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  الناس، فأزواجُ  النبي  نيا والُبعِد منيا. قالوا: وقد قال هللا تعالى: }َيا ِنَسآءَ أولى بالصِّ
ا َمن َيْأِت ِمنُكنَّ ِبَفاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة ُيَضاَعْف َلَيا اْلَعَذاُب ِضْعَفْيِن{ وساق اآليات إلى قولو تعالى: }َواْذُكْرَن مَ 

ل: فدَخْمَن في أىل البيت؛ ألنَّ ىذا الخطاَب كمَّو في سياق َءاَياِت هللِا َوالِحْكَمِة{، ثم قا ُيْتَمى ِفي ُبُيوِتُكنَّ ِمن
، فال يجوز إخراُجينَّ ِمن شيٍء منو، وهللا أعمم   (ٕٔ)ِذكرىنَّ

دقة عمييم وأما موالي بني ىاشم فيدل بعث رجاًل عمى ملسو هيلع هللا ىلص  النبي حديث أبي رافع: " أنَّ  عمى تحريم الصَّ
دقة ِمن َبِني مخزوم، فقال ألبي رافع:  فأسألو، ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  اْصَحبِني فإنَّك ُتصيُب منيا، قال: حتى آِتيالصَّ

دقة ".  نَّا ال َتِحلُّ لنا الصَّ   (ٕٕ)فأتاه فسألو، فقال: موَلى القوم ِمن أنفِسيم، وا 
وذريتو والمسممين من بني ىاشم أو بني ملسو هيلع هللا ىلص  وبيذا نعمم أن مصطمح أىل البيت شامل ألزواج النبي

 عبد المطمب.
 في فضل أىل البيت عمومًا في القرآن:ما جاء  -ٕ
 جميع ما ورد في القرآن والسنة في فضائل الصحابة فأىل البيت من الصحابة داخمون فيو. --ٔ
 -رحمو هللا-النبي َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأْنُفِسِيْم َوَأْزَواُجُو ُأمََّياُتُيْم{. قال القرطبي  قال تعالى: } -ٕ

بأن جعمين أميات المؤمنين أي: في وجوب التعظيم والمبرة ملسو هيلع هللا ىلص تعالى أزواج نبيو تعالى: "شرف هللا 
واإلجالل وحرمة النكاح عمى الرجال، وحجبين رضي هللا تعالى عنين بخالف األميات َوِقيَل: َلمَّا 

، ُثمَّ َىِذِه اأْلُُموَمُة اَل ُتوِجُب ِميَراًثا َكُأُموَمِة َكاَنْت َشَفَقُتُينَّ َعَمْيِيْم َكَشَفَقِة اأْلُمََّياِت ُأْنِزْلَن َمْنِزَلَة اأْلُمََّياتِ 
، َواَل ُيْجَعْمَن َأَخَواٍت ِلمنَّاِس.   " (ٖٕ)التََّبنِّي. َوَجاَز َتْزِويُج َبَناِتِينَّ

واإلكرام : وقولو تعالى: }َوَأْزَواُجُو ُأمََّياُتُيْم{ أي: في الحرمة واالحترام والتوقير -رحمو هللا-ابن كثير  وقال
 .(ٕٗ)واإلعظام، ولكن ال تجوز الخموة بين وال ينتشر التحريم إلى بناتين وأخواتين باإلجماع

                                            
 (. ٖٛٗ٘( البخاري )ٜٔ)
 (. ٖٖٓٚ( البخاري )ٕٓ)
، كما أنَّيا  (ٕٔ) دقُة حرامًا عميينَّ َلَحُرمت عمى مواليينَّ َلمَّا قال ابن القيم في جالء األفيام في الموضع السابق: فإن قيل: لو كانت الصَّ

ق عمييا بَمحم  فأكمتو، وَلم ُيحرِّموحُرمت عمى َبِني ىاِشم حُرَمت عمى مواِلييم، وقد ثبت في الصحيح أنَّ بريرَة  ، وىي موالٌة ملسو هيلع هللا ىلص النبي ُتُصدِّ
دقِة عمى أزواجِ ملسو هيلع هللا ىلص.  النبي لعائشة رضي هللا عنيا. قيل: ىذا ىو شبيُة َمن أباَحيا ألزواج بيِة أنَّ تحريَم الصَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النبي وجواُب ىذه الشُّ

نَّما ىو َتَبٌع لَتحريميا عميو دقُة حالٌل لينَّ قبل اتِّصاِلينَّ بو، فينَّ فرٌع في ىذا التحريِم، والتحريُم ملسو هيلع هللا ىلص ليس بطريق األصالِة، وا  الَّ فالصَّ ، وا 
ا كان التَّحريُم عمى َبِني ىاِشم أصاًل استتَبع ذلك موالييم، وَلمَّا كان التَّحر  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  يُم عمى أزواجِ عمى الموَلى فرُع التَّحريِم عمى سيِِّده، فممَّ

. َتَبعًا  ؛ ألنَّو فرٌع عن فرع   َلم َيْقَو ذلك عمى اسِتْتَباِع مواليينَّ
( بإسناد  صحيح والمفظ ألبي داود، وانظر فضل أىل البيت وعمو ٕٔٔٙ(، والنسائي )ٚ٘ٙ(، والترمذي )ٓ٘ٙٔ) ( سنن أبي داودٕٕ)

 (. ٜمكانتيم )
 (. ٙتفسير القرطبي سورة األحزاب ) (ٖٕ)
 (. ٙتفسير ابن كثير سورة األحزاب ) (ٕٗ)
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ومن مناقبين العظيمة أنين اخترن هللا ورسولو والدار اآلخرة إيثارًا منين لذلك عمى الدنيا  -ٕ
ُقْل أَلْزَواِجَك ِإْن  النبي َأيَُّيا وزينتيا فأعد هللا لين عمى ذلك ثوابًا جزياًل وأجرًا عظيمًا قال تعالى: }َيا

نْ  ْنَيا َوِزيَنَتَيا َفَتَعاَلْيَن ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأَسرِّْحُكنَّ َسَراحًا َجِمياًل * َواِ   ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن َّللاََّ َوَرُسوَلُو ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن اْلَحَياَة الدُّ
اَر اآلِخَرَة َفِإنَّ َّللاََّ أََعدَّ ِلْممُ   تبارك وتعالى ـ لرسولو- ْحِسَناِت ِمْنُكنَّ َأْجرًا َعِظيمًا{. فيذا أمر من هللاَوالدَّ

بأن يخير نساءه بين أن يفارقين فيذىبن إلى غيره ممن يحصل لين عنده الحياة الدنيا وزينتيا  ملسو هيلع هللا ىلص
لجزيل فاخترن وبين الصبر عمى ما عنده من ضيق الحال، ولين عند هللا تعالى في ذلك الثواب ا

رضي هللا عنين وأرضاىن: هللا ورسولو والدار اآلخرة فجمع هللا تعالى لين بعد ذلك بين خير الدنيا 
بتخيير أزواجو بدأ ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  قالت: لما أمر -رضي هللا عنيا–عائشة . وعن (ٕ٘)وسعادة اآلخرة"

د عمم أن أبوي بي فقال: "إني ذاكر لك أمرًا فال عميك أن ال تعجمي حتى تستأمري أبويك" قالت: وق
النبي ُقْل أَلْزَواِجَك ِإْن ُكْنُتنَّ  لم يكونا يأمراني بفراقو قالت: ثم قال: "إن هللا ـ جل ثناؤه ـ قال: }َيا َأيَُّيا

ْنَيا َوِزيَنَتَيا{ إلى }َأْجرًا َعِظيمًا{ " قالت: فقمت: ففي أي ىذا استأمر أبوي؟ فإني أريد هللا  ُتِرْدَن اْلَحَياَة الدُّ
 "(ٕٙ)مثل ما فعمتملسو هيلع هللا ىلص  النبي ولو والدار اآلخرة قالت: ثم فعل أزواجورس
أخبر هللا عباده أن ثوابين عمى الطاعة ِمْثاَل أجر غيرىن. فقال تعالى: }َوَمْن َيْقُنْت ِمْنُكنَّ ّلِلَِّ  -ٖ

َتْيِن َوأَْعَتْدَنا َلَيا  َتْيِن{  ِرْزقًا َكِريمًا{َوَرُسوِلِو َوَتْعَمْل َصاِلحًا ُنْؤِتَيا َأْجَرَىا َمرَّ قال السعدي: }ُنْؤِتَيا َأْجَرَىا َمرَّ
 أي: مثل ما نعطي غيرىا مرتين، }َوأَْعَتْدَنا َلَيا ِرْزًقا َكِريًما{ وىي الجنة،

 .(ٕٚ)فقنتن هلل ورسولو، وعممن صالًحا، فعمم بذلك أجرىن
الفضل والشرف وعمو أخبر بيا عباده في كتابو العزيز أنين لسن كأحد من النساء في  -ٗ

َساِء ِإِن اتََّقْيُتنَّ َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفيَ  ْطَمَع الَِّذي المنزلة. قال تعالى: }َيا ِنَساَء النبي َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمَن النِّ
َساِء{ يعني:  ِمنَ  َكَأَحدٍ  ِفي َقْمِبِو َمَرٌض َوُقْمَن َقْواًل َمْعُروفًا{. قال أبو بكر بن العربي: قولو: } َلْسُتنَّ  النِّ

ن كن من اآلدميات فمسن كإحداىن.  النبي {  فقولو تعالى: }َيا ِنَساءَ (ٕٛ)في الفضل والشرف فإنين وا 
{ هللا، فإنكن بذلك، تفقن النساء، وال يمحقكن أحد  َساِء ِإِن اتََّقْيُتنَّ خطاب لين كمين }َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمَن النِّ

وسائل المحرم، فقال: بجميع وسائميا ومقاصدىا؛ فميذا أرشدىن إلى قطع  من النساء، فكممن التقوى 
}َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل{ أي: في مخاطبة الرجال، أو بحيث يسمعون َفَتِمنَّ في ذلك، وتتكممن بكالم رقيق 

ك يحركو، ألن يدعو ويطمع }الَِّذي ِفي َقْمِبِو َمَرٌض{ أي: مرض شيوة الزنا، فإنو مستعد، ينظر أدنى محر 
هللا، فإن ذلك ال تكاد ُتِميُمو وال تحركو  ليس فيو شيوة لما حرم قمبو غير صحيح فإن القمب الصحيح

األسباب، لصحة قمبو، وسالمتو من المرض. بخالف مريض القمب، الذي ال يتحمل ما يتحمل الصحيح، 
                                            

 (. ٜٕوٕٛتفسير ابن كثير سورة األحزاب ) (ٕ٘)
 (. ٕٛٙٗالبخاري ) (ٕٙ)
 (. . ٚٙ/ٛ(، ومحاسن التأويل ) ٖٙٙ/ٔتفسير السعدي ) (ٕٚ)
 (. ٛٙ٘/ٖأحكام القرآن ) (ٕٛ)
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، يدعوه إلى الحرام، يجيب دعوتو، وال يتعاصى وال يصبر عمى ما يصبر عميو، فأدنى سبب يوجد
عميو، فيذا دليل عمى أن الوسائل، ليا أحكام المقاصد. فإن الخضوع بالقول، والمين فيو، في األصل 

مخاطبة الرجال، أن ال تِميَن مباح، ولكن لما كان وسيمة إلى المحرم، منع منو، وليذا ينبغي لممرأة في 
أنين مأمورات بإغالظ القول، دفع ىذا بقولو: لخضوع في القول، فربما توىم ليم القول، ولما نياىن عن ا

وتأمل كيف قال: }َفال َتْخَضْعَن ، }َوُقْمَن َقْوال َمْعُروًفا{ أي: غير غميع، وال جاف كما أنو ليس ِبَميٍِّن خاضع
الذي فيو خضوع المرأة لمرجل،  وذلك ألن المنيي عنو، القول المين، ِباْلَقْوِل{ ولم يقل: }فال َتِمنَّ بالقول{

وانكسارىا عنده، والخاضع، ىو الذي يطمع فيو، بخالف من تكمم كالًما ليًنا، ليس فيو خضوع، بل ربما صار 
فيو ترفع وقير لمخصم، فإن ىذا، ال يطمع فيو خصمو، وليذا مدح هللا رسولو بالمين، فقال: }َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن 

ِ ِلْنَت َلُيْم{ و   قال لموسى وىارون: }اْذَىَبا ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَّوُ َّللاَّ
 (ٜٕ)َطَغى َفُقوال َلُو َقْوال َليًِّنا َلَعمَُّو َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَشى{.  

أمر هللا لين بتالوة ما يتمى في بيوتين من آيات والحكمة؛ قال تعالى: }َواْذُكْرَن َما ُيْتَمى ِفي  -٘ 
تعالى: "وعنى بقولو:  -رحمو هللا- َواْلِحْكَمِة ِإنَّ َّللاََّ َكاَن َلِطيفًا َخِبيرًا{ قال الطبري ُبُيوِتُكنَّ ِمْن آَياِت َّللاَِّ 

ِ{ واذكرن ما يقرأ في بيوتكن من آيات كتاب هللا والحكمة  }َواْذُكْرَن َما ُيْتَمى ِفي ُبُيوِتُكنَّ ِمْن آَياِت َّللاَّ
ن أحكام دين هللا ولم ينزل بو قرآن وذلك السنة. . . مملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  ويعني: بالحكمة ما أوحي إلى

وقولو: }ِإنَّ َّللاََّ َكاَن َلِطيفًا َخِبيرًا{ يقول تعالى ذكره: إن هللا كان ذا لطف بكن إذ جعمكن في البيوت 
أمرىن . فاهلل تعالى لما (ٖٓ)التي تتمى فييا آياتو والحكمة، خبيرًا بكن إذ اختاركن لرسولو أزواجا

 ِ بالعمل، الذي ىو فعل وترك، أمرىن بالعمم، وبين لين طريقو، فقال: }َواْذُكْرَن َما ُيْتَمى ِفي ُبُيوِتُكنَّ ِمْن آَياِت َّللاَّ
َواْلِحْكَمِة{ والمراد بآيات هللا، القرآن. والحكمة، أسراره. وسنة رسولو. وأمرىن بذكره، يشمل ذكر لفظو، بتالوتو، 

 (ٖٔ)ره والتفكر فيو، واستخراج أحكامو وحكمو، وذكر العمل بو وتأويمو. . وذكر معناه، بتدب
األُوَلى  إخباره تعالى أنو طيرىم من الرجس تطييراً؛ كما قال تعالى: }َوَقْرَن ِفي بُُيوِتُكنَّ وال تََبرَّْجَن تََبرَُّج اْلَجاِىمِيَّةِ  -ٙ

الَة َوآِتيَن الزََّكاَة َوَأِطْعنَ  ُ لِيُْذِىَب َعْنُكُم الرِّْجَس أَْىَل اْلَبْيِت َوُيَطيَِّرُكْم َتْطِييراً{. فيذه َوأَِقْمَن الصَّ َ َوَرُسوَلُو ِإنََّما ُيِريُد َّللاَّ اآلية  َّللاَّ
ناثًا وال يخرج عنيا فرد منيم وكميم أذىب هللا  شاممة لجميع أىل بيتو عميو الصالة والسالم من الصحابة ذكورًا وا 

فقيل: اإلثم. م منو تطييرًا وقد اختمف المفسرون في معنى الرجس عمى أربعة أقوال: عنيم الرجس وطيرى
الذميمة، فاألفعال الخبيثة: كالفواحش وقيل: الشرك. وقيل: الشيطان. وقيل: األفعال الخبيثة واألخالق 

 (ٕٖ). ما ظير منيا وما بطن، واألخالق الذميمة: كالشح والبخل والحسد وقطع الرحم
 

                                            
 تفسير السعدي سورة األحزاب  (ٜٕ)
 (. ٕٛٙ/ ٕٓتفسير الطبري ) (ٖٓ)
 (. ٖٙٙ/ٔتفسير السعدي ) (ٖٔ)
 (. ٔٚ٘/ٖأحكام القرآن البن العربي ) (ٕٖ)
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 تعالى: أراد بالرجس: اإلثم الذي نيى هللا النساء عنو  -رحمو هللا-البغوي وقال 
 .(ٖٖ)وقال ابن عباس: يعني عمل الشيطان وما ليس هلل فيو رضًا  قال مقاتل:

 ثالثا: األحاديث في فضائل أىل البيت: 
ضنا والذي نفسي بيده ال يبغملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا  قال: قال -رضي هللا عنو-عن أبي سعيد الخدري  -ٔ

 (ٖٗ)أىل البيت أحد إال أدخمو هللا النار. 
َة َواْلَمِديَنِة، ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  َقاَل: َقامَ  عن زيد بن أرقم -ٕ َيْوًما ِفيَنا َخِطيًبا، ِبَماٍء ُيْدَعى ُخمِّا َبْيَن َمكَّ

َر، ُثمَّ َقاَل: َأمَّا َبْعُد، َأالَ  َأيَُّيا النَّاُس َفِإنََّما َأَنا َبَشٌر ُيوِشُك َأْن َيْأِتَي َرُسوُل  َفَحِمَد َّللاََّ َوَأْثَنى َعَمْيِو، َوَوَعَع َوَذكَّ
ُلُيَما ِكَتاُب هللِا ِفيِو اْلُيَدى َوالنُّوُر َفُخُذوا ِبِكَتاِب  هللِا، َواْسَتْمِسُكوا ِبِو  َربِّي َفُأِجيَب، َوَأَنا َتاِرٌك ِفيُكْم َثَقَمْيِن: َأوَّ

ي، َرغََّب ِفيِو، ُثمَّ َقاَل: َوأَْىُل َبْيِتي ُأَذكُِّرُكُم َّللاََّ ِفي أَْىِل َبْيِتي، ُأَذكُِّرُكُم َّللاََّ ِفي أَْىِل َبْيتِ َفَحثَّ َعَمى ِكَتاِب هللِا وَ 
ِل َبْيِتِو؟ َقاَل: ِنَساُؤُه ىْ ُأَذكُِّرُكُم َّللاََّ ِفي أَْىِل َبْيِتي َفَقاَل َلُو ُحَصْيٌن: َوَمْن أَْىُل َبْيِتِو؟ َيا َزْيُد َأَلْيَس ِنَساُؤُه ِمْن أَ 

َدَقَة َبْعَدُه، َقاَل: َوَمْن ُىْم؟ َقاَل: ُىْم آُل َعِميٍّ  َوآُل َعِقيٍل، َوآُل ِمْن أَْىِل َبْيِتِو، َوَلِكْن أَْىُل َبْيِتِو َمْن ُحِرَم الصَّ
َدَقَة؟ َقاَل: َنعَ  َجْعَفٍر، َوآُل َعبَّاٍس َقاَل: ُكلُّ َىؤاَُلِء ُحِرمَ  فقولو: )أذكركم هللا في أىل بيتي( وفيو  (ٖ٘)ْم. الصَّ

تأكيد الوصاية بيم وطمب العناية بشأنيم فيكون من قبيل الواجب المؤكد المطموب عمى طريق الحّث عميو وناىيك 
وقال ابن . (ٖٚ)، وىي أيضا: وصية بالوداد ليم ومناصرتيم والتمسك بمحبتيم والتنسك بمودتيم (ٖٙ)بو

كركم هللا في أىل بيتي((: يعني اعرفوا ليم حقيم، وال تظمموىم، وال تعتدوا عمييم، ىذا من عثيمين: وقولو: ))أذ
                                            

ِفي َأْىِل اْلَبْيِت َىاُىَنا؛ أِلَنَُّينَّ َسَبُب ُنُزوِل َىِذِه اآْلَيِة، ملسو هيلع هللا ىلص  النبي وقال ابن كثير: َوَىَذا َنصٌّ ِفي ُدُخوِل َأْزَواجِ (. ٜٖٙ/ٖتفسير البغوي ) (ٖٖ)
ِحيِح. و َعْن ِعْكِرَمَة َعنِ  َوَسَبُب النُُّزوِل َداِخٌل ِفيوِ  ا َوْحَدُه َعَمى َقْول  َأْو َمَع َغْيرِِه َعَمى الصَّ ُ  َقْواًل َواِحًدا، ِإمَّ َما ُيِريُد َّللاَّ اْبِن َعبَّاس  ِفي َقْوِلِو: }ِإنَّ

َيا َنَزَلْت ِفي خاصة، َوقَ ملسو هيلع هللا ىلص ِلُيْذِىَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْىَل اْلَبْيِت{ َقاَل: َنَزَلْت ِفي ِنَساِء النبي  ملسو هيلع هللا ىلص. َأْزَواِج النبي اَل ِعْكِرَمُة: َمْن َشاَء َباَىْمُتُو َأنَّ
فإذىاب الرجس شامل لزوجاتو عميو الصالة والسالم وغيرىن من أىل بيتو من الصحابة رضي هللا عنيم جميعًا، فمقد أذىب هللا عنيم الرجس 

مة والحسن والحسين رضي هللا عنيم جميعًا. أما الزوجات فمكونين المرادات في سياق وطيرىم منو تطييرًا. فاآلية شاممة لمزوجات ولعمي وفاط
النازالت في منازلو، وأما دخول عمي وفاطمة والحسن والحسين فمكونيم قرابتو وأىل بيتو في النسب ويؤيد  ملسو هيلع هللا ىلص اآلية، ولكونين الساكنات في بيوتو

بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة رضي هللا (ٖٛٛٔمسمم ) فيذلك ما ورد من األحاديث المصرحة بأنيم من أىل بيتو ومن تمك األحاديث ما 
مرّحل من شعر أسود فجاء الحسن ابن عمي فأدخمو، ثم جاء الحسين فدخل معو، ثم جاءت فاطمة  غداة وعميو مرطملسو هيلع هللا ىلص  النبي عنيا قالت: خرج

َرُكْم تَ  ُ ِلُيْذِىَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْىَل اْلَبْيِت َوُيَطيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  النبي قال القرطبي: فيذه دعوة من ْطِييرًا{فأدخميا ثم جاء عمي فأدخمو، ثم قال: }ِإنََّما ُيِريُد َّللاَّ
أن  (: وعن أم سممةٕٛفي حقوق آل البيت ) ‘ م بعد نزول اآلية أحب أن يدخميم في اآلية التي خوطب بيا األزواج. قال ابن تيمية لي

كساءه عمى عمّي وفاطمة والحسن والحسين رضي هللا عنيم فقال: الميم ىؤالء أىل بيتي فأذىب عنيم ملسو هيلع هللا ىلص  النبي ىذه اآلية لما نزلت أدار
وسنتو تفسر كتاب هللا وتبينو وتدل عميو وتعبر عنو فمما قال: "ىؤالء أىل بيتي" ( ". ٖٔٚٛأخرجو الترمذي )رًا " الرجس وطيرىم تطيي

ن كن من أىل بيتو كما دل عميو القرآن فيؤالء أحق بأن يكونوا  مع أن سياق القرآن يدل عمى أن الخطاب مع أزواجو عممنا أن أزواجو وا 
 النبي ن صمة الصير والعرب تطمق ىذا البيان لالختصاص بالكمال ال لالختصاص بأصل الحكم كقولأىل بيتو ألن صمة النسب أقوى م

نما المسكين الذي ال يجد غنى يغنيو وال يتفطن لو فيتصدق ملسو هيلع هللا ىلص:  "ليس المسكين بالطواف الذي ترده المقمة والمقمتان، والتمرة والتمرتان وا 
 عميو وال يسأل الناس إلحافا. 

( قال الحاكم: صحيح عمى شرط مسمم قال األلباني في ٓ٘ٔ/ٖ(، والحاكم )ٜٛٚٙ/ٖ٘ٗ/٘ٔ( أخرجو ابن حبان في صحيحو )ٖٗ)
 (: وىو كما قال وبيض لو الذىبي. ٕٛٛٗالصحيحة )

 (ٖٗٓٙصحيح مسمم ) (ٖ٘)
 (. ٕٓٓ/ٖدليل الفالحين ) (ٖٙ)
 (. ٕٓٓ/٘دليل الفالحين ) (ٖٚ)
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ال فكل إنسان مؤمن لو حق عمى أخيو، ال يحق لو أن   يعتدي عميو، وال أن يظممو؛ لكن آللباب التوكيد، وا 
 (ٜٖ). (ٖٛ)حق زائد عمى حقوق غيرىم من المسممينملسو هيلع هللا ىلص  النبي

حيث قرن الوصية بيم مع وصيتو  ملسو هيلع هللا ىلصوعميو فحديث زيد بن أرقم المتقدم تضمن فضيمة أىل بيتو 
بااللتزام والتمسك بكتاب هللا الذي فيو اليدى والنور، فجعمو عميو الصالة والسالم أىل بيتو ثقال دليل 

 واضح عمى عظم حقيم وارتفاع شأنيم وعمو منزلتيم.
 (ٓٗ)القيامِة إالَّ سَبِبي ونسِبي "كلُّ سبٍب ونسٍب منقطٌع يوم  -ٖ

 الثناء عمييم في كالم الصحابة ومن بعدىم: -رابعا 
. واْلَمْعنى راقبوه (ٔٗ)في أىل بيتوملسو هيلع هللا ىلص دمحما  أنو قال: "أرقبوا -رضي هللا عنو-عن أبي بكر  -ٔ 

أىل َبيتو الرَِّجال وراعوه واحفظوه فييم، َوَذِلَك يكون بحبيم وتوقيرىم ومراعاة ُحُقوقيم. َقاَل الّزجاج: وَ 
 (ٕٗ)الَّذين ىم آلو، ونساؤه. 

                                            
 (. ٕٕٚ/ٖشرح رياض الصالحين ) (ٖٛ)
من أىل البيت كما في صحيح مسمم عن زيد ابن أرقم؛ أنو  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  يوىم إخراج زوجات وىناك رواية أخرى ليذا الحديث ظاىرىا(ٜٖ)

ِ، ِإنَّ  ذكر َم، َوِفيِو: َفُقْمَنا َلُو: َمْن َأْىُل َبْيِتِو؟ ِنَساُؤُه؟ َقاَل: اَل َواْيُم َّللاَّ ْىِر ُثمَّ ُيَطمُِّقَيا اْلَحِديَث ِبَنْحِو َما َتَقدَّ ُجِل اْلَعْصَر ِمَن الدَّ  اْلَمْرَأَة َتُكوُن َمَع الرَّ
َدَقَة َبْعَدُه. َفَتْرِجُع ِإَلى َأِبيَيا َوَقْوِمَيا. َأْىُل َبيْ  (. وقد وجو العمماء ىذا الرواية ٖٚٓٙ) أخرجو مسممِتِو َأْصُمُو وَعصَبتو الَِّذيَن ُحرموا الصَّ

َواَيِة، َواأْلُوَلى َأْوَلى، (: ٘ٔٗ/ٙىو ترجيح الرواية األولى عمييا: قال ابن كثير ) -وىو الصحيح –بوجيين األول  َىَكَذا َوَقَع ِفي َىِذِه الرِّ
َثَنا َوِكيٌع، َعنْ  -ٔٔٛٓٔما أخرجو ابن أبي شيبة في المصنف  ْخُذ ِبَيا َأْحَرى. ومما يؤيد ىذا الترجيحَواأْلَ  ، َعِن اْبِن ملسو هيلع هللا ىلص دمحم  َحدَّ ْبِن َشِريك 

ْتَيا َوَقاَلْت  َدَقِة َفَردَّ َدَقُة. فحاصل ىذا أن زيدا  ملسو هيلع هللا ىلصدمحم  إنَّا آلَ  َأِبي ُمَمْيَكَة، َأنَّ َخاِلَد ْبَن َسِعيد  َبَعَث إَلى َعاِئَشَة ِبَبَقَرة  ِمَن الصَّ اَل َتِحلُّ َلَنا الصَّ
اختمف في إحدى الروايتين عنو مع عائشة رضي هللا عنيا فأثبتت ىي أنيا ممن حرمت عمييم الصدقة ونفى ىو ذلك  رضي هللا عنو

الصدقة عميين كسائر أىل البيت فيي أعمم بما يحل  يترجح قوليا عائشة في تحريمفحينئذ  وعائشة رضي هللا عنيا أخص بيذا الشأن من زيد
 ويحرم عمييا وهللا أعمم 

يعني الرواية  –من أىل البيت ولكن ال تحرم عمييم الصدقة قال ابن كثير: َوَىِذِه الثَّاِنَيُة  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  الوجو الثاني: قول من قال بأن نساء
َدَقةَ َتْحَتِمُل َأنَُّو َأَراَد َتْفِسيَر اأْلَْىِل اْلَمْذُكوِريَن ِفي اْلَحِديِث الَِّذي َرَواُه، ِإنََّما اْلُمَراُد ِبِيْم آلُ  -المذكورة ، َأْو َأنَُّو َلْيَس اْلُمَراُد ُو الَِّذيَن ُحرموا الصَّ

َواَيةِ   الَِّتي َقْبَمَيا، َوَجْمًعا َأْيًضا َبْيَن اْلُقْرآِن َواأْلََحاِديِث ِباأْلَْىِل اأْلَْزَواَج َفَقْط، َبْل ُىْم َمَع آِلِو، َوَىَذا ااِلْحِتَماُل َأْرَجُح؛ َجْمًعا َبْيَنَيا َوَبْيَن الرِّ
َمِة ِإْن َصحَّ  ُ َأْعَمُم. ُثمَّ الَِّذي اَل َيُشكُّ ِفيِو َمْن َتَدبَّر اْلُقْرآَن أَ اْلُمَتَقدِّ َداِخاَلٌت ِفي َقْوِلِو ملسو هيلع هللا ىلص النبي  نَّ ِنَساءَ ْت، َفِإنَّ ِفي َبْعِض َأَساِنيِدَىا َنَظًرا، َوَّللاَّ

ُ ِلُيْذِىَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْىَل اْلَبْيِت وَ  ؛ َوِلَيَذا َقاَل َتَعاَلى َبْعَد َىَذا ُكمِِّو: }َواْذُكْرَن َتَعاَلى: }ِإنََّما ُيِريُد َّللاَّ َرُكْم َتْطِييًرا{، َفِإنَّ ِسَياَق اْلَكاَلِم َمَعُينَّ ُيَطيِّ
يَقةُ  دِّ ِ َواْلِحْكَمِة{. . . َوَعاِئَشُة الصِّ يِق َأْوالُىنَّ ِبَيذِ  َما ُيْتَمى ِفي ُبُيوِتُكنَّ ِمْن آَياِت َّللاَّ دِّ ُينَّ ِبْنُت الصِّ ْعَمِة، َوَأْحَظاُىنَّ ِبَيِذِه اْلَغِنيَمِة، َوَأَخصَّ ِه النِّ

ُو َلْم َيْنِزْل َعَمى ْحَمِة اْلَعِميَمِة، َفِإنَّ ِ َوَساَلُمُو َعَمْيِو.  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ِمْن َىِذِه الرَّ الوحُي ِفي ِفَراِش اْمَرَأة  ِسَواَىا، َكَما َنصَّ َعَمى َذِلَك َصَمَواُت َّللاَّ
َم ِفي اْلَحِديِث:وَ  ". َوَىَذا ُيْشِبُو َما َثَبَت ِفي َصِحيِح  َلِكْن ِإَذا َكاَن َأْزَواُجُو من أىل َبْيِتِو، َفَقَراَبُتُو َأَحقُّ ِبَيِذِه التَّْسِمَيِة، َكَما َتَقدَّ "َوَأْىُل َبْيِتي َأَحقُّ

ِل َيْوم ، َفَقاَل: "ُىَو َمْسِجِدي َىَذا "َلمَّا ُسِئَل َعْن اْلَمْسِجِد الَّ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ُمْسِمم : َأنَّ  َس َعَمى التَّْقَوى ِمْن َأوَّ ( ٜٜٖٓأخرجو الترمذي ) ِذي ُأسِّ
ِإَذا َكاَن َذاَك أّسَس َعَمى  . َوَلِكنْ َفَيَذا ِمْن َىَذا اْلَقِبيِل؛ َفِإنَّ اآْلَيَة ِإنََّما َنَزَلْت ِفي َمْسِجِد ُقباء، َكَما َوَرَد ِفي اأْلََحاِديِث اأْلَُخرِ  وقال حسن صحيح"

ِل َيْوم ، َفَمْسِجدُ  ُ َأْعَمُم. وقال النووي: فياتان الروايتان ظاىر ىما التََّناُقُض َواْلَمْعُروُف  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  التَّْقَوى ِمْن َأوَّ َأْوَلى ِبَتسِمَيتو ِبَذِلَك، َوَّللاَّ
َواَياِت ِفي َغْيِر ُمْسِمم  َأنَّوُ  َواَيُة اأْلُوَلى َعَمى َأنَّ اْلُمَراَد أنين من أىل بيتو الذي ِفي ُمْعَظِم الرِّ ُل الرِّ ن َقاَل ِنَساُؤُه َلْسَن ِمْن َأْىِل َبْيِتِو َفُتَتَأوَّ

ْكَراِمِيْم َوَسمَّاُىْم َثَقاًل َوَوَعَظ ِفي ُحُقوِقِيْم َوَذَكَر َفِنسَ  ُؤُه َداِخاَلٌت ِفي َىَذا ُكمِِّو َواَل َيْدُخْمَن ِفيَمْن ُحِرَم ايساكنونو َوَيُعوُلُيْم َوَأَمَر ِباْحِتَراِمِيْم َواِ 
َواَيِة اأْلُوَلى ِبَقْوِلِو ِنَساُؤُه ِمْن َأْىِل َبْيِتِو َوَلِكْن َأْىُل بَ  َدَقَة َوَقْد َأَشاَر ِإَلى َىَذا ِفي الرِّ َواَيَتانِ الصَّ َدَقَة َفاتََّفَقِت الرِّ النووي  . شرحْيِتِو َمْن ُحِرَم الصَّ

 (. ٔٛٔ/٘ٔعمى مسمم )
هللا عنيم، وذكر َمن  ( وعزاه إلى ابن عباس وعمر وابن عمر والِمسور بن مخرمة رضيٖٕٙٓفي الصحيحة )‘ أورده األلباني  (ٓٗ)

جو عنيم، وقال: " وجممُة القول أنَّ الحديَث بمجموع طرقو وفي بعض الطرق أنَّ ىذا الحديث ىو الذي جعل عمر رضي هللا عنو يرغُب  خرَّ
 فاطمة رضي هللا عن الجميع. في الزواج من أمِّ كمثوم بنت عميّ  من 
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َأَحبُّ إَِليَّ أَْن َأِصَل ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  أن أبا بكر قال: َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه، لََقرَابَةُ  -رضي هللا عنيا-َعْن َعاِئَشةَ،  -ٕ
 (ٖٗ)َقرَابَِتي
-أنَّ عمر بن الخطاب  -رضي هللا عنو-عن أنس  -رضي هللا عنو-عمر بن الخطاب  -ٖ

ل إليك  -رضي هللا عنو كان إذا ُقِحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطمب، فقال: المَّيمَّ إنَّا كنَّا نتوسَّ
ُل إليك بعمِّ نبيِّنا فاسِقنا، قال: فُيسَقْون ".  ملسو هيلع هللا ىلصبنبيِّنا  نَّا نتوسَّ  (ٗٗ)فتسقينا، وا 

ل عمر ُل بدعائو كما جاء مبيَّنًا  - عنورضي هللا-بالعباس  -رضي هللا عنو-والمراُد بتوسُّ التوسُّ
 في بعض الروايات، وقد ذكرىا الحافع في شرح الحديث في كتاب االستسقاء من فتح الباري.

ل بدعائو إنَّما ىو لقرابِتو ِمن  -رضي هللا عنو-لمعباس  -رضي هللا عنو-واختيار عمر  لمتوسُّ
ل إليك بعمِّ نبيِّنا "، ولم يقل: بالعباس. -رضي هللا عنو-، وليذا قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  نَّا نتوسَّ مو: " وا   في توسُّ

َلمَّا وضع ديوان الَعطاِء  -رضي هللا عنو-: إن عمر بَن الخطاب -رحمو هللا-وقال ابن تيمية 
 ، فممَّا انقضت العرُب ذكرملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  كتب الناَس عمى َقْدِر أنساِبيم، فبدأ بأقرِبيم فأقربيم نسبًا إلى

الَعَجم، ىكذا كان الديوان عمى عيد الخمفاء الراشدين، وسائر الخمفاء من َبِني ُأميَّة وَوَلِد العباس إلى 
 .(٘ٗ)أن تغيَّر األمُر بعد ذلك "

عن فاطمة بنت عمي بن أبي طالب أنَّ عمر بن عبد العزيز قال ليا: " يا ابنة عمي وهللا ما  -ٗ
 (ٙٗ)منكم، وألَنتم أحبُّ إليَّ ِمن أىل بيِتي ". عمى ظير األرض أىُل بيت أحبُّ إليَّ 

قال ابن كثير في تفسيره آلية الشورى بعد أن بيَّن أنَّ الصحيَح تفسيُرىا بأنَّ المراَد ب }الُقْرَبى{  -٘
: وال -رحمو هللا-بطوُن قريش، كما جاء ذلك في تفسير ابن عباس لآلية في صحيح البخاري، قال 

كراِميم؛ فإنَّيم من ذريٍَّة طاىَرٍة، ِمن أشرف ُننكُر  الُوصاَة بأىل البيت واألمَر باإلحسان إلييم واحتراِميم وا 
نَّة النَّبويَّة الصحيحة  بيٍت ُوِجد عمى وجو األرض، فخرًا وحَسبًا وَنَسبًا، وال سيما إذا كانوا متَّبعين لمسُّ

 و، وعميٍّ وأىلالواضحة الجميَّة، كما كان سمُفيم، كالعباس وبني
 .(ٚٗ) بيتو وذريَِّتو، رضي هللا عنيم أجمعين

ويتولونيم، ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  ومن أصول أىل السنة أنيم يحبون أىل بيتقال ابن تيمية:  -ٙ
 ، حيث قال يوم غدير خمٍّ: ))ُأذكُِّرُكم هللا في أىل بيتي مرتين((ملسو هيلع هللا ىلصويحفظون فييم وصية رسول هللا 

عمو، حين اشتكى أن بعض قريش ال يمقونو بوجو طمق ))والذي نفسي بيده ال يؤمنون  وقال لمعباس
                                                                                                                                  

 (. ٖٖٔٚ( البخاري )ٔٗ)
 (ٜٚ/ٚ(، وفتح الباري )ٖٗ/ٔالصحيحين )( كشف المشكل من حديث ٕٗ)
 (. ٖٔٔٚ( البخاري )ٖٗ)
 (. ٖٓٔٚ(، و )ٓٔٓٔالبخاري في صحيحو ) (ٗٗ)
 ((ٖ٘ٗوٙٗٗ/ٔاقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ) (٘ٗ)
 ٖٛٛ ٖٚٛ/٘(، و )ٖٖٖ/٘طبقات ابن سعد ) (ٙٗ)
 تفسير ابن كثير  (ٚٗ)
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أميات المؤمنين، بنص القرآن، وأنين ملسو هيلع هللا ىلص  النبي حتى يحبوكم هلل ولقرابتي((. ويؤمنون بأن أزواج
أزواجو في اآلخرة، خصوًصا خديجة، وىي أم أكثر أوالده، وأول من آمن بو من النساء، وعاضدتو 

))فضل ملسو هيلع هللا ىلص: النبي  ، وكان ليا منو المنزلة العمية. والصديقة بنت الصديق، التي قال فيياعمى أمره
عائشة عمى النساء كفضل الثريد عمى سائر الطعام((. وقد برأىا هللا سبحانو في كتابو، وىي زوجتو 

لحكيم. ويتبرؤون في الدنيا واآلخرة، فمن قذفيا بما برأىا هللا منو، فقد كفر باهلل العظيم، وكّذب بكتابو ا
وطريقة النواصب والخوارج الذين  من طريقة الروافض والشيعة، الذين يبغضون الصحابة ويسبونيم

 (ٛٗ)يؤذون أىل البيت بقول أو عمل. 
 (ٜٗ)تجُب َمحبَُّتيم ومواالُتيم ورعايُة حقِّيم ". ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  وقال أيضا: " وكذلك أىل بيت

 -رحمو هللا-قال الشافعي  -ٚ
 فضمنا عميا فإننا. . . روافض بالتفضيل عند ذوي الجيل إن نحن

 وفضل أبي بكر إذا ما ذكرتو. . . رميت بنصب عند ذكري لمفضل
 (ٓ٘)فال زلت ذا رفض ونصب كالىما. . . بحبيما حتى أوسد في الرمل

 
 والحمد هلل رب العالمين

                                            
 (. ٔٓٔ/ٔقطف الثمر في بيان عقيدة أىل األثر )(، و ٗ٘ٔ/ٖ(، ومجموع الفتاوى )ٛٔٔالعقيدة الواسطية ) (ٛٗ)
 (ٜٔٗ/ٕٛ) مجموع فتاوى ابن تيمية (ٜٗ)
 (. ٓٚ/ ٕ))مناقب الشافعي(( لمبييقي ) (ٓ٘)


