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  بيان احلكم الرشعي لكل ما يعرض للمسلم من مسائل
  .ونوازل وقضايا مستجدة

 نرش الثقافة الفقهية املؤصلة بني أفراد املجتمع.  
  نرش املنهج الوسطي بني أفراد املجتمع, وذلك بتناول

خمتلف القضايا اإلسالمية بام يتفق مع روح اإلسالم 
  .وسامحته

  إحياء تراثنا الفقهي الغني القائم عىل أساس تنوع
  .وتعدد اآلراء يف املسائل املختلفة ,االجتهاد

  تثقيف األئمة واخلطباء ثقافة فقهية متخصصة تؤهلهم
  .لإلجابة عىل أسئلة اجلمهور  واستفساراهتم

  ,مشاركة املجتمع مشاركة فقهية يف املناسبات واملواسم
تتناول ملطويات وغريها والتي وذلك من خالل إصدار ا

  .هذه املناسبات من الوجهة الرشعية
  إصدار املطويات يف القضايا التي تطرأ عىل الساحة وهتم

وبيان  ,وتدعو احلاجة إىل معرفتها ,املجتمع وتشغله
  .كم الرشعي فيهااحل
 جلدد من حيث إشهار إسالمهم االعتناء باملهتدين ا

  .بلغاهتمهم الكتب النافعة وإهداؤ
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אא 
البيت  والصالة والسالم عىل النبي األمني, صاحب ,احلمد هللا رب العاملني

الكريم, والنسب الرشيف, واملقام املنيف, املبعوث رمحة للعاملني, صىل اهللا 
 :أما بعد ;عليه وعىل آله وصحبه أمجعني

: لعلمي املوسوم بـ فيرس إدارة اإلفتاء أن تقدم لعموم املسلمني هذا اإلصدار ا
)אאאא( , , الذي يعنى بدراسة أنقى البيوت نسباً

, وأعالها  .وأعظمها طهراً  مكانة, وأزكاها خلقاً
وقد تسابقت أقالم العلامء والفضالء يف الكتابة عن آل بيت النبي عليه 

حرصها; فأرادت إدارة يصعب عىل العاد , كثريةوالسالم, يف تصانيف  الصالة
اإلفتاء أن تسهم يف هذا الباب, وتزاحم أولئك العلامء هبذا الكتاب, والذي يعدُّ 

 .خالصة ما كتب يف فضائل آل البيت وحقوقهم وخصائصهم
 :وقد شارك يف هذا العمل كل من

 ,)عضواً (أيمن حممد العمر . د ,)رئيساً (لشيخ تركي عيسى املطريي ا
, الشيخ أمحد عبدالوهاب سامل )عضواً (لسالم مسعي الشيخ نور الدين عبدا

 ).عضواً (
واهللا . الزلل سائلني املوىل عز وجل أن يتقبله بالقبول احلسن, وأن يغفر لنا 

 .ويل ذلك والقادر عليه
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والصفات  وأشهد أن ال إله إال اهللا له األسامء احلسنى ,احلمد هللا وكفى
الذين اصطفى, السيام عبده املجتبى, ده اوصالة وسالماً عىل عب العىل,

 :أما بعد .الرشفا; حممدٍ وآله املستكملني ونبيه املرتىض 
 ,ال شك وال ريب أن أهل بيت النبوة الطاهر هلم من املكانة أعالهاف

م من وال غرو وال عجب  ,ومن الدرجة أرفعها ,ومن املنزلة أسامها ; فإهنَّ
ةٍ  ةٍ طاهرَ جد عىل وجه األرض فخراً وحسباً أرشمن  ,ذريَّ ال  ,ونسباً ف بيت وُ

فهم  لذلك كان هلم يف الرشع من  ,ملسو هيلع هللا ىلصسيام إذا كانوا عىل هنج وسنّة مرشّ
وكان هلم من احلقوق والواجبات ما  ,اخلصائص والفضائل ما ليس لغريهم
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 .بيشء من التفصيل ض هلذانعره الرسالة ويف هذ ,ن سواهمعمّ متيزوا به 
 ملا كان رشف أهل البيت, ورفعتهم, وعلو مكانتهم إنام يرجع إىلو

قبل − , كان من املناسب والالئقملسو هيلع هللا ىلصسيد ولد آدم  هم إىلتساهبم وانتامئان
ف أن  −آل البيت وما هلم من فضائل وخصائص وحقوق الكالم عىل نطوّ

عىل البيت األول يف هذه املنظومة الرشيفة, وهو بيت النبوة  ابتداءً  جونعرّ 
 :الطاهر; فنقول وباهللا التوفيق

العاملني,  سيد: هو هذه املنظومة الرشيفةرأس هذا البيت الطاهر, وسيد 
 حمود,; صاحب املقام املرب العاملني , وخليلرسلنيوخاتم امل ,وإمام املتقني

حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن  :, واللواء املعقوداحلوض املورودو
إبراهيم  إسامعيل بن ينتهي نسبه إىل نبي اهللا.. .بن قيصهاشم بن عبد مناف 

ه فهي آ .عليهام الصالة والسالم منة بنت وهب بن عبد مناف بن وأما أُمُّ
ويَّ . زهرة ه سَ لْقة, مجيل الصورة, صحيح اجلسم وقد ولدته أُمُّ كام  .اخلِ

  :)١(قال حسان بن ثابت يف وصفه
نْ   نييْ طُّ عَ رَ قَ  تَ كَ ملَ نْ نُ مِ سَ أَحْ وَ             َلُ مِ أمجْ لِ ـوَ ْ تَ اءُ  دِ ـكَ ملَ  النّسَ

ّ ـتَ مُ قْ لِ خُ               شاءُ تَ كام تَ قْ لِ دْ خُ كَ قَ نَّ أَ كَ   يبٍ عَ  لِّ نْ كُ ـأً مِ ربَ
                                                            

 ).٢ص(حسان بن ثابت ديوان ) (١
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 .للميالد وكانت والدته عام الفيل املوافق لعام مخسامئة وإحد وسبعني
لد  * ونشأ هبا يتيامً ; فقد  ,يف مكة املكرمةعليه الصالة والسالم وُ

 ْ  ,, ثم ماتت أمه وهو يف السادسة من عمرهلٌ يف بطن أمهمات أبوه وهو محِ
ه عبد املطلب ثم مات ونشأ يف  ,فتكفَّل به عمه أبو طالب, فتكفَّل به جدّ

 .كنفه ورعايته
مع أنبيائه ; قال   اهللا عمل برعي الغنم يف صباه كام هي سنّة وقد  *
نَمَ ( :ملسو هيلع هللا ىلص ى الْغَ عَ بِيا إِالَّ رَ ا بَعَثَ اهللا نَ هُ  .مَ ابُ حَ الَ أَصْ قَ أَنْتَ  :فَ الَ  ?وَ قَ مْ  :فَ عَ نَ

ةَ  كَّ لِ مَ َهْ يطَ ألِ ارِ رَ ىلَ قَ ا عَ اهَ عَ نْتُ أَرْ  .ثم عمل بالتجارة.)١()كُ
, واخلصال اجلميلة ألخالق الفاضلة الكريمةعىل املسو هيلع هللا ىلص  النّبيُّ شبَّ  *

رف بني قومه بالصادق األمنياحلميدة ح وبالرغم من العادات . تى عُ
  أنه مل يكن; كرشب اخلمر إالكانت موجودة يف وقته ويف بيئته يالسيئة الت

, وبرغم عبادة قومه لألوثان يفعل شيئاً من ذلك; فلم يرشب مخراً قط
وكانت عبادة األصنام منترشة انتشاراً −وها بأيدهيم واألصنام التي صنع
برغم  −لة صنم يعبدونه من دون اهللا فكان لكل قبي ;كبرياً عند العرب

                                                            
جزء من الدينار أو : مجع قرياط , والقرياط : وقراريط ). ٢١٤٣ح(رواه البخاري ) (١

ألن أهل مكة ال يعرفون هبا مكاناً  واألول أصح;. اسم موضع بمكة: وقيل . الدرهم
 ). ٤/٤٤١( البن حجر »فتح الباري«: انظر. قراريط: يقال له
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ومل حيرض حفالً من  ,; فلم يسجد لصنمٍ قط كله فقد صانه اهللا ذلك 
رية فْ ومل يعمل شيئاً مما  ,احلفالت التي كانوا يامرسون فيها طقوسهم الكُ

 .كان يعمله قومه من الفواحش واملنكرات
له ;  وكانت أخالقه وأحواله تدل عىل اصطفاء واختيار اهللا  *

 , وإىل الفطرة السليمةإىل جادة الصواب, وردِّهم  اهللا هلداية الناس إىل
 .التي هي عبادة اهللا وحده ال رشيك له

إليه أمني الوحي  أرسل اهللا  ,وعىل رأس األربعني من عمره *
لِ ليه السالمجربيل ع كلَّف مه أنه رسول اهللا إىل الناس كافة; ليُعْ , وأنه مُ

 وإىل دين اإلسالم الذي ارتضاه اهللا  ,بدعوة الناس إىل عبادة اهللا وحده
 ,, وينذرهم بهلناس, وأنزل عليه القرآن ليقرأه عىل اوختم به الرساالت

 .ويكون منهجاً حلياهتم
ما  كِ يدعو الناس إىل عبادة اهللا وحده وتَرْ  ملسو هيلع هللا ىلصومن وقتها نشط النبي  *

الذي كان يتنزل    هللا, وأخذ يقرأ عليهم كالم اهم عليه من عبادة األوثان
به قومهعليه , وبالسحر تارة ,ورموه باجلنون تارة, وآذوه, وعاندوه, , فكذَّ

 .تباعه وتصديقهاوينهوهنم عن  ,عنه وأخذوا يصدون الناس
هم زوجته , وكان عىل رأسذلك كلِّه آمن به بعض الناس من رغمالبو 
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, ثم مجيعاً  ╚أيب طالب  , وابن عمه عيلّ بنأبو بكر وصاحبهخدجية, 
تواىل دخول الناس يف دين اهللا, فاشتدَّ عليه أذ املرشكني, وتعرض أصحابه 

فأمر أصحابه , حتى قُتل بعضهم عذيباألذ والت وأتباعه ألشدِّ ألوان
له  وهناك جعل اهللا  ,, ثم هاجر هو أيضاً إىل املدينةباهلجرة إىل املدينة

وانترش  ,مَكَّن اهللا له ولدينه, وينرصون دينه حتى أنصاراً وأعواناً ينرصونه
 وموطن نبيه الكريم, ,تحت مكة بلد اهللا احلراموفُ  ,اإلسالم يف جزيرة العرب

مت األصنام دّ فة  ,وهُ يت القبور املُرشْ وّ إظهاراً ;  − ة عن األرض املرتفع − وسُ
; قال عيلّ ة الرشك والوثنية يف جزيرة العرب, وإيذاناً بانتهاء دولللتوحيد
ولُ اهللا أَالَ ( :يّاج األسديّ أليب اهلَ   ؓ سُ يْهِ رَ لَ ثَنِي عَ عَ ا بَ ىلَ مَ ثُكَ عَ عَ أَبْ

ْثَاالً إِال −بعد فتح مكة  ؓوكان بَعْث عيلٍّ − !?ملسو هيلع هللا ىلص عَ متِ  أَنْ الَ تَدَ
تَهُ  سْ ا إِالَّ  ,طَمَ فً ِ رشْ ا مُ ً ربْ الَ قَ تَهُ  وَ يْ وَّ   .)١()سَ

اه اهللا, ثم عينه بعز اإلسالم وظهور املسلمني وأقرَّ اهللا    تَوفَّ
 وثالث وعرشون ,; أربعون منها قبل النبوةوعمره ثالث وستون سنة

 . نبياً رسوالً  منها
; فال , وختم برشيعته مجيع الرشائعاألنبياء والرسل تم اهللا وبه خ *

                                                            
 ) .٩٦٩ح( رواه مسلم ١)(
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 ;عته ناسخة جلميع الرشائع السابقة, ورشينبي بعده, وال رشيعة بعد رشيعته
 :ملسو هيلع هللا ىلصقال  ;يؤمن به ويتبعه عىل دينه ورشيعتهإيامن ألحدٍ حتى  يصح فال

ي( الَّذِ َ  وَ سُ حمُ عُ يبنَفْ مَ هِ الَ يَسْ دٍ بِيَدِ دٌ  مَّ ُودِيٌّ أَحَ ةِ هيَ هِ األُمَّ ذِ نْ هَ ٌّ  مِ اينِ َ الَ نَرصْ  وَ
مَّ يَ  يثُ نْ بِالَّذِ مِ ؤْ ْ يُ ملَ وتُ وَ لْتُ بِهِ إِالَّ  مُ سِ ابِ النَّارِ  أُرْ حَ نْ أَصْ انَ مِ  .)١()كَ

تابع أصحابه مسريته, وبلَّغوا دعوته, وفتحوا  اهللا  وبعدما توفاه *
ين احلالبلدان باإلسالم . ومغارهبا ق حتى بلغ مشارق األرض, ونرشوا الدِّ

 . )٢(ودينه باقٍ إىل يوم القيامة

 ملسو هيلع هللا ىلص شامئلهته واصف: 
لْ  ه ورسله أكملَ ؤلقد اقتضت حكمة اهللا تعاىل أن يكون أنبيا قة الناس خِ

لُ  ; فهم وخُ يُمثِّلون الكامل اإلنساين يف أرقى صوره ; وال عجب وال غرو قاً
ه, املبلّغون لدينه ورشعه, اصطفاهم بحكمته, ؤه وأصفياؤيف ذلك; فهم أوليا

من ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصوصنعهم عىل عينه; ليقوموا بأعظم مهمة, ولقد كان لنبينا 
لقةً  ; حتى النصيب األوىف, واحلظ األسمى; فكان أمجل الناس وأكملهم خِ

                                                            
 ).١٥٣ح(رواه مسلم ) (١
, إعداد وحدة البحث العلمي بإدارة »امللخص املفيد يف أحكام املسلم اجلديد« :انظر) (٢

 .وما بعدها ) ٧٩ص( اإلفتاء
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;  قبله مثله, كام كان مل أرَ : إن ناعته ليقول قاً لُ أحسن الناس وأكملهم خُ
ه بقوله  .)١(﴾  k l    m n﴿ :حتى وصفه ربُّ

 الصالة والسالم عليهننقل شيئاً مما جاء يف وصفه  املقام اونحن يف هذ
, وذلك عىل سبيل اإلمجال فيام ييللُ وخُ  قةً لْ خِ  −من خالل األحاديث −  :قاً

 :)٢( ةيقلْ اخلَ ته اصف* 
   اً ـون مرشبـض اللـني, أبيـني املنكبـا بـد مـبعي, )٣(ةـعَ ربْ  ملسو هيلع هللا ىلصان ـك

 ْ    جَّ زَ ني, أَ ــالعين )٥(جــعَ دْ ه, أَ ــة أذنيــحمره شَ ــغ شعــ, يبل)٤(رةـمحُ
                                                            

 .٤ :القلم) (١
بام للنبي من األحوال  إمتاع األسامع«للرتمذي,  »الشامئل«: اخلَلْقية ملسو هيلع هللا ىلصانظر يف صفاته ) (٢

وما بعدها, حديث أم معبد يف وصفه ) ٢/١٤٩(للمقريزي  »واألموال واحلفدة واملتاع
, )١/٢٧٩( , والبيهقي يف دالئل النبوة)٣/١٠( عليه الصالة والسالم, والذي رواه احلاكم

هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه, ويستدل عىل صحته  :قال احلاكم. وغريمها
ما يف هذه الطرق يشء : لكن تعقبه الذهبي بقوله. ثم ساقها... وصدق رواته بدالئل
 ).٣/١١(» تلخيص املستدرك«. عىل رشط الصحيح

ةُ  (٣) بْعَ  ).٢/٢٤٧(البن اجلوزي  »غريب احلديث«. ليس بالطويل وال بالقصريأي الذي : الرَّ
 ).٢/١١٢٩( »النهاية يف غريب احلديث«: انظر .بياضه سقي بحمرةيعني : رةمحُ  مرشبٌ  )(٤
جةُ  )(٥ عْ جُ والدُّ عَ واد يف العني وغريها : الدَّ يْنَيهِ كان شديدَ ال: أي. السَّ وادَ عَ وادأن سَ . سَّ

جُ : وقيل عَ ها: الدَّ ة بياضِ واد العَني يف شدَّ ةُ سَ دَّ  ). ٢/٢٧١( »النهاية يف غريب احلديث«. شِ
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يَةِ )١(احلاجبني ثَّ اللِّحْ َّ بَّ ة, من لُ ضَّ , كأن عنقه إبريق فِ , كَ  عرٌ ته شَ ته إىل رسُ
 نين الكفثْ , شَ غريه , ليس يف بطنه وال صدره شعرُ جيري كالقضيب

إذا , )٤(راديسضخم الكَ  , ضخم الرأس,)٣(ليع الفم, ضَ )٢(نيوالقدم
وإذا  ,من صخر )٦(ع لَّ قَ تَ , وإذا مشى كأنام يَ )٥(ببَ مشى كأنام ينحدر من صَ 

قِه أطيب منرِ ه اللؤلؤ, ولَ قَ رَ , كأن عَ وإذا التفت التفت مجيعاً  رَ  يح عَ
ر, بني كتفيه خاتم دْ ه كالقمر ليلة البَ يتألأل وجهُ  ,ةضاءَ الوَ  , ظاهرُ كِ سْ املِ 

                                                            
ج  (١) جَ بُوغٍ : الزَّ بِ مع طولٍ يف أَطرافه وسَ س يف احلاجِ وُّ البن  »غريب احلديث«. تَقَ

 ).١/٤٣٢( اجلوزي
مَني (٢) دَ فَّني والقَ ثْن الكَ لَظِ والقِرصَ : شَ له : وقيل .أي أهنام يَميالن إىل الغِ هو الذي يف أنامِ

مُّ يف النساء ذَ د ذلك يف الرجال; ألنه أشدُّ لقبضهم, ويُ مَ , وحيُ لَظٌ بال قِرصَ النهاية يف «. غِ
 ).٢/١٠٩٤( البن األثري »غريب احلديث

مِ  (٣) لِيعَ الفَ هُ : ضَ عَ دُ ذلِكَ . أي واسِ مَ ْ بُ حتَ رَ عَ البن اجلوزي  »غريب احلديث«. والْ
)٢/١٧.( 

 ).٢/٢٨٥(البن اجلوزي  »غريب احلديث«. رؤوس العظامِ : الكراديس (٤)
بَبُ و. من موضع منحدر: أي  (٥) باب: الصَّ ه أصْ ْعُ , ومجَ دارُ البن  »غريب احلديث«. االنْحِ

 ).٣/٧( »النهاية يف غريب احلديث«, )١/٥٠٣( قتيبة
من يَميشِ  أي :يتقلّع ) (٦ , وهذا دليل عىل قوة امليش, ال كَ اً فْعاً قويَّ ليه من األرض رَ جْ فَع رِ رْ يَ

نَ به فْ طاه فإنَّ ذلك من مَيشْ النِّساء ويُوصَ تِياالً ويُقارِب خُ النهاية يف غريب «: انظر. اخْ
  ).٤/١٥٧( »احلديث
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الوقار, وإن  عالهإن سكت , )١(لٌ هَ امم, يف صوته صَ ة احلَ يضَ ة مثل بَ النبوَّ 
ه من مجلُ وأَ  حالهُ من بعيد, وأَ  اهُ هبْ الناس وأَ  هاء, أمجلُ اله البَ ه وعَ امَ تكلم سَ 

; صْ لو املنطق, فَ قريب, حُ  ال نلٌ رٌ وَ ذِ رٌ ال هَ اتُ , )٢(زِ زَ رَ هُ خَ نْطِقَ  نَظْمٍ  كأن مَ
ر  .)٣(»ملسو هيلع هللا ىلصمل أر قبله وال بعده مثله « :ملا وصفه عيلٌّ , قال نَ يَتحدَّ

 :)٤(أخالقه وشامئله *
لُ  ملسو هيلع هللا ىلصكان  ,أحسن الناس خُ , وأيقظهم قلباً , وأكملهم رشفاً وأعدهلم  قاً

, وكان  يغضب لربه, وال  ,وأجودهم ,وأكرمهم ,أشجع الناس ملسو هيلع هللا ىلصمزاجاً
; يصلح نعله  يغضب لنفسه, وال ينتقم هلا, وكان أشدَّ الناس تواضعاً
بنفسه, وخييط ثوبه, وحيلب شاته, ويُعني أهله, وكان يركب الفرس, 

وكانت اجلارية  ,والبغل, واحلامر, ويردف خلفه عبده أو غريه من الناس
وكان يقبل  ,هلا حاجتها يضتأخذ بيده فينطلق معها حيث شاءت حتى يق

                                                            
لٌ ) (١ هَ ةٌ : صَ الَبَ صَ ةٌ وَ دَّ كنَّهُ هو شبيه بالبَ : قال أبو عبيد. أي حِ ديِد, ولَ يْسَ بالشَّ لَ ح وَ حَ

نٌ  سَ  ). ١/٦١٠(البن اجلوزي  »غريب احلديث«. حَ
ثريِ  (٢)  ).٥/٥٨١( »النهاية يف غريب احلديث«. أي ال قليل وال كَ
 .»هذا حديث حسن صحيح« :, وقال )٣٦٣٧ح(رواه الرتمذي ) (٣
 »الرشيفة الشامئل«, )٢/١٨٧(, )٢/١٥١(» إمتاع األسامع«: ملسو هيلع هللا ىلصانظر يف أخالقه وشامئله  )(٤

  ).٨ص( للسيوطي
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اهلدية وإن قلَّت, ويكافئ عليها, وجييب دعوة من دعاه; غنياً كان أو 
وكان يعصب احلجر عىل بطنه من اجلوع, ولو . , حراً كان أو عبداً اً فقري

 .أراد خزائن األرض لكانت بني يديه, ولكنه اختار اهللا والدار اآلخرة
فقرياً لفقره, ال حيتقر  كلهم,اوكان حيب املساكني, وجيالسهم, ويؤ 

 .وال هياب ملكاً مللكه, والقوي والضعيف يف احلق عنده سواء
لَّت, وال يذم منها يشء, فام عاب طعاماً وكان يعظَّم النعمة وإن قَ  

 , قط; إن اشتهاه أكله, وإن كرهه تركه, وكان أحلم الناس, وأكثرهم تبسامً
, ويكره رسْ وكان حيب اليُ , )التشاؤم(ة ريَ ويكره الطِّ  ,)التفاؤل(ل أْ حيب الفَ 

ريِّ بني أمرين إال أختار أيرسمها ما مل يكن إثامً أو قطيعة رسْ العُ  , وما خُ
, ويضحك رحم, وكان يمزح , ويداعب الصغار  وال يقول إال حقاً امً بَسُّ تَ

, وال غلي , وال صخاباً ويالطفهم; رمحة وشفقة, ومل يكن قاسياً   أي  −ظاً
بل يعفو  ,اق, وال يقابل السيئة بمثلهايف األسو −يرصخال يصيح وال 

وكان أشد حياءً من العذراء يف  ,ويصفح, ويقبل معذرة من اعتذر إليه
نظره املالحظة, وال يثبت برصه يف وجه  وكان خافض الطرف, ,خدرها

, وكان أرحم الناس, يصغي اإلناء للهرة, وما يرفعه حتى  أحد تواضعاً
 .رمحة هلا و;تر
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س يده يد امرأة ال حتل له, وكان حيفظ جاره, س; مل متوكان أعفَّ النا 
ناهم إكراماً هلم,  ويكرم ضيفه, ويتفقد أصحابه, ويسأل عنهم, ويدعوهم بكُ

, ويشهد اجلنائز, ويبدأ من لقيه بالسالم, باً لقلوهبم, وكان يعود املرىضيوتطي
 وال يأتيه أحد إال قام معه يف حاجته, وكان أرحم الناس بالناس, وخري

وأوفاهم هلجة, الناس للناس, وأنفع الناس للناس, وكان أصدق الناس 
, وأكرمهم عرشة, من رآه بدهية  خدمه  , ومن خالطه معرفة أحبه,هابهعهداً

  : ء فعلهوال قال ليشقط,  »أفٍ «: عرش سنني فام قال له يوماً   ؓ أنس
الناس وكان أخشى  ,»?أال فعلت كذا « :وال ليشء مل يفعله ,»مل فعلت هذا?«

يستغفر يف املجلس الواحد مائة مرة,  ;هللا, وأتقاهم له, وأكثرهم ذكراً له
, وكان »أفال أكون عبداً شكوراً «: ورم قدماه, ويقولتويقوم الليل حتى ت

, وكان عمله )١(جل من البكاءرْ يز املِ زِ كأَ  يزٌ زِ يسمع لصدره وهو يف الصالة أَ 
 ,غري عمل هللا, أو فيام البد له منهكله يف مرضاة اهللا, وال يميض عليه وقت يف 

 .األفعالوقد مجع اهللا له كامل األخالق, وحماسن 
به وعلَّمه  ,هذه بعض أخالقه الكريمة, وصفاته اجلميلة نْ أدَّ فتبارك مَ

                                                            
جل) (١ يز املِرْ يزٌ كأَزِ  ).١/٢٢(أليب عبيد  »غريب احلديث«. أي غليان جوفه بالبكاء: أَزِ

لِ  جَ ىلَ فيه املاءُ : واملِرْ غْ  ).٤/٦٦٦( »النهاية يف غريب احلديث«. اإلناءُ الذي يُ
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اه ملا سأهلا سعد بن هشام عن  ▲وما أمجل وأصدق قول عائشة . وربَّ
آنَ «: فقالت ملسو هيلع هللا ىلصخلقه  رْ قُ أُ الْ رَ قْ تَ تَ لْتُ أَلَسْ الَتْ . بَىلَ : قُ بِيِّ  :قَ لُقَ نَ إِنَّ خُ اهللا  فَ
آنَ  ملسو هيلع هللا ىلص رْ قُ انَ الْ  .) ١(»كَ

  وريض اهللا عنهنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصزوجاته: 
أن جيمع أكثر من أربع نسوة, وذلك ثابت  ملسو هيلع هللا ىلص لقد أبيح للنبي

يف  اثنتانإحد عرشة امرأة, ماتت  ملسو هيلع هللا ىلص اجتمع عندهومن ثمّ , )٢(باإلمجاع
 .)٣(عن تسعٍ  ملسو هيلع هللا ىلصحياته, ومات هو 

كَ  ;ملسو هيلع هللا ىلصمن خصائصه ) ن األربعـادة عـالزي( هذا وقد كان , م كثريةحلِ
 : منها

بد من وجود مَن  من مصادر الترشيع املهمة, فكان ال ملسو هيلع هللا ىلصأن أفعاله * 
يطلع عليها الرجال,  اخل بيت النبوة, خاصة تلك التي الك من دينقل ذل

,املتعلقة باحلياة الزوجية واألرسيةو به  تستيضء , حتى تكون نرباساً ونوراً

                                                            
 ).٧٤٦ح( رواه مسلم (١)
 »إمتاع األسامع« ,)٤٠ص( البن امللقن »ملسو هيلع هللا ىلصغاية السول يف خصائص الرسول «: انظر )(٢

)١٠/١٩٢.( 
 ).٦/٩٢( »إمتاع األسامع«, )٤/٥٨٠(البن كثري »السرية النبوية«: انظر (٣)
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 .بيوت املسلمني يف كل عرص ومرص
, كام , فتعرف األمة كامله الباطنالباطنة ملسو هيلع هللا ىلصنقل حماسنه : ومنها *

 .)١(عرفت كامله الظاهر
 Q R   S﴿: العاملني; قال اهللا تعاىل أفضل نساء ملسو هيلع هللا ىلصونساؤه 

T U WV X Y﴾)إنكن أرشف من غريكن من النساء, : أي )٢
 ;لكن برشط التقو , يريد ليس «: ¶ قال ابن عباسوأعىل مقاماً

 ,قدركنّ عندي مثل قدر غريكنّ من النساء الصاحلات, أنتنّ أكرم عيلّ 
 .)٣(»وثوابكنّ أعظم لديّ 

 }﴿: ملسو هيلع هللا ىلص ملا قال لنبيه ملسو هيلع هللا ىلصالتقو لنساء النبي  قد أثبت اهللا و
| } ~ �  ¡      ¢  £ ¤¥ ¦ ̈  

© ª«¬ ® ̄° ± ² ³´ µ ¶    
¸¹ º  »﴾)اخرتن اهللا ورسوله والدار أهنن  ومعلوم .)٤

 ., وال أدلّ عىل التقو من ذلكاآلخرة عىل احلياة الدنيا وزينتها
                                                            

 ).٤١ص( »ملسو هيلع هللا ىلصغاية السول يف خصائص الرسول «: انظر (١)
 .٣٢ :األحزاب )(٢
 ).٦/٣٤٨(» تفسري البغوي«: انظر) (٣

 .٢٩ −٢٨ :األحزاب ) ٤(
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غاية اإلكرام; فجعلهن أمهات جلميع املؤمنني;  ولذا أكرمهن اهللا 
 هنىو .)١(﴾ ° ̄ ¬® » ª © ¨﴿ :اهللا تعاىل قال
الزواج عليهن, أو تطليق واحدة منهن ليتزوج بغريها, فيبقني عن  ملسو هيلع هللا ىلصنبيه 

 j k l  m ﴿:فقال تعاىل زوجات دائامت له يف الدنيا ويف اآلخرة;
n o p q r s  t u v    w   x  ﴾)وهذا إن دلّ  .)٢ 

منزلتهن ومكانتهن عند  , وعلوشأن أمهات املؤمنني فإنام يدل عىل عظمة
 .اهللا 

  :االختصاريشء من ب لرتاجم أمهات املؤمنني نعرض وفيام ييل 
 ةـيص القرشيز بن قُ ـلعد بن عبد اـة بنت خويلد بن أسـخدجي )١
 ,ةـاملصون ,ة, الكريمةـ, الكاملةـة, العاقلـالفاضل, ▲ ,)٣(األسدية

, وكانت ملسو هيلع هللا ىلصأول امرأة تزوجها النبي كانت   سيدة نساء العاملني يف زماهنا,
 وهي أقرب أمهات ,ميمياش التَّ بّ حتت أيب هالة هند بن زرارة بن النَّ قبله 

 .▲أم حبيبة  بعد املؤمنني إليه نسباً من جهة األب
                                                            

 .٦ :األحزاب (١)
 .٥٢ :األحزاب(٢) 
البن  »اإلصابة« وما بعدها,)  ٢/١٠٩(للذهبي  »سري أعالم النبالء«: انظر ترمجتها يف) (٣

 .وما بعدها) ٧/٦٠٠(حجر 
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وهي أم أوالده كلهم سو إبراهيم فمن مارية القبطية, ومل يتزوج 
 .حتى ماتت قبل اهلجرة بثالث سنوات, ودفنت بمكة ملسو هيلع هللا ىلصعليها 

, ملسو هيلع هللا ىلصوفضائلها ومناقبها كثرية ; فهي أول النساء إيامناً وتصديقاً به 
زق النبي  الم كثر من ذكرها, والثناء عليها, جاءها السَّ ها فكان يُ بَّ حُ  ملسو هيلع هللا ىلصرُ

ٍ الم, وجاءهتا البشارة بقَ ا ومن جربيل عليه السَّ هبِّ من رَ  يف اجلنة من  رصْ
  .بصَ ب فيه وال نَ خَ ال صَ  بٍ صَ قَ 

 ,)١(سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية القرشية )٢
 , ؓ زوجها السكران بن عمرو , وأسلمأسلمت بمكة قديامً  ,▲

  , فامت زوجها هناك, يف اهلجرة الثانيةاحلبشة  ثم خرجا مهاجرين إىل
صاحبة وكانت , ▲ بعد وفاة خدجية ملسو هيلع هللا ىلصوقيل بمكة, فتزوجها النبي 

يف مثل هدهيا  أن تكونمتنّت  ▲عائشة  ت حتى إنمْ هدي وسَ 
أَةً «: ; فقالتهاـطريقتو رَ أَيْتُ امْ ا رَ َّ  مَ بَّ إِيلَ ونَ يف أَحَ ا أَنْ أَكُ هَ الَخِ سْ نْ  )٢(مِ مِ

                                                            
 »ةـاإلصاب«وما بعدها, ) ٨/٥٢(د ـالبن سع »ات الكربـالطبق«: ا يف ـر ترمجتهـانظ (١)

)٧٢١, ٧/٧٢٠.( 
لْخُ ) (٢ لْد: بالكرس السِّ تها. اجلِ لْخَ الخ احلية وسَ سْ لِخُ عنها: ومِ نْسَ هتا التي تَ لْدَ ما : واملعنى . جِ

 ).٣/٢٤(البن منظور  »لسان العرب«: انظر. أثبتناه أعاله 
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ةَ  عَ مْ ةَ بِنْتِ زَ دَ وْ  .)١(»...سَ
; فسألته أن يبقيها يف عصمته ,− طلّقها: وقيل− بطالقها ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  همّ 

وقد كربت وال حاجة يل يف ... « :فقالت له ;يف نسائه يوم القيامة بعثلتُ 
النبي  فأمسكها. )٢(» أن أبعث يف نسائك يوم القيامة ولكني أحبّ  ,الرجال

م لعائشة , ملسو هيلع هللا ىلص سْ بّ ملسو هيلع هللا ىلصتقرباً إليه  ;▲ووهبت يومها يف القَ  .له اً , وحُ
توفيت سنة أربع : وقيل. ؓيف آخر خالفة عمر  ▲ توفيت

 . ؓ معاوية ومخسني يف خالفة
 ميـ, وهو عبد اهللا بن عثامن التي)٣(قـيدِّ ر الصِّ ـة بنت أيب بكـعائش )٣
سبع  أة من فوقربَّ يق, املُ دِّ يقة بنت الصِّ دِّ , الصِّ ▲, أم عبد اهللا, القُريش

وهي  ملسو هيلع هللا ىلصلدت بعد البعثة بأربع سنوات, وتزوجها رسول اهللا سموات, وُ 
غريها, وكانت  بنت ست, ودخل هبا وهي بنت تسع, ومل يتزوج بكراً 

حتى إن كبار الصحابة  بعد خدجية, وأفقه نساء األمة; أحب أزواجه إليه
                                                            

 ).١٤٦٣ح( رواه مسلم) (١
 لأللباين »إرواء الغليل«: انظر. , وهو مرسل)٨/٥٤(» الطبقات«أخرجه ابن سعد يف  )٢(

)٧/١٤٧.( 
االستيعاب يف معرفة «وما بعدها, ) ٨/٥٨( »الطبقات الكرب«: انظر ترمجتها يف) ٣(

 .وما بعدها) ٤/١٨٨١(البن عبد الرب  »األصحاب
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وهو يف حلافها دون  ملسو هيلع هللا ىلص, أُنزل الوحي عىل رسول اهللا كانوا يرجعون إليها
يف ليلتها, وبني سحرها  ملسو هيلع هللا ىلصغريها من أمهات املؤمنني, مات النبي 

ونحرها, ومجع اهللا بني ريقه وريقها يف آخر ساعة له من الدنيا وأول ساعة 
وهي يف الثامنة  ملسو هيلع هللا ىلصتويف عنها رسول اهللا . له من اآلخرة, ودفن يف بيتها

  وصىل عليها  ,هـ٥٨, وكانت وفاهتا يف رمضان سنة عرشة من عمرها
 .▲ ;ودفُنت ليالً يف البقيع , ؓهريرة أبو

امة ,▲ ,)١(حفصة بنت عمر بن اخلطاب العدوية القرشية )٤  الصوّ
لدت قبل البعثة بخمس سنني, تزوجها خنيس بن حذافة  امة, وُ القوّ

, وهاجرت معه إىل املدينة, ثم مات عنها, فتزوجها النبي  ؓالبدري 
: وقال له ,, فجاءه جربيلتطليقة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي طلقها  .سنة ثالث للهجرة ملسو هيلع هللا ىلص

 . )٢()ةِ نَّ يف اجلَ  كَ تُ جَ وْ ا زَ هنَّ إِ وَ  ,ةٌ امَ وَّ قَ  ةٌ امَ وَّ ا صَ هنَّ إِ فَ  ;ةَ صَ فْ حَ  عْ اجِ رَ (
ع املصحف عىل عهد أيب بكر  ظل عنده حتى وفاته,   ؓوملا مجُ

فلام مجع القرآن عىل , ▲ , ثم صار عند حفصة ؓ ثم عند عمر

                                                            
 ).٥٨٢, ٧/٥٨١( »ةـاإلصاب«وما بعدها, ) ٨/٨١( »ربـات الكـالطبق«: انظر ترمجتها يف) (١
 ,)١/٥٤( »األوسط«, ويف )١٨/٣٦٥(» الكبري«, والطرباين يف )٤/٢٣٧( رواه البزار )(٢

 ). ٥/٦( لأللباين »السلسلة الصحيحة«: انظر . وإسناده حسن). ٤/١٦( واحلاكم
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سنة  ▲ توفيت .إليها أعادوهثمّ  بهاستعانوا   ؓعهد عثامن 
, وصىل عليها مروان بن  ؓيف خالفة معاوية  باملدينةمخس وأربعني 

 .وهو يومئذ أمري عىل املدينة ,احلكم

 ,)١(زينب بنت خزيمة بن عبد اهللا بن عمرو بن عبد مناف اهلاللية) ٥
أم املساكني, كانت تسمى بذلك يف اجلاهلية; لكثرة إطعامها  ,▲

اهللا بن جحش  كانت حتت عبدها هلم, وإحساهنا إليهم, رِّ للمساكني, وبِ 
هبا بعد دخوله  ملسو هيلع هللا ىلصوكان دخوله , ملسو هيلع هللا ىلصفتزوجها رسول اهللا  ,فاستشهد بأحد

فيت, لكنها مل تلبث معه إال شهرين أو ثالثة; إذ توعىل حفصة بنت عمر, 
, وتلك فضيلة ملسو هيلع هللا ىلصصىل عليها رسول اهللا وكان ذلك سنة أربع للهجرة, و

وهي,  ةمن زوجاته إال خدجي ملسو هيلع هللا ىلصاختُصت هبا; ألنه مل يمت يف حياته 
 .▲سنة, ودفنت بالبقيع ثالثني  ها يوم وفاهتاوكان سنُّ 

 ,)٢(ةـة القرشيّ ـرية املخزوميّ ـة بن املغـي أميّ ـد بنت أبـأم سلمة هن )٦
فكان إذا سافر مل  ه;ودِ جلُ ; )بكْ الرَّ  زادُ ( بـ بلقّ ان أبوها يُ ك ,▲

هاجرت إىل احلبشة ثم  ,يكفيهم هو بل كان حيمل أحد معه من رفقته زاداً 
                                                            

 ).٧/٦٧٢( »اإلصابة«, )١١٦,  ٨/١١٥( »الطبقات الكرب«: انظر ترمجتها يف )(١
 .وما بعدها) ٨/١٥٠( »اإلصابة«وما بعدها, ) ٨/٨٦( »الطبقات الكرب«: انظر ترمجتها يف) (٢
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تزوجها النبي  ,إىل املدينة مع زوجها أيب سلمة بن عبد األسد, وهو ابن عمها
نساء يف شوال سنة أربع بعد موت أيب سلمة, وكانت من أمجل ال ملسو هيلع هللا ىلص

, وكانت حكيمة ورأي  ,, موفورة العقل, ذات نظر سديدوأرشفهن نسباً
وكانت آخر زوجات  وال أدلَّ عىل ذلك من موقفها يوم احلديبية, ,رشيد
; فقد توفيت ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  سنة إحد وستني من اهلجرة,  − حعىل األرج−  وفاةً
 .الوليد بن عتبة بن أيب سفيان − األرجحعىل − ىل عليها وص

ابنة , ▲ ,)١(بن يعمر األسدية زينب بنت جحش بن رئاب )٧
, كانت من ة بنت عبد املطلب بن هاشممَ يْ مَ ها أُ ; فأمُّ ملسو هيلع هللا ىلصة رسول اهللا عم

جها اهللا  وذلك  وات,من فوق سبع سام ملسو هيلع هللا ىلصلنبيه  املهاجرات األول, زوّ
  , وكانت تفتخر بذلك ملسو هيلع هللا ىلصطالقها من زيد بن حارثة موىل رسول اهللا بعد 

نَّ أَهَ « :عىل أمهات املؤمنني فتقول −ق هلاوح−  كُ جَ وَّ نِي اهللازَ جَ وَّ زَ , وَ نَّ  الِيكُ
ا عَ ات ىلَ تَ وَ مَ بْعِ سَ قِ سَ نْ فَوْ : وقيل ,مخسهبا سنة  ملسو هيلع هللا ىلصوكان زواجه . )٢(»مِ

 .من اهلجرة سنة ثالث

                                                            
) ٢/٢١١( »سري أعالم النبالء«وما بعدها, ) ٤/١٨٤٩( »االستيعاب«: انظر ترمجتها يف )١(

 .وما بعدها
 ).٦٩٨٤ح( رواه البخاري) (٢
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, وجوداً وإنفاقاً يف  ▲كانت و  , وورعاً من سادات النساء ديناً
ْ ... « :; فقالت▲سبيل اهللا; شهدت هلا بذلك عائشة  ملَ أَةً قَطُّ وَ رَ أَرَ امْ

ا يفِ  ً ريْ ى  خَ أَتْقَ , وَ نَبَ يْ نْ زَ ينِ مِ , هللاِالدِّ مِ حِ لَ لِلرَّ صَ أَوْ يثًا, وَ دِ قَ حَ دَ أَصْ , وَ
أَشَ  , وَ ةً قَ دَ ظَمَ صَ أَعْ يوَ ذِ لِ الَّ مَ عَ ا يفِ الْ هَ سِ االً لِنَفْ تِذَ قُ بِهِ  دَّ ابْ دَّ بُ بِهِ  تَصَ رَّ قَ تَ وَ

اىلَ  إِىلَ اهللا عَ ت املؤمنني وكانت من أمجل النساء, وهي أول أمها .)١(»...تَ
; حيث كانت وفاهتا سنة عرشين, ودفنت بالبقيع, وصىل ملسو هيلع هللا ىلصحلوقاً بالنبي 

 . ؓعليها عمر بن اخلطاب 

 ,)٢(ةقيّ لِ طَ املصْ  ويرية بنت احلارث بن أيب رضار بن حبيب اخلزاعيةجُ  )٨
سنة مخس أو ) يْسيعاملُرَ (يف غزوة بني املصطلق  اها املسلمونبَ سَ  ,▲

فوقعت يف , فوان املصطلقيسافع بن صَ مُ  وكانت حتت اهلجرة,ست من 
 كتابتها, ملسو هيلع هللا ىلصفقىض رسول اهللا  ,فكاتبته عىل نفسهابن قيس,  سهم ثابت
أعتق املسلمون بسببها مائة فكان ذلك بركة عىل قومها ; إذْ وتزوجها, 
فكانت بركتها  ,ملسو هيلع هللا ىلصأصهار رسول اهللا : بني املصطلق, وقالوا أهل بيت من

                                                            
  ).٢٤٤٢ح( رواه مسلم) (١
, ٧/٥٦٥( »اإلصابة«وما بعدها, ) ٨/١١٦( »الطبقات الكرب«: انظر ترمجتها يف) (٢

٥٦٦.( 
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ها النبي  .عىل قومها عظيمة , ةسمها برّ جويرية بعد ما كان ا ملسو هيلع هللا ىلصسامّ
, توفيت سنة  ,أمجل النساءكانت من و ومن العابدات الذاكرات اهللا كثرياً

, وصىل  ؓمخسني, وقيل ست ومخسني من اهلجرة يف خالفة معاوية 
 .بن احلكم وايل املدينةاعليها مروان 

عبد بن ة ـيَّ مَ بن أُ  برْ ـر بن حَ خْ ـفيان صَ ة بنت أيب سُ ـلَ مْ أم حبيبة رَ  )٩
وهاجرت إىل , بمكة أسلمت قديامً  ,▲ ,)١(رشيةة القُ ويَّ مَ شمس األُ 

فكانت تكنى , , فولدت له حبيبةاحلبشة مع زوجها عبيد اهللا بن جحش
باحلبشة ومات هبا, وثبتت عىل  −عياذاً باهللا−رصَّ نَ تَ لكن زوجها  ,هبا

, وأصدقها عنه ملسو هيلع هللا ىلصفأبدهلا اهللا تعاىل زوجاً خرياً منه; رسول اهللا  ,إسالمها
وبعث هبا مع  −فهي أكثر أمهات املؤمنني صداقاً  −النجايش أربعامئة دينار

 َ   .وهي أقرب نسائه إليه نسباً  ,ةنَ سَ بن حَ ابيل حْ رشُ
من أن  ملسو هيلع هللا ىلصأهنا أكرمت فراش رسول اهللا  :▲ومن فضائلها 
لتمديد  ;املدينة قبل الفتح ملا قدم وذلك, وهو مرشكجيلس عليه أبوها 

سنة أربع وأربعني يف خالفة  ▲وقريش, ماتت املسلمني اهلدنة بني 
                                                            

) ٧/٦٥١( »اإلصابة«وما بعدها ,  )٢/٢١٨( »سري أعالم النبالء«: انظر ترمجتها يف) (١
 .وما بعدها
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 . ؓ أخيها معاوية
يَ ـيَّ فِ صَ  )١٠ ضري من من بني النَّ  بن ثعلبة ةيَ عْ ب بن سَ طَ خْ ي بن أَ ة بنت حُ

بن  المُ سَ تزوجها قبل إسالمها  ,▲ ,)١(عليه السالمية هارون ذرّ 
يْربَ ق فقُ يْ قَ ـة بن أيب احلُ نانَ كِ  عليها فَ لَ خَ , ثم مكَ شْ مِ  بِيَتْ  تل يوم خَ سُ  ,عنها, وَ

عنها, وأهنا ال ينبغي أن  ملسو هيلع هللا ىلص , فقيل للنبيبيِّ لْ الكَ  ةَ ـيَ حْ دِ  سهمفوقعت يف 
 ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا ثم أعتقها فأخذها من دحية وعوضه عنها, ,تكون إال لك

وكانت رشيفة, عاقلة, ذات حسب, وتزوجها, وجعل عتقها صداقها, 
نَةُ نَبِيٍّ إِنَّكِ الَ ( :ملسو هيلع هللا ىلصال هلا النبي ق ,▲ومجال, ودين  هارون : يعني − بْ
كِ لِنَبِيٌّ  ,− عليه السالم مَّ إِنَّ عَ تَ  ,− موسى عليه السالم: يعني − وَ إِنَّكِ لَتَحْ وَ

 . ؓ توفيت سنة مخسني من اهلجرة, يف خالفة معاوية. )٢()...نَبِيٍّ 
تزوجها  ,▲ ,)٣(الليةن اهلِ زْ مونة بنت احلارث بن حَ يْ مَ  )١١

مٍ بن ع يبِ بعد موت زوجها أَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  هْ  دبرُ زَّ فٍ هبا  وبنى ,العُ ِ قرب  بِرسَ
                                                            

) ٧/٧٣٨( »اإلصابة«وما بعدها, ) ٢/٢٣١(  »سري أعالم النبالء«: انظر ترمجتها يف (١)
 .وما بعدها

 .هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه :, وقال)٣٨٩٤ح(رواه الرتمذي  (٢)
وما ) ٨/١٢٦( »اإلصابة«وما بعدها, ) ٨/١٣٢( »الطبقات الكرب«: انظر ترمجتها يف (٣)

 .بعدها
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يف عمرة القضاء, وكان  سنة سبعٍ  ; وذلكمكة, وكانت آخر امرأة تزوجها
ة, فغري ميمونة, وهي خالة عبد اهللا بن عباس  إىل ملسو هيلع هللا ىلصه النبي اسمها برّ

فٍ , توفيت ¶ ِ سنة إحد  , وذلكملسو هيلع هللا ىلصحيث بنى هبا رسول اهللا  بِرسَ
 .وصىل عليها ابن عباس ونزل يف قربها ,ومخسني

  ملسو هيلع هللا ىلصأوالده: 
; فإنه ◙إال إبراهيم  ▲مجيعهم من خدجية : ملسو هيلع هللا ىلصأوالده 

يف  ملسو هيلع هللا ىلص, ولذا قال )١(التي أهداها له املقوقس ▲ ةـطيّ بْ ة القِ ـَمن ماري
نِي اهللا... ( :▲معرض ذكره مناقب خدجية  قَ زَ رَ ا إِذْ   وَ هَ لَدَ وَ

اءِ  دَ النِّسَ الَ نِي أَوْ مَ رَ  .)٢()حَ
, زينب, رقية(اً هنّ ـأربع اتـن البنـم ملسو هيلع هللا ىلصق العلامء عىل أن له وقد اتف 
, الف يف ذلكـع اخلـدد الذكور فقد وقـا عـ, وأم)٣()فاطمة ,ومـأم كلث

وفيام ييل , )٤()وإبراهيم ,وعبد اهللا ,القاسم(  :والصحيح أهنم ثالثة وهم
 :نعرض لذلك بيشءٍ من التفصيل
                                                            

 ).٤/٦٠٧(البن كثري »السرية النبوية«: انظر (١)
 ).٩/٣٦١(» جممع الزوائد«. رواه أمحد وإسناده حسن: قال اهليثمي). ٦/١١٧(رواه أمحد  )(٢

 .)٥/٣٤١( »إمتاع األسامع«: انظر (٣)
 ).٥/٣٣٣( »إمتاع األسامع«, )٤/١٨١٩( »االستيعاب«: انظر )٤(
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 :من الذكور ملسو هيلع هللا ىلصأوالده : أوالً  
ومات  وبه كان يكنى, وقد ولد بمكة قبل النبوة, :◙ القاسم )١

 .)١(أوالده  من هبا وهو ابن سنتني, وهو أول من مات
اهر; ألنه ولد يف اإلسالم, ب والطّ ى الطيِّ سمّ ويُ  :◙ عبداهللا )٢

 .)٢(وهو صغري  ,ومات بمكة كذلك
وقد ولد باملدينة يف ذي احلجة سنة ثامن من  :◙ إبراهيم )٣

ا ستة اهلجرة, ومات هبا سنة عرش قبل حجة الوداع, وهو ابن  عرش شهرً
, ودفن بالبقيعثامنية  أو ا ( :ملسو هيلع هللا ىلصوهو الذي قال فيه النبي  .)٣(عرش شهراً إِنَّ وَ

ونُونَ  زُ يمُ ملََحْ اهِ رَ ا إِبْ اقِكَ يَ رَ  .)٤()بِفِ
 :من اإلناث ملسو هيلع هللا ىلصأوالده  :ثانياً 
تزوجها أبو العاص بن  ,ملسو هيلع هللا ىلصبناته  أكربوهي  :▲ )٥(زينب )١

ه هالة بنت , بن عبد شمسالربيع بن عبد العزّ  خويلد  ابن خالتها; فأمّ
                                                            

 ). ٥/٣٣٣( »إمتاع األسامع« ,)٤/٦٠٧(البن كثري »السرية النبوية« :انظر) (١
 .)٥/٣٣٣( »إمتاع األسامع« ,)٤/٦٠٨(البن كثري »السرية النبوية«: انظر (٢)
 .وما بعدها) ٤/٦١١(البن كثري  »السرية النبوية«وما بعدها, ) ١/٥٤( »االستيعاب«: انظر )(٣

 .واللفظ للبخاري ,)٢٣١٥ح(, ومسلم )١٢٤١ح(رواه البخاري  (٤)
) ٢/٢٤٦( »سري أعالم النبالء« وما بعدها,) ٨/٣٠( »الطبقات الكرب« :نظر ترمجتها يفا (٥)

 .وما بعدها
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ا − لدت له عليّاً فو ▲أخت خدجية  وأمامة التي محلها  − مات صغريً
عيلٌّ بعد موت حتى تزوجها  −ةمامَ أي أُ  − يف الصالة, وبلغت ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 .فاطمة
هي  ملسو هيلع هللا ىلصأسلمت حني أسلمت أمها خدجية, وبايعت رسول اهللا  

وأخواهتا حني بايعه النساء, وهاجرت حني أَبَى زوجها أبو العاص بن 
ها عليه النبي , الربيع أن يُسلم, ثم أسلم بعد ذلك وماتت  ,ملسو هيلع هللا ىلصفردَّ

 .سنة ثامن من اهلجرة ملسو هيلع هللا ىلصيف حياة النبي  ▲
وة, فلام ـة بن أيب هلب قبل النبـها عتبـتزوج :▲ )١(ةــَّقيرُ  )٢

قال  )٢(﴾| } x y z ﴿: وأنزل عليه ملسو هيلع هللا ىلصث رسول اهللا ـعبُ 
رأيس من رأسك حرام إن مل تطلق ابنته, ففارقها ومل يكن : هـب البنو هلـأب

, ثم ▲وكانت قد أسلمت حني أسلمت أمها خدجية . بنى هبا
ه إىل أرض احلبشة ـ, وهاجرت مع ؓان ـن عفـتزوجها عثامن ب

اهلجرتني, وولدت له هناك ابناً فسامه عبد اهللا, فكان يكنى به, وملا بلغ 
ست سنني نقره ديك يف عينه فتورم وجهه ومرض ثم مات, ومل تلد له 

                                                            
 )٢/٢٥٠( »سري أعالم النبالء«, هاوما بعد) ٤/١٨٣٩( »االستيعاب«: انظر ترمجتها يف )(١

 .وما بعدها
 .١: املسد (٢)
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يتجهز إىل  ملسو هيلع هللا ىلصوهاجرت إىل املدينة, ومرضت ورسول اهللا . شيئا بعد ذلك
وقدم زيد بن . ببدر ملسو هيلع هللا ىلصبدر فخلّف عثامن عليها, فتوفيت ورسول اهللا 

وي الرتاب عىل  حارثة بشرياً بام فتح اهللا عليهم ببدر, فدخل املدينة حني سُ
 .ملسو هيلع هللا ىلصومل يشهد دفنها رسول اهللا . رقية

 −ةأخو عتب− تزوجها عتيبة بن أيب هلب :▲ )١(ومـثُ لْ أم كُ  )٣
قبل النبوة, وأمره أبوه أن يفارقها للسبب املذكور يف أمر رقية, ومل يكن 

مع  ملسو هيلع هللا ىلصدخل هبا, وأسلمت حني أسلمت أمها, وبايعت رسول اهللا 
أخواهتا حني بايعه النساء, وهاجرت إىل املدينة حني هاجر رسول اهللا 

فلام توفيت رقية تزوجها عثامن, ولذلك سمي بذي النورين; ألنه  ,ملسو هيلع هللا ىلص
يف شعبان سنة تسع من  ملسو هيلع هللا ىلص, وقد توفيت يف حياته ملسو هيلع هللا ىلصبنتي النبي تزوج ا

فري عىل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلجرة, وجلس رسول اهللا   يلٌّ قربها, ونزل يف حفرهتا عَ شَ
 .شيئاً   ؓومل تلد من عثامن . سامةل وأُ ضْ والفَ 

سيدة نساء العاملني يف زماهنا, وأحب  :▲ )٢(فاطمة الزهراء )٤
إليه, ولدت قبل النبوة بخمس سنني, وقريش تبني البيت,  ملسو هيلع هللا ىلصبنات النبي 

يف السنة الثانية من اهلجرة يف   ؓ, تزوجها عيل ملسو هيلع هللا ىلصوهي أصغر بناته 
                                                            

 ).٢٨٩, ٨/٢٨٨( »اإلصابة«, وما بعدها) ٨/٣٧(  »الطبقات الكرب«: انظر ترمجتها يف )١(
 .وما بعدها) ٨/٥٣(اإلصابة  وما بعدها,) ٢/١١٨(سري أعالم النبالء  :انظر ترمجتها يف (٢)
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ه ـنى أم أبيها, وكانت أشبـة, وكانت تكـان, وبنى هبا يف ذي احلجـرمض
شي مها, وإذا ـلّها ويعظـها وجيـُّحيب ملسو هيلع هللا ىلصان ـ, وكملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـةً برسـالناس مِ

نِّيإِ ( :لها, ورحب هبا, وكان يقولدخلت قام هلا, وقبّ  ةٌ مِ عَ ةُ بَضْ اطِمَ امَ فَ  نَّ
ذِ  اـمَ  ينِييُؤْ اهَ سري أعالم ( ا يفـبي هلـم اإلمام الذهـذا ملا ترجـول, )١()ا آذَ

ةُ «: قال )٢()النبالء يَّ وِ طَفَ ةُ املُصْ هَ اجلِ , وَ ةُ يَّ ةُ النَّبَوِ عَ ا أَ (: ملسو هيلع هللا ىلص, قال هلا النبي »البَضْ مَ
َ أَنْ  نيْ ضَ وينِ  تَرْ لِ اجلَ تَكُ اءِ أَهْ ةَ نِسَ يِّدَ اءِ املُ  سَ نِنيَ نَّةِ أَوْ نِسَ مِ توفيت بعد  .)٣()ؤْ
أهل بيته, وبذلك تعترب  بستة أشهر, فهي أول من حلقه من ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 .التي ماتت بعده −ذكوراً وإناثاً −الوحيدة من أوالده  
كلثوم,  احلسن, واحلسني, وأم: من األوالد  ؓلعيلٍّ  وقد أنجبت

ن: ويقال ,وزينب  . وحمسّ
فهام سيدا شباب أهل اجلنة; كام أخرب  :¶ أما احلسن واحلسني

 .ومها رحيانتاه من الدنيا ,ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
يف لد , فقد وُ ◙ )٤(أبو حممد ;أما احلسن بن عيل بن أيب طالب *

                                                            
 .واللفظ له )٢٤٤٩ح (, ومسلم )٤٩٣٢ح(رواه البخاري  (١)

 (٢))٢/١١٨.( 
 .واللفظ للبخاري) ٢٤٥٠ح(, ومسلم )٣٤٢٦ح(رواه البخاري) (٣

 .وما بعدها) ٢/٦٨( »اإلصابة«, )٥/٣٦١( »إمتاع األسامع«: انظر ترمجته يف (٤)
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الصحيح, وعقّ عنه  النصف من شهر رمضان سنة ثالث من اهلجرة عىل
ه حسنـش, وسـبكب ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـرس , وكان أشبههـامّ  ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـم برسـاً

, دعاه ورعه وفضله إىل ترك  , فاضالً , ورعاً وأحبهم إليه, وكان رحيامً
ملك الدنيا رغبة فيام عند اهللا, ورأ ذلك خرياً من إراقة الدماء يف طلبها, 

يِّدٌ  إِنَّ ابْنِي(: ملسو هيلع هللا ىلصوحقق اهللا بذلك قول رسوله  ا سَ ذَ لَّ اهللا هَ لَعَ لِحَ أَ , وَ نْ يُصْ
َ فِئَ  نَ املُ بِهِ بَنيْ ِ مِ تَنيْ ظِيمَ ِ عَ نيَ تَنيْ لِمِ  .)١( )سْ

أحاديث ورواها عنه, ومل يتكلم  ملسو هيلع هللا ىلصحفظ احلسن عن رسول اهللا  
, وخرج من ماله هللا مرتني, بفحش قط, وحج مخس عرشة حجة ماشياً 

: مات باملدينة يف ربيع األول سنة مخسني, وقيل.  ؓ وفضائله كثرية
وله من  سنة إحد ومخسني, ودفن بالبقيع,: وأربعني, وقيل سنة تسع

احلسن بن احلسن, وزيد, وله عقب كثري, وعمرو, واحلسني, : الولد
وحممد, وجعفر,  ,والقاسم, وأبو بكر, وطلحة, وعبد الرمحن, وعبد اهللا

 .)٢(وال عقب لواحد من هؤالء ,ومحزة
 نَ وْ لَ خَ  خلمسٍ د لِ وُ , فقد ◙ )٣(أبو عبد اهللا ;وأما احلسني بن عيل *

                                                            
 ).٢٥٥٧ح(رواه البخاري  (١)
 ).١/٣٨(البن حزم  »مجهرة أنساب العرب«: انظر) (٢

 .وما بعدها) ٢/٧٦( »اإلصابة«, )٥/٣٦٣(» إمتاع األسامع«: انظر ترمجته يف (٣)
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كام عق عن  ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـقّ عنه رسـوع, رةـن اهلجـم ان سنة أربعـشعبمن 
, قتل أخيه, وسامه حُ  يف الواقعة املشهورة بكربالء, وذلك يف   ؓسيناً

ن واحتُزت رأسه, ومحلت إىل عبيد اهللا ب ,حمرم سنة إحد وستني للهجرة
, إحد مصائب اإلسالمه لُ تْ وكان قَ  ,−عليه من اهللا ما يستحقه− زياد

; كثري الصوم والصالة واحلج, حج مخساً وعرشيِّ فاضالً دَ وكان  ين حجة ناً
, وله من الولد  وال عقب له, وعيلٌّ األكرب, وقتل معه يف كربالء,  عيلٌّ : ماشياً

بكربالء, وال عقب  وال عقب له, وعبد اهللا, قتل صغرياً األصغر, وجعفر, 
األصغر,  احلسني عليه السالم إنام هم من ولد عيلٍّ له, فجميع من ينسب إىل 

بن عيل بن  د احلسنيُ لَ وَ « :‘وال عقب له من أحد سواه; يقول ابن حزم 
م يف حياته, ـات سائرهـه, ومـم معـل بعضهـتبنني, قُ  ¶ب ـأيب طال

 .)١(»ومل يعقب له ولد غري عيل بن احلسني وحده
ن * فقد ذكره ابن حزم وغريه يف أوالد عيل من  :◙ وأما حمسّ

أعقب هؤالء كلهم, حاشا املحسن, فال عقب «: ابن حزمفاطمة, وقال 
  .)٢( »له, مات صغرياً جداً إثر والدته

                                                            
 ).٥/٣٦٥( »إمتاع األسامع«: , وانظر)١/٥٢(» مجهرة أنساب العرب« (١)
 ).٤/٦١١(البن كثري »السرية النبوية«: , وانظر)١/٣٨(» مجهرة أنساب العرب« (٢)
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  ؓفقد تزوجها عمر بن اخلطاب  :▲ وأما أم كلثوم *
; أصدقها أربعني ألف درهم ألجل  وأكرمها إكراماً  ,يف أيام واليته زائداً

تزوجها  وملا قتل عمر بن اخلطاب. , فولدت له زيداً ملسو هيلع هللا ىلصنسبها من رسول اهللا 
بعده ابن عمها عون بن جعفر فامت عنها, فتزوجها بعده أخوه حممد 

 . فامت عنها, فتزوجها أخومها عبد اهللا بن جعفر فامتت عنده
فقد تزوجها عبد اهللا بن جعفر, فولدت له  :▲ وأما زينب *

, وأم كلثوم  . )١(ورقية, وماتت عنده ,علياً
 :وجتدر اإلشارة هنا إىل أمرين

فإنام هو من جهة  بناتهمن أوالد  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أن من انتسب إىل :األول
 . )٢(خاصة ▲فاطمة 

ينتسبون إليه; ودليل  ملسو هيلع هللا ىلصأن أوالد بناته  ملسو هيلع هللا ىلصأن من خصائصه  :الثاين
نِي(: عن احلسن ملسو هيلع هللا ىلصقوله  :ذلك لَ  إِنَّ ابْ , وَ يِّدٌ ا سَ ذَ لَّ اهللا هَ َ عَ لِحَ بِهِ بَنيْ أَنْ يُصْ

ِ عَ  نيَ فِئَتَنيْ لِمِ نَ املُسْ ِ مِ تَنيْ  .)٤()٣(.)ظِيمَ
                                                            

 ).٥/٣٧١( »إمتاع األسامع«, )٤/٦١١(البن كثري »السرية النبوية«: انظر) (١
 ).٦/٦(» إمتاع األسامع«, )٢/١٢٢( » النبالءسري أعالم «: انظر (٢)
 .سبق خترجيه )(٣
 ) .١٠/٢٨٢( »إمتاع األسامع«: انظر) (٤
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 :لغةً  آلُ البيت )١
هُ أيضاً  .هه وعيالُ أهلُ  :جلِ آلُ الرّ   :هرسولِ  وآلُ  ,اهللا وآلُ . هأتباعُ  :و آلُ

 .)١(هأولياؤُ 
 عونَ جِ رذين يَ هم الّ  :جلِ الرّ  فآلُ  ;عإذا رجَ : ولُ ؤُ يَ  من آلَ  مشتقٌّ وهو 

 .)٢(م إليهمآهلُ  فيكونُ  ;هموسُ سُ يَ : وهلم أيؤُ ويَ , هون إليِ ضافُ ويُ  ,إليه
هُ  :جلِ الرّ  أهلُ و جُ وْ انُ : البيتِ  وأهلُ . أخصُّ النّاسِ به, وزَ كّ . هسُ

                                        
  ).أول) (٣٢− ١١/٣١(» لسان العرب«, و)أول) (٥/٣١٣(للجوهري » الصحاح«: انظر )١(
  ).١٦٠ص( البن القيّم »جالء األفهام«: انظر )٢(
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نْ : اإلسالمِ  وأهلُ  ينُ به مَ دِ  .)١(يَ
إىل  تضافُ  )األهلَ (أنّ  :; منها)اآللِ (و) األهلِ (هناك فروقٌ بني و
ةَ هريِ وغ العاقلِ  ال  )اآللَ (, وإال إىل عاقلٍ  ال تضافُ  )اآللَ (, و; كأهلِ مكّ
,ا آلُ : فال يقالُ  ;غالبًا إال فيام فيه رشفٌ  يضافُ   خالفِ ب إلسكافِ

 .)٢(سكافِ اإل أهلُ : فيقالُ  ;)هلِ األ(
 .)٣(هوقرصُ  ,هدارُ  :جلِ الرّ  تُ يْ وبَ 

لِ  جُ هُ : وبَيتُ الرَّ أَتُ رَ ايبّ . امْ رَ نِي عن املرأَةِ الع :قال ابنُ األَعْ  .بالبَيْتِ  ربُ تَكْ

 :آلُ البيتِ اصطالحاً  )٢
عيِّ عىل ) البيتِ آل (املرادِ بـ يف اختلف العلامءُ  يف االصطالحِ الرشَّ

 :أربعةِ أقوالٍ 
مت عليهم الصدقةُ  همُ  :لاألوّ  العلامءِ من  وبه قال مجهورُ  :الذين حرِّ

, وبعضِ املا , واحلنابلةِ افعيّةِ , والشّ ; عىل اختالفٍ بينهم يف احلنفيّةِ لكيّةِ

                                        
  ).أهل) (١٥٢/ ١( البن فارس »مقاييس اللغة«: انظر )١(
) ١٢٤٥ص(للفريوزابادي  »القاموس املحيط«, و)١٥٩ص( »جالء األفهام«: انظر )٢(

  ).آل(
  ).بيت) (٢/١٤(» لسان العرب«: انظر )٣(
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دقةُ   .حتديدِ من حترمُ عليه الصّ
 وأمحدَ  ,الشافعيِّ  مذهبُ  ذاوه ,)١(لبوبنو املطّ , هم بنو هاشم :فقيل 

حه)٢(, واختيارُ أشهبَ من املالكيّةِ عنه يف روايةٍ  احلافظُ ابنُ حجر  , ورجّ
ه    .)٣(وغريُ

, ,ةَ أيب حنيف وهذا مذهبُ  ,ةهم بنو هاشم خاصّ  :وقيل  . )٤(أمحدَ و ومالكٍ
, لبطّ امل فيدخل فيهم بنو ;هم إىل غالبٍ ومن فوقَ  هم بنو هاشمٍ  :وقيل

صبغَ من أ وهذا اختيارُ , ومن فوقهم إىل بني غالبٍ , و بنو نوفل, ةوبنو أميّ 
 .)٥(املالكيّة
وهـو رواية عـن اإلمـام  ,ةً ه خاصّ وأزواجُ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ةُ هم ذريّ  :اينالثّ 

                                        
قيق هلاشم, ومها ولدا عبد مناف )١( للدردير » الرشح الكبري«: انظر. املطّلب هو األخ الشّ

بيني » ي املحتاجمغن«, و)١/٤٩٣(   ).٣/٩٦(للخطيب الرشّ
افعي » األم«: انظر )٢( خرية«, و)٣/٢٦٢(للمرداوي » اإلنصاف«, و)٢/٨٨(للشّ » الذّ

  ).٣/١٤٢(للقرايف 
  ).٥/١١٤(» فتح الباري«: انظر )٣(
, )٢/٣٤٥(للحطّاب » مواهب اجلليل«, و) )٢/٤٩(للكاساين » بدائع الصنائع«: انظر )٤(

  .٣/٢٦٢(ي للمرداو» اإلنصاف«و
خرية«: انظر )٥( ) ١/٣٤٨(» عقد اجلواهر الثّمينة«ونسب ابن شاسٍ يف ). ٣/٤٢(» الذّ

, واهللا أعلم   .هذا القولَ ألشهبٍ
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 .)٢(ريبِّ العَ  ابنُ  ارهاختو ,)١(أمحد
حه, القيامةِ  إىل يومِ عىل دينِه ه هم أتباعُ  :الثُ الثّ   وهو الّذي رجّ
 .)٤(من احلنابلةِ  واملرداويُّ , )٣(ةِ من الشافعيّ  النوويُّ 
اغبِ هتِ من أمّ  هم األتقياءُ  :ابعُ الرّ  , والرّ  .)٥(, وهو قولُ القايض حسنيٍ

 :أدلّـةُ األقـوالِ * 
لِ أدلّةُ القولِ األ − لِ بجملةٍ من : وّ استدلّ أصحابُ القولِ األوّ

; منها ةِ  :األدلّ
الَ   ؓأيب هريرة حديثُ  −١ ولُ اهللا( :قَ سُ انَ رَ رِ  ملسو هيلع هللا ىلص كَ تَى بِالتَّمْ ؤْ يُ

هِ  رِ ا بِتَمْ ذَ يءُ هَ يَجِ لِ فَ امِ النَّخْ َ نْدَ رصِ هِ  ,عِ ْرِ نْ متَ ا مِ ذَ هَ هُ  ;وَ نْدَ ريَ عِ تَّى يَصِ حَ
جَ  ْرٍ فَ نْ متَ ا مِ مً وْ احلُ عَ كَ نُ وَ سَ ُ لَ احلَ نيْ رِ   ¶سَ لِكَ التَّمْ بَانِ بِذَ عَ لْ ذَ  ;يَ أَخَ فَ

                                        
  ).٢/٧٩(» اإلنصاف«: انظر )١(
  ).٣/٦٢٣( »أحكام القرآن«: انظر )٢(
  ).٤/١٢٤( للنووي »رشح صحيح مسلماملنهاج «: انظر )٣(
حيح من املذهب «: , وقال)٢/٧٩( »اإلنصاف«: انظر )٤( ارينيُّ يف »عىل الصّ , وقال السفّ

يف مقام «: بعد أن ذكر أنّه مذهب كثري من األصحاب) ١/٥١) (لوامع األنوار البهيّة(
ة عاء خاصّ الةِ عىل »الدّ عاء والصّ حه املرداويُّ من املذهب هو يف الدّ ; فالظّاهر أنّ ما صحّ

, واهللا أعلم ,ملسو هيلع هللا ىلصالنّبيِّ    .ال مطلقاً
اريني » لوامع األنوار البهيّة«: انظر )٥(   ).١/٥١(للسفّ
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ا يفِ فِيهِ  هَ لَ عَ ةً فَجَ ْرَ ا متَ َ مهُ دُ ولُ اهللا ;أَحَ سُ نَظَرَ إِلَيْهِ رَ نْ فِيهِ   ملسو هيلع هللا ىلص فَ ا مِ هَ جَ رَ أَخْ  ;فَ
الَ  قَ دٍ  :فَ َمَّ تَ أَنَّ آلَ حمُ لِمْ ا عَ ةَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَمَ قَ دَ لُونَ الصَّ أْكُ روايةٍ  ويف. )١()الَ يَ

ةُ (: ملسلمٍ  قَ دَ ِلُّ لَنَا الصَّ ا الَ حتَ  .)أَنَّ
مِ احلبنِ  اهللا عبدُ ما رواهُ  −٢ َاشِ فلٍ اهلْ بْدَ املُ  :يُّ ارثِ بنِ نَوْ طَّلِبِ أَنَّ عَ

الَ ا هُ قَ ثَ دَّ ثِ حَ َارِ نِ احلْ ةَ بْ بِيعَ نَ رَ نُ  :بْ بَّاسُ بْ عَ الْ ثِ وَ َارِ نُ احلْ ةُ بْ بِيعَ عَ رَ تَمَ اجْ
بْدِ ا االَ ملُ عَ قَ اهللا :طَّلِبِ فَ ِ  وَ نيْ الَمَ غُ نِ الْ يْ ذَ ثْنَا هَ عَ وْ بَ االَ يل− لَ نِ  قَ لِ بْ لِلْفَضْ وَ

بَّاسٍ  ولِ اهللا −عَ سُ ا  ملسو هيلع هللا ىلص إِىلَ رَ ا مَ يَ أَدَّ قَاتِ فَ دَ هِ الصَّ ذِ ىلَ هَ ا عَ َ مهُ رَ أَمَّ هُ فَ لَّامَ فَكَ
دِّ  ؤَ يبُ النَّاسُ  ييُ َّا يُصِ ا ممِ ابَ أَصَ , وفيه; فذكر ا»النَّاسُ وَ الَ «: حلديثَ مَّ قَ ثُ
نَا امَ هِ  :لَ اتِ إِنَّ قَ دَ هِ الصَّ ذِ اخُ النَّاسِ  يَ إِنَّ هَ سَ دٍ  ,أَوْ مَّ ِلُّ ملُِحَ َا الَ حتَ إِهنَّ الَ  ,وَ وَ

دٍ  َمَّ  . )٢(»آللِ حمُ
هم في موضوعةٌ  نيَ املسلمِ  صدقاتِ  نَّ أ ومعلومٌ «: ‘ قال احلليميُّ 

  .)٣(»ةً ه خاصّ بتَ اقر باآللِ  ه أرادَ أنّ  بانَ ف ;همدينِ  أهلِ  غريِ  إىل رجةٍ خمُ  غريُ 
واستدلّ القائلون بأنّ املراد بمن حترم عليهم الصدقة هم بنو هاشم  −

نُ  «: قال ◙بحديث جبريِ بن مطعم : وبنو املطّلب ثْامَ عُ يْتُ أَنَا وَ شَ نُ  مَ بْ
                                        

  ., واللّفظ للبخاريّ )١٠٦٩ح(, ومسلم )١٤٨٥ح(أخرجه البخاريّ  )١(
  ).١٠٧٢ح(أخرجه مسلم  )٢(
  ).٢/١٣٧(» املنهاج يف شعب اإليامن«  )٣(
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انَ إِىلَ  فَّ لْنَاملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيِّ عَ قُ نِي املُطَّلِبِ : فَ طَيْتَ بَ نْ  أَعْ َ مِ يْربَ ْسِ خَ تَنَا,  مخُ كْ رَ تَ وَ
ةٍ  دَ احِ ةٍ وَ لَ نْزِ نُ بِمَ نَحْ نْكَ  وَ قَ »مِ نُ ـإِنَّ ( :الَ ـ; فَ بَ نُو املُطَّلِبِ وَ ءٌ ـامَ بَ ْ مٍ يشَ اشِ و هَ

دٌ  احِ   .)١( )وَ

ه«: ‘عبدالرب  قال ابن  .)٢(»وليس يف هذا الباب حديثٌ مسنَدٌ غريُ
ةِ للنّبيِّ وألنّ بني املطّلبِ كبني هاشمٍ يف رشفِ النّسبِ  , ويف النُّرصْ

مت عليهم ألجلِهام ملسو هيلع هللا ىلص رّ , وحُ ; اللّذين استحقّ هبام بنو هاشم تلك املنزلةَ
دقةُ   .)٣(الصَّ

ة م بنو هاشم خاصّ يا معرش بني «: بحديث: واستدلّ القائلون بأهنّ
إنّ اهللا تعاىل كره لكم غسالة أيدي الناس وأوساخهم, وعوضكم ! هاشم

 .)٤(»منها بخمس اخلمس
م بنو هاشم ومن فوقهم; فاستُدلّ هلم بعموم آية وأم ا القائلون بأهنّ

                                        
  ).٤٢٢٩ح(أخرجه البخاري  )١(
  ).٥/٨١(» االستذكار« )٢(
  ).٩/٤٠٦(البن حجر » فتح الباري«: انظر لتقرير هذا االستدالل )٣(
, )٢٧٣−٢/٢٧٢(البن اهلامم » رشح فتح القدير«, و)٢/٤٩(» بدائع الصنائع«: انظر )٤(

): مسلم(لكن هذا اللفظ غريب, واملعروف ما يف «: وقد قال عن احلديث بعد أن ساقه
) ايةنصب الر(ونحوه يف . ») إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد, إنام هي أوساخ الناس(

  ).٢/٢٩١(للزيلعي 
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  B C D E F G H I J ﴿: اخلمس يف قوله تعاىل
K L ﴾)ت اآلية عىل استحقاق قربى النبي ; )١  ملسو هيلع هللا ىلصحيث نصّ

قٌ فيهم  .)٢(للخمس, ووصف القربى متحقِّ
  

ةِ استدلّ أصحابُ القولِ الثّاين بجملةٍ من ا: أدلّةُ القولِ الثّاين − ألدلّ
; منها  : أيضاً

 ~ {    | }   w     x y z ﴿:قوله تعاىل −١
النّبيِّ  يف زوجاتِ كلَّه ها وبعدَ  اآليةِ هذه ما قبل  ألنّ  ;)٣(﴾`  _

, دلّ عىلف ;ملسو هيلع هللا ىلص  دخولِ ني باملخاطبِ  تذكريُ  وأشعرَ  دخوهلنّ يف هذا اخلطابِ
; هنّ غريِ  ه ألنّ  ;كورِ لذُّ ا بلفظِ ) عنكم( :ام قالوإنّ « :‘ قال البيهقيُّ  معهنّ
 :فقال ليهنّ إ البيوتَ  أضافَ  ثمّ  ,يف ذلك معهنّ  هنّ غريِ  دخولَ  أرادَ 
﴿b c d  e f   g  h i j ﴾)٥(»)٤(.  

 يف أهلِ  ملسو هيلع هللا ىلص  بيِّ النّ  أزواجِ  يف دخولِ  وهذا نصٌّ «: ‘ كثري وقال ابنُ 

                                        
  .٤١ :األنفالسورة  )١(
نة) القربى(, وذكر فيه أن )٩/٤٠٦(» فتح الباري«: انظر )٢( , وبيّنته السُّ   .عامٌّ خمصوصٌ
  .٣٣: سورة األحزاب )٣(
  .٣٤: سورة األحزاب  )٤(
)٥(  »للبيهقيّ » السنن الكرب)٢/١٥٠.(  
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 قوالً  فيهِ  داخلٌ  زولِ النُّ  , وسببُ اآليةِ  هذهِ  نزولِ  سببُ  نّ نا; ألهنّ البيت هاهُ 
 . )١(»حيحِ ه عىل الصّ أو مع غريِ , ه عىل قولٍ ا وحدَ إمّ  ;واحداً 
الُوا( : ؓمحيد الساعدي أيب حديث  − ٢ ُمْ قَ ولَ اهللا :أَهنَّ سُ يْفَ  يَا رَ كَ

لَيْكَ  يلِّ عَ ولُ  ?نُصَ سُ الَ رَ قَ ولُوا :ملسو هيلع هللا ىلص اهللافَ هِ  :قُ اجِ وَ أَزْ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ اللَّهُ
امَ صَ  تِهِ كَ يَّ رِّ ذُ يمَ وَ اهِ ىلَ آلِ إِبْرَ امَ  ,لَّيْتَ عَ تِهِ كَ يَّ ذُرِّ هِ وَ اجِ وَ أَزْ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ كْ عَ بَارِ وَ

يمَ  اهِ ىلَ آلِ إِبْرَ كْتَ عَ يدٌ  ;بَارَ ِ ِيدٌ جمَ يف حديث كعب   ملسو هيلع هللا ىلصمع قولِه . )٢()إِنَّكَ محَ
ولُوا( : ؓبن عجرة ا دٍ  :قُ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ َمَّ  ,اللَّهُ ىلَ آلِ حمُ عَ  . )٣()دٍ وَ

ُ  :فقالوا ُ  ,ذلك احلديثَ  هذا يفرسّ ه م أزواجُ هُ  دٍ حممّ  آلَ  أنّ  ويبنيّ
 .)٤( هيتُ وذرّ 

أن خالد بن سعيد بن العارص بعث إىل : ما رو ابن أيب مليكة −٣
دٍ «: تْ قالَ ا, وَ هتدَّ رَ فَ  ةِ قَ دَ الصَّ  نَ مِ  ةٍ رَ قَ ببَ  ▲عائشة  َمَّ ا آلُ حمُ ِلُّ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ ال حتَ

ةُ  قَ دَ نا الصَّ  .)٥(»لَ
                                        

  ).٦/٤١٠(» تفسري القرآن العظيم«  )١(
  ).٤٠٧ح(, ومسلم)٣٣٦٩ح(البخاريّ  أخرجه )٢(
  ).٤٠٦ح(, ومسلم )٣٣٧٠ح(أخرجه البخاريّ  )٣(
 ).١٧/٣٠٣(البن عبدالرب » التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد«  )٤(
فتح «قال ابن حجر يف ). ٣٧٦٨٢, ١٠٨١١ح(» مصنفه«ابن أيب شيبة يف أخرجه  )٥(

  »وإسناده إىل عائشة حسن«: −لبعد أن عزاه إىل اخلال−) ٣/٣٥٦(» الباري
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 .)١(»الزكاة وهذا يدل عىل أهنن من أهل بيته يف حتريم«: ابن مفلحقال 

استدلّ أصحابُ القولِ الثّالثِ بجملةٍ من : لقولِ الثّالثِ أدلّةُ ا −
; منها ةِ أيضاً  : األدلّ

ولُ ( : ؓ األسقع بنِ  واثلةَ  حديثُ  −١ سُ ا رَ عَ نًا  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا دَ سَ حَ
يْنًا سَ حُ هِ  ,وَ رِ جْ نْ حِ ةَ مِ اطِمَ نَى فَ أَدْ , وَ هِ ذِ ىلَ فَخِ امَ عَ نْهُ دٍ مِ احِ لَّ وَ لَسَ كُ أَجْ فَ
ا هَ جَ وْ زَ مَّ  ,وَ نْتَبِذٌ ثُ ا مِ أَنَ هُ وَ بَ وْ مْ ثَ يْهِ لَ قَ  ;لَفَّ عَ    w     x y z﴿ :الَ ـفَ

يل`  _  ~ {    | } الَءِ أَهْ ؤُ مَّ هَ هُ مَّ  ,﴾ اللَّ هُ اللَّ
يلِ  قُّ  أَهْ لْتُ فَ  .أَحَ ولَ اهللا :قُ سُ ا رَ الَ  يَ ? قَ لِكَ نْ أَهْ ا مِ أَنَ يلِ : وَ نْ أَهْ أَنْتَ مِ  . )٢()وَ

و من ب  ؓومعلومٌ أنّ واثلةَ  ; فهُ ني ليثِ بنِ بكرِ بنِ عبدِ منافٍ
 .ملسو هيلع هللا ىلص من أتباعِ النّبيِّ 

همـه وأمـه عىل دينِ ـأتباعُ : مِ ـأنّ آلَ املُعظَّ  −٢ ه; قريبُهم وبعيدُ . رِ
; فإنّه من آلَ يَؤولُ  عُ  :واشتقاقُ هذه اللّفظةِ يدلُّ عليهِ ع, ومرجِ إذا رجَ

هم وموئِلُهم هم; ألنّه إمامُ  .األتباعِ إىل متبوعِ

                                        
 ).٢/٤٣٥(» بدعامل«  )١(
 , والبيهقيّ )٦٩٧٦ح(, وابن حبّان )٢/١٧٠(» رشح مشكل اآلثار«أخرجه الطّحاويُّ يف  )٢(

حه)٢٦٩١−٢٦٩٠ح(  ., وصحّ
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ه  )١(﴾  o        p rq s t﴿: سبحانهذا كان قولُه وهل املرادَ به أتباعُ
هم  w   x y﴿: , وقولُه تعاىلوشيعتُه املؤمنون به من أقاربِه وغريِ

z {﴾)ه )٢  .)٣(املرادَ به أتباعُ
ابعِ  − ةِ : أدلّةُ القولِ الرّ ابعِ بجملةٍ من األدلّ استدلّ أصحابُ القولِ الرّ

; منها  :أيضاً
 h i j k l m﴿ :| وحٍ ـلن ىـتعال هـقولُ  −١

n﴾)قولُهو ,)٤: ﴿Ô       Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý 
Þ    A B C      D E GF H       I J K ﴾)٥(. 

 سولِ الرّ  آلَ  لم أنّ فعُ ; نوحٍ  كون من أهلِ ك عن أن يّ ه بالرشِّ فأخرجَ  
م  ملسو هيلع هللا ىلص  .)٦(هأتباعُ هُ

ئِلَ النَّبِيُّ  «: قال  ؓ مالكٍ  بنِ  أنسِ  حديثُ  − ٢ ?مَ : ملسو هيلع هللا ىلصسُ دٍ َمَّ  نْ آلُ حمُ

                                        
  .٣٤: سورة القمر )١(
  .٤٦: سورة غافر )٢(
  ).٢٢٠ص(» جالء األفهام«: انظر )٣(
  .٤٠ :سورة هود )٤(
  .٤٦−٤٥: سورة هود )٥(
  ).٢٢٠ص(» جالء األفهام«, و)٢/٧٩(للبيهقيّ » نن الكربالس«: انظر )٦(
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الَ كُلُّ تَقِيٍّ : فَقَالَ  قَ ولُ اهللا: , وَ سُ تَال رَ  .)٢(»)١(﴾   O P Q R﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص وَ

WאW 
, وآثارِ  يفةِ ةِ الرشّ , والسنّةِ النبويّ تواترتِ النُّصوصُ من القرآنِ الكريمِ

, وعلوِّ مكانتِ  احلنيِ يف بيانِ فضلِ آلِ البيتِ لفِ الصّ هم ومنزلتِهم, ورفعةِ السّ
م ورشفِهم, وفيام ييل تفصيلُ ما ورد من ذلك  .مقامهِ

 :فضائلُ آلِ البيتِ يف القرآنِ الكريمِ ) ١ 
 ~ {    | }   w     x y z ﴿: قوله تعاىل −أ

_  ̀﴾)٣( . 
 ;بويِّ النّ  البيتِ  أهلِ  فضائلِ  منبعُ  هذه اآليةُ « :‘قال اهليتميُّ  

 )امإنّ (ـب دئتْ ابتُ  حيثُ  ;مبشأهنِ  واالعتناءِ  ,همآثرِ من م ررٍ ا عىل غُ الشتامهلِ 
 ,ذي هو اإلثمُ الّ  جسِ الرِّ  هم عىل إذهابِ ه تعاىل يف أمرِ إرادتِ  حلرصِ  املفيدةِ 

                                        
  .٣٨: سورة األنفال )١(
» الكبري«, و)٣٣٣٢ح(» األوسط«, و)٣١٢ح( »املعجم الصغري«أخرجه الطرباينُّ يف  )٢(

فه)٢٩٨٧ح(والبيهقيُّ  ,)٥٠٢٣ح(   ., وضعّ
 هذه األقوال بعد أن ذكر− ) ٢٢٣ص(» جالء األفهام«قال اإلمام ابن القيم يف : دةـفائ*   

  .»والصحيح هو القول األول, ويليه القول الثاين, وأما الثالث والرابع فضعيفان«: − وأدلتها
  .٣٣: األحزاب سورة )٣(
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 ,األخالقِ  هم من سائرِ وتطهريِ  م,به عنه اإليامنُ  فيام جيبُ  كُّ أو الشّ 
  .)١(»املذمومةِ  واألحوالِ 
   ½ ¼ «   µ ¶ ̧ ¹ º ́ ³ ² ± ﴿: قوله تعاىل −ب

¾ ¿ À Á Â Ã  Ä  Å Æ Ç 
È É Ê  ﴾)٢(. 

لَتْ ـلَ (: قال  ؓبن أيب وقاص  سعدِ  حديثِ وقد ثبت يف  زَ امَّ نَ
ةُ  هِ اآليَ ذِ ولُ ¿ ¾   ½ ¼ «﴿ :هَ سُ ا رَ عَ ةَ  اهللا﴾ دَ اطِمَ فَ لِيا وَ عَ

يْنًا سَ حُ نًا وَ سَ حَ الَ  ;وَ قَ يلِ  :فَ الَءِ أَهْ ؤُ مَّ هَ هُ  . )٣()اللَّ
ل من ليس من  ;ملسو هيلع هللا ىلصفضيلةٌ آلل بيت النّبيّ ويف هذا احلديث  حيث نزّ

هم به م واختصاصِ ةِ قرهبِ عليه الصالة  األبناء منهم منزلة األبناء; لشدَّ
 .والسالم
; )٤(﴾ ° ̄ ¬® »  :﴿¨ © ªقوله  −ج

هاتُ  ملسو هيلع هللا ىلصزوجاتِ النّبيِّ  فقد وصف نَّ أمّ , وهذا فيه فضيلةٌ املؤمننيِ  بأهنَّ
 .عظيمةٌ هلنّ 

                                        
  ).٢٠١ص(» الصواعق املحرقة« )١(
  .٦١ :آل عمرانسورة  )٢(
  ).٢٤٠٤ح(أخرجه مسلم  )٣(
  .٦: سورة األحزاب )٤(
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ةِ فضائلُ آلِ ال )٢  :بيتِ يف السنّةِ النّبويّ
ا النَّاسُ (: قال ملسو هيلع هللا ىلصأنّ النّبيَّ   ؓ انٍ حيّ  بنِ  يزيدَ  حديثُ  −أ َ أَالَ أَهيُّ

 َ أْيتِ كُ أَنْ يَ ٌ يُوشِ ا بَرشَ امَ أَنَ إِنَّ يبِّ  فَ ولُ رَ سُ يبَ  رَ أُجِ ِ  ,فَ لَنيْ قَ مْ ثَ كٌ فِيكُ ا تَارِ أَنَ  :وَ
امَ كِتَابُ اهللا هلُُ النُّ  أَوَّ  وَ دَ وا بِكِتَابِ اهللا ;ورُ فِيهِ اهلُ ذُ وا بِهِ  ,فَخُ كُ سِ تَمْ اسْ   وَ

ىلَ كِتَابِ اهللا− ثَّ عَ بَ فِيهِ  ,فَحَ غَّ رَ الَ  ,وَ مَّ قَ يْتِ   :−ثُ لُ بَ أَهْ مُ اهللاَ  يوَ كُ رُ كِّ  يفِ  أُذَ
يْتِ  لِ بَ مُ اهللاَ ي,أَهْ كُ رُ كِّ يْتِ  يفِ  أُذَ لِ بَ مُ اهللاَ ي,أَهْ كُ رُ كِّ يْتِ  يفِ  أُذَ لِ بَ  . )١()يأَهْ
, له : ; أيثقالً  يف هذا احلديثِ آلَ بيتِه ملسو هيلع هللا ىلصد جعل النّبيُّ فق شيئاً عظيامً

,  عظيمِ  عىل يدلُّ وهذا  ,بكتاب اهللا  هبم بالوصيةِ  ةَ الوصيّ  نَ وقرَ  وزنٌ كبريٌ
 .هممكانتِ  وعلوِّ  فضلِهم,
ةَ حديثُ  −ب ائِشَ جَ النَّبِ «: قالت ▲ عَ رَ يْهِ  ملسو هيلع هللا ىلصيُّ خَ لَ عَ اةً وَ دَ غَ

لٌ  حَّ رَ طٌ مُ رْ دَ  )٢(مِ وَ رٍ أَسْ عْ نْ شَ ٍّ  ,مِ يلِ نُ بْنُ عَ َسَ اءَ احلْ هُ  فَجَ لَ خَ أَدْ اءَ  ,فَ مَّ جَ ثُ
هُ  عَ لَ مَ خَ ُ فَدَ نيْ ُسَ ا ,احلْ لَهَ خَ أَدْ ةُ فَ اطِمَ تْ فَ اءَ مَّ جَ ٌّ  ,ثُ يلِ اءَ عَ مَّ جَ هُ  ثُ لَ أَدْخَ    ,فَ

الَ  مَّ قَ   _ ~ w x y }|{z﴿ :ثُ
`﴾«)٣( . 

                                        
  ).٢٤٠٨ح(أخرجه مسلم  )١(
 .اإلبلِ  حالِ رِ  عليه صورُ  ى املنقوشُ شّ وَ هو املُ  :لُ حَّ رَ املُ و .روطمُ  :همجعُ  ,ساءٌ ك :طرْ املِ  )٢(

  ).١٥/١٩٤(للنّووي » املنهاج رشح صحيح مسلم«: انظر
  ).٢٤٢٤ح(أخرجه مسلم  )٣(
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لَ النّبيُّ  , ونصَّ  ملسو هيلع هللا ىلصففي هذا احلديثِ أدخَ آلَ بيتِه حتت غطاءٍ واحدٍ
 ; ; الّتي هي منبعُ فضائلِ آلِ البيتِ النّبويِّ م مشمولون بآيةِ التّطهريِ عىل أهنّ

 .كام سبق يف كالمِ اهليتميِّ 
ولَ  :قال  ؓ األسقعِ  بنِ  واثلةَ  حديثُ  − ج سُ عْتُ رَ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاسَ

ولُ  لَدِ إِسْ  إِنَّ اهللاَ( :يَقُ نْ وَ ةَ مِ طَفَى كِنَانَ يلَ اصْ عِ نْ  ,امَ ا مِ يْشً رَ طَفَى قُ اصْ ةَ  وَ  ,كِنَانَ
 ِ ن يْشٍ بَ رَ نْ قُ طَفَى مِ اصْ اينِ  يوَ طَفَ اصْ مٍ وَ اشِ ِ  هَ ن نْ بَ مٍ  يمِ اشِ  .)١()هَ

 قريشاً  ألنّه يدلُّ عىل أنّ  ;╚ويف هذا احلديثِ فضيلةٌ آللِ البيتِ 
بني  أفضلُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  رسولَ  وأنّ  ,قريشٍ  أفضلُ  بني هاشمٍ  وأنّ  ,العربِ  أفضلُ 
 . )٢(هاشم
الُوا( : ؓمحيد الساعدي أيب حديث  −د ُمْ قَ ولَ اهللا :أَهنَّ سُ ا رَ  يَ

يْكَ  لَ يلِّ عَ يْفَ نُصَ ولُ  ?كَ سُ الَ رَ قَ ولُوا :ملسو هيلع هللا ىلصاهللا فَ دٍ  :قُ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ اللَّ
يمَ  اهِ رَ ىلَ آلِ إِبْ يْتَ عَ لَّ امَ صَ تِهِ كَ يَّ رِّ ذُ هِ وَ اجِ وَ أَزْ ىلَ  ,وَ كْ عَ ارِ بَ هِ وَ اجِ وَ أَزْ دٍ وَ َمَّ حمُ

يمَ  اهِ رَ ىلَ آلِ إِبْ تَ عَ كْ ارَ امَ بَ تِهِ كَ يَّ رِّ ذُ يدٌ  ;وَ ِ ِيدٌ جمَ  .)٣()إِنَّكَ محَ
 ام نصَّ وإنّ  ;واألهلِ  ةِ يَّ رِّ والذُّ  ع بني األزواجِ فجمَ  « :‘م القيّ  قال ابنُ 

                                        
  ).٢٢٧٦ح(أخرجه مسلم  )١(
اط املستقيم«: وانظر )٢(   ).١٤٨ص(البن تيمية » اقتضاء الرصِّ
  ).٤٠٧ح(, ومسلم )٣٣٦٩ح(أخرجه البخاريّ  )٣(
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 م ليسوا, وأهنّ يف اآللِ  بالدخولِ  ونَ م حقيقُ  أهنّ بنيِّ ليُ  ;همعليهم بتعيينِ 
 اخلاصِّ  ه من عطفِ ل فيه, وهذا كنظائرِ من دخَ  م أحقُّ بل هُ  ;بخارجني منه

ا عىل رشفِ وعكسِ  ,عىل العامِّ  ا له بالذِّ ه; تنبيهً وع; من بني النّ  كرِ ه, وختصيصً
 .)١(»بالدخول فيهِ  وعِ النّ  أفرادِ  ه أحقُّ ألنّ 

حابةِ  نّةِ لعمومِ الصّ ; ╚هذا; وكلُّ فضيلةٍ ثبتت يف الكتابِ والسّ
 A ﴿: من بابٍ أوىل; وذلك كقولِه تعاىل ملسو هيلع هللا ىلصفهي ثابتةٌ آللِ النّبيِّ 

B C D E F  G H I J K L 
M N   O P Q R S         T U WV  X Y 

Z ﴾)ينِ ( :ملسو هيلع هللا ىلص, وقولِ النّبيِّ )٢ رْ ُ النَّاسِ قَ ريْ ُمْ  ,خَ لُوهنَ ينَ يَ مَّ  ,ثُمَّ الَّذِ ثُ
ُمْ  لُوهنَ ينَ يَ  . )٣()الَّذِ

لفِ فضائلُ آلِ البي )٣ السّ  :تِ يف آثارِ
حابةِ  حيةُ واملواقفُ املرشقةُ عن الصّ  ,╚تتابعتِ النّصوصُ الرصّ

احلني يف بيانِ فضلِ آلِ بيتِ النّبيِّ  لفِ الصّ والتّابعني, ومن بعدهم من السّ

                                        
  ).٢٢٤ص(» جالء األفهام« )١(
  .١٠٠: سورة التوبة )٢(
  ).٢٥٣٣ح(, ومسلم )٢٦٥٢ح(أخرجه البخاريّ  )٣(
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, ومن ذلكملسو هيلع هللا ىلص ةِ هم عىل مجيع األمّ  :, وعلوِّ منزلتِهم, وعظيمِ حقِّ
َمَّ ا« : ؓقولُ أيب بكرٍ  −أ  بُوا حمُ قُ ارْ يْتِهِ  ملسو هيلع هللا ىلص دً لِ بَ  .  )١(»يفِ أَهْ

يهم به, « :‘قال احلافظُ ابنُ حجرٍ  خياطِبُ بذلك الناسَ ويُوصِ
ءِ   : واملراقبةُ لليشّ

م احفظُوه فِيهم; فال تُؤذُوهم, وال تُسيئُوا: املحافظةُ عليه, يقولُ   . )٢(»إِليهِ
إىل  خطبَ   ؓ اخلطابِ  بنَ  عمرَ  ني أنّ صَ بن حُ  لِّ ظِ ستَ عن املُ  − ب

 ,عفرَ ي جَ خِ أَ  ا البنِ هتُ دْ عدَ  أَ ينِّ إِ  :فقالَ  ,هارِ غَ عليه بصِ  ه فاعتلَّ ابنتَ   ؓ يلٍّ ع
 لُّ كُ « :ولُ قُ يَ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  عتُ مِ  سَ ينِّ إِ  ,اهَ هبا البَ  تُ دْ رَ ا أَ اهللا مَ  وَ ينِّ إِ  :عمرُ  قالَ 

 .)٣( »يبِ سَ نَ بي وَ بَ سَ  ريَ غَ  ةِ يامَ القِ  ومَ يَ  عُ طَ قْ يُ  بٍ سَ نَ وَ  بٍ بَ سَ 
َطَّابِ أَ « : ؓنسِ بنِ مالكٍ عن أ − ج رَ بْنَ اخلْ مَ انَ   ؓنَّ عُ كَ

بْدِ الْ  بَّاسِ بْنِ عَ قَى بِالْعَ تَسْ طُوا اسْ ا قَحَ طَّلِبِ ـإِذَ الَ  ;مُ لُ  :فَقَ سَّ نَّا نَتَوَ مَّ إِنَّا كُ اللَّهُ
ينَا قِ يْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْ مِّ نَبِيِّنَا فَ  ,إِلَ يْكَ بِعَ لُ إِلَ سَّ إِنَّا نَتَوَ نَاوَ قِ نَ  :قَالَ  .اسْ وْ قَ يُسْ  . )٤(»فَ

                                        
  ).٣٧١٣ح(أخرجه البخاريّ  )١(
  ).٧/٧٩(» فتح الباري« )٢(
  .بإسناد حسن, )٢٨١ ح( »األحاديث املختارة«أخرجه الضياء يف  )٣(
  ).١٠١٠ح(أخرجه البخاريّ  )٤(
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 رَ ـعم لُ ـوفض ,اسِ العبّ  لُ ـوفيه فض«: ‘رٍ ـظُ ابنُ حجـقال احلاف
 .)١(»هه بحقِّ ومعرفتِ  ,اسِ ه للعبّ بتواضعِ 

قال  ‘عن فاطمةَ بنتِ عيلِّ بن أيب طالبٍ أنَّ عمرَ بنَ عبد العزيزِ  − د 
م, وألَنتُم يا ابنةَ عيلٍّ واهللا ما عىل ظهرِ األرضِ أه«: هلا لُ بيتٍ أحبُّ إيلَّ منكُ

 .)٢(»أحبُّ إيلَّ مِن أهلِ بيتِي
للواثقِ ملا طلب منه أن جيعلَه  ‘ حنبلٍ  بنِ  أمحدَ  اإلمامِ  قولُ  − هـ
 − القرآنِ  بخلقِ  القولِ  فتنةِ  والقيدِ بسببِ ب رضَّ ممّا نالَه منه من ال− يف حلٍّ 
نْ «: قال ةٍ مِ عَ سَ لٍّ وَ لتُكَ يفِ حِ عَ دْ جَ قَ لِ اهللا  لَ وْ سُ اماً لِرَ مٍ إِكرَ وْ لِ يَ ; ملسو هيلع هللا ىلصأَوّ

لِهِ  نْ أَهْ ونِكَ مِ  .)٣(»لِكَ
   

                                        
  ).٢/٤٩٧(» فتح الباري« )١(
  ).٣٣٤−٥/٣٣٣(» الطبقات الكرب«أخرجه ابن سعد يف  )٢(
  ).١١/٣١٥( للذهبي »سري أعالم النبالء«: انظر )٣(
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אא 

أن تقوم هبا;  حقوقاً وواجبات, عىل األمّةملسو هيلع هللا ىلص إنّ آلل بيت النبي 
, وتطبيقاً لوصيته بآل بيته الكرام عليهم ملسو هيلع هللا ىلصرعايةً ووفاءً جلناب النبي 

  −:ومن هذه احلقوق. السالم

 : املواالة واملحبة: أوالً 
وقرابتهم  ; وذلك إليامهنمملسو هيلع هللا ىلصفقد أوجب الرشع الرشيف حمبة آل بيت 

وقد  −ملسو هيلع هللا ىلص قوله : , والنصوص يف ذلك كثرية, منهاملسو هيلع هللا ىلصمن رسول اهللا 
نِي هاشميه العباس شكى إل هِ (: −أنَّ بعضَ قريش جيفو بَ يسِ بِيَدِ ي نَفْ الَّذِ وَ

لْبَ  لُ قَ خُ دْ ولِهِ الَ يَ سُ لِرَ مْ هللا وَ ِبَّكُ تَّى حيُ نُ حَ يامَ لٍ اإلِ جُ تَّى (: ويف رواية. )١()رَ حَ

                                        
  .حديث حسن صحيحهذا : وقال ,)٤١٢٥ح ( رواه الرتمذي )١(
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مْ هللا ِبَّكُ تِي حيُ ابَ رَ لِقَ كم اهللاَ يف (: يوم غدير خمملسو هيلع هللا ىلص قوله : ومنها. )١()وَ رُ أُذكِّ
كم اهللاَ يف أهل بيتِيأه رُ كم اهللاَ يف أهل بيتِي, أُذكِّ رُ  .)٢( )ل بيتِي, أُذكِّ

وامتثاالً هلذه النصوص وتطبيقاً هلا درج سلفنا الصالح رضوان اهللا 
 عليهم عىل حمبة آل البيت ومودهتم, وترمجوا ذلك بأقواهلم وأفعاهلم; رو

قبة بن احلارث ىلَّ «: قال  ؓ البخاري يف صحيحه عن عُ رٍ صَ   أَبُو بَكْ

لَهُ   ؓ مَ , فَحَ بْيَانِ عَ الصِّ لْعَبُ مَ نَ يَ أَ احلَسَ , فَرَ يشِ جَ يَمْ رَ , ثُمَّ خَ َ الْعَرصْ
قَالَ  هِ وَ اتِقِ ىلَ عَ كُ : عَ حَ ٌّ يَضْ يلِ عَ , وَ ٍّ يلِ بِيهٌ بِعَ , الَ شَ بِيهٌ بِالنَّبِيِّ    .)٣(»بِأَيبِ شَ

له«: قال احلافظ ابن حجر يف رشحه يره) بِأَيبِ : (قَوْ دِ قْ ف تَ ذْ : فِيهِ حَ
يه بِأَيبِ   .»أَفْدِ

ا ةِ النَّبِيّ «: وقال أيضً ابَ رَ َبَّته لِقَ حمَ ر وَ ل أَيبِ بَكْ يث فَضْ يفِ احلَدِ    .)٤(»ملسو هيلع هللا ىلصوَ

بإسناده إىل فاطمة بنت عيل بن أيب طالب » طبقاته«ورو ابن سعد يف 
                                        

ا(: , بلفظ)١٤٥ح (, وابن ماجه )١٨٠٥ح (» مسنده«رواه اإلمام أمحد يف  )١( امٍ  بَالُ  مَ  أَقْوَ
; ثُونَ دَّ تَحَ ا يَ إِذَ ا فَ أَوُ لَ  رَ جُ نْ  الرَّ لِ  مِ يْتِي أَهْ وا بَ , قَطَعُ مْ يثَهُ دِ اهللا حَ لُ  الَ  وَ خُ لٍ  قَلْبَ  يَدْ جُ  رَ

نُ  يامَ تَّى اإلِ مْ  حَ ِبَّهُ مْ  هللا حيُ تِهِ ابَ رَ لِقَ نِّي وَ  »مصباح الزجاجة«, ويف إسناده انقطاع; كام يف )مِ
  ).١/٢٠(للبوصريي 

  ).٦٣٧٨ح ( رواه مسلم )٢(
  ).٣٣٤٩ح ( )٣(
  .)٦/٥٦٨(» فتح الباري« )٤(
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هر األرض واهللا ما عىل ظ! يا ابنة عيلّ «: قال هلا ‘العزيز  أنَّ عمر بن عبد
 . )١(»بيتِي أهلُ بيت أحبُّ إيلَّ منكم, وألَنتم أحبُّ إيلَّ مِن أهل

ا عىل قول النبي ‘ويقول اإلمام أبو العباس القرطبي  قً  :ملسو هيلع هللا ىلص معلّ
هذه الوصية, وهذا التأكيد العظيم يقتيض «: )يـتِ يْ بَ  لِ هْ يف أَ  اهللاَ مُ ركُ كِّ ذَ أُ (

بتهم وجوب الفروض وجوب احرتام أهله, وإبرارهم, وتوقريهم, وحم
 .)٢(»املؤكدة التي ال عذر ألحدٍ يف التخلف عنها

اهللا  وكذلك أهل بيت رسول« :‘ ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
همملسو هيلع هللا ىلص  م ورعايةُ حقِّ بَّتُهم ومواالهتُ  . )٣(»جتبُ حمَ

 :إكرامهم وتوقريهم واإلحسان إليهم: ثانياً 
هلم قدرهم ورشفهم فإن من حق آل البيت النبوي عىل األمة أن يعرفوا 

لوهم ويوقِّروهم ملسو هيلع هللا ىلص ومنزلتهم وقرابتهم من رسول اهللا , ومن ثمَّ جيُ
ا وإجالالً لرسول اهللا   .ملسو هيلع هللا ىلصويكرموهم وحيسنوا إليهم; فإن يف ذلك إكرامً

                                        
  ).٥/٣٣٣( »بقات ابن سعدط« )١(
 »القدير يضف«املناوي يف  , ونقله)٦/٣٠٤( »املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم« )٢(

)٣/١٤(.  
)٣( »جمموع الفتاو« )٢٨/٤٩١.(  
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ولقد كان سلفنا الصالح رضوان اهللا عليهم أسعد الناس قياماً هبذا 
  ؓيق احلق; فعرفوا آلل البيت قدرهم ورشفهم; حتى كان الصدّ 

ولِ اهللا «:  ؓيقول لعيلٍّ  سُ ةُ رَ ابَ رَ قَ هِ لَ ي نَفْيسِ بِيَدِ الَّذِ َّ ملسو هيلع هللا ىلص وَ بُّ إِيلَ أَحَ
تِي ابَ رَ نْ قَ لَ مِ   .)١( »أَنْ أَصِ

: كان يقول للعباس ريض اهللا تعاىل عنه  ؓوهذا الفاروق عمر 
مَ « وْ كَ يَ المُ سِ ّ  واهللا إلِ بَّ إِيلَ انَ أَحَ تَ كَ لَمْ المِ اخلَ  أَسْ نْ إِسْ , مِ مَ لَ وْ أَسْ طَّابِ لَ

ولِ اهللا  سُ بَّ إِىلَ رَ انَ أَحَ كَ كَ المَ فْتُ أَنَّ إِسْ رَ دْ عَ ا يبِ إِال أَينِّ قَ مَ نْ ملسو هيلع هللا ىلص وَ مِ
المِ اخلَطَّابِ   .)٢( »إِسْ

بنَ اخلطاب  رَ ـأنَّ عم«: ‘ن تيمية ـخ اإلسالم ابـر شيـل ذكـب
رِ أنساهبِ لـامّ   ؓ طاءِ كتب الناسَ عىل قَدْ م وضع ديوان العَ م, فبدأ بأقرهبِ

م, هكذا كان  , فلامَّ انقضت العربُ ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  نسباً إىل رسول جَ ر العَ كَ ذَ
دِ  لَ نِي أُميَّة ووَ الديوان عىل عهد اخللفاء الراشدين, وسائر اخللفاء من بَ

 .)٣(»العباس إىل أن تغريَّ األمرُ بعد ذلك
الديوان,  حني وضع  ؓوانظر إىل عمر بن اخلطاب «: وقال أيضاً 

                                        
  ).٤٦٧٩ح ( ومسلم ,)٣٥٠٨ح ( رواه البخاري )١(
  ., وهو صحيح)٧٢٦٤ح(رواه الطرباين  )٢(
  .)١٥٩ص(» اقتضاء الرصاط املستقيم« )٣(
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ه, فقال: وقالوا له وا عمر حيث ! ال: يبدأ أمريُ املؤمنني بنفسِ عُ ولكن ضَ
م, حتى جاءت ملسو هيلع هللا ىلصوضعه اهللا, فبدأ بأهل بيت رسول اهللا  , ثمَّ مَن يليهِ

رون عن أكثر بطون قريش , وهم متأخِّ نِي عديٍّ تُه يف بَ بَ   .)١(»نوْ
بَّاسَ « أن:  ؓيف ترمجته للعباس  ‘ويذكر اإلمام الذهبي  العَ

ا; كَ   ؓ َ مهُ زَ َاوِ تَّى جيُ الَ حَ ; نَزَ اكِبَانِ ا رَ َ مهُ , وَ نَ ثْامَ رَ أَوْ بِعُ مَ رَّ بِعُ ا مَ انَ إِذَ
لِ اهللا  وْ سُ مِّ رَ الَالً لِعَ   .)٢(»ملسو هيلع هللا ىلصإِجْ

بن  يف كتابه الشفا عن عبد اهللا بن حسن  ؒويذكر القايض عياض 
إذا كان لك : أتيت عمر بن عبد العزيز يف حاجة فقال يل«: حسني قال

, أو اكتب; فإين أستحياجة ح  .)٣(»من اهللا أن يراك عىل بايب فأرسل إيلّ
ا عن  لو أتاين أبو بكر «: أنه قال ‘أيب بكر بن عياش ويذكر أيضً

ام; لقرابته من رسول اهللا╚وعمر وعيلٌّ   , لبدأت بحاجة عيلٍّ قَبْلهُ
  .)٤(»ملسو هيلع هللا ىلص

جعفر بن سليامن وايل أنه ملا رضبه «: ‘ويذكر أيضاً عن مالك 

                                        
  ).١٦٥ص(» اقتضاء الرصاط املستقيم« )١(
  ).٣/٧٧(» سري أعالم النبالء« )٢(
  ).٢/٤٩(للقايض عياض  »ىالشفا بتعريف حقوق املصطف« )٣(
  ).٥٢− ٢/٥١( »الشفا بتعريف حقوق املصطفى« )٤(
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لَ مغشيّاً عليه, دَخلَ عليه الناس فأفاق, فقالاملدينة, ونال منه ما نال,  : ومحُ
لٍّ  م أين قد جعلتُ ضاريب يف حِ ئل بعد ذلك. أُشهدكُ فتُ أن : فقال ?فسُ خِ

تحي منهُ أن يدخل بعضُ آله النار بسببيملسو هيلع هللا ىلص أموتَ فألقى النبي  : وقيل. فأسْ
هُ من جعفر, فقال له مالك  أعوذُ باهللا, واهللا ما ارتفعَ : ‘إنّ املنصور أقادَ

 .)١(»ملسو هيلع هللا ىلص سوطٌ عن جسمي, إالّ وقد جعلتُهُ يف حلٍّ لقرابته من رسول اهللا
 عن عبد اهللا بن اإلمام أمحد بن حنبل ‘ورو اخلطيب البغدادي 

رأيت أيب إذا جاءه الشيخ واحلَدَث من قريش, أو غريهم «: أنه قال ‘
جُ مـراف, ال خيـن األشـم رجهم,د ـن باب املسجـرُ ون هم فيك حتى خيُ

م , ثمَّ خيرجُ بعدهُ مونهُ  . )٢(»يتقدّ
ولعل من أوضح وأجلّ ما يدل عىل توقري األمة وإكرامها آلل بيت 

, وكذا السخاوي يف كتابه )٣(»البداية والنهاية«ما ذكره ابن كثري يف : ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
فملسو هيلع هللا ىلص استجالب ارتقاء الغُرف بحبّ أقرباء رسول اهللا «  )٤(»وذوي الرشَّ
 : غريمهاو

                                        
  ).٢/٥١( »بتعريف حقوق املصطفى الشفا« )١(
  . )١/٣٤٥( للخطيب البغدادي» اجلامع ألخالق الراوي« )٢(
)٩/١٠٨( )٣(.  
)٢/٥٨٢( )٤(.  
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هشام بن عبد امللك حجّ يف خالفة أبيه أو أخيه الوليد, فطاف أن «
بالبيت, فلام أراد أن يستلم احلجر مل يتمكن حتى نُصب له منرب فاستلم 
وجلس عليه, وقام أهل الشام حوله, فبينام هو كذلك; إذ أقبل عيلّ بن 

ام فل −املعروف بزين العابدين  – ╚بن عيل بن أيب طالب احلسني 
, وهو  ى عنه الناس; إجالالً له وهيبةً واحرتاماً دنا من احلجر ليستلمه تنحّ

ة حسنة وشكل مليح, فقال أهل الشام هلشام نْ هذا: يف بزّ ال : فقال ?مَ
; لئال يرغب فيه أهل الشام, فقال الفرزدق  أعرفه; استنقاصاً به واحتقاراً

نْ هو: أنا أعرفه, فقالوا: اً وكان حارض  :الفرزدق يقول? فأنشد ومَ
 

ــهُ ــاء وطأت ــرفُ البطح ــذي تع ــذا ال  ه
ـــرمُ   ـــلُّ واحل ـــهُ واحل ـــت يعرفُ  والبي

ـــم ـــاد اهللا كله ـــن خـــري عب ـــذا اب  ه
ــمُ   ل ــاهر العَ ــيُّ الط ــيُّ النق ــذا التَّق  ه

ــــا ــــال قائله ــــريش ق ــــهُ قُ  إذا رأت
 إىل مكـــارم هـــذا ينتهـــي الكـــرم 
ــىنْ يُ  ــي قصـــرتمَ ــزّ الت  إىل ذِروة الع
بُ اإلســالم والعجــمعــن ني  ــرَ  لهــا عَ
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 يكــــادُ يُمســــكه عرفــــان راحتــــه
كــنُ   إذا مــا جــاء يســتلم )١(احلطــيمرُ

 حياءً ويُغضـى مـن مهابتـه)٢(يـيُغْض
ـــــمُ   ـــــني يبتس ـــــمُ إال ح  وال يُكلَّ

هُ دان فضــلُ األنبيــاء لــه ــنْ جــدُّ  مَ
ـــمُ   ـــه األم ـــت ل ـــه دان  وفضـــلُ أمت

ــه ت ــور غرّ ــورُ اهلــد عــن ن  ينشــق ن
 عن إرشاقها الظلم )٣(كالشمس ينجابُ  

 مشـــتقةٌ مـــن رســـول اهللا نبعتُــــه
ــ  هُ واخلِ ُ ــارصِ ــت عن ــ )٤(يمُ طاب  مُ يَ والشِّ

ــه ــت جاهل ــة إن كن ــن فاطم ــذا اب  ه
ــــوا  تم ــــد خُ ــــاء اهللا ق هِ أنبي ــــدّ  بج

ا مً ــــــدْ ــــــهُ قِ ف ــــــلهاهللا رشَّ  وفضَّ
 جـــر بـــذاك لـــه يف لوحـــه القلـــم 

                                        
دارُ حجرِ الكعبة: احلَطيمُ  )١(   ).٦/١٧٩(للجوهري » الصحاح«. جِ
  ).غ م) (١/٤٩٦(» رشح ديوان احلامسة«: انظر. يغض طرفه: أي )٢(
; إذا انشقّ وانكشف )٣( د ـن دريـالب» ربـرة العـمجه«. انجاب اليشءُ ينجاب انجياباً

)٢/١٠١٧.(  
يمُ بالكرس )٤(   ).٦/١٩٥(» الصحاح«. جية والطبيعة, وال واحد له من لفظه الس: اخلِ
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ــنْ هــذا? بضــ:فلــيس قولــك  ائرهمَ
بُ تعـرف مـن أنكـرتَ والعجـم  رْ  العُ

 :الصالة عليهم: ثالثاً 
ا إضافة إىل حمبتهم وتوقريهم الصالة : فمن حقوق آل البيت أيضً

  b c d e  f hg i j﴿: عليهم; لقول اهللا تعاىل

k l m n o ﴾)١(. 
لنا كيفية الصالة عليه, وأنّ الصالة عىل آله من متام ملسو هيلع هللا ىلص وقد بنيّ النبي 

ا : قال  ؓعليه وتوابعها; فعن أيب مسعود األنصاري  الصالة انَ أَتَ
ولُ اهللا  سُ دٍ ملسو هيلع هللا ىلص رَ عْ نُ سَ ريُ بْ هُ بَشِ الَ لَ قَ ةَ فَ بَادَ نِ عُ دِ بْ عْ ْلِسِ سَ نُ ىفِ جمَ نَحْ : وَ

الَ  ? قَ يْكَ لَ َ عَ يلِّ يْفَ نُصَ ولَ اهللا فَكَ سُ ا رَ يْكَ يَ لَ َ عَ يلّ اىلَ أَنْ نُصَ عَ ا اهللا تَ نَ رَ : أَمَ
تَ  كَ ولُ اهللا  فَسَ سُ ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص رَ سُ الَ رَ مَّ قَ هُ ثُ أَلْ سْ ْ يَ هُ ملَ َنَّيْنَا أَنَّ تَّى متَ : ملسو هيلع هللا ىلصحَ

ولُوا( , : قُ يمَ اهِ رَ ىلَ آلِ إِبْ يْتَ عَ لَّ امَ صَ ; كَ دٍ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ اللَّ
كْ  ارَ امَ بَ ; كَ دٍ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ كْ عَ ارِ بَ ِنيَ وَ املَ , يفِ الْعَ يمَ اهِ رَ ىلَ آلِ إِبْ تَ عَ

يدٌ  ِ ِيدٌ جمَ تُمْ . إِنَّكَ محَ لِمْ دْ عَ امَ قَ الَمُ كَ السَّ  .)٢()وَ

                                        
  .٥٦ :األحزابسورة  )١(
  ).٩٣٤ح (رواه مسلم  )٢(
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وا  ؓوعن أيب محيد الساعدي  الُ ُمْ قَ يْفَ : أَهنَّ ولَ اهللا كَ سُ ا رَ يَ
ولُ اهللا  سُ الَ رَ قَ ? فَ يْكَ لَ يلِّ عَ َمَّ (: ملسو هيلع هللا ىلصنُصَ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ ولُوا اللَّ هِ قُ اجِ وَ أَزْ دٍ وَ

 ; تِهِ يَّ رِّ ذُ هِ وَ اجِ وَ أَزْ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ كْ عَ بَارِ , وَ يمَ اهِ رَ ىلَ آلِ إِبْ يْتَ عَ لَّ امَ صَ ; كَ تِهِ يَّ رِّ ذُ وَ
يدٌ  ِ ِيدٌ جمَ يمَ إِنَّكَ محَ اهِ رَ ىلَ آلِ إِبْ كْتَ عَ ارَ امَ بَ  .)١()كَ

, وأهنا ملسو هيلع هللا ىلصفهذه النصوص تدل عىل مرشوعية الصالة عىل آل النبي 
من متام الصالة عليه وتوابعها; ألن ذلك مما تقرّ به عينه, ويزيده اهللا به 

اً   .رشفاً وعلوّ
ا مستقال يف فضل الصالة عىل النبي  ‘وقد ألف ابن القيم  كتابً

هملسو هيلع هللا ىلص   ,)جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم عىل حممد خري األنام(: سامَّ
ن سائر األمة, بغري خالف وبنيّ فيه أن الصالة عىل آل البيت حق هلم دو

 . )٢(بني األئمة
 ثناؤهُ عليه يف املإل: عبد معناهاوجتدر اإلشارة إىل أن صالة اهللا عىل ال

ةُ اهللا «: األعىل; كام حكى البخاريُّ يف صحيحه عن أيب العالية أنه قال الَ صَ
ةِ  ئِكَ نْدَ املَالَ يْهِ عِ لَ هُ عَ نَاؤُ  .)٣(»ثَ

                                        
  ).٩٣٨ح (, ومسلم )٣١٨٩ح (رواه البخاري  )١(
  ). ٢٢٤( » جالء األفهام«: انظر )٢(
  .)٤/١٨٠١(  »البخاري صحيح« )٣(
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  :الدفاع والذبُّ عنهم: رابعاً 
ه عند وقوعه,  فْعُ نْع ما يؤذهيم, ورَ ومن حقوق آل البيت عىل األمة مَ
وتعظيم حرمتهم, وبيان رشفهم وقدرهم, وحقوقهم املستحقة هلم; نظراً 
ا,  التصاهلم بالنسب الرشيف, وتربئة ساحتهم مما يُنسب إليهم كذبًا وزورً

عاقبته;  والرد عىل من ينتقصهم أو يناصبهم العداء, وبيان خطر ذلك وسوء
دُ النَّبِيّ «: أنه قال  ؓفعن عيل  هْ ةَ إِنَّهُ لَعَ مَ أَ النَّسَ بَرَ ي فَلَقَ احلَبَّةَ وَ الَّذِ وَ

يِّ  نَافِقٌ ملسو هيلع هللا ىلص األُمِّ نِي إِالَّ مُ بْغِضَ الَ يُ , وَ نٌ مِ ؤْ ِبَّنِي إِالَّ مُ ; أَنْ الَ حيُ ّ  . )١(»إِيلَ
مة يف ولقد بذل سلفنا الصالح من األئمة وأهل العلم جهوداً عظي

نوا مصنفاهتم ملسو هيلع هللا ىلصالدفاع عن آل بيت النبي   −ةخاصة يف العقيد−, وضمّ
التأكيد عىل وجوب حمبة آل البيت واحرتامهم وتوقريهم, وحرمة بغضهم 
, بل  وإيذائهم والتنقص من قدرهم, ونصوصهم يف ذلك كثرية جداً
أفردوا املصنفات يف فضائلهم ومناقبهم وخصائصهم; كام فعل اإلمام 

ه‘النسائي    يل بن ـري املؤمنني عـص أمـخصائ(: ; فقد ألف كتاباً سامّ
; فقد ألف كتاباً جامعاً يف ‘, وكام فعل احلافظ السخاوي )أيب طالب

ه استجالب ارتقاء الغُرف بحبّ أقرباء رسول اهللا (: فضائل آل البيت سامّ
                                        

  ).٢٤٩ح (رواه مسلم  )١(
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فملسو هيلع هللا ىلص  وكذا يف جمالسهم العلمية كانوا . وغري ذلك كثري ,)وذوي الرشَّ
 .عىل فضائلهم وحقوقهم, وحيذرون من بغضهم وإيذائهم ينبّهون

; يقول اإلمام احلسن بن ôوعىل هذا النهج سار علامؤنا وأئمتنا  
 .)١( »وكرامتهم وآل الرسول فال تنساهم, واعرف فضلهم«: عيل الربهباري

بُّون«: ‘ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  اهللا  أهلَ بيت رسول )٢(وحيُ
م,ملسو هيلع هللا ىلص  هنَ لَّوْ غدير  ; حيث قال يومملسو هيلع هللا ىلصوحيفظون فيهم وصيَّة رسول اهللا  ويتوَ
مّ  كم اهللا يف أهل بيتِي(: خُ رُ   .)٣(»)أُذكِّ

صاةُ بأهل البيت واألمرُ «: ‘ويقول احلافظ ابن كثري  نكرُ الوُ وال تُ
ن أرشف  , مِ ةٍ ةٍ طاهرَ م من ذريَّ هم; فإهنَّ هم وإكرامِ باإلحسان إليهم واحرتامِ

د عىل وجه األر جِ , وال سيام إذا كانوابيتٍ وُ باً باً ونَسَ متَّبعني  ض, فخراً وحسَ
هم, كالعباس  نَّة النَّبويَّة الصحيحة الواضحة اجلليَّة, كام كان عليه سلفُ للسُّ

تِه,   .)٤(»أمجعني ╚وبنيه, وعيلٍّ وأهل بيته وذريَّ

                                        
  ).٩٧( »رشح السنة« )١(
   .ني أهلَ السنة واجلامعةيع )٢(
  ).٢٦( »العقيدة الواسطية« )٣(
  ).٤/١٣٧( »تفسري ابن كثري« )٤(



אאאא 

− ٦٥ − 

 :)١(حقّ إعطائهم مخس اخلمس من الغنائم والفيء: خامساً 
استحقاقهم خلُمْس اخلُمس من : البيتومن احلقوق الواجبة آلل 

وهذا احلق ثابت هلم . الغنائم والفيء, وهو املعروف بسهم ذوي القربى
; فقد ذكرهم اهللا تعاىل يف كتابه من ذوي السهام; ملسو هيلع هللا ىلصحتى بعد وفاة النبي 

 B C D E F G H I J  K L ﴿: فقال تعاىل
M N O P Q   R S T U V W X 

Y Z  [ \  ^] _ ̀  a b c﴾)ا ,)٢ : وقال أيضً
﴿ x y z { | } ~ _ ̀ a  b c  d e 

f g h            i   j  k l m on p q r s t  
u   v xw y {z |    } ~ �﴾)٣(. 

ن جبري بن مطعم ـكان يعطيهم; فعملسو هيلع هللا ىلص  يَّ ـة أن النبـوثبت يف السنّ 
ولِ اهللا «: قال  ؓ سُ انَ إِىلَ رَ فَّ نُ بْنُ عَ ثْامَ عُ ا وَ يْتُ أَنَ شَ نَ ملسو هيلع هللا ىلص مَ لْ قُ ا : افَ يَ

 ; ةٍ دَ احِ لَةٍ وَ نْزِ نْكَ بِمَ مْ مِ هُ نُ وَ نَحْ تَنَا, وَ كْ رَ تَ نِي املُطَّلِبِ وَ طَيْتَ بَ ولَ اهللا; أَعْ سُ رَ

                                        
بدون من الكفار فهو ما غنموه : أما الفيء. ما غنمه املسلمون من الكفار بعد قتال: الغنيمة )١(

  ).٩٥٣, ٣/٧٣٧( البن األثري »النهاية يف غريب احلديث«: انظر. قتال
  .٤١ :األنفالسورة  )٢(
  .٧ :احلرشسورة  )٣(
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قَ  سُ ـفَ دٌ (: ملسو هيلع هللا ىلصولُ اهللا ـالَ رَ احِ ءٌ وَ ْ مٍ يشَ اشِ نُو هَ بَ نُو املُطَّلِبِ وَ امَ بَ الَ ـقَ  .)إِنَّ
يْثُ  ادَ : اللَّ زَ ونُسُ وَ نِي يُ ثَ دَّ بَ : حَ الَ جُ ٌ قَ مِ النَّبِيُّ : ريْ قْسِ ْ يَ ملَ بْدِ ملسو هيلع هللا ىلص وَ لِبَنِي عَ

لٍ  فَ وْ الَ لِبَنِي نَ سٍ وَ مْ  .)١( »شَ
ذوي  ويف احلديث دليل عىل ثبوت سهم«: ‘يقول اإلمام اخلطايب 

  .)٢(»القربى; ألنّ عثامن وجبرياً إنام طلباه بالقرابة
: يقول  ؓسمعت عليا «: وعن عبد الرمحن بن أيب ليىل قال

ين الّ , ملسو هيلع هللا ىلص مواضعه حياة رسول اهللا مخس اخلمس; فوضعتهملسو هيلع هللا ىلص اهللا  رسول وَ
! ال أريده: فقلت ,خذه: وحياة أيب بكر, وحياة عمر, فأيت بامل فدعاين فقال

 .)٣( »ه يف بيت املالعلَ قد استغنينا عنه, فجَ : قلت. خذه فأنتم أحق به: قال
ور هو قول مجهملسو هيلع هللا ىلص وكون سهم ذوي القربى ثابتًا هلم بعد وفاة النبي 

العلامء; منهم الشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور واألوزاعي وسفيان 
 . )٤(الثوري, ومجهور أصحاب احلديث

                                        
  .)٤٠ص(سبق خترجيه  )١(
  ).٣/٢١( »معامل السنن« )٢(
» ضعيف أيب داود«: انظر. , وأعلّه املنذريّ بضعف أحد رواته)٢٩٨٥ح ( رواه أبو داود )٣(

 إلخ,» ...فأيت بامل«: دون قوله)  ٤٣٤٦ح(» املستدرك«كام رواه احلاكم يف  .)٢/٤٢١(
  .وصححه, ووافقه الذهبي

 ==, )٥/٣١٧( للنووي» روضة الطالبني«, )٨/١٠٩٩(للاموردي  »احلاوي«: نظرا) (٤
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ويُقسم سهم ذوي القربى عىل بني هاشم وبني املطلب; ذكوراً كانوا 
, أغنياء  ,﴾b c﴿: اىلـه تعـراء; لعموم قولـكانوا أو فق )١(أو إناثاً

ق بينهم حيث كانوا من البلدا  .ن, وجيب تعميمهم به حسب اإلمكانويُفرّ
م بينهم  −وهو رواية عند أمحد−  ؒوذهب الشافعي  إىل أنه يُقسّ

  .للذكر مثل حظ األنثيني كاملرياث
ولِ اهللا«: ‘يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  سُ يْتِ رَ لِكَ آلُ بَ ذَ كَ  وَ

لَ ملسو هيلع هللا ىلص  عَ إِنَّ اهللا جَ ا; فَ تُهَ ايَ عَ ِبُ رِ ا جيَ وقِ مَ نْ احلُقُ مْ مِ ـهُ سِ  لَ قا يفِ اخلُمُ مْ حَ ـهُ لَ
ولِ اهللا  سُ ىلَ رَ ةِ عَ الَ عَ الصَّ مْ مَ يْهِ لَ ةِ عَ الَ رَ بِالصَّ أَمَ ء, وَ يْ فَ الْ  . )٢( »ملسو هيلع هللا ىلصوَ

 :حتريم إيذائهم أو التنقيص من قدرهم قوالً أو عمالً : سادساً 
حتريم إيذائهم : ملسو هيلع هللا ىلصومن احلقوق التي كفلتها الرشيعة آلل بيت النبي 

   ذاءً ـوالً أو فعالً, أو عداوهتم; ألنّ يف ذلك إيـدرهم قـص من قـأو التنقي
==                                          

 »ألئمةا رمحة األمة يف اختالف« ,)٤/١٦٧(» اإلنصاف«, )٧/٣٠٤( البن قدامة» املغني«
العقيدة يف أهل « :وانظر, )٣٣/٧١( »املوسوعة الفقهية الكويتية«, )٣٠٩ص( للدمشقي
  .)١٩١ص(ي للسحيم» اإلفراط والتفريط البيت بني

ال يتعارض هذا مع ما جاء يف أثر عيل السابق الذي امتنع فيه عن أخذ مخس اخلمس;  )١(
  .ألن عليا إنام امتنع عن أخذه ; لعدم حاجته إليه, واستغناءً بام عنده عنه

)٢( »جمموع الفتاو«  )٣/٤٠٧ .(  
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وي عن احلسني ملسو هيلع هللا ىلصللنبي  اهللا  من واالنا فلِرسول«: أنه قال  ؓ, وقد رُ
 .)١(»عادملسو هيلع هللا ىلص واىل, ومن عادانا فلرسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

رة من بغضهم وعداوهتم ذّ وإيذائهم;  ومن هنا فقد جاءت النصوص حمُ
قريش لبني  ليه العباس جفاء بعضملّا شكى إملسو هيلع هللا ىلص فقد مرّ معنا قول النبي 

لٍ «: وقالملسو هيلع هللا ىلص هاشم فغضب النبي  جُ لْبَ رَ لُ قَ خُ دْ هِ الَ يَ يسِ بِيَدِ ي نَفْ الَّذِ وَ
ولِهِ  سُ لِرَ مْ هللاِ وَ ِبَّكُ تَّى حيُ نُ حَ يامَ  .)٢(»اإلِ

والذي « :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : أنه قال  ؓوعن أيب سعيد اخلدري 
 . )٣(» أدخله اهللا النارنفيس بيده ال يبغضنا أهلَ البيت رجلٌ إال

ذكر إجياب احللول يف النار «: وقد ترجم ابن حبان هلذا احلديث بقوله
 .»ملسو هيلع هللا ىلصملُبغض أهل بيت املصطفى 

ةَ «: أنه قال  ؓوعن عيل  مَ أَ النَّسَ رَ بَ لَقَ احلَبَّةَ وَ  فَ الَّذِ دُ  ;وَ هْ عَ هُ لَ إِنَّ
يِّ  ِبَّنِي إِ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ األُمِّ َّ أَنْ الَ حيُ نَافِقٌ إِىلَ نِي إِالَّ مُ بْغِضَ الَ يُ نٌ وَ مِ ؤْ  .)٤(»الَّ مُ

                                        
هُ  , وقال)١/٤٣٧(» ارتقاء الغرف استجالب«ذكره احلافظ السخاوي يف  )١( قُ ويف «: حمقِّ

  .»إسناده من ال يعرف
  .سبق خترجيه )٢(
  ., وإسناده حسن)٤٧١٧ح (, واحلاكم )٦٩٧٨ح ( ابن حبانرواه  )٣(
  .سبق خترجيه )٤(
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ا «: يقول  ؓمن أجل ذلك كان الصديق  دً َمَّ بُوا حمُ قُ يفِ ملسو هيلع هللا ىلص ارْ
يْتِ  لِ بَ  .)١(»هِ أَهْ

لِكَ النَّاس«: معلّقاً  ‘قال احلافظ ابن حجر  َاطِب بِذَ مْ  خيُ يهِ يُوصِ وَ
, يْهِ لَ افَظَة عَ ءِ املُحَ ْ بَة لِليشَّ اقَ املرَ , وَ ول بِهِ قُ الَ :يَ , وَ مْ وهُ ذُ ; فَالَ تُؤْ مْ ظُوهُ فِيهِ فَ اِحْ

مْ  يْهِ يئُوا إِلَ  .)٢( »تُسِ
راعوه واحرتموه : )ارقبوه( ومعنى«: ‘ويقول اإلمام النووي 

 .)٣( )وأكرموه
فاحلذر احلذر من عداوة أهل بيت النبوة, أو بغضهم, أو إيذائهم, أو 

اهلالك, وتعريضاً هلا لسخط النيل منهم; فإن يف ذلك إيراداً للنفس موارد 
, فالواجب ملسو هيلع هللا ىلصاهللا عز وجل وعقابه; فإن اخلصم يف ذلك هو رسول اهللا 

فيهم; حيث ملسو هيلع هللا ىلص إكرامهم, وتوقريهم, وحمبتهم, وحفظ وصية رسول اهللا 
كم اهللاَ يف أهل بيتِي أُ «: قال رُ  . »ذكِّ

                                        
  .)٥٠ص( سبق خترجيه )١(
  ).٧/٧٩( »فتح الباري« )٢(
  ).٢٢٨ص( »رياض الصاحلني« )٣(
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 : عدم الغلو فيهم: سابعاً 
عدم الغلو فيهم,  :فمن أعظم حقوق أهل البيت الكرام عليهم السالم

التي جعلها اهللا  الرفيعة , ورفعهم فوق درجاهتمالعالية وإنزاهلم فوق منازهلم
والرسل, وغري  , أو أفضليتهم عىل األنبياءتهمعز وجل هلم; كاعتقاد عصم

ذلك من صور الغلو التي ال جتوز, فإن يف ذلك أعظم اإليذاء هلم; ألهنم 
 .بريئون من هذا كلّه وال يرضونه

إن يف هذه املعتقدات الغالية فيهم هدماً جلناب التوحيد الذي جاء به  ثمَّ 
هم  , وجاهد من أجله السنوات الطوال حتى أرسى قواعد التوحيد ملسو هيلع هللا ىلصجدّ

 .ومعامل الدين
وإنام الواجب اعتقاد فضلهم, ومنزلتهم, ومكانتهم, وإعطاؤهم 

هم هبا الرشع الرشيف دون غلو وال تفريط,  فيام وهم حقوقهم التي خصّ
عدا ذلك كغريهم من املسلمني, هلم ما للمسلمني من حقوق, وعليهم ما 

ذلك بياناً واضحاً  ملسو هيلع هللا ىلصوقد بنيّ رسول اهللا عىل املسلمني من واجبات, 
; وذلك يف حادثة املرأة املخزومية التي رسقت, واهتمّت هلا قريش,  رصحياً

; ألهنا رشيفة النسب; ف عائشة  عنوأرادوا استثناءها من إقامة احلدِّ
وا: ▲ الُ قَ قَتْ فَ َ تِي رسَ يَّةِ الَّ ومِ زُ أَةِ املَخْ أْنُ املَرْ مْ شَ هُ َّ ا أَمهَ يْشً رَ نْ : أَنَّ قُ مَ وَ

ولَ  سُ ا رَ مُ فِيهَ لِّ كَ الُواملسو هيلع هللا ىلصاهللا  يُ بُّ : ? فَقَ يْدٍ حِ ةُ بْنُ زَ امَ يْهِ إِالَّ أُسَ لَ ئُ عَ ِ ْرتَ نْ جيَ مَ وَ
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ولِ  سُ قَ ! ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  رَ , فَ ةُ امَ هُ أُسَ لَّمَ ولُ اهللا فَكَ سُ نْ (: ملسو هيلع هللا ىلصالَ رَ دٍّ مِ عُ يفِ حَ فَ أَتَشْ
ودِ اهللا دُ الَ  !?)حُ مَّ قَ , ثُ تَطَبَ امَ فَاخْ مَّ قَ ُمْ ( :ثُ مْ أَهنَّ بْلَكُ ينَ قَ لَكَ الَّذِ امَ أَهْ إِنَّ

وا  امُ عِيفُ أَقَ مْ الضَّ قَ فِيهِ َ ا رسَ إِذَ , وَ وهُ كُ يفُ تَرَ ِ مْ الرشَّ قَ فِيهِ َ ا رسَ انُوا إِذَ كَ
يْهِ  لَ اعَ هَ دَ قَتْ لَقَطَعْتُ يَ َ دٍ رسَ َمَّ ةَ بِنْتَ حمُ اطِمَ مُ اهللاِ لَوْ أَنَّ فَ أيْ , وَ دَّ  . )١()احلَ

فهذا يدل داللة قاطعة عىل أن الكل أمام الرشع سواء; ال فرق فيه 
 .وغريهم, كام ال فرق فيه بني رشيف ووضيعملسو هيلع هللا ىلص بني آل بيت النبي  

رجلٍ يغلو أنه قال ل ╚وروي عن احلسن بن احلسن بن عيل 
أحبونا هللا; فإن أطعنا اهللا فأحبونا, وإن عصيناه فأبغضونا, فقال له «: فيه

وحيكم لو : وأهل بيته, فقال له احلسن ملسو هيلع هللا ىلصإنكم ذوو قرابة رسول اهللا : الرجل
كان اهللا نافعاً بقرابة رسول اهللا من غري عملٍ بطاعته; لنفع بذلك من هو 

ف للعايص منا العذاب ضعفني, أقرب إليه منا, واهللا إين أخاف أن يضاع
  .)٢( »وأن يؤتى املحسن منا أجره مرتني

 :)٣(وهللا در القائل

                                        
  ).٤٥٠٥ح  (, ومسلم )٣٢٨٨ح (رواه البخاري  )١(
, )٤٢(رقم  »جزئه«, وأبو جعفر األصبهاين يف )٥/٣١٩( »الطبقات«د يف رواه ابن سع )٢(

  .وإسناده حسن
  ).١٢ص(» ديوانه«: انظر. البيتان ينسبان لعيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه )٣(
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ــ مْ ـــلعَ ينِ ـــانُ إالّ بِدِ ــا اإلنس كُ م  ـهِرُ
 اتِّكـاالً عـىل النَّسـب   فال ترتك التَّقوَ
ــلْامنَ فــارسٍف فــعَ اإلســالمُ سَ  قــد رَ
عَ الرشكُ   ضَ ـب ريفـالشَّ وقد وَ  أبـا هلََ

  منزلتهم يف الرشع, , وتلك هي ملسو هيلع هللا ىلصحقوق آل بيت النبي  فهذه هي 
فراط وال تفريط; فمن التزم الرشع واتبع هداه فهو من الراشدين إال 

 .فقد ضل سواء السبيل املهتدين, ومن جتاوزه بإفراط أو تفريط
نْ يستحق هذه : , وهولكن ال بد من اإلشارة إىل أمرٍ مهمٍّ *  أن مَ

 : )١(ن يشرتط فيه رشطاناحلقوق من آل البيت البد أ
; فال يستحق الكافر تلك احلقوق ولو ثبت اإلسالم: الرشط األول

نسبه; ألن املعيار واملقياس يف دين اإلسالم هو التقو ال النسب; قال اهللا 
عدّ . )٢(﴾q   r s t vu w x  y z ﴿: عز وجل وهلذا مل يُ

بب كفره, أبو هلب ضمن آل البيت, ومل يكن مستحقاً لتلك احلقوق بس

                                        
ص (» اإلفراط والتفريط العقيدة يف أهل البيت بني«راجع ما كتبه السحيمي يف كتابه  )١(

١٩٣(.  
  .١٣: احلجراتسورة  )٢(
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 .)١(﴾| } x y zقال اهللا عز وجلّ ﴿ 

فمتى ثبت االنتساب إىل آل البيت مع  :ثبوت النسب: الرشط الثاين
اإلسالم, استحق ما هلم من احلقوق, وعىل هذا فال جيوز االنتساب إليه 

إال بحق, وقد جاء الوعيد الشديد فيمن انتسب إىل غري أبيه, أو ادّعى ملسو هيلع هللا ىلص 
لَيْسَ (: قالملسو هيلع هللا ىلص أن النبي   ؓ; فعن أيب ذر قوماً ليس له فيهم نسب

ا لَيْسَ لَهُ  مً وْ ى قَ نْ ادَّعَ مَ رَ باهللا, وَ فَ هُ إِالَّ كَ مُ لَ عْ وَ يَ هُ ِ أَبِيهِ وَ ريْ ى لِغَ عَ لٍ ادَّ جُ نْ رَ مِ
نْ النَّارِ  هُ مِ دَ عَ قْ أْ مَ يَتَبَوَّ لْ مْ نسب فَ  .)٢()فِيهِ

 :يقولملسو هيلع هللا ىلص معت النبيَّ س: قال  ؓوعن سعد بن أيب وقاص 
امٌ ( رَ يْهِ حَ لَ نَّةُ عَ اجلَ ُ أَبِيهِ فَ ريْ هُ غَ مُ أَنَّ لَ عْ وَ يَ هُ ِ أَبِيهِ وَ ريْ ى إِىلَ غَ نْ ادَّعَ  .)٣( )مَ

) اإلسالم, وثبوت النسب(فاحلاصل; أنه إذا توافر هذان الرشطان 
اً ملا هلم من حقوق تحقّ سْ  . كان مُ

ر إنّ الواجب والالئق بمن ينتسب إىل أهل البي: وأخرياً نقول ت املطهّ
أن يكون أوىل الناس حظا بتقو اهللا عز وجلّ وخشيته, واتباع طريقة 

                                        
  .١ :املسدسورة  )١(
  ).٢٢٦ح (, ومسلم )٣٣١٧ح (رواه البخاري  )٢(
  ).٢٢٩ح (, ومسلم )٦٣٨٥ح (رواه البخاري  )٣(
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فهم  , ظاهراً وباطنًا, وبذلك جتتمع فيه ملسو هيلع هللا ىلصمرشِّ , وسنته قوالً وعمالً
فضيلة اإلسالم والتقو, وفضيلة  −وأنعم هبام من فضيلتني −الفضيلتان 

 . االنتساب إىل بيت النبوة صالة اهللا وسالمه عليهم
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אملسو هيلع هللا ىلص 

אא 
אא 

با اهللا تعاىل نبيه حممداً  ودرجة رفيعة; فهو  ,بمنزلة عظيمة ملسو هيلع هللا ىلصلقد حَ
ومما حباه اهللا تعاىل به أن اصطفاه  ,وأكرمهم عىل اهللا أمجعني ,خري البرش

; فعن العباس ,وأرشفهم قبيلة ,من خري أهل األرض نسباً   وأكرمهم فخذاً
, إِنَّ اهللاَ ( :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   ؓ بدِ املُطَّلِبِ بدِ اهللا بنِ عَ دُ بنُ عَ مَّ أَنا حمُ

هِ  قِ لْ ريِ خَ نِي يف خَ لَ عَ لْقَ فَجَ لَقَ اخلَ مْ  ,خَ هِ ريِ نِي يف خَ لَ عَ تَنيِ فَجَ قَ م فِرْ لَهُ عَ جَ وَ
ةً  قَ هُ  ,فِرْ لَ عَ جَ , وَ ةً بِيلَ مْ قَ هِ ريِ نِي يف خَ لَ عَ بائِلَ فَجَ لَقَ القَ خَ لَني يف وَ عَ يُوتاً فَجَ م بُ
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يْتاً  مْ بَ هِ ريِ يْتاً  ,خَ مْ بَ كُ ريُ ا خَ أَنَ ساً  ,فَ فْ كُم نَ ُ ريْ خَ  .)١()وَ
إِنَّ اهللاَ ( :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا   ؓوعن واثلة بن األسقع 

ةَ  نْ كِنانَ يشاً مِ رَ طَفَى قُ اصْ , وَ يلَ امعِ لَدِ إِسْ نْ وَ ةَ مِ طَفَى كِنانَ نْ  ,اصْ طَفَى مِ اصْ وَ
مٍ  يشٍ بَني هاشِ رَ مٍ  ,قُ اشِ نْ بَني هَ طَفاين مِ اصْ  .)٢()وَ

ولذا فإن من انتسب  ;أرشف النَّسب بني العرب والعجم ملسو هيلع هللا ىلصفنسبه 
واستحق من  ,إىل هذا النسب الرشيف ناله من هذا الرشف ما يستحقه

 .التقدير واالحرتام والتبجيل ما هو أهله
فضل ذلك النسب وعظم منزلته وقد دلت النصوص الرشعية عىل 

 :ومن ذلك ;يف الدنيا واآلخرة
بَبٍ ( :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   ؓعن عمر بن اخلطاب ) ١ لُّ سَ كُ

بي بَبي ونَسَ ةِ إالَّ سَ يامَ ومَ القِ طِعٌ يَ نقَ بٍ مُ  .)٣( )ونَسَ
مة ) ٢ رَ ر بن خمَ وَ ةُ ( :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  :قال  ؓوعن املِسْ فاطِمَ

                                        
هذا حديث  :وقال) ٣٥٣٢ح (» سننه«والرتمذي يف  ,)١/٢١٠(» مسنده«رواه أمحد يف  )١(

  .حسن
  ) . ٤٨ص(سبق خترجيه  )٢(
, ٢٦٣٣ح (» الكبري«, والطرباين يف )٢٤٤٥, رقم »كشف األستار«كام يف (رواه البزار  )٣(

  .وصححه) ٣/١٤٢(» املستدرك«, واحلاكم يف )٢٦٣٤
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ن نِّي; يَقْبِضُ ةٌ مِ عَ هابَضْ بِضُ ا يَقْ ابَ  ,ي مَ طُها, وإنَّ األَنسَ بْسِ طُني ما يَ بْسِ نْقَطِعُ  ويَ تَ
ري هْ بَبي وصِ بي وسَ ريَ نَسَ ةِ غَ يامَ ومَ القِ  .)١( )يَ

أن كل نسبٍ وسببٍ فإنه : ومن اخلصائص«: ‘يقول ابن كثري 
ه يوم القيامة إال نسبه وسببه وصهره  : ; قال تعاىلملسو هيلع هللا ىلصينقطع نفعه وبرُّ

﴿¸ ¹  º » ¼ ½ ¾   ¿   À   Á ﴾)قال  ...)٢
ته ينتسبون إليه يوم القيامة :قيل معناه :أصحابنا وأمم سائر األنبياء  ,أن أمَّ

وال ينتفع بسائر  ,ينتفع يومئذ باالنتساب إليه :وقيل ,ال تنتسب إليهم
 .)٣(»بل ذلك ضعيف ,وهذا أرجح من الذي قبله .األنساب

ورفعة إذا اقرتن ذلك النسب  رشفاً  ملسو هيلع هللا ىلصويزداد املنتسب إىل آل بيت النبي 
ومها معيار  ,ألن اإليامن والتقو مها األصل ;بطاعة اهللا عز وجل وتقواه

ل .)٤(﴾ q   r s t u ﴿ :التفاضل والتكريم; قال تعاىل وجيمّ

                                        
 ,)٢٩٥٦ح (» اآلحاد واملثاين«وابن أيب عاصم يف  ,)٤/٣٢٣(أمحد  :رواه هبذا السياق )١(

وأصله يف الصحيحني من غري  ,)٤٧٤٧ح (واحلاكم  ,)٣٠ح (» الكبري«والطرباين يف 
  ...) .م القيامةوإن األنساب يو(زيادة 

  . ١٠١ :سورة املؤمنون )٢(
  ) .٣٤٣, ٣٤٢ص( »الفصول يف سرية الرسول« )٣(
  ١٣ :سورة احلجرات )٤(
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  .ذلك ويزيّنه النَّسب الرشيف
ولذا فإن االنتساب إىل البيت النبوي الرشيف يلقي مسؤولية عظيمة 

 :; من أمهها)١(مثل يف عدة أمورتت ,عىل منتسبيه
واملحافظة عليه من الضياع  ,إظهار النسب الرشيف واالعتزاز به) ١

وكشف زيف كل من  ,أو االنقطاع, وصيانته من التزوير أو االنتحال
أقحم نفسه فيه وهو ليس منه; إذ يكفي املرء رشفاً أن ينتسب إىل نبي 

ة ر هذا النسب الرشيف ترتتب كام أن إظها ,ملسو هيلع هللا ىلصوخري اخللق أمجعني  ,األمَّ
م  ;عليه أحكام دينية رشعية رِّ كاجتناب األكل من أموال الزكاة التي حُ

لة  ,عليهم أكلُها واستحقاقهم مخُس اخلُمس من الغنائم والفَيء املحصَّ
بسبب قتال الكفار, هذا باإلضافة إىل ما جيب عىل املسلمني هلم من 

  .التقدير واالحرتام واملحبة واملواالة
وقدوة صاحلة  ,أن يكون املنتسب للبيت النبوي أسوة حسنة) ٢
واتباع هدي خري  ,من حيث االلتزام بتعاليم اإلسالم ;قوالً وعمالً  ,لغريه
واجتناب الرذائل,  ,واملداومة عىل العمل الصالح ,من حسن خلق ,األنام

 .واإلقالع عن املعايص

                                        
  ).٤٤, ٤٣ص(ملحمد عبده يامين  »ملسو هيلع هللا ىلصعلموا أوالدكم حمبة آل بيت النبي «: انظر )١(
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ب الرشيف والبيت عدم االتكال عىل جمرد االنتساب إىل هذا النس) ٣
رغم ما حباه اهللا تعاىل به من مغفرة الذنوب عاجلها  ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي  ;الكريم
وأعظمهم طاعة  ,وأتقى الناس ,إال أنه كان أخشى اخللق ,وآجلها
فأوىل الناس بمضاهاة هذا الرشف  ;وأكثرهم شكراً هللا تعاىل ,وعبادة

ملا لذلك من أثر  ;العظيم وتزيينه بزينة املتقني هم أهلُ بيـتِه املكرمون
وقطع ألسنة  ,وحتصيل حشمتهم يف النفوس ,عظيم يف ترشيف نسبهم

   .الشانئني واملتطاولني
آل بيته الكرام إىل أن النسب إذا خال عن التقو  ملسو هيلع هللا ىلصوقد نبه النبي 
فقال عليه الصالة  ;يامةفإنه ال ينفع صاحبه يوم الق ,والعمل الصالح

هِ عَ : (والسالم نْ بَطَّـأَ بـِ بُـهُ ومَ هِ نَسَ ع بـِ ِ هُ مل يُرسْ لُ  . )١()مَ
بل وال حتى ابنته وحبيبته  ,أحداً من قراباته ملسو هيلع هللا ىلصومل يستثن النبي 

يا ( :فها هو حيذرهم من االتكال عىل جمرد نسبهم بقوله ;▲فاطمة 
ني يا بَ  ,يئاً اهللا شَ  غني عنكم منَ ال أُ  ,اهللا نَ م مِ كُ اشرتوا أنفسَ  !قريشٍ  عرشَ مَ 
ال  !بِ لِ طَّ املُ  عبدِ  بنَ  يا عباسَ  ,يئاً اهللا شَ  ال أغني عنكم منَ  !بِ لِ طَّ املُ  بدِ عَ 

ال أغني عنك من اهللا  !رسول اهللا ةُ مَّ عَ  ةُ فيَّ يا صَ  ,أغني عنك من اهللا شيئاً 

                                        
  . )٢٦٩٩ح(رواه مسلم  )١(
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دٍ  ,شيئاً  ةُ بنتُ حممَّ ليني ما شئت من مايل, ال أغني عنك من اهللا ! يا فاطِمَ سَ
 .)١( )شيئاً 

إنَّ أَوليائي يوم ( :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا أن رسول   ؓوعن أيب هريرة 
ةِ املُتـَّقونَ  إن كان نَسبٌ أقربَ من نسبٍ  ,القيامَ باألعاملِ  فال يأتيني الناسُ  ,وَ

م فتقولونَ  قابِكُ ىل رِ ا عَ ملوهنَ نيا حتَ دُ  :وتأتونَ بالدُّ مَّ فأقولُ هكذا  ,يا حمُ
يْهِ ) !ال :وهكذا طْفَ رضَ يف كال عِ  .)٢( وأعْ

افِ  ةَ بن رَ فاعَ  : ؓقال لعمرَ بنِ اخلطَّاب  ملسو هيلع هللا ىلصعٍ أنّ رسول اهللا وعن رِ
مرُ ( كَ يا عُ مَ وْ َعْ يل قَ م)امجْ هُ عَ مَ رضوا بابَ رسول اهللا , فجَ  ملسو هيلع هللا ىلص, فلامَّ أن حَ

عَ ذلك األنصارُ قد مجعتُ لك قَومي :ه عمرُ فقالدخل علي مِ قد  :فقال ,, فسَ
يُ  حْ سول اهللا فخرج ر ?فجاء املستمع والناظر ما يقول هلم ,نزل يف قريشٍ الوَ

ريكُم( :فقام بني أظهرهم فقال ملسو هيلع هللا ىلص م مِن غَ ل فِيكُ ليفنا  ,نعم :قالوا )?هَ فينا حَ
النا وْ نَّا( :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا  ,وابن أُختِنا ومَ نا مِ ليفُ نَّا ,حَ تِنا مِ  ,وابنُ أُخْ

نَّا النا مِ وْ , فإن كُنتم أُولئك  ,أنتم تسمعون ,ومَ إنَّ أوليائي يومَ القيامة املتَّقونَ
 ,وإالَّ فانظُروا ال يأتِ الناسُ باألعاملِ يومَ القيامة وتأتونَ باألثقالِ  ,اكَ فَذ

                                        
  ) .٢٠٦ح (ومسلم  ,)٢٦٠٢ح (رواه البخاري  )١(
  .وإسناده حسن  ,)٨٩٧ح ( »األدب املفرد«بخاري يف رواه ال )٢(
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نكم ضُ عَ  .)١(احلديث) ...فيُعرَ
َكُم« :وعن احلسن بن احلسن بن عيل أنه قال لرجل ممن يغلو فيهم حيْ ! وَ

بُّونا هللا ينا اهللاَ أَحِ صَ بُّونا, وإن عَ نا اهللا فأَحِ فقال له  :فأَبغِضونا, قال , فإنْ أَطَعْ
, فقال إنَّـكم ذو قَرابةِ : رجلٌ  م: رسول اهللا وأهلُ بيتِهِ حيَكُ لو كان اهللاُ عزَّ ! وَ

نَّا;  عَ بذلك من هو أقرب إليه مِ وجلَّ نافِعاً بقرابةِ رسولِهِ بغري عملٍ بطاعتهِ لنَفَ
فَني,  عْ ذابُ ضِ نَّا العَ , واهللا إين ألخاف أن يُضاعفَ للعايص مِ هُ أُمَّ اهُ وَ وواهللا أَبَ

تني نَّا مرَّ هُ مِ رَ نَّا أَجْ نُ مِ سِ تَى املُحْ  .)٢( »...إينِّ ألرجو أن يُؤْ
والسيئة يف  ,وهي من أهل البيت أحسن ,فاحلسنة يف نفسها حسنة

 .وهي من أهل البيت أسوأ ,نفسها سيئة
  

  

                                        
 ,)٤٥٤٤ح ( »املعجم الكبري«والطرباين يف  ,)٧٥ح ( »األدب املفرد«رواه البخاري يف  )١(

  .وإسناده حسن
  ). ٤٠ص(سبق خترجيه  )٢(
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אא 
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أهنم ال حيل هلم  ملسو هيلع هللا ىلصنبي من اخلصائص التي اختص هبا آل بيت ال
وهذا  ,األخذ أو األكل من الزكاة املفروضة التي فرضها اهللا عىل املسلمني

وغريهم من  )١(األمر مما اتفق عليه األئمة الفقهاء من املذاهب األربعة
وال نعلم خالفاً يف أن بني هاشم « :‘يقول ابن قدامة  .أعالم اإلسالم

                                        
عن حممد بن احلسن القول بجواز إعطاء ) ١/٣٣١( »جممع األهنر«يف  شيخي زاده نقل) ١(

حيث إنه ير أن احلرمة  ;رواية عن أيب حنيفة وحكاه, املفروضة لزكاةبني هاشم من ا
  .خمصوصة بزمانه عليه الصالة والسالم 

وروي أيضاً عن أيب حنيفه وأيب يوسف رمحهام اهللا القول بأن زكاة اهلاشميني حتل من   
ىل عىل, فأما األعبعضهم لبعض ال من غريهم; ألن موجب املنع هو رفع يد األدنى عىل األ

  . وهذا القول هو اختيار ابن تيمية . عىل مثله فال
االختيارات «, )٣/٣٥٤( »فتح الباري«, )٢/٢٧٢(البن اهلامم  »رشح فتح القدير«: انظر  

  ).١٠٤ص(للبعيل  »العلمية
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 .)١(»ال حتل هلم الصدقة املفروضة
يبني فيها حرمة أخذ  ملسو هيلع هللا ىلصقد ورد يف ذلك نصوص رصحية من النبي و

 :ومن ذلك ;معلالً ذلك بأهنا أوساخ الناس ;الصدقة عىل آل بيته األطهار
قال لعبد املطلب بن  ملسو هيلع هللا ىلصما جاء يف صحيح مسلم أن رسول اهللا ) ١

إنَّ هذه : (ربيعة والفضل بن عباس ملا سأاله أن يستعملهام عىل الصدقات
دقات  ا ال حتلُّ ملحمدٍ وال آللِ حممدٍ  ,إنَّام هيَ أَوساخُ الناسالصَّ  .)٢( )وإهنَّ

خمزوم  رجالً عىل الصدقة من بني بعثَ  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب رافع أن النبي ) ٢
حتى آيتَ رسول اهللا  :قال .اصحبني فإنك تصيب منها: فقال أليب رافع

م, و( :فقال ,فأتاه فسأله ,فأسأله ملسو هيلع هللا ىلص هِ ومِ مِن أنفسِ وىلَ القَ ا ال حتلُّ لنا مَ إنَّ
دقةُ   .)٣( )الصَّ
أخذ احلسن بن عيل مترة من متر  :قال  ؓوعن أيب هريرة ) ٣

مِ هبا! كِخْ كِخْ ( :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا  ,الصدقة فجعلها يف فيه ا  .ارْ أمَ
دقةُ  ا ال حتلُّ لنا الصَّ لمتَ أنَّ  .)٤( )عَ

                                        
  ) .٤/١٠٩( »املغني« )١(
  ) .١٠٧٢ح (رواه مسلم  )٢(
والنسائي  ,)٦٥٧ح(مذي والرت ,)١٦٥٠ح (وأبو داود  ,)٣٩٠, ١٠, ٦/٨(رواه أمحد  )٣(

  .بإسناد صحيح ,)٢٦١٢ح (
  ) .١٠٦٩ح (رواه مسلم  )٤(



אאאא 

− ٨٤ − 

 يف( :قال ملسو هيلع هللا ىلصوعن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده  أن رسول اهللا ) ٤
قُ إبلٌ ائمةِ إبلٍ يف أربعني بنتُ لبونٍ كلِّ س فرَّ ساهبا, من  , وال يُ عن حِ

ها , فله أجرُ ةٌ مِ أعطاها مؤجتراً مَ زْ الِهِ عَ طْرَ مَ وها وشَ ذُ ا آخِ ن , ومن منعها فإنَّ
لَّ  جَ زَّ وَ نا عَ ماتِ ربِّ زَ دٍ منها يشءٌ عَ ; فلام كانت الصدقةُ )١(), لَيسَ آللِ حممَّ

قراء واملساكني ومن سامهم اهللا تعاىل من أهل الزكاة; املفروضة حقٌّ للف
أن يأخذوا منها شيئاً ولو كانوا; فدلّ ذلك عىل أن  ملسو هيلع هللا ىلصوأنه ليس آلل حممد 

  .منعهم منها عىل سبيل التحريم

 − ملسو هيلع هللا ىلص أي رسول اهللا−  ناما اختصَّ و«: قال ¶وعن ابن عباس ) ٥
 , وأن ال نأكلَ وءَ ضُ الوُ  غَ بِ سْ نا أن نُ رَ مَ أَ ( :صالٍ خِ   بثالثِ إالَّ  بيشءٍ  الناسِ  دونَ 
 وأن ال نأكل... أمرنا: (فقوله ;)٢()عىل الفرسِ  , وأن ال نُنْزي احلامرَ دقةَ الصَّ 

صيغة تفيد النهي عن أكل الصدقة; والنهي يقتيض الفساد ما مل ) الصدقة
 .تكن قرينة ترصفه عن ذلك, وال قرينة

لِ النَّبيَّ  :قلتُ للعباسِ  :قال  ؓوعن عيلٍّ ) ٦ أن  ملسو هيلع هللا ىلص سَ
                                        

والدارمي  ,)٢٤٤٩, ٢٤٤٤ح (, والنسائي )١٥٧٥ح (, وأبو داود )٤, ٥/٢(رواه أمحد  )١(
  .ووافقه الذهبي ,وصححه) ١٤٤٨ح (واحلاكم  ,)١٦٧٧ح (

ح ( والنسائي ,)١٧٠١ح ( والرتمذي ,)٨٠٨ح ( وأبو داود ,)١/٢٢٥(رواه أمحد  )٢(
  .بإسناد صحيح ,)٣٥٨١
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هُ فقال , فسأَلَ ةِ دقَ لَكَ عىل الصَّ سالَةِ ( :يَستعمِ لَكَ عىل غُ نتُ ألَستعمِ ا كُ مَ
نُوبِ النَّاسِ  ; وهذه اجلملة وإن مل تكن داللتها عىل التحريم رصحية, )١( )ذُ

إال أن اإلتيان بوصف يشعر بدناءة الفعل يف حق صاحبه, مع التعليل به 
عبد املطلب بن ربيعة والفضل بن  حلكم التحريم الوارد يف سياق قصة

 .يدل عىل حتريم األخذ من الصدقة يف حقهم −السابقة−عباس 
أن العلة التي ألجلها منع آل بيت  ,وكام يظهر من هذه األحاديث

 :من أخذ الصدقة وأكلها تتمثل يف جانبني ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
ولذا  ,وصف هذه الصدقات بأهنا أوساخ الناس ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :األول
هوا  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي فإن آل ا نزَّ ملا هلم من علو النسب ورفعة الرشف ينبغي أن يُ

 .عن مثل هذه األوساخ
إنام هي أوساخ الناس, تنبيه  ملسو هيلع هللا ىلصقوله « : ؒيقول اإلمام النووي 

عىل العلَّة يف حتريمها عىل بني هاشم وبني املطلب, وأهنا لكرامتهم وتنزهيهم 
  م ونفوسهم, عن األوساخ, ومعنى أوساخ الناس أهنا تطهري ألمواهل

  فهي  ;)٢(﴾j k l m n o p ﴿ :اىلـتع الــام قـك

                                        
ح (, واحلاكم )٢٧٥٠ح (» معاين اآلثار«, والطحاوي يف )٢٣٩٠ح (رواه ابن خزيمة  )١(

  ).٣/٤(» إحتاف اخلرية املهرة«وصححه, ووافقه الذهبي, وحسنه البوصريي يف ) ٥٤٣٠
  ١٠٣ :سورة التوبة )٢(
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سالة األوساخ  .)١(»كغُ
هم به من  :الثاين أن اهللا تعاىل قد أغناهم عن مثل هذه الصدقات بام خصَّ

س اخلُمس من الفَيء والغنيمة, فال حيتاج بعدها إىل صدقات الناس فعن  ;مخُ
نَيْهِ إىل رسولِ اهللا  بَعثَ نَوفلُ بنُ احلارثِ  :قال ¶ابن عباس  ملسو هيلع هللا ىلص ابْ
دقاتِ  :فقالَ هلام ام لعلَّه يستعنيُ بكام عىل الصَّ كُ مِّ لعلَّكام  ,انطلقا إىل ابنِ عَ

جان يبان شيئاً فتَتَزوَّ ليا . تُصِ يا عَ ثاهُ  :فقال  ؓفَلَقِ ? فحدَّ أينَ تأخذانِ
تِهام, فقال هلام عا: بحاجَ جِ عا ,ارْ جَ مهُ  ,فَرَ رَ يا أَمَ سَ ا أن ينطلقا إىل نبيِّ اهللا فلامَّ أَمْ

نا ,ملسو هيلع هللا ىلص تَأْذَ فَعا إىل الباب اسْ لَيكِ ( :لعائشة ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا  ,فلامَّ دَ ي عَ خِ أَرْ
كِ  فَ جْ ي)٢(سَ لُ عيلَّ ابنيْ عمِّ ثا نبي اهللا  ,), أُدْخِ ال هلام ـفق ,بحاجتهام ملسو هيلع هللا ىلصفحدَّ

ِ ( :ملسو هيلع هللا ىلصي اهللا ـنب ام أهلَ البيتِ مـال حيَ دَ ـلُّ لَكُ سالَةَ قاتِ يشَ نَ الصَّ , وال غُ ءٌ
غْ األَيدي, إنَّ لَ  سِ ما يُ مُ ْسِ اخلُ مكُم يف مخُ يكُ فِ  .)٣()نيكُم أو يَكْ

                                        
  ) .٧/١٨٣( »رشح صحيح مسلماملنهاج « )١(
جْ  )٢( جوف وأسجاف: فالسَّ القاموس «: انظر. بفتح السني وكرسها, السرت, مجعها سُ

  .)سجف( )١٠٥٧ص( »املحيط
 »إحتاف اخلرية املهرة«, وضعفه البوصريي يف )١١٥٦٨ح (» الكبري«رواه الطرباين يف  )٣(

بحنش, وفيه حسني بن قيس امللقب « ):٣/١٢٥(» املجمع«, وقال اهليثمي يف )٣/١٤(
  .» وقد وثقه أبو حمصن وفيه كالم كثري,
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, ومن استغنائهم « :يقول الدمياطي علة املنع مركبة من كوهنا أوساخاً
بام هلم من مخس اخلمس; كام يف حديث الطرباين وغريه; حيث علل فيه 

مُس ما يُغْنيكيف إن لكم ( :بقوله  .)١(» )ممخُسْ اخلُ
مَ آلُ بيت النبي  ,بعد أن تعطل سهم ذوي القربى ولكن رِ من  ملسو هيلع هللا ىلصوحُ

مُس; فهل جيوز هلم أن يأخذوا من الزكاة? ْس اخلُ  مخُ
 :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني* 

جيوز هلم األخذ من الزكاة املفروضة إذا منعوا حقهم من  :األول
, وهو )٣(, واملالكية)٢(احلنفيةوهذا مذهب  .وأرض هبم الفقر ,مخس اخلمس

                                        
  .)٢/٢٢٥(للدمياطي » إعانة الطالبني«) ١(
, )١/٣٣١( »جممع األهنر«, )١/١٢٩(للموصيل  »االختيار لتعليل املختار« :انظر) ٢(

  ). ١/٤٧٣( »حاشية الطحطاوي«
وذكر يف املنتقى عن أيب عصمة عن أيب حنيفة أن الصدقة حتل لبني «: قال يف االختيار  

فيها كفقري غريهم, ووجهه أن عوضها وهو مخس اخلمس مل يصل إليهم  هاشم, وفقريهم
إلمهال الناس أمر الغنائم وقسمتها وإيصاهلا إىل مستحقها, وإذا مل يصل إليهم العوض 
عادوا إىل املعوض عمالً بمطلق اآلية ساملاً عن معارضة أخذ العوض, وكام يف سائر 

, فيجوز هلم ذلك دفعاً املعاوضات, وألنه إذا مل يصل إليهم واحد م نهام هلكوا جوعاً
  .»للرضر عنهم 

 وقيد الباجي. )٣/٢٠٤( »حاشية الصاوي«, )٤٩٤, ٢/٤٩٣( »حاشية الدسوقي« :انظر) ٣(
  .الرضر بوصوهلم إىل حد الرضورة, واملذهب خالف ذلك
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قال به أبوسعيد اإلصطخري, وحممد بن حييى صاحب  )١(وجه عند الشافعية
 .)٣(اختارها اآلجري وابن تيمية )٢(وهو رواية عند احلنابلة ,الغزايل

ولو منعوا حقهم من  ,ال جيوز هلم األخذ من الزكاة املفروضة :الثاين
 .)٥(واحلنابلة ,)٤(وهذا مذهب الشافعية .مخس اخلمس

 :أدلـة األقوال* 
 :استدل القائلون باجلواز بأمرين

بة من أمرينـأن علّ ) أ  واستغنائهم بام هلم  ,كوهنا أوساخاً  :ة املنع مركّ
; فإذا منعوا مما هلم من مخس اخلمس, مل يبق −كام سبق −من مخس اخلمس 

                                        
  ) .٦/٢٢٦(للنووي  »املجموع رشح املهذب«: انظر) ١(
  ) .١٠٤ص( »الختيارات العلميةا« ,)٣/٢٥٤( »اإلنصاف« :انظر) ٢(
» الفتاو املرصية«ي يف االختيارات, إال أن ما يف ـاختيار ابن تيمية هذا ذكره البعل )٣(

إذا منع بنو هاشم حقهم من «: , ظاهر يف ميله إىل األخذ بالتحريم; حيث قال)٢٢٧ص(
حد و قوالً ألـال جيوز هلم أخذ الصدقة إال عند بعض املتأخرين, وليس هـاخلمس, ف
والذي يبدو من نقل املحققني من علامء املذهب لرأيه يف هذه املسألة أن رأيه . »املتبوعني

  ).٣/٢٥٤(» اإلنصاف«, )٤/٤٨١(البن مفلح » الفروع«: انظر. استقر عىل القول باجلواز
  ) .٢/٨٨( »األم« :انظر) ٤(
» افـاإلنص«, )٢/٧١٠(ديس ـر املقـالبن أيب عم» عـبري عىل املقنـالرشح الك«: انظر) ٥(

)٣/٢٥٤. (  
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 .)١(للمنع إال جزء علَّة, وهو ال يقتيض التحريم
 ,ومعه يباح هلم ما قد حرم عليهم ,مقام رضورة وحاجةأن املقام ) ب

إن أخذهم من الزكاة املفروضة مع حاجتهم أوىل  :حتى إن املالكية قالوا
وأفضل من إذالهلم بخدمة الظاملني وغري املسلمني; وذلك مراعاة لرشف 

 .)٢(ملسو هيلع هللا ىلصنسبهم وقرابتهم للنبي 

 :أما القائلون باملنع فاستدلوا بام يأيت
وص الدالة عىل حتريم الزكاة عليهم عامة مل تفرق بني من أن النص) أ 

 .)٣(أخذ حقه من اخلمس ومن مل يأخذ; فاستو احلكم يف احلالني
ورشف  ملسو هيلع هللا ىلصأن علة املنع من أخذ الزكاة اتصال نسبهم بالنبي ) ب

 .)٤(وهذا املعنى باقٍ ال يزول ولو منعوا حقهم من مخس اخلمس ,قرابتهم به
أن القول بعدم إعطائهم من الزكاة حال  − لمواهللا أع− والذي يظهر 

 ,منعهم حقهم من مخس اخلمس مع شدة فاقتهم وحاجتهم فيه إرضار هبم

                                        
  ).٢/٢٢٥( »إعانة الطالبني« :انظر) ١(
  ) .١٠٤ص( »االختيارات العلمية«, )٢/٤٩٣( »حاشية الدسوقي« :انظر) ٢(
  ).٢/٧١٠( »الرشح الكبري عىل املقنع«: انظر) ٣(
  ) .٢/٧١٠( »الرشح الكبري عىل املقنع« ,)٦/٢٢٦( »املجموع رشح املهذب« :انظر) ٤(
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واهللا تعاىل مل يأمر بذلك; بدليل أنه ملا حرم عليهم األخذ من الزكاة جعل هلم 
خمرجاً بخمس اخلمس ليسدّ به حاجتهم, ويدفع عنهم ما قد يلحقهم من 

منعوا حقهم وحلقهم رضر بذلك رجع األمر إىل رضر بسبب ذلك; فإذا 
 ,)درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح(قواعد الرشع التي تنص عىل أن 

ال سيام وأن  ;)إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهام بارتكاب أخفهام(وأنه 
النصوص الدالة عىل املنع تدل عىل أن حاجتهم منتفية بكوهنم يعطون مما 

مع مالحظة أن القول بجواز إعطائهم  ,الفيء والغنيمةتقرر هلم رشعاً من 
من الزكاة مقيّد بمنع حقهم من مخس اخلمس, وعدم وجود ما يسد حاجتهم 

إن هذا من باب الرضورة التي تبيح : من غري الصدقة املفروضة; فيقال
 .املحظور, أو من باب احلاجة التي تنزل منزلة الرضورة

أو أن  ,)الزكاة(لصدقة املفروضة هل احلكم باملنع خاص با: مسألة
? وقع خالف يف هذه املسألة بني الفقهاء  ذلك يشمل صدقة التطوع أيضاً

 :عىل قولني
واحلرمة ختتص بالزكاة  ,أنه جيوز أخذهم من صدقة التطوع :األول
  .املفروضة
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 .)٤(, واحلنابلة)٣(والشافعية ,)٢(, وقول عند املالكية)١(وهو مذهب احلنفية

  . جيوز أخذهم من الصدقة مطلقاً سواء كانت فرضاً أو تطوعاً ال :الثاين
عنـد و )٦(ةـد املالكيــول عنــ, وق)٥(ةــد احلنفيــة عنــو روايــوه

                                        
االختيار لتعليل « ,)٢/٢٧٣( »رشح فتح القدير«, )٣/٢(للرسخيس » املبسوط« :انظر) ١(

  ) . ١/١٢٩( »املختار
 »املنتقى«ونقل كالمه الباجي يف  ,اجلواز مطلقاً هو مذهب ابن القاسم كام حكاه ابن املواز) ٢(

ال ندري ذلك إال يف الصدقة «: ; قال)ال حتل الصدقة آلل حممد(عند حديث ) ٧/٣٢٥(
 »حاشية الصاوي«وقد أطلق القول باجلواز يف . »فروضة, وال بأس أن يُعطوا من التطوعامل
وقال يف . » أما صدقة التطوع فهي لآلل جائزة عىل املعتمد« :; حيث قال)١/٦٦٠(
قاله ابن عبدالرب يف . ومذهب ابن القاسم أهنا ال حترم عليهم « :)٣/٣٩٧( »املواهب«

البن  »التمهيد« :وانظر. »ور أهل العلم, وهو الصحيح عندناوهو الذي عليه مجه ,التمهيد
  ).٣/٩٢(عبدالرب 

املجموع رشح « ,)١٠/٢٨١(للبيهقي  »معرفة السنن واآلثار« ,)٢/٨١( »األم« :انظر) ٣(
  ) .٦/٢٣٢(» املهذب

  ) .٣/٢٥٧( »اإلنصاف«, )٢/٧١١( »الرشح الكبري عىل املقنع« :انظر) ٤(
بل إن . واختارها الطحاوي وابن اهلامم ) . ٦٩٨( »ملحيط الربهاينا«حكاها ابن مازه يف  )٥(

رشح «: انظر. ôالطحاوي عز القول باحلرمة إىل أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد 
  ).٢/٢٧٣( »رشح فتح القدير«, و)٢/١٠(للطحاوي  »معاين اآلثار

ف بن عبد اهللا وابن املاجشون وابن نافع) ٦( ره ابن عب ,قال به مطرِّ وهو اختيار  ,د السالموشهّ
 ==الق. »مة الصدقتني عليه وعىل آلهوحر«: حيث قال) ٩٨ص(» خمترصه«خليل يف اختيار 
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 .)٢(ورواية عند احلنابلة نقلها امليموين عن اإلمام أمحد ,)١(الشافعية
وهو مذهب  .جيوز أخذهم من صدقة التطوع مع الكراهة :الثالث

 .)٣(املالكية
==                                          

وأما صدقة التطوع فأكثر أهل العلم عىل حتريمها «): ٣/٣٩٧( »املواهب«يف  احلطاب
ومذهب مطرف وابن  ,ومواليهم فقد اختلف يف حرمتها عليهم ملسو هيلع هللا ىلصوأما آله ... عليه أيضاً 

ره ابن عبد السالماملاجشون واب إال . » فلذلك جزم به املصنف هنا ,ن نافع التحريم, وشهَّ
فهو ضعيف, وإن  ;وما يأيت يف اخلصائص من حرمتها عليهم أيضاً « :أن الدسوقي قال

ره ابن عبد السالم   ).٢/٤٩٣( »حاشية الدسوقي«. »شهَّ
  ) . ٦/٢٤٠( »املجموع رشح املهذب« :انظر) ١(

أخري الشافعية قوالً لإلمام النووي بأن الصدقة ال حتل آلل حممد حكى بعض مت :تنبيه*   
 :ملسو هيلع هللا ىلصقوله « :; حيث قال)٧/١٧٦( »رشح مسلم«وكالمه هذا يف . ال فرضها وال نفلها 

أي . »ظاهره حتريم صدقة الفرض والنفل; وفيهام الكالم السابق) إنا ال حتل لنا الصدقة(
, وإباحتها آلله ملسو هيلع هللا ىلصقة التطوع يف حقه أن الصحيح من مذهب الشافعي القول بتحريم صد

أصحها : وأما صدقة التطوع فللشافعي فيها ثالثة أقوال«: فقد قال قبل كالمه هذا ;ملسو هيلع هللا ىلص
  .» ...وحتل آلله ,ملسو هيلع هللا ىلصأهنا حترم عىل رسول اهللا 

, )٣/٩١(» حتفة احلبيب«, )٢/٢٠٠(» إعانة الطالبني«: وانظر حكاية هذا القول عنه يف  
  ).٢/٣١٩( »حاشية البجريمي«

 »الروض املربع« ,)٣/٢٥٧( »اإلنصاف«, )٢/٧١١( »الرشح الكبري عىل املقنع« :انظر) ٢(
  ) .١/٤٠٦(للبهويت 

 »حاشية الدسوقي«, )٢/١١٨( »حاشية اخلريش«: انظر. هذا هو املعتمد يف مذهب املالكية )٣(
  ) .١/١٥٥(البن عليش  »فتح العيل املالك«, )٢/٤٩٣(
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 :أدلـة األقـوال* 
استدل القائلون باجلواز بأن الزكاة الواجبة تطهر النفس بإسقاط 

أما النفل فهو تربع بام  ,فيتدنس املؤدي, بمنزلة املاء املستعمل ,الفرض
 .)١(فال يتدنس به املؤدي; كمن تربد باملاء ,ليس واجباً عليه

 :أما القائلون باملنع فاستدلوا بام يأيت
فلم يفرق بني  ;)إنا ال حتل لنا الصدقة( :ملسو هيلع هللا ىلصول النبي عموم ق) أ 

 .)٢(فرض وغريه; فدل اللفظ عىل املنع منهام معاً 
 ,كان إذا أُيت باليشء يستفصل أهدية هو أم صدقة ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي ) ب
من  ملسو هيلع هللا ىلصل النبي ـم يستفصـفل. واـلكُ : هـقال ألصحاب ,ةـوا صدقـفإن قال

ذلك عىل استواء  صاحب اليشء أهو صدقة من زكاة أم من تطوع; فدل
 .)٣(احلكم فيهام من حيث احلرمة

أن النظر يدل عىل استواء حكم صدقة الفرض والتطوع يف هذا ) ج
الباب; كالغني من غري آل البيت يستوي يف حقه حرمة أخذ الصدقة سواء 

                                        
  ) .٣/٢( »املبسوط« :انظر) ١(
الرشح الكبري عىل « ,)٧/٣٢٥(للباجي » املنتقى«, )٢/٢٧٣( »رشح فتح القدير« :انظر) ٢(

  ) .٢/٧١١( »املقنع
  ) .٢/١٠( »رشح معاين اآلثار« :انظر) ٣(
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األخذ من الصدقة  ملسو هيلع هللا ىلصفلام حرم عىل آل بيت النبي  ,كانت تطوعاً أم نفالً 
 .)١(اً الصدقات غري املفروضةاملفروضة; حرم عليهم أيض

والصواب أن لفظ الصدقة يف هذا املقام يراد به الصدقة الواجبة; ألن 
القول بالعموم يستلزم أن حيرم عليهم تعاطي كل ما هو من باب املعروف; 

 µ ́ ³ ² ± ﴿: ألن الرشع سامه صدقة; قال تعاىل

 ,)٣(﴾À¿ Á Â Ã Ä    ¾ ½ ﴿: ; وقال سبحانه)٢(﴾¶
الف يف إباحة إيصال ـ, وال خ)٤()ةـٌ قَ دَ صَ  هُ لُّ كُ  وفُ رُ عْ املَ : (ملسو هيلع هللا ىلصي ال النبـوق

وعليه فإن األلف . )٥(وإنظار املعرس منهم ,والعفو عنه ,املعروف إىل اهلاشمي
ِ ( :ملسو هيلع هللا ىلصوالالم يف قوله   .)٦(لالستغراق وليس ,للعهد)  ُةقَ دَ نا الصَّ لَ  لُّ ال حتَ

ومما يدل أيضاً عىل إباحة صدقة التطوع آلل البيت أهنم كانوا 
                                        

  ) .٢/١٠( »رشح معاين اآلثار« :انظر) ١(
  . ٤٥ :سورة املائدة) ٢(
  . ٢٨٠ :سورة البقرة) ٣(
وحسنه, وابن ) ١٩٧٠ح (والرتمذي  ,)٤٠٥, ٥/٣٨٣) (٣٦٠, ٣/٣٤٤(رواه أمحد ) ٤(

  .وإسناد صحيح  ,)٢٣٥٤ح ( »صحيحه«خزيمة يف 
  ).٢/٧١١( »الرشح الكبري عىل املقنع«: انظر )٥(
, )٢/٧١١( »الرشح الكبري عىل املقنع«, )٧/٣٢٥(للباجي  »املنتقى رشح املوطأ«: انظر) ٦(

  ).١/٣٦٩( »رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي«
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, ومن ذلك ما رو الشافعي )١(املياه املسبَّلة بني مكة واملدينةيرشبون من 
نه كان يرشب من أ« :عن إبراهيم بن حممد عن جعفر بن حممد عن أبيه

إنام  :فقال .فقلت أو قيل له ,سقايات كان يضعها الناس بني مكة واملدينة
 .)٢( »حرمت علينا الصدقة املفروضة

  

                                        
  ) .١/٢١٢(البن تيمية  »خمترص منهاج السنة النبوية« :انظر) ١(
معرفة «ويف  ,)٦/١٨٣( »سننه«ومن طريقه البيهقي يف  ,)٢/٨٠( »األم«رواه الشافعي يف ) ٢(

ووصفه أمحد  ضعفه اجلمهور, ;ويف إسناده إبراهيم بن حممد .)١٠/٢٨١( »السنن واآلثار
ن ـالب »والتعديل رحـاجل«, )٢٢ص(ي للبخار »الضعفاء«: رـانظ. والدارقطني بالتدليس

  ).١٢٦− ٢/١٢٥(أيب حاتم الرازي 
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א 
 

א ملسو هيلع هللا ىلص 
يف  ملسو هيلع هللا ىلصيمكن إمجال ما جيب عىل املسلم أن يعتقده يف أهل بيت النبي 

 :األمور اآلتية
ةً  ,واجبة ملسو هيلع هللا ىلصيعتقد املسلم أن حمبة آل بيت النبي ) ١ وأن هلم مودَّ
 :وهذه املحبة ناشئة من متيزهم بأمرين ;خاصةً 

 .إيامهنم باهللا وطاعتهم له سبحانه وتعاىل −أ   
 .ملسو هيلع هللا ىلصل نسبهم بالنبي قرابتهم واتصا −ب
 ,ونرصهتم ,ملسو هيلع هللا ىلصيعتقد املسلم أنه جتب مواالة آل بيت النبي ) ٢

 .والذب عن أعراضهم ,والدفاع عنهم
 ,ملسو هيلع هللا ىلصهلم حقوق بيَّنها النبي  ملسو هيلع هللا ىلصيعتقد املسلم أن آل بيت النبي ) ٣
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مُس من الفيء والغنيمة ;وأنه جيب تأديتها إليهم ْس اخلُ  ,كإعطائهم مخُ
 .ملسو هيلع هللا ىلصة عىل النبي والصالة عليهم تبعاً للصال

وأنه ال جيب إخراجهم  ,برشٌ  ملسو هيلع هللا ىلصيعتقد املسلم أن آل بيت النبي ) ٤
 .عن منزلتهم البرشية

يعتقد املسلم أنه جتب الرباءة من كل من جاىف وعاد وناصب ) ٥
 .ملسو هيلع هللا ىلصالعداء آلل بيت النبي 

يعتقد املسلم أن أهل البيت ليسوا عىل درجة واحدة, بل إن ) ٦
إليامنه  ;فمن أطاع منهم فله املحبة واملواالةفيهم املطيع والعايص, 

ومن عىص فيواىل عىل قدر إيامنه, ويتربأ مما فيه من  ,ونسبه الرشيف
 .معصية وذنب

يعني أن هلم الفضل املطلق ال ل البيت آ أن فضل يعتقد املسلم )٨
من هو أفضل  بل قد يوجد من غريهم ,واإليامن غريهم يف العلم عىل

 .سو النسب رمنهم العتبارات أخ
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 قائمة املحتويات
 ......................................................................................... كلمة اإلدارة

 ................................................................................بني يدي آل البيت 
 األولالفصل 

 فُ بآلِ البيتِ وبيانُ فضائلِهمالتّعري
الً   ........................................... التّعريفُ بآلِ البيتِ لغةً واصطالحاً : أوّ

 .............................................................................. آلُ البيتِ لغةً ) ١     
 .................................................................... آلُ البيتِ اصطالحاً ) ٢     

 .......................................................................... فضائلُ آلِ البيتِ : ثانياً 
 ............................................ آلِ البيتِ يف القرآنِ الكريمِ  فضائلُ ) ١     

ةِ فضائلُ آ) ٢       ............................................... لِ البيتِ يف السنّةِ النّبويّ
لفِ فضائلُ آلِ البيتِ يف ) ٣      السّ  ................................................. آثارِ

 الثاينالفصل 
 حقوقُ آلِ البيتِ عليهم السالم

 ............................................................................ املواالة واملحبة: أوالً 
 .......................................... إكرامهم وتوقريهم واإلحسان إليهم: ثانياً 
 .............................................................................. الصالة عليهم: ثالثاً 

 ................................................................... الدفاع والذبُّ عنهم: رابعاً 
 ...................... حقّ إعطائهم مخس اخلمس من الغنائم والفيء: خامساً 

٣ 
٥ 
 
 
٣٥  
٣٥ 
٣٦ 
٤٥ 
٤٥ 
٤٦ 
٤٩ 

 
 
٥٣ 
٥٥ 
٦١ 
٦٣ 
٦٥ 
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 .............. حتريم إيذائهم أو التنقيص من قدرهم قوالً أو عمالً : سادساً 
 ........................................................................ غلو فيهمعدم ال: سابعاً 

 الثالثالفصل 
 ملسو هيلع هللا ىلصخصائص آل بيت النبي  

 ............................................. فضل النسب الرشيف: اخلصيصة األوىل
يصة الثانية  .................................... حتريم الصدقة عىل آل البيت: اخلصِّ

 .............................................. ملسو هيلع هللا ىلصجممل عقيدة املسلم يف آل بيت النبي 

 .....................................................................................قائمة املحتويات 

٦٧ 
٧٠ 

 
 
٧٥ 
٨٢ 
٩٦ 
٩٩ 
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