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مكانة أهل البيت وحقوقهم عند أهل السنة والجماعة
احلمد هلل رب العاملني ،يصطفي من يشاء من عباده وخيتار ،والصالة والسالم على عبده ورسوله
حممد ما تعاقب الليل والنهار ،وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته وصحابته من املهاجرين واألنصار،
ومن اتبعهم بإحسان واقتفى آثارهم ونعم اآلثار.
أما بعد:
فإن موضوع مكانة أهل البيت وبيان حقوقهم عند أهل السنة واجلماعة من املوضوعات املهمة،
اجلديرة بالبحث والبيان على ضوء الكتاب والسنة ومنهاج السلف الصاحل ،لكثرة اخللط
مفرط جاف ،واحلق
والتلبيس يف هذا الباب ،وافرتاق الناس فيه ما بني ْ
مفرط غال ،وما بني ّ
بينهما.
وال شك أن استيفاء املوضوع من كل جوانبه غري ممكن يف حماضرة مقتضبة لذا آثرت ذكر أبرز
عناصر املوضوع واالستدالل لكل عنصر منها من الكتاب والسنة وآثار السلف الصاحل قدمياً
وحديثاً.
فأبدأ أوالً بالكالم على العنصر األول وهو تعيني املراد بأهل البيت فأقول مستمداً من اهلل العون
والتوفيق:
أهل الرجل يف اللغة قرابته وعشريته كما قال تعاىل (فَابْ َعثُوا َح َك ًما ِم ْن أَ ْهلِ ِه َو َح َك ًما ِم ْن أ َْهلِهَ)
ب إِ َّن ابِِْن ِم ْن أ َْهلِي) [هود]53 :
[النساء ،]53 :فاالبن من األهل كما قال تعاىل (فَ َق َال َر ِّ
واألخ من األهل كما قال تعاىل (واجعل ِِل وِزيرا ِمن أَهلِي ( )92هارو َن أ ِ
َخي) [طه،92 :
َ َْ ْ َ ً ْ ْ
َُ
َج َل َو َس َار بِأ َْهلِ ِه) [القصص:
 ]53والزوجة من األهل كما قال تعاىل (فَلَ َّما قَ َ
وسى ْاأل َ
ضى ُم َ
]92قال ابن كثري وغريه :أي بزوجته.
و اآلل مبعىن األهل واألتباع فتقول آل فالن أي أهله وآل فالن أي أتباعه كقوله تعاىل ( َويَ ْوَم
الساعةُ أَد ِخلُوا َ ِ
َش َّد الْع َذ ِ
اب) [غافر ]54 :أي فرعون وأتباعه ولو مل يكونوا
وم َّ َ ْ
آل ف ْر َع ْو َن أ َ َ
تَ ُق ُ
من قرابته .
وأهل البيت إذا أطلق فاملراد هبم أهل بيت النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وهم الذين ُحّرمت
عليهم الصدقة.
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وهم كل مؤمن ومؤمنة من نسل عبد املطلب فيدخل يف آل بيته عمه العباس وبنوه ،وبنو
احلارث بن عبد املطلب ،وأوالد أيب طالب علي وجعفر وعقيل وذرياهتم .وبنات النيب صلى
اهلل عليه وسلم زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية.
ثبت يف صحيح مسلم عن عبد املطلب بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب أنه أتى النيب
صلى اهلل عليه وسلم هو والفضل بن العباس يسأالنه أن يوليهما على الصدقة ليصيبا ماالً
يتزوجان به فقال صلى اهلل عليه وسلم (إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد ،إمنا هي أوساخ الناس)
فأدخل أبناء عمومته يف أهل بيته وإذا دخل أبناء العم فالعم من باب أوىل.
ومن أهل بيته زوجاته أمهات املؤمنني رضي اهلل عنهن وقد قال اخلليل بن أمحد" :أهل الرجل
زوجه" وإذا تزوج الرجل قالوا تأهل .وسيأيت قوله تعاىل (إَِّمنَا ي ِر َّ ِ ِ
س
ب َعْن ُك ُم ِّ
ُ ُ
يد اللهُ ليُ ْذه َ
الر ْج َ
أَهل الْب ي ِ
ت َويُطَ ِّهَرُك ْم تَطْ ِه ًريا) وأن اخلطاب قبله وبعده كله ألمهات املؤمنني رضي اهلل عنهن.
ْ َ َْ
ويف صحيح مسلم أن ُحصني بن َس ْْبة سأل زيد بن أرقم فقال  :يا زيد أليس نساؤه من أهل
بيته؟ _ يعِن نساء النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال زيد :نساؤه من أهل بيته ..احلديث.
وذهب الشافعي إىل دخول بِن املطلب بن عبد مناف يف آل بيت النيب صلى اهلل عليه وسلم.1
ثانياً :فضل أهل البيت.

لقد جاءت األدلة الشرعية منوهة بفضل أهل البيت واملقصود من آمن منهم أما من كان من
قرابته صلى اهلل عليه وسلم ومل يؤمن فال يدخل يف هذا الفضل كما وقع أليب هلب عم النيب
صلى اهلل عليه وسلم وكما وقع أليب طالب أيضاً فهؤالء ماتوا على الكفر فلم تنفعهم القرابة
من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويف احلديث الصحيح (من بطأ به عمله مل يسرع به نسبه)
رواه مسلم.

 - 1لقوله صلى اهلل عليه وسلم (إمنا بنو هاشم وبنو املطلب شيء واحد) رواه البخاري.
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واألدلة الواردة يف فضل أهل البيت والتنويه بشأهنم منها ما جاء على سبيل العموم ومنها ما
جاء بذكر فضائل ألفراد منهم بأعياهنم وسأورد بعض ما تيسر من النوعني على سبيل املثال
ال احلصر
فمن األدلة العامة في فضل أهل البيت:
 -1قوله تعاىل (إَِّمنَا ي ِر َّ ِ ِ
الرجس أَهل الْب ي ِ
ت َويُطَ ِّهَرُك ْم تَطْ ِه ًريا) أي أن
ُ ُ
ب َعْن ُك ُم ِّ ْ َ ْ َ َ ْ
يد اللهُ ليُ ْذه َ
ما أمركم اهلل به من األوامر وهناكم عنه من النواهي إمنا املقصود به أن يطهركم من
هرين ،فاشكروا ربكم وقوموا مبا
الرجس أي األذى والشر واخلبث فتكونوا طاهرين ُمطَ ّ
أمركم به.
 -9عن واثلة بن األسقع ،رضي اهلل عنه قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول:
«إن اهلل اصطفى كنانة من ولد إمساعيل ،واصطفى قريشا من كنانة ،واصطفى من
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قريش بِن هاشم ،واصطفاين من بِن هاشم» رواه مسلم.
واالصطفاء معناه االختيار ،ومن اصطفاء اهلل لبِن هاشم أن اختار منهم حممداً صلى
حرم عليهم الصدقة ،ومن اصطفائه هلم أن
اهلل عليه وسلم  ،ومن اصطفائه هلم أن ّ
جعل هلم نصيباً من ُُخس الغنائم ،ومن اصطفائه هلم دخوهلم يف الصالة إذا صلى
املصلي على آل حممد صلى اهلل عليه وسلم .
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رمبا خص أهل بيته بالذكر يف التشهد يف الصالة ففي
َّيب صلى
َّيب صلى اهلل عليه وسلم ،عن النِ ِّ
مسند اإلمام أمحد عن رجل من أصحاب النِ ِّ
حمم ٍد وعلى أهل بيته وعلى أزو ِاجه
صل على َّ
اهلل عليه وسلم أنَّه كان يقول " :اللَّ َّ
هم ِّ
ِ
حمم ٍد وعلى أهل
يت على آل إبراهيم إنَّك محي ٌد جمي ٌد ،وبا ِرك على َّ
وذريَّته ،كما صلَّ َ
ِ
ِ
كت على آل إبراهيم إنَّك محي ٌد جمي ٌد".
بار َ
بيته وعلى أزواجه وذريَّته ،كما َ
و رمبا اقتصر على ذكر األزواج والذرية كما ثبت يف الصحيحني من حديث أيب محيد
الساعدي رضي اهلل عنه قال :قالوا :يا رسول اهلل كيف نصلي عليك؟ فقال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :قولوا :اللهم صل على حممد وأزواجه وذريته ،كما صليت
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على آل إبراهيم ،وبارك على حممد وأزواجه وذريته ،كما باركت على آل إبراهيم إنك
محيد جميد ".
 -5حديث عمر وابن عمر وابن عباس عند الطْباين والبيهقي  ،وحديث املسور عند
اإلمام أمحد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال (كل سبب ونسب منقطع يوم
القيامة إال سبيب ونسيب) وقد صحح ابن امللقن و األلباين احلديث مبجموع طرقه.
وقال اخلالل يف السنة أخْبين عبد امللك بن عبداحلميد امليموين أنه قال قلت ألمحد
بن حنبل أليس قال النيب صلى اهلل عليه وسلم« :كل صهر ونسب ينقطع إال صهري
ونسيب» ؟ قال " :بلى" .والسبب يف احلديث معناه الصهر.
وأخرج أمحد عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
يقول على هذا املنْب" :ما بال رجال يقولون إن رحم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تنفع
قومه ؟ بلى واهلل إن رمحي موصولة يف الدنيا واآلخرة"احلديث.
فهذه األحا ديث وما جاء يف معناها ختصص قوله تعاىل (فإذا نفخ يف الصور فال أنساب بينهم
يومئذ وال يتساءلون) تشريفاً وتكرمياً للنيب صلى اهلل عليه وسلم .قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل
" :ومن اخلصائص أن كل نسب وسبب ينقطع نفعه وبره يوم القيامة إال نسبه وسببه وصهره
صلى اهلل عل يه وسلم ،قال اهلل تعاىل{ :فإذا نفخ يف الصور فال أنساب بينهم يومئذ وال
يتساءلون}  .مث أورد احلديث املتقدم (كل سبب ونسب  )..مث قال " :قال أصحابنا :قيل:
معناه أن أمته ينتسبون إليه يوم القيامة ،وأمم سائر األنبياء ال تنتسب إليهم .وقيل :يُنتفع
يومئذ باالنتساب إليه ،وال يُنتفع بسائر األنساب .وهذا أرجح من الذي قبله ،بل ذلك
ضعيف" اه من كتاب الفصول (ص.)555 :
خاصة
وينبغي أن يعلم أن نفع النيب صلى اهلل عليه وسلم املوحدين من أمته عامةً أو من قرابته
ً
إمنا هو بعد إذن اهلل تعاىل له فإن الشفاعة ملك هلل وحده كما قال تعاىل ( َم ْن ذَا الَّ ِذي يَ ْش َف ُع
ِعْن َدهُ إَِّال بِِإ ْذنِِه) [البقرة ]933 :أي ال أحد يشفع عنده إال بعد إذن اهلل له.
ومن األدلة الواردة في فضل بعض أهل البيت ما يلي:

أ-

فضل أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم.
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ِ
ني أ َُمت ِّْع ُك َّن
ُت تُِرْد َن ْ
ك إِ ْن ُكْن ُ َّ
َّيب قُ ْل ِأل َْزَواج َ
قال تعاىل (يَاأَيُّ َها النِ ُّ
احلَيَا َة الدُّنْيَا َوِزينَتَ َها فَتَ َعالَ ْ َ
ِ
وأُسِّرح ُك َّن سراحا َِ
َع َّد
َج ًيال (َ )92وإِ ْن ُكْن ُ َّ
َّار ْاآلخَرَة فَِإ َّن اللَّهَ أ َ
َ َ ْ
ََ ً
ُت تُِرْد َن اللَّهَ َوَر ُسولَهُ َوالد َ
ِ ٍ ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ف
اع ْ
َّيب َم ْن يَأْت مْن ُك َّن بَِفاح َشة ُمبَ يِّ نَة يُ َ
ضَ
يما ( )92يَان َساءَ النِ ِّ
لْل ُم ْحسنَات مْن ُك َّن أ ْ
َجًرا َعظ ً
ِ
ِ ِ
اب ِض ْع َف ْ ِ
ت ِمْن ُك َّن لِلَّ ِه َوَر ُسولِِه َوتَ ْع َم ْل
ني َوَكا َن َذل َ
ك َعلَى اللَّه يَس ًريا (َ )53وَم ْن يَ ْقنُ ْ
َهلَا الْ َع َذ ُ
ِ ِ
ُت َكأ ٍ ِ
ِ
َجرَها َمَّرتَ ْ ِ
ِّس ِاء إِ ِن
ني َوأَ ْعتَ ْدنَا َهلَا ِرْزقًا َك ِرميًا ( )51يَان َساءَ النِ ِّ
َ
َّيب لَ ْس ُ َّ َ
َحد م َن الن َ
صاحلًا نُ ْؤهتَا أ ْ َ
ِ
ِ
ض َوقُْل َن قَ ْوًال َم ْع ُروفًا (َ )59وقَ ْر َن ِيف
ات ََّقْي ُ َّ
ُت فَ َال َختْ َ
ض ْع َن بِالْ َق ْوِل فَيَطْ َم َع الَّذي ِيف قَ ْلبِه َمَر ٌ
اجل ِ
الزَكاةَ وأ ِ
ِ
ِ
َط ْع َن اللَّ َه َوَر ُسولَهُ إَِّمنَا
ُوىل َوأَقِ ْم َن َّ
اهلِيَّ ِة ْاأل َ
الص َالةَ َوآت َ
بُيُوت ُك َّن َوَال تَبَ َّر ْج َن تَبَ ُّر َج َْ
ني َّ َ
ي ِر َّ ِ ِ
الرجس أَهل الْب ي ِ
ت َويُطَ ِّهَرُك ْم تَطْ ِه ًريا (َ )55واذْ ُك ْر َن َما يُْت لَى ِيف بُيُوتِ ُك َّن
ُ ُ
ب َعْن ُك ُم ِّ ْ َ ْ َ َ ْ
يد اللهُ ليُ ْذه َ
ات اللَّ ِه و ِْ
ِمن آي ِ
ْم ِة إِ َّن اللَّهَ َكا َن لَ ِط ًيفا َخبِ ًريا) [األحزاب]55 - 51 :
ْ َ
احلك َ
َ
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ففي هذه اآليات الكرمية فضائل عظيمة ألزواجه أمهات املؤمنني رضي اهلل عنهن ومنها:
أهنن من أهل بيته صلى اهلل عليه وسلم كما تقدم ألن ما قبل قوله تعاىل (إمنا يريد اهلل ليذهب
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرياً) وما بعده كله خطاب هلن رضي اهلل عنهن.
الشهادة هلن بأهنن أردن اهلل ورسوله والدار اآلخرة ،فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يسرحهن
كن اخرتن احلياة الدنيا وزينتها لسرحهن ومتعهن كما أمره اهلل جل وعال ،فهن زوجاته يف
ولو ّ
الدنيا وزوجاته يف اآلخرة.
مثل ما يُعطى غريُها مرتني.
أن الواحدة منهن تُعطى على احلسنة الواحدة من األجر َ
أهنن لسن كأحد من النساء إذا اتقني اهلل أي ال مبجرد االتصال بالنيب صلى اهلل عليه وسلم
وقد اتقني اهلل تعاىل كما قال الشوكاين رمحه اهلل يف تفسريه (" : )922/5وقد وقعت منهن
وهلل احلمد التقوى البينة واإلميان اخلالص واملشي على طريقة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

يف حياته وبعد مماته" اه
أن اهلل تعاىل قد أراد هلن كما أراد لسائر أهل بيت نبيه صلى اهلل عليه وسلم أن يُذهب عنهن
الرجس ويطهرهن تطهرياً.
أن اهلل تعاىل شرفهن بأن صريهن يف بيوت يتنزل فيها الوحي ويتلى فيها كتابه وسنة نبيه صلى
اهلل عليه وسلم وهذه نعمة عظيمة ،واملعىن فاتلني كتاب اهلل وتفقهن فيه ويف سنة رسول اهلل
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صلى اهلل عليه وسلم فإن الفقه يف دين اهلل هو الطريق الصحيح لعبادة اهلل العبادة الصحيحة
ولتقوى اهلل تعاىل وخشيته على الوجه الذي شرعه اهلل تعاىل.
وإذا كان كل أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم باملنزلة العليّة واملرتبة السنية فإن أفضلهن
وأكملهن خدجية بنت خويلد وعائشة بنت أيب بكر الصديق رضي اهلل عنهما ففي الصحيحني
عن علي رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال( :خري نسائها مرمي وخري نسائها
خدجية) يعِن نساء األرض قال أهل العلم :مرمي خري نساء عصرها وخدجية خري نساء عصرها
وقيل غري ذلك كما يف شرح النووي على صحيح مسلم.
ِ ِ
ِ َّ
ول
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،فَ َق َال :يَا َر ُس َ
يل النِ َّ
َّيب َ
و َع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة َرض َي اللهُ َعْنهُ ،قَ َال " :أَتَى ج ْْب ُ
ِ
ِ ِِ ِ
ِِ
ك فَاقْ َرأْ َعلَْي َها
اب ،فَِإ َذا ه َي أَتَْت َ
اللَّهَ :هذه َخدجيَةُ قَ ْد أَتَ ْ
ت َم َع َها إِنَاءٌ فيه إِ َد ٌام ،أ َْو طَ َع ٌام أ َْو َشَر ٌ
ب الَ صخ ِ ِ
ِِ
ِ
َّ ِ
ٍ
صٍ
ب " متفق
ب فيهَ ،والَ نَ َ
السالَ َم م ْن َربِّ َها َوم ِِّن َوبَش ِّْرَها بِبَ ْيت ِيف اجلَنَّة م ْن قَ َ
صَ
ََ َ
عليه.
و عن أَِيب موسى األشعري رضي اهلل عنه قَ َال :قَ َال رس ُ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَ « :ك َم َل
ول اهلل َ
َُ
َْ ُ َ
ِ
ِ
الرج ِال َكثِري ،وَمل يكْمل ِمن النِّس ِاء َغي ر مرَمي بِْن ِ
ض َل
ت ِع ْمَرا َنَ ،وآ ِسيَةَ ْامَرأَةِ ف ْر َع ْو َنَ ،وإِ َّن فَ ْ
ٌ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َْ َ
م َن ِّ َ
عائِشةَ علَى النِّس ِاء َك َفض ِل الثَّ ِر ِ
يد َعلَى َسائِِر الطَّ َع ِام» متفق عليه.
ْ
َ َ َ
َ
ومن فضل عائشة رضي اهلل عنها أهنا ملا ا ُهتمت يف قصة اإلفك برأها اهلل بقرآن يتلى إىل يوم
القيامة فمن رماها مبا برأها اهلل منه فقد ك ّذب اهلل وك ّذب آياته والعياذ باهلل.
ب -ومما ورد يف فضل ابنته فاطمة رضي اهلل عنها قوله صلى اهلل عليه وسلم (يا فاطمة أما
ترضني أن تكوين سيدة نساء املؤمنني أو سيدة نساء هذه األمة) متفق عليه من
حديث عائشة رضي اهلل عنها .ويف الصحيحني من حديث املسور عن النيب صلى
اهلل عليه وسلم أنه قال (إمنا فاطمة بَضعةٌ مِن يؤذيِن ما آذاها).
ج_ ومما ورد يف فضل علي وفاطمة واحلسن واحلسني معاً حديث الكساء الذي ترويه أم
ط
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َغ َداةً َو َعلَْي ِه ِم ْر ٌ
املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها فتقول َ " :خَر َج النِ ُّ
َّيب َ
ِ
ِ
ت
اء ْ
َس َوَد ،فَ َجاءَ ْ
اء ْ
احلُ َس ْ ُ
ُمَر َّح ٌل ،م ْن َش ْع ٍر أ ْ
ني فَ َد َخ َل َم َعهُُ ،مثَّ َج َ
احلَ َس ُن بْ ُن َعل ٍّي فَأ َْد َخلَهُُ ،مثَّ َج َ
ِ ِ
ِ
فَ ِ
س أ َْه َل
ب َعْن ُك ُم ِّ
اط َمةُ فَأ َْد َخلَ َهاُ ،مثَّ َجاءَ َعل ٌّي فَأ َْد َخلَهُُ ،مثَّ قَ َال{ " :إَِّمنَا يُِر ُ
يد اهللُ ليُ ْذه َ
الر ْج َ
الْب ي ِ
ت َويُطَ ِّهَرُك ْم تَطْ ِه ًريا} أخرجه مسلم  .ويف هذا احلديث فضيلة ظاهرة لعلي وفاطمة وابنيهما
َْ
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احلسن واحلسني رضي اهلل عنهما بأهنم من أخص من يدخل يف مسمى أهل البيت وليس
معناه أن غريهم من قرابة النيب صلى اهلل عليه وسلم وأزواجه ليسوا من أهل بيته.
ونالحظ أن راوي هذا احلديث يف صحيح مسلم هو عائشة كما أهنا راوية حديث بشارة
خدجية ببيت يف اجلنة وسالم اهلل تعاىل وسالم جْبيل عليها وهي راوية حديث فضل فاطمة
رضي اهلل عنها فلو كان يف قلبها غل أو حقد على بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو
زوجه خدجية أو على علي أو أبنائه لكتمت هذه الفضائل ومل تروها فرضي اهلل عنهم َجيعاً.
د -ومن فضائل علي رضي اهلل عنه قوله صلى اهلل عليه وسلم يوم خيْب (ألعطني الراية غداً
رجالً حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل ورسوله يفتح اهلل على يديه) فأعطاها لعلي رضي اهلل عنه.
وا حلديث يف الصحيحني .وقال له صلى اهلل عليه وسلم (أما ترضى أن تكون مِن مبنزلة هارون
من موسى إال أنه ال نيب بعدي) متفق عليه.
ه _ ومن فضائل احلسن بن علي رضي اهلل عنهما ما رواه البخاري من حديث أيب بكرة
قال :رأَيت رس َ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َعلَى املِْن َِْب َواحلَ َس ُن بْ ُن َعلِ ٍّي إِ َىل َجْنبِ ِهَ ،و ُه َو يُ ْقبِ ُل
ول اللَّه َ
َْ ُ َُ
ول« :إِ َّن اب ِِن ه َذا سيِّ ٌد ولَع َّل اللَّه أَ ْن ي ِ ِ
ِ
ني فِئَتَ ْ ِ
َعلَى الن ِ
ني
ُخَرى َويَ ُق ُ
َّاس َمَّرًةَ ،و َعلَْيه أ ْ
صل َح بِه بَ ْ َ
ْ َ َ ََ َ ُْ
ع ِظيمت ِ ِ
ِِ
ني» رواه البخاري.
َ ََ ْ
ني م َن املُ ْسلم َ
فص ّدق اهلل بشارة نبيه وشرح صدر احلسن ف "ترك امللك ال لقلة وال لذلة وال لِعلّة بل لرغبته
فيما عند اهلل ملا رآه من حقن دماء املسلمني فراعى أمر الدين ومصلحة األمة" اه من كالم
ابن حجر.
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَ ،واحلَ َس ُن بْ ُن َعلِ ٍّي َعلَى
ت النِ َّ
وقال الْباء بن عازب رضي اهلل عنه َرأَيْ ُ
َّيب َ
ول« :اللَّه َّم إِ ِّين أ ُِحبُّه فَأ ِ
َحبَّهُ» متفق عليه.
َعاتِِق ِه ،يَ ُق ُ
ُ
ُ
و_ ومن فضائل احلسني بن علي رضي اهلل عنهما قوله صلى اهلل عليه وسلم (إن احلسن
واحلسني رحيانتاي من الدنيا) رواه البخاري والرتمذي واللفظ له من حديث ابن عمر.
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال (احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة) رواه أمحد
والرتمذي وقال حسن صحيح.
ثالثاً :من حقوق أهل البيت.
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بعد هذه اجلولة املقتضبة على بعض ما ورد يف فضل آل النيب صلى اهلل عليه وسلم وأهل بيته
من أزواجه وذريته وقرابته ننتقل إىل ذكر حقوق أهل البيت عند أهل السنة واجلماعة:
واحلقوق َجع حق وهو الشيء املتأكد الذي ال ينبغي تركه واحلق قد يكون واجباً وقد يكون
مستحباً .واملقصود حبقوق أهل البيت ما أمر به الشرع جتاه أهل البيت ،فاحلقوق مرجعها
الكتاب والسنة ألن اهلوى اجملرد عن الدليل قد حيرف صاحبه إىل جانب الغلو أو جانب
التفريط .واحلق بينهما.
فمن حقوقهم:
-1

وجوب حمبتهم ومودهتم يف اهلل تعاىل ،فمن كان منهم صحابياً فإننا حنبه ونوده لصحبته
ولقرابته من النيب صلى اهلل عليه وسلم كأزواجه وبناته وعلي واحلسن واحلسني وأعمامه
العباس ومحزة وأبناء عمه كالفضل وابن عباس وغريهم.

ومن كان من القرابة وليس من الصحابة فإنا حنبه إلميانه باهلل وطاعته له واستقامته على السنة
وحنبه حمبة خاصة لقرابته من رسوله صلى اهلل عليه وسلم لقوله عليه الصالة والسالم وقد جاءه
العباس يشكو إليه جفاء بعض قريش (والذي نفسي بيده ال يؤمنون حىت حيبوكم هلل ولقرابيت).
أخرجه الرتمذي وابن ماجه.
ومعىن حيبوكم هلل أي ألجل اهلل ال أجل مصلحة دنيوية ،ومعىن لقرابيت  :أي ألجل قرابتهم
من النيب صلى اهلل عليه وسلم فمحبتهم ناشئة من حمبته صلى اهلل عليه وسلم.
وأما من كان من القرابة ولكنه ليس من أهل اإلسالم فإن قرابته ال تغِن عنه وال تنفعه شيئاً
ِ
كما قال تعاىل لنوح يف شأن ابنه (قَ َال يانُ ِ
صالِح) [هود:
س ِم ْن أ َْهل َ
ك إِنَّهُ َع َم ٌل َغْي ُر َ
َ ُ
وح إنَّهُ لَْي َ
 ]54فلم تنفعه القرابة مع الكفر  ،وكما قال تعاىل (إِ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم عِْن َد اللَّ ِه أَتْ َقا ُك ْم) [احلجرات:
 ]15وقال صلى اهلل عليه وسلم (من بطأ به عمله مل يسرع به نسبه) رواه مسلم.
 -9ومن حقوقهم توقريهم وإكرامهم دون غلو ومن صور إكرامهم أن الواحد منهم إذا
كان مع من هو مثله أو قريب منه يف العلم أو السن أو املنصب قُ ّدم عليه لفضل
نسبه فيكون له معه صدر اجمللس مثالً أو يُقدم إىل موضع التكرمي وحنو ذلك .كما
سيأيت النقل يف هذا عن أئمة الدعوة إن شاء اهلل.
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رابعاً :مكانة أهل البيت عند أهل السنة والجماعة.

أما مكانة أهل البيت عند أهل السنة واجلماعة فلهم عندهم املكانة العالية واملنزلة السامية
حيفظون فيهم وصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويتبعون يف توقريهم وإجالهلم وحمبتهم ما
ك ان عليه سلفهم الصاحل من الصحابة والتابعني هلم بإحسان فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم
أوصى أمته بأهل بيته خرياً فقال يوم غدير ُخم( :أذكركم اهلل يف أهل بييت أذكركم اهلل يف أهل
بييت أذكركم اهلل يف أهل بييت) أخرجه مسلم .
واملعىن أذكركم اهلل أن تتقوه يف أهل بييت بأن تذكروا ثواب من أَحبهم ووقرهم فتحبوهم ،وتتذكروا
عقوبة من أبغضهم وآذاهم فتجتنبوا بغضهم وأذيتهم.
وإليكم َجلةً من اآلثار والكلمات اليت توضح لنا مكانة آل البيت عند أهل السنة واجلماعة
ابتداء بأصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
فهذا أبو بكر يقول لعلي رضي اهلل عنه "والذي نفسي ِ
بيده لَقرابةُ رسول اهلل صلى اهلل عليه

إِل أ ْن أ ِ
َص َل من قرابَِيت " رواه البخاري.
وسلم ُّ
أحب َّ
و كان يقول " ارقُبُوا حممداً صلى اهلل عليه وسلم يف أهل بيته" رواه البخاري .ومعىن ارقبوا أي
احفظوا.
وكان يف ّدي احلسن بن علي بأبيه فكان حيمله على عاتقه وهو صيب صغري ويقول:
"بأيب شبيه بالنيب .ال شبيه بعلي" رواه البخاري.
نتوسل
هم إنَّا كنَّا َّ
وكان عمر الفاروق رضي اهلل عنه إذا خرج إىل صالة االستسقاء يقول " :اللَّ َّ
سق ْون"
إليك بنبيِّنا صلى اهلل عليه وسلم فتسقينا ،وإنَّا َّ
نتوس ُل إليك ِّ
بعم نبيِّنا فاس ِقنا ،قال :فيُ َ
رواه البخاري.
عمر العباس إكراماً له لشدة قرابته من النيب صلى اهلل عليه وسلم فهو أقرب الناس إليه
واختار ُ
أفضل منه ألن العم مبنزلة األب وهو أقرب من ابن
حىت من علي رضي اهلل عنه مع كون علي َ
العم.
إِل من ِ
إسالم اخلطاب لو أسلَ َم؛
لمت كان َّ
أحب َّ
وقال عمر للعباس( :واهلل ِإلسالَُمك يوم أس َ
َّ
أحب إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من إسالم اخلطاب) رواه ابن
ألن
إسالمك كان َّ
َ
إسحاق وعنه البيهقي يف دالئل النبوة (.)55/3
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مر بالعباس
ومن إجالل عثمان رضي اهلل عنه ألهل بيت النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه كان إذا ّ
وهو راكب نزل عن دابته إجالالً له وهكذا كان يفعل عمر أيضاً كما قيل .ذكره ابن كثري يف
تارخيه (. )952/13
احلسن واحلسني ويكرمهما قال ابن كثري يف تارخيه (: )125/11
وكان رضي اهلل عنه حيب
َ
وحيبُّهما ،وقد كان احلسن بن علي يوم
" وكذلك كان عثمان بن عفان يُك ِرُم احلسن واحلُسني ُ
حمصور عنده ومعه السيف متقلِّداً به ُجياحف عن عثمان _ أي يدافع
الدار وعثمان بن عفان
ٌ
علي وخوفاً عليه،
عنه_  ،فخشي عثمان عليه ،فأقسم عليه َلريِج َّ
عن إىل منزهلم؛ تطييباً لقلب ٍّ
رضي اهلل عنهم ".
وقال الشعيب صلى زيد بن ثابت رضي اهلل عنه على جنازة  ،مث قُّربت له بغلته لريكبها  ،فجاء

ابن عباس رضي اهلل عنهما فأخذ بركابه  ،فقال زيد  :خل عنك يا ابن عم رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم  ،فقال هكذا يفعل بالعلماء والكْباء" رواه ابن سعد يف الطبقات ()923/9
وقال ابن عبد الْب يف جامع بيان العلم وفضله (" : )935/1وزاد بعضهم يف هذا احلديث:
إن زيد بن ثابت كافأ ابن عباس على أخذه بركابه أن قبل يده وقال :هكذا أمرنا أن نفعل
2
بأهل بيت نبينا صلى اهلل عليه وسلم "
وأورد احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية ( )555/11أن احلسن بن علي دخل على معاوية
يف جملسه  ،فقال له معاوية  :مرحباً وأهالً بابن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،وأمر له
بثالمثائة ألف .
وملا ألّف علماء السنة كتب العقائد نصوا فيها على الواجب جتاه أهل البيت حىت يكون املسلم
على بصرية وبينة من أمره فيقوم بالذي عليه جتاههم دون إفراط وال تفريط.
ومن ذلك ما يلي النقول التالية:
أ -قال أبوجعفر الطحاوي يف عقيدته الشهرية (ص: )331 :
ِ ِ َّ ِ
اهر ِ
اب رس ِ
َحسن الْ َقوَل ِيف أ ْ ِ
ول اللَّ ِه َ َّ َّ ِ َّ
ات ِم ْن ُك ِّل
َص َح َ ُ
" َوَم ْن أ ْ َ َ ْ
صلى اللهُ َعلَْيه َو َسلمَ َوأ َْزَواجه الط َ
ِ
ِِ
ئ ِمن الن َِّف ِ
ني ِم ْن ُك ِّل ِر ْج ٍ
َدنَ ٍ
اق"
س َوذُِّريَّاته الْ ُم َقدَّس َ
س فَ َق َد بَِر َ َ
 - 2وقال وهذه الزيادة من أهل العلم من ينكرها.
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ب -وقال اإلمام احلسن بن علي الْبهباري يف شرح السنة (ص( : )51 :واعرف لبِن
هاشم فضلهم  ،لقرابتهم من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،واعرف فضل
قريش والعرب  ،وَجيع األفخاذ  ،فاعرف قدرهم وحقوقهم يف اإلسالم  ،وموىل
القوم منهم  ،وتَع ِرف لسائر الناس حقهم يف اإلسالم  ،واعرف فضل األنصار
ووصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فيهم  ،وآل الرسول فال تنساهم ،
واعرف فضلهم وكرامتهم).
اجب على كل مؤمن ومؤمنة حمبة أهل
ج -وقال اآلجري يف كتاب الشريعة (( : )9924/3و ٌ
بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،بنو هاشم :علي بن أيب طالب وولده وذريته ،
وفاطمة وولدها وذريتها  ،واحلسن واحلسني وأوالدمها وذريتهما  ،وجعفر الطيار وولده وذريته ،
ومحزة وولده  ،والعباس وولده وذريته رضي اهلل عنهم  ،هؤالء أهل بيت رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم ،واجب على املسلمني حمبتهم وإكرامهم واحتماهلم وحسن مداراهتم والصْب
عليهم والدعاء هلم).
د -وقال املوفق ابن قدامة املقدسي يف ملعة االعتقاد (ص( : )53 :ومن السنة الرتضي عن
أزواج رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم أمهات املؤمنني املطهرات املْبءات من كل سوء ،
أفضلهم خدجية بنت خويلد  ،وعائشة الص ّديقة بنت الص ّديق اليت برأها اهلل يف كتابه  ،زوج
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم يف الدنيا واآلخرة  ،فمن قذفها مبا برأها اهلل منه فهو كافر باهلل
العظيم)
ه  -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة الواسطية (ص ( : )94 :وحيبون أهل بيت
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ويتولوهنم  ،وحيفظون فيهم وصية رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم).
و_ وقال أيضاً رمحه اهلل يف منهاج السنة ( ( : )322/5وال ريب أ ّن آلل حممد صلى اهلل عليه
وآله وسلم حقاً على األم ة ال يشركهم فيه غريهم  ،ويستحقون من زيادة احملبة واملواالة ما ال
يستحقه سائر بطون قريش).
ز_ وقال احلافظ ابن كثري يف تفسريه ( ( : )931/2وال تُن َك ُر الوصاة بأهل البيت  ،واألمر
باإلحسان إليهم واحرتامهم وإكرامهم  ،فإهنم من ذرية طاهرة من أشرف بيت ُوجد على وجه
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األرض فخراً وحسباً ونسباً  ،وال سيما إذا كانوا متّبعني للسنة النبوية الصحيحة الواضحة اجللية
 ،كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه  ،وعلي وأهل ذريته رضي اهلل عنهم أَجعني) اه .
جمدد ما اندرس من معامل الدين يف زمانه
و على هذه السنة املستقيمة والطريقة القومية سار ُ
اإلمام األواب حممد بن عبد الوهاب رمحه واهلل ومن ذلك قوله رمحه اهلل يف رسالة له يعاتب
فيها بعض الناس ل ّما علم أهنم أنكروا على أحد األشراف املنتسبني آلل البيت تقبيل الناس
يده ولبسه اللون األخضر يف ذلك الزمان ،فقال كما يف الدرر السنية (« : )31/2فقد ذكر
ِل عنكم أن بعض اإلخوان تكلم يف عبد احملسن الشريف يقول :إن أهل احلسا حيبون على
يدك وأنك البس عمامة خضراء .واإلنسان ال جيوز له اإلنكار إال بعد املعرفة ،فأول درجات
اإلنكار معرفتك أن هذا خمالف ألمر اهلل ،وأما تقبيل اليد فال جيوز إنكار مثله ،وهي مسألة
فيها اختالف بني أهل العلم ،وقد قبَّل زيد بن ثابت يد ابن عباس وقال( :هكذا أمرنا أن نفعل
بأهل بيت نبينا) وعلى كل حال فال جيوز هلم إنكار كل مسألة ال يعرفون حكم اهلل فيها ،وأما
يقصر يف حقهم
متييزا ألهل البيت؛ لئال يظلمهم أحد أو ّ
لبس األخضر فإهنا أحدثت قدميًا ً
من ال يعرفهم ،وقد أوجب اهلل ألهل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على الناس حقوقًا
فال جيوز ملسلم أن يسقط حقهم ويظن أنه من التوحيد ،بل هو من الغلو »...اه
وقال رمحه اهلل يف رسالة أخرى له كما يف الدرر السنية (" : )34 /1والواجب على الكل منا،
ني
َخ َذ اللَّهُ ِميثَ َ
اق النَّبِيِّ َ
{وإِ ْذ أ َ
ومنكم :أنه يقصد بعلمه وجه اهلل ،ونصر رسوله كما قال تعاىلَ :
ول مصد ٌ ِ
ِ ِ
اب و ِحك ٍ
ِ ِ ٍ
ص ُرنَّهُ} اآلية،
ِّق ل َما َم َع ُك ْم لَتُ ْؤمنُ َّن بِه َولَتَ ْن ُ
ْمة ُمثَّ َجاءَ ُك ْم َر ُس ٌ ُ َ
لَ َما آتَْيتُ ُك ْم م ْن كتَ َ َ
[سورة آل عمران آية . ]21 :فإذا كان سبحانه قد أخذ امليثاق على األنبياء إن أدركوا حممدا
صلى اهلل عليه وسلم ،على اإلميان به ،ونصرته ،فكيف بنا يا أمته؟ فال بد من اإلميان به ،وال
بد من نصرته ،ال يكفي أحدمها عن اآلخر ،وأحق الناس بذلك ،وأوالهم به أهل البيت ،الذي
بعثه اهلل منهم ،وشرفهم على أهل األرض ،وأحق أهل البيت بذلك من كان من ذريته صلى
اهلل عليه وسلم .والسالم".
ومن شواهد حمبته وتوقريه ألهل البيت ترضيه عنهم إذا ذكرهم ،وإيراده األحاديث الواردة يف
فضلهم يف كتبه ،ونقله أقوال فقهائهم وعلمائهم يف املسائل الفقهية ،والنص على فضائل
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أعياهنم  ،وال غرابة يف ذلك فهو إمام سنة يتبع كتاب اهلل وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وما كان عليه سلف األمة.
ومن لطائف سريته رمحه اهلل أنه مسى غالب أوالده بأمساء أهل البيت يقول العالمة
احملدث الشيخ عبد احملسن العباد البدر حفظه اهلل يف كتابه فضل أهل البيت (ص: )52 :
" َّأما شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل فله ستَّةُ بنني وبنت واحدة ،وهم عبد اهلل
وعلي وحسن وحسني وإبراهيم وعبد العزيز وفاطمة ،وكلُّهم بأمساء أهل البيت ما عدا عبد
َّيب صلى اهلل عليه وسلم ،والباقون علي وفاطمة وحسن وحسني:
العزيز ،فعبد اهلل وإبراهيم ابنا النِ ِّ
صهره وبنته صلى اهلل عليه وسلم وسبطاه".اه
وعلى هذا سار أبناؤه وتالميذه ومن خترج من مدرسته املباركة إىل يومنا هذا ،وعلى سبيل املثال
فقد قال أبناؤه مع الشيخ محد بن ناصر يف جواب هلم كما يف الدرر السنية (: )959/1
"أهل البيت -رضوان اهلل عليهم -ال شك يف طلب حبهم ومودهتم ،ملا ورد فيه من كتاب
وسنة ،فيجب حبهم ومودهتم ،إال أن اإلسالم ساوى بني اخللق ،فال فضل ألحد إال بالتقوى،
وهلم مع ذلك التوقري والتكرمي واإلجالل ،ولسائر العلماء مثل ذلك ،كاجللوس يف صدور
اجملالس ،والبداءة هبم يف التكرمي ،والتقدمي يف الطريق إىل موضع التكرمي ،وحنو ذلك ،إذا تقارب
أحدهم مع غريه يف السن والعلم".
وقال العالمة عبد الرمحن بن ناصر السعدي يف التنبيهات اللطيفة (ص( : )112 :فمحبة
أهل بيت النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم واجبة من وجوه  ،منها:
أوالً :إلسالمهم وفضلهم وسوابقهم.
ومنها :ملا متيّزوا به من قرب النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم واتصاهلم بنسبه.
حث عليه ور ّغب فيه.
ومنها :ملا ّ
وملا يف ذلك من عالمة حمبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم).
وقال الشيخ صاحل الفوزان-حفظه اهلل -يف معرض كالمه عن عقيدة أهل السنة يف شرح
الواسطية (ص" : )132 :يتولون َجيع املؤمنني ال سيما السابقني األولني من املهاجرين
واألنصار ،والذين اتبعوهم بإحسان .ويتولون أهل البيت ،ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم
ومنزلتهم ،ويرعون حقوق أهل البيت اليت شرعها اهلل هلم.
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ويتْبءون من طريقة الروافض الذين يسبّون الصحابة ويطعنون فيهم ،ويغلون يف حق علي بن
أيب طالب وأهل البيت.
ومن طريقة النواصب الذين ينصبون العداوة ألهل البيت ويكفروهنم ويطعنون فيهم" .اه
ومما تقدم يتبني أن طريقة أهل السنة واجلماعة ختالف طريقيت الغالة واجلفاة:
أما الغالة فعلى رأسهم الروافض الذين يغلون يف علي رضي اهلل عنه وكثري من ذريته فيصرفون
هلم العبادة كالدعاء واالستغاثة واالستعاذة والذبح والنذر ويعقتدون فيهم تصريف الكون وتدبري
األمر .ويعتقدون ألفراد منهم العصمة.
وليس هذا من احملبة الشرعية وال التوقري الشرعي يف شيء وإن مسي حمبة أو توسالً أو توقرياً
وتقديراً .بل األدلة الشرعية تنهى عن الغلو كما قال تعاىل (ياأ ََ ْهل الْ ِكتَ ِ
اب َال تَ ْغلُوا ِيف ِدينِ ُك ْم
َ
َ
احلَ َّق) [النساء ]121 :وقال صلى اهلل عليه وسلم (إياكم والغلو يف
َوَال تَ ُقولُوا َعلَى اللَّ ِه إَِّال ْ
الدين فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين) رواه ابن ماجه.
وأدلة الكتاب والسنة طافحة بالنهي عن صرف شي من العبادة لغري اهلل تعاىل ولو بدعوى
َّ ِ
ين َّاختَ ُذوا ِم ْن ُدونِِه أ َْولِيَاءَ َما نَ ْعبُ ُد ُه ْم إَِّال
اختاذهم وسائل ووسائط إىل اهلل كما قال تعاىل ( َوالذ َ
لِيُ َقِّربُونَا إِ َىل اللَّ ِه ُزلْ َفى إِ َّن اللَّهَ َْحي ُك ُم بَْي نَ ُه ْم ِيف َما ُه ْم فِي ِه َخيْتَلِ ُفو َن إِ َّن اللَّهَ َال يَ ْه ِدي َم ْن ُه َو
ِ
ِ ِ
ِ
ضُّرُه ْم َوَال يَْن َف ُع ُه ْم
َّار) [الزمر ]5 :وقال تعاىل ( َويَ ْعبُ ُدو َن م ْن ُدون اللَّه َما َال يَ ُ
َكاذ ٌ
ب َكف ٌ
ِ
السماو ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ات َوَال ِيف ْاأل َْر ِ
ض
َويَ ُقولُو َن َه ُؤَالء ُش َف َع ُاؤنَا عْن َد اللَّه قُ ْل أَتُنَبِّئُو َن اللَّهَ مبَا َال يَ ْعلَ ُم يف َّ َ َ
ُسْب َحانَهُ َوتَ َع َاىل َع َّما يُ ْش ِرُكو َن) [يونس.]12 :
وكان أئمة أهل البيت من أشد الناس مسارعة إىل النهي عن الغلو يف رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم أو يف أحد من أهل البيت ففي املخلصيات ( )553/1بسند حسنه احلافظ ابن حجر
يف الفتح ( )923/19أن علياً رضي اهلل عنه حرق قوماً غلوا فيه فقالوا "أنت ربنا وخالقنا
ورازقنا" وأقره ابن عباس على استحقاقهم القتل ولكن مل يوافقه على التحريق ففي صحيح
َن َعلِيًّا َر ِضي اللَّهُ َعْنهَُ ،حَّر َق قَ ْوًما ،فَبَ لَ َغ ابْ َن َعبَّ ٍ
البخاري عن عكرمة أ َّ
ت أَنَا
اس فَ َق َال :لَْو ُكْن ُ
َ
َّيب صلَّى اهلل َعلَْي ِه وسلَّم قَ َال« :الَ تُع ِّذبوا بِع َذ ِ
ُحِّرقْ ُه ْم ِأل َّ
اب اللَّ ِه» َولََقتَ ْلتُ ُه ْم َك َما قَ َال
َ ُ َ
َن النِ َّ َ
ُ
َملْ أ َ
ََ َ
َّل ِدينَهُ فَاقْ تُلُوهُ».
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَ « :م ْن بَد َ
النِ ُّ
َّيب َ
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وقال سهيل ابن أيب سهل قال " :رآين احلسن بن احلسن بن علي ابن أيب طالب -رضي اهلل
عنهم -عند القْب ،فناداين ،وهو يف بيت فاطمة -رضي اهلل عنها -يتعشى ،فقال :هلم إىل
العشاء .فقلت :ال أريده .فقال :ما ِل رأيتك عند القْب؟ فقلت :سلمت على النيب صلي اهلل
عليه وسلم .فقال :إذا دخلت املسجد فسلم .مث قال :إن رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم قال:
ال تتخذوا قْبي عيدا ،وال تتخذوا بيوتكم مقابر ،وصلوا علي فإن صالتكم تبلغِن حيثما كنتم،
لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ،ما أنتم وبِن باألندلس إال سواء "
أخرجه سعيد بن منصور يف سننه .فهذا هدي سادات أهل البيت علي وابن عباس واحلسن
بن احلسن يف الزجر عن الغلو يف اخللق ولو كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو يف أهل
بيته.
ومن االحنرافات اخلطرية عند الرافضة يف قضية أهل البيت دعواهم أن الوالء هلم يستلزم الْباءة
من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال نفراً يسرياً ،وال شك أنه تقرير يفضي إىل هدم
اإلسالم من أصله ألن إسقاط الصحابة يعِن رد ما نقلوه من الكتاب والسنة ولذا قال أبو زرعة
الرازي كلمته املشهورة اليت أخرجها اخلطيب يف الكفاية ص )52 :وفيها يقول :
«إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاعلم أنه زنديق
 ,وذلك أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم عندنا حق  ,والقرآن حق  ,وإمنا أدى إلينا هذا القرآن
والسنن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ,وإمنا يريدون أن جيرحوا شهودنا ليبطلوا
الكتاب والسنة  ,واجلرح هبم أوىل وهم زنادقة».
وقد تقدمت نبذة خمتصرة توضح العالقة العظيمة القائمة على احملبة واملودة بني أهل البيت وبني
أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال سيما بينهم وبني أيب بكر وعمر وعثمان وعائشة
رضي اهلل عن اجلميع مما يدل على كذهبم وإفكهم يف هذا الباب كما هي عادهتم اليت ال
يكادون ينفكون عنها والعياذ باهلل.
وأما اجلفاة يف أهل البيت فهم املعروفون بالنواصب الذين يبغضون أهل البيت ويعادوهنم ومنهم
اخلوارج الذين كفروا علياً وقاتلوه ،ومنهم كثري من الرافضة الذين يبغضون بعض أهل البيت
كالعباس وذريته.
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فكال الطائفتني الغالة واجلفاة ممن ضل سواء السبيل وصدق فيهم قول علي رضي اهلل عنه :
يف رجالن ُم ْف ِرط يف حيب ومفرط يف بغضي) روان ابن أيب عاصم يف السنة بإسناد
(يهلك ّ
حسن .يعِن بقوله (رج الن) أي صنفان من الناس ،وقوله (مفرط يف حيب) أي جتاوز احلد
الشرعي يف علي رضي اهلل عنه بسبب حبه له حىت جعله نداً هلل أو ادعى له مقام النبوة أو
ادعى له العصمة ،وحنو ذلك من أنواع الغلو .وقوله (مفرط يف بغضي) أي وصل به البغض
فسقه أو شتمه أو آذاه كما وقع من اخلوارج والنواصب والعياذ باهلل ،وأما وقع
إىل أن ك ّفره أو ّ
بينه بني بعض الصحابة فإنه من باب التأويل وكلهم جمتهد فما بني جمتهد مصيب له أجران،
وجمتهد خمطئ له أجر االجتهاد وذنب اخلطأ مغفور له.
وما أكثر اخللق الذين وقعوا يف إحدى هاتني الضاللتني واملوفق من توىل َجيع أصحاب نبيه
صلى اهلل عليه وسلم وتوىل أهل االستقامة من أهل بيته دون غلو يف أحد منهم وال تفريط وال
تقصري يف حق أحد منهم كما قال العالمة حممود شكري األلوسي رمحه اهلل يف تفسري روح
كل من اآلل واألصحاب يف طريف التفريط
املعاين (( : )59/93والكثري من الناس يف حق ٍّ
واإلفراط  ،وما بينهما هو الصراط املستقيم  ،ثبتنا اهلل تعاىل على ذلك الصراط)
ويقول العالمة صديق حسن خان رمحه اهلل الدين اخلالص (" : )529/5وهذه احملبة هلم واجبة
متحتمة على كل فرد من أفراد األمة  ،ومن ُح ِرمها فقد ُحرم خرياً كثرياً  ،ولكن البد فيها من
ِ ()3
وفرط فيها قوم فهلكوا ".
لَْفظ اإلفراط والتفريط  ،فإن قوماً غلوا فيها فهلكوا ّ ،
مث أختم هذه الكلمة بتنبيهني اثنني:
التنبيه األول:
أنه ملا كان االنتساب ألهل البيت شرفاً عظيماً فقد جترأ كثري من الناس فانتسبوا إليهم كذباً
ليتحصلوا هبذه النسبة شيئاً من احلظوظ الدنيوية من جاه أو مال أو منصب  ،وهذا من كبائر
الذنوب لقوله صلى اهلل عليه وسلم " ليس ِمن ٍ
رجل َّادعى لغري أبيه وهو يَعلَمه إالَّ كفر باهلل،
مقع َده من النار " متفق عليه .والكفر يف احلديث
نسب َّ
فليتبوأ َ
ومن َّادعى قوماً ليس له فيهم ٌ
َ
كفر أصغر.

 - 3من لفظ الشي أي قذفه ورماه ويعِن به الشيخ الرتك  ،أي ال بد من ترك اإلفراط والتفريط.
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الثاين :أنه ال حرج أن تُزوج اهلامشية من غري بِن هاشم فمن األخطاء الكبرية الضارة أن ُمتنع
اهلامشية عن الزواج باملرضي دينُه وخلُقه من غري بِن هاشم فالنيب صلى اهلل عليه وسلم ّزوج
وزوج أبا العاص بن الربيع ابنته زينب وهو ليس
عثمان برقية وأم كلثوم وهو ليس هبامشي ّ ،
وعمر ليس هبامشي .نسأل
هبامشي ،وزوج ُّ
عمر بن اخلطاب بنته َّأم كلثوم ُ
علي بن أيب طالب َ
اهلل أن يوفق من ابتلي هبذه العادة القبيحة أن يتوب منها وأن يكف عضله وإضراره مبولياته.
هذا وصلى اهلل وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحبه.

