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 ةـدمـقـامل 
احلمد هللا رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصيل وأسـلم عـىل املبعـوث رمحـة 

  .. بإحسان إىل يوم الدين للعاملني، وعىل آله الطيبني الطاهرين، وأصحابه الغر امليامني، ومن اتبعهم 
 دـعـا بـأم

ت حكمة املوىل سبحانه وعدله يف املخلوقات عندما خلقها أن يفاضل بـني مـا خلـق فقد اقتض
وأوجد، فاختص بالقرب منه أرشف األشياء، وأعالها قدرا، وأكرمها حمتدا، فكان العـرش الـذي 
استوى اهللا عليه من أعظم ما خلق، وكان جربيل عظيم املالئكة وأرشفهم وأعالهـم، واخـتص اهللا 

ّصفوهتم وأفـضلهم ليبلغـوا أرشف األمـور وأجلهـا، وهـم األنبيـاء والرسـل، سبحانه من البرش  ّ
فأرسلهم اهللا سبحانه لتبليغ أمره وتعليم اخللق رشعه، واختـار مـن بـني أنبيائـه ورسـله صـفوهتم 

 خليال وصفيا له سبحانه وتعاىل؛ كام قـال صوأكرمهم، سيد األولني واآلخرين حممد بن عبد اهللا 
َّإن ا« :ص ْ وجل اصطفى كنانة من ولد إسمعيل عليه الصالة والسالم، واصطفى قريشا من  عزهللاِ ْ ْ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ًِ َ َ ُْ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ

ٍكنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاين من بني هاشم َ َ ٍ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ َ َ ْ ْ ْ َِ ٍ َ َ َ« )١(. 
أال وهي تبليغ واختار اهللا لنبيه أفضل األصحاب للقيام معه بأعباء أعظم مهمة وأرشف رسالة 

ِهذا الدين ومحل لوائه إىل العاملني، فعن عبد ا ْ ْ ٍ بن مسعود هللاََ ُ ْْ َ ِقال َ َّإن ا«: َ ِ نظـر يف قلـوب العبـاد، هللاِ َِ ْ ُ ُ َِ ِ َ َ
ٍفوجد قلب حممد  َّ َ ُ َ َ َْ َ َخري قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر  صََ َّ َ َْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ َ ْ ُ ْ ََ ِ َ ِيف قلوب العباد َ َِ ْ ُ ُِ ِ

َبعد قلب حممد، فوجد قلوب أصحابه خري قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عىل دينه، فـام  َ َ ْ ْ ََّ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َ َ ُُ ِّ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ َِ َ َِ َِ َ َ
َرأى املسلمون حسنا فهو عند ا ْ ًِ َ ُ ََ َ َُْ ُ ْ َِ َ حسن، وما رأوا سيئا فهوهللاَ ُ ِّ ْ َ ٌ ََ ً َ َ َ َ عند اََ ْ ٌ سيئهللاِ َِّ«)٢(. 

                                                                                                                         

 ).٦٠٧٧(رقم  ، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي:  رواه مسلم١)(
 . وحسن الشيخ شعيب األرنؤوط إسناده)٣٦٠٠ :رقم( مسند ابن مسعود :  رواه اإلمام أمحد)٢(
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 وجعـل هلـم ،بأن جعل اهللا نسبه وكل ما اتـصل بـه مباركـا صّوزاد الترشيف وتم مع النبي  
 ومـن ثـم كـان الـرشف كـل ، ما التزموا الـرشع احلنيـفالسيادة والريادة واألسبقية يف أمور كثرية

  .ص، وبام وافق أمره ورشعه  صالرشف بام اتصل بآل بيته
ّ عىل اإلنسان أن ييرس له التعرف عىل أحوال وأخالق وصفات من حيبهم ويتعلق ومن نعمة اهللا

 صإلظهار التعلـق واالرتبـاط بحبيبـه، وهـل هنـاك أحـب مـن النبـي له ًهبم؛ ليكون هذا سبيال 
 ؟لنتعرف عىل أحواله وصفاته وأقواله وأفعاله

 عىل املحيطـني بـه،  أيضا أن نتعرف كذلكصّومن داللة اإلجالل واحلب الصادق منا للنبي 
 يف دعوتـه، صّالذين خصهم اهللا سـبحانه باالنتقـاء والرعايـة والرتبيـة، ليكونـوا منـارصين لـه 

 وأخالقهـم ، الـذين علـم اهللا سـبحانه صـفاهتم صوحاملني للواء الرشيعة معه، ومـن بعـده 
 ذكـرهم يف ّخلـدأ و،ق إليه، وميزهم بالرىض واحلبوكريم فعاهلم، فوفقهم ليكونوا مع أحب اخلل

 ..أصدق كتاب وأبينه وهو كتابه العزيز 
 ومن املعلوم أن كلمة الصحبة هذه إطالق عام شامل آلل بيت النبـي وغـريهم مـن الـصحابة

.  الذين عارصوا رسول اهللا والتقوا به مؤمنني بدعوته ومضحني يف سبيلها بالغـايل والنفـيسالكرام
 . ًبيهم قام بنيان الدين شاخما قويا عزيزا منيعاوتضحياهتم مع نالكرام وبجهود هؤالء الصحابة 

من منح وعطايا إال أن بعـض  ، من آله وصحابته صومع ما حبا اهللا سبحانه منارصي نبيه 
طالع عىل سـرية تلـك العـصبة ااملسلمني يف زمننا املعارص حيتاج إىل مزيد علم، وإمعان نظر، وكثري 

 ليتعلم ما يتعلق هبم يف حياهتم من وثيق ارتباط ؛واء اإلسالماملباركة، وعىل ذلك اجليل املثايل محلة ل
 ألمهيـة شـأهنم مـن جهـة التـصاقنا بفهمهـم ،صفيام بينهم، ويتعرف عىل أعامهلم يف زمن النبـي 

 .وسريهتم يف الرشع احلكيم 
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 بـاقرتاح كـريم »مفاهيم حول اآلل واألصـحاب «ومن هذا املنطلق املهم جاء هذا الكتاب  
اخلــرايف، حفظــه اهللا ورعــاه، رئــيس مــربة اآلل اجلــار اهللا عبــد املحــسن / الــدكتور مــن األســتاذ

ً ليكون إضافة ملا سبق من كتب ومؤلفات يف املجال النافع، ومجعا ملا .واألصحاب يف دولة الكويت
ًتناثر فيها مما يتعلق بتلك اجلامعة املباركة، ومذكرا بـام يتعلـق بـسرية اآلل والـصحابة  ّ وكاشـفا ،ً 

 ،يف املـربة   ملنهجهم العظيم، مع ما سبق إصداره مما يتعلق بسرية اآلل واألصحاب ًاًومعلام ومبين
ًوليكون إهداء متواضعا لكل اجلهات الرسمية واألهلية التي تتبنى  مناهج شـاملة ومنظمـة ليـتعلم ً

اآلل  حيـث ،خاصـةب مـن هـدي اإلسـالم عامـة والكتـاب والـسنة ممـا تيـرس هلـا وبناهتا أبناؤه
 وحيـث احلاجـة املاسـة ملعرفـة هـدهيم ،واألصحاب خري نموذج لإلسالم وهلدي الكتاب والسنة

ذكـاء املـشكل الطـائفي  إل– مع األسـف – تراثهم مادة يتم توظيفها أضحى فيه يف وقت الصحيح
 كيف صاملحب للنبي نت هذه املربة خري وسيلة إلعالم اليوم، فكاالذي نشهده من حولنا يف عامل 

أن يمر عـن و ال بد  الفاضلة سبيل فهم الدين الفهم الصحيح وبلوغ الرتب العالية من األخالقأن
 .  رضوان اهللا عليهم رسول اهللا آل بيتومنهم ،طريق الصحابة 

 . وأسكنهم فسيح جناته إنه ويل ذلك وموالهبارك اهللا يف جهودها وأعامهلا والقائمني عليها
 
 

 الـمـربة                   
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 :ًما عموأمهية دراسة التاريخ: ًأوال 
التاريخ سجل األمم الصادق وديواهنا القائم ومرآهتا الناصعة التي تعكـس ماضـيها وتـرتجم 
حارضها وتستلهم من خالله مستقبلها، كام أنه مثري هنضة األمم ومنقـذها مـن كبواهتـا وعثراهتـا، 
 وهو ذاكرة اجلنس البرشي ومستودع جتاربه وخمزن أرساره وخفاياه، وما من أمة إال وحتـرص عـىل

ًتدوين ما وقع هلا من حوادث، خريا كانت أو رشا  ً . 
ًقا صحيحا، دًلذا كان من األمهية بمكان االهتامم به، واحلفاظ عليه، ونقله إىل األجيال نقال صا ً

ًبحيث يكون نرباسا وهاديا هلم يف حارضهم ومستقبلهم  ً. 
بالسابقني، وإن كان جيمع بـني ًفتاريخ األمة إن كان حيوي جمدا فهو دافع ملستقبلها لألمام أسوة 

ًصفحاته ذال وعارا فهو موضع عظة وعربة للحارضين وحمذرا هلم مما وقع فيه األسالف البائدون،  ً ً
 .ٍويف كل خري

ولقد قرر علامء التاريخ والسري أن أي أمة تفقد تارخيهـا وتتنكـر ملاضـيها وتراثهـا فإهنـا تفقـد 
والـشعوب التـي . ،  فمن فقد أمسه فقد يومه وغدهكذلك ذاتيتها وخاصيتها، حارضها ومستقبلها
 . بوجوده ومتوت بانعدامها حتي،ال تاريخ هلا ال وجود هلا، إذ به قوام األمم

 -: بأنيمكننا القولتاريخ يف حياة األمم عموما فإنه الدراسة ولو حاولنا أن نبحث عن أمهية 
ن من معرفة حقُيالتاريخ املوثق  -١ ومـا صـاحبها   ومدى صدقهاائق األحداث والوقائعمكِّ

 .من تغريات وجمريات
عني عىل معرفة حال األمم والشعوب، من حيـث القـوة والـضعف، والعلـم واجلهـل، ُي -٢

 .والنشاط والركود، ونحو ذلك من صفات األمم وأحواهلا
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ز القدوات الصاحلة التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، وتركـت صـفحات بيـضاء ربُي -٣ 
 . مر األيام والسننيُناصعة، ال تنسى عىل

 .فيه شحذ للهمم، وبعث للروح من جديد، وتنافس يف اخلري والصالح والعطاء -٤
 :أمهية دراسة التاريخ اإلسالمي: ًثانيا

 : منها يف عدة أمور بجانب ما سبقتلخصإن أمهية دراسة التاريخ اإلسالمي يمكن أن 
وقـت الطلـب و ،مخ مولـدهحيـث تـاريعني عىل معرفة تـاريخ الـرواة، مـن ُت ن دراستهأ -١

واللقاء، والرحلة يف طلب العلم، واالخـتالط والتغـري، وسـنة الوفـاة، وحـال الـراوي مـن جهـة 
 .الصدق والعدالة

عني عىل معرفة املتعارصين من الناس، ويسهم يف حتديد الصواب من اخلطـأ حـال تـشابه ُت -٢
 .األسامء واالشرتاك فيها

م اخلـرب املتقـدم مـن َعلـُنسوخ، إذ عن طريقه، ومن خاللـه ي أمهية يف معرفة الناسخ واملا هل-٣
 .املتأخر

ن من معرفة حقائق األحداث والوقائع ومدى صدقهاُمت -٤   كـام حـصل يف كتـاب أشـاعه ،كِّ
 ،ب أسقط فيه اجلزية عن أهل خيرب، وفيه شهادة معاوية و سعد بـن معـاذ صاليهود أن النبي 

د الفتح، و سعد قد مات يـوم بنـي قريظـة، ـعـأن معاوية أسلم بد التحقيق والتدقيق يتبني لنا ـوعن
 .قبل خيرب بسنتني، وهبذا نعلم عدم مصداقية هذا اخلرب

ُ صورة حية للواقع الذي طبق فيه اإلسالم، وبمعرفته نقف عـىل اجلوانـب املـرشقة يف تقدم -٥
 .نبها واالبتعاد عنهاًتارخينا فنقتفي أثرها، ونقف أيضا عىل اجلوانب السلبية فيه فنحاول جت
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M  >  =  <  ;  :  9 : التاريخ عظات وعـرب، وآيـات ودالئـل، قـال تعـاىليف  -٦ 

B   A @  ?L)١(. 
 للمستقبل عىل ضوء السنن الربانية الثابتـة التـي ال تتغـري وال تتبـدل استرشافيف التاريخ  -٧

 .وال حتايب أحدا
لـسابقني، واحلـذر مـن املزالـق التـي تـم  ومن أهم ما تفيده دراسة التاريخ معرفة أخطاء ا-٨

ال « :أنـه قـال ص عن النبي ًالوقوع فيها عرب التاريخ، أخذا باهلدي النبوي فيام يرويه أبو هريرة 
 .)٢(»يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني

 :اإلسالميمن أهداف دراسة التاريخ : ًثالثا
 عن أمم غابرة، أو لون مـن ألـوان إن دراسة تارخينا اإلسالمي ليست جمرد رسد حلكايات بائدة

التلهي والسمر وضياع األوقات واسـتفراغ الطاقـات، بـل إن دراسـة التـاريخ بأحداثـه وقـسامته، 
 وآثار كريمة مباركة يف حياة املسلمني عامة، وخاصـة يف ،بمحنه وإحنه، ومنحه ومننه، هلا فوائد مجة

 :)٣( ومن تلك الفوائد،جانب تاريخ اآلل واألصحاب 
 
 
 

                                                                                                                         

 .»٢٩«اآلية عام سورة األن) ١(
كتـاب الزهـد :  ومـسلم»٥٧٨٢«كتاب األدب، باب ال يلدغ املـؤمن مـن جحـر مـرتني رقـم : رواه البخاري) ٢(

 .»٧٦٩٠« رقم والرقائق، باب ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني
  .)املدخل إىل علم التاريخ( :  بترصف من رسالة الدكتور حممد بن صامل السلمي)٣(
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 . التعرف عىل معامل تاريخ اإلنسانية- ١ 
 -:ومن تلك املعامل

السالم ودعوهتم ألقوامهم، وموقـف النـاس مـنهم، و معرفة تاريخ األنبياء عليهم الصالة –أ 
وجهاد األنبياء جتاه املكذبني للحق الذي جاءوا به، وماذا كان مصري املكذبني لألنبيـاء واملرسـلني، 

 ؟من هبم وصدقهموما هي عاقبة الرسل ومن آ
خـاتم األنبيـاء،  ص، وذلك باعتبار أن النبي  وصحبه  ص  التعرف عىل سرية النبي –ب 

 . وحياته ترمجة عملية هلذه الرشيعة ،ورشيعته ناسخة ملا قبلها
، يف زمن اخللفاء الراشدين بوجه خاص، ومن جاء ف عىل تاريخ اآلل والصحابة ُّرالتع –ج 

يدلنا عىل مدى حرصهم عىل محل األمانـة وأدائهـا عـىل الوجـه األكمـل حيث بعدهم من التابعني 
 . وحيملنا عىل االقتداء هبم واقتفاء آثارهم، طريةًحتى وصلت إلينا غضة

ّ معرفة أثر اإلسالم يف حياة البرشية، وهـذا يعـد مـن أهـم املعـامل التـي ينبغـي العنايـة هبـا –د 
غري  أحدثه اإلسالم من آثار هائلة يف حياة البرشية، حيث والرتكيز عليها يف الدراسات التارخيية، ملا

ًوقد رأينا أثره واضحا األعراف القبلية املخالفة للرشيعة الربانية، طمس معامل  اجلاهلية ووجه احلياة
 .يف استقرار ونامء املجتمعات التي حكمت اإلسالم يف حياهتا

 ودورهـا يف تـشويه صـورة العالقـة  العلم بمقدار جنايـة الـشبهات واألفكـار الباطنيـة؛– هـ
ّ هلا تعد مـن األركـان املهمـة ، وكيف أن مقاومة اآلل والصحابة املباركة بني اآلل والصحابة 

 نغفل عنها، حيت يتعرف اإلنسان عىل أمهية دراسة هذه اجلوانب، لتعلق الـدين هبـا، أالالتي ينبغي 
 .وليتفادى مواطن الباطل
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 .  معرفة السنن الربانية- ٢ 
من الثمرات العظيمة التي يستفيدها القارئ للتاريخ أن يعلم أن هللا سـبحانه سـننا يف خلقـه ال 
تتبدل، وقوانني ثابتة منضبطة ال تتخلف، أرشدنا يف كتابه الكـريم إىل فهمهـا، وإىل كيفيـة التعامـل 

 M m  l  k    j  i  h  g  f : ّمعها، وطلب منا التعرف عليها، ويف ذلك قال تعـاىل

  r  q   p     o  nL)هناك سنن جارية رشعية، متعلقـة بـأمر اهللا وهنيـه ووعـده ف ،)١
 .ووعيده، مثل نرصه ألوليائه، وإهانته ألعدائه، وابتالئه لبعض عباده املؤمنني 

 .ربط بني فصوهلااملساعدة واإلعانة عىل فهم تسلسل األحداث التارخيية وال - ٣
ن ما هتـدف إىل  حتديـد البدايـة لتـصور جمريـات األمـور هتدف دراسة التاريخ اإلسالمي ضم

 وذلك ألن النظر يف بدايات الوقـائع معـني مهـم ملعرفـة التارخييولفهم وقوع احلوادث وتسلسلها 
وإدراك خواتيمها، وثمرة من الثمرات األساسية حتـى ال يعـيش القـارئ يف حالـة مـن الغمـوض 

 . وقوع أو نشأة احلوادثواإلهبام الذي ال يستطيع معه أن يفهم كيفية
 . املستقبلة حسن قيادة احلارض وإدار-٤

 لتجنـب األخطـاء ،إن اهلدف من دراسة التاريخ يف املنهج القرآين يقوم عىل االستنارة باملـايض
 .)٢(واخلطايا واالستزادة من الصواب والرشاد إلصالح احلارض وبناء املستقبل

 . فهم كثري من العلوم الوصول إىل-٥
ً العلوم فهام صحيحا إال عن طريق معرفة التاريخكثري منبيل إىل فهم ال سف ً. 

                                                                                                                         

 .»١٣٧«آلية اسورة آل عمران  )١(
 .١٣يوسف العظم ص .  بني تزوير األعداء وغفلة األبناء تارخينا) ٢(
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يف  صيمكن حتديد معامله، ومعرفة قضاياه من خالل دراسـة دعـوة النبـي ًمثال علم العقيدة ف 
 .العهد املكي عىل وجه التحديد

فمعرفة التاريخ يساعد عىل معرفـة الناسـخ واملنـسوخ وهـو سـبيل ومثله كذلك علم احلديث 
 . سائر العلومفقس يفملعرفة التدرج يف سن األحكام وعىل هذا 

  .فريق بني احلق والباطلت ال-٦
لع عىل واقع احلياة أن مـن الوسـائل املهمـة واملعينـة يف الفـصل بـني احلـق َّال يشك إنسان مط

دراسة التاريخ، وذلك بمعرفـة كيفيـة تتـابع : والباطل، والصحيح والزائف من األقوال واألحكام
وقوع احلوادث، ومن عاش فيها، فكم من مدع تم إجلامه باحلجج الباهرة بام تم تدوينه يف التـاريخ، 

ًوكم من عائب قـوال صـحيحا وآفتـه ..فعلم من بعد ذلك وهن مقولته وسقم دعواه، وزيف قوله  ً
 .جاءت من جهله بالتاريخ الصحيح 

 :مصادر التاريخ اإلسالمي: ًرابعا
كون عند الباحث يف التاريخ ضوابط وأسس حتكم سـعيه وبحثـه عنـد ن األمهية بمكان أن يم

، لذا عىل الباحث ابتداء احلصول عىل املصادر املوثـوق هبـا عنـد )١(تقليب برصه يف حوادث التاريخ
 قضية،  ليحكم النتائج بالقول الراسخ بعيدا عـن املـصالح الدنيويـة، واآلراء الفرديـة، أينظره يف 

 . م معرفة املصادر الصحيحة املتعلقة بتاريخ اآلل واألصحابوهذا يمكن حتققه إن ت
 
 

                                                                                                                         

 .)٦٧: ص( للدكتور حممد السلمي  املدخل إىل علم التاريخ١)(
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 . أمهية معرفة املصادر الصحيحة-١ 
 ،موضوع الكتاب الذي بني أيدينا يبحـث يف بعـض املفـاهيم املتعلقـة بـاآلل واألصـحاب 

، وهـذه وعليه فإنه يندرج حتت هذا املسمى حتديد الكتب الباحثـة يف تـاريخ اآلل واألصـحاب 
ًيف غاية األمهية؛ ألن حتديد املراجع املوثقة التي يمكن الركون إليها يساعد قطعا عـىل الفهـم مسألة 

الصحيح لكل ما يتعلق باآلل واألصحاب، كام أنه يبني العالقة التي كانـت بـني اآلل واألصـحاب 
 ،ومعرفة مقدار ترابطهم وتداخلهم، والعلوم التي اتفقـوا عـىل نـرشها مـن بعـد متـسكهم هبـا ،

بخالف ذاك املتكلم الذي تأرسه مصادر منحرفة خاضعة ملقـاييس وضـوابط بعيـدة عـن األسـس 
العلمية، مثل خضوعها للتحليل العاطفي أو كتب ذات نقل مبعثر تتحكم فيها أسس ختـدم أهـواء 

 أو يكون آخـذا ليـنهض بالـشبهة الباطلـة ،ومقاصد بعيدة عن املنهج احلق عند النهل واالستدالل
 .ملحقضد اخلصم ا

لذا يمكن القول بأن دراسة منهج كتابة التاريخ التـي يعتمـد عليهـا بالنقـل واالسـتدالل أمـر 
ً وصـدق التلقـي بعيـدا عـن ،منهجي دال عىل عقلية الباحث وفطنتـه واهتاممـه بالنقـل الـصحيح

يـدة  فالكتب التارخيية املعتمدة تقوم عىل منهج تارخيي ثابت أصيل وتكون بع،العاطفة واتباع اهلوى
 . وهذا منهج سديد دال عىل اإليامن وسالمة املعتقد،عن التدليس أو العاطفة أو التحزب الطائفي

 : املصادر األصلية يف البحث-٢
 :يمكن تقسيم املصادر التي عليها املعول واالستدالل يف البحث التارخيي إىل أقسام

 : تلك املصادر ومن،ًية أو املوثوق هبا، وهي كثرية جدااملصادر األصل: األول
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 وعرضه منوع، ،)١( وهو رأس املصادر وأساسها، واحلديث فيه عن السرية كثري :القرآن الكريم 
ومنهجه يف عرض األحـداث والوقـائع يتميـز بالـشمول يف حتليـل احلـدث ومعاجلتـه، ويالحـظ 

زها غـري األهداف والغايات، ويركز عىل اآلثار والنتائج، وينتزع الصورة املوحية من احلدث ثم يرب
 .رخيي، فهو هيتم بالقيم واألخالقملتزم بتسلسل احلدث يف سياقه التا

 : النص القرآين يتميز بالصدق مع احلدث التارخيي من جهتنيكام أن
 . جهة النقل والثبوت :األوىل  

 . من حيث الوصف للواقعة التارخيية :الثانية
ن األخبـار املتعلقـة بأخبـار اآلل ٌّ وفيهـا كـم كثـري مبـارك مـ:كتب التفسري وأسـباب النـزول

 . لكن رواياهتا بحاجة إىل نقد ومتييز ملعرفة الصحيح من غريه ، واألصحاب
 . وأخبارهم ّما دونه علامء احلديث باألسانيد يف مصنفاهتم من أحداث اآلل والصحابة 

جلـرح ّفإن مصنفات املحدثني وما فيها من أخبار، وروايات قد خضعت لنقد ومتحيص علامء ا
ّوالتعديل، ونصوا عىل صحيح األخبار وحسنها، وميزوها عن ضعيفها وموضوعها، كام نصوا عىل 

                                                                                                                         

 نـرش ، يف جملـدين) صور مقتبسة من القـرآن الكـريمصسرية الرسول (  كتاب األستاذ حممد عزة دروزة عن ١)(
 ، وبيئتـه قبـل البعثـةص وكان قد أصدر كتابا آخر عـن عـرص النبـي ) هـ١٣٨٤(مطبعة عيسى احللبي سنة 

عرص النبي صىل اهللا عليه وسلم وبيئته من القـرآن الكـريم، حـالتهام «واسمه .واعتمد فيه عىل اآليات القرآنية
 .»املعاشية واالجتامعية والثقافية والدينية
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عـىل َالرواة الثقات العدول، والرواة الضعفاء واملجهولني والكذابني، مما سهل عىل الباحثني القدرة  
 .)١(النقد ومعرفة الصحيح من غريه

 وحممد بن مسلم ،) هـ٩٣ت (ثال عروة بن الزبري ما مجعه علامء السرية ورواهتا األوائل، من أم
 ) هــ١٥١(، وابـن إسـحاق ) هــ١٤١ت (، وموسى بن عقبـة ) هـ١٢٤ت (بن شهاب الزهري ا

وأرضاهبم، وكذا ما تم تدوينه يف املصادر التارخيية العامـة مـن احلـوادث والـرتاجم، وهـذا النـوع 
نأخذ الدرس الرتبـوي والعـربة مـن احلـدث، حيتاج إىل نقد ومتييز ملعرفة الصحيح من غريه قبل أن 

 .وقبل االستدالل به عىل احلكم الرشعي
  : املؤلفات بعد عرص الرواية واإلسناد:ثانيا

ويقصد هبذه املؤلفات تلك التي جاءت بعـد القـرن اخلـامس اهلجـري حـني توقفـت الروايـة 
         ناد، ويرجـع املـصنفونباألسانيد يف باب السنة والسرية النبويـة، وصـارت املؤلفـات تغفـل اإلسـ

إىل الكتب واملؤلفات بدال من التلقـي املبـارش مـن الـرواة والـشيوخ، وصـار اإلسـناد إىل الكتـب 
 وظهرت يف تلك الفرتة مؤلفات ،)٣( أو بطريق الوجادة،ّ هبا، وحتمل روايتها هبذا الطريق)٢(واإلجازة 

غفل اإلسناد، وإذا وجـد اإلسـناد فهـو إىل  تيف السرية النبوية متضمنة لتاريخ اآلل واألصحاب 
 .املصنفات األوىل يف عرص الرواية 

                                                                                                                         

، حيث اعتمد عىل منهج املحدثني يف قبول مـا صـح  ما رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب املغازي:ومثال ذلك) ١(
 .من أخبار التاريخ ونبذ ما سواها 

  .)١٢١ :ص(الباعث احلثيث . ذن الشيخ لغريه بأن يروي عنه مروياته ومؤلفاته إ هي :  اإلجازة٢)(
  .)١٢٨ :ص(الباعث .هي ما أخذ من العلم بواسطة الصحف والكتب من غري سامع وال إجازة :   الوجادة٣)(
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وهذا النوع من املصادر ينظر إليه بحسب اجتاهات مصنفيه الفكرية والعقديـة، وكـذا بحـسب  
ُمناهجهم يف التصنيف، من حيث اشرتاط الصحة فيام يذكرون أو عـدم اشـرتاطها، وهـؤالء تـسرب 

 .أما إذا أسندوا فينقد اإلسناد حتى يميز الصحيح من غريه. نقدهاطريقتهم بواسطة النصوص و
 :واملصادر يف هذا القسم أنواع

والتـابعني مـن الـسلف يف االعتقـاد الكرام  مصادر كتبها علامء ثقات عىل طريقة الصحابة –أ 
 ٥٩٧ت (وابن اجلوزي )  هـ٤٦٣ت (ابن عبد الرب : ومنهج التلقي والعلم واالستدالل، من أمثال

ت (وابـن القـيم )  هــ٧٤٢ت (والـذهبي )  هــ٧٢٨ت (وابن تيمية )  هـ٦٧٦ت (والنووي ) هـ
، )١٢٠٦ت (وابـن عبـد الوهـاب )  هــ٨٥٢ت (وابن حجـر ) هـ٧٧٤ت (وابن كثري )  هـ٧٥١

فهذه مصادر يعتمد عليها وهيتم بدراستها مع مالحظة اجتناب ما قد يقع فيه بعضهم من خطـأ، إذ 
 .صّاخلطأ، فكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إال رسول اهللا ال عصمة ألحد من 

 مصادر كتبها علامء يغلب عليهم نزعات فكريه وتوجهات عقدية خمالفـة ملـا مـىض عليـه -ب
، ويالحظ أن أمثـال هـذه املـصنفات ال ختلـو مـن األولون ممن سار عىل طريق اآلل والصحابة 
عة، وكذا احلكايـات واملنامـات والـرؤى الغريبـة، التأويل الفاسد، أو األخبار الضعيفة أو املوضو

وهذه املصنفات الواجب االبتعاد عنها، وجتنب االطالع عليهـا مـن قبـل املبتـدئني يف العلـم، أمـا 
الباحث املختص فله االستفادة منها يف اجلوانب التي أصابوا فيهـا احلـق والـصواب، واحلـذر مـن 

 .األخطاء التي وقعوا فيها 
 .ض الكتب التارخيية املعارصة  احلذر من بع-٣

 أن يتعرف وينهل من تارخيهم املبارك فعليه أن عندما يريد املسلم املحب لآلل واألصحاب 
ّحيذر قبل أن يقدم خطوه، ويقلب برصه يف بعض الكتب املعارصة، إذ قل اهتامم مؤلفيها يف االعتامد 
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يغلب عليهـا النزعـات الفكريـة املخالفـة عىل املراجع األصيلة، وهي كام أوردنا يف العنرص السابق  
للمنهج األصيل الذي سار عليها السلف الصالح املبارك، وجيد فيها القارئ التحلـيالت العاطفيـة 

عنـد التعامـل مـع الشخصية البعيدة عن الدليل الرشعي الصحيح، وهذا فيه تغليب جلانب العقل 
 .)١(النصوص التارخيية

 .ة العامة  احلذر من كتب األدب والثقاف-٤
من الغبن الواضح لكتب األصول املتخصصة أن يأيت إنسان يـسعى للحـق وينـشده، ثـم نـراه 
يغض طرفه عن هـذه األصـول املعتمـدة، ويلتفـت إىل الكتـب امللفقـة التـي مل توضـع إال للـسمر 

 .خطام  واملزاح، ولشغل ليايل األنس بأحاديث وروايات ال زمام هلا وال
 أن يتشبث باملناهج التارخيية األصيلة حب لتاريخ اآلل واألصحاب فالواجب عىل املسلم امل

التي عليه املعول يف االستدالل واالطالع، واالبتعاد عن الكتب األدبية التي حظ أصحاهبا فيها هـو 
 : عىل سبيل املثال ال احلرصٍتسويد الصفحات من غري تثبت أو حتر، ومن تلك الكتب

 وهـو كتـاب مل حيـرص صـاحبه عـىل حتـري الـسند : األصفهاين كتاب األغاين أليب الفرج–أ 
والتمسك بالروايات الصحيحة، ومن يطالع الكتاب جيـد أن مؤلفـه حـشاه بكثـري مـن الروايـات 

 .  والطعن يف خلفاء األمة،املاجنة الكاذبة، وتلك الروايات املنبعثة منها رائحة الشعوبية

                                                                                                                         

 وننـصح بمراجعـة كتـاب األخ ، لألستاذ خالد حممـد خالـدص رجال حول الرسول :من أمثال تلك الكتب ١)(
 للـشيخ مـشهور )كتب حذر منهـا العلـامء( وكتاب )٣٠ :ص(الفاضل الشيخ عثامن اخلميس حقبة من التاريخ 

 .حسن 
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هـذا الكتـاب الباعـث عـىل النقيـصة بــاآلل م يقفـوا مكتـويف األيـدي أمـام ـلكـن العلـامء لـ 
 .)١( واألصحاب 

 ألن ؛ وهو مؤلف منسوب ومكذوب للعامل األديب ابن قتيبة رمحـه اهللا: اإلمامة والسياسة–ب 
 أن ابن قتيبة بريء منه وال عالقة له بـه، فـإن ًمن يتصفح الكتاب بعني األنصاف والتثبت يعلم يقينا

وا هذا الكتاب من ضمن مؤلفاته، وأيضا من يبحث يف رواة الكتـاب من ترمجوا البن قتيـبة مل يذكر
ًسيجد يف أسامء الذين روى عنهم ابن قتيبة يف الكتاب رجال مثل ابن أيب ليىل، وهو حممـد بـن عبـد 

، حينئـذ يعلـم القـارئ ) هــ١٤٨(الرمحن بن أيب ليىل الفقيه قايض الكوفة، والـذي مـات يف سـنة 
اة ابـن أيب  بعد وفأي، )هـ٢١٣(لسامع، فإن ابن قتيبة مل يولد إال يف سنة الواعي كذب هذا التلقي وا
 .!ليىل بخمس وستني عاما

 وال يتسع املجال هنا إلحصاء املؤلفات التي ال يعول عليهـا يف االسـتدالل والنقـل التـارخيي،
ك التـي ينبغـي ُلكن األمر يراد منه التنبيه عىل التثبت والتحري يف الكتب التي يعتمد عليها، من تلـ

 . أن تتأخر أو يتم استبعادها من االستدالل هبا
 
 
 

                                                                                                                         

 للـدكتور وليـد )صـاحب األغـاينالـسيف الـيامين يف نحـر األصـفهاين (: من الكتـب التـي تـصدت لرتهاتـه ١)(
 .األعظمي 

    )كيف نقرأ تـاريخ اآلل واألصـحاب (:وهناك رسالة لطيفة متميزة لألخ الفاضل عبد الكريم احلريب بعنوان
 .فيها توجيه لألسس التي ينبغي أن يعلمها من أراد أن يقرأ ويستدل بالروايات التارخيية من خمتلف الكتب 
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  الفصل األول

   التعريف باآلل واألصحاب 
  

  .صآل بيت رسول اهللا  :المبحث األول                  

  .) اآلل(تعريف مصطلح : أوالً

 .صهل أمهات المؤمنين من آل بيت النبي : ثانياً
 .م وصف اآلل تعريف ببعض من شملهال: ثالثاً
 .أهمية معرفة هذا المصطلح: رابعاً

 .من حقوق آل البيت : خامساً
  . رضوان اهللا عليهمالصحابة :المبحث الثاني   

 . )الصحابة(تعريف مصطلح : أوالً 
  .أهمية معرفة هذه المصطلح والمقصود منه: اًنيثا 

 .ضوابط معرفة الصحابة :  ثالثاً
  . معرفتهاوفوائدومراتبهم  طبقات الصحابة :  رابعاً

  .وواجب األمة نحوهم حقوق الصحابة : ساً            خام

    )اآلل واألصحاب(مصطلح :             سادساً
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 .ص آل بيت رسول اهللا :املبحث األول 
د حري باملسلم عند دراسته ألي أمر أن حيدد معـايري انطبـاق االسـم عـىل األشـياء التـي يريـ

معرفتها أو دراستها، وهذا يمكن حتقيقه بفهم التعاريف املتعلقة باملوضوع، ومن هنـا يظهـر أمهيـة 
 .هذه الدراسة يف  )اآلل(رفة مصطلح مع
 .)اآلل(تعريف مصطلح : ًأوال   

 .التعريف اللغوي 
وقـال . اهلمزة واهلاء والـالم أصـالن متباعـدان أحـدمها األهـل« :قال صاحب مقاييس اللغة

 ل البيـتـ وأهـ،ُّ وأهـل الرجـل أخـص النـاس بـه، والتأهل التـزوج،ل الرجل زوجهـ أه:ليلاخل
 .)١(» وأهل اإلسالم من يدين به،سكانه

  آل الرجـــل أهلـــه، وآل اهللا وآل رســـوله أوليـــاؤه، أصـــلها «: وقـــال ابـــن منظـــور
  ا ، فلــام توالــت اهلمزتــان أبــدلو)أأل(ُ ثــم أبــدلت اهلــاء مهــزة، فــصار يف التقــدير )أهــل(

 .)٢( »ًالثانية ألفا
ٍ كام أن لفظ أهل يدل ىف حقيقته عىل صـلة وثيقـة بينـه،ُّ هم أخص الناس بهاليشءوعليه فأهل  ٍ 

 .وبني ما يضاف إليه 
ـــال ـــال يق ـــا، ف ـــه رشف غالب ـــيام في ـــضاف إال ف ـــو ال ي ـــظ اآلل وه ـــه لف    :ًواشـــتق من

 .)٣(أهل احلائك: ًآل احلائك خالفا ألهل، فيقال
                                                                                                                         

 .١٥٠ ص،١ ج،لغة مقاييس ال: ابن فارس)١(
 .للراغب األصفهاين). ٣٠:ص(ونحوه يف املفردات يف غريب القرآن ) ١١/٢٨( لسان العرب )٢(
 ).٦٨٥٥( تاج العروس -)١١/٢٨(لسان العرب :  انظر)٣(
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أهل البيت، يف اجلاهلية، انرصف إىل سكانه من قـريش :  وإذا قيل،)١( ورشفه وبيت الرجل داره 
 . )٢( ص أهل البيت، فاملراد آل رسول اهللا: خاصة، وبعد اإلسالم إذا قيل
 .التعريف االصطالحي

  :عىل أقوال، أشهرها ص النبي )آل(اختلف العلامء يف حتديد مصطلح 
 .)٣(صدقة، وبه قال اجلمهورِّهم الذين حرمت عليهم ال: القول األول
 وانتـرص لـه، ومـن )٤(  اختـاره ابـن العـريب،وأزواجه خاصة ص هم ذرية النبي :القول الثاين

ْذا القول من أخرج زوجاته ريض القائلني هب  .اهللا عنهنَ
ن ـ واختـاره اإلمـام النـووي مـ،م أتباعـه إىل يـوم القيامـةـهـ ص آل النبـي :القول الثالـث

 .  )٦(اوي من احلنابلة واملرد )٥(الشافعية

                                                                                                                         

 ).١/٤٤٥(النهاية البن األثري : انظر) ١(
اخلـاص هبـذا  الم يف هذا يف مصنفهبن القيم الكا اإلماموقد أطال ). ٢٩:ص(املفردات يف غريب القرآن :  انظر)٢(

 فارجع إليه وإىل مقدمة املحقق، فقـد ذكـر )جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم عىل حممد خري األنام(الشأن 
 . الكتب التي صنفت يف هذا املوضوع، وهذا يدلك عىل اهتامم علامء السنة هبذا

 .لذين حرمت عليهم الصدقة عىل االختالف فيهم اص األكثرون أهنم قرابته :وفيه) ١/١٤( رد املحتار ٣)(
 ). ٣/٦٢٣( أحكام القرآن ٤)(
 ). ٤/٣٦٨( رشح صحيح مسلم )٥(
 آله أتباعه عىل دينه صلوات اهللا وسالمه عليه، عىل الصحيح من املـذهب :)٢/٧٩(قال املرداوي يف اإلنصاف ) ٦(

ي والرشح ورشح املجد وجممـع البحـرين وابـن ّاختاره القايض وغريه من األصحاب، قاله املجد وقدمه يف املغن
  .متيم وابن رزين يف رشحه والرعاية الكربى واملطلع وابن عبيدان وابن منجي يف رشحيهام
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 . )١( هم األتقياء من أمته:القول الرابع 
 ملا رواه اإلمـام مـسلم يف صـحيحه  من هذه األقوال هو القول األول- واهللا أعلم –والراجح 

َّعن يزيد بن حيان َ ْ َ قالَِ ِانطلقت أنا وحصني بن سربة وعمر بن مسلم إىل زيد بن: َ ْ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َِ َ ُ ُ َُ ِ ٍ ْ َ َِ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َْ َ َ أرقم،فلام جلـسنا َْ ْ َّ َ َْ َ َ ََ َ
ٌإليه قال له حصني ْ َ ُ ُ َْ َ َ َِ َلقد لقيت يا زيد خريا كثريا،رأيت رسول اهللا : ِ َ َ َُ َ َ َْ َ َْ ْ ََ ً ًِ َِ َ ُ َوسمعت حديثـه، وغـزوت  صْ َ َْ َ ُ َ ْ ََ َ ِ ِ َ

ُمعه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خريا كثريا، حدثنا يا زيد  ِّ ُ ْْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ََ َ َ ََ ْ َ َ َ َ ْ ًَّ ًِ َِ ْ ََ ِمـا سـمعت مـن رسـول اهللا َ ُ َ َ َْ ِْ . صَِ
َقال ِيا ابن أخي واهللا لقد كربت سني، وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول اهللا : َ ُ َ َ َْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ ُ َ ْْ ُِّ ََّ َ َ ََ ُ ِْ
ُ فام حدثتُكم فاقبلوا،ص ْ َ ْ ََ َْ َُ َ وما ال،َّ ِ فال تَكلفونيه،َ ِ ُ ِّ َثم قال. َُ َ ُ قام رسول:َُّ َُ َ ٍيوما فينا خطيبـا بـامء  ص اهللا َ َ ًِ ً ْ َِ َِ َ

ة واملدينة، فحمد اهللا، وأثنى عليه، ووعظ وذكر، ثم قال َيدعى مخا بني مكَّ َ ُ َ َ َ ْ َ َْ ََّ َ َ َّْ َُ َ َ ْ َ َ َ َ َُ َ َ  َِ ِ ِ َِ ََ َ ُ أما بعد، أال أهيـا النـاس :ْ ْ ََّ َ ُّ ََّ َ َُ
ُفإنام أنا برش يوشك أن يأيت رسول ريب فأ َْ ُ ْ َِّ َ َ ُ ََ ُ َ َِ َ َُ ِ ٌ َ َ َّ َجيب، وأنا تارك فيُكم ثقلني، أوهلام كتاب اهللا، فيـه اهلـدى ِ َ َ َُ ُْ ُِ ِ ِ ُِ َّ َ ََ ْ َْ َِ َ َ َ ٌ ِ ِ
ِوالنور، فخذوا بكتاب اهللا واستمسُكوا به ِ ِِ ِْ ْ َُ ََ َِ ُ َُ ِفحث عىل كتاب اهللا، ورغب فيه.. ُّ ِ َِ َ ََّ َ ِ َ َ َ َّ َثم قال. َ َ ِوأهل بيتي، : َُّ ْ َ َُ ْ َ

ِأذكركم اهللا يف أهل بيت ْ َ ِ ْ َ ُِ ْ ُُ ِّ ِي، أذكركم اهللا يف أهل بيتي، أذكركم اهللا يف أهل بيتيَ ِْ َ ْ َِ ِْ َْ ُ َ ُِ ِْ ُ ْ ُُ ِّ ُ َِّ ٌفقال له حصني. َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْومـن : َ ََ
ِأهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ َِ ْ َْ َ َُ ََ َ َقال!  ُُ ِنساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيتـه مـن حـر: َ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ َْ َِ َم ُ

ُالصدقة بعده  ْ َ ََّ ََ َقال! َ َومن هم؟ قال: َ َ ْ َُ ْ ٍهم آل عيل، وآل عقيل، وآل جعفـر، وآل عبـاس: َ َّ َ ْ َ َ ََ َ َُ َ ُ ُ ٍُ ٍ ِ ٍِّ ْ َقـال. ُ ُّكـل : َ ُ
َهؤالء حرم الصدقة َ َ َّ َُ ِ ِ ُ َ قال؟َ ْنعم: َ َ َ )٢(. 

فعي  وهذا هـو املنقـول عـن الـشا، والصحيح أن آل حممد هم أهل بيته:جاء يف الدرر السنيةو
 .)٣(كام أن الصحيح أن أزواجه من آله... وأمحد 

                                                                                                                         

الفتـاوى الكـربى : انظـر. روي هذا القول عن اإلمام مالك وقاله طائفة من أصـحاب اإلمـام أمحـد وغـريهم )١(
  . لشيخ اإلسالم ابن تيمية»٢/١٩٠«

 . )٤٤٢٥  (رقم س كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عيل ،اه مسلم  رو)٢(
 ).١/٢٠٠: ( الدرر السنية٣)(
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 ؟صهل أمهات املؤمنني من آل بيت النبي : ًثانيا 
 الرتباطهـا ؛هذه قضية مهمة ينبغي معرفتها وتناوهلا بالبحث والبيان، وعدم إغفاهلا من النظـر

سنة وسـبيل معرفـة اإلجابـة عليهـا هـو القـرآن والـ.  السيادة والـرشفتأوال صبأزواج النبي 
 . من فهم جتاههام املطهرة، وما كان عليه اآلل والصحابة 

ــؤمنني ــات امل ــا أمه ــاىل خماطب ــال تع   MM  L  K  J  I  H  G   FN : ًق

U  T  S  R  Q  P   OV     \  [    Z  Y  X      W  
   ̀  _  ^  ]L )١(. 

 وفـق –هـذا ّفيالحظ أن الـسياق القـرآين يـنص رصاحـة عـىل أن األزواج مـن اآلل، ولـيس 
 يف هذا الترشيف، فـالعربة بعمـوم اللفـظ ال بخـصوص ن بامنع من دخول غريه-نصوص أخرى 

 وهـو ،ص؛ وعىل وجه اخلصوص آل بيت النبي السبب، وهذا الفهم هو ما كان عليه الصحابة 
 مثلام روى عنـه عكرمـة، ،صما أكده ابن عباس يف هذه اآلية، حيث ذكر أهنا نزلت يف نساء النبي 

 . )٢( »صمن شاء باهلته أهنا نزلت يف نساء النبي «:  قال عكرمةثم
كان عكرمـة ينـادي يف الـسوق إنـام يريـد اهللا : وروى الطربي يف تفسريه بسنده عن علقمة قال

 .)٣(نزلت يف نساء النبي خاصة: ًليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا، قال

                                                                                                                         

 .»٣٣« سورة األحزاب اآلية )١(
 .)٨/١٥٧(من طريق عكرمة عنه، انظر الدر املنثور ) ٦٩/١٥٠(وابن عساكر) ٩/٣١٣٢( رواه ابن أيب حاتم ٢)(

حدثنا حـسني بـن واقـد عـن يزيـد : من طريق زيد بن احلباب) ٢/٢٠٨(وأسنده الذهبي يف سري أعالم النبالء 
 .إسناده حسن: وقال املحقق. النحوي عن عكرمة به

 .٢٠/٢٦٧:  تفسري الطربي٣)(
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        ًم راسـخا عنـدهم وفـق األدلـة، ومـن ذلـك مـا ذكـره ومن يطالع كالم العلامء جيد هذا املفهو 
؛ ألن )اآلل(حـني احـتج بـدخول األزواج يف مـسمى  )١()جـالء األفهـام(ابن القيم يف كتابه القيم 

 يف حياته وبعد مماته، ألهنن زوجاتـه صغري مرتفع، وهن حمرمات عىل غريه  صاتصاهلن بالنبي 
عىل  صقائم مقام النسب، وقد نص النبي  صن بالنبي  يف الدنيا واآلخرة، فالسبب الذي هلص

الصالة عليهن، وهلذا كان القول الصحيح، أن الصدقة حترم عليهن ألهنا أوساخ الناس، وقد صان 
 .اهللا سبحانه ذلك اجلناب الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدم 

 ،يف ذلك باتفاق الفقهاءأهنن أي األزواج ال يدخلن  )٢(وقد نقل ابن بطال: قال احلافظ يف الفتح
إنـا آل : أيب مليكة عـن عائـشة قالـتمة أن اخلالل أخرج من طريق ابن  فقد ذكر ابن قدا،وفيه نظر

 وإسـناده إىل عائـشة حـسن :)احلافظ( قلت وهذا يدل عىل حتريمها،: قال. حممد ال حتل لنا الصدقة
 .)٣(ًبن أيب شيبة أيضا، وهذا ال يقدح فيام نقله ابن بطالاوأخرجه 

 وما رواه اخلالل بنقـل ابـن قدامـة ،وقال العيني يف عمدة القاري بعد أن ذكر ما قاله ابن بطال
     حدثنا وكيع عـن رشيـك عـن ابـن أيب مليكـة أن خالـد ) مصنفه(ذا رواه ابن أيب شيبة يف ـ وك:عنه
د ال حتـل لنـا إنـا آل حممـ: ردته فقالتـة فـن الصدقـًل إىل عائشة شيئا مـبن سعيد بن العاص أرسا

 . )٤(الصدقة

                                                                                                                         

 . )٤/٦٨: (  جالء األفهام١)(
 ،اتفق كافة الفقهاء عىل أن أزواج النبي عليه السالم ال يدخلن يف آله الذين حترم عليهم الصدقة: قال ابن بطال) ٢(

 ).٣/٥٤٣: رشح ابن بطال عىل البخاري:  انظر(.فمواليهن أحرى عىل ما ثبت يف شاة ميمونة وحلم بريرة
 .٣/٤٣٤: فتح الباري) ٣(
 .٦/٥٤٥:  عمدة القاري)٤(
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ومن ينكر هذا املفهوم فعليه أن يأيت بالدليل الصحيح الذي يناقض كالم اهللا املحكم يف سـورة  
 .األحزاب، وإال فعليه التسليم، ومن ثم اإلكرام والتبجيل هلن رضوان اهللا عليهن 

 .سلم كون نسائه رضوان اهللا عليهن من أهل بيته يف رواية موقد سبق اإلشارة إىل
 .تعريف ببعض من شملهم وصف اآلل ال: ًثالثا

 وينظر يف أنساهبم سيعلم من  همبعد معرفة احلديث الوارد يف حتديد اآلل، فإن من يفتش عن
 فالنـسل ، ويكون عىل بينة مهمة وهي أنه ليس هلـم عـدد حمـصور،)١( يشملهم هذا الوصف املبارك
 والناس مؤمتنون ،اننا هذا وال يتوقف إىل ما شاء اهللاويمتد إىل زم صاملبارك يبتدئ من زمن النبي 

ٍ وهذا العدد ليس حمدودا بعائلة دون ،عىل أنساهبم ، فإن النسل املبارك الرشيف متعلـق فقـط غريهاً
 .بأوالد آل جعفر، وآل عقيل، وآل عيل، وآل عباس 

   :ومن أسامء من شملهم مسمى اآلل
ُ، فارس بدر وشـهيد أحـد، وعنـدما صسد رسوله  أسد اهللا، وأ: محزة بن عبد املطلب -١

ًحزنا شديدا، وقال صاستشهد حزن عليه النبي    .)٢(» بن عبد املطلبسيد الشهداء محزة«: ً
ــب -٢ ــاس بــن عبــد املطل ــه  العب ــذي شــهد فــتح مكــة وثبــت يــوم حنــني، وقــال في    ال

                                                                                                                         

 مـن )الدرة اللطيفـة يف األنـساب الـرشيفة( : كتاب رائع يف هذا اجلانب عنوانه، أيب معاذ السيد أمحد:  لألستاذ١)(
 . ننصح بمراجعته،ة اآلل واألصحابإصدارات مرب

 من حـديث )٤٨٨٤(، ح )٣/٢١٥( من حديث عيل، واحلاكم يف املستدرك )٣/٢٤٦( رواه  الطرباين يف الكبري٢)(
 .صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: وقال.جابر واللفظ له
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 فـإنام عـم ؛ عمي فقد آذاينمن آذى! يا أهيا الناس«:  وقال،)١(»إن العباس مني وأنا منه«: صالنبي  
 .)٢(»الرجل صنو أبيه

ْأشـبهت خلقـي : (ص صاحب املآثر واملحامد، وهو الذي قال له النبـي جعفر الطيار  -٣ َ
ُوخلقي وكان أحد السابقني إىل اإلسالم، وممن هـاجر إىل احلبـشة، ومل يـزل هنـاك إىل أن هـاجر  )٣()ُ

ًفرحا شـديدا صفتح خيرب، ففرح به النبي إىل املدينة، فقدم إىل املدينة يوم  صالنبي   وقـام إليـه ،ً
 .)٤(َّوعانقه وقبله بني عينيه

ً أبىل بالء حسنا، وقاتل حتى قطعت يداه ًإىل مؤتة نائبا لزيد بن حارثة  صوملا أرسله النبي  ً
غ النبي ، وملا بل)الطيار: (َّواستشهد، فعوضه اهللا عن يديه جناحني يف اجلنة، فكان يقال عنه بعد قتله

ًنبأ استشهاده حزن عليه حزنا شديدا، وقال ص َّمر يب جعفر الليلـة يف مـأل مـن املالئكـة، (: ص ً
فهذه بعض مناقبه التي تدل عىل عظيم مكانته وعلـو . )٥()وهو خمضب اجلناحني بالدم أبيض الفؤاد

 .شأنه فريض اهللا عنه وأرضاه
 

                                                                                                                         

ــاس بــن عبــد–والنــسائي يف كتــاب املناقــب  )٣٧٥٩(رقــميف كتــاب املناقــب  رواه الرتمــذي )١( ــب                  العب  املطل
 ).٤٨٤٧(والنسائي ) ٣٧٥٩( وضعفه الشيخ األلباين يف تعليقه عىل الرتمذي .)٤٧٨٩(رقم

 العبـاس بـن بعـد املطلـب –والنسائي يف كتـاب املناقـب  )٣٧٥٨(رقميف كتاب مناقب العباس  رواه الرتمذي ٢)(
عـم الرجـل : ضـعيف إال قولـه): ٣٧٥٨ (وقال الشيخ األلباين يف تعليقـه عـىل الرتمـذي). ٨١٧٦(والنسائي 
 .فصحيح

 .)٢٥٥٢(رقمكتاب املناقب باب من مناقب جعفر بن أيب طالب  رواه البخاري )٣(
 ).٣/٢٩١(زاد املعاد: وانظر) ٣/٢٣٣( رواه  احلاكم يف املستدرك ٤)(
 ).٣/٣٠٠( وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ).٣/٢٣٤( احلاكم يف املستدرك )٥(
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 وقد كان يلقب بـاحلرب والبحـر التـساع ؛ن حرب األمة وترمجان القرآ: عبد اهللا بن عباس -٤ 
 بالفقـه يف الـدين ص ودعا لـه ،ص فقد الزم النبي ؛علمه وكثرة فهمه، وكامل عقله وسعة فضله

 . والتابعون هلم بإحسان  وقد اعرتف له بذلك الفضل كبار الصحابة ،)١(وعلم التأويل
 ال نريهم كثـري ممـ وغـ، جاء من نسلهموالوصف يشمل من ص من آل بيت النبي هؤالء 

 كام جاء يف حديث زيد بـن أرقـم حيـث مجعهـم حتـت مـسمى  والصحابة ،يتسع املقام لذكرهم
 فكل من اتصل نسبه هبؤالء املباركني فهـو مـن  )آل عباس ، آل جعفر، آل عقيل،آل عيل(واحد 

 .صآل بيت النبي 

 .أمهية معرفة هذا املصطلح : ًرابعا
ً فال نخرج من كان مـستحقا ، نقول ونكتبضبط ماعملية يف ح تظهر أمهية معرفة هذا املصطل

ٍله، وال نضم إليه من ليس منه، فعن ابن عباس  َّ ْ ْ ََ ِأنه سـئل عـن قولـه ِ ِ ِْ ْ َُ ََ ُ َّ َ : M  0  /  .    -     ,   +

3  2  14;  :  9     8  7     6  5  <    @   ?  >     =  L )ــري،)٢ ــن جب ــعيد ب ــال س ٍ فق ْ ََ ُ ُ ْ ُ ِ َ َ َ :
ٍقربى آل حممد  َّ َْ ُ ِ َ ٍفقال ابن عباس! صُ َّ ُ َْ َ َ َّعجلت، إن النبي : َ ِ َّ َّ ِْ َ ُمل يُكن بطن مـن قـريش إال كـان لـه  صَِ ْ ْ ٌ َ ْ ََ َ ُ ْ ََ ِ ٍ َ ِ ْ
َفيهم قرابة، فقال َ َ ٌ ََ َ ْ ِ ِإال أن تصلوا ما بيني وبينُكم من القرابة: (ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ْ ََ ْ ََ ْ ُ َْ ِ َ َ ِ()٣(.  

ٌصف يشمل بني هاشم، من آل جعفـر وآل عقيـل وآل و صوليعلم املسلم أن آل بيت النبي 
  احلارث بـن عبـد املطلـب والفـضل أن عبد املطلب بن ربيعة بن : ذلك، ودليل عباس وآل عيل 

                                                                                                                         

 ).٢٣٩٧(ومسند أمحد ) ٦٥٩(ذكر ابن عباس . كتاب املناقب صحيح البخاري : ر انظ)١(
 .»٢٣« اآلية الشورىسورة  )٢(
 .)٤٥٤١، ٣٣٠٦( M3  2  1  04   L يف كتاب التفسري سورة الشورى باب قوله  رواه البخاري )٣(
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املـال مـا يطلبان أن يليهام عـىل الـصدقة ليـصيبا مـن  صبن عباس ريض اهللا عنهام ذهبا إىل النبي ا 
 .)١(» إنام هي أوساخ الناس،ال تنبغي آلل حممدإن الصدقة «: صالنبي يتزوجان به، فقال هلام 

 وعـيل، وأبنـاء عبـاس وأبنـاء ،أمثال أبناء عقيل، وجعفر صومن هذا نعلم أن بني عم النبي 
 .)٢(صأيب هلب الذين أسلموا، وأبناء عبد احلارث بن عبد ملطلب وغريهم، من آله 

وهلم ما للصحابة من حقـوق م الكراومما سبق يتضح لنا أن أهل البيت وإن كانوا من الصحابة 
وأن منهـا  صإال أهنم يمتازون بمزيد من احلقوق التي خوهلا هلم رشف االنتساب إىل رسـول اهللا 

ومرشوعية الصالة عليهم وحتريم الزكـاة فيام أحسنوا فيه ما هو معنوي كحبهم ووجوب مواالهتم 
 .لفيءوالصدقة عليهم ومنها ما هو مادي كحقهم يف اخلمس من الغنيمة وا

 . آل البيت حقوقمن : ًخامسا
 فإنه جيدر باملسلم أن يعلم أن هذا املسمى لـه أحكـام ،وبعد أن عرفنا من يشملهم مسمى اآلل

، بغية أن يكون املحـب هلـم عـىل بينـة يف كيفيـة التعامـل آلله وأصحابه  صَّرشعية بينها النبي 
 يتـصل ن الـذينياآلل املبـاركالرشعي مع ذلك النسب الرشيف، ويعـرف مقـدار ورشف أولئـك 

 : ومن تلك احلقوق، فيتذكر أن هلم حقوقا،صنسبهم بأرشف اخللق وهو النبي 
 صوذريته هو أرشف أنساب العرب؛ فإن النبـي  ص اليقني اجلازم بأن نسب رسول اهللا -١
 ًإن اهللا اصطفى بني إسامعيل، واصطفى من بني إسامعيل كنانة، واصطفى من كنانـة قريـشا، «:قال

 .)٣(»واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاين من بني هاشم
                                                                                                                         

 .)١٠٧٢( رقم عىل الصدقةصباب ترك استعامل آل النبي كتاب الزكاة   رواه مسلم )١(
 . إعداد مركز الدراسات والبحوث يف مربة اآلل واألصحاب– الثناء املتبادل بني اآلل واألصحاب :  رسالة)٢(
 . )٤٢٢١( رقمصكتاب الفضائل باب فضل نسب النبي   رواه مسلم )٣(
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ل وقـل ؛ن أوساخ الناس وذلك بمعرفـة أن الـصدقة حمرمـة علـيهمـتكريمهم وتنزهيهم ع -٢ 
    ل ملحمـد، وال آلل ـي أوسـاخ النـاس، وإهنـا ال حتــإن هذه الصدقات إنـام هـ«: صول اهللا ـرس
 .)١(»حممد

، ً تكميال لتطهريهمريم الصدقة فحرمها عليه وعىل أهل بيتهوأما حت «:تقي الدين ابن تيميةقال 
 .)٢(»ًا وال دينارًا فال يأخذ ورثته درمه، مل يورث كام؛ًودفعا للتهمة عنه

               : ص لقـول النبـي ؛من ال حتل علـيهم هـم بنـو هاشـم وبنـو املطلـب، وهـذا هـو الـراجحو
َن العلامء من قرص التحريم عىل بني هاشم فقط دون  وم،)٣()إنام بنو هاشم وبنو املطلب يشء واحد( َ َ

 .)٤(بني املطلب
 ؛ص  حق املواالة واملحبة، فتجب حمبتهم إليامهنم، وجتب حمبتهم لقرابتهم من رسـول اهللا-٣

!  "   #  $  %  &  M :  ولقولـه تعـاىل؛)٥()ّأذكركم اهللا يف أهل بيتـي(: صحيث قال النبي 

)  (  '*.    -     ,   +  3  2  1  0  /  4;  :  9     8  7     6  5  <     =  

                                                                                                                         

لزكـاة يف كتـاب ا والنـسائي )١٧٨٤( عىل الصدقة رقم كتاب الزكاة باب ترك استعامل آل النبي   رواه مسلم )١(
 . )٢٥٦٢(عىل الصدقة رقم صباب استعامل آل  النبي 

 ).١٩/٣٠( جمموع الفتاوى )٢(
 ).٣٣١١( رقميف كتاب املناقب باب مناقب قريش رواه البخاري ٣)(
 ذوي القربـى مـن سـهميف معرض نقله ألقوال العلـامء فـيمن يـستحق ) ٩/٤٠٦(قال احلافظ يف فتح الباري  )٤(

هاشـم خاصـة، وربـه قـال زيـد ابـن أرقـم وطائفـة مـن   بنومبن عبد العزيز  هوعن عمر : صأقارب النبي 
 .الكوفيني

 .)٤٤٢٥(رقم يف كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عيل  رواه مسلم ٥)(
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٤١ 

 
 @   ?  >L)فكان يقول بأن املقـصود  بأحدمها عن ابن عباس: فيها قوالنوهذه اآلية  )١ 

 .)٢(أنكم إن مل تنرصوين فال تؤذوين بام بيني وبينكم من القرابة باآلية
  . قرابتي أي حتسنوا إليهم وتربوهمأن تودوين يف: والقول الثاين يف اآلية هو قول سعيد بن جبري

ً حق الدفاع والذب عنهم، وتربئة ساحتهم مما ينسب إليهم كذبا وزورا، والـدفاع عـنهم ال -٤ ً
ّيعني جمرد الرد عىل من يسبهم، بل يشمل ذلك، ويشمل الرد عـىل مـن غـال فـيهم، وأنـزهلم فـوق 

 .منزلتهم؛ فإن ذلك يؤذهيم
يف عقب األذان، ويف التشهد آخر الصالة، وعند الـصالة  مرشوعية الصالة عليهم، وذلك -٥

M  F   E  D  C  B  :قولـه تعـاىلفقد جاء يف هذا عدة نـصوص؛ ك... صعىل النبي 

GH  O  N  M  L  K   J  I  L)صُوكام جاء يف احلديث ملا سـئل النبـي  .)٣ 
ىل آل حممـد، كـام صـليت ِّ اللهم صل عىل حممد وع:قولوا«: عن كيفية الصالة عليه يف الصالة؟ قال

ٌإنـك محيـد إبراهيم يف العاملني آل إبراهيم، وبارك عىل حممد وعىل آل حممد، كام باركت عىل آل عىل 
 ص فالصالة عىل آله يف املواضع املخصوصة من متام الصالة عليه ،)٤(»علمتمجميد، والسالم كام قد 

ًفا وعلواُّوتوابعها؛ ألن ذلك مما تقر به عينه، ويزيده اهللا به رش ً . 
 
 

                                                                                                                         

 .»٢٣«ية الشورى اآلسورة  )١(
  .)٧/١٩٩(تفسري ابن كثري : انظر )٢(
 .»٥٦«سورة األحزاب اآلية  )٣(
  ).٤٠٥(رقم  لصالة باب الصالة عىل النبييف كتاب ا رواه مسلم ٤)(
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ًوقد ألف ابن القيم كتابا مستقال يف فضل الصالة عىل النبي   جالء األفهام يف فضل «: سامه صً
ّ، وقد بني فيه أن الصالة عىل آل البيت حـق هلـم دون سـائر »الصالة والسالم عىل حممد خري األنام

 . )١(األمة، بغري خالف بني األئمة
 :لكن قد يورد البعض مسألتني

صـىل : فيقولـون) اآلل(بدون ذكـر  صً أن بعض املسلمني كثريا ما يصلون عىل النبي :األوىل
 . آله : وال يضيفون،اهللا عليه وسلم
، فـإهنم يـضيفون مـع اآلل األصـحاب ص أن بعض املسلمني إذا صلوا عـىل النبـي :والثانية
 .صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه وسلم : فيقولون

 هل أتـى بـأمر )الصحبة( يظهر التوقري هلم، ومن زاد فيه مسمى  مل)اآلل(فهل من منع وصف 
 ؟غري مرشوع

 :ُواجلواب عىل املسألة األوىل أن يقال
ومل يقـرن بـه  صيف القرآن بالـصالة عـىل النبـي سبحانه  فقد أمر اهللا ؛إن األمر يف ذلك واسع

ــبحانه؛ اآلل  ــال س ــسلم ،M    O  N  M  L  K   J  IL  : ق ــر امل  وإن ذك
 . وإن مل يذكرهم فاألمر فيه سعة ،يف الصالة فأمر حسن) آللا(

   Mr  qs  :بيه بالصالة عىل أصـحابه يف قولـه فإن اهللا أمر ن:وأما اجلواب عىل املسألة الثانية

w  v  u      tx  L )ص، فذكرهم يف الـصالة مـع النبـي ص ونحن مأمورون باالقتداء به .)٢ 
                                                                                                                         

 ).١/٢٢٤( جالء األفهام ١)(
 .»١٠٣«سورة التوبة اآلية  ٢)(
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٤٣ 

 .صي فيه سعة، وهو من االقتداء بالنب 

"  #  $  %  &  '  )  (  *   +  M : ، قال تعاىل)١(ُ حقهم من اخلمس-٦

   :  9  8  7  6  5  4  3  2    1  0  /  .  -  ,
=   <  ;>    C  B  A   @  ?  L )وقولـــه تعـــاىل )٢ : M  ^  ]  \  [  Z  Y  X

  g  f  e  d   c  b   a  `  _L )محن وثبت يف السنة عـن عبـد الـر ،)٣
ُمخس اخلمس، فوضعته مواضعه حياة  صين رسول اهللا َّ وال: يقولًاسمعت علي: (ن أيب ليىل قالبا ُ

: ال أريده، قال: خذه، فقلت:  وحياة أيب بكر، وحياة عمر، فأيت بامل فدعاين، فقال،صرسول اهللا 
 .)٤()املالفجعله يف بيت .  قد استغنينا عنه:خذه؛ فأنتم أحق به، قلت
ُ عليا إىل خالد ليقبض اخلمـس ص بعث النبي :ده عن بريدة عن أبيه قالوروى البخاري بسن ً
 ذكـرت صالنبي   فلام قدمنا عىل، أال ترى إىل هذا: فقلت خلالد،)٥( وقد اغتسل،ًوكنت أبغض عليا
 .)٦( له يف اخلمس أكثر من ذلك، ال تبغضه: قال، نعم: فقلت،ًبغض علياُ يا بريدة أت:ذلك له فقال

ام يكون من مخس الغنائم، وليس من مخس األموال املكتسبة، فلـيس يف اإلرث وهذا اخلمس إن
  "  #  $  %  &  '  )  M: مخــس، وكــذا يف املــسكن والــسيارة وغريهــا؛ ألن اهللا يقــول

                                                                                                                         

أي مخس الغنيمة والفيء، وهي ما غنمه املسلمون من الكفار من أموال، سواء بحرب أو بدوهنا، وال يدخل فيه ) ١(
 .ما اكتسبه املسلم من غري هذا الطريق

 .»٤١« سورة األنفال اآلية ٢)(
 .»٧«سورة احلرش اآلية ) ٣(
 .يف اإلسنادعوقال األلباين ض). ٢٩٨٥(يف كتاب اخلراج باب يف بيان مواضع قسم اخلمس رقمرواه أبو داود ) ٤(
 .كناية عن وطئه جلارية اصطفاها من اخلمس، وهذا سبب غضب بريدة: قد اغتسل) ٥(
 .»٤٠٩٣«طالب، وخالد بن الوليد إىل اليمن، رقمكتاب املغازي، باب بعث عيل بن أيب : رواه البخاري) ٦(



 
 

 
 مفاهيم حول اآلل واألصحاب     ٤٤ 

 
  )L قالف :   $  #من أموالكم أو مما كسبتم وربحتم: ، ومل يقل. 

 وهـو قـول ،صفاة رسـول اهللا ويف اخلمس سهم خاص بذوي القربى، وهو ثابت هلم بعد و
 .)١( مجهور العلامء، وهو الصحيح

 داللـة عـىل أن اهللا وفيـه«ًقال احلافظ البيهقي يف معرفة السنن تعقيبا عىل حديث بريدة الـسابق 
 وكان ذلـك قاالستحقا إذ لو مل يكن عىل جهة ،تعاىل قد جعل هلم هذا السهم عىل جهة االستحقاق

 سملا اسـتحل عـيل .... طيه من شاء من قرابته ثم سقط حكمه ملوته  يعص النبي ًموكوال إىل رأي
 وملا احتج له بـأن اخلمـس أكثـر مـن ، يف ذلكص وملا عذره النبي ،أخذ جارية منه والوقوع عليها

 .)٢(»ذلك
هلم من احلقـوق مـا جيـب رعايتهـا؛ فـإن اهللا  صفآل بيت النبي « :تقي الدين ابن تيميةقال و

 .)٣(»صمس والفيء، وأمر بالصالة عليهم مع الصالة عىل رسول اهللا ًجعل هلم حقا يف اخل
واحلقوق كثرية، وقد أرشنا إىل أهم تلك احلقوق؛ فالواجب عىل كل مسلم مراعاهتا ومعرفتها، 

 . جتاهها، فضال عن حمبتهم وتوقريهم صواتباع ما أمر به النبي 
 
 

                                                                                                                         

تقي الدين ابـن  كام توجد رسالة صغرية ل،)٩/٢٨٨(املغني ، ٣٦، ٣٥آل البيت وحقوقهم الرشعية، ص :  انظر)١(
 .   اعتنى هبا الشيخ أبو تراب الظاهري )حقوق آل البيت( يف تيمية

 .١١/٩٧احلافظ البيهقي، : معرفة السنن واآلثار )٢(
 ) .٣/٤٠٧(جمموع الفتاوى  )٣(
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٤٥ 

 :رشوط من يستحق هذه احلقوق 
 : ومها، فهو من توفر فيه رشطان،من آل البيتأما من يستحق هذه احلقوق 

 فال يستحق الكافر تلك احلقوق، وحتى ولـو ثبـت نـسبه ببنـي هاشـم وآل ؛اإلسالم : أوال -
: ص حيذر من االعتامد عىل النسب، قال صاملطلب، فالبد من حسن العمل، ولذلك كان رسولنا 

! يا عباس بن عبـد املطلـب  ًهللا شيئا، اشرتوا أنفسكم من اهللا، ال أغني عنكم من ا! يا معرش قريش(
ً ال أغني عنك مـن اهللا شـيئا، يـا فاطمـة ،صعمة رسول اهللا !  يا صفية،ًال أغني عنك من اهللا شيئا ِ

ًسليني من مايل ما شئت، ال أغني عنك من اهللا شيئا! بنت حممد  ومعلوم ما نزل يف أيب هلب مـن ،)١()ِ
 . وطغيانه الدعاء عليه باحلرسة والندامة بسبب كفره

 ثبوت النسب؛ فال جيوز االنتساب إىل آل البيت إال بحـق، وقـد جـاء الوعيـد الـشديد :ً ثانيا-
:  قـالفيمن انتسب إىل غري أبيه، أو ادعى لقوم ليس له فيهم نسب، جاء يف الصحيح عـن أيب ذر 

ًقومـا ّليس من رجل ادعى لغري أبيه وهو يعلمـه إال كفـر، ومـن ادعـى «: يقول صسمعت النبي 
 .)٢(»ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار

 وهم أهل الرشف واملنزلة الرفيعة، أن يكـون أوىل فالواجب عىل من ينتسب إىل أهل البيت 
ً قوال وعمالصًالناس حظا بتقوى اهللا وخشيته، واتباعا له  ً ناظرا إىل أن التفـضيل ،ًاً باطنا وظاهر،ً

 .)٣(ص، واتباع طريقة وسنة عمود رشفهم الرفيع وهو رسول اهللا  إنام هو بتقوى اهللا ،احلقيقي
                                                                                                                         

يف كتـاب ، ومـسلم )٢٦٠٢(يف كتاب الوصايا باب هل يدخل النساء والولـد يف األقـارب رقـمرواه البخاري  )١(
 ).٢٠٦(رقم M Q  P  OL اإليامن باب قوله تعاىل 

 بـاب بيـان يف كتاب اإليامن ومسلم ،)٣٣١٧(يف كتاب املناقب باب نسبة اليمن إىل إسامعيل رقم رواه البخاري )٢(
 ).٦١(حال من رغب عن أبيه وهو يعلم رقم

  .٤٠-٣٠آل البيت وحقوقهم الرشعية، ص : انظر )٣(
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 املبحث الثاين 
  رضوان اهللا عليهمالصحابة

 . تعريف مصطلح الصحابة: ًأوال
 التعريف اللغوي

ُالصحب ْ ُمجاعة الصاحب، واألصحاب: َّ َ ْ ِّ ِ ُ َ َ ِمجاعة الصحب، وجيمع أيضا بالصحبان والـصحبة : َ َ ْ ُّ َ ْ ُّ ُ ْ ًَّ َُ ْ ُ َ َ َِ
ِحابِّوالص ُوأصحب الرجل.َ ُ َ َ ٍإذا كان ذا صاحب: َّْ ِ َ َوأصحب . ِ َ َ تبع وانقـاد:- أيضا -ْ ََ ْ َوأصـحب ... َ َ ْ

ًفالن فالنا ْأي غلبه، فأصحبه، يعني: ٌ َ َ َ ْ َ َ َاستتبعه فتبعه: َ َ َِ َ ْ ََ ْ)١(. 
ًوربام كانت الصحابة مـصدرا، يقولـون. َوإذا قالوا صحابة فهم القوم الذين يصحبونه  فـالن :َ

 .)٢(ُّ أي الصحبة ،َّالصحابةُحسن 
ُوأصـحبته  ٌ األصحاب، وهي يف األصل مصدر:مجع صحب، والصحابة بالفتح: ُواألصحاب ْ َ ُْ َ

َصحب بعضهم بعضا، وأصله اصتحب: ُواصطحب القوم... ًجعلته له صاحبا: َاليشء َ ْ َ ََ ً ِ)٣(. 
َ نــسبة إىل الــصحاب:رد يف املــصباح املنــري أن الــصحايبوو ْ صــح: واجلمــع،ةَّ ٌ وأصــحاب،ٌبَ َ ْ ،
َوصحابة َ)٤(. 

 
                                                                                                                         

 .  صحب: مادة)٤٦٧/ ٢(  املحيط يف اللغة )١(
 . )١١٦/ ١(  مجهرة اللغة ٢)(
 .)٢/١٨١( الصحاح يف اللغة ٣)(
  ،١ ط ، بـــريوت،ار الفكـــر د، أمحـــد بـــن عـــيل الفيـــومي،  املـــصباح املنـــري يف غريـــب الـــرشح الكبـــري)٤(

 .م٢٠٠٥=  هـ ١٤١٥ 
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٤٧ 

ِأن الصاحب« :ويف مفردات الراغب  ً املالزم إنسانا كان أو حيوانا أو مكانا أو زمانا:َّ ً ً  وال فـرق ،ً
وال يقـال يف ....  أو بالعنايـة و اهلمـة – وهـو األصـل و األكثـر –بني أن تكون مصاحبته بالبـدن 
 وكـذلك ملـن يملـك التـرصف ، هو صـاحبه:ء و يقال للاملك لليش،العرف إال ملن كثرت مالزمته

  . )٢(»استصحبهًوكل من الزم شيئا فقد  . )١(فيه
ُواإلصحاب لليشء َ ٌ أصحب فـالن:ً أن يصري له صاحبا، ويقال: االنقياد له، وأصله:ْ َ ْ  إذا كـرب ،َ

ً وأصحب فالن فالنا،ابنه فصار صاحبه ٌ َ َ َ صـحبك اهللا: ويقال،)٣(ًصاحبا له جعل :ْ َ َ ْ ورس ،َ ًمـصاحباِ َ َ َ ُ: 
  . )٥(حيفظون : أي ،)٤(M ®  ¬  «      ªL  ويف القرآن الكريم ،ًأي حمفوظا

ًوأصحب فالنا َ َ  يعنـي اآلهلـة : قال الزجاجM®  ¬  «      ªL  ومنه يف التنزيل ، منعه:ْ
 . )٦(جيارون: M®  ¬  «      ªL ا ال متنع نفسه
 يتبـني لنـا أن مـدلول الـصحايب يف اللغـة من خالل جولتنا مع املعاجم اللغوية سالفة الـذكرو

  -:العربية يشمل عدة معان من أمهها
 

                                                                                                                         

 .٢٧٨ ص ، ، القاهرة، املكتبة التوفيقية، للراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن١)(
هــ ١٣٠٦ ،١ ط ، القاهرة، ط املطبعة اخلريية، السيد حممد مرتيض الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس٢)(

  .٣٣٢ ص ،١ج 
 .٢٧٨ ص ، مرجع سابق، للراغب األصفهاين،ب القرآن  املفردات يف غري٣)(
 .»٤٣«سورة األنبياء اآلية  )٤(
  .٣٠٢ ص ، بدون تاريخ، القاهرة، املكتبة التوفيقية، أليب هالل العسكري، الفروق اللغوية٥)(
  .٣٣٣ ص ،١ ج ، مرجع سابق، تاج العروس)٦(



 
 

 
 مفاهيم حول اآلل واألصحاب     ٤٨ 

 . ً فكل من الزم شيئا استصحبه ، املالزمة واملخالطة واملعارشة– ١ 
 .  االنقياد والتبعية – ٢
  . احلفظ واملنع– ٣

  .أحدمها لصاحبهني األصحاب وشدة متابعة ومالصقة وهذه كلها أمور تفيد شدة املحبة ب
 .التعريف الرشعي

ف ، ومنـشأ هـذا االخـتال)الصحايب( للفظ الرشعياختلفت أقوال العلامء يف حتديد املصطلح 
       ؟ هـل يراعـي فيـه املعنـى اللغـوي أو املعنـى العـريف، االصطالحيى ما جيب مراعاته يف املعن:هو

 -:لوهذا عرض موجز هلذه األقوا
 .  اإلسالم و لو حلظة و مات عىل صل اهللا  كل مسلم رأى رسو-: الصحايب:القول األول

     و أيب عبـد اهللا البخـاري يف صـحيحه ، وهو مذهب أمحد بـن حنبـل،هذا هو الصحيح يف حده
  .)١( قاله النووي،واملحدثني كافة

وأصح ما وقفت عليـه مـن : حيث عرف الصحايب بقوله ل إىل هذا الرأي احلافظ ابن حجروما
 .)٢(ًمؤمنا به ومات عىل ذلك صنبي ذلك أن الصحايب من لقي ال

ِبـاب فـضائل «:  فقـال،وجعل البخاري رمحه اهللا تعاىل يف صحيحه عنوانا لتقرير هـذه املـسألة ِ َ َ َ
ِّأصحاب النبي  ِ َّ ِ َ ْ َّومن صحب النبي ،صَ َِ َّ َ َ ْ  .)٣(» أو رآه من املسلمني فهو من أصحابه،ص َِ

                                                                                                                         

  .٣٦ ص ،١ ج ، رشح النووي عيل صحيح مسلم١)(
 .٢١نخبة الفكر، :   وانظر– ١/٩: اإلصابة)٢(
 . )٤٧٩ / ١١( صحيح البخاري ٣)(
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٤٩ 

فهـو مـن أصـحاب  و ساعة مـن هنـارأو رآه ول صمن صحب النبي «: وقال عيل بن املديني 
 .)١( »صالنبي 

 وعقـل أمـر ،وقـد أدرك احللـم فأسـلم ص كل من رأى رسول اهللا -: الصحايب:القول الثاين
ولو ساعة من هنار، حكاه الواقدي عن أهـل  ص فهو عندنا ممن صحب رسول اهللا ،الدين ورضيه

 . )٢( العلم
 واألخذ عنه قاله ،عىل طريق التبع له صي  من طالت جمالسته للنب-: الصحايب:القول الثالث

 . )٣(.... وأبو احلسني البرصي ، وابن الصباغ،أصحاب األصول أو بعضهم
الصحابة ال نعـدهم إال مـن أقـام مـع رسـول اهللا «: املسيب قال سعيد بن:وورد يف أسد الغابة

 .)٤(»غزوتنيسنتني وغزا معه غزوة أو  سنة أو ص
عىل خالف هـذا  والعمل«: بق قد أعقبه احلافظ ابن حجر بقولهوتعريف سعيد بن املسيب السا

ٍالقول؛ ألهنم اتفقوا عىل مجع جم من الصحابة مل جيتمعوا بالنبي   .)٥(»إال يف حجة الوداع صٍ
أصـحاب : وناقش ابن الصالح هذه املسألة فذكر عن أيب املظفـر الـسمعاين املـروزي أنـه قـال

ًن روى عنه حديثا أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون مـن احلديث يطلقون اسم الصحابة عىل كل م
 . أعطوا كل من رآه حكم الصحبة،صرآه رؤية من الصحابة، وهذا لرشف منزلة النبي 

                                                                                                                         

 .٤ ص٧ج:  فتح الباري١)(
               ، للــسخاوي، وفــتح املغيـث؛٩١ ص ،١ ج، بـدون تـاريخ، القــاهرة، ط الـشعب، البــن األثـري، أسـد الغابـة)٢(

  .٨٦ ص ،٣ ج ،م١٩٦٩=  هـ ١٣٨٨ ،٢ ط ، املدينة املنورة،ط السلفية
  .٩٢ ،٨٧ ص ،٣ ج ، للسخاوي،تح املغيث ف٣)(
  .١٢ ص ١ابن األثري، ج :  أسد الغابة٤)(
 .٣ ص٧ابن حجر، ج:  فتح الباري)٥(



 
 

 
 مفاهيم حول اآلل واألصحاب     ٥٠ 

، ص يقع عىل من طالت صحبتة للنبـي - من حيث اللغة والظاهر - أن اسم الصحايب :وذكر 
 .طريق األصوليني  وهذا :قال. وكثرت جمالسته له عىل طريق التبع له واآلخذ عنه

ّأنه كان ال يعد الـصحايب إال مـن أقـام : وقد روينا عن سعيد بن املسيب«: ثم قال ابن الصالح
 - إن صـح عنـه -سنة أو سنتني، وغزا معه غزوة أو غزوتني، وكأن املراد هبـذا  صمع رسول اهللا 

الصحابة جرير بن  يوجب أن ال يعد من ،ولكن يف عبارته ضيق. راجع إىل املحكي عن األصوليني 
ِعبد اهللا البجيل ومن شاركه يف فقـد ظـاهر مـا اشـرتطه فـي ْ مـن ً ممـن ال نعـرف خالفـا يف عـده ،همَ

 .)١(»الصحابة
 هـذا وعـىل.  رؤيـة وإن مل نقف له عـىل،ً مسلامص  من أدرك زمنه -: الصحايب:القول الرابع
 . )٢(يف الصحابةبد الرب يف االستيعاب وابن منده عمل ابن ع

هذه التعاريف اعرتض عليهـا العالمـة الـسخاوي، ويمكـن أن ينتـزع مـن اعرتاضـات وكل 
  -: يقال فيهلهًالسخاوي تعريفا 
 ، عـامل الـشهادة وقبل انتقاله مـن الـدنيا يقظـة يف،بعد بعثته ص كل مميز لقي النبي :الصحايب

 . )٣( وإن ختللت ردة يف األصح، اإلسالموآمن به ومات عىل
 

                                                                                                                         

وحكم العراقي عىل ما نسب لسعيد بن املسيب بعدم الصحة ألنه مـن طريـق ) ١٧١ / ١(  مقدمة ابن الصالح ١)(
 ). ٢٩٧(انظر التقييد واإليضاح . الواقدي 

  .٩٦ ،٩٥ ،٩٣ ص ،٣ ج ، للسخاوي،ث فتح املغي٢)(
 هــ  ١٤١٤ ،١ ط، املنـصورة، دار الوفـاء،السيد حممد نـوح/  د،الصحابة وجهودهم يف خدمة احلديث النبوي  ٣)(

 القاهرة، ط ، املجلس األعىل للشئون اإلسالمية، موسوعة علوم احلديث الرشيف-: وراجع؛٢٢ ص ، م١٩٩٣
  .٤٦١ ص ، م٢٠٠٣=  هـ ١٤٢٤



  
  مفاهيم حول اآلل واألصحاب

 
٥١ 

 :رشح التعريف 
 .  فإنه ال صحبة له ،قيد يف التعريف خيرج به غري املميز :)زِّكل ممي( :لنافقو
 ومـن ،ومن لقيه ومل يره لعـارض كـالعمى ،يشمل من لقيه ورآه :)صلقي النبي ( :وقولنا

 ومـن رآه رؤيـة ومل ، ومن غزا معه أو مل يغـز، ومن روى عنه أو مل يرو،طالت جمالسته له أو قرصت
 . ً وخيرج به من مل يلقه أصال فليس بصحايب ،ًا صحابة فهؤالء مجيع،جيالسه

 ، كزيد بن عمـرو بـن نفيـلصخيرج به من لقيه واجتمع به قبل بعثته  :»بعد بعثته« :و قولنا
 بعد بعثته و قبل الدعوة كورقة ص أما من لقيه ، الكرام فإهنام ليسا من الصحابة،وبحريى الراهب

 .  فالصحيح أنه صحايب ،بن نوفل
ً فهـؤالء مجيعـا غـري ،ًبعـد وفاتـه أو منامـا صخيرج به من اجتمـع بـالنبي  :)يقظة( :ناوقول

 . الكراممعدودين من الصحابة 
    عليهم الـصالة – كاألنبياء ، يف عامل الغيبصخيرج به من لقيه  :»يف عامل الشهادة« :و قولنا

 بنـاء ًآه رؤية عرفية حيا بجـسده فإنه ر، ليلة املعراج فليسوا بصحابة إال عيسى ابن مريم–والسالم 
 .  السامء و مل يمت فهو إذن صحايب عىل املشهور من أنه رفع إىل

 سـواء مـن اإلنـس أو مـن اجلـن أو مـن صيدخل فيه مجيع من آمن به  :»وآمن به«:و قولنا
 .  ومل يؤمن به كيهود املدينة ومرشكي مكة فهؤالء ليسوا صحابة ص وخيرج به من لقيه ،املالئكة
 ثـم ارتـد عـن اإلسـالم ،تـه يف حياصخيرج به من آمن بـه  :» اإلسالممات عىلو«:ولناوق

 وغـريهم ، وربيعة بن أمية بـن خلـف، وعبد اهللا بن خطل، كعبيد اهللا بن جحش، الكفرومات عىل
 . فليسوا صحابة 



 
 

 
 مفاهيم حول اآلل واألصحاب     ٥٢ 

 ً مـسلام ثـم ارتـد ثـم عـاد إىلص يدخل فيـه مـن لقيـه :)وإن ختللت ردة يف األصح(:وقولنا 
لكـويف، وعطـارد بـن  كاألشعث بن قيس بن معد يكرب ا،م ثانية ومل يلقه بعد إسالمه الثايناإلسال

 ، املحـدثني هلـم يف الـصحابةّ فإن الراجح أهنام من الصحابة بـدليل عـد،وغريمهاصاحب التميمي 
 .)١(راج أحاديثهم يف املسانيد وغريهاوبدليل إخ
 .أمهية معرفة املصطلح واملقصود منه: ًانيثا
فنقبـل الـصحيح  ،)٢( يف روايـة األحاديـثغـريه معرفة املتصل من يفهر أمهية هذا املصطلح تظ

 .املردود  رسل من أمثلة املنقطع يف احلديث ألن امل؛املتصل، وننبذ املنقطع منه
 ألن حتديـد ،كام تظهر أمهية معرفة هذا املصطلح يف جانب من يشملهم مسمى أهـل البيـت 

 حيـث مـن ، جانب له أمهيته  يف دراسة تاريخ الصحابة واآلل )لبيتآل ا( بلقب ووصف ىاملعن
 ، أو حجبه عن أهله من غري سـبب رشعـي،الظلم والبعد عن اإلنصاف منع الفضل عمن يستحقه

َّ وحتديد من يستحق هذا الوصف يمكننا مـن الـرد عـىل مـن ، من اهللا تعاىلإذ هو رشف عظيم وهبة ِ
 . من ال يستحقهًمنع احلق أهله أو نسب رشفا إىل

  .ضوابط معرفة الصحابة: ًثالثا
ًمسألة متييز الصحايب عن غريه مسألة ليست باهلينة، فقد ألف العلامء فيها كتبا كثرية، ولعل مـن  َّ

 .كتاب االستيعاب البن عبد الرب: أمهها

                                                                                                                         

 ،السيد نوح/ د،   والصحابة وجهودهم يف خدمة احلديث النبوي؛٩٢ – ٩١ ص ،٣ ج ،املغيث للسخاوي فتح ١)(
  . ٦٢ – ٤٦١ ص ، وموسوعة علوم احلديث الرشيف؛٢٤ – ٢٢ص

 .)٢٠٦ / ٢( تدريب الراوي برشح التقريب للسيوطي ٢)(
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٥٣ 

ًلقد وضع العلامء رمحهم اهللا طرقا وضوابط يمكن من خالهلا معرفـة الـصحايب ومتييـزه عـن و 
 .ريه ممن ال يدخل معه يف هذا الوصفغ

ويمكـن معرفـة كـون الواحـد مـنهم : ولقد أشار ابن الصالح إىل هذه الضوابط إمجـاال فقـال
وتارة باالستفاضة القارصة عن التواتر، وتارة بأن يروى عن آحاد الصحابة : تارة بالتواتر: صحابيا

 . )١( واهللا أعلم، بأنه صحايب-لته  بعد ثبوت عدا-أنه صحايب، وتارة بقوله وإخباره عن نفسه 
  -:وذكر احلافظ العالئي بعض ضوابط معرفة الصحبة يف كتابه القيم حتقيق منيف الرتبة فقال

 وهذا ال خيتص بالعرشة املـشهود هلـم . التواتر املفيد للعلم القطعي بصحبته:أوهلا و هو أعالها
 املكثـرين  الكـراملروايـة عنـه مـن الـصحابةً بل يدخل فيه أيضا كل من تواترت ا؛باجلنة و أمثاهلم

 وعبـد اهللا بـن عمـرو بـن ، وجـابر،الذين بلغ الرواة عنهم العدد املفيد للتواتر كأيب سعيد اخلدري
 تكثـر الروايـة ، وإن ملحة حديثه وتلقته بـالقبول وكذلك من اتفقت األمة عىل ص،العاص وأمثاهلم

  . وأيب مسعود البدري و نحومها ،كأيب قتادة عنه
الكـرام  ويندرج يف هذا عدد كبري من الـصحابة ،ًفإن من لوازم ذلك اتفاقهم عىل كونه صحابيا

 . املتفق عىل صحة أحاديثهم 
 وهو يفيد العلم النظري عنـد  أن تكون صحبته ثابتة باالشتهار القارص عن رتبة التواتر:اوثانيه

التـواريخ عـىل ذكـره يف  واملغـازي وهبذه الرتبة من اتفقـت كتـب الـسري ويلتحق ،كثري من العلامء
ذلـك وال أمهـل ذكـره يف يف د خـالف وتسميته يف عدد من الغزوات ومل يوجد أحالكرام الصحابة 

هم من ليس لـه إال وإن كان في. ، ويندرج يف هذا النوع خلق كثري من الصحابة ريض اهللا عنهم ذلك
 . أو االثنان احلديث الواحد 

                                                                                                                         

 . )١٧١ / ١( مقدمة ابن الصالح ١)(



 
 

 
 مفاهيم حول اآلل واألصحاب     ٥٤ 

، إمـا جهة الرواية عنه و لكنه تضمنته كثري مـن كتـب الـسري بالـذكر من مل يشتهر من :وثالثها 
 أو يف أثناء قصة أو غـزوة لـه ذكـر و نحـو ذلـك، فهـذه ، أو باللقاء اليسري،ص النبي ىلبالوفادة ع

 . مرتبة دون التي قبلها 
 من روى عنه أحد أئمة التابعني الذين ال خيفى عنهم مدعي الصحبة ممن هـو متحقـق :ورابعها

غري معرتض عىل  ص أو جزم الرواية عنه عن النبي ، و أثبت له ذلك التابعي الصحبة أو اللقاء،اهب
 سواء سـامه ، ملا يلزم يف روايته عنه عىل هذا الوجه من تصديقه فيام ذكر من الصحبة و الرواية،ذلك

  ،ى عنـه ذلـك إذا كان التابعي كام وصـفناه بحيـث ال خيفـ، رجل: بل قال،يف روايته عنه أو مل يسمه
 . ، إذ ال ترض اجلهالة بعني الصحايب بعد ثبوت صحبته فرق بني احلالتني و التابعي كذلكوال 

أو رأيته يفعل كـذا و  ص سمعت رسول اهللا : أن يقول من عرف بالعدالة واألمانة:وخامسها
ُّ ويكون سنه حيتمل ذلك و السند إليه صحيح،نحو ذلك  وفيه مـا ، فهذا مقبول القول عىل الراجح،ِ

ً أن يروي أحد متقدمي التابعني عـن رجـل مل يـسمه شـيئا يقتـيض لـه :ونظريه. تقدم من االحتامل 
 :ومن هذه القرائنإن القرائن هنا قائمة بصدقه  ف،صحبة

 .  يف ذلك العرص األول هذاندرة كذب مثل 
 ذلـك وصـفه ىل فإن انـضم إ،يروي إال عن صحايب أن الظاهر من التابعي الكبري أنه ال :ومنها
 ملـا تقـدم أن ؛ كرجل من أهل بدر أو من أهل بيعة الرضوان فهو أعىل من هذه املرتبة،بصفة خاصة

 ، فإذا وصفه التابعي الثقـة بـذلك كـان التـرصيح باسـمه و هـو معـروف،ًمثل هؤالء كان مشهورا
 . فتكون هذه احلالة حينئذ من املرتبة الرابعة

ستور مل تتحقق عدالته الباطنة و ال ظهر فيهـا مـا يقتـيض  رجل م أن يصح السند إىل:وسادسها
          صً إما بسامعه ذلـك أو بمـشاهدته شـيئا مـن أفعالـه ،ً فريوي حديثا  يتضمن أنه صحايب،جرحه
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 روايـة  قبـول فهـذا يتخـرج عـىل؛ أو برواية جمردة إذا اكتفينـا هبـا يف إثبـات الـصحبة،و نحو ذلك 
 وأنه مل يوجد يف ذلـك القـرن ،نا بطريق األوىل لقرينة صدق مثل هذا فمن قبله كان ذلك ه؛املستور

ًمن يدعي ذلك كذبا إال نادرا جدا ً  .  و لعله ال يصح السند إليه ،ً
 وهو الذي عليه عمل ابن ،ومن مل يقبل رواية املستور يف التابعني فمن بعدهم قد يقبل مثل هذا

 لعدهم هـذا الـصنف فـيهم مـن غـري ،الكرامبة  وابن عبد الرب وغريمها ممن صنف يف الصحا،منده
 . وإثبات الصحبة هلم كام تقدم  ومن العلامء من توقف يف حديثهم ،توقف فيهم
 أن يروي بعض صغار التابعني ومن ليس من أهل امليـز مـنهم عـن رجـل مـبهم مـا :وسابعها

وأثبتـوا حـديثهم  وهي أضعف املراتب وإن كان مجاعة من األئمة قبلوا مثل ذلك ،يقتيض له صحبة
 . كام وصفت والرواة عنهم الكرام يف مسانيد الصحابة 

 وأن مثـل هـذه ، لقرينة صدق ذلك اجليل الـذي هـو خـري القـرون– واهللا أعلم –وكان ذلك 
 فقد رويـت أحاديـث ، بخالف األعصار املتأخرة،ًاملرتبة الرشيفة مل يدعها أحد يف ذلك العرص كذبا

ِّعن مجاعة ادعوا أهنم عم دي  كام قد أولع كثري يف هذه األزمان بحديث رتن اهلن،روا وأن هلم صحبةُ
 ووضـعت ، ولعلـه ال وجـود لـه البتـة، نحو الستامئة واخلمسنيالذي ادعى الصحبة وأنه عاش إىل

 ال يـسرتيب أحـد ،ً مثل ذلك فهو كـذاب قطعـاى وإن كان له وجود وقد ادع،حاديثعليه هذه األ
 .  وليس هذا موضع بسط الكالم فيه ،كمن علامء أهل األثر يف ذل

  . )١(ُّفأما يف ذلك العرص األول فيعز وجود من يدعي صحبة وهو كاذب

                                                                                                                         

    ، منـاهج وآداب الـصحابة يف الـتعلم  والتعلـيم: وانظـر،٥٩ – ٥٦ ص ،ئي للحافظ العال،حتقيق منيف الرتبة) ١(
  .  ١٨ – ١٥ ص ، م١٩٩٩=  هـ ١٤٢٠ ،١ ط ، مرص، املنصورة، دار اليقني،عبد الرمحن الرب/ د
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ً قد ذكر احلافظ ابن حجر ضابطا جيدا يستفاد منه معرفة مجع كثري يكتفي فيهم بوصـف يـدل و  ً
رون يف املغـازي ِّ أهنم كانوا ال يـؤم: أحدمها:ثالثةابة، وهذا الضابط مأخوذ من أمور عىل أهنم صح
 .  فمن تتبع األخبار الواردة يف حروب الردة والفتوح وجد من ذلك اليشء الكثري ،إال الصحابة
فـدعا  ص بـه النبـي ىكان ال يولد ألحد مولـود إال أتـ:  قال عبد الرمحن بن عوف :الثاين

 . ًوهذا أيضا يؤخذ منه يشء كثري . )١(له
 فمـن كـان يف ، سنة عرش إال أسلم وشهد حجـة الـوداع مل يبق بمكة والطائف أحد يف:الثالث

 . )٢(وإن مل يرهم هو ص حلصول رؤيتهم النبي ؛ًذلك الوقت موجودا اندرج فيهم
 . معرفتهاوفوائدطبقات الصحابة ومراتبهم : ًرابعا

معرفة طبقات الرواة والعلامء من املهامت التي افتضح بسبب اجلهل هبا غري واحد من املصنفني 
وهلـذا قـال وأهم هذه الطبقات طبقة الصحابة ومـراتبهم،  ،)٣(الصالح كام قال العالمة ابن موغريه
 مـن مـشاخينا  فقـد رأيـت مجاعـة،ومن تبحر يف معرفة الصحابة فهو حافظ كامل احلفـظ« :احلاكم

وربـام رووا املـسند عـن صـحايب فيتومهونـه ً تابعي يتومهونـه صـحابيا عن يروون احلديث املرسل
  .)٤(»ًتابعيا
 

                                                                                                                         

ــاكم يف املــستدرك  ١)( ــال،)٤/٤٧٩( رواه احل ــاه: وق   ال واهللا، : ذهبي وقــال الــ، صــحيح اإلســناد ومل خيرج
 . كذبه أبو حاتم )عبد الرمحن بن عوف موىل(وميناء 

 ١  ج، هــ١٣٢٨ ،١ ط، القاهرة، مطبعة السعادة، ابن حجر العسقالين،اإلصابة يف متييز الصحابة: بترصف من) ٢(
  .١٨ ص ، منهاج وآداب الصحابة يف التعلم والتعليم: وانظر،٩ص 

  ).٢٤١(املقدمة  )٣(
 .٤٣حلديث صكالم احلاكم يف كتاب معرفة علوم ا: انظر ٤)(
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  : معني الطبقة يف اللغة واالصطالح–أ  
 .  عبارة عن القوم املتشاهبني:ومما جتدر اإلشارة إليه أن الطبقة يف اللغة

 وقيـل ، عبارة عن مجاعة متعارصين اشـرتكوا يف األخـذ عـن املـشايخ:ويف اصطالح املحدثني
مل عىل ذكـر الـشيوخ ت فالطبقة تش،د وربام اكتفوا يف التشابه يف اإلسنا،التشابه يف األسنان واإلسناد
 .  زمن املؤلف ً وعرصا بعد عرص إىل، بعد طبقةوأحواهلم ورواياهتم طبقة

 ومـن طبقتـني ، جهـةطبقة واحدة لتشاهبهام بالنـسبة إىلوعىل هذا فرب شخصني يكونان من «
 وغـريه مـن أصـاغر  فـأنس بـن مالـك األنـصاري ، جهة أخـرى ال يتـشاهبان فيهـابالنسبة إىل
 أصـل طبقـة إذا نظرنـا إىل.  مع العرشة وغريهم من أكـابر الـصحابة مـن طبقـة واحـدة ،الصحابة
 ، وأتباع التابعني طبقة ثالثـة، والتابعون طبقة ثانية، فعىل هذا فالصحابة بأرسهم طبقة أوىل،الصحبة
 بـضع  تفاوت الصحابة يف سوابقهم ومراتبهم كانوا عـىل مـا سـبق ذكـره وإذا نظرنا إىل، جراوهلم

 وغـريه مـن أصـاغر الـصحابة مـن طبقـة العـرشة مـن  وال يكون عند هـذا أنـس ،عرشة طبقة
 .)١(»دوهنم بطبقات بل – ريض اهللا عنهم -الصحابة 
 : عدد طبقات الصحابة– ب

ما بني مقل ومكثر واخـتالفهم يف ذلـك مبنـى الكرام اختلف العلامء يف عدد طبقات الصحابة 
الكـرام  فمنهم من ذهب إىل إن الصحابة ،تحقق به معنى الطبقة عندهمعىل اختالف أنظارهم فيام ي

 .طبقه واحدة 
لـصحابة لأن :  ومن رأى رأيه، ووجهتهم فيام ذهبوا إليه، ابن حبان:وممن جرى عىل هذا القول

 فهـم نظـروا إىل ، ويعلو فـوق كـل اعتبـار،من الرشف العظيم والفضل الكبري ما يفوق كل ملحظ
                                                                                                                         

    .٤٦٤ – ٤٦٣ ص ،موسوعة علوم احلديث الرشيف: وانظر) ٢٤١(مقدمة ابن الصالح  ١)(
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ومن ثم جعلـوا الـصحابة  ،طعني النظر عن غريها من سائر االعتبارات األخرى قا،مطلق الصحبة 
 . إذ مجيعهم متساوون ال فضل يف ذلك ألحدهم عىل اآلخر،واحدةكلهم طبقة الكرام 

 كام جرى عـىل ذلـك ابـن سـعد يف الطبقـات ،مخس طبقاتالكرام ومنهم من جعل الصحابة 
 صوإن تساووا يف رشف الصحبة لرسـول اهللا طهار األوكانت وجهته فيام ذهب إليه إن الصحابة 

 فيكون قد ، والغزو وما إىل ذلك،إال أهنم متفاوتون بالنظر إىل اعتبارات أخرى كالسبق إىل اإلسالم
 .)١(نظر إىل أمر زائد عىل أصل الصحبة

 احلافظ زين الدين العراقي وهو أن ابن سعد جعلهم مخـس طبقـات، والواضـح يف يوهذا رأ
 :أن ابن سعد قسمهم ثالث طبقات فقط وهمالطبقات 
 .  البدريون من املهاجرين واألنصار :األوىل
  . ومن أسلم قبل الفتح،ً احلبشة أو شهد أحدا من له إسالم قديم وهاجر إىل:نيةالثا
 . )٢(.... من أسلم بعد الفتح :الثالثة

  -:وقد جعلهم احلاكم اثنتي عرشة مرتبة أو طبقة عىل النحو التايل
   قـــدماء املـــسلمني، وهـــم الـــذين أســـلموا بمكـــة مثـــل أيب بكـــر وعمـــر :األوىل

 . ُّوعثامن وعيل وغريهم 
 ملـا أسـلم وأظهـر إسـالمه محـل  وذلك أن عمر بـن اخلطـاب ، أصحاب دار الندوة:الثانية
 .  فبايعه مجاعة من أهل مكة،إىل دار الندوة صرسول اهللا 
 .  مهاجرة احلبشة :الثالثة

                                                                                                                         

  .٤٦٥ ص موسوعة علوم احلديث الرشيف  ١)(
  .٤٣ ص ، الصحابة وجهودهم يف خدمة احلديث النبوي،)٣/١٢٤( ، فتح املغيث للسخاوي٢)(
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 . صحاب بيعة العقبة البيعة األوىل  أ:الرابعة 
 .  وأكثرهم من األنصار ، أصحاب بيعة العقبة الثانية: اخلامسة
 ، قبل أن يدخلوا املدينـة،وهو بقباء ص أول املهاجرين الذين وصلوا إىل رسول اهللا :السادسة

 . ويبنى املسجد 
 .  أهل بدر :السابعة
 . ديبية  املهاجرة الذين هاجروا بني بدر واحل:الثامنة
 .  أهل بيعة الرضوان باحلديبية :التاسعة
 .  املهاجرة بني احلديبية والفتح :العارشة

 .  مسلمة الفتح، أو الذين أسلموا يوم الفتح :احلادية عرش
 . )١(يوم الفتح ويف حجة الوداع وغريها ص صبيان وأطفال رأوا رسول اهللا :الثانية عرش

 يـرتك ،ن هذا التقسيم نسبي أغلبيأ غاية ما يف األمر ،حوعىل كل حال فال مشاحة يف االصطال
، أو من شـهد اخلنـدق جون حتت طبقة من هذه الطبقات مثلًأصنافا وطوائف من الصحابة ال يندر

يب يف أكثـر مـن طبقـة عنـدما تتعـدد  دخول الـصحا وهو مؤدي إىل،وهكذا....  أو خيرب ،احلديبية
  . )٢(سوابقه وفضائله

 

                                                                                                                         

فـضائل . ٣/١٤:   فتح املغيث– ١٨٤لباعث احلثيث، ا: وانظر ،٢٤ – ٢٢ ص ، للحاكم، معرفة علوم احلديث)١(
 .٢٥، ٢٤خليل مال خاطر، : الصحابة

  .٤٥ ص ،السيد حممد نوح.  د،الصحابة وجهودهم يف خدمة احلديث النبوي  ٢)(
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 :م بطبقات الصحابة فوائد العل– ج 
   -:من فوائد العلم بطبقات الصحابة ما ييل

 . األمن من تداخل املشتبهني كاملتفقني يف االسم أو الكنية أو نحو ذلك – ١
 ألن مـن ال يعـرف الـراوي الـذي يـضيف ، معرفة احلديث املرسل من احلديث املوصول– ٢

عي ال يـستطيع معرفـة ذلـك احلـديث يف منتهى اإلسناد أهـو صـحايب أم تـاب صالكالم إىل النبي 
 .أموصول أم مرسل 

 أن يـساعد يف الرتجـيح عنـد التعـارض األمر الـذي يمكـن ، حتديد مقدار زمن الصحبة– ٣  
  . )١(وعدم إمكان اجلمع

 .حقوق الصحابة وواجب األمة نحوهم: ًساخام
 إمجـاال تتمثـل ًحقوقا عىل األمة  جتب معرفتها واإلقرار هبا وهي صإن ألصحاب رسول اهللا 

 :يف عدة نقاط منها
 .وجوب حبهم وتقديرهم والثناء عليهم −
هو خري أجيال هـذه األمـة، بـل خـري الكرام وجوب الشهادة الصادقة بأن جيل الصحابة  −

 .أجيال األرض
هـو الكـرام وبـام ورد عـن الـصحابة األمـة سلف م الدين بعقلية وجوب االعتقاد بأن فه −

 .الت والفتناألمان لألمة من البدع والضال
 .املسامهة قدر اإلمكان يف التعريف هبم وإحياء سريهتم −

                                                                                                                         

  .٤٦٤ ص : موسوعة علوم احلديث١)(
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 .الدفاع عنهم ضد من ينتقصهم أو حياول النيل منهم، أو التشهري بأحدهم −
 .غرس حمبتهم يف نفوس الناشئة حتى يشبوا عليها فال هتون مكانتهم يف قلوهبم −

 :  فهي كالتايلأما من حيث التفصيل
 :صنة ألصحاب النبي  سالمة القلوب واأللس-١

 ومن أصول أهل السنة واجلامعة سالمة قلوهبم وألسنتهم ألصـحاب :)١(يقول اإلمام ابن تيمية 
!  "  #  $  %  &  '      )     M  رسول اهللا كام وصفهم اهللا به  يف قولـه تعـاىل

   7  6   5  4  3  2  1    0  /  .  -  ,  +  *  )L )٢(. 
 نفيس بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحـد الذيال تسبوا أصحايب فو«:يف قوله صوطاعة النبي 

 .)٣(»ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه
 : فضائلهم ومراتبهميف قبول ما جاء به الكتاب والسنة - ٢

ومن أصول أهل السنة واجلامعة أن يقبلوا ما جاء بـه الكتـاب والـسنة واإلمجـاع مـن فـضائل 
يفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح احلديبية وقاتـل عـىل مـن ومراتبهم، فالكرام الصحابة 

أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون املهاجرين عىل األنصار ويؤمنون بـأن اهللا قـال ألهـل بـدر وكـانوا 
 وبأنه ال يـدخل النـار أحـد بـايع حتـت )٤(»اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم« :ثالثامئة وبضعة عرش

                                                                                                                         

  .١٥٦-١٥٢: ص٣ج: جمموع الفتاوي١)(
 .»١٠« سورة احلرشة اآلية )٢(
ً لو كنت متخذا خلـيالص باب قول النبي ، كتاب فضائل الصحابة: البخاريرواه ٣)(  :مـسلمو ؛)٣٦٧٣( رقـم،ً

  . واللفظ للبخاري)٢٥٤٠( رقم،} باب حتريم سب الصحابة ،كتاب فضائل الصحابة
 ).٤٨٩٠( رقم، باب غزوة الفتح، كتاب املغازي: البخاريرواه ٤)(
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 ،بل قد ريض اهللا عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألـف وأربعامئـة صالشجرة كام أخرب به النبي  
ويشهدون باجلنة ملن شهد له رسول اهللا باجلنة كالعرشة وثابت ابن قيس بـن شـامس وغـريهم مـن 

 .)١(الصحابة
حيث قـال  صويتولوهنم وحيفظون فيهم وصية رسول اهللا  صوحيبون أهل بيت رسول اهللا 

 وقال أيضا للعباس عمـه وقـد )٢(» يف أهل بيتي أذكركم اهللا يف أهل بيتيأذكركم اهللا «:يوم غدير خم
والذي نفيس بيده ال يؤمنـون حتـى حيبـوكم هللا  «:اشتكى إليه إن بعض قريش جيفو بني هاشم فقال

ولقرابتي وقال إن اهللا اصطفى بني إسامعيل واصطفى من بني إسامعيل كنانة واصـطفى مـن كنانـة 
 .)٣(بني هاشم بني هاشم واصطفاين من ى من قريشقريشا واصطف

أمهات املؤمنني ويؤمنون بأهنن أزواجـه يف اآلخـرة خـصوصا  صويتولون أزواج رسول اهللا 
خدجية ريض اهللا عنها أم أكثر أوالده وأول من آمن به وعاضده عىل أمره وكان هلا منه املنزلة العاليـة 

فضل عائشة عىل النـساء كفـضل : ص النبي والصديقة بنت الصديق ريض اهللا عنهام التي قال فيها
 .)٤( الثريد عىل سائر الطعام

 : اإلمساك عام شجر بينهم من خالف- ٣
ومن مجلة حقوق الصحابة علينا وواجباتنا جتاههم رضورة اإلمساك عـام شـجر بيـنهم وتـرك 

 .اخلوض فيه بام يشعر بالنقيصة يف أحدهم
                                                                                                                         

 . ٣/١٥٣جمموع الفتاوى لإلمام ابن تيمة :  راجع١)(
 ).٢٤٠٨( كتاب فضائل الصحابة، رقم – صحيح  مسلم ٢)(
 ) .١٧٩٥( رقم - من أذى املرشكني واملنافقنيص باب ما لقي النبي - كتاب اجلهاد-صحيح مسلم) ٣(
يف كتاب الفضائل باب يف فضل  ومسلم ،) .٣٤٤٣( رقم ،: يف كتاب الفضائل باب فضل عائشةرواه البخاري  )٤(

 .٣/١٥٤:  من جمموع الفتاوىوالنص) ٢٤٤٦( رقم عائشة
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 اإلمساك عام شجر بني الصحابة مـن :ة واجلامعةيذكر اإلمام ابن تيمية أن من أصول أهل السن 
 إن هذه اآلثار املروية يف مساوهيم منهـا مـا هـو - أي أهل السنة واجلامعة –يقولون : خالف فيقول

كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغـري عـن وجهـه، والـصحيح منـه هـم فيـه معـذورون، إمـا 
ال يعتقدون أن كل واحـد مـن الـصحابة جمتهدون مصيبون، وإما جمتهدون خمطئون، وهم مع ذلك 

معصوم عن كبائر اإلثم وصغائره، بل جتوز عليهم الذنوب يف اجلملة، وهلم من السوابق والفضائل 
 ؛ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر هلم من السيئات مـا ال يغفـر ملـن بعـدهم

هم، وقد ثبت بقول رسول اهللا أهنـم خـري ألن هلم من احلسنات التي متحو السيئات ما ليس ملن بعد
ًالقرون، وأن املد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعـدهم، ثـم إذا كـان 
قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات متحوه أو غفر له بفـضل سـابقته أو 

بالء يف الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هـذا الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتىل ب صبشفاعة حممد 
 أخطـأواإن يف الذنوب املحققة فكيف باألمور التي كانوا فيها جمتهدين إن أصـابوا فلهـم أجـران و

 .مغفور هلم؟جر واحد واخلطأ أفلهم 
ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور يف جنب فضائل القوم وحماسـنهم، مـن 

وله واجلهاد يف سبيله واهلجرة والنرصة والعلم النافع والعمل الصالح، ومـن نظـر اإليامن باهللا ورس
يف سرية القوم بعلم وبصرية وما من اهللا به عليهم من الفـضائل علـم يقينـا أهنـم خـري اخللـق بعـد 
األنبياء ال كان وال يكون مثلهم، وأهنم هم الصفوة مـن قـرون هـذه األمـة التـي هـي خـري األمـم 

  .)١( اهللا تعاىلوأكرمها عىل

                                                                                                                         

 .١٥٤ ص ،٣ ج: جمموع الفتاوى١)(
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 وأن نحـسن النيـة ،وجيب علينا جتاه ما وقع بني الـصحابة مـن خـالف أن نحـسن الظـن هبـم 
والتأول فيام وقع بينهم، وذلك ألن ما وقع بينهم من فتن كانوا فيه متأولني ولكل رأيـه واجتهـاده، 

مـن  وصمع افرتاض حسن الظن هبم وحسن النية فيهم لسوابقهم وصحبتهم للرسول األعظـم 
والبـد مـن بيـان حقيقـة ... اجتهد وأخطأ فهو يف نظر اإلسالم معذور بل مأجور إن شاء اهللا تعاىل 

 لتحرك األحـداث وتوجههـا ، خفية كانت تعبث من وراء ستارٍأن هناك أيد: رى يف هذا السياقأخ
 التفـاهم ًوال تدع جماال للبحث للتثبـت أو املراجعـة أو ، وتؤجج نار اخلالف، تسري الفتنةإىل حيث

 كلام تفامهوا واتفقوا أو أوشـكوا أن ،والتصالح وقد عرف هذا يف احلرب بني عيل وأصحاب اجلمل
      وعـرف يف فتنـة عـثامن ويف عهـد عـيل،.  ويوقد النار ويعيدها جذعـة،يتفقوا وقع ما يعكر الصفو

 .عبد اهللا ابن سبأ اليهودي ودوره يف حتريك الفتنة 
 هلـم – وإن وقعوا يف الفتنة أو أوقعوا فيهـا –أن الصحابة :  السياقوحقيقة أخرى مهمة يف هذا

هللا تشفع هلم عند اهللا هذا مـا قالـه الرسـول اسوابق يف البذل واجلهاد والصدق والتضحية يف سبيل 
وقد أراد أن يبلغ أهـل ! دعني أرضب عنقه فقد نافق : حاطب بن أيب بلتعة لعمر حني قال عن ص

 أن يبـاغتهم بـالفتح ًحريصا عـىل ص وكان رسول اهللا ،إليهم لفتحها صمكة بمقدم رسول اهللا 
ريك لعـل اهللا ًمهال يا عمر ما يد :فقال..  التسليم بدون خسائر أو بأقل خسائر ممكنة فيجربهم عىل

 وهذا منطق عادل فال ينبغـي أن يلغـى )١(اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: فقال أهل بدر اطلع عىل
 فـأي جـواد ال يكبـو؟ وأي سـيف ال ،ه من أجل خطأ ارتكبه أو خطيئـة اقرتفهـاتاريخ اإلنسان كل

 ينبو؟

                                                                                                                         

 ).٢٨٤٥( باب اجلاسوس، رقم ،كتاب اجلهاد والسري:  احلديث رواه  البخاري١)(
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 حني سئل عـام ًوحقيقة أخرى أيضا تتمثل فيام أجاب به اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز  
      فـال نلطـخ هبـا، تلـك دمـاء طهـر اهللا منهـا أيـدينا:شجر بني الصحابة وما سفك من دمـاء فقـال

 عافانـا اهللا مـن –نبش هذا املايض بـام فيـه مـن فـتن ومـآيس  أنه ال رضورة ل:عنى هذاوم )١(ألسنتنا
 .)٢(MÉ  È  Ç  ÆL  ولسنا مسئولني عنها كام قال اهللا تعاىل ،شهودها

قـران إذا تـربهن لنـا كالم األ: قلت«: ولإلمام الذهبي كلامت مرشقة حول هذا املوضوع يقول
 يطوى وال يروى، كام تقرر من الكف عن كثري مما شـجر بـني أنه هبوى وعصبية، ال يلتفت إليه، بل

الصحابة وقتاهلم ريض اهللا عنهم أمجعني، وما زال يمر بنا ذلـك يف الـدواوين والكتـب واألجـزاء، 
ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف، وبعضه كذب، وهـذا فـيام بأيـدينا وبـني علامئنـا، فينبغـي طيـه 

توفر عىل حب الصحابة، والـرتيض عـنهم، وكـتامن ذلـك وإخفاؤه، بل إعدامه لتصفو القلوب، وت
متعني عن العامة وآحاد العلامء، وقد يرخص يف مطالعـة ذلـك خلـوة للعـامل املنـصف العـري مـن 

!  "  #  $  M : اهلوى، بـرشط أن يـستغفر هلـم، كـام علمنـا اهللا تعـاىل حيـث يقـول

 4  3  2  1    0  /  .  -  ,  +  *  )     (      '  &  % 
    7  6   5L )وعبـادة  مكفـرة ملـا وقـع مـنهم، وجهـاد حمـاء فالقوم هلم سـوابق، وأعـامل.)٣ ،

ممحصة، ولسنا ممن يغلو يف أحد منهم، وال ندعي فيهم العـصمة، نقطـع بـأن بعـضهم أفـضل مـن 

                                                                                                                         

ــز١)( ــد العزي ــر عــن عمــر بــن عب ــاء:  األث ــة األولي ــو نعــيم يف حلي ــن ) ٩/١١٤ (،رواه أب ــونس ب ــق ي   مــن طري
 .عبد األعىل عن الشافعي

هــ ١٤٢٥ ٢ مكتبة وهبـة القـاهرة ط،يوسف القرضاوي/  الرتاث والتمذهب واالختالف د كيف نتعامل مع)٢(
 .٣٠، ٢٩م،  ص ٢٠٠٤=

 .»١٠ «اآلية سورة احلرشة ٣)(
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بعض، ونقطع بأن أبا بكر وعمر أفضل األمة، ثم تتمة العرشة املشهود هلم باجلنـة، ومحـزة وجعفـر  
، وأهل بدر مع كوهنم عىل مراتـب، ثـم األفـضل ص وبنات نبينا  وزيد، وأمهات املؤمنني،ومعاذ

بعدهم مثل أيب الدرداء وسلامن الفاريس وابن عمر وسائر أهـل بيعـة الرضـوان الـذين  بـنص آيـة 
 ثم عموم املهاجرين واألنصار كخالد بن الوليد والعباس وعبد اهللا بن عمرو، وهـذه )١(سورة الفتح

وجاهـد معـه، أو حـج معـه، أو سـمع منـه، ريض اهللا  صة، ثم سائر من صحب رسول اهللا احللب
املهـاجرات واملـدنيات وأم الفـضل وأم هـانئ  صعنهم أمجعني وعن مجيع صواحب رسـول اهللا 

 .)٢(اهلاشمية وسائر الصحابيات
 :)٣( وجوب مواالهتم وحمبتهم-٤

، وجيـب علينـا أن ص بعـد نبيهـا  وأفـضلها، وصفوة هـذه األمـة،الصحابة هم خري القرون
 وحـبهم ديـن ، كل مـسلم فإن حمبتهم واجبة عىل،منازهلمهم ونحبهم ونرتىض عنهم وننزهلم نتوال

 والطعـن فـيهم طعـن يف ، فهم محلـة هـذا الـدين، وبغضهم كفر وطغيان،وإيامن وقربى إىل الرمحن
ًالدين كله؛ ألنه وصلنا عن طريقهم بعد أن تلقوه غضا طريا عن رس مشافهة ونقلوه لنا  صول اهللا ً

  عـىلبكل أمانة وإخالص، ونرشوا الدين يف كافة ربوع األرض يف أقـل مـن ربـع قـرن، وفـتح اهللا
 . ً فدخل الناس يف دين اهللا أفواجا ،أيدهيم البالد

                                                                                                                         

  _ ̀   M  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a ونصها ،)١٨( وهي اآلية رقم ١)(

q  p  o  n  mL.ــ ــذين شــهدوا ه ــدة ال ــت ع ــا ومخــسـوكان ــة ألف ــذه البيع ــام يفـ مئ                      ة ك
 .٢٨٧ / ٣ »زاد املعاد«، وانظر »الصحيحني«

  ).١٠/٩٢(سري أعالم النبالء  )٢(
 .وما بعدها ،٥ص،القاهرة، دار األرقم،أمحد فريد/ د، الفوائد البديعة٣)(
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 ، وجوب مواالة الصحابة وحمبتهم وأهنا دليل صدق إيامن الرجـلوقد دل الكتاب والسنة عىل 
 ص النبـي وإذا كـان أصـحاب   Me  d   c  b  aL فمن الكتاب قوله

ًمقطوعا بإيامهنم، بل هم أفضل املؤمنني لتزكية اهللا ورسوله هلم فإن مواالهتم وحمبـتهم دليـل إيـامن 
 . من قامت به هذه الصفة 

، وآيـة النفـاق بغـض آية اإليامن حـب األنـصار« :قال صومن السنة حديث أنس عن النبي 
  . )١(»األنصار
  ما يرتتـب عـىلسن التنبيه هنا عىل أنه حيًصوص يف هذا كثرية جدا ال يسع املقام ذكرها عىلوالن

 . حتقيق مواالهتم لدنيا واآلخرة مما يشحذ اهلمم عىلمواالة الصحابة من اآلثار الطيبة يف ا
  M  È   Ç   Æ  Åفمن آثار مواالهتم الطيبة يف الدنيا الفالح والغلبة والنـرص كـام قـال 

  É    Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊL    )فكل من ريض بوالية اهللا ورسـوله واملـؤمنني : ابن كثري قال )٢
  . )٣(فهو مفلح يف الدنيا واآلخرة ومنصور يف الدنيا واآلخرة

كـام يف حـديث  صومن ثامر حمبتهم يف اآلخرة ما يرجى ملحبيهم من احلرش معهم لقول النبي 
يا رسول اهللا كيف تقول يف رجل : فقال ص  إىل رسول اهللاجاء رجل «: قالعبد اهللا بن مسعود 

  . )٤(»من أحباملرء مع : ص  فقال رسول اهللا؟ًأحب قوما ومل يلحق هبم
                                                                                                                         

 ) .١٧( رقم ، باب عالمة اإليامن حب األنصار، كتاب اإليامن، صحيح البخاري١)(
 .»٦٥«ملائدة اآلية سورة ا) ٢(
 ).٢/٩٠( تفسري ابن كثري٣)(
 ،  كتاب الـرب والـصلة:  صحيح مسلم- ٥٨١٧ رقم ، باب عالمة احلب يف اهللا،كتاب األدب:  صحيح البخاري٤)(

 ).٢٩٦٣( رقم،باب املرء مع من أحب
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 اهللا بمحبة أيب بكر وعمر، ويعـدون ذلـك مـن يتقربون إىل صولذا كان أصحاب رسول اهللا  
 . أفضل أعامهلم وأرجاها عند اهللا 

عـن الـساعة  صً أن رجـال سـأل النبـي نس بن مالـك روى اإلمام البخاري من حديث أ
ال يشء إال أين أحـب اهللا ورسـوله، :  قـال؟وماذا أعددت هلا: ص فقال النبي ؟متى الساعة: فقال

 صفام فرحنا بيشء فرحنا بقول النبي :  فقال أنس بن مالك،أنت مع من أحببت: صفقال النبي 
 وأرجو أن أكون معهم بحبـي ،وأبا بكر وعمر صفأنا أحب النبي : أنت مع من أحببت، قال أنس

  . )١(وإن مل أعمل بمثل أعامهلمإياهم 
ال يقـاس :  فغضب وقـال؟أين عمر بن عبد العزيز من معاوية: وقال رجل للمعايف بن عمران

قـال اإلمـام ...  وحـي اهللا  وكاتبه وأمينه عـىل، صاحبه وصهره معاوية،أحد صبأصحاب النبي 
 خيرج يف جوف الليـل ، وجعله رمحة للعاملني،ؤدب اخللق الذي هدانا اهللا بهم صهذا النبي : مالك
 ، ومواالهتم،حبهمب ص وأمر النبي ، وبذلك أمره اهللا، فيدعوا هلم ويستغفر كاملودع هلم، البقيعإىل

 .)٢(ومعاداة من عاداهم
  .)اآلل واألصحاب(مصطلح : ًسادسا

ويطلقـون علـيهم فقـط كلمـة  صن مـع النبـي حني يتكلم العلامء رمحهم اهللا سابقا عمن كـا
 خروجهم مـن االعتبـار  فيه داللة عىل أن أو، فإن هذا ال يعني خروج اآلل من كالمهم)الصحابة(

 .لألحكام الفقهية والعقدية وغريهانهم عيف التلقي 

                                                                                                                         

 .)٣٤٨٥ ( رقم،، باب مناقب عمر بن اخلطاب كتاب فضائل أصحاب النبي ، صحيح البخاري١)(
 .٢/٥٦ ،ف حقوق املصطفىيتعربالشفا ، )١/٢٠٩(تاريخ بغداد  ٢)(
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  ألنه الدائرة األوسع يف الترشيف، وتتضمن دائـرة آل؛لكنهم رمحهم اهللا إنام قالوا هذا الوصف 
 يشمل )صحايب( فمصطلح ،التي هي أخص بالوصف من بعد نيل رشف الصحبة صبيت النبي 

ً وال عكس،  فليس كل من كان مؤمنا من آل البيت كان ،يف زمانه صآل بيت النبي مؤمن من كل 
َّصحابيا ألن الصحبة كام مر مقيدة برؤية النبي  َ  .وزمنه صً

نه صحايب، فله ميـزة عظيمـة عـىل نفـسه إمؤمن  مثل أن يقال لل،اف مباركةفأكرم هبا من أوص
 .ولغريه 

 ،صً لرشف اتـصاله نـسبا بـالنبي ،صوالرشف يزداد للعبد أيضا إن كان من آل بيت النبي 
 وأن يكـون املـؤمن ،ًولنيلهم صالة متكررة من كل مسلم يف صالته، وهناك رشف من شـهد بـدرا

 .ظيم عند اهللاعيف احلديبية، فهذا له فضل  صًأيضا قد بايع النبي 
 فهذه دوائر رشف حتيط العبد يف دنيـاه ليبلـغ هبـا ،وال يبتعد اخلري عمن أسلم قبل الفتح وقاتل

 ومع هذا العلم هبذه األوصاف واملزايا فإننا يف هذا الكتاب سنعمد دائام إىل تكـرار ،رضوان الرمحن
 . لنجدد العهد دائام بحب هذه الزمرة املباركة )اآلل واألصحاب(وصف 

 يشمل كل مـن حتـرم عليـه الـصدقة مـن آل جعفـر وآل »اآلل«مما سبق يتضح لنا أن مصطلح 
بـنص القـرآن عـىل  ص كام يشمل أمهات املؤمنني زوجات رسول اهللا ،عقيل وآل عباس وآل عيل

ً يف عدم إخراج من كان مستحقا هلذا الرشف حتى يـتمكن مـن الـرد عـىل مفيدديد ذلك وهذا التح
 . أو نسب رشفا إىل من ال يستحقهمن منع احلق أهيل

ألمـر الـذي د اغـريه مـن األسـاني منثم إن حتديد مصطلح الصحايب يساعد يف معرفة املتصل 
يساعد يف احلكم عىل احلديث بالصحة أو الضعف ومعرفة الصحايب توجب عىل املـسلم أن يعـرف 
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س وسالمة الصدور هلم حقهم من وجوب حبهم وتقديرهم والثناء عليهم وغرس حمبتهم يف النفو 
 .من ناحيتهم ووجوب مواالهتم

رة هـذا الكتـاب ِّإن رشف هذا املصطلح هو األساس الختيـار مـربة اآلل واألصـحاب مـصد
 اآلل واألصحاب حيلق هبام : حيمله إىل القلوب جناحان،املبارك هلذا االسم اجلميل العظيم يف معناه

هبدهيم رضـوان اهللا علـيهم أمجعـني والـذي ى يف سامء املجد قدوة طيبة وأسوة حسنة لكل من اهتد
 .تستهدف املربة حتقيقه ضمن أبرز أهدافها
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  :لفصل الثانيا
  دراسة ما يتعلق باآلل واألصحاب 

 

   .ب شرعياآلل واألصحاب مطل معرفة حقوق -١

   اآلل واألصـــــحاب أعلـــــم النـــــاس بحقـــــوق -٢
 .ص المصطفى        
 .ص التأسي بالنبي جوباآلل واألصحاب وو -٣
ــدار تــــرابط اآلل واألصــــحاب  -٤     معرفــــة مقــ

   .وخدمتهم لنشر اإلسالم       
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 :متهيد 
إن معرفة تاريخ اآلل واألصحاب ودراسة سريهتم ومسريهتم يف محل لواء اإلسالم وعالقـتهم 

 جيل وطأ الثرى، وخري من ببعضهم أمر ال بد منه للمسلم احلريص عىل دينه ونرصة أمته، فهم خري
فهم الدين وقام به، فهم مصابيح اهلدى وأنوار الدجى، ومشاعل النور التي بددت ظلامت الوثنيـة، 

 .   وقوضت أركان الظاملني، وعروش اجلبابرة املتأهلني
ًكام أن دراسة تارخيهم مفصال بأدق جوانبه، أمر بجانب بعده العقدي والـرشعي مـن شـأنه أن 

 جذوة الفتنة وهليبها، وبخاصة بعد مـا يتبـني لنـا ويطفئاحلقد، ويكمم أفواه الطعن، خيرس ألسنة 
من دراستنا ألدق شئون حياهتم من وحدهتم العقدية وفهمهم املشرتك لقضايا الرشع والدين، وبـام 

 . يظهر من أوارص املحبة واملودة بينهم بكافة صورها االجتامعية واالقتصادية والسياسية
 .قوق اآلل واألصحاب  مطلب رشعي  معرفة ح-١

ً    إن إعطاء كل ذي حق حقه، وإنزاله املنزلة الالئقة به بعيدا عن املحابـاة أو الغلـو داللـة عـىل 
ٍاإلنصاف احلكيم والنظر القويم، وهو ما جاء به رشعنا املبارك، فعن أنس بن مالك  ِ َ ِ ْ ِ َََجـاء :  قـال َ

َّشيخ يريد النبي  ِ َّ ُ ِ ُ ٌْ َفأبطأ صَ ََ ُّ القوم عنه أن يوسعوا لـه، فقـال النبـي َْ ِّ ُِ َّ َْ َ َ َ ْ َ ُْ ُ َ ُ ُ َْ ْلـيس منـا مـن مل يـرحم : (صَ ْ ََ َ ْ َ ْْ َ ََّ ِ
َصغرينا ويوقر كبرينا ََ َِ َ ْ ِّ َ ُ َ  صأمرنـا رسـول اهللا «:  وعن أم املؤمنني عائشة ريض اهللا عنها أهنا قالت،)١()َِ
 .)٢(»أن ننزل الناس منازهلم

                                                                                                                         

 .وصححه األلباين).١٩١٩(كتاب الرب والصلة، باب رمحة الصبيان، رقم: رواه الرتمذي١)(
، ويف )٨/٢٤٦(وأبـو يعـىل ) ٤/٤١١(، ورواه  أبـو داود )١/٤(ً  ذكره اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه معلقا ٢)(

بغـري ) ٨٨(ميمون مل يدرك عائشة، وذكره احلاكم يف معرفة علوم احلديث : ال أبو داودسياق أيب داود قصة، ثم ق
 .لفقد صحت الرواية عن عائشة : إسناد وقال
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 هبم خلق إسـالمي رفيـع ةالالئقم حق قدرهم وإنزاهلم منزلتهم  فمعرفة حقوق الغري وتقديره 
ًوأدب مبارك حرص ديننا عىل غرسه يف نفوس املؤمنني، وصوال هبـم إىل أرقـى مراتـب الـسمو يف 

 .معاملة الغري
ويزداد األمر أمهية إن كان هذا احلق يتعلق بمطالب رشعيـة؛ وأمـور حيبهـا اهللا سـبحانه، مثـل 

بـام  صن فضائله، لكن وفق الوجه املرشوع، وهذا ما علمنا إياه النبـي  وبياصحقوق املصطفى 
َ، فعن ابن عباس ريض اهللا عنهام أنه سمع عمـر نقله عنه آل بيته  َ َُ ََ َّ ْ ْ َِ ٍ ِيقـول عـىل املنـرب ِ َ ْ ِ ْ ُ َُ َ ُسـمعت : َ ْ ِ َ

َّالنبي  ِ ُيقول صَّ ُ ِال تطروين: َ ُ ْ َكام أطرت النصارى ابـن مـري  )١( ُ َ ْ َْ َ َ َ ََّ ْ ْ َ ُم؛ فـإنام أنـا عبـده فقولـواَ ُ َ َُ ُْ َ ََّ َ َ ُعبـد اهللا : َِ ْ َ
ُورسوله َُ ُ َ)٢(. 

 ال غنى للمسلم عنه وال كامل لدينـه بدونـه، ًا رشعيًامطلب صوإذا كانت معرفة حقوق النبي 
فحـبهم . طالـب الـرشعية املحمـودة يف الـدينفإن معرفة حقوق اآلل واألصحاب كـذلك مـن امل

بسبب مـا اختـصهم اهللا بـه مـن مكرمـات، ودراسته واجب كفائي عرفة تارخيهم  وم،واجب عيني
ًوميزهم به من فضائل وحسنات، جـاءت مباركـة إلخالصـهم وتقـديرا لـسعيهم وتـضحياهتم يف 

                                :ًفكانوا بحق أهال ألن يصفهم املـوىل تعـاىل يف كتابـه بقولـه عـز مـن قائـل. سبيل تبليغ دين رهبم 
 M/  .9  8   7  6  5      4  3  2  1  0  :  L)٣(. 

                                                                                                                         

 أن ال نقـع  ويوجهنا النبي ، إذا مدحه بام ليس فيه:ً وأطرى فالنا، جماوزة احلد يف املدح والكذب فيه:  اإلطراء١)(
لـسان العـرب .  وإنـه ابـن اهللا ، ثالـث ثالثـة: فقالوا، بام ليس فيهدحوا عيسى فيام وقع به بنو إرسائيل حني م

 . )١٧١ / ٣( والنهاية البن األثري )٦/ ١٥(
 ).٣٢٦١(كتاب األنبياء، باب واذكر يف الكتاب مريم، رقم :  رواه البخاري٢)(
 .»١١٠« سورة آل عمران اآلية ٣)(
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 .ص أعلم الناس بحقوق املصطفى  صحاب اآلل واأل-٢ 
 ويف مقـدار ثقـافتهم - يف زمننـا املعـارص بخاصـة -إن الناظر يف أحوال كثـري مـن املـسلمني 

 وعلومهم ضـحلة ،واطالعهم عىل أحوال وحقوق اآلل واألصحاب سيالحظ أن أبصارهم كليلة
 القـرن املبـارك، األمـر ذلـك بل هم يف حالة عليلة، وابتعاد فاضح عن االطالع عىل تـاريخ قليلة، 

املـسلم جيـدر بّالذي أدى إىل حرماهنم من خريات كثرية، وعلوم وفرية تعد من أرشف العلوم التـي 
 يف  ومـنهج اآلل واألصـحاب ،صمعرفتها، أال وهو ما يتعلق هبدي النبـي  صاملحب للنبي 
 .م الرشعية وتطبيقها فهم العلو

 دوقـد جـس، صولذا فإن معرفة حقوق اآلل واألصحاب تقود إىل معرفة حقـوق املـصطفى 
  :اآلل واألصحاب علمهم بحقوق املصطفى يف صورة عملية تتمثل فيام ييل

 اإليامن بنبوته ورسالته ومقتىض ذلك تصديقه فيام أخرب وطاعته فيام أمر بـه واجتنـاب مـا ً:أوال
 . )١(M»     º     ¹  ¸   ¶  µ¼    L  قال تعاىل .هنى عنه 
م وأنـت« وهذا واضح يف حجة الوداع حـني سـأهلم ،اإليامن بأنه بلغ الرسالة وأدى األمانة :ًثانيا

 فقـال بأصـبعه الـسبابة ، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونـصحت؟تسألون عني فام أنتم قائلون
 .)٢(»س اللهم اشهد اللهم اشهد ثالث مرات الناىلإ وينكتها ،  السامءيرفعها إىل
 يؤمن أحدكم حتى أكون ال« ص لقوله امتثاالتقديم حمبته عىل سائر اخللق وعىل النفس  :ًثالثا

 .)٣(»أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني
                                                                                                                         

 .»٨« سورة التغابن اآلية ١)(
 ).٣٠٠٩( رقم. كتاب احلج باب حجة النبي:مرواه مسل ٢)(
  ).١٣(رقم .من اإليامن ص كتاب اإليامن باب حب الرسول :البخاريرواه  )٣(
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ـــــاىل   ـــــول اهللا تع ـــــاىل  )١( M  ¶  µ   ´  ³  ²L وق ـــــه تع                                                                                                                   وقول
 Mbl  k    j   i   h  g  f  e  d  c  m p  o  n  L )(٢ 
 . اإلقرار بام ثبت يف حقه من الفضائل واملناقب اجلليلة:رابعا

M  p  o  n    )٣(M  Û  Ú      Ù  Ø      ×   Ö  ÜL  جتنب الغلو فيه واحلـذر مـن ذلـك :خامسا

|  {  z  y    x  w  v   u  t  s  r   q}L)معرفـة حقـوق وال خيفى علينـا أن . )٤
املصطفى فيها نيل ملقاصد كثرية، وسبب لبلوغ رضوان اهللا سـبحانه؛ ألنـه مـن املعلـوم أن األسـوة 

 اتـصاهلم بذاتـه  إال ألجـل ومل تكن حمبتنا ألهل بيتـه ،صٍالتامة ال تكون ألحد إال لرسول اهللا 
، فنـال آل البيـت علـيهم ص لـه ، ولظهور طاعتهم الصادقة منهم صًالرشيفة، ونيال لربكاته 

، فـإن أحـاط املـسلم  الرفيعة بسبب ذلك، ومثل ذلك مـا فعلـه كـذلك أصـحابه السالم املنزلة
م وهذا بـدوره املحب هلم قدر وسعه وفهمه بام بذلوه ونقلوه لنا، فسوف يقوده هذا  إىل االرتباط هب

ٍيقوده إىل أمور كثرية جتاههم  ٍمنها ،: 
  .ً وقصداً وفعالًقوال صمعرفة أهنم خري من تأسى بسنة النبي  -١
 .ّ خري من صدق هبذا الدين القويم إدراك أن اآلل والصحابة  -٢
 .كانوا عىل منهج واحد يف أصول الدين  حتقق أهنم  -٣
 .ًرتباط واالتصال بينهم قلبا وجسدامعرفة مقدار العالقة احلميمة بينهم ومدى اال -٤

                                                                                                                         

 .»٩« سورة الفتح اآلية ١)(
 .»١٥٧« سورة األعراف اآلية ٢)(
 .»١١٠«ف اآلية سورة الكه) ٣(
 .»٥٠« سورة األنعام اآلية ٤)(
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 إدراك رضورة أنه من الواجبات املتحتمة عىل كل مسلم الدفاع عـن اآلل والـصحابة  -٥ 
وحمبتهم، وذكر فضائلهم، وبيان جهادهم يف سـبيل اهللا، وصـربهم وبـذهلم ونـرصهتم لرسـول اهللا 

 .الكريم والسنة النبوية وغريها من األمور الكثرية لكثرة ما ورد فيهم من نصوص يف القرآن  ص
رشف  صّ وأن الـصحبة لرسـول اهللا ؛صً مجيعا أصـحاب لرسـول اهللا  تذكر أهنم  -٦
 .)١(  وهلا منزلة خاصة، وهي تاج عىل رؤوس األصحاب،بذاهتا
 .صووجوب التأيس بالنبي   اآلل واألصحاب -٣

نـا بأنـه ملـا كـان  لكل ما سبق بيانه فـسيعلم يقيعند معرفة املسلم املحب لآلل واألصحاب 
 وملـا هلـم ،ص هو ذات رسول اهللا ،صاألصل يف تبجيل وتوقري آل البيت وأصحاب رسول اهللا 

 صمع ذلك من سبق يف اإلسالم واجلهاد، فسيتحقق عنده أن احلجة عند املسلمني هو رسـول اهللا 
 .يع املسلمنيعند مج فهو األسوة ،إمام البرش صوأن االتباع الكامل عند املسلمني هو لرسول اهللا 

  .صلذا كان سيد البرش عندهم هو رسول اهللا 
  .صوالشافع يوم احلرش عندهم هو رسول اهللا 

  .صوصاحب لواء احلمد عندهم هو رسول اهللا 
  .صوصاحب املقام املحمود عندهم  هو رسول اهللا 

 .صوصاحب احلوض عندهم  هو رسول اهللا 
   .صرسول اهللا وصاحب املنزلة الرفيعة يف اجلنة عندهم هو 

  .ص ال تكون إال عن طريق رسول اهللا وهلذا قرروا أن معرفة اهللا 

                                                                                                                         

 ) .صصحبة رسول اهللا (رسالة لطيفة يف هذا اجلانب بعنوان   للشيخ صالح بن عبد اهللا الدرويش ١)(
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وقرروا رمحهم اهللا أن عبادة املوىل سبحانه إنام تكون وفق ما رشعه اهللا تعاىل وأوحى بـه رسـوله  
  .ص، وألجل هذا مل يكن كالم أي خملوق حجة عىل الناس إال كالم الرسول ص

، صب والتعبد إىل اهللا سبحانه ال يتم إال وفق ما علمنا إياه الرسـول وعلم املسلمون أن التقر
 هو إمام املتقني وسيد العابدين ص فرسول اهللا ؛صفاملسلمون يعبدون اهللا وفق عبادة رسول اهللا 

مردودة عىل فاعلها، مثل ما جاء يف قصة فهي  صوأسوهتم، كام أن كل عبادة مل يأذن هبا رسول اهللا 
، فلـام أخـربوا كـأهنم تقالوهـا، ففرضـوا عـىل ص الذين سألوا عن عبادة رسـول اهللا النفر الثالثة

ًأنفسهم أمورا مل يفرضها اهللا عليهم، فأوجب أحدهم عىل نفسه الـصيام أبـدا وأوجـب الثـاين عـىل  ً
ّقـوهلم علمهـم قاعـدة  صنفسه قيام الليل بطوله وامتنع الثالث من تزوج النساء، فلام بلغ النبـي 

ُواهللا إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصيل وأرقـد، : ( العبادات فقالعظيمة يف ُْ ْ َ َ َْ ُ ُ ْ َْ ُ ُ َ ََ َ َ َ ُ ُ َ َِّ ُ ُ َِ ِِّ ْ َ ِّ ِ
ِّوأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني َّ ِِّ ِ َِ ْ ْ َ ْ ُ َّ ََ َ َُ َ َ َ ََ َ َ َ()١(. 

 أحـب ص شخـصه  وأن يكون،ص وجوب املحبة القلبية للنبي كام قرر اآلل والصحابة 
ال يؤمن أحـدكم (فام بالك بسائر الناس، كام يف احلديث الصحيح ! إلينا من أنفسنا؛ نعم من أنفسنا 

 .)٢( )والناس أمجعنيحب إليه من نفسه، وماله، وولده، حتى أكون أ
      يف  صىل النبــي ـوب الــصالة عـــوه إلينــا وجـــ بــام نقلــة ـن اآلل والــصحابـوتعلمنــا مــ

 يف ص، وهي املعروفة بالصالة اإلبراهيمية، وكذلك مرشوعية الـصالة عليـه )٣(د بالصالةـهـالتش
 وكـذلك الـصالة عليـه بعـد الفـراغ مـن متابعـة ،)٤(ل دعاء، وأهنا من دواعي اسـتجابة الـدعاءـك

                                                                                                                         

 .)٤٧٧٦:( رقمكتاب النكاح باب الرتغيب يف النكاح   رواه البخاري ١)(
 .)١٥، ١٤(كتاب اإليامن باب حب الرسول من اإليامن رقم رواه البخاري ٢)(
 . أيب مسعود األنصاريمن حديث) ٤٠٥(كتاب الصالة باب الصالة عىل النبي بعد التشهد رقممسلم  ٣)(
  .وصحه الشيخ شعيب األرنؤوط) ٢٣٩٨٢( رواه  اإلمام أمحد يف مسنده ٤)(
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اللهم رب هذه الـدعوة التامـة والـصالة القائمـة آت (:  بالدعاء املشهورص، والدعاء له )١(املؤذن 
 .)٢(...)ًحممدا

 وال - خاتم املرسلني، وإمامهم وسيد البرش؛ لذلك قـرر املـسلمون قاطبـة صويؤمنون بأنه 
، وأن احلجـة ال تكـون إال يف أقوالـه وأفعالـه ص أن واجب االتباع هـو الرسـول -خالف بينهم
 .ص

، ص قرروا أنه ال إيامن للعبد إال بتصديق رسول اهللا بأن اآلل والصحابة : وعىل هذا فنقول
فيام أخرب، وكذلك طاعته فيام أمر، واجتناب ما هنى عنـه وزجـر،  صفالبد من تصديق رسول اهللا 

 فمهـام بلغـت ص، أما من عداه من ذريته؛ ومـن أقاربـه وأصـحابه صوعبادة اهللا وفق ما رشع 
 ويـرتك منـه مـا ،ص، فيؤخذ من قـوهلم مـا وافـق قـول النبـي صمنزلتهم فهم دون رسول اهللا 

 .)٣(  وحده، وترك من سواه؟ص يالم املحبون باتباعهم لرسول اهللا فهل..خالفه 
 .ُّ وجتمعهم لنرش اإلسالم   ترابط اآلل والصحابةمقدار  معرفة -٤

  %  &  '  )  $!  "  #M :  ومن معه بقوله سـبحانهصنتذكر مدح اهللا لنبيه عندما 

*       )  +L )وأصـحابه  صآل النبي ًفإننا سنعلم بأن الثناء كان متوجها إىل  )٤، حيـث 
مجعهم اهللا بخطاب واحد للداللة عىل ترابطهم واجتامعهم عىل اخلري واملحبة حتـت مـسمى مبـارك 

  .)الصحابة(: وهو ًمجيعايشملهم 
                                                                                                                         

 .بمن حديث عبد اهللا بن عمرو ) ٣٨٣(كتاب الصالة باب استحباب القول مثل قول املؤذن   رواه مسلم ١)(
 . ريض اهللا عنهامعن جابر بن عبد اهللا)  ٦١٤(كتاب األذان باب الدعاء عند النداء  رواه البخاري )٢(
 . بترصف– لصالح بن عبد اهللا الدرويش ،  رسالة آل البيت وحقوقهم الرشعية)٣(
 .»٢٩«سورة الفتح اآلية  ٤)(
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وفق ما حيبه اهللا سبحانه، حتت سمع وبرص النبي  صوسنعلم أيضا بأهنم عاشوا يف زمن النبي  
ة ملقدار هذا التداخل واالرتباط بام يعلـم بـه مـن كـان معهـم؛  وهناك األمثلة العديدة املظهر،ص

ومن سيأيت بعدهم من أهنم كانوا أمة مرتامحة متوادة تعيش بوئـام وسـالم، وتـزاوج ومـصاهرات، 
حتى وإن كان هناك بعض األمور الناشئة عن اختالف الرأي والتدبري لـبعض القـضايا، لكـن كـل 

 املودة فـيام بيـنهم، وحـسن ظـنهم جتـاه مـن خـالف رأهيـم، هذا مل يصل إىل قلوهبم ومل يفسد روح
فوجهات النظر وتباين اآلراء يف فروع الدين مل تفسد للود بينهم قـضية، وذلـك الحتـاد معتقـدهم، 

 .وسالمة منهجهم، واتفاقهم يف أصول الرشيعة
يض  جيد هذا الرتابط والتواد ظاهرا يف حياهتم، ومن ذلـك أن الـصديق رومن يقرأ سريهتم 

ّصىل أبـو :  قال عىل عاتقه ويالعبه ويداعبه، فعن عقبة بن احلارث اهللا عنه كان حيمل احلسن 
بأيب «: مع الصبيان، فحمله عىل عاتقه، وقال  فرأى احلسن يلعبَ العرص، ثم خرج يميشبكر 

 .)١(  يضحكٌوعيل .  »شبيه بالنبي، ال شبيه بعيل
 من أدلة ال حترص تبني وتوضح مقدار احلـب ًه  إال دليالوليس هذا املوقف وغريه مما يطول ذكر

، احلسن   احلسن، فأحبه، فلقد أحب أبو بكر واملودة والتقدير املتبادل بني اآلل والصحابة 
 ويعظمـه -  أي احلـسن -ّ جيلـه ّوقد كان الصديق «: رمحه اهللا حيث يقول )٢(وصدق ابن كثري
ّ من نواحي كثرية منها أنه سمى  أحـد احلسن بسرية الصديق ، ولذلك تأثر  ويفداهويكرمه وحيبه

 .أبنائه بأيب بكر، والناس إنام يسمون بأسامء من حيبوهنم ويعظموهنم

                                                                                                                         

 .)٣٣٤٩( رقمصكتاب املناقب باب صفة النبي    رواه البخاري١)(
 . أحداث السنة التاسعة واألربعني )٤٢٦/ ٨(  البداية والنهاية )٢(
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 شديد اإليثار هلم ،ص شديد اإلكرام آلل رسول اهللا ً أيضاوكان الفاروق عمر بن اخلطاب  
بناء الـصحابة، ومل يكـن يف ذلـك مـا  كسا أأن عمر «: نائه، فقد ذكر الذهبي يف سريهحتى عىل أب

 .)١(»اآلن طابت نفيس: ُيصلح للحسن واحلسني، فبعث إىل اليمن، فأيت بكسوة هلام، فقال
أعطـى  ، حيـثاهللا   احلسن واحلسني ريض اهللا عنهام يف العطاء عىل ابنه عبـدبل ميز عمر 

ّمل فضلت عيل هذين ا: اهللا  كل واحد منهام عرشة أالف، فقال عبد وأنت تعرف سـبقي ، لغالمنيّ
ٍاهللا، ائتنـي بجـد مثـل جـدمها، وأب مثـل  وحيك يا عبـد« :يف اإلسالم وهجريت؟ فقال له عمر 

ّ، فـسمى أحـد  كان له أثره البالغ عىل احلسن وهذا التقدير من عمر . )٢(»أبيهام، وأم مثل أمهام
   . )عمر(أبنائه باسم 

      لـه وحبـه ملـن سـبقه مـن اخللفـاء  ّ يفرق بني حبـه، وال من املحبني لعثامن وكان احلسن 
 وهو زوج ؟أيب بكر وعمر ريض اهللا عنهام، ومل ال حيبه وهو من العرشة املبرشين باجلنة؟ ومل ال حيبهك

عـيل  ، وحبيب ألبيـهص حبيب جلده  وهو يعلم أن عثامن ؟حيبه  ومل ال؟خالتيه رقية وأم كلثوم
كان وفيا أليب بكر وعمرً الذي كان وفيا لعثامن كام ً. 

 .، ومن شابه أباه فام ظلم  عىل وفائه لعثامن مثلام كان أبوه واستمر احلسن 
، عنـدما ًما حدث يوم الدار دليال عىل الوفاء، يوم أن وقف احلسن يدافع عـن عـثامن  أليس

د اهللا بـن ، ومن هـؤالء احلـسن واحلـسني وعبـ السوء أبناءهم ليدفعوا عنهأرسل كبار الصحابة 
 عىل احلسن بـالرجوع إىل منزلـه وعندما تفاقم أمر الفتنه وحورص عثامن، أقسم عثامن  ،الزبري 

                                                                                                                         

 ).١٤/١٧٧( واخلرب يف تاريخ دمشق ،)٥/٢٧٨(نبالء   سري أعالم ال١)(
 . )٣٣ / ١(ة النرشيت وغريه للدكتور محز  سرية آل البيت ٢)(
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 فدافع عنه احلسن . »ارجع يا ابن أخي، حتى يأيت اهللا بأمره«: خشية أن يصاب بمكروه، فقال له 
 .)١( ًجرحيا من الدار ُحتى محل

 وعىل املأل، ومن احلب قوال وفعال للصحابة  قد أظهروا  وال نستغرب أن نرى آل البيت 
 .)٢() اهللا ممن تربأ من أيب بكر وعمربرئ( :ه جعفر بن حممد بن عيل قالذلك ما قال

َحقهام يف التقديم، فعن وهب السوائي قال صوأيضا كانوا ال يبخسون وزيري النبي  َ ِّ ُِّ َ َ ْ ٍَ َخطبنـا :ْ َ َ َ
ٌّعيل  ِ َفقال ،َ َ ِمن خري هذه ا: َ ِ َ ُ ْ ََ ُألمة بعد نبيها؟ فقلتْ ْ ُ َ َ ِّ ْ َِ َ َ ِ َّ َأنت يا أمري املؤمنني: ُ ْ َِ ِ ُِْ َ َ ََ َقال. ْ ِ خري هذه األمـة ،ال: َ ِ َِّ ُْ َ ُ َ

ُبعد نبيها أبو بْكر، ثم عمر  َ َُّ ُ ٍ َ ُ َ ِّ ْ ََ ِ َ ََما نبعد أن السكينة تنطق عىل لسان عمر :َ، وكان يقول َ َ َ َُّ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ََ ُ َُ َّ َ ْ )٣(. 
جاء رجـل إىل عـيل بـن : لعرتة، من ذلك ما جاء عن ابن أيب حازم أنه قالوعىل هذا سار بقية ا

 .)٤()كمنزلتهام منه الساعة:  قال؟صما كان منزلة أيب بكر وعمر من رسول اهللا :  فقالحسني 
ً يف عالقتهم واتصاهلم وحمبتهم لبعضهم الـبعض إال أنموذجـا فريـدا مـن فام كان الصحابة  ً
 . والتحاباملودة والرمحة والرتابط

                                                                                                                         

 .وعزا اخلرب إىل الرياض النرضة) ١٨٧. ( للصاليب، احلسن بن عيل بن أيب طالب ١)(
 .بن حممد بن عيلإسناده صحيح إىل جعفر : وقال حمققه ).١٤٣(  رواه  أمحد يف فضائل الصحابة رقم٢)(
 وحـسنه )٢٠٣٨٠: رقـم  /٢٢٢ / ١١(، وعبد الـرزاق يف مـصنفه )٥٠(رقم  رواه  أمحد يف فضائل الصحابة ٣)(

 .حمقق فضائل الصحابة
رجال اإلسناد ثقات لكنه منقطع، وابن أيب حازم هـو : وقال حمققه).٢٢٣( رواه  أمحد يف فضائل الصحابة رقم ٤)(

ّيدرك عيل بن حسني بن زين العابدين، ثم بني بأن الدارقطني رواه يف فضائل الصحابة عبد العزيز بن أيب حازم مل 
 .ًموصوال بإسناد صحيح عن ابن أيب حازم عن أبيه)  ب١٩ لـ ١١جزء (
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وصـحابته الكـرام واجـب عينـي دلـت عليـه  صومما سبق يتضح لنا أن حمبة آل بيت النبـي  
 وترمجوا هـذا العلـم إىل صالنصوص الرشعية وذلك أهنم خري من جسد العلم بحقوق املصطفى 

  ثم إهنم خـري، به وحمبته وتفضيله حتى عىل أنفسهم بل وفدائه باألرواح واملهجنواقع متثل يف اإليام
  ومعرفتهم هبذه احلقوق والعمـل بمقتـضاها،من اقتدى به واقتفى أثرة بدقة مل تعهد ألصحاب نبي

جعلهم كأهنم رجل واحد يفكر بعقل واحد األمر الذي مكن هلم يف األرض وسهل هلـم نـرش نـور 
 .اإلسالم يف شتى البقاع
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  :الفصل الثالث
   الثناء على اآلل واألصحاب 

  
علـى اآلل   من القـرآن الكـريم      آيات الثناء    :أوالً

  . صحابواأل

ى اآلل عل نصوص الثناء من السنة النبوية :ثانياً
  .واألصحاب 

   عموماً الصحابةما ورد في فضائل  -١
ــت   -٢ ــضائل آل البيــ ــي فــ ــا ورد فــ ــى مــ  علــ

 .الخصوص
  .تحريم سبِ اآلل واألصحاب : ثالثاً

اعــة فــي اآلل  اعتقــاد أهــل الــسنة والجم:رابعــاً
  .واألصحاب 
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 : متهيد 
من املعلوم بداهة أن العاقل ال يأيت بالذكر احلـسن وال القـول اجلميـل إال ملـن حـاز الفـضائل 

ً وال يقدم أيضا اإلطراء إال ملن أحبه وتعلق به قلبا وجسدا،وفعل املكرمات وبذل احلسنات  وهلـذا ،ً
 .ًإن من أحب شيئا أكثر من ذكره : قالوا

عىل هذه الزمرة املباركة كثرية يف أكثـر  صنجد أن النصوص املبينة لثناء اهللا تعاىل والنبي ولذا 
 وفيها داللة رشعية عىل كريم أمرهم والـشهادة هلـم ،صمن موضع يف القرآن الكريم وسنة النبي 

هم ، وذلك لعلو منزلتمبجميل ما بذلوا، للتذكري بوجوب رعاية وتقدير هذا االتصال الكريم العظي
 .صومتني اتصاهلم بالنبي 

 .صحاب عىل اآلل واألمن القرآن الكريم  آيات الثناء ً:أوال
وردت النصوص الواضحة يف مواضع متعددة من القـرآن الدالـة عـىل إكـرام اهللا وثنائـه عـىل 

  : منها،يف كثري من اآليات صالصحابة وفيهم آل بيت النبي 
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 ̀  _L)حيث رشفهم اهللا تعـاىل هبـا ،، وهذه اآلية هي منبع فضائل أهل البيت النبوي)١ َّ
الق الذميمة، وملا كانـت هـذه اآليـات  وأذهب عنهم الرجس من األفعال اخلبيثة واألخ،وطهرهم

 فجـاء ،جمموعة أخرى من آله  ص فشمل الفضل بربكة دعاء النبي ،صواردة يف أزواج النبي 

                                                                                                                         

 .»٣٣-٣٢«سورة األحزاب اآلية ) ١(
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        )٢(ّغداة وعليـه مـرط مرحـل صخرج النبي « : عن عائشة ريض اهللا عنها قالت)١ (يف صحيح مسلم 
 ثـم ، ثم جاءت فاطمة فأدخلهـا، معه ثم جاء احلسني فدخل، فجاء احلسن  فأدخله،من شعر أسود

ـــه ـــيل فأدخل ـــال،جـــاء ع ـــم ق  M   _  ^  ]     \  [    Z  Y  X      W : ث

`L.  

ــــه تعــــاىل -٢ ±  M  ¿  ¾    ½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² :  قول

  Ê  É  È  Ç  Æ  Å   Ä   Ã  Â  Á  ÀL (٣) .ـــذه ويف  ه
 من حديث سعد بن أيب وقـاص )٤( صحيح مسلمجاء يفد ق ف،اآلية فضيلة كربى ألصحاب الكساء

ملـا نزلـت هـذه اآليـة«:  قال :M¿  ¾    ½  ¼  »    L  ، ًا عليـصدعـا رسـول اهللا 
ًوفاطمة وحسنا وحسينا  .»)اللهم هؤالء أهيل: ( فقال،ً

                                                                              : قولــه تبــارك وتعــاىل، ومــن اآليــات التــي وردت يف الثنــاء بــصفة عامــة عــىل اجلميــع -٣
 M2  1  0  /  .  L،وكــذا قولــه تعــاىل  : M    >  =  <  ;  :

   A  @  ?L)حينئذ صوهذا خطاب مع املوجودين معه . )٥ . 
                                                                                                                         

  .)٢٤٢٤( فضائل الصحابة باب فضائل أهل البيت رقم، صحيح مسلم١)(
بالكرس كساء مـن صـوف أو خـز أو : املرط) ٤٩٩٧(رقممثل العباءة، ورد يف تاج العروس هو اللباس :   املرط٢)(

َّواملرحل الذي قد ). ٢/٥٦٩( املصباح املنري :انظر.  كل ثوب غري خميط : وقيل،هو الثوب:  وقيل،كتان يؤتزر به َ ُ
ِّنقش فيه تصاوير الرحال  َ  )٢/٥٠٣(النهاية البن األثري. ُ

 .»٦١«ية  سورة آل عمران اآل٣)(
 .)٦٣٧٣(ّ فضائل الصحابة باب من فضائل عيل رقم، رواه مسلم٤)(
 .»١٤٣« سورة البقرة اآلية ٥)(
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 :أحـدها:  وفيمن أريد هبذه اآليـة أربعـة أقـوال:قال العالمة ابن اجلوزي يف تفسريه زاد املسري 
 فقد ،ص مجيع أمة حممد : والرابع، مجيع الصحابة: والثالث،أهنم املهاجرون: هنم أهل بدر والثاينأ

 .)١(نقلت هذه األقوال كلها عن ابن عباس
ـــاىل -٤ ـــه تع _  `  M   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  : قول

    q  p  o  n  m  lL )٢(. 
      ن الـصدق والوفـاء، والـسمع والطاعـة،ـمـ: أي M   k  j  i  h L:  وقوله:قال ابن كثري

Mm  l L  ،وهي الطمأنينةM    q  p  o  nL: وهو ما أجرى اهللا عىل أيدهيم 
من الصلح بينهم وبني أعدائهم، وما حصل بذلك من اخلري العام املستمر املتصل بفتح خيرب وفـتح 

ز والنـرص والرفعـة يف الـدنيا مكة، ثم فتح سائر البالد واألقاليم عليهم، وما حصل لذلك من العـ
 .)٣(Mu    t   sv  z  y  x  w  L : واآلخرة؛ وهلذا قال

   -  .  /  ,  %  &  '  )  (       *  +$!  "  #M :  قولــــه تعــــاىل -٥
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 ).١/٤٣٨( زاد املسري ١)(
 .»١٨« سورة الفتح اآلية ٢)(
 . )٢٣٢ /٤(  تفسري ابن كثري ٣)(
 .»٢٩« سورة الفتح اآلية ٤)(
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 .اآلل واألصحاب  نصوص الثناء من السنة النبوية عىل ً:ثانيا
 ً.ما ورد يف فضائل الصحابة عموما -١

 آل عن الثنـاء عـىلبصفة عامة قبل احلديث وفضائلهم وآثرت هنا تقديم الثناء عىل األصحاب 
ًألن قطاعا كبريا من آل البيت يدخل يف دائرة الصحابة ؛بصفة خاصةم وفضائلهالبيت  ً. 
ً عموما، فينبغي العلم بـأن هـذه الفـضائل تـشمل اآلل حني يذكر العلامء فضائل الصحابة ف

 هبـذه الفـضائل ونً يف زمنـه، ألهنـم مجيعـا مـشمول مجيعهم الذين كانوا مع النبـي والصحابة 
 عـىل رشف الـصحبة بـرشف الـصلة  وزاد اآلل ،صقوا بـالنبي لنيلهم رشف الصحبة حني الت

 .صبنسب النبي 
إن معرفة فضائل أي إنسان وإذاعتها ونرشها بني الناس داللة عـىل التـوقري والتبجيـل والثنـاء 

 حـازوا قـصب  وال يذكر الفضل ألهل الفضل إال الفضالء، ولذا فـاآلل والـصحابة ،احلسن له
مـا رواه  : واخلريات ألمور كثرية سـبقوا إليهـا، ومـن تلـك الفـضائلالسبق باملكرمات والفضائل

ِعن عبد اهللالبخاري بسنده  ْ ِّ عن النبي   - وهو ابن مسعود-َْ ِ َّ ْ َقال صَ َّخـري النـاس قـرين، ثـم «: َ ْ ُْ َِ ِ َّ ُ َ
َالذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم، ثم جييء أقوام تسبق شها َ َ َ َ ََ ُ ِ ْ ٌ ُ َّ ْ َ َّ ْ ََ ْ ُ ُ َّ ُ ُ ََّ ِ َ ُ ُِ ُدة أحدهم يمينه ويمينه شهادتهِ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ََ َُ ُ َِ ِ ِْ ِ َ«)١(. 

 لو جلسنا حتى نـصيل : ثم قلنا،ص صلينا املغرب مع رسول اهللا : عن أبيه قال،وعن أيب بردة
 صـلينا ، نعم يا رسول اهللا: فقلنا،»؟ما زلتم هاهنا« : فقال، فخرج علينا، فجلسنا: قال،معه العشاء
 فرفـع : قـال،» أو أصـبتم،أحـسنتم« : قال،اءحتى نصيل معك العش نجلس : ثم قلنا،معك املغرب

 ت فـإذا ذهبـ،لـسامءأمنـة لالنجـوم  «: فقال- يرفع رأسه إىل السامءا ممً وكان كثريا-رأسه إىل السامء 

                                                                                                                         

 .)٢٤٥٨(رقم صب النبي كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أصحا رواه البخاري ١)(
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 وأصـحايب ، فإذا ذهبت أتى أصحايب مـا يوعـدون،، وأنا أمنة ألصحايبتوعدالنجوم أتى السامء ما  
 .)١(»أصحايب أتى أمتي ما يوعدون فإذا ذهب ،أمنة ألمتي
ُّ سعيد اخلدري يبَوعن أ ُِ ْ ْ ٍ ِ َقال َ ُقال رسول اهللا : َ َ َُ ٌيأيت عىل الناس زمان فيغزو فئام«: صَ ََ ُ َ َِ ْ َ ََ ٌ ِ َّ َ ِ ْمن  )٢( ْ ِ

ِالناس َ فيقولون،َّ ُ ُ َ فيُكم من صاحب رسول اهللا :ََ ُ َ َ َْ َ َ ْ ُ فيقولو؟صِ ُ ْ نعـم :َنََ َ ْفيفـتح هلـم. َ ُ َ ُ َُ ْ َم يـأيت عـىل ُ، ثـَ َ ِ ْ َ َّ
ٌالناس زمان َ َ ِ ِ فيغزو فئام من الناس،َّ َّ ْ َِ ٌِ َ ُ ْ ُ فيقال،َ َ ِ هـل فـيُكم مـن صـاحب أصـحاب رسـول اهللا :َُ ُ َ َ َْ َ ْ َ َ َ َْ ِ ْ  ؟صَ
َفيقولون ُ ُ ْ نعم :ََ َ ْفيفتح هلم. َ ُ َ ُ َُ ْ ٌ ثم يأيت عىل الناس زمان ،َ َُ ََّ َِ َّ َ ِ ْ ِفيغزو فئام من الناسَ َّ ْ َِ ٌِ َ ُ ْ ُ، فيقـالَ َ ْل فـيُكم مـن َ هـ:َُ َ ْ ِ ْ

ِصاحب من صاحب أصحاب رسول اهللا  ُ َ ََ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ فيقولون؟صََ ُ ُ ْ نعم :ََ َ ْفيفتح هلم. َ ُ َ ُ َُ ْ َ«)٣(. 
ال تزالون بخـري مـا دام فـيكم مـن رآين «: صقال رسول اهللا :  قالسقع وعن واثلة بن األ

 .)٤(» صاحبنيوصاحبني، واهللا ال تزالون بخري ما دام فيكم من رأى من رآين، وصاحب من
 .عىل اخلصوص  ما ورد يف فضائل آل البيت -٢

 الصحيح الـذي ومنها ،ً منها الذي ال يصح سندا، يف روايات كثريةورد الثناء عىل آل البيت 
  : ومن ذلك،حيرص املسلم عىل التمسك به

 
                                                                                                                         

، وقـال )١٨٧٤٥( ورواه  أمحـد )٢٥٣١(يف فضائل الصحابة باب بقاء النبي أمان ألصـحابه رقـم رواه مسلم ١)(
ْيف قوله ) ٨/٣٠٧(النووي يف رشح مسلم  َ: »ة ألمتي فإذا ذهب أصحايب أتى أمتي ما يوعدون َوأصحايب أمنَ َ َ َُ َ َُ َ ْ َ َ ْ ََ َّ َّ َِ ُِ َ َ َ َِ َِ ِ ُ« 

اه م ِمعنَ ُ ْ َن ظهور البدعَ ِ ْ ُ ِ واحلوادث يف الدين والفتن فيه،ُْ ِ ِ َِ ِّْ َ َ َِ َ َ وطلوع قرن الشيطان،ْ َ ُْ ََّ ْ ْ وظهور الـروم وغـريهم علـيهم،ُ ْ ْ ُِّ ْ َ ُ ََ َ َ ُ، 
ة وغري ذلك  ة ومكَّ َوانتهاك املدينَ ِ َِ َْْ ََ َ َ َ ََ َوهذه كلها من معجزاته . ْ ِ ْ ْ َ َُ ِ ِ ِّ ُ َ.  

 . )٣٣٣٦( سان العربل:  اجلامعة الكثرية، انظر:  فئام)٢(
 . )٣٦٤٩( رقمصكتاب فضائل الصحابة باب فضائل أصحاب النبي   رواه البخاري ٣)(
 .)٥ / ٧الفتح (ابن حجر إسناده احلافظ ن َّ وقد حس)٤٠٥ / ٦(  رواه ابن أيب شيبة يف املصنف )٤(
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 انطلقت أنا وحصني بن سربة وعمر بن مـسلم« : روى اإلمام مسلم عن يزيد بن حيان قال-١ 
ً يومـا فينـا خطيبـا بــامء ص قـام رسـول اهللا :إىل زيـد بـن أرقـم، فـذكر احلـديث وفيـه قـال زيـد ً                

ًمخــايــدعى  َّ   :، ثــم قـــال»َّ ووعـــظ وذكــر، فحمـــد اهللا وأثنــى عليــه، بـــني مكــة واملدينــة،ُ
 : أما بعد
 :فيكم ثقلني أوهلـام وأنا تارك ،فإنام أنا برش يوشك أن يأيت رسول ريب فأجيب! أال أهيا الناس «

َّ فحث عىل كتـاب اهللا ورغـب … ) فخذوا بكتاب اهللا واستمسكوا به، فيه اهلدى والنور؛كتاب اهللا ّ
ّ أذكـركم اهللا يف ،ّ أذكركم اهللا يف أهل بيتـي،ّ أذكركم اهللا يف أهل بيتي،وأهل بيتي« :ص ثم قال ،فيه

 .)١( »أهل بيتي
 وقرن الوصية ،ً ثقالص، حيث جعلهم صيته واحلديث فيه داللة واضحة عىل فضيلة أهل ب

 وهذا دليل واضح عـىل عظـيم ،هبم بالوصية بااللتزام والتمسك بكتاب اهللا الذي فيه اهلدى والنور
 . وعلو مكانتهم، وارتفاع شأهنم،حقهم
إن اهللا اصطفى كنانة من ولـد « : يقولص سمعت رسول اهللا : وعن واثلة بن األسقع قال-٢
 واصـطفاين مـن بنـي ،ن قـريش بنـي هاشـمـ واصـطفى مـ،ن كنانةـًقريشا مواصطفى  ،إسامعيل
 .)٢(»هاشم
 يـا رسـول اهللا كيـف نـصيل : قـالوا)أي الـصحابة ( أهنـم  وعن أيب محيد الـساعدي -٣
آل  كـام صـليت عـىل ، وعىل أزواجه وذريته،ِّاللهم صل عىل حممد« :قولوا ص؟ فقال النبي عليك

                                                                                                                         

 ).٦٣٧٨( رقم»ّعيل«يف فضائل الصحابة باب من فضائل  رواه مسلم  ١)(
 ).٦٠٧٧( رقمصيف الفضائل باب فضل نسب النبي لم  رواه مس٢)(
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 .)١(»ٌ، إنك محيد جميد كام باركت عىل آل إبراهيم،ريتهىل أزواجه وذ وبارك عىل حممد، وع،إبراهيم 
 وإنام نـص علـيهم بتعييـنهم ليبـني أهنـم ،فجمع بني األزواج والذرية واألهل« :قال ابن القيم

 وهـذا كنظـائره ، بل هم أحق من دخل فيـه، وأهنم ليسوا بخارجني منه،حقيقون بالدخول يف اآلل
ً تنبيها عىل رشفه، وختصيصا له بالذكر مـن بـني النـوع؛ ألنـه ؛عكسهمن عطف اخلاص عىل العام و ً
 .)٢(»أحق أفراد النوع بالدخول فيه

 ولو نظر املسلم املحب ملا يتعلق بـام ،هذه بعض اآليات واآلثار الواردة يف فضائل آل البيت 
يف فهـارس كتـب األحاديـث، وعـىل وجـه التحديـد صـحيح البخـاري  صورد آلل بيت النبي 

 الكثرية فيها الداللة البالغة عىل شديد اهـتامم مسلم ألدرك أن كم األخبار الواردة يف آل البيت و
 والتي منها مـا روي ، وارشف اتصال عىل وجه األرض،العلامء رمحهم اهللا بتقيص أخبار أكرم نسب

 .  ومنها ما ورد بذكر األعيان،ًعاما

 : صحابّ حتريم سب اآلل واألً:لثاثا
، علينا أن نتذكر بأن ديننا مل جيعل لنا السب أو تكلم عن حكم سب اآلل والصحابة قبل أن ن

الشتم عادة ومنهجا نسري عليه حتى ولو كان مع األعداء واخلصوم، وهلـذا جـاء يف احلـديث قولـه 
ِليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء« :ص ِ ِ َِ َ َ َّ َ َّ ُ َ ْْ َ ْ َّ َّ ُْ َِ ِ ِ ِ  يكـن الـسب وال اللعـن فلـم  )٣(»ْ

 ومل نعرف أن اللعن سنة رشعيـة ، وال سبيال إىل بلوغ حاجة يف نفسه،ًشعارا وسمة يعرف املؤمن هبا
                                                                                                                         

  .)٥٩٩٩(رقم صكتاب الدعوات باب هل يصىل عىل غري النبي   رواه البخاري ١)(
  .)٣٣٨: ص( جالء األفهام )٢(
يف كتاب الـرب والـصلة والرتمذي ) ١/١١٦( حسن اخللق باب ليس املؤمن بالطعان البخاري يف األدب املفرد)  ٣(

 . بن مسعودعبد اهللامن حديث ) ١٩٧٧-٤/٣٥٠(باب اللعنة 
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ِلعن املؤمن كقتلـه« :منه بقوله صيف ديننا ألن اللعن سبيله خطري عىل قائله، ولذا حذر النبي   ِِ ْ َ ُْ ََ ِ ْ ُ ْ«)١(  .
 فإذا كان السب أو الـشتم ال ينبغـي جتـاه ، األخالقوهلذا كان رشعنا حيذر من آفات اللسان ويسء

 !؟من يستحقه فكيف بمن ال يستحقه
 ،ًبل جاء النص رصحيا وبكل وضوح بالنهي عن سب آهلة الكفار خشية العاقبة من هذا الفعـل

املؤمن ال يقـول و(٢) M  ¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~  }  |L : قال تعاىل
  MU   T  S  R  Q  PV  W  :رنا اهللا أن نقول دائـام األحـسن واألفـضلإال اخلري، وهلذا أم

Z  Y  X[  a  `   _    ^  ]  \  L)٣(. 
ًوعليه فالرشع الرشيف ال جييز للمسلم مسألة السب حتى ولو كان يتعلق بأنـاس ليـسوا أهـال 

اخلرييـة والفـضل ًللفضل وال حمال للكرامة، فام احلكم لو تعلق السب بأناس أثنـى علـيهم املـوىل ب
  . وشهد بطهارهتم وسالمة أمرهم وكريم أفعاهلم؟؟كاآلل واألصحاب

 ، بل هـو أمـر ىف غايـة اخلطـورة،الذنب الصغريباهلني أو بإن سب اآلل واألصحاب أمر ليس 
تعاىل   –وتكمن خطورته ىف أن من يتجرأ عىل هؤالء الصفوة بالطعن والتجريح فكأنام يطعن ىف اهللا 

 .وكتابه   ورسوله –
 ورسـول اهللا ، وأثنى عليهم ىف كتابه،صًوذلك ألن اهللا تعاىل قد اختارهم ليكونوا أتباعا لنبيه 

كى الصفات وأكرم النعـوت وهنـى عـن سـبهم أو ز ومدحهم بأ، وبارك إخالصهم، قد أحبهم
 .التعرض هلم

                                                                                                                         

 . )١٥٧٩٠(رقم رواه اإلمام أمحد ١)(
 .»١٠٨«  سورة األنعام اآلية) ٢(
 .»٥٣« سورة اإلرساء اآلية) ٣(
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 وال خيفـى ،ابـه فكأنام يتجرأ عـىل اهللا ورسـوله وكت،فال شك أن من يتجرأ عليهم بعد هذا كله 
 ، ألن الطعن فيهم طعن ىف الدين الذين هم محاتـه ونقلتـه؛مدى خطورة ذلك عىل عقيدته وإسالمه

 بجانـب أنـه ، محلوهـاالتي إنام هو تشويه لألمانة ،سريهتم العطرة وأخالقهم النبيلةهلم ولوالتشويه 
ــى اهللا  تعــاىل  علــيهم تكــذيب هللا تعــاىل ولرســوله   بفــضلهم ص ول وأشــاد الرســ، فقــد أثن

 قد  اختارهم لصحبة نبيه – مما يدل عىل أن اهللا تعاىل ، مواضع عديدة ومدحهم القرآن يف،ومنزلتهم
فال شك ىف أن جتاهل هذا كله والتغافل عنه جريمة منكرة ال معصية عادية ، ومحل رسالته  . 

 ،ن الـرشيعة فهـو خـارج عـ،ًفمن نسب واحدا من الصحابة إىل كذب«: يبيقول اإلمام القرط
ُ ومتى أحلق واحدا منهم تكذيبا فقد سب؛ ألنه ال عـار ،ص وطاعن عىل رسول اهللا ،مبطل للقرآن ً ً

 من سب أصـحابه فاملكـذب ص وقد لعن رسول اهللا ،وال عيب بعد الكفر باهللا أعظم من الكذب
ل مـن  وألزمهـا كـص شهد هبا رسـول اهللا التي داخل ىف لعنة اهللا – وال صغري فيهم –ألصغرهم 

 .)١(»ًسب واحدا من أصحابه أو طعن عليه
 من أصحاب رسـول ًأحداإذا رأيت الرجل ينتقص «ومما يدل عىل ذلك ويؤيده قول أبى زرعة 

 وإنام أدى إلينـا هـذا القـرآن ، عندنا حق والقرآن حقص ألن الرسول ؛ فاعلم أنه زنديقصاهللا 
 ،لكتـاب والـسنة وليبطلـوا ا،هودنا وإنام يريدون أن جيرحوا شـ،صوالسنن أصحاب رسول اهللا 

ألولئك الذين يتقحمون  صوهلذا جاء الوعيد الشديد من النبي  .)٢(»وهم زنادقةواجلرح هبم أوىل 
إىل مزلق خطري، أال وهو النقيـصة بـاآلل والـصحابة ريض اهللا عـنهم بـأي وسـيلة مـن الوسـائل، 

 .؟وكريم أفعاهلم شهد اهللا بطهارهتم وسالمة أمرهمويتجرؤون  عىل سب ولعن من 
  

                                                                                                                         

  .٢٩٨ ص١٦ ج:تفسري القرطبى) ١(
 .٤٩رواه  اخلطيب يف الكفاية، ص) ٢(
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 : ومن تلك النصوص 
ال تسبوا أصـحايب، فلـو «: ص قال النبي : قالما رواه البخاري يف صحيحه عن أيب سعيد 

 .)٢ (» أحدهم، وال نصيفه)١(ّأن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
ه  فعليـ)٣(ّمن سـب أصـحايب«: صرسول اهللا قال  :قالوروى الطرباين بسنده عن ابن عباس 

 .)٤( »لعنة اهللا، واملالئكة، والناس أمجعني

                                                                                                                         

ــسان العــرب :ُ  املــد١)( ــال يف ل ــد): ٣/٣٩٦( ق ــل،امل ــصاع، رضب مــن املكايي ــع ال ــد ، وهــو رب ــدر م    وهــو ق
ال أحدكم بإنفاق : عن البيضاوي قوله)٣٤ / ٧( ونقل احلافظ ابن حجر يف الفتح . النبي  ِ معنَى احلديث ال ينَ َ ْْ ِ ِ ْ َ َُ َ َ َْ ِ

ال أحدهم بإنف َمثل أحد ذهبا من الفضل واألجر ما ينَ َ َ ْْ ِْ ِ َْ ََ َ ْ َ ْ ً َُ ُْ ِ ِاق مد طعام أو نصيفهَِ َ ّْ ََ َ ُ ِ. 
 ومـسلم )٣٦٧٣ :حديث(» لو كنت متخذا خليال«صكتاب فضائل الصحابة باب قول النبي  البخاري   رواه٢)(

 . )٥/ ١(واإلمام أمحد يف فضائل الصحابة ) ٢٥٤٠(يف فضائل الصحابة باب حتريم سب الصحابة 
َ واعل):٤٠٠ / ٥ :رشح مسلم( قال النووي :اختلفت أقوال العلامء يف حكم من سب الصحابة   ٣)( ْ َّم أن سـب َ َ َّْ َ

َالصحابة  َ َّحرام من فواحش املحرمات َ َّ ََ َ ْ َُْ َِ ْ سواء من البس الفتن منْهم وغريه،ِ ْ َ ََ َ ُ َ َ ْ َِ َِ ُ ألهنم جمتهدون يف تلك احلروب، ؛ْ ُ ْ َّْ ََ ْ ِ ِ ُ َ ْ ُِ ُ َ
اه يف أول فضائل الصحابة من هذا الـرشح  ْمتأولون كام أوضحنَ َّ َ َ ََ َ ََ ْ َ َ َّ َّ ُ ْ ْ ِِّ ِ َ َِ َ َُ ُ َقـال ا. َ ِلقـايضَ َ ِ وسـب أحـدهم مـن املعـايص :ْ َِ ْ َ ُّ ََْ ْ ََ

ِالَكبائر َ ا ومذهب اجلمهور أنه يعزر،ْ َّ ومذهبنَ ََّ ُ ُ ُ َ ََ ْ ُ َ َْ ْ َْ َ وال يقتل ،َ ْ ُ َّوقال بعض املالكية. ََ ْ َ َِ ِ َْ َيقتل :ََ ْ ُ. 
ّ اختلف يف ساب الصحايب):٣٦ / ٧الفتح (وقال ابن حجر  َ َّ ِّ َ ِ َ ِ ُ ْ َ فقال عياض،ُ ِ َ َ ُ ذهب اجل:َ ْ ََ َّمهور إىل أنه يعـزرَ ََّ ُ ُ َُ َ ِ ْ وعـن ،ْ ََ
َبعض املالكية يقتل ْ َُْ َّ ْ َِ ني فحَكى القايض حسني يف ذلك ،ِ َ وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخني واحلسنَ َّ َ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َِ ِ ِْ َ ْ َ َ ُْ َ َ ْ َّ ْ َ َّ َْ َ ِوجهـني  َِ ْ َ ْ َ، 

ِوقواه السبكي يف حق من كفر الشيخني ِْ َ َ ّ َُّ ْ ْ َ ْ ُ َّ ََّ ََّ َّ َ وكذا ،ِ َ ّمن كفر من رصح النَّبي َ َ َ َ َِ َ ْ َّْ َّ َ ة إذا تواتر اخلـرب َ بإيامنه أو تبشريه باجلنَّ َ َ ََ َ ْ ْْ َ َْ َ َِ ِِ ِ ِ ِِ َِ
ُبذلك عنْه ملا تضمن من تْكذيب رسول اهللاَّ  َ َِّ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َُ ََ ِ.  

 ).١٢٥٤١(، رقم ١٠/٢٨٩رواه الطرباين يف الكبري   ٤)(
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 تتـضمن النهـي عـن سـب آل بيـت ونصوص الوعيد الواردة يف النهي عن سب الصحابة  
 ص ورشف االتـصال بـالنبي ،كـام أسـلفنا القـول لنـيلهم رشف الـصحبة يف العمـوم صالنبي 

 .ًخصوصا 
 ال تتوجـه إىل ذاهتـم الكريمـة  ولنعلم أيضا بأن قضية السب أو اللعن لتلـك العـصبة املباركـة

فقط، من جهة قبيلتهم أو نسبهم، أو بسبب أخطاء شخصية وقعت منهم، وإنام هذه النقيـصة تقـود 
إىل الطعن يف عقيدهتم وأعامهلم وقصدهم، وبالتايل فهو طعن يف الدين الـذي محلـوه وبلغـوه إلينـا، 

 عليه ونقلوه، فلام خيش مـن رد  يريد الطعن يف الدين الذي اجتمعواالساب لآلل واألصحاب ف
كالمه مبارشة وبيان سوء صنيعه وجه كالمه إىل محلـة الـدين ونقلتـه، فقـصدهم بـالطعن والغمـز 

ًكام مر معنا قريبا يف كالم أيب زرعة الرازي رمحه اهللاواللمز،  َّ»)١(. 
 احلرش فبدأ واملسلم عليه أن يتذكر بأن اهللا تعاىل قد ذكر أحوال ثالث فئات من الناس يف سورة

¸  M  ¹ :  بقولـهثم أتبع ذلـك باألنـصار  )٢( M£  ¢L  : بقولهباملهاجرين 

 ½  ¼  »  ºL)ثم أحلق بعد ذلك مـن سـيأيت مـن بعـدهم إىل قيـام الـساعة ووصـف ،)٣ 
!  "  #  $  M : حاهلم، وأبـان صـنيعهم جتـاه مـن سـبق بـاإليامن، فقـال يف شـأهنم

  ,  +  *  )     (      '  &  %  4  3  2  1    0  /  .  -
 7  6   5L)فأمـا الـصحابة «: وأختم كالمي بقول اإلمام الذهبي يف هذه املسألة حيث قال )٤

                                                                                                                         

  .٩٥انظر ص  ١)(
 .»٨« سورة احلرش اآلية ٢)(
 .»٩« سورة احلرش اآلية ٣)(
 .»١٠«سورة احلرش اآلية ) ٤(
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 إذ عىل عدالتهم وقبول ما نقلوا العمل، وبه نـدين اهللا ...   فبساطهم مطوي، وإن جرى ما جرى
ثبتنـا عـىل احلـق وحيـرشنا مـع اآلل  ونـسأله أن ي، فاهللا نسأل السالمة من الردى بعد اهلدى)١(»تعاىل

 . يف الفردوس األعىل واألصحاب 
 . اعتقاد أهل السنة واجلامعة يف اآلل واألصحاب: ًرابعا

 واضحة بـام ورد يف القـرآن والـسنة النبويـة،  يف اآلل واألصحاب السنةجاءت عقيدة أهل 
ائل، ولذا كـان املطـالع لكتـب وبام تناقله اآلل والصحابة عن بعضهم البعض من الثناء وذكر الفض

ًالعقيدة جيد دائام أبوابا ثابتة يف كتب العقيدة مظهرة لعقيـدة أهـل الـسنة واجلامعـة يف هـذا اجلانـب 
 . املبارك العظيم 

: ومن ذلك ما قرره اإلمام أبو جعفـر الطحـاوي يف بيـان عقيـدة أهـل الـسنة واجلامعـة فقـال
 أحد منهم، وال نتربأ من أحد منهم، ونبغض  وال نفرط يف حب،صونحب أصحاب رسول اهللا «

 وال نذكرهم إال بخري، وحبهم دين وإيامن وإحسان، وبغـضهم ،من يبغضهم، وبغري اخلري يذكرهم
  .)٢(»كفر ونفاق وطغيان

             :، حيــث قــال فيهــا)٣(»العقيــدة الواســطية« يف رســالته القيمــة تقــي الــدين ابــن تيميــةوقــرر 
 ويتولـوهنم، وحيفظـون فـيهم ،ص  أهـل بيـت رسـول اهللا -السنة واجلامعةأهل :  أي-وحيبون «

      أذكـركم اهللا يف أهـل بيتـي، أذكـركم اهللا يف «: ال يـوم غـدير خـمـ حيث ق،صول اهللا ـوصية رس
                                                                                                                         

  .)٤٦ :ص( للذهبي ، الرواة املتكلم فيهم بام ال يوجب الرد١)(
 .)٢/٦٨٩(  رشح العقيدة الطحاوية ٢)(
اإلنـصاف للبـاقالين :  وهي العقيدة التـي قررهـا أهـل الـسنة يف كتـبهم، وانظـر عـىل سـبيل املثـال ال احلـرص٣)(

، )٢/٧١(، منهـاج الـسنة النبويـة )١٩٦:ص(، التبـصري يف الـدين )٣٦٠:ص( الفرق بني الفرق ،)١١٢:ص(
 ).١٥١:ص(جواب أهل السنة النبوية 
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، وقـد اشـتكى إليـه أن بعـض قـريش جيفـو بنـي ً أيضا للعباس عمـه ص وقوله ،)١( »أهل بيتي 
إن اهللا «: ص وقال ،)٢(»يده ال يؤمنون حتى حيبوكم هللا ولقرابتيوالذي نفيس ب«: صهاشم، فقال 

ًاصطفى كنانة من ولد إسامعيل، واصطفى قريشا مـن كنانـة، واصـطفى مـن قـريش بنـي هاشـم، 
 .)٤ ()٣(»واصطفاين من بني هاشم

: وهبذا يتضح لنا أن من أصول أهل السنة واجلامعة حمبة آل البيت، وسبب هـذه املحبـة أمـران
 . فإذا اجتمع هذان األمران فقد وجبت حمبتهم،م وقرابتهمإيامهن
ال  ص فـأبو هلـب عـم النبـي ،صإن كفروا فإننا ال نحبهم، ولو كانوا من أقارب الرسول و

 .)٥( صوإليذائه النبي األحوال، بل جيب أن نكرهه لكفره جيوز أن نحبه بأي حال من 
أوال  صونثبت اخلالفـة بعـد رسـول اهللا « :)٦( وقد قال اإلمام الطحاوي يف العقيدة الطحاوية

 ، ثم لعـثامن ، ثم لعمر بن اخلطاب ،ً تفضيال له وتقديام عىل مجيع األمة،أليب بكر الصديق 
 .»ثم لعيل 

ونثبت اخلالفة بعـد عـثامن لعـيل : أي «:هذه اجلملةاجلزء األخري من قال ابن أيب العز يف رشح 
 ملا قتل عثامن ،ًيا ، وبايع الناس عل صار إماما حقا واجب الطاعة، وهو اخلليفـة يف زمانـه ً ً

                                                                                                                         

 ).٦٣٧٨ (يف فضائل الصحابة باب من فضائل عيل بن أيب طالب رقم رواه مسلم ١)(
جـري  واآل،ها من املواضعوغري) ١٧٦٠-١٧٥٧-١٧٥٦( رواه  بألفاظ قريبة اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة ٢)(

 ) .٤/٤٦١(ٍيف الرشيعة من طريق آخر 
 ). ٦٠٧٧( رقمصيف الفضائل باب فضل نسب النبي  رواه مسلم ٣)(
 ). ٣/١٥٤( جمموع الفتاوى )٤(
 ).٢٧٥-٢/٢٧٤( رشح العقيدة الواسطية البن عثيمني ٥)(
 .عة عقيدة اإلمام الطحاوي هذه من أهم أصول عقائد أهل السنة واجلام )٦(
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خالفة النبوة ثالثون سنة، «: صقال رسول اهللا : خالفة النبوة، كام دل عليه حديث سفينة، أنه قال 
 سـنتني وثالثـة أشـهر، وخالفـة  وكانت خالفة أيب بكر الصديق ،)١(»ثم يؤيت اهللا ملكه من يشاء

 أربع سنني وتسعة  اثنتي عرشة سنة، وخالفة عيل خالفة عثامن ً عرش سنني ونصفا، وعمر 
 . ابنه ستة أشهرأشهر، وخالفة احلسن 

ّ وهو خري ملوك املسلمني، لكنه إنام صار إماما حقا ملا فـوض ،وأول ملوك املسلمني معاوية  ً ً
 .)٢(» ... اخلالفةإليه احلسن بن عيل 

 يثبت اخلالفة من أيب بكـر إىل تنـازل احلـسن ل فتأمل كيف أن املسلم املحب للصحابة واآل
ً وأن امللك يبدأ من تويل معاوية احلكم سنة أربعني من اهلجـرة، وهـذا بنـاء ،وصلحه مع معاوية 
 .عىل احلديث السابق

؛ فـإن واحلـق مـع عـيل «:  مع معاويـة ثم قال ابن أيب العز، بعد أن ساق خالف عيل 
االفرتاء عىل عثامن، وعىل من كان باملدينة من أكابر الـصحابة، كعـيل  ملا قتل كثر الكذب وعثامن 

وطلحة والزبري، وعظمت الشبهة عند من مل يعرف احلال، وقويت الشهوة يف نفوس ذوي األهـواء 
واألغراض ممن بعدت داره من أهل الشام، وحيمي اهللا عثامن أن يظن باألكابر ظنون سـوء، ويبلغـه 

 .)٣(»... كذب، ومنها ما هو حمرف، ومنها ما مل يعرف وجههعنهم أخبار، منها ما هو

                                                                                                                         

 .  حسن صحيح:وقال األلباين) ٤٦٤٨(كتاب السنة باب يف اخللفاء رقم رواه أبو داود ١)(
 ).٧٢٢:ص( رشح العقيدة الطحاوية ٢)(
 ).٣/٤٠٦(جمموع الفتاوى : وانظر). ٧٢٣:ص( املصدر السابق ٣)(
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 كـل أبنـاء وعـىلًوبعد هذا فمن أراد السالمة لدينه فليحبهم مجيعا، وأن حيتم ذلك عىل نفـسه،  
جنسه، ألن ذلك واجب عىل مجيع األمة، واتفق عىل ذلك األئمة، فال يزوغ عن حـبهم إال هالـك، 

 .)١(وال يزوغ عن وجوب ذلك إال آفك
ومما سبق يتبني لنا بجالء أن النصوص القرآنية تضافرت عىل تزكية ذلك اجليل الفذ  الذي محل 

 كام أكد عىل ذلك صـحيح الـسنة الـواردة عـن  الرسـول ،لمأمانة اإلسالم وأداها عىل الوجه األك
ً والعمل بمجموع نصوص الكتاب والسنة يوجب حبا واحرتاما وتقديرا وانقيـادا آلل بيـت ،ص ً ً ً
 .رسول صىل اهللا عليه وأصحابه أمجعني دون تفرقة بني أحد منهمال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .)٣٥٤ / ٢(  لوامع األنوار البهية للسفاريني ١
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  مفاهيم حول اآلل واألصحاب

 
١٠٣ 

  

 

  
  :الرابعالفصل 

    من أسس التعامل مع اآلل واألصحاب 
  

ــم اآلل : أوالً ــشرع وفـــــق فهـــ   معرفـــــة الـــ
  .واألصحاب       

ــاً ــى  : ثانيـ ــون علـ معرفـــة أنهـــم ال يجتمعـ
  .ضاللة

 أكثـر النـاس تـوقيراً     ممعرفـة أنهـ   : الثاًث
 .صللنبي 
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 :متهيد 
 جيـب أن ،إنزال الناس منازهلم، ومعرفة فضلهم وكريم قدرهم مطلب رشعـي وهـدي نبـوي

؛ ألن هـذا األدب  بصورة خاصة ومع اآلل واألصحاب ،يلتزم به املسلم مع الناس بصورة عامة
 وكـان قريبـا مـن سـيد ،ص مع من صدق يف إتباعه للنبي سيقود اإلنسان إىل معرفة كيفية التعامل

 يف كل موضع وزمان، وأصبح الرتمجان واألداة املوصـلة إىل معرفـة وفهـم الكثـري مـن صاخللق 
! األمور الرشعية، ذلك أن بعض املسلمني جيهل أصول دينه التي يرتكز عليهـا يف التلقـي والفهـم 

 أي أصـول الـدين، فلـو سـألنا يفىل موضع صحيح وهناك عىل الطرف اآلخر من ال تثبت قدمه ع
غري أن الناس خيتلفـون . ّ الكتاب والسنة :ًإنسان عن أصول دينه، ومستند قوله ورأيه  ألجاب فورا
َيف فهم املراد من النصوص الرشعية وإنام يضيق دائرة ُ  إىل فهم اآلل واألصحاب ُ االختالف الرجوعُ

ً عارص الوحي غضا طريا وعـايش النمم معايـشة كاملـة وفهـم عنـه املـراد مـن هـذه  صرسـول ً
 .صالنصوص إذ رآها جمسدة يف سلوكه 

 وأيضا من املعني لنا يف فهم أصـول ،وهذا ما سيكون حمور حديثنا وهو بيان سبل معرفة الرشع
 .الدين 
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 .معرفة الرشع وفق فهم اآلل واألصحاب : ًأوال 
االعتبار عند التعامل مع اآلل واألصحاب هو معرفـة لعل من أوىل املعامل التي جيب وضعها يف 

وهنا سؤال يطرح نفسه ملاذا االلتزام بفهـم اآلل واألصـحاب ولعـل الرشع الرشيف وفق فهمهم، 
 -:اإلجابة تكمن فيام ييل

 . م عىل الوحي الذي هو مصدر الدينمهاعتامد فه -١
 صوما صـح مـن سـنه النبـي للدين مصدران أساسيان ال خيتلف عليهام أحد القرآن الكريم 

 ص أما القرآن فكالم اهللا تعاىل ومهمـة جربيـل الـوحي بـه إىل النبـي ،وكالمها وحي من اهللا تعاىل
M  n  m  l  k     j     i  h  :قـال تعـاىل.ومهمة الرسول التلقي والـبالغ والعمـل بـام فيـه 

  u     t  s  r  q  p  oL )عنى واملـسلم وأما السنة فـوحي كـذلك وإن كـان بـامل )١
M  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á   : قال اهللا تعـاىل:مطالب بالعمل بمقتضاها

   Ñ  Ð  Ï          Î  Í  ÌL )ـــال )٢ ـــاىلوق     ML  K  J  I  H  G   F  : تع

MN   O     P   Q  R       T  S  UV X      W     Y       [    Z
 ̀  _  ^  ]     \L)ــال تعــاىل )٣ !  "  #  $  %  &  M  :وق

  6   5  4  3  2  1    0  /  .  -  ,  +  *  )     (      '
  7L )ليس بمقدور املسلم أن خيتار فيها، أو يظن أن بمقدوره اخلروج عنها، فعن املقـدام بـن و )٤

                                                                                                                         

 .»١٩٥-١٩٣« سورة الشعراء اآلية ١)(
 .»٢١«  سورة األحزاب اآلية٢)(
 .»٣٣«  سورة األحزاب اآلية٣)(
 .»١٠« سورة احلرش اآلية ٤)(
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 أوتيـت أال إين أوتيـت الكتـاب ومثلـه معـه، أال إين« :ص قـال رسـول اهللا : قالمعدي كرب  
 عىل أريكته يقول عليكم بالقرآن فـام وجـدتم فيـه ه معه، أال يوشك رجل ينثني شبعانالقرآن ومثل

من حالل فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، أال ال حيل لكم حلم احلامر األهيل وال كل ذي 
 بقـوم فعلـيهم ناب من السباع أال وال لقطة من مال معاهد إال أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل

 .)١(»أن يقروهم فإن مل يقروهم فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم
هو معرفة من وفالقرآن والسنة النبوية صنوان، ومها عامد الترشيع وقوامه، ويبقى السؤال املهم 

 ؟أعلم الناس بمراد الرشع
 .ص بمراد النبي علمهم  -٢

ع إىل السنة النبوية إذ هي الوحي الثـاين وال  فهم املراد من القرآن الكريم إال بالرجوال سبيل إىل
وأخذ عنه مبارشة وفهم املـراد مـن قولـه  صسبيل إىل فهم السنة إال بالرجوع إىل من عايش النبي 

ً إنسانا مسلام اخلروج عـن فهمهـم رضوان اهللا عليهم أمجعني وال يسعوفعله وهم أصحابه وآل بيته  ً
  .دهيمهب التمسك شهد هلم باخلريية وحث عىل صلكون الرسول 

بـام رواه و  »كنتم خري أمه أخرجت للنـاس«بقول اهللا تعاىل فثابتة  هلم باخلريية صأما شهادته 
ِعن عبد اهللا البخاري ومسلم  ْ َْ َ أن النبي َّ ِ َّ َّ َقال صَ َخري الناس قرين، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين «: َ َ َِ َِّ ُ ُ َّ ُ ََّ ْ َ َّ ْ ُْ ُِ ِ َّ َ

ِيلوهنم، ثم جي َ َّ ْ َُ ُُ ُيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادتهَ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ ََ َُ َ ُِ ِ ِْ ْ ٌ ُِ َ ِ وهذه اخلريية جاءت لتميـزهم  )٢( »َ
  .صبالعلم والفقه وصدق االتباع له 

                                                                                                                         

ًورواه  خمترصا ) ٤٦٠٦( باب يف لزوم السنة–يف كتاب السنة وأبو داود ) ١٦٧٢٢(  رواه  اإلمام أمحد يف مسنده ١)(
 . وغريهم ) ١/٦(وابن ماجة ) ٥/٣٨(الرتمذي 

 .)٢٤٥٨( رقمصائل، باب فضائل أصحاب النبي كتاب الفض رواه البخاري ٢)(
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ُالعرباض بن سارية  عىل التمسك هبدهيم فواضح مما رواه صوأما حثه   َ ْ ِ ْ: صىل بنـا رسـول ُ ُ َ َ ِ َّ َ
َّ ذات يوم، ثمصاهللا  ُ ٍَ ْ َ َ أقبل علينـا فوعظنـا موعظـة بليغـة، ذرفـت منهـا العيـون، ووجلـت منهـا َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َْ ْ َ َِ ِ ِْ ْ َ ََ ُ ْ َ َ ً ً َ َ َ َ َ ِْ َ ََ ِ َ

ٌالقلوب، فقال قائل َ َ َ َ ُ ُ ِْ َيا رسول اهللا كأن هذه موعظة مودع، فامذا تعهد إلينا: ُ ْ َ ْ ِّ َ ْ ََ َ َ ُ َ َّ َِ ُ َ َ ُ َ ُ ٍَ َِ ِ ِ َ َفقال! َ َ َأوصيُكم بتقـوى «: َ ْ َ ِ ْ ِ ُ
ْلسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منُكم بعدي فسريى اختالفا كثريا، فعلـيُكم َاهللا، وا َ َ ْ َ ْ َّْ َ ْ َ َ ْ ُ  َ َ ْ َ ََ َ ً َ َ ْ ًَّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِْ ْ ْ َّ ًِ َِ َ

ِبسنتي، وسنة اخللفاء املهديني الراشدين متسُكوا هبا، وعضوا عليهـا بالنواجـذ، وإ َ َ َ ْ َ َ ِّ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ َّ َِّ ِ َِ َ َْ َ َ َْ ُّ َ ََ َّ َ َّ ُ ِيـاكم وحمـدثات ُِ َ َ ْ ُ َ َّْ ُ
ٌاألمور، فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة َ َّ ٌ َ َّ َّ ََ َ َ ْ ٍُ ٍْ ْ َِ ُِ َُ ِ ِ ُ  فهم اآلل واألصحاب للنصوص عـن جومل خير، )١(»ُ

األطر العامة والقواعد الكلية املستنبطة من القرآن والسنة وإن كـان اخـتالف يف بعـض الفرعيـات 
 .فمرجعه ألسباب معلومة 

 يف جمالسه كلها صنبي هم الكاملة للت خمالط-٣
ففي البيت كانت معه أمهات املؤمنني ريض اهللا عنهن، ويف املسجد كان معه الرجـال والنـساء، 

 من األقوال ص، يسمعون ويشاهدون أمره ويف األسفار كان معه مجع كبري من اآلل والصحابة 
 .صالطتهم له لطول خم صواألفعال، فهم أعلم الناس بمراد وقول وفعل النبي 

   حرصهم الشديد عىل العلم-٤
بسبب املـشاغل الدنيويـة التـي  صًوإن مل يتمكن البعض من التلقي املبارش دائام عن الرسول 

 عن حرصه عىل التعلم حتى وإن ومن ذلك ما ذكره عمر .  احلياة ألي جمتمعتهي من رضوريا
ِوكـان يل جـار مـن األنـصار، «: َال َ فكان هناك من يبلغه ما فاته، ق،صغاب عن جملس النبي  َ ْ َ َْ َ ِ ٌ ِ َ َ

                                                                                                                         

 –كتـاب العلـم والرتمـذي .وصححه األلباين  )٤٦٠٩(رقم  باب يف لزوم السنة، يف كتاب السنة  رواه أبو داود١)(
 . وقال هذا حديث صحيح).٢٦٧٦(باب األخذ بالسنة واجتناب البدع رقم
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ِفُكنا نتناوب النزول إىل رسول اهللا   ُ َ َ ِ َ َُ ُّ َ َُّ َ َ ِ فينزل يوما وأنزل يوما، فيأتيني،صَ ِ ْ َ ْ َ َ ْ َ ََ ُ ُ ًَ ًِ ِْ َ ْ بخرب الوحي وغريْ ََ َ ْ َِ َْ ِ ِوآتيـه  هِ ِ َ
َبمثل ذلك ِ َِ ِْ ِ« )١( . 

، وغياب من كان يف احلبـشة، اذ بن جبل  حني سافر إىل اليمن ومعه مع ومن ذلك غياب عيل 
 .وكذا من يسافر منهم للغزو، وغريها من أسباب التغيب الكثرية

ً جـسدا واحـدا مرتابطـا، جيمعـه احلـب هذه األسباب وغريها جعلت من اآلل والصحابة  ً ً
  ويأخذ كل فرد من اآلخر، وعلموا أنه ليس هناك مـن فـرد،صواإلسالم يف تلقي اخلري من النبي 

قد حوى قلبه العلم الـرشعي كلـه، ولـنعلم أيـضا أن االسـتناد إىل فهـم الـصحابة  صبعد النبي 
 أن ّ قضية ليست قابلة للنقاش أو فيها التخيري، بل ليتذكر من يرد فقه اآلل والصحابة مجيعهم 

<   ?  @  M  F  E  D  C  B  A : الوعيد الشديد جاءه من اهللا، وذلك بقولـه تعـاىل

   H  GO  N  M  L  K  J  IP  R   Q  L )وليس هناك غـري سـبيل ،)٢ 
 .ص املقصود هبذه اآلية الكريمة بعد النبي اآلل والصحابة 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .) ٨٩(علم رقميف كتاب العلم باب التناوب يف طلب ال  رواه  البخاري ١)(
 .»١١٥« سورة النساء اآلية ٢)(
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 :معرفة أهنم ال جيتمعون عىل ضاللة ً:ثانيا 
من القواعد العقدية العظيمة عند املـسلمني معرفـة كيفيـة التعامـل مـع فهـم اآلل والـصحابة 

ٍ أبدا عىل ضاللة، ألهنم أصل نقلة الدين ومحلة لوائـه،نإدراك أهنم ال جيتمعو الرشعية، وللنصوص ً 
 :وقد أهلهم لذلك ما ييل

 .تهمعىل تربي ص حرص النبي -١
 وفـيهم آل بيتـه األثـر  »األنصار واملهاجرين«وتوجيهه ألصحابه  صكان لرتبية النبي لقد 

رقهم واخـتالف كلمـتهم يف أصـول الـدين البالغ يف وضعهم املوضع السديد الرشيد البعيد عن تف
 .ومعظم فروعه 

ونور تعاليمه وتوجيهاتـه املباركـة وإرشـاداته الدائمـة  ص يف كنف النبي فعاش الصحابة 
َّ، وهذا ما وضـحه ص جيد أهنم كانوا يرتبون معه ويعيشون حتت نظره  والناظر يف سريهتم ،هلم

ُ، فحني قيل لهسلامن  َ َ ْقد علمُكم: ِ َ َّ ََ ْ نبيُكم ْ ُّ ِ َ كل يشء حتى اخلراءةصَ ََّ َ ِ ْ ََّ ٍ ْ َ َفقال ! ُ َ َ : َأجل، لقـد هنانـا َْ َ َ َ ْ َ َ
ْأن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمني، أو أن نستنجي بأقل من ثالثـة أحجـار، أو  َ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َّ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َْ ِ ِ َِ ْ َ ْ ِْ ِ ٍْ َْ َ َ َ َ َِ َ

ِأن نستنجي ب َ ِْ ْ َ َ ْ ٍرجيع أو بعظمَ ْ َ ِْ َ ٍ ِ َ )١(. 
 عن أسباب التفرقة يف أصل الدين، وما قـد يـؤدي إىل تـرشذمهم، وعـىل وجـه صوأبعدهم 

َالتحديد التنازع يف أمور العقيدة، فعن أيب هريرة  َ َْ ْ َُ ِ َقال َ ُخرج علينا رسول اهللا : َ َُ َ ََ ْ ََ ُ ونحن نتنـازع صَ ُ ْ ََ َ َ َ َ
َيف القدر، فغضب حتى امح ْ َّ ََ َ ِ َ َ َ ِْ َر وجهه، حتى كأنام فقئ يف وجنتيه الرمان، فقالِ َ َ ُ َُّ ُّ َ َ َِّ ِْ ْ َ َ ُ ُ ْ ََ َّ ََّ ِ َ َأهبـذا أمـرتم أم هبـذا «: َ ََ ْ ْ ْ َِ َِ ُ َُ ِ

ْأرسلت إليُكم، إنام هلك من كان قبلُكم حني تنازعوا يف هذا األمر، عزم ْ ْ َ َ ْ َْ َ ُ َ َ ُِ َ َ َ َ َ َ َ َْ َِ َ َ َِّ ِْ ْ َْ َ ِ ِ ْت عليُكم عزمـت علـيكم ُ ْ َ َ ُ
َتتناَأال  َ ِزعوا فيهَ ِ ُ َ«)٢(. 

                                                                                                                         

 .)٣٨٥(رقميف الطهارة باب االستطابة   رواه مسلم ١)(
 .نه األلباينِّوحس ،)٢١٣٣(رقم باب التشديد يف اخلوض يف القدر ،كتاب القدر  رواه الرتمذي ٢)(
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، وهـو ص عىل إمامة أسبق رجل يف اإلسالم، وأعلمهم به، وأحبهم إليه صومثله ملا مجعهم  
َ، كأن يف هذا إشارة منه غري رصحية بأحقيته ىف اخلالفـة بعـده، فعـن عائـشة أم املـؤمنني أبو بكر  َ ِ َ ْ َ

َريض اهللا عنها أن رسول اهللا  َُّ َ َقال صَ ٍمروا أبا بْكر «: َ َ َ َ ُ ِفليصل للناسُ َّ ِ ِّ ْ ََ ُفقالت عائشة! »ُ َ َ ََ ِ َ َإن أبا بْكر يـا : ْ َ ٍَ َ َّ ِ
ِرسول اهللا إذا قام يف مقامك مل يسمع الناس من البَكاء، فمر عمر فليصل للنـاس َّ َِّ ِ ِ ِِّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ََ ُ ُ ْ َ ْ َُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َُ ِ ْ َ ِ َقـال. ِ َمـروا أبـا «: َ َ ُ ُ

ِبْكر فليصل للناس َّ ِ ِّ ْ ََ ُ ُقالت عائشة. »ٍَ َ ََ ِ َ ْقلت حلفصة قويل له إن أبـا بْكـر إذا قـام يف مقامـك مل يـسمع َف: ْ ُ َ َ ُ َِ ِ ِْ َ َ َْ َ َ َ َ َّ َ ُ َ ْ ْ َُ ِ ِ ٍِ َ ِ ُ
ِالناس من البَكاء، فمر عمر فليصل للناس َّ َِّ ِِّ ْ َ َ َْ ُ ُ ْ ََ َ ْ ُُ ُففعلت حفصة، فقال رسـول اهللا . ِ َ َ َ ُ ْ َ َ َُ َ َ َ َّإنُكـن ألنـتن «: صَْ ُْ ْ ََّ ِ

ٍصواحب يوسف مروا أبا بْكر َ َ ُ ُ َ ََ ُ ُ َُ ِ فليصل للناسِ َّ ِ ِّ ْ ََ ُ«)١(. 
  .ما وصفوا به من اخلريية والصدق -٢ 

.  /  M  5      4  3  2  1  0 : عندما يقرأ املـسلم قولـه تعـاىل

9  8   7  6:    L )يتبني له أن هذه اخلريية جاءت لتمسكهم بالدين وأسسه القويمة  )٢
، وهلذا أثنى عليهم ربنا صبيبهم املصطفى وفق ما حيبه اهللا سبحانه، وكانوا صادقني يف اتباعهم حل

ــه ــبحانه بقول   M(  '  &  %  $  #  "  !)0  /  .  -  ,    +  *  1 : س

 4  3  2L)وظهر صدقهم وإخالصهم يف أهنم محلوا هذه الرسالة إىل كل بقاع األرض التي  )٣
ل مـا يـشوب  مع حذرهم من ك،صبلغوها، وحرصوا عىل تعليم الناس ما بلغهم من هدي النبي 

 .هذه الرسالة النقية الصافية من كدر البدع واألفكار الدخيلة عىل حوض اإلسالم الصايف
 

                                                                                                                         

 .)٦٧٩(كتاب اجلامعة اإلمامة باب حد املريض أن يشهد اجلامعة رقمرواه البخاري )  ١(
 .»١١٥« سورة آل عمران اآلية ٢)(
  .»٢٣«سورة األحزاب اآلية ) ٣(
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 . عىل باطل  استحالة اجتامعهم -٣ 
 وعدم تزعـزع ،ص وسريهتم املباركة يعلم صدق اتباعهم للنبي الناظر يف تاريخ الصحابة 

 .M4  3  2  L: ادة اهللا تعاىل فيهم وهذا بشه،صإيامهنم باهللا تعاىل، وعدم خذالهنم النبي 
 معهـم أنـه مل يثبـت عـنهم أي  والـصحابة صومعلوم من السرية العطرة آلل بيت النبـي 

ًاجتامع عىل باطل أبدا، بام خيالف القرآن أو السنة الصحيحة، وسريهتم تشهد لذلك، وعندما نقول ٍ :
ري التعبدي واهلفوات البـرشية الفرديـة  فال نعني اهلفوات والزالت التي تقع يف أمر التقص)الباطل(

وما شابه، ولكن يتوجه الكالم عىل أصول الدين وأركانه وأحكامـه التـي تـستلزم االتفـاق العـام 
ًمنهم، فلم ينقل عنهم أي خمالفة للمنهج العقدي، والذي نجـده يف القـرآن الكـريم واضـحا جليـا  ً

 .بأوضح عبارة وأتم بيان
لمتهم وكان منهم اإلمجاع عىل أمـور عـصمت ديـن اهللا مـن  اجتمعت كصبعد وفاة النبي و

 ثـم ،صالضياع، ووفقهم اهللا سبحانه إىل االجتامع يف مسائل عظيمة مثل كيفية الصالة عىل النبـي 
، ولربام ظهرت وجهات نظر يف مسألة البيعة واخلالفة، لكنهم أذعنوا للـصديق صيف موضع دفنه 

ومل ينازعه أحد يف هـذا األمـر، وال خيفـى أيـضا اتفـاقهم يف  بأمر اخلالفة لفضله ومناقبه اجلمة ،
، وهللا درهـم يف توحـد كلمـتهم مسائل حماربة املرتدين، وكذا مانعي الزكاة، وإنفاذ جيش أسامة 

  .يف مسالة مجع القرآن وتدوينه خشية ضياعه مع موت احلفاظ من الصحابة 
ًومل جيتمعوا أيضا عىل باطل أبدا يف عهد أمري  ، وظهر اجتامع كلمتهم يف مسائل املؤمنني عمر ٍ
، وهـذا فيـه الـدالالت البـاهرة عـىل اتفـاقهم كثرية، ومثله ما كان يف عهد أمري املـؤمنني عـثامن 

 .وتوحد كلمتهم ريض اهللا عنهم يف أصول الدين ومسائله 
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 . اخلطأ وارد عىل الفرد دون اجلامعة -٤ 
ل ذي حق حقه ميزان دقيق مبـارك دال عـىل إنـصاف إن وضع األمور يف مواضعها، وإعطاء ك

 .املسلم يف حياته لنفسه وأيضا مع من يتعامل معه
فاملسلم حني يتعامل مع األمور بميزان بعيد عن اإلفراط والتفريط، ويكون حذرا من الوقـوع 

هلدي يف الغلو أو اإلجحاف فهو من بعد هذا احلذر والتدقيق سيسري عىل نور وبصرية واتباع مبارك 
M  ~   }  |        {  z  y  x : وقـصده، فـرشعنا أمرنـا باإلنـصاف صالنبي 

�¡    L)أوال ص أمرنا أن نحقق ميزان العدل يف كل أمر، وابتدأ بنفسه الكريمـة ص، ونبينا )١ 
حني علمنا أن نعطيه حقه املناسب له تعاىل من الترشيف واملكانة الالئقة، وذلك ملـا رواه البخـاري 

ْعن ا ِبن َ ٍعباس ْ َّ َسمع عمر  أنه َ َ َُ َ ِيقول عىل املنرب ِ َ ْ ِ ْ ُ َُ َ َّسـمعت النبـي :َ َِ َّ ُ ْ ُيقـول صِ ُ َال تطـروين كـام «: َ َُ ِ ْ ُ
ُأطرت النصارى ابن مريم، فإنام أنا عبده، فقولوا عبد اهللا ورسوله َ ْ ُ ْ َ َ ْ َُ ُ ُ َ َ ُْ َ َ َ ْ َ َ َُ ُ َ ََّ َ َْ َِ َّ« )٢(. 

 وعىل ،أن نضعه نصب أعيننا يف أمور احلياة كلهافميزان العدل واإلنصاف ميزان دقيق واجب 
، فنعطــيهم  يف كيفيــة التعامـل مــع اآلل واألصــحاب ،ام يتعلـق بدراســتنافــيوجـه اخلــصوص 

  . مع الترشيف الالئق هبم ، ونضعهم يف املنزلة الكريمة املناسبة هلم،حقوقهم
 اهللا سـبحانه يف القـول فمن عقيدة املسلمني أهنم يقرون بـأن رسـل اهللا وأنبيـاءه قـد عـصمهم

  M  J: ص قال تعاىل يف حق نبيه الكريم ، وذلك يف تبليغ رشعه وبيان أمره وهنيه خللقه،والفعل

Q  P   O  N  M  L  KRX  W  V  U    T  S  Y]  \    [  Z  ^  a  `  _  

                                                                                                                         

 .»٨«سورة املائدة اآلية ) ١(
 .)٣١٨٩(رقم» واذكر يف الكتاب مريم«يف كتاب األنبياء باب  رواه البخاري ٢)(
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 d  c  bL) فجاءت العصمة هلم عليهم الصالة والسالم لغايـة عظيمـة وهـي تبليـغ ،)١ 

 .ع احلنيف الرش
ويقر املسلمون بأن كل إنسان دون األنبياء واملرسلني يمكـن عليـه اخلطـأ، ويتوقـع منـه الزلـة 
واهلفوة، ألنه غري معصوم، وال حاجة له بالعصمة النتفاء سببها وهو تبليغ الدين الذي أكتمل قبـل 

  MJ  S  R  Q  P   O  N  M  L  K :  قـــال تعـــاىل،صمـــوت النبـــي 

U  TV  L )فأصول الدين قد اكتملت، وأسسه قد أقيمت، وأحكامه القويمـة قـد وضـحت ،)٢ 
ٍّلكل مسلم عىل قدر تعلمه ونظره يف الوحي الرشيف، القرآن والسنة النبوية،  فعن أيب ذر  َ ِ َ ْ َقـال َ َ :

َتركنا رسول اهللا  ُ َ ََ ْ ِّ وما طائر يقلب جناحيه يف اهلواء، إال وهو يذك،صَ َ ِّ َ َُ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َُ ِ ِ َ ْ ِ ِ َِ ٌ َرنا منه علام، قالَ َ ًْ ُِ ُِ ْ َفقال : َ َ : صَ
ِما بقي يشء يقرب من اجلنة، « ِ َِّ ََ ِّ ٌ َ َْ ََ ُ ُ ِويباعد من النار، إال َْ ِ َّ َ َ ُِ ْوقد بني لُكمُِ َِّ ََ ُ َْ« )٣(. 

ومع هذا التبليغ وإمتام الدين يف أصوله وأسسه واكتامله، إال أن اخلطأ وارد ومتوقع وقوعه مـن 
ولتفاوت علمهم وفق ما بلغهم من حديث رأهيم، يف  ألهنم برش جيتهدون أفراد اآلل والصحابة 

فهناك املجتهد املصيب، وهناك املخطئ املغفور له بإذن اهللا تعاىل، وهذا أمر قد حدث يف زمن النبـي 
ٍما جـاء عـن جـابر : ّ لكنه كان يوجههم ويصوب ما وقعوا فيه من خطأ، ومن أمثلة ذلك،ص ِ َ ْ َ 
َقال َخرجنا: َ ْ َ َ يف سفر، فأصاب رجال منا حجر فشجه يف رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقالَ َ َ َ َ َ ُ َ َ َُ َ َ ْ ْ ُ َّ َ َ ُ َ ََ َْ ََ َ َّ َ ٌ َ ََ ِ ِ ِِ َِ َّ ْهل : ٍ َ

ُجتدون يل رخصة يف التيمم؟ فقالوا َ َ ِ ً َُّ َُ ََّ ُِ ْ ِ ِ ِما نجد لك رخصة وأنت تقدر عىل املاء: َ َْ ْ ً ََ َ َُ ُ َِ َ ْ ُ ََ َ َ ْ َ َفاغتسل فـامت. ِ َ ََ َ ََ َفلـ. ْ َّام َ
ِّقدمنا عىل النبي  ِْ َّ ََ َ ِ َأخرب بذلك، فقال صَ َ َ ََ ِ ِ َ ِ ْ ُقتلوه«: ُ ُ ِّقتلهم اهللا، أال سألوا إذ مل يعلموا، فإنام شفاء العـي ! ََ ُ َ ُ َ ِْ ِْ َ َ َ َ ْ ُ َ ََّ َِ ِْ َ ُْ َ َ

                                                                                                                         

 .»٦٧«سورة املائدة اآلية ) ١(
 »٣« سورة املائدة اآلية ٢)(
  .)١٥٦-١٥٥ / ٢(رواه الطرباين )  ٣(
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َالسؤال، إنام كان يْكفيه أن يتيمم ويعرص   ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ َّ َ َُّ َّْ َ َُ َ ِ َ أو يعـصب -َ ْ َ ِْ ْ عـىل جرحـه خر-َ ِْ ِ ِ ُ َ َقـة، ثـم يمـسح عليهـا، َ ْ َ ََ ُ ً ََ َ ْ َّ
ِويغسل سائر جسده ِ ِ َِ َ ََ َ ََ ْ«)١(. 

ٍّومثله من خطأ، ما أخرجه البخاري عن عيل  ِ َ َْأنه قـال َ ُّ بعـث النبـي :َ ِ َّ َ َ َرسيـة فاسـتعمل  صَ َ ًَ ْ َْ ََّ ِ
َرجال من األنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب، فقال َ َ َ َْ ُ ُ ُ َ َ ْ ُِ َ ِ َِ َْ َ َ َُ ِ ْ ُأليس أمرك: َ َ َ َ ََ ْ ُّم النبي َ ِْ ُأن تطيعوين؟ قالوا صَّ َ ِْ ُ ِ ُ َ :

َبىل َقال. َ ًفامجعوا يل حطبا : َ َ َُ َِ َ َفجمعوا، فقال! ْ َ َ َُ ًأوقـدوا نـارا: ََ َ ُ ِ ْ َ فأوقـدوها، فقـال؟َ َ َ َ ََ ُ ْ َادخلوهـا: َ ُ ُ ُّفهمـوا، ! ْ َ َ
َوجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون ُ ُ ََ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ًَ ُُ ِ ْ ِّفررنا إىل النبي : ْ ْ َِ َّ َ ِ َ ْمن صَ ِ النارِ ُفام زالوا حتـى مخـدت النـار . َّ ََّ ْ َ ََ ََّ َ ُ َ

َّفسَكن غضبه، فبلغ النبي  َِ َّ َ ََ َ ََ ُ ُ َفقال صََ َ ِلو دخلوهـا مـا خرجـوا منهـا إىل يـوم القيامـة، الطاعـة يف «: َ ُ َّ ْ ُ ََ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ َ ُ َ ِْ َ ََ ِ ْ َ
ِاملعروف ُ ْ َْ«)٢(. 

 إليـه يف املـسألة الفقهيـة،  لعدم بلـوغ العلـمولربام وقع التقصري من بعض اآلل والصحابة 
ُفيفتي بخالف الصحيح، ومثال ذلك ما ذكره نافع موىل ابن عمر حيث يقول ُ َ ِ َّحدث ابـن عمـر أن : َ ََ َ َ ُ ُ ْ ُِّ

َأبا هريرة  َ َْ َُ َيقول ُ ُ ٌمن تبع جنازة فله قرياط: َ َ ََ ِ ُ َ َ ًْ ََ َ ِ َفقال ابن عمر! َ َ َأكثر أبو هريرة علينا: َ ْ ْ َُ ََ َ َ َ َُ َ ْفصدقت! َْ َ ََّ ِ، يعني َ ْ َ
ْعائشة أبا هريرة، وقالت ََ َ ََ ْ ََ َ َ ُ َ َ َسمعت رسول اهللا : ِ ُ َ َُ ْ ُيقوله صِ َُ ْفقال ابن عمر ريض اهللا عن. ُ َ َُ ِ َ َ َ ُ ْ َ َ َهامَ َلقد فرطنا : ُ ْ َ َ ََّ ْ

ٍقراريط كثريةِيف  َِ َ َ َِ َ)٣(. 
حبـة ً األخطاء يف العالقات البرشية والزوجية، لكنهـا مل تـؤثر أبـدا عـىل املبل ويتوقع منهم 

اإليامنية أو الزوجية التي يف قلوهبم لبعضهم البعض، مثل ما وقع بني عيل وفاطمة ريض اهللا عـنهام، 
َفعن سهل بن سعد قال َ ٍ ْ ْ ْ ْ ََ َِ ٍّإن كانت أحب أسامء عيل : ِ ِ َ ِْ َ ْ َ ََّ َ َ َ ْ ِ إليه ألبو تراب، وإن كـان ليفـرح أن يـدعى َ ْ ُُ ُ َ َ ُ ْْ ْ َ َ ْ ََ َ ََ ِ ٍِ َ ِ

َهبا، وما سامه أ ُ ََّ َ َ َ ُّبو تراب إال النبي ِ َِ َّ ِ ٍ ُ ِ غاضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إىل اجلدار ،صُ َِ ْ َ َ َ َ ََ ِ َ َ َ ْ َ َْ ََ َ ًَ ِ ِ املسجد، يفَ ِ ْ َْ
                                                                                                                         

 .َّوحسنة األلباين. )٢٨٤(رقميف كتاب الطهارة، باب يف املجروح يتيمم   رواه أبو داود ١)(
 . )٣٩٩٥(رقميف كتاب املغازي باب رسبة عبد اهللا بن حذافة   رواه البخاري ٢)(
ُفرطتومعنى  )١٢٣٩(يف كتاب اجلنائز باب فضل اتباع اجلنائز رقم رواه البخاري ٣)( ْ َضيعت من أ :ََّ ْ ْ َِّ ُ ِمر اهللاََِّ ْ. 



 
 

 
 مفاهيم حول اآلل واألصحاب     ١١٦ 

ُّفجاءه النبي   َِ َّ ُ َ َ يتبعه، فقالصَ َ َ ُ ُ َ ِهو ذا مضطجع يف اجلدار: َْ ِ َِ ْ َ ٌَ َِ ْ ُ ُّفجـاءه النبـي . ُ َِ َّ ُ َ ً وامـتأل ظهـره ترابـا، صَ ُ ْ ََ ُ ُْ ََ َ
َّفجعل الن َ ََ ُّبي َ ِيمسح الرتاب عن ظهره صِ ِ ْ ْ َ ُ ََ َ َ َ ُ ويقول،ُّْ ُ َ ٍاجلس يا أبا تراب«: َ َ ُ َ َ ْ َْ ِ«  )١(. 

 مثل بقية الناس يف البـرشية والعواطـف، وتنـوع اآلراء، فعلينا أن نعلم بأن اآلل والصحابة 
هـذه واختالف وجهات النظر فيام بينهم، ويتوقع منهم الوقوع يف اخلطـأ والزلـل واملعـصية، لكـن 

 وملـا ، وعظيم تصديقهم هلذا الدين احلنيف،العظيمة تضمحل وتتالشى يف بحار حسناهتم اهلفوات
 .ص وصدق اتباع للنبي الكريم ،قدموه من إخالص هللا

                                                                                                                         

 .)٥٧٣٦(  رقمسيف كتاب فضائل الصحاب باب مناقب عيل بن أيب طالب  رواه البخاري ١)(
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١١٧ 

 .صً أكثر الناس توقريا للنبي معرفة أهنم: ًثالثا 
لهـم قـدوة ممـا جع ص الصور الباهرة الرائعة يف توقري ونرصة النبي أظهر اآلل والصحابة 

 .ملن جاء بعدهم يف هذه األمثلة التي سطروها عىل مدى األزمان 
 .ص أمثلة عىل تعلق اآلل والصحابة بالنبي -١

يف أمثلة عديدة، بل لو قال أي مسلم  ص للنبي ظهرت صور توقري وحب اآلل والصحابة 
ًن يكـون بعيـدا فلـ ص للنبي كانت الصورة املرشقة الدالة عىل حبهم  صإن حياهتم مع النبي 

 فعـن ، والـسعادة أن يكونـوا معـه،كان كل يشء يف حيـاهتم صعن احلق والقول السديد، فالنبي 
املدينة أضاء منهـا كـل يشء، فلـام كـان  صملا كان اليوم الذي دخل فيه رسول اهللا «:  قالأنس 

فنـه حتـى أنكرنـا اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل يشء، وما نفضنا أيدينا من الرتاب وإنا لفـي د
 .)١ ( »قلوبنا

ٍ مـا رواه البخـاري عـن أنـس ،ص بـالنبي ومن األمثلة الدالة عىل تعلقهم وحبهم  ََ ْ َ: أن َّ َ
َرسول اهللا  ُ ْملا حلق رأسه كان أبو طل صَ َ َ َ ََُّ ُ ََ َْ َ َ ْحة أول من أخذ من َ ْ َّ َِ َ َ ََ َ ِشعرهََ ِ َ َ )٢(. 
َ قالْوعنه  ُّدخل علينا النبي : َ ِ َّ َ ْ ََ ََ َفقال صَ َ ْ عندنا فعـرق، وجـاءت أمـي بقـارورة، فجعلـت )٣(َ َْ َ َ َ ََ َ َ َ ٍَ َِ ُ ِّ َِ ُ ِ َ َ ْ

ُّتسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي  ْ َ ِْ َّ َ َ َ َ ْْ َ ََ َِ ُ َفقال صِ َ َيا أم سليم ما هـذا الـذي تـصنعني«: َ ِ َِ ْ ْ ََ َّ َ ٍ ََ َ ُ َّ ْ قالـت؟»ُ َ َهـذا : َ َ
َعرقك نجعله يف طيبنا، وهو من أطي ْ َ َ ُ َ ْْ ُ َُ ِ ُِ َ ِ ِ َ َ َ ِب الطيبَ ِِّ)٤(. 

                                                                                                                         

وصـححه األلبـاين يف خمتـرص الــشامئل ) ١/٥٢٢(وابـن ماجـه ) ٤٣٨( رواه  الرتمـذي يف الـشامئل املحمديـة ١)(
)١/١٩٦.( 

 .)١٦٦ (اإلنسان رقميف كتاب الوضوء باب املاء الذي يغسل به شعر   رواه البخاري ٢)(
 .أي نام نوم القيلولة:   فقال٣)(
 .)٦٢٠١( رقمصيف كتاب الفضائل باب طيب عرق النبي   رواه مسلم ٤)(
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ٍوعن أنس بن مالك   ِ َ ِ ْ ِْ ََ َ : ُّقال كان النبي ِ َّ َ َ ْيدخل بيت أم سليم فينام عىل فراشـها، وليـست  صََ َ ََ َ ُ ُ ِّْ َ َ َ ْ ْ َ ََ َ ٍ َ ُِ ِ َ َ ُ ُ ْ
ِفيه َقال. ِ َفجاء ذات يوم فنام عىل فراشها، فأتيـت فقيـل هلـا: َ َ ٍَ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ْ َ َُ َ َ ََ ُّهـذا النبـي : َ ِ َّ َ ِنـام يف  صَ َ َبيتـك عـىل َ َ ِ ِ ْ َ

ِفراشك ِ َقال. َِ َ فجاءت وقد عرق، واستنقع عرقه عىل قطعة أديم عىل الفـراش، ففتحـت عتيـدهتا، :َ َ َ ْ ََ َ ْ َ َ َ َ َْ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ ََ َ ْ ٍ ْ ُ َ َ َ َِ ََ َ ْ ِ
ُّفجعلت تنشف ذلك العرق، فتعـرصه يف قواريرهـا، ففـزع النبـي  َِ َّ ُ ََ َ ُ ْ َ َ َِ َِ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ُ ِ َِ َُ ِّ َفقـال صْ َ َمـا تـ«: َ َّصنعني يـا أم َ ُ َ َْ ِ َ

ٍسليم َْ ْ؟ فقالت»ُ َ َ َيا رسول اهللا نرجو بركته لصبياننا: َ ِ َِ ْ ُ َ ُ َِ َ ََ َ ْ ُ َقال! ََ ِأصبت«: َ ْ َ َ«)١(. 
ٍوعن سهل  ْ َْ َ : َّأن امرأة جاءت النبي َ َ ِْ َّ ْ َ ً َ ُبربدة منسوجة فيها حاشيتها، أتـدرون مـا الـربدة؟  صََّ ْ َ َُ َ َ َ َ َ َْ ُ َ ُ ُ َ ْ ُْ َ َ ِ ِ ٍ ٍْ ِ

ُقالوا ُملة َّالش: َ َ َقال! ْ ْنعم : َ َ ْقالت. َ َ َنسجتها بيدي، فجئت ألكـسوكها: َ َ َ َ َْ ُْ َُ ْ ِ َ ِ ِ ُ ُّفأخـذها النبـي . َ ِ َّ َ َ ََ ًحمتاجـا  صَ َ ْ ُ
َإليها ْ َ َفخرج إلينا وإهنا إزاره، فحسنها فالن، فقال. ِ َ َ ٌ ُ َ َ ََ َ ُ َ ْ ََ ََّ ُ َّ ََ ِ ِ َِ َاكسنيها، ما أحسنها: َ ْ ََ َ َ َُ ِ ُقال القوم! ْ ْ َ ْ َ ْمـا أحـسن: َ َ َْ َت، َ

ُّلبسها النبي  َِ َِّ َ ُّحمتاجا إليها، ثم سألته، وعلمت أنه ال يرد  صَ َ ُ َ ُ َ ْ ًُ ْ َ ََّّ َ ََ َ َ ْ ُِ ْ ُ ََ َقال! ِ َإين واهللا مـا سـألته أللبـسها،إنام : َ َ َ ََّ ُِ ُِ َ ُ َْ َْ َ ِّ
ِسألته لتُكون كفني َِ َ َْ َ ُُ َ ٌقال سهل.َ َ َْ ُفَكانت كفنه: َ َ َ ََ ْ َ)٢(. 

ونرصة له من أي أمر سوء يعرتض جلنابه الكـريم  صي  يبذلون أرواحهم فداء للنبوكانوا 
ٍ فمن ذلك ما رواه لنا عبد الرمحن بن عوف ،ص ْ ُ ْ َْ َ ْ َِ َّ ُ،إين لفي الصف يـوم بـدر: فقال ٍ ْ َ ْ َ ََّ ِّ ِ َ ِّ ُّ إذ التفـت،ِ َ ْ َْ ِ، 

ِّفإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن َ َ َ ْ َ َ ِّْ ََ َ َ َِ ِ ِِ َ ِ َ َ َ فَكأين مل آمن بم،ِ َِ ْ ْ َ َِّ َْكاهنام، إذ قـال يل أحـدمها رسا مـن َ َِ ِ ِ َ َُ ُ َ ِ َ َ ْ ِ ِ
ِصاحبه ِِ ِّ يا عم:َ َ ٍ أرين أبا جهل ،َ ْ َ َ َ َِ ُفقلت! ِ ْ ُ ْ يا ابن أخي، وما تـصنع بـه؟ قـال عاهـدت اهللا إن رأيتـه أن :َ ْ َ ََ َ َُ ْ ُ ْ َ َ ْ َُ ْ ََ َِ ُ ََ ِ ِِ َ

ُأقتله أو أموت دونه  ُ ْ َُ َُ ُ َ َ ََ َفقال يل اآلخر رسا من صا. ْ ْ ِ ِ ُ َ ِ َ َ ُحبه مثله َ َ ْ ِ ِ َقال! ِِ َ فام رسين أين بني رجلـني مَكـاهنام:َ َ َ ْ َ ْ َ َُ َِّ َ َُ ََ ِّ َ ِ، 
ِفأرشت هلام إليه ْ َ َِ َ ُ َ ُ ْ َ ُ فشدا عليه مثل الصقرين حتى رضباه،َ َ َ ْ َّ َْ َ ََّ َِّ َ ْ َ ْ َ َِ ِ َ ومها ابنا عفراء،َ َ َْ َ َ ْ َُ )٣(. 

 
                                                                                                                         

 . )٦٢٠٢( رقمصيف كتاب الفضائل باب طيب عرق النبي   رواه مسلم ١)(
 . )١١٩٨( رقمصيف كتاب اجلنائز باب من استعد الكفن يف زمن النبي   رواه البخاري ٢)(
 ).١٧٥٢(رقم ومسلم )٣٩٨٨ (ًيف كتاب املغازي باب من فضل من شهد بدرا رقم  رواه البخاري ٣)(
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 . احلب والتوقري داللة عىل صدق اإليامن -٢ 
ًقوال وفعال فيـه الداللـة عـىل االتبـاع الـصادق منـه لـه  صلنبي توجيه املسلم احلب ل ، صً

ـــــه تعـــــاىل ـــــاال لقول   MH    G  F  E   D  C   B  A       @  ?  >I  K  J  امتث

LL)ًوعليه أن يظهر هذا احلب قوال وفعال ،)١  ألنه إن كان صادقا يف حبه أطاعـه، ألن املحـب ،ً
 وهـذا مـا تعلمـه ،ص مـن البـرش بحبـه مـع النبـي ملن حيب مطيع، وعليه أال يساوي حبه ألحد

 ال ،حمبـة رشعيـة وعقليـة ص حني علموا حقـا أن حـبهم للنبـي ،ص مع آل النبي الصحابة 
ً وزاد آل البيت النبوي أمرا ،تساويه أي حمبة أخرى ألي خملوق مهام كانت منزلته وقربه من القلوب

M  ¶  µ   ´  ³  ²    : قال تعـاىل،ص للنبي )النسبية(وهو املحبة العائلية 

     º  ¹  ¸L)ٍوعن أنس بن مالك  )٢ ِ َ ِ ْ ِْ ََ َ عن النبي ِّ ِ َّ ْ َقال صَ ِثالث من كـن فيـه (: َ ِ َّ ُْ َ ٌ َ
ِوجد حالوة اإليامن، أن يُكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن حيب املرء ال حيبـه إال هللا ُِ ُّ َّ َ َ ْ َّ َ ُ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َُ ْ َ ُ َ ََْ ْ َ ُ َ َْ َ َُ َّ ِ ِ َ ْ، وأن َ َ َ

ِيْكره أن يعود يف الُكفر كام يْكره أن يقذف يف النار ِ َِّ َ َ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ َ َ ُ َ َ ََ ََ َ ََ ِ( )٣(. 
َوعن أيب عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد اهللا بن هشام قال َ ٍ َ ِ َ ْ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َْ َّ َّ ََ ُ َِ ٍ َِ َ ََ َِ ْ ِّكنـا مـع النبـي : ٍ َِ َّ ََّ َوهـو  صُ َُ

َّآخذ بيد عمر بن اخلطا ْ ٌَ ْ َِ َ َ ُ ِ ُفقال له عمر. ِبِِ َ ُ ُ َ َ َ ِيا رسول اهللا، ألنت أحب إيل من كل يشء إال من نفـيس: َ ِ ِْ ِّ ََ ْْ ْ ُّ َ َِ ٍِ ْ َ ُ ََّ ُ ََ َ َ !
ُّفقال النبي  ِ َّ َ َ َال، والذي نفيس بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك«: صَ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ََّ َّ َْ ْ َّ َ َ َ َِ َ َُ ُفقال لـه عمـر. »ِ َ ُ ُ َ َ َ ُفإنـه : َ َّ ِ َ
ْاآلن واهللا ألن َ َ ِت أحب إيل من نفيسَ ِْ َ ْ ُّ ََّ َ ِ َ ُّفقال النبي . َ ِ َّ َ َ ُاآلن يا عمر«: صَ َ ُ َ َ« )٤(. 

                                                                                                                         

 .»٣١« سورة آل عمران اآلية ١)(
 .»٩« سورة الفتح اآلية ٢)(
 ).٤٣(رقمومسلم ) ١٥(يف كتاب اإليامن باب حالوة اإليامن رقمرواه البخاري ) ٣(
  .)٦١٤٢( رقمص باب كيف كان يمني النبي  يف كتاب األيامن والنذور رواه البخاري٤)(



 
 

 
 مفاهيم حول اآلل واألصحاب     ١٢٠ 

 .صالنهي عن الغلو يف حبه  -٣ 
 أيـضا ص، فإنـه ص ووجوبـه علينـا يف حقـه ،ومع كل ذلك احلب الرشعي والعقيل للنبـي

ٍ فعن ابن عباس ،وجهنا إىل أن نحبه احلب الذي ال غلو فيه وال إفراط َّ ْ َْ ِ َسمع عمـر  أنه َ َُ َ ِ يقـول ُ ُ َ
ِعىل املنرب َ ْ ِ ْ َ َّسمعت النبي : َ َِ َّ ُ ْ ُيقول صِ ُ َال تطروين كام أطرت النصارى ابـن مـريم«: َ ْ َ َ َ َ َُ َ ْ َ َّ ْ ْ َْ َ ِ ُ فـإنام أنـا عبـده،ُ ُْ َ ََّ َ َ ِ َ، 
ُفقو ُلوا عبد اهللا َ ْ َ ُورسولهُ َُ ُ َ« )١(. 

     ا وقـع فيـه النـصارى حـني  بغية أن ال نقع بمثل مـ، كان حلكمة رشيدةصوهذا التحذير منه 
    : قال تعاىل،غلو بعيسى بن مريم فوقعوا يف التأليه له 

 M,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !-  0  /  .  
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hi  r  q  p   o  n  m  l  k  j   L )وكان الـصحابة   )٢         
بكل أنـواع احلـب لعلمهـم  ص يريدون أن يظهروا حبهم للنبي  »اآلل واملهاجرون واألنصار«

وفضله الذي مل حيزه أحد من اخللق أبدا، فأرادوا أن يفعلوا له مثل ما تفعله بعض األمـم مـع برشفه 
ِ فنهاهم عنه ألنه يقود إىل الرشك والعياذ باهللا، فعـن قـيس بـن صملوكهم، ومن ذلك السجود له  ْ ْ ْ َِ َ

َسعد قال َ ٍ ْ ُأتيت احلرية، فرأيتهم يسجدون ملرزبان هل: َ َ ٍ َ ُ َ ُ ْ ُْ ُْ ْ ْ ََ َ َ ِْ ُِ ُ َ ََ ُم، فقلت رسول اهللا أحق أن يـسجد لـهََ َ ُ ََ ْ ُ ْ ُ ََ ْ ُ َ َْ َُّ َقـال! ُ َ: 
َّفأتيت النبي  ِ َّ ُ ْ َ َ ُ فقلت،صَ ْ ُ ُّإين أتيت احلرية فرأيتهم يسجدون ملرزبان هلم، فأنت يا رسـول اهللا أحـق : َ َ َ َ ُ َ ُ ْ َْ َ ََ َ َ َ َ ُْ َ ْ ْ ْ ْ ََ ُ ُ ِّْ ُ ُ َ ََ ُ َ ٍ ِ َِ ِ

                                                                                                                         

 ). ٣١٨٩( رقميف كتاب األنبياء باب واذكر يف الكتاب مريم  رواه البخاري ١)(
 .» ١٧١-١٧٢«سورة النساء اآلية ) ٢(
  



  
  مفاهيم حول اآلل واألصحاب
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َأن نسجد لك  َ َْ َُ ْ َقال! َ ْأرأيت لو مرر«: َ َ َ َْ َْ َ َ ُت بقربي أكنت تسجد لهَ َُ َُ َْ َْ َْ ُ َ ِ َ؟ قال»ِ ُ قلت:َ ْ َقال. ال: ُ ُفال تفعلـوا، «: َ ْ ََ َ
َّلو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت النساء أن يسجدن ألزواجهن، ملا جعل اهللا هلـم علـيهن  ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ ِْ َِ َ َ َ ْ ْ ََ ْ ُ ُْ ْ َ َ ْ َ ْ ًُ َ ِ ٍ ِِ َ َ َْ َ ًَ َ َِّ ْ ُ

ِّمن احلق َ ْ ْ ِ«)١(. 
وفـق مـا  صلنبي بـاالناس عىل إظهـار املحبـة الالئقـة  من أحرص حابة فكان اآلل والص

 وبعيدا عن الغلو فيها، ولذا فاملحب عليه أن يظهر حبه وفق ما أمره اهللا سبحانه، وبام أمـره ،تعلموه
األطهار ولـصحابته  ستجر من بعدها إىل املحبة آلله ص، وهذه املحبة للنبي صحبيبه املصطفى 

 أن تقوده العاطفة بعيدا عن رشع واضح مبـارك، وخـشية أن توقعـه يف مزالـق ، وحذرااألخيار 
 .خطرية وتوصله إىل خمالفة اهلدي الكريم 

مما سبق يتضح لنا تضافر النصوص الرشعية الثابتة عىل الثناء عىل ذلك اجليل الفذ الـذي عقـم 
مـا بـام يتناسـب مـع رحم البرشية عن إنجاب مثله ويلزم من هذا رضورة معرفه حقهم وتوقريهم 

قدموه لإلسالم وما محلوه من أمانة وأن يفهم الدين وفق فهمهم وال يقدم عـىل فهمهـم فهـم آخـر 
ذلك أهنم اعتمدوا يف هذا الفهم الصحيح عىل نصوص الـوحي املعـصومة إىل جانـب أن الرسـول 

ة أو مـن أقوالـه وأفعالـه فعـصمهم ذلـك عـن الفرقـ صرباهم عىل عينه فعلموا مراد النبي  ص
ا مـن و وقد قدرهتم األجيال من بعـدهم وعرفـوا هلـم حقهـم والـذين جـاؤ،االجتامع عىل الباطل

ًبعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليامن وال جتعل يف قلوبنا غـال للـذين آمنـوا 
 ربنا إنك رءوف رحيم

 
 

                                                                                                                         

 .حه األلباينَّوصح). ٢١٤٢(رقم باب يف حق الزوج عىل املرأة ،يف كتاب النكاح رواه أبو داود ١)(
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 خامتة البحث 
ذا البحث املتواضع أن يكتب له القبول عنده وأن جيعله يف ميـزان سأل اهللا عز وجل يف ختام هن

 هـذا وخيلـص ،ور املـسامهةة أو باملعلومة أو بأية صـورة مـن صـكل من ساهم فيه بالرأي واملشور
ة وتراعـى امـت دراسة التاريخ دراسة علمية بناء عىل قواعـد حتقـق هلـا احليـدة الةالبحث إىل رضور

تامد األكاذيب والتضليل يف رسد األحداث ومعاجلتها حتـى نـتمكن صحة الروايات وتبتعد عن اع
من رؤية التاريخ يف صورة متسقة مع واقع أحداثه لنتمكن من بناء حكم صحيح ونعطـي كـل ذي 

 .حق حقه
 إذ من خالهلا نـستطيع التعـرف عـىل الشخـصيات التـي أثـرت هـذا والدراسة التارخيية مهمة

 وكـذلك أصـحابه ةالـذين رشفهـم اهللا بالنـسب والـصحب صبي ت فيه كآل بيت النّثرَالتاريخ وأ
 . اجلميع عىل اختالف ألواهنم وأجناسهم األجالء رضوان اهللا عىل
  بـل يتعـداهم إىل،راد معدودينف مصطلح اآلل واألصحاب غري قارص عىل أأن كام نخلص إىل

 ، هـذا النـسبّ يل وال تأويـل رشفغريهم ممن أثبتت هلم النصوص الصحيحة الواضحة مـن غـري
 .وهذا مهم يف إعطاء كل ذي حق حقه

ً أن معرفة الصحايب مهمة جدا إذ مـن ونخلص كذلك عند احلديث عن حتديد املصطلحات إىل
بمعرفة املتصل من غـريه وذلك  احلكم عىل األحاديث الرشيفة بالصحة أو الضعف نستطيعخالهلا 

 .نعلامء ذلك الفغري ذلك مما حيتاجه  واملنقطعة واملرسلةمن األسانيد 
م حـق وهذا اجليل األول الذي محل أمانة الدعوة عىل عاتقه ينبغي معرفـة حقـوقهم وتقـديره

فهـم  صدهيم ذلك أهنـم أخـذوا مبـارشة عـن رسـول اهللا هبقتداء قدرهم والسري عىل درهبم واال
م إنـا للهـا ، واجبة وبغـضهم نفـاق والعيـاذ بـاهللامهبت فمح،ألصق الناس به وأعرف الناس بمراده
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 ونحـب مـن حتـبهم فـال حترمنـا ص كنشهدك أنا نحبك ونحب رسولك ونحب آل بيت رسـول 
 احلب حب الصحابة والقرابة سنة ألقى هبا ريب إذا أحياين اللهم أجر هذا

 
 وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 وآخر دعوانا أن احلمد اهللا رب العاملني
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 مراجع البحث 
 

 ،١ ط، القـاهرة– مطبعة السعادة . العسقالينابن حجرللحافظ  :يف متييز الصحابةاإلصابة  -١
 . هـ١٣٢٨سنة 
    ، دار إحيـاء الـرتاث، عيل بـن سـليامن املـرداوي،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف -٢
 .بدون ،بريوت
 ،العلميـة دار الكتـب ،للقايض إسامعيل بن إسحاق املعروف بـابن العـريب :أحكام القرآن -٣
 . بدون،بريوت
                  لإلمـام أبـو احلـسن عـيل بـن حممـد اجلـزري املعـروف  :يف معرفـة الـصحابةأسد الغابـة  -٤

 . القاهرة، بدون–طبعة الشعب .بابن األثري
لإلمام حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلـسيني امللقـب  : من جوهر القاموستاج العروس -٥

 .هـ١٣٠٦ سنة ١ ط، القاهرة،رييةاملطبعة اخل. بمرتىض الزبيدي
 ، دار إحيـاء الـرتاث العـريب،مة عبد الرمحن بن حممد بن خلدونللعال :تاريخ ابن خلدون -٦
 . بدون،بريوت
 - هـ ١٤١٩ سنة ١ ط، بريوت، دار الفكر.ابن عساكرلإلمام احلافظ  :مدينة دمشقتاريخ  -٧
 . م١٩٩٨
دار  ، بـريوت، طبعة الدار الـشامية.عظم يوسف ال:اءبنتارخينا بن تزوير األعداء وغفلة األ -٨
 .م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩  سنة١ ط، دمشق،القلم
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 .الـسيوطيعبد الرمحن بن أبـن أيب بكـر  لإلمام : يف رشح تقريب النواويتدريب الراوي -٩ 
 . بدون– الرياض –مكتبة الرياض احلديثة 

سـنة  ،ت بـريو–دار الفكـر .بـن كثـريافظ إسـامعيل احلـلإلمام  :العظيمالقرآن  ريتفس - ١٠
 . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤
ــادل بــني اآلل واألصــحاب - ١١ ــاء املتب ــربة اآلل :الثن  مركــز الدراســات والبحــوث يف م

 .م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ طبعة سنة ،واألصحاب
 رأيب جعفـر حممـد بـن جريـلإلمـام : »تفـسري الطـربي« القـرآن تأويلجامع البيان يف  - ١٢
 . م٢٠٠٠ – ١٤١٥  ١ ط،بريوت ،مؤسسة الرسالة.الطربي
 ، بـريوت– الياممـة ، دار ابن كثري، اإلمام حممد بن إسامعيل البخاري:مع الصحيحاجلا - ١٣
 . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ سنة ٣ط

 ، بـريوت، دار اجليـل،ابوريس النيىشريقاجلامع الصحيح لإلمام مسلم بن احلجاج ال - ١٤
 .بدون
 . بدون، بريوت، دار الفكر»تفسري القرطبي«اجلامع ألحكام القرآن  - ١٥
فضل الصالة والسالم عىل حممد خري األنام لإلمام حممـد بـن أيب بكـر  يف جالء األفهام - ١٦

 .م١٩٩٨ – ١٤٠٨  سنة،١ ط، دار ابن كثري.الزرعي املعروف بابن قيم اجلوزية
 -هــ ١٤٢٥ سـنة ١ ط ، دار التوزيـع والقـاهرة.الـصاليبعيل حممـد  :احلسن بن عيل - ١٧
 .م٢٠٠٤
 دار الكتـب ،يم بن تيميـة احلـراين بن عبد احلل تقي الدين أمحد لإلمامحقوق آل البيت - ١٨
 . بدون، بريوت،العلمية
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 سـنة ٤ ط، بـريوت–كتـاب العـريب الدار .حلية األولياء أليب نعيم عابدين األصبهاين - ١٩ 
 .هـ١٤٠٥
 . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ سنة ٦ ط ، علامء نجد،الدرر السنية يف األجوبة النجدية - ٢٠
نـرش مـربة اآلل واألصـحاب .م السيد أمحد إبـراهي: الرشيفةالدرة اللطيفة يف األنساب - ٢١
 .بالكويت
 دار .لحـافظ شـمس الـدين الـذهبيل: بام ال يوجب ردهماملتكلم فيهم الثقات الرواة  - ٢٢

 . بدون، بريوت–اآلثار 
طبعــة املكتــب . لإلمــام عبــد الــرمحن بــن عــيل اجلــوزي:يف علــم التفــسريزاد املــسري  - ٢٣
 . هـ١٤٠٤  سنة،٣ ط، بريوت،اإلسالمي
 ، بـريوت، دار الكتاب العريب، سليامن بن األشعث السجستايند أبو داو:سنن أيب داود - ٢٤
 .بدون
 ، دار إحياء الـرتاث العـريب،حممد بن عيسى الرتمذي) اجلامع الصحيح(سنن الرتمذي  - ٢٥
 . بدون،بريوت
 . بدون، بريوت،مؤسسة الرسالة. للحافظ شمس الدين الذهبي:سري أعالم النبالء - ٢٦
 .هـ١٣٨٤ سنة ، عيسى احللبيمطبعة.حممد عزة دروزة.د :سرية الرسول - ٢٧
 ، طبعـة مكتبـة الرشـد، أبو احلسن عيل بن بطال، صحيح البخاريىلن بطال عابرشح  - ٢٨
 .هـ١٤٢٠ سنة ،الرياض
 ، دار إحيـاء الـرتاث، اإلمام حييى بن رشف النـووي،رشح النووي عيل صحيح مسلم - ٢٩
 .هـ١٣٩٢  سنة،٣ ط،بريوت
 . بدون،الفكر للطباعة والنرش دار ، القايض عياض:عريف حقوق املصطفىالشفا بت - ٣٠
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مؤسـسة الكتـب الثقافيـة، .الرتمـذياحلافظ حممد بن عيسى  لإلمام :الشامئل املحمدية - ٣١ 
 .هـ١٤١٢  سنة،١ ط،بريوت
 ، املنـصورة–دار الوفـاء .السيد نوح.  د:الصحابة وجهودهم يف خدمة احلديث النبوي - ٣٢
 .هـ١٤١٤سنة  ١ط

 سـنة ٤ ط، بريوت، دار العلم للماليني،إسامعيل بن محاد اجلوهري :الصحاح يف اللغة - ٣٣
 .م١٩٩٠
 دار هجـر للطباعـة ،تاج الدين عبد الوهاب بن عيل الـسبكيلإلمام  :طبقات الشافعية - ٣٤
 . هـ١٤١٣ سنة ،٢ ط ،والنرش
 سنة ١ بريوت، ط– الغدير مطبعة ،صائب عبد احلميد. علم التاريخ ومناهج املؤرخني - ٣٥
 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١
 ، بـريوت، دار الفكـر.العينـيبدر الدين  لإلمام : البخاري رشح صحيحاريعمدة الق - ٣٦

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢سنة 
  – دار اجليـل ، حممد بن عبد اهللا املعامري الـشهري بـابن العـريب،العواصم من القواصم - ٣٧
 . هـ١٤٠٧ سنة ٢ ط،بريوت
 .هـ١٤٢٤، سنة ١ ط، القاهرة– مكتبة الصفا .ابن حجرلإلمام  :فتح الباري - ٣٨
  .لإلمام شمس الدين حممد بن عبد الرمحن الـسخاوي : ألفية احلديثرشحفتح املغيث  - ٣٩

 . م١٩٦٩ - هـ ١٣٨٨ سنة ٢ ط، املدينة املنورة،الطبعة السلفية
 . بدون، القاهرة، املكتبة التوفيقية. أليب هالل العسكري:الفروق اللغوية - ٤٠
 – ١ ط، جـدة–دار القبلـة للثقافـة اإلسـالمية . خليـل مـال خـاطر:فضائل الـصحابة - ٤١
 .هـ١٥٢٠سنة
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 . بدون، القاهرة– دار األرقم .أمحد فريد.  د:الفوائد البديعة - ٤٢ 
 للحافظ أيب بكر أمحد بن عيل بن ثابـت اخلطيـب  :يف أصول معرفة علم الروايةالكفاية  - ٤٣
 . بدون، املدينة املنورة، طبعة املكتبة العلمية.البغدادي
 سـنة – ٢ ط،لقـاهرة ا،مكتبـة وهبـة.يوسـف القرضـاوي. د:كيف نتعامل مع الرتاث - ٤٤
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥
 . بدون،راد دار ص، حممد بن مكرم بن منظور–لسان العرب  - ٤٥
طبعـة .لإلمام شمس الدين حممد بـن أمحـد بـن سـامل الـسفاريني :لوامع األنوار البهية - ٤٦

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢سنة  ،٢ ط، دمشق،مؤسسة اخلافقني
دار . احلـراينتيميـةد احللـيم بـن لإلمام تقي الدين امحد بن عب :جمموع فتاوى ابن تيمية - ٤٧
 .هـ١٤٢٦ سنة ٣ ط،الوفاء
سـنة  ١ ط، بريوت، عامل الكتب، الطالقاينبن عبادسامعيل إ للصاحب :املحيط يف اللغة - ٤٨
 .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤
 . بدون، القاهرة، طبعة مؤسسة قرطبة،املسند لإلمام أمحد بن حنبل - ٤٩
 ،دار الفكـر.د بـن عـيل الفيـوميألمحد بن حممـ:  يف غريب الرشح الكبرياملصباح املنري - ٥٠
 .م٢٠٠٥ ،هـ١٤١٥ سنة ١ ط،بريوت
 .م١٩٨٠  سنة،٤ ط، بريوت، دار اآلفاق، احلاكم النيسابوري:معرفة علوم احلديث - ٥١
 .هـ١٤٠٩ سنة ١ ط، الرياض– مكتبة الرشد ،املصنف البن أيب شيبة - ٥٢
 . بدون،ة القاهر، املكتبة التوفيقية، الراغب األصفهاين،املفردات يف غريب القرآن - ٥٣
 - هــ ١٣٩٩ سـنة ، بـريوت،دار الفكـر.ألمحد بـن فـارس بـن زكريـا :مقاييس اللغة - ٥٤
 .م١٩٧٩
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مكتبـة .لتقي الدين عثامن بن عبد الرمحن املعروف بـابن الـصالح :مقدمة ابن الصالح - ٥٥ 
 .م١٤٢٠ – ١٩٨٤ سنة ١ ط،الفارايب
 ، املنـصورة،ليقني دار ا.عبد الرمحن الرب.  د: والتعليممناهج وآداب الصحابة يف التعلم - ٥٦
 .م١٩٩٩ سنة ١ط

 -هــ١٢٢٤ سنة ، القاهرة،املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية.موسوعة علوم احلديث - ٥٧
 .م٢٠٠٣
 ١ ط،طبعـة أوىل دار القلـم، دمـشق. حامد اخلليفة:املوقف من التاريخ وتأصيل اهلوية - ٥٨

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦سنة 
 بـن حممـد بـن عبـد الكـريم لإلمام عـز الـدين عـيل :يف غريب احلديث واألثرالنهاية  - ٥٩

 .م١٩٧٩ ، هـ١٣٩٩  سنة، بريوت،املكتبة العلمية. األثرياجلزري الشهري بابن
 
 
 
 
 


