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  اھداء



 
 سیدة نساء أھل الجنة إلیك يا إلیك يا أم السادة األشراف نسل النبي االئمة إلیك يا زوج إمام إلیك يا ابنة رسول اللَّه ·

وكلي أمل من ربي، جل جالله، أن  أشرف بإھداء ھذا الدارسة دتي يا قرة عین النبيإلیك يا سی إلیك يا من قال عنھا رسول اللَّه
  يتقبلھا

نساء  إلیك يا سیدة إلیك يا سیدة نساء المؤمنین الحسن و الحسین إلیك يا أم إلیك يا أحب الناس إلى رسول اللَّه ·
جالله، أن  وكلي أمل من ربي، جل مة الزھراء البتولإلیك يا سیدتي يا فاط فاطمة بضعة مني، فمن أغضبھا فقد اغضبني العالمین
  يتقبلھا وكلي أمل من ربي، جل جالله، أن يتقبلھا

  تقديم

، من سیرة سید األنبیاء، و المرسلین، »الطاھرين في رحاب النبي و آل بیته«إنتھینا من األجزاء الثالثة االولى من ھذه السلسلة 
فاطمة  السیدة«اللَّه علیه و آله و سلم، و نتحدث في ھذا الجزء الرابع، من السلسلة عن  سیدنا و موالنا محمد رسول اللَّه صلى

خصصناھا آلل البیت الطیبین الطاھرين، و قد قسمناه  و ھو في نفس الوقت إنما يمثل الجزء األول من األجزاء األربعة التي» الزھراء
  :إلى قسمین رئیسیین

  .زاء األربعة التالیةكمقدمة لألج -أھل البیت: األول عن
  .كجزء أول من ھذه األجزاء األربعة -السیدة فاطمة الزھراء: والثاني عن

  كمقدمة لألجزاء األربعة التالیة - أھل البیت

ھذا، وإلى ما بعد يوم الناس ھذا، و المؤرخون  حديث قديم جديد، فمنذ صدر اإلسالم، و إلى يوم الناس» أھل البیت«و الحديث عن 
النبي صلى اللَّه علیه و آله و سلم، و ستظل األقالم تسطر عظمتھم، ما كان للعظمة  السیر يكتبون في مناقب أھل بیتو أھل 

فیھا عظمة اللَّه، وھیبة الحق، وقوة  ذكر، فلقد استوقفت تعالیمھم الباحثین من أمم مختلفه، و مذاھب متباينه، ألنھم وجدوا من
 جالل الكون، فاستلھموھا و اتخذوا منھا مقیاساً للحق و الفضیله، و مصدراً للعلم و م الحیاة، والعلم، و كرامة اإلنسان، و احترا

  .التشريع
ھم عیش العلم و موت الجھل، يخبرك  -فیھم كما قیل -و بدھي أنه ال غرابه في ذلك، فأھل بیت النبي صلى اللَّه علیه و آله

لفون الحق، و ال يختلفون فیه، ھم دعائم اإلسالم و والئج االعتصام، بھم اليخا حلمھم عن علمھم، و صمتھم عن حكم منطقھم،
وعايه و رعايه، العقل سماع و روايه،  الحق في نصابه و انزاح الباطل عن مقامه، و انقطع لسانه عن منبته، عقلوا الدين، عقل عاد

  .فإن رواة العلم كثیر، و وعاته قلیل
الرسالة، منبع الرحمة، و معدن العلم، و ينابیع  إنما ھم شجرة النبوة، و محط -علیه و آله بیت النبي صلى اللَّه -و أھل البیت

ھدايتنا من  محبھم ينتظر رحمةاللَّه و نفحاته، و مبغضھم يستقبل نقمه اللَّه و سطوته، بھم الحكمه، و كنوز الرحمن، ناصرھم و
  .ھم أجمعینالظلماء، و ھم سر جدھم المصطفي، صلوات اللَّه علیه و علی

الشريف؟ فناقشنا اآلراء المختلفة التي دارت  ھذا و قد حاولنا في ھذا الجزء من ھذه الدراسة، أن نحدد من ھم أھل البیت النبوي
رسول  سیدنا و موالنا محمد: أن أھل البیت إنما ھم سادتنا الخمسة الكرام البررة -و إيمان عن اقتناع -حول ھذا التحديد، و ارتضینا

قال بذلك كثیر من صحابه رسول اللَّه صلى اللَّه  ه صلى اللَّه علیه و آله، و علي و فاطمة و الحسن و الحسین، علیھم السالم،اللَّ 
المؤمنین  التفسیر، فمن الصحابة أبوسعید الخدري و أنس بن مالك و واثلة بن األسقع و أم علیه و آله، و لفیف من أھل الحديث و

و آله، و سعد غیرھم، و قال به الكثیرون من أھل  م سلمه و ابن ابي سلمه، ربیب النبي صلى اللَّه علیهعائشه و أم المؤمنین أ
القرآن، و  الرازي في التفسیر الكبیر و الزمخشري في الكشاف، و القرطبي في الجامع ألحكام التفسیر و الحديث، قال به الفخر

السیوطي في الدر المنثور، و قال به اإلمام أحمد بن  ن عن تأويل آي القرآن، والشوكاني في فتح القدير، و الطبري في جامع البیا
  .العسقالني في اإلصابة و الحاكم في المستدرك و الذھبي في تلخیصه حنبل في المسند و ابن حجر

رام البررة، و الحق أن أقوال أھل البیت الك و قد قدمنا الكثیر من األدلة على ذلك من الحديث الشريف و من كتب التفسیر، و من
  إلى علي و فاطمة و الحسن و الحسین، علیھم السالم، و ذريتھم، ، إذا أطلق إنما ينصرف»أھل البیت«لفظ 

  .و إن لم يكن له إال شھرته فیھم لكفي
تي تشیر إلى فضل الكريم الكثیر من اآليات ال ھذا و قد تحدث القرآن الكريم و الحديث الشريف عن فضائل أھل البیت، ففي القرآن

و  ،(إنما يريد اللَّه لیذھب عنكم الرجس أھل البیت و يطھركم تطھیرا: (يقول تعالى (33) آية األحزاب: أھل البیت، لعل من أشھرھا
 -عزوجل - على غرر مآثرھم، و اعتناء الباري ھي منبع فضائل أھل البیت، ال شتمالھا -فیما يرى جمھور العلماء - ھذه اآلية الكريمة

أحمد  ، و روى اإلمام)قل ال أسألكم علیه أجراً إال المودة في القربى: (يقول تعالى (23) ھم حیث أنزلھا في حقھم، و آية الشورىب
يا رسول اللَّه، من قرابتك الذين وجبت علینا : قالوا لما نزلت ھذه اآلية: و الطبراني و ابن أبي حاتم و الواحدي عن ابن عباس أنه قال

  :قال تعالى) 56(ابناھما، و آية األحزاب  علي و فاطمة و: مودتھم؟ قال
عن كعب به  -، روى البخاري في صحیحه)تسلیما إن اللَّه و مالئكته يصلون على النبي، يا أيھا الذين آمنوا صلوا علیه و سلموا)

 اللھم صل على محمد و على آل محمد، :السالم علیك فقد عرفناه، فكیف الصالة؟ قال قالوا قیل يا رسول اللَّه، أما«: قال -عجرة
  .«على آل إبراھیم إنك حمید مجید كما صلیت على آل إبراھیم، إنك حمید مجید، اللھم بارك علي محمد و آل محمد، كما باركت

ولھا، و لم سألوا عن الصالة على أھل البیت عقب نز و في ھذا دلیل على أن األمر بالصالة على آل محمد، مراد من اآلية، و إال لما
صلى اللَّه  اللَّه علیه و آله إنما أقام أھل البیت مقام نفسه من ذلك، ألن القصد من الصالة علیه يجابوا بما ذكر، على أن النبي صلى

به، و من ذلك ما يفیضه، عزوجل، منه على أھل بیته،  علیه و آله أن ينیله مواله، عزوجل، من الرحمة المقرونة بتعظیمه ما يلیق
: علیه و آله اللَّه علیه و آله، و يؤيد ذلك ما جاء في طرق أحاديث الكساء من قوله صلى اللَّه ه من جمله تعظیمه و تكريمه صلىفإن
اللھم إنھم مني و أنا «صلى اللَّه علیه و آله أنه قال  ، و روي عنه»اللھم ھؤالء آل محمد فاجعل صلواتك و بركاتك علي آل محمد«

  .«علیھم و بركاتك منھم، فاجعل صلواتك
علیه و آله التي تبّین فضل أھل البیت، و تحض  و أما الحديث الشريف، فلقد ورد الكثیر من أحاديث سیدنا رسول اللَّه صلى اللَّه

  تنفر من المسلمین علي مودتھم و مواالتھم، و
من حبه، و أن بغضھم من بغضه، و أنه ال أمل  لهبغضھم و كراھیتھم، بل و تعلن بوضوح و جالء ان حب آل النبي صلى اللَّه علیه و آ

  .من رضاه صلى اللَّه علیه و آله في الدنیا و شفاعته في اآلخرة لمن يكره آل النبي صلى اللَّه علیه و آله
ء يدعى ُخّما اللَّه علیه و آله يوماً فینا خطیباً بما قام رسول اللَّه صلى: قال -عن زيد بن أرقم -و قد روي اإلمام مسلم في صحیحه

يوشك أن يأتي رسول ربي  أما بعد، أال أيھا الناس، فإنما أنا بشر،: اللَّه و أثنى علیه و وعظ و ذكر، ثم قال بین مكة و المدينة، فحمد
للَّه و الھدى و النور، فخذوا بكتاب اللَّه و استمسكوا به، فحث على كتاب ا كتاب اللَّه فیه: فأجیب، و أنا تارك فیكم ثقلین، أولھما

  .«اللَّه في أھل بیتي ثم قال و أھل بیتي، اذكركم اللَّه في أھل بیتي، اذكركم اللَّه في أھل بیتي، اذكركم رغب فیه،
به لن تضلوا بعدي، أحدھما أكبر من اآلخر،  إني تارك فیكم ما إن تمسكتم«و رواه اإلمام أحمد والنسائي، و في روايه للترمذي 

 األرض، و عترتي أھل بیتي، و لن يفترقا حتى يردا على الحوض فانظروا كیف تخلفوني من السماء إلى كتاب اللَّه حبل ممدود
  .تیمیه في الفرقان ، و روى ذلك أيضاً أبوذر و أبوسعید و جابر و حذيفة بن أسید، و أورده ابن»فیھما



نفیس خطیر مصمون، و ھما كذلك، إذ أن كال منھما  كل و قد سمى الرسول صلى اللَّه علیه و آله القرآن و أھل بیته ثقلین، و الثقل
التوصیة، و  لعل السر في ھذه -كما في تحفة األحوذي -العلمیه، و اإلحكام الشرعیة، و قال الطیبي معدن العلوم اللدنیه، و الحكم

، فإن اللَّه )إال المودة في القربى ال أسألكم علیه أجراً  قل: (اقتران العترة بالقرآن، أن إيجاب محبتھم الئح من معنى قوله تعالى
األمة بقیام  منوطاً بمحبتھم على سبیل الحصر، فكأنه صلى اللَّه علیه و آله يوصي و إحسانه بالقرآن تعالى إنما جعل شكر إنعامه

ا لن يفترقا، فال شكر تلك الصنیعة بحسن الخالفة فیھم الشكر، و قّید تلك النعمة به، و يحذرھم عن الكفران، فمن أقام بالوصیة و
  حینئذ ھو مشاھدھا حتى يردا علي الحوض، فشكر صنیعه عند رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله يفارقانه في مواطن القیامة و

النعمة فحكمه على العكس، و على ھذا التأويل َحُسَن  بنفسه يكافئه، واللَّه تعالى يجازيه الجزاء األوفي، و من أضاع الوصیة و كفر
استخالفي إياكم، ھل  ، أي تأملوا و تفكروا و اسعملوا الرويه في»فانظروا كیف تخلفوني فیھما«: آله قع قوله صلى اللَّه علیه ومو

  .«تكونون خلف صدق أو خلف سوء
كما  -علیھمعند اللَّه تعالى، أن جعل الصالة  ھذا وقد اختص اللَّه تعالى أھل البیت بخصائص كثیرة، منھا أن من كرامة أھل البیت

في كل  العظیم، سید األولین و اآلخرين، و أفضل األنبیاء و المرسلین صلى اللَّه علیه و آله مقرونة بالصالة على جدھم - أشرنا آنفاً 
بحب أھل البیت، ألنھم غصون ھذه  -اللَّه علیه و آله كما أوصى الرسول صلى -صالة، و في كل تشھد، و منھا أن اللَّه تعالى قد أمر

عینه،  األرض، و فرعھا في السماء، و التي اصطفاھا اللَّه تعالى من بین خلقه، و اصطنعھا على دوحة المباركة، التي أصلھا فيال
أشرف الخلق و أكرم األنبیاء، و يقول ابن كثیر، و ال  فبلغت أوج الكمال في الروح و الجسد، و في السر و العلن، و ذلك ألنھا بضعة

على وجه  األمر باإلحسان إلیھم و احترامھم و إكرامھم، فإنھم من ذرية طاھرة، من أشرف بیت وجد بیت، وننكر الوصاة بأھل ال
إن اللَّه « -فیما يروي مسلم في صحیخه -آله إذ يقول األرض، فخراً وحسباً و نسباً، و صدق سیدنا رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و

  .«من كنانة، و اصطفى من قريش بني ھاشم، و اصطفاني من بني ھاشم اصطفى قريشاً  اصطفي كنانة من ولد إسماعیل، و
زمان خیر الناس، و خیرھم بیوتاً، ألن اللَّه تعالى  ثم ألن مقام أھل البیت من مقام النبي صلى اللَّه علیه و آله، فھم في كل عصر و

رحمته بعباده،  فضالً عن أن حكمة اللَّه في خلقه، و ھذا» اللَّه أعلم حیث يجعل رسالته«أشرفھا  اختار نبیَّه من خیر البیوت و
إلى يوم الدين، تشع بضیائھا على العالمین، و ترشد  اقتضت أن تستمر بأھل البیت ذرية سید المرسلین صلى اللَّه علیه و آله

أحیاء و  ل البیت، أحبوھمالتاريخ لم يعرف أھل بیت أحبھم الناس من قومیات و مذاھب شتى، كأھ بھدايتھا الضالین، و من ثم فإن
الشعراء الدواوين و القصائد في مديحھم، وردد الخطباء  أموات، فألف العلماء الكتب في منزلتھم عند اللَّه تعالى و عند الناس، و نظم

  فضائلھم على المنابر و في
  .ه بالصالة و التسلیمو آل المحافل، و ما من مسلم في شرق االرض و غربھا يصلي للَّه، إال و يذكر رسول اللَّه

البیت، ساللة النبي صلى اللَّه علیه و آله  و بدھي أن ھذه لیست كلھا خصائص أھل البیت، فھناك غیرھا الكثیر، من ذلك أن أھل
ا دع الشرف، ال يلوثھم رجس و ال ينالھم دنس، فلقد طھرھم اللَّه، فضالً منه و كرماً، ثم إنما ھم أھل الحسب و النسب، و الطھر و

: وحي يوحي، فقال صلى اللَّه علیه و آله لھم جدھم المصطفى صلى اللَّه علیه و آله، و ھو الذي الينطق عن الھوى، إن ھو إال
 ، كما أنھم أھل البالء و االصطفاء، و جعل لھم في الغنائم حقاً »طھرھم تطھیرا اللھم ھؤالء أھل بیتي، فاذھب عنھم الرجس و«

إن اللَّه يمن على أھل دينه في «الحديث  دقة ، ألنھا أوساخ الناس، و جعل اإلمام الحجة منھم، و فيمعلوماً، و حرم علیھم الص
، و من ثم فقد ذھب قوم إلى أن القطب في كل عصر، البد و أن »لھم أمور دينھم رأس كل مائة سنة برجل من أھل بیتي، يبیّن

أن القطب قد يكون من غیرھم،  -كما نقل عنه تلمیذه ابن عطاء -المرسيأھل البیت النبوي الشريف، و إن رأى أبوالعباس  يكون من
أصالً، و أوفرھم فضالً، كما أن المھدي المنتظر من آل البیت، قال صلى  ولكن قطب األقطاب ال يكون إال منھم، ألنھم أزكى الناس

  .«المھدي من عترتي من ولد فاطمة» :ه علیه و آلهالمھدي منا، يختم الدين بنا، كما فتح بنا، و قال صلى اللَّ «: آله اللَّه علیه و
: سیر سادتنا آل النبي الطاھرين المطھرين إنما كان مقدمة ضرورية لدراسة) أھل البیت(بقیت اإلشارة إلى أن ھذا القسم األول 

  .يطالب، و اإلمام الحسن بن علي، و اإلمام الحسین بن عل السیدة فاطمة الزھراء و اإلمام علي بن أبي

  كجزء أول من ھذه األجزاء األربعة -السیدة فاطمة الزھراء

فإنما يتحدث عن أم الذرية الطاھرة، » الزھراء السیدة فاطمة«و أما القسم الثاني من ھذا الدراسة، و الذي يحمل اسمھا األصلي 
  .م علي، و أم السبطین، علیھم السالمبنت النبي صلى اللَّه علیه و آله، و زوج اإلما فاطمة الزھراء، سیدة نساء أھل الجنة،

  و قد ولدت الزھراء في بیت النبوة و الرسالة، و مھبط الوحي و التنزيل،
فقد كانت سیدتنا فاطمة الزھراء، المثل األعلى من  و ھكذا تأدبت الزھراء بأدب أبیھا النبي، الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، و من ثم

إسالمیة، و  قد عنى بھا سیدنا رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله عناية تامة، فكان يثقفھا ثقافة والخلق الكريم، و الطبع السلیم، 
نشأة كانت المثل األعلى من الكمال و الجالل، فھي  يروضھا على الھدى النبوي، و الصراط المستقیم، و من ثم فقد نشأت الزھراء

حادة، و  و عفة، و قداسة و رعاية، إلى ما كانت علیه من ذكاء و قاد، و فطنة إنسانیة و كرامة إنما تمثل أشرف ما في المرأة من
الرسالة، و تلقت عن أبیھا الرسول األمین صلى اللَّه  علم واسع، و كفاھا فخراً أنھا تربت في مدرسة النبوة، و تخرجت في معھد

  .العالمین علیه و آله ما تلقاه عن رب
و في الدنیا كلھا، و صدقت أم المؤمنین أم  ي دار أبويھا، مالم تتعلمه طفله غیرھا في مكه، بلو من البدھي أن الزھراء تعلمت ف

كانت  رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و فّوض أمر ابنته إلّي، فكنت أؤدبھا و أدلھا، و تزوجني«سلمة، رضي اللَّه عنھا، حیث تقول 
  .«واللَّه آدب مني و أعرف باألشیاء كلھا

كما كان يسمیھا سید المرسلین، » أم أبیھا» بضعة رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، أو لیست ھي -يا أم المؤمنین - یست ھيأول
البشرية بعد  التیار الذي يحمل نور النبي صلى اللَّه علیه و آله عبر أسالك الزمن، و لتضاء أولیست ھي التي اصطفھاھا اللَّه لتكون

صورة لألنوثة الكاملة المقدسة، يتخشع بتقديسھا  في كل دين«:لفیاض، و صدق األستاذ العقاد حیث يقولذلك من ھذا النور ا
 خلق من ذكر و أنثى، فإذا تقدست في المسیحیة صورة مريم العذراء، ففي اإلسالم، الجرم، المؤمنون، كأنما ھي آية اللَّه فیما

  .تتقدس صورت فاطمة البتول
األنبیاء و المرسلین، و كانت السیدة خديجة، رضي  أشبه الناس بأبیھا سید -فیما تروي كتب السیرة - السالمو كانت الزھراء، علیھا

 من بركات اللَّه علیھا و علي آل البیت الكرام، و قد أخرج الترمذي بسنده عن عائشة أم اللَّه عنھا، ترى في ھذا الشبه بركة
و آله في قیامھا و قعودھا، من فاطمة بنت  ال وھدياً برسول اللَّه صلى اللَّه علیهما رأيت أحد أشبه سمتاً و د«: المؤمنین قالت

في  و كانت إذا دخلت على رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله قام إلیھا فقبلھا و أجلسھا :رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، قالت
  مجلسه، و كان النبي صلى اللَّه علیه و آله إذا دخل علیھا

  .«قامت من مجلسھا فقبلته و أجلسته في مجلسھا
اللَّه علیه و آله بالدرجة الرفیعة التي رفعھا إلیھا،  الزھراء من بین أخواتھا بنات النبي صلى -بمنه و كرمه -ھذا وقد اختص اللَّه

اختصھا أيضاً بأن  نساء العالمین، وعمران، حیث وصفھا رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله بأنھا خیر  فجعلھا في مقام مريم ابنة
رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، الحسن و الحسین و منھا  ھي التي كان منھا سبطا -من دون أبناء النبي و بناته - جعلھا وحدھا

ألئمة، و سیدة نساء ا بضعة النبي و سیدة آل البیت، و أم -اللَّه علیه و آله، و من ثم فقد كان للزھراء كان نسل رسول اللَّه صلى
إكراماً و تشريفاً ألبیھا النبي الرسول، سیدنا و موالنا وجدنا محمد رسول اللَّه  كثیراً من الفضائل التي أنعم اللَّه بھا علیھا، -المؤمنین

  .اللَّه علیه و آله سنه رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، و قد جاء بعض ھذه الفضائل في كتاب اللَّه، و جاء بعضھا األخر في صلى
، و آية )61آل عمران (كما في آيه المباھلة  ففي القرآن الكريم، تشارك الزھراء أھل البیت فیما نزل فیھم من آي الذكر الحكیم،

  .، و غیرھا)12 -7(، و آيات سورة اإلنسان )23الشورى ) ، وآية مودة القربى)33األحزاب (التطھیر 



موالنا رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله مكانة  ء عن الزھراء الكثیر، و في ھذا الكثیر يعلمنا سیدنا وو أما الحديث الشريف فقد جا
 رواه البخاري و مسلم و أحمد و الترمذي و ابن حبان و السیوطي من أنھا سیدة نساء أھل الزھراء، علیھاالسالم، و من ذلك ما

و ابن عبد البر من أنھا إحدى سیدات النساء  ام أحمد و أبويعلى و الطبراني و الحاكمالجنة، و سیدة نساء المؤمنین، و ما رواه اإلم
  .فاطمة بنت رسول اللَّه و خديجة بنت خويلد و آسیه امرأة فرعون مريم بنت عمران و: أھل الجنة األربع

اللَّه علیه و آله، ففي صحیح البخاري يقول صلى  و يعلمنا سیدنا رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله أن الزھراء بضعة رسول اللَّه
 إنما فاطمة بضعة مني«، و في صحیح مسلم »فاطمة بضعة مني، فمن أغضبھا فقد اغضبني» :رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله

خرج : جاھد قال، و عن م»ينصبني ما أنصبھا إنما فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما أذاھا، و«، و في روايه الترمذي »يؤذيني ما أذاھا
من عرف ھذه فقد عرفھا، و من لم يعرفھا فھي فاطمة بنت محمد، و ھي : فاطمة فقال النبي صلى اللَّه علیه و آله، و ھو آخذ بید

  مني، و روحي التي بین بضعة
  .«جنبّي، فمن آذاھا فقد آذاني، و من آذاني فقد آذى اللَّه تعالى

علیه و آله، يا فاطمة، إن اللَّه عزوجل  اللَّه رضي اللَّه عنه، قال قال رسول اللَّه صلىو روى ابن سعد في شرف النبوة عن علي، 
 أبونعیم في فضائل الصحابة، و ابن عساكر في تاريخه و أبويعلى في مسنده عن علي عن يغضب لغضبك، و يرضى لرضاك، و روى

  .ك، و يرضى لرضاكيا فاطمة، إن اللَّه لیغضب: النبي صلى اللَّه علیه و آله أنه قال
يحله أحد إال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله،  أال) في غزوه بني قريظة(ھذا و لما أقسم أبولبابة، عندما ربط نفسه في المسجد 

ي السھیلي ف إنما فاطمة مضغة مني، فحلته، و يقول اإلمام: رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و جاءت فاطمة لتحله فأبى، فقال
يدل على أن من سبھا فقد كفر، و أن من صلى  بعد ذكر الحادث، فصلى اللَّه علیه و على فاطمة، فھذا حديث» الروض األنف«

  .علیه و سلم علیھا، فقد صلى على أبیھا، صلى اللَّه
يا رسول اللَّه أينا «: ي أنه قالأخرج الطبراني عن عل و يعلمنا رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله أن الزھراء أحب الناس إلیه، فلقد

سئلت : البر ، و روى ابن عبد»فاطمة أحب إلي منك، و أنت أعز علي منھا: صلى اللَّه علیه و آله أحب إلیك، أنا أم فاطمة، قال
زوجھا، : قالت فاطمة، قیل فمن الرجال،: علیه و آله، قالت عائشة، رضي اللَّه عنھا، أي الناس كان أحب إلى رسول اللَّه صلى اللَّه

إذا رجع من سفر أو غزاه، » -فیما يروى الحاكم -و من ثم فقد كان رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله» قواماً  إذ كان ما علمته، صواماً 
إن النبي صلى اللَّه علیه و آله «و عن ابن عمر بسنده أنه قال  ،«أتى المسجد فصلى ركعتین، ثم ثنى بفاطمة، ثم يأتي أزواجه

  .«تعالى عنھا الناس عھدا به فاطمة، و إذا قدم من سفر كان أول الناس به عھدا فاطمة، رضي اللَّه ان إذا سافر كان آخرك
دون بناته و  -ذريتھا، و أبقى عقبه في عقبھا، فھي وحدھا ھذا و قد أكرم اللَّه الزھراء، بأن حفظ ذرية نبیّه صلى اللَّه علیه و آله في

أعظم بھا مفخرة، و  العترة الخیرة، و الصفوة المختارة من عباد اللَّه من أمته صلى اللَّه علیه و آله، و الطاھرة، وأم الساللة  -بنیه
االشراف، ذرية رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، و في  ھكذا كان من ذرية الزھراء، من أبناء الحسن و الحسین، جمیع السادة

  كل سبب و نسب منقطع يوم القیامة، ما خال«: آله علیه و الحديث يقول صلى اللَّه
  .«و عصبتھم سببي و نسبي، و كل ولد أب فإن عصبتھم ألبیھم، ما خال ولد فاطمة، فإني أنا أبوھا

أفضلھن، روى ابن عبد ابن عبد البر عن النبي صلى  و لعل ختام المسك لھذا التقديم، أن الزھراء إنما كانت سیدة نساء العالمین و
نساء عالمھا،  تلك سیدة: يا أبت فأين مريم،قال: يا بنیة أال ترضین أنك سیدة نساء العالمین، قالت :للَّه علیه و آله أنه قال لفاطمةا

الجالل السیوطي و البدر الزركشي و التقى المقريزي و  و منھم التقى السبكي و -و من ثم فقد ذھب كثیر من العلماء المحققین
ألنھا بضعة رسول  بنت رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله أفضل نساء الدنیا، حتى مريم ابنه عمران، أن فاطمة - يالبلقیني و السھیل

أحداً، و ذھب األلوسي في تفسیره إلى أن فاطمة البتول أفضل النساء  اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و لن يعدل احد ببضعة رسول اللَّه
  .یث أنھا بضعة رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آلهالمتأخرات، من ح المتقدمات و

بعد اسم السیدة فاطمة الزھراء، و نحن » علیھاالسالم» بقیت كلمه أخیرة، عما تردد في ھذه الدارسة و غیرھا من ذكرنا لعبارة
  .ھنا متبعون، ال مبتدعون

إن آل النبي صلى اللَّه علیه و آله يصلى : »األنام یرجالء األفھام في الصالة والسالم على خ«يقول ابن قیم الجوزيه في كتابه 
تجب علیه و  ألن الصالة على النبي صلى اللَّه علیه و آله حق له و آلله دون سائر األمة، و لھذا علیھم بغیر خالف بین األمة، و ذلك

آله، و يكرھھا لسائر المؤمنین، أو ال يستحبھا علیه و على  على آله عند اإلمام الشافعي و غیره، و من ال يوجبھا، فال ريب أنه
النبي صلى اللَّه علیه و  آله، و أما من قال آل النبي في الصالة كاألمه، فقد أبعد غايه األبعاد، ھذا إلى أن يجوزھا على غیر النبي و

، و على نفسه ثانیاً، و على الرسول صلى اللَّه علیه و آله أوالً  آله شرع في التشھد السالم و الصالة، فشرع السالم من المصلي
  .اللَّه الصالحین ثالثاً  على سائر عباد

و أما . كل عبد صالح في األرض و السماء فإذا قلتم ذلك فقد سلمتم على«: و قد ثبت عن النبي صلى اللَّه علیه و آله أنه قال
ذلك على أن آله ھم أھله و أقاربه، و لما  آله إال على نفسه و على آله فقط، فدل الصالة، فلم يشرعھا النبي صلى اللَّه علیه و

  ، فالصالة على آل»آل محمد اللھم صل على محمد و على: قالوا: صلى اللَّه علیه و آله عن كیفیة الصالة علیه، قال سئل
آله، و يزيده اللَّه عین النبي صلى اللَّه علیه و  النبي صلى اللَّه علیه و آله ھي تمام الصالة علیه و توابعھا، ألن ذلك مما تقر به

  :قوله اللَّه علیه و على آله و سلم تسلیما، و روى ابن حجر الھیثمي عن اإلمام الشافعي تعالى به شرفاً و علواً، صلى
  من لم يصل علیكم ال صالة له القدر أنكم كفاكم من عظیم يا أھل بیت رسول اللَّه حبكم ·
  من لم يصل علیكم ال صالة له ال صالة له ممن لم يصل علیك فرض من اللَّه في القرآن أنزله ·

، و يكون النبي صلى اللَّه علیه و آله »آل محمد اللھم صل على«يجوز القول : و ھناك رأيان في الصالة علي النبي استقالالً، األول
أو على  اللھم صل علي عليّ «: لإفراد واحد منھم بالذكر، فیقا: اللفظ، ال في المعنى، و الثاني داخالً في آله، فاإلفراد عنه وقع في

علي غیر آله من الصحابة، فقد كره اإلمام  ، و قد اختلف في ذلك كما اختلف في الصالة»الحسن أو على الحسین أو علي فاطمة
  .ھو مذھب اإلمام أبي حنیفه كذلك، و سفیان الثوري و سفیان بن ُعبینه لم يكن ذلك عمل من مضى، و: مالك ذلك و قال

السالم على فالن، أو فالن علیه السالم، بینما :يقال سالم فكره البعض ذلك، إن كان في معنى السالم معنى الصالة، فالو أما ال
مني  السالم يشرع في حق كل مؤمن، حي أو میت، حاضر و غائب، فإنك تقول بلغ فالناً : قالوا فرق آخرون بینه و بین الصالة، و

  .الف الصالة، فإنھا من حق الرسول و آلهالسالم، و ھي تحیه أھل اإلسالم، بخ
بعد ذكر » علیھاالسالم«اإلمام علي، و عبارة  بعد اسم» علیه السالم«و ھكذا رأينا اإلمام البخاري مثالً، يذكر في صحیحه عبارة 

 ن حديث ابن أبيم» باب مناقب علي«أحاديث، فأما عن السیدة فاطمة الزھراء فقد جاء في  اسم السیدة فاطمة الزھراء، في عدة
باب قرابة رسول «، و في )24/  5البخاري  صحیح... (حدثنا علي أن فاطمة علیھاالسالم، شكت ما تلقى من أثر الرحا: لیلى قال

 ، و من حديث)25/  5صحیح البخاري (» علیھاالسالم بنت النبي صلى اللَّه علیه و آله اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و منقبة فاطمة
صحیح (»النبي صلى اللَّه علیه و آله ن الزبیر عن عائشة أن فاطمة علیھاالسالم، أرسلت إلى أبي بكر تسأله میراثھا منعروة ب

  باب عمرة«، و في )25/  5البخاري 
ة دونك ابن: بیدھا و قال لفاطمة علیھاالسالم فتبعته ابنه حمزة تنادي يا عم ياعم، فتناولھا علي فأخذ«من حديث أنس » القضاء
 لما ثقل النبي صلى اللَّه«من حديث أنس قال » باب مرض النبي صلى اللَّه علیه و آله» ، و في)180/ 5صحیح البخاري (» ...عمك

/ 6صحیح البخاري (» أبیك كرب بعد الیوم لیس على: واكرب أباه، فقال لھا: علیه و آله جعل يتغشاه، فقالت فاطمة علیھاالسالم
18).  

بن أبي طالب علیه السالم، و خالد بن  بعث علي«بي طالب، فلقد عنّون البخاري بعثه علي الیمن كالتالي و أما عن علي بن ا
، و روى البخاري في صحیحه بسنده عن أنس، رضي )206/ 5صحیح البخاري (» الوداع الولید رضى اللَّه عنه، إلى الیمن قبل حجة

  .(33/ 5صحیح البخاري (الحديث  ...لیه السالم، فجعل في طست فجعل ينكثعنه، أتى عبیداللَّه بن زياد برأس الحسین ع اللَّه
و ما «بعض النفع، وللَّه العزة و لرسوله و للمؤمنین،  أن يكون في ھذا الدراسة -و ھو الرحمن المنان -أسأله - جل و عال -فاللَّه: و بعد

  .«و إلیه أنیب توفیقي إال باللَّه علیه توكلت



الطاھرين، و الحمد للَّه حمداً يلیق بجالله، و يقربنا  سیدنا و موالنا وجدنا محمد رسول اللَّه، و على آله الطیبینو صلى اللَّه على 
اللَّه قانتین، و  فیقبلنا عنده في أمة سیدنا محمد صلى اللَّه علیه و آله، عباد -بمنه و كرمه -علینا إلى مرضاته سبحانه، لیتفضل

  .العالمین، إنه سمیع قريب مجیب الدعوات، والحمد للَّه رب العالمین م، و بأخالفه مقتدين، بإذن اللَّه ربتابیعین للنبي األمي الكري
  دكتور

  محمد بیومي مھران
  جامعة اإلسكندرية -األستاذ بكلیة اآلداب

  جامعة أم القرى بمكة المركة -و كلیة الشريعة
  .ه 1405الثاني عشر من ربیع األول عام 

  كة فيمكة المر
  .م 1984الرابع من ديسمبر عام 

  (أْھل البیت(الِقْسم األول 

  .(إنما يريد اللَّه لیذھب عنكم الرجس أھل البیت و يطھركم تطھیرا: (قال تعالى
  .(قل ال أسألكم علیه أجراً إال المودة من القربى: (و قال تعالى

ياتي رسول ربى فاجیب، و أنا تارك فیكم ثقلین، أولھما  إنما أنا بشر يوشك أنايھا الناس ف«: و قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله
و أھل بیتي، أذكركم  :ثم قال -النور، فخذوا بكتاب اللَّه و استمسكوا به، فحث علي كتاب اللَّه و رغب فیه كتاب اللَّه، فیه الھدى و

  .(180/  15رواه مسلم (» ...في أھل بیتي اللَّه في أھل بیتي، أذكركم اللَّه في أھل بیتي، اذكركم اللَّه

  أھل البیت

رحمةاللَّه و بركاته علیكم أھل : (يقول تعالى من سورة ھود، 73في القرآن الكريم مرتین، األولى في األيه » أھل البیت«جاء لفظ 
: تعالى من سورة األحزاب، يقول 33 بیت سیدنا إبراھیم علیه السالم، و الثانیة في اآلية ، و يراد بھا أھل)البیت إنه حمید مجید

بھا أھل بیت سیدنا محمد صلى اللَّه علیه و آله، وتبعاً  و المراد) إنما يريد اللَّه لیذھب عنكم الرجس أھل البیت و يطھركم تطھیرا(
فقط، حتى صار  في أھل سیدنا محمد صلى اللَّه علیه و آله» آل البیت«و » أھل البیت«المسلمون لفظ  للقرآن الكريم استعمل

، أن األمة قد اتفقت 33في تفسیر آيه األحزاب » مجمع البیان» اللفظ علماً علیھم ال يفھم منه، غیرھم إال بالقرينة، و يقول صاحب
  المراد به علي ثالثه آراء البیت ھنا إنما أھل بیت سیدنا و نبینا محمد صلى اللَّه علیه و آله ثم اختلفوا في على أن المراد باھل

ھم : أن ھناك أربعة أقوال في آل النبي، األول» جالء األفھام في الصالة والسالم على خیر األنام«يرى ابن قیم الجوزيه في كتابه  ]
رأي (أو بنوھاشم و بنوالمطلب ) رأي أبوحنیفة و أبوالقاسم صاحب مالك(خاصه  الذين حرمت علیھم الصدقة و ھم بنوھاشم

النبي و أزواجه اعتماداً  ، و الثاني ھم ذرية)رأي أشھب صاحب مالك(اشم و من فوقھم إلى غالب أو بنوھ) ابن حنبل الشافعي و
ھم  ھم أتباع النبي صلى اللَّه علیه و آله إلى يوم القیامة، و الرابع اللھم صل علي محمد و أزواجه و ذريته، و الثالث«على حديث 

  [.فضعیفان ھو األصح ثم الثاني، أما الثالث و الرابع أمته، و يرى ابن القیم أن الرأي األول األتقیاء من

  ھم أزواج النبي: الرأي األول

باھلته أنه نزلت في أزواج النبي صلى اللَّه علیه  ، من شاء33روى السیوطي في الدر المنثور أن عكرمة كان يقول عن آية األحزاب 
النزول فھذا  إذا كان المراد أنھن سبب: أن ابن كثیر يقول في تفسیره) أوالً (ذلك ألسباب منھا  و آله، غیر أن ھناك من يعترض على

: حاتم عن العوام بن حوشب عن ابن عم له قال صحیح، و أما إن أريد أنھن المراد دون غیرھن فھذا غیر صحیح، فقد روى ابن
تسألنى عن رجل كان من :لَّه عنھافسألتھا عن علي رضي اللَّه عنه فقالت رضي ال .دخلت مع أبي على عائشة رضي اللَّه عنھا«

لقد رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله  الناس إلى رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و كانت تحته ابنته و أحب الناس إلیه، أحب
 اذھب عنھم الرجس واللھم ھؤالء أھل بیتي ف: رضي اللَّه عنھم، فألقى علیھم ثوباً فقال دعا علیاً و فاطمة و حسناً و حسیناً 

  ،«طھرھم تطھیرا
أخرجه الحافظ (تنحى فإنك على خیره : و آله و أنا من أھل بیتك، فقال صلى اللَّه علیه: فدنوت منھم فقلت يا رسول اللَّه: قالت

بیت  لنبوة المنحصر فييراد به أھل بیت ا 33أن أھل البیت في آية األحزاب ) ثانیاً (و منھا  ،(البزار و الترمذي و ابن كثیر في تفسیره
إبناھما الحسن و الحسین رضي اللَّه عنھم، أما  و زوجھا علي و. واحد تسكنه فاطمة علیھاالسالم ابنة النبي صلى اللَّه علیه و آله

قرن في  و: (إنما كان بیوتاً متعدده تسكنھا زوجات النبي صلى اللَّه علیه و آله لقوله تعالى بیت الزوجیة فلم يكن بیتاً واحداً، و
  .علیه و آله جمیعاً  ، و في ھذه اآلية األخیرة الخطاب موجه لمن في بیوت النبي صلى اللَّه)بیوتكن
حق أزواج النبي صلى اللَّه علیه و آله، فالرد أن ھذا  و ما بعدھا جاء في) من األحزاب 33(أن القول بأن ما قیل أن اآلية ) ثالثاً (ومنھا 

العرب و  كالمھم فإنھم يذھبون من خطاب إلى غیره و يعودون إلیه، و القرآن الكريم، و كذا كالم يال ينكر من عادة الفصحاء ف
و ھو تخلل الجملة األجنبیة بین الكالم المنتظم  شعرھم، في ذلك مملوء، و ذلك ألن الكالم العربي يدخله االستطراد و االعتراض،

 ذا دخلوا قرية أفسدوھا، و جعلوا أعزة أھلھا أذلة، و كذلك يفعلون، و إنيإن الملوك إ) :المتناسب كقوله تعالى في سورة النمل
و قوله تعالى في ) بلقیس(كالم ملكة سبأ  جملة معترضة من جھة اللَّه تعالى بین) و كذلك يفعلون: (فقوله) مرسلة إلیھم بھدية

  فال: (سورة الواقعة
بمواقع النجوم، إنه لقرآن كريم، و ما بینھما  ، أي فال أقسم)لقرآن كريمأقسم بمواقع النجوم، و إنه لقسم لو تعلمون عظیم، إنه 

 إنما يريد اللَّه لیذھب عنكم الرجس: (العرب، و من ثم فلم اليجوز أن يكون قوله تعالى اعتراض، و ھو كثیر في القرآن و في كالم
و آله على ھذا النھج، و على أي حال فال  للَّه علیهجملة معترضة متخللة لخطاب نساء النبي صلى ا) أھل البیت و يطھركم تطھیراً 

أزواج  اللَّه علیه و آله من أھل البیت، فال توجد فرقه من المسلمین تدين بالوالء إلحدى أھمیة لقول من قال بأن أزواج النبي صلى
  .النبي صلى اللَّه علیه و آله و توجب االقتداء بھا

نزلت فیھم، إنما يذھبون إلى أن اإلمام ) 33(األحزاب  أزواج النبي من أھل البیت، و أن آية أنه حتى الذين يجعلون) رابعاً (و منھا 
آله، يقول  شباب أھل الجنة، الحسن و الحسین، أحق بأن يكونوا أھل بیت النبي صلى اللَّه علیه و علي و السیدة الزھراء و سیدي

أن ھذه اآلية لما نزلت «: الترمذي و غیرھما عن أم سلمة مام أحمد وروى اإل: »فضل أھل البیت و حقوقھم«ابن تیمیة في رسالته 
أھل بیتي  اللھم ھؤالء: آله كساءه على علي و فاطمة و الحسن و الحسین، رضي اللَّه عنھم فقال أدار النبي صلى اللَّه علیه و

آله تفسر كتاب اللَّه و تبیّنه، و تدل علیه و علیه و  و سنته صلى اللَّه: ، ثم يقول ابن تیمیه»فاذھب عھم الرجس و طھرھم تطھیرا
من أھل  ، مع أن سیاق القرآن يدل على أن الخطاب مع أزواجه، علمنا أن أزواجه، و إن كن»بیتى ھؤالء أھل«تعبر عنه، فلما قال 

ة النسب أقوى من صلة يكونوا أھل بیته،ألن صل أحق بأن) أي علي و فاطمة و الحسن و الحسین(بیته كما دل علیه القرآن، فھؤالء 
 لإلختصاص بالكمال، ال لإلختصاص بأصل الحكم، أضف إلى ذلك ما رواه البخاري في صحیحه الصھر، و العرب تطلق على ھذا البیان



اللَّه علیه و آله فاخبرني أنه يقبض في  سارني النبي صلى: من حديث عائشة أن فاطمة بنت النبي صلى اللَّه علیه و آله قالت
  .(26/  5صحیح البخاري (» أني أول أھل بیته أتبعه فضحكت ذي توفي فیه فبكیث ثم سارني فاخبرنيوجعه ال
بیته، الیس نساؤه من أھل بیته، فقال أھل  من أھل: في الحديث المشھور حین سائل» زيد بن أرقم«ما أجاب به ) خامساً (و منھا 

  قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله فینا يوماً : د بن أرقم، قالصحیحه عن زي بیته من حرم الصدقة بعده، فقد روى مسلم في
أال أيھا الناس فإنما أنا : أما بعد«: ذكر ثم قال خطیباً بماء يدعى خما يین مكة و المدينه، فحمد اللَّه تعالى و أثنى علیه و وعظ و

  فأجیب، و أنا تارك فیكم ثقلین بشر يوشك أن ياتیني رسول ربي
كتاب اللَّه و أھل بیته، قال العلماء سیما ثقلین  و أنا تارك فیكم ثقلین، فذكر: قوله صلى اللَّه علیه و آله: اإلمام النورىيقول  ]

 [.179-181/  15العمل بھما، وانظر الروايات المختلفه للحديث الشريف في صحیح مسلم  لعظمھما و كبیر شأنھما، و قیل لثقل
و أھل «: فحث على كتاب اللَّه و رغب فیه ثم قال «یه الھدى و النور، فخذوا بكتاب اللَّه و استمسكوا بهأولھما كتاب اللَّه تعالى ف

بیته يا زيد،  و من أھل«: فقال له حصین» أذكركم اللَّه في أھل بیتي أذكركم اللَّه في أھل بیتي بیتي، أذكركم اللَّه في أھل بیتي،
ھم آل علي و : و من ھم؟ قال : الصدقة بعده، قال أھل بیته، ولكن أھل بیته من حرم ألیس نساؤه من أھل بیته، قال نساؤه من

بنحوما  عن زيد بن أرقم، أنه ذكر الحديث: و في رواية أخرى» نعم: ھوالء حرم الصدقة، قال كل: آل عقیل و آل جعفر و آل عباس قال
تكون مع الرجل العصر من الدھر ثم يطلقھا فترجع إلى أبیھا  ه إن المرأةال، و أيم اللَّ : من أھل بیته نساؤه، قال«: فقلنا : تقدم و فیه

معظم  و المعروف في: يقول اإلمام النوري في شرح صحیح مسلم» عصبته الذين حرموا الصدقة بعده و قومھا، أھل بیته أصله و
  .«بیته نساؤه لسن من أھله: أنه قال) أي في غیر صحیح مسلم(الروايات، من غیر مسلم، 

بالمیم يدل على أن اآلية نزلت في علي و فاطمة  (...لیذھب عنكم الرجس أھل البیت و يطھركم: (أن قوله تعالى) سادساً (و منھا 
  .«يطھركن«و » عنكن«كان الخطاب خاصاً بنساء النبي صلى اللَّه علیه و آله لقال  و الحسن و الحسین علیھم السالم،و لو

كبني ھاشم، و إنما ھو تبع لتحريمھا  -بطريق اإلصالة صدقة على أزواج النبي صلى اللَّه علیه و آله لیسأن تحريم ال) سابعاً (و منھا 
المولى  و إال فالصدقة علیھن حالل قبل اتصالھن به، فھن فرع من ھذا التحريم، و التحريم على على النبي صلى اللَّه علیه و آله

  موالیھم، و لما كان ى بني ھاشم أصالً استتبع ذلكفرع التحريم على سیدة، و لما كان التحريم عل
  .موالیھم ألنه فرع عن فرع التحريم على أزواج النبي صلى اللَّه علیه و آله تبعاً، لم يقو ذلك على استتباع

ختصة بھؤالء من األحزاب، يدل على أنھا م 33 ما ذھب إلیه صاحب مجمع البیان من أن ثبوت عصمة المعنیین باآلية) ثامناً (و منھا 
  .الحسین علیھم السالم، ألن من عداھم عیر مقطوع بعصمته النبي وعلي و فاطمة و الحسن و: الخمسة

  ھم من حرمت علیھم الصدقة من بني ھاشم: الرأي الثاني

الب ثم عقیل و آل جعفر أبناء أبي ط و يذھب إلى أن أھل البیت ھم من حرمت علیھم الصدقة من بني ھاشم و ھم آل علي و آل
أن البیت ھنا إنما ھو بیت النسب، و من ثم يكون العباس و أعمامه و  آل العباس بن عبدالمطلب، يعنون بذلك بني ھاشم، و

ثابت صلى على جنازة أمه  أن زيداً بن«اللَّه علیه و آله منھم، و قد روى القاضي عیاض في الشفاء عن الشعبي  بنوأعمامه صلى
، ھكذا نفعل :خل عنه يا ابن عم رسول اللَّه، فقال ابن عباس: زيد ، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقالثم قربت له بغلته لیركبھا

أرقم الذي رواه مسلم  ، ھذا فضالً عن حديث زيد بن»ھكذا أمرنا أن نفعل بأھل بیت نبینا: يد ابن عباس و قال بالعلماء، فقّبل زيد
  .الصدقة، و قد ذكرناه من قبل بته الذين حرموامن أن أھل بیت النبي إنما ھم أھل بیته و عص

  ھم النبي و علي و فاطمة والحسن والحسین: الرأي الثالث

علیه و آله و علي و فاطمة و الحسن و الحسین  و يرى أھل البیت إنما ھم الخمسة الكرام البررة، سیدنا رسول اللَّه صلى اللَّه
 نس بن مالك و واثلة بن األسقع و أم المؤمنین عائشة و أم المؤمنین أم سلمة و ابنو أ علیھم السالم، قال بذلك أبوسعید الخدري

التفسیر و الحديث، قال به الفخر الرازي  أبي سلمة ربیب النبي صلى اللَّه علیه و آله و سعد و غیرھم و قال بن الكثیرون من أھل
جامع ألحكام القرآن و الشوكاني في فتح القدير، و الطبري الكشاف، و القرطبي في ال في التفسیر الكبیر، وقاله الزمخشري في

  جامع البیان عن في
الحاكم في المستدرك، و الذھبي في  تأويل آي القرآن، و السیوطي في الدر المنثور، و ابن حجر العسقالني في اإلصابة، و

) أوالً (فیما نرى و نرجح ألسباب كثیرة منھا  ھذا الرأي أقرب إلى الصواب، تلخیصه، و اإلمام أحمد بن حنبل في المسند، و لعل
الطبراني عن أبي سعید الخدري  أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم و -1النبوية الشريفة التي رويت في ذلك و التي منھا  األحاديث

إنما يريد اللَّه (فاطمة، فّي و وفي علي و حسن و حسین و : اآلية في خمسة نزلت ھذا: قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله
و الطبراني و ابن مردوية عن  و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم - 2) الرجس أھل البیت و يطھركم تطھیراً  لیذھب عنكم

علیه كساء  رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله في بیتي يوماً على منامة له بینما: أم سلمة زوج النبي صلى اللَّه علیه و آله قالت
ادعي زوجك و ابنیك حسناً و : آله فجاءت فاطمة رضى اللَّه عنھا ببرمة فیھا خزيرة، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و خیبري

إنما يريد اللَّه لیذھب عنكم الرجس أھل البیت «اللَّه صلى اللَّه علیه و آله  حسیناً فدعتھم، فبینما ھم يأكلون إذ نزلت على رسول
أخرج يده من الكساء، و أومأ بھا إلى السماء ثم  فأخذ النبي صلى اللَّه علیه و آله بفضله إزاره فغشاھم إياه، ثم» ھركم تطھیراً يط و

 فاذھب عنه الرجس و طھرھم تطیھرا، قالھا ثالث مرات، قالت أم سلمة رضي اللَّه عنھا اللھم ھؤالء أھل بیتي و خاصتي،: قال
: أخرج الطبراني عن أم سلمة، قالت -3 «أنت إلى خیر، مرتین: و أنا معكم، فقال: قلت يا رسول اللَّهفأدخلت رأسي في الستر، ف

 أين ابن عمك، قالت ھو في:لھا تحملھا في طبق لھا حتى وضعتھا بین يديه، قال لھا جاءت فاطمة رضي اللَّه عنھا إلى أبیھا بثريدة
رضي اللَّه عنه يمشي في أثرھما حتى  ابنیھا كل واحد منھما في يد، و عليالبیت، قال اذھبي فادعیه و ابنیك، فجاءت تقود 

فأجلسھما في حجره، و جلس علي رضي اللَّه عنه على يمشي في أثرھما حتى  دخلوا على رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله
يمینه، وجلست فاطمة  لَّه عنه علىاللَّه صلى اللَّه علیه و آله فأجلسھما في حجره، و جلس على رضى ال دخلوا على رسول

و  -4. من تحتي كساء كان بساطنا على المنامة في البیت رضي اللَّه عنھا على يساره، قالت أم سلمة رضي اللَّه عنھا فأخذت
جاءت بھم، ابنیه ف إئتني بزوجك و: رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله قال لفاطمة رضي اللَّه عنھا أخرج الطبراني عن أم سلمة أن

) و في لفظ آل محمد(اللھم أن ھؤالء أھل محمد : علیھم ثم قال فألقى رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله كساء فدكیا ثم وضع يده
  فجذبه من على آل محمد، كما جعلتھا على آل ابراھیم إنك حمید مجید، فرفعت الكساء ألدخل معھم فاجعل صلواتك و بركاتك

إنما يريد اللَّه لیذھب عنكم (في بیتي  نزلت ھذه اآلية: و أخرج ابن مردوية عن أم سلمة قالت -5» لى خیرإنك ع: يدى، و قال
البیت سبعة جبريل و میكائیل علیھماالسالم، و علي و فاطمة و الحسن و الحسین  ، و في)الرجس أھل البیت و يطھركم تطھیرا

خیر، أنك من أزواج النبي صلى اللَّه علیه  إنك إلى: ألست من أھل البیت،قال: ولو أنا على باب البیت، قلت يا رس) اللَّه عنم رضى(
كان يوم أم سلمة رضى اللَّه عنما أم المؤمنین، فنزل جبريل : أبي سعید الخدري قال و أخرج ابن مردوية و الخطیب عن -6» و آله
، قال فدعا )الرجسل أھل البیت و يطھركم تطھیرا ه لیذھب عنكمإنما يريد اللَّ . (رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله بھذه اآليه على

المؤمنین  بحسن و حسین و فاطمة و علي، فضمھم إلیه و نشر علیھم الثوب، و الحجاب على أم رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله
، قالت أم سلمة رضى اللَّه عنھا طھرھم تطھیرا اللھم ھؤالء أھل بیتي، اللھم اذھب عنھم الرجس و: أم سلمة مضروب، ثم قال
مردويه و  و أخرج الترمذي و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و ابن -7» مكانك و أنت علي خیر أنت على: فأنا منھم يا نبي اللَّه، قال

، و في )تطھیراعنكم الرجس أھل البیت و يطھركم  إنما يريد اللَّه لیذھب(في بیتي نزلت : البیھقي من طرق، عن أم سلمة قالت
 ھؤالء أھل بیتي فاذھب عنھم الرجس و: (فجللّھم رسول اللَّه بكساء كان علیه، ثم قال البیت علي و فاطمة و الحسن و الحسین،



: الحاكم عن عائشة رضي اللَّه عنھا قالت و أخرج ابن أبي شیبة و أحمد و مسلم و ابن جرير و ابن أبي حاتم و -8) طھرھم تطھیرا
و علیه مرط مرجل من شعر أسود، فجاء الحسن و الحسین رضي اللَّه عنھما فأدخلھما  للَّه صلى اللَّه علیه و آله غداةخرج رسول ا

و في رواية مسلم في ) يطھركم تطھیراً  إنما يريد اللَّه لیذھب عنكم الرجس أھل البیت و: (ثم جاء علي فأدخله معه ثم قال معه
النبي صلى اللَّه علیه و آله و علیه مرط مرجل من شعر أسود، فجاء الحسن بن  خرج: قالتعن عائشة أنھا ) 194/  15(الصحیح 

إنما يريد اللَّه لیذھب عنكم : (قال فأدخله، ثم جاء الحسین فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلھا، ثم جاء على فأدخله، ثم علي
إنما يريد اللَّه لیذھب عنكم (نزول بسنده عن أبي سعید الواحدي في أسباب ال ، و يروى)الرجس أھل البیت و يطھركم تطھیرا

فاطمة و الحسن و  نزلت في خمسه، في النبي صلى اللَّه علیه و آله و علي و: قال) البیت و يطھركم تطھیرا الرجس أھل
  الحسین، علیھم السالم

اللَّه صلى اللَّه علیه و آله حین نزل علیه  وأخرج ابن جرير و الحاكم و ابن مردويه عن عامر بن سعد عن سعد قال قال رسول -9
أحمد و  و أخرج ابن أبي شیبة و -10» و أھل بیتي. رب ھؤالء أھلي: فأدخلھم تحت ثوبه ثم قال الوحي، فأخذ علیاً وابنیه و فاطمة

سول اللَّه صلى اللَّه علیه و جاء ر: وائلة بن األسقع قال ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الطبراني و الحاكم و البیھقي عن
حسیناً،  حسین و علي حتى دخل، فأدني علیاً و فاطمة فأجلسھما ما بین يديه، و أجلس حسناً و آله إلى فاطمة و معه حسن و

 إنما يريد اللَّه لیذھب عنكم الرجس أھل البیت و) كل واحد منھما على فخده، ثم لف علیھم ثوبه، و أنا مستدبرھم ثم تال اآلية
فاطمة  عن علي بن زيد عن أنس رضي اللَّه عنه أن النبي صلى اللَّه علیه و آله كان يمر ببیت وأخرج الترمذي - 11) يطھركم تطھیرا

يريد اللَّه لیذھب عنكم الرجس أھل البیت و  إنما(الصالة أھل البیت : علیھاالسالم ستة أشھر، كلما خرج إلى الصالة فیقول
لما دخل علي رضى اللَّه عنه بفاطمة رضي اللَّه عنھا جاء : أبي سعید الخدري قال رج ابن مردوية عنو أخ - 12) يطھركم تطھیرا

، والصالة رحمكم اللَّه »رحمةاللَّه و بركاته السالم علیكم أھل البیت و«: صلى اللَّه علیه و آله أربعین صباحاً إلى بابھا يقول النبي
ابن  و أخرج - 13» ، أنا حرب لمن حاربتم، أنا سلم لمن سالمتم)ل البیت و يطھركم تطھیراأھ إنما يريد اللَّه لیذھب عنكم الرجس(

لیس من مرة يخرج إلى الصالة الغداة، إال أتى  حفظت رسول اللَّه ثمانیة أشھر بالمدنیة،: جرير و ابن مردوية عن أبي الحمراء قال
البیت و  الصالة الصالة، إنما يريد اللَّه لیذھب عنكم الرجس أھل: العلى جنبي الباب ثم ق إلى باب علي رضي اللَّه عنه فوضع يده

  «يطھركم تطھیرا، الصالة رحمكم اللَّه كل يوم خمس مرات
اللَّه علیه و آله يأتي باب علي و فاطمة سته  رأيت رسول اللَّه صلى«: و أخرج الطبراني عن أبي الحمراء رضي اللَّه عنه قال -14

 إني«: و روى ابن جرير عن أبي عمار قال -15» عنكم الرجس أھل البیت و يطھركم تطھیرا ريد اللَّه لیذھبإنما ي: أشھر فیقول
إجلس حتى أخبرك عن ھذا الذي شتموه،  :لجالس عند وائلة بن األسقع إذ ذكروا علیاً رضي اللَّه عنه فشتموه، فلما قالموا قال

اللھم ھؤالء : جاء علي و فاطمة و حسن و حسین، فألقى علیھم كساء له ثم قال إني عند رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله إذ
  اللھم اذھب أھل بیتي،

و روى أحمد في  - 16» إنھا لمن أوثق عمل عندي عنھم الرجس و طھرھم تطھیرا، قلت يا رسول اللَّه و أنا، قال و أنت، قال فواللَّه
 تلفة عن شداد أبي عمار قال دخلت على وائلة بن األسقع و عنده قوم فذكروابطرق مخ المسند و الفضائل و ابن جرير و التزمذي

شتموه فشتمته معھم، فقال أال أخبرك  لم شتمت ھدا الرجل،قلت رأيت القوم: علیاً فشتموه فشتمته معھم، فلما قاموا قال لي
ھا عن علي فقالت توجه إلى رسول صلى اللَّه فقال أتیت فاطمة أسأل: قلت بلى بما رأيت من رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله

آخذاً كل واحد منھما بیده  فجلست انتظره حتى جاء رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و معه علي و حسن و حسین، علیه و آله
یھم ثوبه أو حسناً و حسیناً كل واحد منھما على فخذه ثم لف عل حتى دخل فأدنى علیاً و فاطمة فأجلسھما بین يديه، و أجلس

اللھم ھؤالء أھل بیتي، و  ثم قال) إنما يريد اللَّه لیذھب عنكم الرجس أھل البیت و يطھركم تطھیرا(اآلية،  قال كساء ثم تال ھذه
نزلت ھذه اآلية على النبي : ربیب النبي صلى اللَّه علیه و آله قال و أخرج الترمذي عن عمر بن أبي سلمة، -17أھل بیتي أحق، 

سلمة، فدعا النبي صلى اللَّه  في بیت أم) إنما يريد اللَّه لیذھب عنكم الرجس أھل البیت و يطھركم تطھیرا(آله  ه علیه وصلى اللَّ 
اللھم ھوالء أھل بیتي فاذھب : (على خلف ظھره، فجللّه بكساء، ثم قال علیه و آله فاطمة و حسنا و حسیناً فجللّھم بكساء، و

  .(طھرھم تطھیرا عنھم الرجس و
على و فاطمة : عندھا، فجاءت الخادم فقالت روى ابن أبي شیبة عن أم سلمة أن رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله كان -18

فتنحیت من ناحیه البیت، فدخل علي و فاطمة و حسن و حسین فوضعھما في حجره، و  تنحى لي عن أھل بیتي،: بالسّدة، فقال
اللھم إلیك، ال إلى : خمیصة سوداء ثم قال خذ فاطمة بالید األخرى، فضمھا إلیه و قبلھا و أغدقعلیاً بإحدى يديه فضمه إلیه، و أ أخذ

اللَّه  روى أبويعلى و ابن عساكر عن أم سلمة أن رسول -19» و أنت: أنا يا رسول اللَّه، قال و: النار، أنا و أھل بیتى، فناديته فقلت
علیھم رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله كساء كان  جك و ابنیك، فجاءت بھم فألقىإئتني بزو: صلى اللَّه علیه و آله قال لفاطمة

  اللھم أن ھؤالء آل محمد، فاجعل صلواتك و بركاتك على آل محمد، كما: ثم رفع يديه فقال تحتي خیبیرياً أصبناه من خیبر،
: اللَّه صلى اللَّه علیه و آله من يدي، و قال ه رسولجعلتھا على آل إبراھیم، إنك حمید مجید، فرفعت الكساء ألدخل معھم، فجذب

 لما نظر رسول: المستدرك عن إسماعیل بن عبداللَّه بن جعفر بن أبي طالب عن أبیه قال و روى الحاكم في -20، »إنك على خیر
أھل بیتي علیاً و فاطمة و : قالرسول اللَّه،  من يا: أدعوا لي، فقالت صفیة: اللَّه صلى اللَّه علیه و آله إلى الرحمة ھابطة قال

 اللھم ھؤالء آلي، فصل على محمد و: علیھم النبي صلى اللَّه علیه و آله كساءه ثم قال الحسن و الحسین، فجي ء بھم، فألقى
 و روى أحمد في -21) يطھركم تطھیرا إنما يريد اللَّه لیذھب عنكم الرجس أھل البیت و: (على آل محمد، و أنزل اللَّه عزوجل

النبي صلى اللَّه علیه و آله قضاء قضي به علي بن أبي طالب فأعجب النبي  أنه ذكر عند: الفضائل و المحب الطبري في الذخائر
إذ » أھل البیت«اإلجماع على أن لفظ  ، و ھكذا كان»الحمد للَّه الذي جعل فینا الحكمه أھل البیت«: علیه و آله فقال صلى اللَّه

الحسین علیھم السالم و ذريتھم، و إن لم يكن له إال شھرته فیھم لكفى، روى  لي و فاطمة و الحسن وأطلق إنما ينصرف إلى ع
أي (علیاً و فاطمة و ابنیھما  نزل على رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله الوحي، فأدخل: المستدرك عن سعد قال الحاكم في

  .أھل بیتى واللھم ھؤالء أھلي : تحت ثوبه، ثم قال) الحسن و الحسین
فمن حاجك فیه من بعدما جاءك من : (تعالى في صحیحه أنه لما نزل قوله 176/  15أخرج مسلم  -1آية المباھلة ): ثانیاً (و منھا 

عمران  آل) (نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتھل فنجعل لعنة اللَّه على الكاذبین العلم، فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و
و روى القاضي عیاض  -2» اللَّه ھؤالء أھلي«: فقال. حسیناً  دعا رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله علیاً و فاطمة و حسناً و) 61آية 

حسیناً و فاطمة و  لما نزلت آية المباھلة، دعا النبي صلى اللَّه علیه و آله علیاً و حسناً و: وقاص قال في الشفا عن سعد بن أبي
بن مردوية عن جابر، قدم على النبي صلى اللَّه علیه و آله  و ذكر ابن كثیر في تفسیره، قال أبوبكر -3» م ھؤالء أھلياللھ«: قال

اللَّه صلى اللَّه علیه  فغدا رسول: فدعاھما إلى المالعنة، فواعداه على أن يالعناه الغداة، قال) نجران وفد نصارى(العاقب و الطیب 
إلیھما فابیا أن يجیبا و أقرا له بالخراج، قال فقال رسول اللَّه صلى اللَّه  طمة و الحسن و الحسین، ثم أرسلو آله فاخذ بید علي و فا

  قال» ألمطر علیھم الوادي ناراً : و الذي بعثنى بالحق لو قاال«آله  علیه و
واه ابن مردويه و الحاكم في المستدرك و رواه ر). (أنفسكم ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و: (جابر، و فیھم نزلت

ھناك  أنه لیس) 61آل عمران آية (و قال الزمخشري في الكشاف في تفسیره آلية المباھلة  -4 (الطیالسي عن الشعبي مرسالً 
بي صلى ألن اآلية لما نزلت دعاھم الن من دلیل أقوى من ھذا على فضل أصحاب الكساء و ھم علي و فاطمة و الحسن و الحسین

الحسن و مشت فاطمة خلفه و علّي خلفھما، فعلم أنھم المراد باآلية، و أن أوالد  اللَّه علیه و آله فاحتضن الحسین و أخذ بید
و قال الرازي في تفسیره الكبیر أن  -5و أبناءھم يسمون أبناء النبي و ينسبون إلیه نسبه صحیحة نافعة في الدنیا و اآلخرة  فاطمة

أن الحسن و الحسین كانا ابني رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، فقد وعد النبي  دالة على) 61ة المباھلة آل عمران آي(ھذه اآلية 
فضائل «يذھب محمد جواد مغنیة في كتابه  ، و»اللَّه علیه و آله أن يدعو أبناءه، فدعا الحسن و الحسین، فوجب أن يكونا ابنیه صلى

 النبي صلى اللَّه علیه و آله و علي، و بنسائنا: على أن المراد بأنفسنا في اآلية الشیعة قد اتفقت أن إلى السنة و» اإلمام على
  .فاطمة، و بأبنائنا الحسن و الحسین

اتقوا اللَّه فینا، فإنا : يا أھل العراق: استخلف فقال أن الحسن بن على رضي اللَّه عنه خطب في أھل العراق بعد أن) ثالثاً (و منھا 
يطھركم  إنما يريد اللَّه لیذھب عنكم الرجس أھل البیت و: (البیت الذي قال اللَّه تعالى فیه اؤكم و ضیفانكم، و نحن أھلأمر



نحن حزب اللَّه «و قال اإلمام الحسن أيضاً » بكاءه فما زال يقولھا حتى ما بقى أحد من أھل المسجد إال و ھو يحن«: ، قال)تطھیرا
خلفھما رسول اللَّه  وأحد الثقلین اللذين اللَّه علیه و آله األقربون، و أھل بیته الطاھرون الطیبون، للَّه صلىالمفلحون، و عترة رسول ا

ال يأتیه الباطل من بین و ال من خلفه، و المعول علیه في كل شي  صلى اللَّه علیه و آله و الثاني كتاب اللَّه فیه تفصیل كل شي ء
و منھا . »أولي األمر مقرونة حقائقه، فأطیعونا، فإن طاعتنا مفروضة، إذ كانت بطاعة اللَّه و الرسول و بل نتیقن ء، ال يخطئنا تأويله،

لرجل من أھل الشام، أما قرأت في ) اإلمام علي زين العابدين(الحسین  قال علي بن«روي عن السدي عن أبي الديلم قال ) رابعاً (
  و ألنتم: ، قال)أھل البیت و يطھركم تطھیرايريد اللَّه لیذھب عنكم الرجس  إنما(األحزاب 
على درج دمشق، قام رجل من أھل الشام  أنه لما جي ء بعلي بن الحسین أسیراً، و أقیم: ، و في رواية أخرى»نعم: ھم؟ قال

 ، قال قرأت»آل حم«أقرأت القرآن، قال نعم، قال قرأت : قطع قرن الفتنه، قال له علي الحمد للَّه الذي قتلكم و استأصلكم و«: فقال
  .«نعم: فإنكم إلياھم؟ قال: قال) القربى قل ال أسألكم علیه أجراً إال المودة في(قال ما قرأت » آل حم«القرآن و لم أقرأ 

قیل يا ) علیه أجراً إال المودة في القربى قل ألسألكم: (ما جاء في تفسیر البیضاوي في تفسیره لقوله تعالى) خامساً (و منھا 
  .«علي و فاطمة و أبناھما: علینا مودتھم، قال صلى اللَّه علیه و آله ه من قرابتك ھؤالء الذين وجبترسول اللَّ 

عنه إنما يدخلون في ذرية النبي صلى اللَّه علیه و  ما ذھب إلیه ابن القیم الجوزية من أن أوالد فاطمة رضي اللَّه) سادساً (و منھا 
من اوالد ابنته إنما ھم  ن أحداً من بناته لم يعقب غیرھا، فمن انتسب إلیه صلى اللَّه علیه و آلهالصالة، أل آله المطلوب لھم من اللَّه

فسماه » إن ابني ھذا سید«اللَّه علیه و آله في الحسن ابن ابنته  من جھة فاطمة رضي اللَّه عنھا خاصة، و لھذا قال النبي صلى
كما قال اللَّه تعالى في حق  و خرج للمباھلة،) رضي اللَّه عنھم(و حسناً و حسیناً آية المباھله، دعا النبي فاطمة  و لما نزلت. ابنه

و في ذكر عیسى في ذريه : ، و جاء في تفیسر ابن كثیر85، 84األنعام  إلى آخر آيتي... و من ذريته داود و سلمیان«إبراھیم 
ينسب إلى إبراھیم علیه  ن عیسى علیه السالم إنماعلیھماالسالم، داللة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل، أل إبراھیم

بلغني أنك تزعم «: حاتم أن الحجاج أرسل إلى يحیى بن يعمر فقال السالم بأمه مريم علیھاالسالم، فإنه ال أب له، و روى ابن أبي
ألیس : فلم أجده، قال إلى آخره،ذرية النبي صلى اللَّه علیه و آله تجده في كتاب اللَّه وقد قرأته من أوله  أن الحسن و الحسین من

بلى، ألیس عیسى من ذريه إبراھیم، و لیس له : قال) و عیسى و يحیى(حتى بلغ ) و من ذريته داود و سلیمان(تقرأ سورة األنعام 
ھذا  إن ابني: البخاري في صحیحه أن رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله قال للحسن بن علي ، ھذا و روى»صدقت«: أب، قال

حقیقه، غیر أن دخول أوالد فاطمة رضى اللَّه  ، و أما من قال بعدم دخولھم فحجته أن ولد البنات إنما ينتسبون إلى آبائھم»سید
  آله فلشرف ھذا األصل العظیم و الوالد عنھم في ذرية النبي صلى اللَّه علیه و

عظم قدره، و قال السیوطي في الخصائص  ه و جاللته والكريم، الذي ال يدانیه أحد من العالمین، سرى و نفد إلى البنات لقوت
غیرھا،  أوالد بناته ينسبون إلیه، و أوالد بنات غیره ال ينسبون إلیھم، في الكفاءة و ال في و اختص صلى اللَّه علیه و آله بأن«الكبرى 

، و »بة إال ابني فاطمة أنا ولیھما و عصبتھمابني أم عص لكل«و قد أخرج الحاكم عن جابر قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله 
  .«و عصبتھم كل بني أم ينتمون إلى عصبة إال أوالد فاطمة فأنا ولیھم«صلى اللَّه علیه و آله قال  أخرج ابويعلى و الطبراني أنه

الحسن و الحسین علیھم  و على و فاطمة و و ھكذا اثبت بالنص و اإلجماع أن أھل البیت إنما ھم الرسول صلى اللَّه علیه و آله
الفجر  من األحزاب ستة أشھر يمر وقت صالة 33اللَّه علیه و آله أنه بقي بعد نزول اآلية  السالم، أما النص فما ثبت عن النبي صلى

 اللَّه لیذھب عنكم الرجسل أھل البیت و يطھركم إنما يريد(الصالة يا أھل البیت : على بیت فاطمة رضي اللَّه عنھا، فینادي
 بفاطمة و من في بیتھا و ھو نص، و أنص منه حديث أم سلمة رضي اللَّه عنھما أنه صلى ، و ھو تفسیر منه ألھل البیت)تطھیرا

اللَّه إلیك ال إلى «تحت الكساء ثم جعل يقول  اللَّه علیه و آله أرسل خلف علي و فاطمة وولديھما رضي اللَّه عنم، فجاءوا فأدخلھم
 أھل بیتي و خاصتي، و في روايه و حامتي، اللھم اذھب عنھم الرجس و طھرھم تطھیرا، قالت ي، اللھم ھؤالءالنار، أنا و أھل بیت

البیت رواه اإلمام أحمد، و ظاھر أن  ، و ھو نص في أھل»ألست من أھلك، قال أنت إلى خیر«: أم مسلمة، فقلت يا رسول اللَّه
بلى أنت منھم، و أما اإلجماع فألن األمة اتفقت على أن لفظ «لم يقل  و ،«أنت إلى خیر«نساءه لسن منھم، لقوله ألم سلمة 

النساء، و لو لم يكن فیه إال  دون) علي و فاطمة و الحسن و الحسین و ذريتھما(إذا أطلق إنما ينصرف إلى من ذكرناه  «أھل البیت«
  .شھرته فیھم كفى

و ھم ذرية فاطمة و : الدائرة الخاصة: دوائر أھل بیت النبي إلى ثالثأن ھناك من قسم ) أوالً (بقیت اإلشارة إلى عدة أمور، منھا 
 و ھم أھل المباھلة و الكساء أو الرداء، و يسمون كذلك خاصة الخاصة، و الدائرة علي إلى يوم القیامة من الحسن و الحسین،

الدائرة الثالثه و ھم الزوجات الطاھرات  الثانیة ھم بنوھاشم و المطلب، و من الحق بھم نصا، و ھم الذين تحرم علیھم الزكاة، و
  أمھات المؤمنین،

واحدة في أن شجرة النسب النبوي الشريف  أنه مھما اختلف المسملون في فرقھم، فإن كلمتھم) ثانیاً (رضي اللَّه عنھم، و منھا 
 ا بنوعلي من غیر السیدة فاطمة واللَّه علیه و آله لم يعقب إال من والدھا، و أم إنما تنحصر في أبناء فاطمة ألن النبي صلى

ولیسوا من آل الرسول صلى اللَّه علیه و  بنوعقیل و جعفر و العباس، فإنھم من آل ھاشم، جدھم وجد النبي صلى اللَّه علیه و آله،
  .علیه و آله آله ألن نسبھم ال ينتھي إلیه صلى اللَّه

القرآن الكريم و أحاديث النبي صلى اللَّه علیه و آله  أھل البیت، رغم آياتكثرت األقاويل من أھل الزيغ و الجھل في ) ثالثاً (و منھا 
األول، ثم  مودتھم و مواالتھم و تنفر من بغضھم و كرھھم، و استمر ذلك منذ العصر اإلسالمي و التي تبّین فضلھم و تحض على

لدواء حتى أصبح الحديث عن ذلك في السر و العلن مثال ا ازدادت طغیاناً بمرور األيام، و اإلنحراف عن اإليمان، فاستفحل الداء و قل
سھالً من  دينه و إيمانه، فصار اإليقاع في ذرية النبي صلى اللَّه علیه و آله شھوة لكل مخذول، الخذالن من طرق كل مفتون في

علیه و آله، فأول ما ينكرون  بین ذريته صلى اللَّه غیر حیاء و ال إيمان، حتى أصبحت المواجھة بین سفھاء األحالم من العامة و
 علیه و آله وجھاً لوجه في جدال عنیف و شاق، متمسكین بسفسطه الجھالء بأن النبي صلى علیھم انتسابھم للنبي صلى اللَّه

علیھم،  باطل، أو يحقدون علیھم أن أنعم اللَّه اللَّه علیه و آله لم يخلف ذكراً حتى تكونوا أنتم من أبنائه، و ھي كلمه حق أريد بھا
رسول  سید األنبیاء و المرسلین، فجعلھم من ذرية نبیّه الكريم، و أكرمھم باالنتساب إلى و. فشرفھم باالنتساب إلى أشرف ولد آدم

أن بغض أھل البیت آفة في الدين، فلیتب إلى اللَّه  العظیم فكانوا بضعة منه، صلى اللَّه علیه و آله و سلم، و لیذكر ھؤالء و أولئك
يطول  لیحذر على دينه الذي ھو عصمة أمره، حتى فیمن تظھر علیه الخطیئة منھم، و إنه قلما في نفسه شیئاً علیھم، و من يجد

النطفه الطاھرة محفوظة غیر مشوبة عما سواھا  أمره منحرفاً عن الصواب، ألن ذلك إنما ھو حظ البشرية من كل مؤمن، فإذا كانت
أھل البیت  و الذي نفسي بیده ال يبضغنا«الطاھر، و قد قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله  فال بد من أن ترجع إلى أصلھا الطیب

يا معاوية إياك و فضغنا، فإن رسول اللَّه صلى : لمعاويه بن خديج ، و روى عن الحسن علیه السالم أنه قال»أحد إال أدخله اللَّه النار
  .«يحسدنا أحد إال زيد يوم القیامة عن الحوض بسیاط من نارال يبغضنا أحد و ال : قال اللَّه علیه و آله

الحسن أو اإلمام الحسین، و قد أخطأ البعض حین  أن الشريف أو السید ھو من ينتسب من جھة أبیه إلى ذرية اإلمام) اربعاً (و منھا 
 سینیاً أو علوياً من ذرية محمد بنينتسب إلى بني ھاشم الكرام، سواء أكان حسنیاً أو ح نسبوا ھذا اللقب الكريم إلى كل من

نجد تاريخ الحافظ الذھبي مشحوناً في التراجم  الحنفیة و غیره من أبناء اإلمام علي بن أبي طالب، أو جعفرياً أو عباسیاً، و لھذا
أو  آله أو عقیل الشريف العقیلي أو الجعفري نسبه إلى العباس عن النبي صلى اللَّه علیه و الشريف العباسي أو: بذلك، كأن يقول

قريش بنص الحديث الشريف لقد روى  جعفر ولدي أبي طالب بن عبد المطلب بن ھاشم، صحیح أن بني ھاشم ھم في الذروة من
أتأني جبريل علیه «: اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه علیه و آله أنه قال القاضي عیاض في الشفا عن أم المؤمنین عائشة رضي

، ولكنه صحیح »من بني ھاشم ألرض مشارقھا و مغاربھا فلم أر رجالً أفضل من محمد و لم أر بني أب أفضلقلبت ا: فقال السالم
اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و من ثم فھما بالتالي بضعة من  كذلك أن شرف الحسن و الحسین مستمد من فاطمة بضعة رسول

اإلمام جعفر الصادق،  جاء اإلمام أبوحنیفة لیسمع من: شھرآشوب في مناقبه اللَّه علیه و آله، و قد روى ابن بضعة رسول اللَّه صلى
اللَّه لم تبلغ من السن ما تحتاج معه إلى العصا، قال ھو كذلك،  يا ابن رسول: فجزع إلیه جعفر يتوكأ على عصا فقال له أبوحنیفه

يا ابن رسول اللَّه، فحسر أبوعبداللَّه  أقبلھا: بوحنیفه إلیه و قالاللَّه صلى اللَّه علیه و آله أردت التبرك بھا، فوثب أ لوكنھا عصا رسول
 لقد علمت أن ھذا بشر رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، و أن ھذا من شعره، فما واللَّه: عن ذراعیه و قال له) جعفر الصادق(

اللَّه صلى اللَّه علیه و آله أشرف ولد آدم  رسول، و ھذا يعنى أن ذرية الحسن و الحسین إنما ھم من بضعة »تقبله، و تقبل العصا



و » الشريف«جاء في األحاديث النبوية الشريفة، و على أي حال، فلقد استمر لقب  على اإلطالق، و لیس بني ھاشم فحسب كما
سین ولدي الحسن و الح يحمله كل من ينتسب إلى بني ھاشم، فلما ولي الفاطمیون الحكم في مصر قصروه على أبناء «السید«

اللَّه علیه و آله، و استمر األمر كذلك بمصر حتى اآلن، عرفا مطرداً في  اإلمام على من السیدة فاطمة الزھراء بنت رسول اللَّه صلى
  .غیرھا من أنحاء العالم اإلسالمي مصر و في

  فَضائِل أْھل البیت

  في القرآن الكريم

ذلك فضل اللَّه يؤتیه من يشاء و اللَّه ذو الفضل (و  كريم إنما تشیر إلى أفضل أھل البیتيرى العلماء أن ھناك كثیراً من آيات القرآن ال
، و )و يطھركم تطھیرا إنما يريد اللَّه لیذھب عنكم الرجس أھل البیت: (، يقول تعالى33آية األحزاب ) أوالً ) ، و من ھذه اآليات)العظیم

ال شتمالھا على غرر مآثرھم و اعتناء الباري عزوجل بھم حیث  ضائل أھل البیتھذا اآلية، فیما يرى جمھور العلماء، أنھا منبع ف
اللَّه صلى اللَّه علیه و  و لما كان رسول: من الفتوحات 29في الباب » میحي الدين بن عربي«العارف باللَّه  أنزلھا في حقھم و يقول

الرجس، فال يضاف إلیھم إال مطھر، فأھل البیت الشريف ھم  أذھب عنھم آله عبداً محضاً قد طھره اللَّه و أھل بیته تطھیراً، و
حكم ھذا اآلية من الغفر،  عین الطاھرة، و ھكذا يدخل أبناء فاطمة، رضي اللَّه عنھا كلھم إلى يوم القیامة في المطھرون، بل ھم

و سلم و عناية اللَّه به، و ال يظھر حكم محمد صلى اللَّه علیه و آله  فھم المطھرون اختصاصاً من اللَّه، و عناية بھم، لشرف سیدنا
منھم حّداً أقیم علیه، لقوله  البیت، إال في الدار اآلخرة، فإنھم يحشرون مغفوراً لھم، و أما في الدنیا فمن أتى ھذا الشرف ألھل

آيه الشورى ) ثانیاً (منھا  و. ، و قد أعاذھا اللَّه تعالى من ذلك»لقطعت يدھا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت«صلى اللَّه علیه و آله 
  .، و روى اإلمام أحمد)قل ال أسألكم علیه أجراً إال الموادة في القربى: (تعالى ،يقول23

الشافعي و الواحدي في الوسیط عن ابن  في المناقب و الطبراني في الكبیر و ابن أبي حاتم في تفسیره و الحاكم من مناقب
، »إبناھما على و فاطمة و: رسول اللَّه من قرابتك ھؤالء الذين وجبت علینا مودتھم، قال يا«وا لما نزلت ھذا اآلية قال: عباس أنه قال

قال المودة آلل محمد » نزد له فیھا حسناً  و من يقترف حسنه«: و يشھد له ما أخرجه الثعلبي في تفسیره عن ابن عباس قال
 و أنا من أھل«ابن علي علیه السالم في حديث طويل، ذكر فیه قوله الطبراني عن الحسن  صلى اللَّه علیه و آله، و أخرج البزار و

قل ال أسألكم علیه أجراً إال المودة في (و آله  البیت الذين افترض اللَّه عزوجل مواالتھم فقال فیما أنزل على محمد صلى اللَّه علیه
أجراً إال  قل ال أسألكم علیه(كل مسلم، و أنزل فیھم البیت الذين افترض اللَّه مودتھم على  و أنا من أھل«، و في روايه )القربى

و من يقترف «مودتنا أھل البیت،و أخرج اإلمام أحمد  و من يقترف حسنة نزد له فیھا حسناً و اقتراف الحسنة) المودة في القربى
أجراً إال المودة  ل ال أسألكم علیهق: (الحسنة مودة آل محمد صلى اللَّه علیه و آله و كان قوله تعالى حسنة نزد له فیھا حسناً، قال

  .اللَّه علیه و آله، فقد قالت الرسل ألممھم من الممیزات التي اختص اللَّه تعالى بھا نبیه صلى) في القربى
أداء ما  -كما يقول األستاذ الملطاوي -على أمته ، فتعیّن)47سبأ آية ) (قل ما سألتكم من أجر فھو لكم، أن أجري إال على اللَّه)

جعله باسم  فوجب علیھم حب قرابة رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و أھل بیته الطاھرين، و أوجبه اللَّه علیھم من أجر التبیلغ،
  .وھو الثبات على المحبة» المودة«

، )لوا علیه و سلموا تسلیماالنبي يا أيھا الذين أمنوا ص أن اللَّه و مالئكته يصلون على: (، قال تعالى56آية األحزاب ) ثالثاً (و منھا 
عرفناه، فكیف  تفسیر ھذه اآلية عن كعب بن عجزه قال، قیل يا رسول اللَّه أما السالم علیك فقد روى البخاري في صحیحه عند

آل إبراھیم إنك حمید مجید، اللھم بارك على محمد و  اللھم صل على محمد و على آل محمد، كما صلیت على: الصالة؟ قال، قالوا
التسلیم، فكیف  قلنا يا رسول اللَّه ھذا: و عن أبي سعید الخدري قال» إبراھیم إنك حمید مجید محمد، كما باركت على آلآل 

آل إبراھیم، و بارك على محمد و على آل محمد،  اللھم صل على محمد عبدك و رسولك، كما صلیت على: نصلي علیك، قال قولوا
  كما

كما «: على آل إبراھیم، و عن يزيد، و قال على محمد و على آل محمد، كما باركت: عن اللیثباركت على إبراھیم، قال أبوصالح 
و روى ابن أبي حاتم عن كعب بن . »محمد، كما باركت على إبراھیم و آل إبراھیم صلیت على إبراھیم، و بارك على محمد و ال

، قال، قلنا يا رسول اللَّه )و سلموا تسلیما ھا الذين آمنوا صلو علیهإن اللَّه و مالئكته يصلون على النبي يا أي(لما نزلت «: قال عجزه
 اللھم صل على محمد و آل محمد، كما صلیت على إبراھیم و آل إبراھیم: علیك، قال، قالوا قد علمنا السالم علیك، فكیف الصالة

أتانا رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و «: قال اري، و روى مسلم و أبوداود و الترمذي و النسائي عن أبي مسعود األنص»إنك حمید مجید
 له بشیر بن سعد أمرنا اللَّه أن نصلي علیك يا رسول اللَّه، فكیف نصلي علیك، قال آله و نحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال

اللھم صل على : یه و آله قالوااللَّه صلى اللَّه عل فسكت رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله حتى تمنینا أنه لم يسأله، ثم قال رسول
 على إبراھیم، و بارك على محمد و على آل محمد، كما باركت على آل إبراھیم في العابدين محمد و على آل محمد، كما صلیت

  .«إنك حمید مجید، و السالم كما قد علمتم
ا عن الصالة على أھل البیت عقب نزولھا، و لم سألو و في ھذا دلیل على أن األمر بالصالة على آل محمد، مراد من اآلية، و إال لما

صلى اللَّه  اللَّه علیه و آله أقام أھل البیت مقام نفسه في ذلك، ذلك ألن القصد من الصالة علیه يجابوا بما ذكر، على أنه صلى
ل منه على أھل بیته، فإنه به، و من ذلك ما يقیضه عزوج علیه و آله أن ينیله مواله عزوجل من الرحمة المقرونة بتعظیمه بما يلیق

علیه و آله  اللَّه علیه و آله، و يؤيد ذلك ما جاء من طرق أحاديث الكساء من قوله صلى اللَّه من جملة تعظیمه و تكريمه صلى
اإلمام أحمد و الترمذي و الطبرأني و أبويعلى عن أم  ، و قد روى»اللھم ھؤالء آل محمد فاجعل صلواتك و بركاتك على آل محمد«

بھم، فألقى  إئتني بزوجك و ابنیك فجاءت: و آله أن رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله قال لفاطمة سلمه، زوج النبي صلى اللَّه علیه
اللھم ھؤالء آل محمد علیه السالم «ثم قال  -من خیبر أصبناه -علیھم رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله كساء كان تحتي خیبرياً 

  محمد، كما جعلتھا على آل إبراھیم، إنك حمید و بركاتك على آلفاجعل صلواتك 
  .«فاجعل صلواتك و بركاتك علیھم اللھم إنھم مني و أنا منھم«: ، و روى عنه صلى اللَّه علیه و آله أنه قال»مجید

الھیثمي في صواعقه، أخرج الثعلبي ، قال ابن حجر )جمیعاً  و اعتصموا بحبل اللَّه: (آل عمران، قال تعالى) 103(آية ) رابعاً (و منھا 
) خامساً (و منھا ) تفرقوا و اعتصموا بحبل اللَّه جمیعاً و ال(نحن حبل اللَّه الذي قال اللَّه فیه : أنه قال في تفسیره عن جعفر الصادق

دخل الحسن بن صالح : قب، قال ابن شھر آشوب في المنا)أولي األمر منكم أطیعوا اللَّه و الرسول و: (، قال تعالى)59(آية النساء
اللَّه و أطیعوا الرسول و أولي األمر  أطیعوا: (يا ابن رسول اللَّه ما تقول في قوله تعالى: اإلمام جعفر الصادق فقال بن حي على

العلماء  ھؤالءمن : ما صنعنا شیئاً، أال سألناه: بطاعتھم، قال العلماء، فلما خرجوا قال الحسن ، من أولي األمر الذين أمر اللَّه)منكم
نقل ) سالم على آل ياسین: (، قال تعالى)130(الصافات  آية) سادساً (األئمه منا أھل البیت، و منھا : فرجعوا إلیه فسألوه فقال

السالم،  المراد آل محمد صلى اللَّه علیه و آله، و أكثر المفسرين على أن المراد إلیاس علیه جمع من المفسرين عن ابن عباس أن
الواحدي مسؤولون عن والية أھل البیت، و يعضده ما  ، قال)و قفوھم إنھم مسؤولون: (قال تعالى) 24(آية الصافات ) سابعاً (و منھا 

 ، قال)و قفوھم إنھم مسئوولون: (أن النبي صلى اللَّه علیه و آله قال في قوله تعالى أخرجه الديملي عن أبي سعید الخدري
  .مسؤولون عن والية علي و أھل البیت

، أخرج أبوالحسن المغازلى عن اإلمام )اللَّه من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاھم: (قال تعالى) 54(آية النساء ) ثامناً (و منھا 
و آمن و عمل  و أني لغفار لمن تاب: (قال تعالى: طه) 82(آية ) تاسعاً (، و منھا »نحن الناس«اآلية  محمد الباقر أنه قال في ھذه

آية الضحى ) عاشراً (روى ذلك عن اإلمام الباقر أيضاً، و منھا  اھتدى إلى والية أھل البیت، كما: ، قال ثابت البناني)ھتدىصالحاً ثم ا
صلى اللَّه علیه  ، أخرج أن جرير في تفسیره و غیره عن ابن عباس قال رضي محمد)لسوف يعطیك ربك فترضي و: (، قال تعالى)5(



من رضا محمد صلى اللَّه «تفسیره عن السدي عن ابن عباس  ، و أخرج ابن كثیر في»بیته النارأن ال يدخل أحد من أھل «و آله 
  و ھكذا قال اإلمام أبو» يعني بذلك الشفاعة«: ، قال الحسن»أھل بیته النار علیه و آله أن ال يدخل أحد من

إنا أھل بیت اختار اللَّه لنا اآلخره «اللَّه علیه و آله  لىجعفر الباقر، وروى أبوبكر عن أبي شیبه عن عبداللَّه، قال قال رسول اللَّه ص
  .«(ربك فترضي على الدنیا، فلسوف يعطیك
: و كرم اللَّه وجھه في الجنة، ألھل العراق عن اإلمام على، رضي اللَّه عنه،» الجامع ألحكام القرآن«و روى اإلمام القرطبي في 

، (53 آية: الزمر) (قل يا عبادي الذين أسرفوا على انفسھم ال تقنطوا من رحمةاللَّه: (الىتع إنكم تقولون إن أرجى آية في كتاب اللَّه
لما نزلت ھذه اآلية : ، و في الحديث)ربك فترضي و لسوف يعطیك: (إن أرجى آية في كتاب اللَّه قوله تعالى: و لكنا أھل البیت نقول

  .«من أمتي في النارال أرضى و واحد  إذا«قال النبي صلى اللَّه علیه و آله 
فإن اللَّه خمسه و للرسول ولذي القربى و  و اعملوا أنما غنمتم من شي ء: (، قال تعالى)41(آية االنفال ) حادي عشر(و منھا 

 اتققت المذاھب اإلسالمیة على أن المراد بالقربى إنما ھم أھل رسول اللَّه صلى اللَّه ، و قد)الیتامى و المساكین و ابن السبیل
في بیوت أذن اللَّه أن ترفع و يذكر فیھا : (تعالى من النور، قال 36آية )ثاني عشر(، و منھا »لیه و آله و أن لھم سھماً في الغنیمةع

أي بیوت ھذه يا رسول  :، قرأ رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله ھذه اآلية، فقال إلیه رجل و قال)اآلصال اسمه يسبح له فیھا بالغدو و
ھذا البیت منھا، و أشار إلى بیت علي و فاطمة، فقال الرسول صلى : اللَّه بیوت األنبیاء، فقال إلیه أبوبكر و قال يا رسول: فقال اللَّه،

  .«نعم من أفضلھا«: و آله اللَّه علیه

  في الحديث الشريف

تحض المسلمین على مودتھم و مواالتھم، و  البیت و ورد الكثیر من أحاديث رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله التي تبین فضل أھل
بضغه، و أنه  تعلن بوضوح و جالء أن حب آل النبي صلى اللَّه علیه و آله من حبه، و أن يغضھم من تنفر من بغضھم و كراھیتھم، بل و

ھنم و بئس المصیر، و شفاعته في األخرة، و أن مصیره ج ال أمل لمن يكره آل النبي صلى اللَّه علیه و آله في رضاه في الدنیا و
القرطبي في الجامع  قال الفخر الرازي، نقل الزمخشري في الكشاف، و) أوالً (األحاديث النبوية الشريفة  العیاذ باللَّه، و من ھذه

على حب آل محمد مات شھیداً، أال و من مات على حب آل محمد  من مات: الحكام القرآن عن النبي صلى اللَّه علیه و آله أنه قال
  مات على حب آل محمد مات تائباً، أال مات مغفوراً له، أال و من

محمد بشره ملك الموت بالجنة، ثم منكر و  و من مات على حب آل محمد مات مومناً مستكمل اإليمان، أال و من مات على حب آل
من مات على حب آل محمد محمد  الجنة كما تزف العروس إلى بیت زوجھا، أال و نكیر، أال و من مات على حب آل محمد يزف إلى

الرحمه، أال و من مات على حب آل  قبره بابان إلى الجنة، أال و من مات على حب آل محمد جعل اللَّه قبره مزار مالئكة فتح له فى
ه، أال و آيس من رحمةاللَّ : بغض آل محمد، جاء يوم القیامة مكتوباً بین عینیه محمد مات على السنة و الجماعة، أال و من مات على

الجنة أال و من مات على بغض  على بغض آل بغض آل محمد، مات كافراً، أال و من مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة من مات
  .«آل محمد فال نصیب له في شفاعتي

رفوعاً عن النبي صلى حبان في صحیحه، و البیھقي م روى الديلمي و الطبراني في المعجم الكبیر، و أبوالشیخ، و ابن) ثانیاً (ومنھا 
من  عبد حتى أكون أحب إلیه من نفسه، و تكون عترتي أحب إلیه من عترته، و أھلي أحب إلیه ال يؤمن«:اللَّه علیه و آله أنه قال

لَّه أن قرابة محمد لن تغني عنك من ال: رجالً قال لھا أن عمته صفیة شكت إلیه أن) ثالثاً (، و منھا »أھله، و ذاتي أحب إلیه من ذاته
يزعموم أن قرابتي  ما بال أقوام: صلى اللَّه علیه و آله صوتھا فخرج و قال صلى اللَّه علیه و آله شیئاً، فبكت، فسمع رسول اللَّه

  .رحمي موصولة في الدنیا و اآلخرة التنفع، إن كل سبب و نسب ينقطع يوم القیامة إال سببي و نسبي، و إن
مھاجرة، فنزلت في دار رافع بن المعلى، فقال لھا  قدمت درّة بنت أبي لھب المدينة: ه قالواو روى الديملي عن عمار و أبي ھرير

اللَّه  فما يغني ھجرتك، فأتت دّرة رسول) تبت يدا أبي لھب(أبي لھب الذي أنزل اللَّه فیه  ابنه: نسوة جلسن إلیھا من بني زريق
بالناس الظھر، ثم جلس على المنبر ساعه، ثم  إجلسى ثم صلى: و قال صلى اللَّه علیه و آله فكبت و ذكرت ما قلن لھا، فسكنھا

 فواللَّه أن شفاعتى تنال قرابتي، حتى أن صداء و حكم و حاء و سلھب، لتنالھا يوم يا أيھا الناس، مالي أؤذى في أھلي،» :قال
علي رضي اللَّه عنه أم كلثوم و قال  ىو روى الحاكم عن علي بن الحسین أن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه خطب إل. »القیامة

  أنكحنیھا فقال علي أني أرصدھا البن
: أرصده، فأنكحه علي، فأتى عمر المھاجرين فقال أخي عبداللَّه بن جعفر، فقال عمر أنكحینھا ما من الناس أحد يرصد من أمرھا ما

و آله، أني سمعت  نة فاطمة بنت رسول اللَّه صلى اللَّه علیهأمیرالمؤمنین، فقال بأم كلثوم بنت علي واب أال تھئنونى، فقالوا بمن يا
القیامة، إال ما كان من سببي و نسبي، فأحببت أن يكون بیني  كل نسب سبب ينقطع يوم: رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله يقول

: بكر الصديق أنه قال إلمام أحمد عن أبيروى البخاري و ا) اربعا(و منھا . »اللَّه علیه و آله نسب و سبب و بین رسول اللَّه صلى
و روى البخاري في صحیحه من حديث عائشة » و احفظوه فیھم أيھا الناس ارقبوا محمداً صلى اللَّه علیه و آله في أھل بیته«

) خامساً (ھا من و. »نفسى يده لقرابة رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله أحب إلى أن اصل من قرابتى و الذي«قالت، قال أبوبكر 
النجوم أمان ألھل السماء، و أھل بیتى أمان ألمتي «: قال أخرج أبويعلى عن سلمة بن األكوع عن النبي صلى اللَّه علیه و آله أنه

النجوم أمان : األكوع البن أبي شیبه و مسدد و الحكیم و الطبراني في الكبیر و ابن عساكر عن سلمه بن من االختالف، و في رواية
فإذا ذھبت النجوم، ذھبت السماء، و إذا ذھب أھل بیتى ذھب  :، و في رواية لإلمام أحمد»سماء، و أھل بیتى أمان ألمتيألھل ال

الشملي ربما كان  ، و يرى ابن أبي بكر»فإذا ھلك أھل بیتى جاء أھل األرض من اآليات ما كانوا يوعدون» :أھل األرض، و في رواية
و أن ) و ما كان اللَّه لیعذبھم و أنت فیھم(ربط بین اآلية الكريمة  ي بھم كما يھتدى بنجوم السماء، ثمالمراد العلماء منھم الذين نھتد

  .يشیر إلى وجود الخیر في أھل البیت و أنھم أمان ألھل األرض سیاق األحاديث
في أھل بیتى، من أقر منھم للَّه  و عدني ربي :أخرج الحاكم عن أنس أن رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله قال) سادساً (و منھا 

اللَّه صلى  أخرح ابن عدي و الديملي عن علي رضي اللَّه عنه أن رسول) سابعاً (يعذبھم، و منھا  تعالى بالتوحید، ولي بالبالغ، أن ال
ه و الحاكم أن رسول اللَّه أخرج الترمذي و ابن ماج) ثامناً ) أثبتكم على الصراط أشدكم حباً ألھل بیتي، و منھا: اللَّه علیه و آله قال

) تاسعاً (منھا  ، و)يعني علي و فاطمة و الحسن و الحسین(» أنا حرب لمن حاربھم، سلم لمن سالمھم: قال صلى اللَّه علیه و آله
  غضب اللَّه على من آذاني في عترتي، و منھا: آله قال أخرج الديلمي عن أبي سعید الخدري أن رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و

بأھلي خیراً، فإني أخاصمكم عنھم غداً، و من أكن  استوصوا«: و أخرج ابن سعد عن النبي صلى اللَّه علیه و آله أنه قال) عاشراً )
 أخرج ابن) حادي عشر(، و منھا »و من خفظني في أھل بیتى فقد اتخذ عند اللَّه عھداً  خصمه أخصمه، و من أخصمه دخل النار،

اغصانھا في الدنیا، فمن شاء اتخذ إلى ربه  أنا و أھل بیتي شجرة من الجنة، و: علیه و آله أنه قال سعد عن النبي صلى اللَّه
 ادبوا أوالدكم على ثالث خصال، حب نبیكم، و«: النبي صلى اللَّه علیه و آله أنه قال أخرج الديلمى عن) ثانى عشر(سبیال، و منھا 

  .«مع أنبیائه و أصفیائه لقرآن في ظل اللَّه، يوم ال ظل إال ظلهحب أھل بیته، و على قراءه القرآن، فان حمله ا
من صنع إلى أھل بیتى يداً : علیه و آله أنه قال أخرج ابن عساكر عن علي رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه) ثالث عشر(و منھا 

يوم القیامة،  أربعة أنا شفیع لھم«: ه علیه و آلهالديلمى عن على قال قال رسول اللَّه صلى اللَّ  كافأته علیھا يوم القیامة، و روي
، و منھا »عندما اضطروا الیه، و المكرم لھم بقلبه و لسانه المكرم لذريتي، والقاضى لھم حوائجھم، و الساعى لھم في أمور دينھم

مني يغضبني ما  فاطمة بضعة: لأحمد و الحاكم عن المسور بن مخرمه أن النبي صلى اللَّه علیه و آله قا اخرج اإلمام) رابع عشر(
أخرج البزار و ) خامس عشر(، و منھا »نسبى و صھري يغضبھا، و يبسطني ما يبسطھا، و أن األنساب تنقطع يوم القیامة غیر

ھا ذريت أن فاطمة احصنت فرجھا فحرمھا اللَّه و«: مسعود أن النبي صلى اللَّه علیه و آله قال أبويعلى و الطبرأني و الحاكم عن ابن
سمعت ابا رجاء يقول ال : المحب الطبري عن قره قال روى اإلمام أحمد و الطبرأني و الھیثمى و) سادس عشر(، و منھا »على النار



قتله، يعنى  الم تروا ھذا الفاسق بن الفاسق، أن اللَّه«: لنا من بني الھجیم قد من الكوفه، فقال تسبوا علیا و ال أھل البیت أن جارا
  .«بصره السالم ، قال فرماه اللَّه بكوكبین في عینه فطمس اللَّهالحسین علیه 

: قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله روى اإلمام أحمد في المسند و الفضائل عن أبي سعید الخدري قال) سابع عشر(و منھا 
 خر، كتاب اللَّه حبل ممدود من السماء إلىالثقلین، واحد منھما أكبر من اآل: بعدي أني قد تركت فیكم ما أن أخذتم به لن تضلوا

و في روايه الترمذي » كیف تخلفوني فیھما انظروا«: األرض، و عترت أھل بیتى، أال و إنھما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، قال
  في السنن عن زيد بن أرقم قال

تضلوا بعدي، أحدھما أكبر من اآلخر، كتاب اللَّه حبل  لنإني تارك فیكم ما أن تمسكتم به «: قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله
رواية  و في. »عترتي أھل بیتي، و لن يتفرقا حتى يراد على الحوض، فانظروا كیف تخلفوني فیھما ممدود من السماء إلى األرض، و

كتاب اللَّه و عترتي أھل بیتى، فانظروا به لم تضلوا،  أني تارك فیكم ما أن اخذتم«: للقاضى عیاض عنه صلى اللَّه علیه و آله أنه قال
في حجته يوم عرفه،  رايت رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله: رواية للترمذي عن جابر بن عبداللَّه قال ، و في»كیف تخلفوني فیھما

تاب اللَّه، و عترتى أھل ك: تركت فیكم ما أن اخذتم به لن تضلوا يا ايھا الناس، أني: و ھو على نافته القصواء يخطب فسمعته يقول
ربى فاجیب، و انا تارك  ايھا الناس، فانما انا بشر يوشك أن ياتینى رسول: صحیح مسلم عن زيد بن ارقم أنه قال بیتى، و في روايه

وجل و رغب فخذوا بكتاب اللَّه و استمسكوا به، فحث على كتاب اللَّه عز فیكم ثقلین، اولھما كتاب اللَّه تعالى، فیه الھدى و النور،
و آله القرآن و أھل بیته  ، و قد سمى الرسول صلى اللَّه علیه)ثالث مرات(أھل بیتى، اذكركم اللَّه في أھل بیتى  و: فیه، ثم قال

  .منھما معدن العلوم اللدنیه و الحكم العلمیه و االحكام الشرعیه ثقلین، و الثقل كل نفیس خطیر مصون، و ھما كذلك، اذ أن كال
الحاكم و ابن عساكر و السیوطي و المحب  أخرج اإلمام أحمد و ابن أبي عاصم و البیھقي و الطبراني و) سابع عشر(و منھا 

 قلبت األرض مشارقھا و: قال لي جبريل يا محمد«: رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله الطبري عن عائشة رضي اللَّه عنھا قالت قال
رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله أتاني  قال«، و في رواية للقاضي عیاض في الشقاء »ھاشممغاربھا فلم أجد ولد أب خیر من بني 

، و »و مغاربھا فلم أر رجالً أفضل من محمد، و لم أر بني أب أفضل من بني ھاشم قلبت مشارق األرض:جبريل علیه السالم، فقال
من أبغضنا «: صلى اللَّه علیه و آله د الخدري قال قال رسول اللَّهروى اإلمام أحمد و المحب الطبري عن أبي سعی) ثامن عشر) منھا

 اإلمام أحمد و الھیثمي و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردوية و السیوطي و روى) تاسع عشر(، و منھا »أھل البیت فھو منافق
من : ،قالوا يا رسول اللَّه)المودة في القربى اً إالقل ال أسألكم علیه أجر. (لما نزلت: الطبرأني عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال

  قال«مودتھم،  قرابتك ھؤالء الذين و جبت علینا
نظر رسول اللَّه صلى اللَّه : ھريرة قال روى أحمد و الطبراني عن أبي) عشرون(، و منھا »علي و فاطمة و ابناھا علیھم السالم

، و في »أنا حرب لمن حاربكم، و سلم لمن سالكم«: لیھم السالم، فقالفاطمة ع علیه و آله إلى علي و الحسن و الحسین و
أنا حرب لمن : فاطمة و الحسن و الحسین ألحمد و الترمذي عن زيد بن ارقم أن رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله قال لعلى و رواية

د و الفضائل و الترمذي عن على أن رسول روى اإلمام أحمد في المسن) عشرون واحد و(و منھا » حاربتم، و سلم لمن سالمتم
أمھما كان معى في درجتى يوم  من احبنى و احب ھذين و أباھما و«: اللَّه علیه و آله أخذ بید الحسن و الحسین فقال اللَّه صلى

من أحد من مجلسه ال يقو«: انس عن النبي صلى اللَّه علیه و آله أنه قال اخرج ابن عساكر عن) اثنان و عشرون(، و منھا »القیامة
: اللَّه صلى اللَّه علیه و آله أخرج الطبرأني عن أبي أمامه أن رسول) ثالثه و عشرون(للحسین أو لم ينھما، و مھھا  إال للحسن أو

أخرج الترمذي في السنن عن جمیع بن ) أربع و عشرون(و منھا » ألحد يقوم الرجل الخیه من مجلسة إال بني ھاشم ال يقومون«
: قالت: علیه و آله أي الناس كان احب إلى رسول اللَّه صلى اللَّه: دخلت و معى عمتى على عائشة فسئلت» :یمى قالعمیر الت

  .فاطمة، فقیل من الرجال، قالت زوجھا، أن كان ما علمت صواما قواما
أنا و على و فاطمة : علیه و آلهصلى اللَّه  روى الطبراني في الكبیر عن أبي موسى قال قال رسول اللَّه) خمس و عشرون(و منھا 

روى الديملي عن على قال قال رسول اللَّه صلى ) ست و عشرون(، و منھا »العرش والحسن و الحسین يوم القیامة في قبه تحت
روى الطبرأني في الكبیر ) عشرون سبع و(، و منھا »أول من يرد على الحوض أھل بیتي و من أحبني من أمتي«: علیه و آله اللَّه

روى ) ثمان و عشرون(، و منھا »اللھم إلیك، ال إلى النار، أنا و أھل بیتى«: آله ن أم سلمة قالت قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه وع
تسع و (، و منھا »مستودعھم كل مؤمن اللھم أھل بیتى و أنا:عساكر عن انس قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله ابن

خیر رجالكم على، و خیر شبابكم «: قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله ابن عساكر عن ابن مسعود قال روى الخطیب و) عشرون
: صلى اللَّه علیه و آله قال له روى ابن عساكر عن على أن رسول اللَّه) ثالثون(، و منھا »الحسین، و خیر نسائكم فاطمة الحسن و

  الھدى، و زينته الحیاء، و عماده الورع، ورياشه يا علي، أن اإلسالم عريان، لباسه التقوى،«
روى ابن مردوية عن على عن النبي ) ثالثون واحد و(، و منھا »و مالكه العمل الصالح، و أساس اإلسالم حبي و حب أھل بیتي

 يا رسول اللَّه من يسكن: تدعى الوسیلة، فإذا سألتم اللَّه فسلوا لي الوسیلة، قالوا في الجنة درجة: صلى اللَّه علیه و آله قال
الحاكم عن ابن عباس أن النبي صلى اللَّه  أخرج) اثنان و ثالثون(، و منھا »علي و فاطمة و الحسن و الحسین«: معك فیھا، قال
 ء،اللَّه، أن يثبت قائلكم و يھدي ضالكم، و أن يعلم جاھلكم و أن يجعلكم جوداء رحما يا بني عبدالمطلب أني سالت«:علیه و آله قال

و في » محمد صلى اللَّه علیه و آله دخل النار فلو أن رجالً صفن بین الركن و المقام فصلى وصام، ثم لقى اللَّه مبغضاً ألھل بیت
يھدى ضالكن،  يا بني عبدالمطلب أني سالت اللَّه لكم ثالثاً، أن يثبت قائمكم، و أن«: و آله قال رواية أن رسول اللَّه صلى اللَّه علیه

رجالً صفن بین الركن و المقام فصلى وصام، ثم لقى اللَّه و  علم جاھلكم، و سالت اللَّه أن يجعلكم جوداء نجداء رحماء، فلو أنو أن ي
إصطرع  :أخرج الحارث بن أبي أسامه عن محمد بن علي، قال) ثالث و ثالثون(، و منھا »دخل النار ھو مبغض ألھل بیت محمد

ھي حسن، فقالت فاطمة : اللَّه علیه و آله يقول ه صلى اللَّه علیه و آله فجعل رسول اللَّه صلىالحسن و الحسین عند رسول اللَّ 
رواه (أن جبريل يعین الحسین، و أنا أحب أن أعین الحسن : إلیك من الحسین، قال تعبین الحسن كأنه أحب: يا رسول اللَّه

الطبرأني و أبويعلي بطرق مختلفه عن  مد و البزار و الطیالسي وروى أح) أربع و ثالثون(، و منھا )في الخصائص الكبري السیوطي
فقال : علیه و آله وأنا نائم على المنامة، فاستسقى الحسن و الحسین، قال دخل على رسول اللَّه صلى اللَّه«: على أنه قال
اللَّه علیه و آله، فقالت فاطمة يا  اللَّه علیه و آله إلى شاة لنا بكى ء فحلبھا فدرت،فجاء الحسن فنحاه النبي صلى النبي صلى
 كأنه أحبھما إلیك،: فنحاه النبي صلى اللَّه علیه و آله، فقالت فاطمة يا رسول اللَّه كانه فحلبھا فدرت ، فجاء الحسن: رسول اللَّه

روى ) خمسن و ثالثون(ا ، و منھ»يوم القیامة أني وإياك و ھذين و ھذا الراقد في مكان واحد: قال ال، ولكنه استسقى قبله، ثم قال
رأيت في كتاب أحمد بن محمد بن «: في الذخائر، قال حدثنا أحمد بن اسرائیل، قال اإلمام أحمد في الفضائل و المحب الطبري

قطرت عیناه قطره، اثواه اللَّه عز و جل  من دمعتا عیناه فینا دمعه او: قال كان الحسین بن على يقول... رحمةاللَّه بخط يده حنبل
  .«لجنةا

  روى الطبرأني و المرويانى و ابن عساكر عن العباس ابن) ست و ثالثون(و منھا 
فإذا راوا الرجل من أھل بیتي قطعوا حديثھم، و الذي  ما بال اقوام يتحدثون،«: عبدالمطلب قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله

من  كنا نلقي النفر: ، و في رواية عن العباس قال»و لقرابتھم مني اإليمان حتى يحبھم  نفسي بیده ال يدخل قلب أمرى ء
واللَّه ال يدخل قلب رجل اإليمان حتى «: فقال قريش و ھم يتحدثون، فیقطعون حديثھم، فذكرنا ذلك للنبي صلى اللَّه علیه و آله

الترمذي و الحاكم  ما رواه) سبع و ثالثون(، و منھا )رواه ابن عساكر و ابن النجار(» لقرابتكم مني و: يحبكم للَّه و لقرابتى و في لفظ
سته لعنھم اللَّه، و كل نبي مجاب، «: اللَّه علیه و قال و البیھقي من شعب اإليمان عن عائشة،رضي اللَّه عنھا أن النبي صلى

اللَّه، و المكذب بقدر اللَّه، و  يذل من اعز المكذب بقدر اللَّه، و المتسلط بالجبروت، فیعز بذلك من اذل اللَّه، و الزائد في كتاب اللَّه، و
 من اعز اللَّه، و المستحل لحرم اللَّه، و المستحل من عترتى ما حرم اللَّه ، و المتسلط بالجبروت، فیعز بذلك من اذل اللَّه، و يذل

احبوا «: لَّه صلى اللَّه علیه و آلهرسول ال روى الترمذي و الحاكم عن ابن عباس قال قال) ثمانیه و ثالثون(، و منھا »التارك لستنى
أنه  اخرج ابن سعد عن على) تسع و ثالثون(، و منھا »بحب اللَّه، و احبوا أھل بیتى بحبى اللَّه لما يغذوكم به من نعمه، و احبونى

: يا رسول اللَّه فاطمة و الحسن و الحسین، قلت خبرنى رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله أن اول من يدخل الجنه انا و«: قال
صلى  و روى الحاكم في التاريخ من حديث أبي سعید رضي اللَّه عنه قال رسول اللَّه) اربعون) ، و منھا»فمحبونا، قال من ورائكم



حرمه االسالم، و حرمتى، و : يحفظ اللَّه له شیئا ثالث من حفظھن حفظ اللَّه له دينه و دنیاه، و من ضیعھن لم«: اللَّه علیه و آله
  .«حرمه رحمى

عباس، رضي اللَّه عنھما، قال قال رسول اللَّه  أخرج الطبراني في معجمه، و البیھقي في الدالئل، عن ابن) واحد و أربعون(و منھا 
 يحیى حیاتي، و يموت مماتي، و يسكن جنه عدن التي غرسھا ربى، فلیوالي ولیاً من بعدي، من سره أن«: صلى اللَّه علیه و آله

فھمى و علمى، فويل للمكذبین بفضلھم من  و لیه، و لیقتد بأھل بیتي من بعدي، فإنھم عترتي، خلقوا من طینتى، و رزقواو الیوال 
 أخرج الطبرأني في المعجم الكبیر عن واثلة رضي) اثنان و أربعون(، و منھا »شفاعتي أمتي، القاطعین فیھم صلتى، ال انالھم اللَّه

رحمتك و مغفرتك و رضوانك على إبراھیم و آل  اللھم إنك جعلت صلواتك و«: ه صلى اللَّه علیه و آلهاللَّه عنه قال قال رسول اللَّ 
  فاجعل إبراھیم، اللھم انھم مني و أنا منھم،

روى » ثالث و أربعون«، و منھا »حسناً و حسیناً  يعنى علیاً و فاطمة و: ، قال»صلواتك و رحمتك و مغفرتك و رضوانك علّي و علیھم
أال أھدي لك ھدية سمعتھا من النبي : لقیني كعب بن عجزه، فقال: أبي لیلى قال اكم في المستدرك عن عبدالرحمن بنالح

و آله فقلنا يا رسول اللَّه كیف الصاله علیكم  سألنا رسول اللَّه صلى اللَّه علیه: اللَّه علیه و آله قلت بلى، قال فأھدي إلي قال صلى
 محمد و على آل محمد، كما صلیت على إبراھیم و على آل إبراھیم إنك حمید مجید، اللَّه للھم صل علىا«: قالوا: أھل البیت،قال

  .«مجید بارك على محمد و على آل محمد، كما باركت على إبراھیم و على آل إبراھیم، إنك حمید
، تعني بالنبي صلى اللَّه علیه و آله عھدك سألتني أمي متى«: روى الترمذي في السنن عن حذيفة قال) أربع و أربعون(و منھا 
دعیني آتي النبي صلى اللَّه علیه و آله فاصلي معه المغرب، و أسأله : مني لھا فقلت ما لي به عھد منذ كذا و كذا، فنالت: فقلت

عته فسمع العشاء، ثم انفلت فتب يستغفر لى ولك فاتیت النبي صلى اللَّه علیه و آله فصلیت معه المغرب، فصلى حتى صلى أن
أن ھذا ملك لم ينزل األرض قط قبل ھذه «: اللَّه لك و ال مك، ثم قال ما حاجتك غفر: من ھذا حذيفة، قلت نعم، قال: صوتي فقال

شباب أھل  ربه أن يسلم على و يبشرنى بان فاطمة سیدة نساء أھل الجنه، و أن الحسن و الحسین سید اللیلة، استاذن
أنما مثل أھل بیتي فیكم «: اللَّه صلى اللَّه علیه و آله روى ابن جرير عن أبي ذر قال قال رسول) نخمس و اربعو(و منھا : »الجنة

و في رواية  ،(رواه الطبراني في الكبیر( » ، و مثل باب حطبه في بني اسرائیل»و من تخلف عنھا ھلك كسفینة نوح، من ركبھا نجا،
أال أن مثل «: النبي صلى اللَّه علیه و آله يقول سمعت:بباب الكعبة يقول للحاكم عن حنش الكناني قال سمعت أباذر، و ھو آخذ

 اخرج الطبراني في) ست و أربعون(و منھا . »قوله، من ركبھا نجا، و من تخلف عنھا غرق أھل بیتي فیكم مثل سفینه نوح من
فإنه من لقي اللَّه عزوجل و ھو يودنا، دخل  إلزموا مودتنا أھل البیت،«: األوسط عن الحسن بن علي، رضي اللَّه عنھما، أنه قال

  ينفع عبداً عمله إال بمعرفة الجنة بشفاعتنا، والذي نفسي بیده، ال
والذي : رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله ، و روى الحاكم في المستدرك عن أبي سعید الخدري رضي اللَّه عنه قال قال»حقنا

و ال  ، و روى الطبراني عن السید الحسن رضي اللَّه عنه ال يبغضنا أحد،»أدخله اللَّه النار النفسي بیده ال يبغضنا أھل البیت أحد، إ
  .«يحسدنا أحد، إال ذيد يوم القیامة عن الحوض بسیاط من نار

  ِمن خَصائِص أھل البیت

لَّه تعالى، المنعم الكريم، قد على أن ال و انطالقاً من كل ما تقدم من شواھد من الكتاب و السنة، فلقد اتفق علماء المسلمین
  الكريم صلى اللَّه علیه و آله بخصائص اختصھم بھا، و بنعم أنعمھا علیھا تفضل، سبحانه و تعالى، على أھل بیت نبیه

في السالم، في : يساوونه في سبعة أشیاء أن أھل بیت صلى اللَّه علیه و آله: روى الطاھر بن عبدالسالم أن الزمخشري قال]
، و في ختم التشھد بالصالة علیه و علیھم، )سالم على آل ياسین: (قوله تعالى لسالم علیك أيھا النبي في التشھد، و فيقوله ا

و ) فاتبعوني يحببكم اللَّه) :، و في المحبة في قوله تعالى)لیذھب عنكم الرجس أھل البیت و يطھركم تطھیرا: (تعالى و في قوله
: و في تحريم الصدقة، و التشريك في الخمس، و في قوله تعالى) القربى لیه أجراً إال المودة فيقل ال أسألكم ع: (في قوله تعالى

علیه و آله في خسمة  ، غیر أن رواية ابن حجر الھیثمي عن الفخر الرازي أنھم يساوونه صلى اللَّه)القربى و للرسول و الذي(
إكراماً لنبیه و ] ».الطھارة و في تحريم الصدقة و في المحبة فيأشیاء، في الصالة علیه و علیھم في التشھد و في السالم و 

  :وجدنا محمد رسول اللَّه، صلى اللَّه علیه و آله و سلم، لعل من أھمھا حبیبه سیدنا و موالنا

  الصالة على أھل البیت

العظیم، سید األولین و اآلخرين، و على جدھم  كان من كرامة أھل البیت عند اللَّه تعالى، أن جعل الصالة علیھم مقرونة بالصالة
  علیه و آله و سلم في كل تشھد، و قد أشرنا من قبل إلى أن الصحابي أفضل األنبیاء و المرسلین صلى اللَّه

وا على النبي، يا أيھا الذين آمنوا صلوا علیه و سلم أن اللَّه و مالئكته يصلون(الجلیل بشیر بن سعد األنصاري بعد نزول اآلية الكريمة 
اللھم صل على » :اللَّه أمرنا أن نصلي علیك، فكیف نصلي علیك، فقال صلى اللَّه علیه و آله قولوا يا رسول: سأل قائالً ) تسلیما

محمد، كما باركت على إبراھیم و على آل إبراھیم  محمد و على آل محمد، كما صلیت على إبراھیم،و بارك على محمد و على آل
  .«كما قد علمتم ید، والسالمفي العالمین إنك حمید مج

) يا أيھا الذين آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما أن اللَّه و مالئكتة يصلون على النبي) (56(و روى البخاري عند تفسیر آية األحزاب 
و  على محمد اللھم صلى«: قولوا: اللَّه، أما السالم علیك فقد عرفناه، فكیف الصالة، قال قیل يا رسول: عن كعب ابن عجزه قال

محمد، كما باركت على آل إبراھیم، إنك و  على آل محمد، كما صلیت على إبراھیم إنك حمید مجید، اللھم بارك على محمد و آل
 يا رسول اللَّه ھذا السالم،و كما صلیت على آل إبراھیم، و بارك على: عنه قال قلنا روى البخاري عن أبي سعید الخدري رضي اللَّه

  .«ل محمد كما باركت على آل إبراھیممحمد و على آ
علیه و آله و نحن في مجلس سعد بن عبادة،  أتانا رسول اللَّه صلى اللَّه: و روى مسلم في صحیحه عن أبي مسعود األنصاري قال

 ه علیه و آلهعلیك يا رسول اللَّه فكیف نصلي علیك؟ قال فسكت رسول اللَّه صلى اللَّ  أمرنا اللَّه أن نصلي: فقال له بشر بن سعد
صل على محمد و على آل محمد، كما صلیت  اللھم: قولوا: حتى تمنینا أنه لم يساله، ثم قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله

محمد، كما باركت على آل إبراھیم في العالمین إنك حمید مجید، و السالم كما قد  على آل إبراھیم، و بارك على محمد و على آل
ابن كثیر في تفسیره، إلى أنه  ، و من ھنا ذھب اإلمام الشافعي، كما يقول)جه مسلم أبوداود و الترمذي و النسائيأخر) «علمتم

  .علیه و آله في التشد االخیر، فان تركه لم تصح صالته يجب على المصلي أن يصلي على رسول اللَّه صلى اللَّه
  علیه، إنما يشمل ه تعالى إلى االمه بالصالةو ھكذا بیّن النبي صلى اللَّه علیه و آله أن أمر اللَّ 

و تشريفاً و توقیراً، ذلك ألن ھذا يعني أن  األمر كذلك بالصالة على أھل بیته في كل تشھد، و في كل صالة، و كفي بھذا تعظیماً 
فقد  شرفھم من شرفه، و من ثمھو من مقام جدھم رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و أن  اللَّه قد قضى بأن مقام أھل البیت إنما

بل أن النبي صلى اللَّه علیه و آله نھى عن  أقامھم النبي صلى اللَّه علیه و آله مقام نفسه في التعظیم و التكريم و التشريف،
 الصالة ال تصلوا على: روى ابن حجر الھیثمي في صواعقه أنه صلى اللَّه علیه و آله قال إفراده بالصالة علیه، دون أھل بیته فقد

ھذا المعنى يقول أبوسلیمان الدارأني رضي  و في» اللھم صل على محمد و آله«: تقولون: و ما الصالة البتراء، قال: البتراء، قالوا
يختم  اراد أن يسال اللَّه حاجه، فلیبدا بالصالة على النبي صلى اللَّه علیه و آله، ثم من«اللَّه عنه، كما جاء في صواعق ابن حجر، 

  الة على النبي صلى اللَّه علیه و آله،بالص
وآلله دون سائر األمه، و لھذا تجب علیه و على آله  أن الصالة على النبي صلى اللَّه علیه و آله حق له و: و يرى ابن قیم الجوزية

يجوّزھا على غیر  و اليوجبھا فال ريب أنه يستحبھا علیه و على آله، و يكرھھا لسائر المؤمنین، أ عند الشافعي و غیره، و من ال



، ھذا إلى أن )عن الصواب (الصالة ھم كاألمة فقد أبعد غاية اإلبعاد  النبي صلى اللَّه علیه و آله و آله، و أما من قال أن آل النبي في
و آله اللَّه علیه  علیه و آله شرع في التشھد السالم و الصالة، فشرع السالم من المصلي على الرسول صلى النبي صلى اللَّه

فإذا قلتم ذلك فقد «: قد ثبت عن النبي صلى اللَّه علیه و آله أنه قال أوالً، و على نفسه ثانیاً، و على سائر عباد الصالحین ثالثاً، و
إال على نفسه و على آله  عبد صالح في األرض و السماء، و أما الصالة فلم يشرعھا النبي صلى اللَّه علیه و آله سلمتم على كل

  اللَّه علیه و آله عن كیفیة الصالة علیه ل ذلك على أن آله ھم أھله و أقاربه، و لما سئل صلىفقط، فد
اللَّه علیه و آله ھي من تمام الصالة علیه و  ، فالصالة على آل النبي صلى»اللھم صل على محمد و على آله محمد«قولوا : قال

آله و سلم  و آله، و يزيده اللَّه بن شرفاً و علواً، صلى اللَّه علیه و على صلى اللَّه علیه توابعھا، ألن ذلك مما تقربه عین النبي
  :تسلیما، و روى ابن حجر الھیثمي عن اإلمام الشافعي أنه قال

 فرض من اللَّه في القرآن أنزله يا أھل بیت رسول اللَّه حبكم

 من لم يصل علیكم ال صالة له كفاكم من عظیم القدر أنكم
ھم ) الزھراء من اإلمام على بن أبي طالب أوالد السیدة فاطمة(المسلمون على أن الحسن و الحسین و ذريتھما  و قد أجمع ھذا

علیھاالسالم،  لھم من اللَّه الصالة و البركة، ألن أحداً من بناته لم يعقب غیر الزھراء، ذرية النبي صلى اللَّه علیه و آله المطلوب
فمن : (فسماه ابنه، و لما نزل قوله تعالى» ابنى ھذا سید أن«علیه و آله في الحسن ابن ابنته فمن انتسب إلى النبي صلى اللَّه 

نبتھل فنجعل لعنة  العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم حاجك فیه من بعد ما جاءك من
فاطمة و الحسن و الحسین رضي اللَّه عنھم و خرج للمباھله، و ھكذا  و آله علیا و فدعا النبي صلى اللَّه علیه) اللَّه على الكاذبین

و من ھذه الذرية  صلى اللَّه علیه و آله في ابناء الزھراء وحدھم، و في ذرية الحسن و الحسین بوجه خاص، انحصرت ذريه النبي
كل سبب و نسب ينقطع يوم القیامة إال «: اللَّه علیه و آله صلى تستمر ذرية النبي صلى اللَّه علیه و آله إلى يوم القیامة، لقوله

المباركة، ھذا و نظراً  و نسبه من اإلمام الحسن و اإلمام الحسین، علیھماالسالم، و ذريتھما الطاھرة ، أي سببه»سببى و نسبى
إنما ھو » أھل البیت«بأن تعبیر  الحسین و ذريتھما، فقد جرى العرف النحصار سببه و نسبه صلى اللَّه علیه و آله في الحسن و

  .نسبه بسیدنا الحسن و سیدنا الحسین، و ذريتھما إلى يوم القیامة صفه لكل من يتصل

  محبة أھل البیت

البیت، ألنھم غصون ھذه الدوحة الماركة، التى  أمر اللَّه سبحانه و تعالى، و أوصى رسوله الكريم صلى اللَّه علیه و آله بحب أھل
  رض، و فرعھا في السماء،أصلھا في األ

في الروح و الجسد، و في السر و العلن، و  والتي اصطفھاھا اللَّه تعالى من بین خلفه، و اصطنعھا على عینه، فبلغت أوج الكمال
ي صحیحه و ف األنبیاء، و الذي يقول متحدثاً بنعمة اللَّه علیه، و إحسانه إلیه، فیما رواه مسلم ذلك ألنھا بضعة أشرف، الخلق،و أكرم

من ولد إسماعیل، و اصطفى قريشاً من كنانة من  إن اللَّه اصطفى كنانة«الترمذي في الجامع الصحیح عن واثلة بن األسقع، 
، ثم ألن مقام أھل البیت من مقام الرسول صلى اللَّه علیه و آله، فھم في كل »ھاشم قريش بني ھاشم و اصطفھاني من بني

ھذا فضالً عن أن حكمه اللَّه في خلفه،  رھم بیوتاً، ألن اللَّه اختار نبیّه من خیر البیوت و أشرفھا،و زمان خیر الناس، و خی عصر
ذرية سید المرسلین صلى اللَّه علیه و آله إلى يوم الدين، تشع بضیائھا على  رحمتة بعباده، و اقتضت أن تستمر بأھل البیت

قومیات و مذاھب شتى كأل البیت،  التاريخ لم يعرف أھل بیت أحبھم الناس منو ترشد بھدايتھا الضالین، و من ثم فإن  العالمین،
 منزلتھم عنداللَّه و الناس، و نظم، و نظم الشعراء الدواوين و القصائد في مديحھم، أحبوھم أحیاء و أموات، فألف العلماء الكتب في

غربھا يصلي للَّه، إال و يذكر رسول اللَّه و آله  ق األرض أووردد الخطباء فضائلھم على المنابر و في المحافل، و ما من مسلم في شر
التسمیه  محمد و على و فاطمة و حسن و حسین، فإن الباعث على: األسماء الشائعة بین الناس بالصالة و التسلیم، ناھیك بھذا

لون،و من كل الطبقات، في كل زمان و الناس من كل جنس و بھا، لم يكن إال للتبرك و التیمن باسماء آل البیت الكرام، الذين أحبھم
  .(من يشاء، واللَّه ذو الفضل العظیم ذلك فضل اللَّه يؤتیه(مكان، 

أحبوا اللَّه لما يغذوكم به من نعمه، و أحبوني » :و قد روى الترمذي و الحاكم عن ابن عباس عن النبي صلى اللَّه علیه و آله أنه قال
و الحسین و  ، و روى اإلمام أحمد و الترمذي أن النبي صلى اللَّه علیه و آله أخذ بید الحسن»لحبي تحب اللَّه، و أحبوا أھل بیتي

، و أخرج الديلمي عن علي عن النبي صلى »القیامة من أحبني و أحب ھذين و أباھما و أمھما كان معي في درجتي يوم«: قال
و  و أخرج ابن عدي» بیكم وحب آل بیته، و على قراءة القرآنحب ن: أوالدكم على ثالث خصال أدبوا«: اللَّه علیه و آله أنه قال

اشدكم حباً ألھل بیتي و أصحابي، و في نفس  أثبتكم على الصراط،: الديلمي عن علي عن النبي صلى اللَّه علیه و آله أنه قال
  الوقت

ال «: النبي صلى اللَّه علیه و آله أنه قال عن فلقد حذر النبي صلى اللَّه علیه و آله من بغض أھل البیت، فقد روى أبوسعید الخدري
فصلى و صام، ثم  لو أن رجالً صفن بین الركن و المقام«: ، و قال صلى اللَّه علیه و آله»اللَّه النار يبغضنا أھل البیت رجل إال أدخله

  .«لقى اللَّه و ھو مبغض آلل محمد صلى اللَّه علیه و سلم، دخل النار
محبة النبي صلى اللَّه علیه و آله ألھل البیت، و  رة النبوية الشريفة باألمثلة التي ال تعد و ال تحصى علىھذا و تمتلى ء كتب السی

الناس علیه،  وسعت الرحمة للقريب و البعید، إنما كانت أكثر رحمة و عطفاً على أھل بیته و أعز بدھي أن نفس النبي الزكیة التي
النبي صلى اللَّه علیه و آله إذا أراد سفراً، فاخر بیت يخرج منه،  ن ابناءه و نباتة، فلقد روى أنو خاصة فاطمة البتول، البقیة الباقیة م

والحسین على فخذه  رجع من سفره، فاول بیت يدخله بیتھا، يجلس فیه، و يضع الحسن على فخذه االيمن، بیت فاطمة، و إذا
كما كان من عادته صلى اللَّه علیه و آله أن يبیت عندھم حینا  ن يديه،االيسر، يقبل ھذا مرة، و ذاك مره، و يجلس علیا و فاطمه بی

اللَّه علیه و  االطفال بنفسه و أبواھما قاعدأن، و قد روى أن الحسین قد ركب على ظھر جده النبي صلى بعد حین، و يتولى خدمه
ما فرغ من الصالة و ضعه في حجره، فكان يدخل خفیفا، و ل آله و ھو ساجد في الصالة، فرفعه النبي صلى اللَّه علیه و آله رفعا

اللَّه علیه و  ، و سار النبي صلى»اللھم إني أحبه فأحبه«: اللَّه علیه و آله يضمه و يقبله و يقول اصابعه في لحیته، و النبي صلى
و نعم الراكب «: لیه و آلهغالم، فقال النبي صلى اللَّه ع نعم المركب ركبت يا: آله مرة، و ھو يحمل الحسین، فقابله رجل فقال

شفاف قلبه  اللَّه علیه و آله يوماً من بیت عائشة فمر ببیت فاطمه فسمع الحسین يبكي فمس بكاؤه ، و خرج النبي صلى»ھو
آله  يوذيني، و في ذات يوم بینما كان النبي صلى اللَّه علیه و ألم تعلمي أن بكاءه: صلى اللَّه علیه و آله فھرع إلى فاطمة و قال لھا

و  في مسجده الشريف ، جاء الحسن و الحسین إلى جدھما، و علیھما قمیصان أحمران، و يعثران يخطب و يعظ المسلمین
فأخذھما و عاد إلى المنبر، و ھو يضمھما و  يقومان، فلم يتمالك النبي صلى اللَّه علیه و آله نفسه، و ترك الوعظ و نزل الیھما

  .(إنما أموالكم و أوالدكم فتنه: (اللَّه العظیم ل صدقيشمھما ثم وضعھما في حجره، و قا
ال يتجزأ من الحب لسیدنا رسول اللَّه  و ھكذا كان من البدھي أن يكون حب أھل البیت، كما يقول األستاذ حسین يوسف، جزءاً 

  و ال صلى اللَّه علیه و آله و من الحب للَّه تعالى،
في نفس الوقت ال يكن ألھل البیت الشريف،  و يحب رسوله صلى اللَّه علیه و آله و ھويعقل أن يزعم زاعم أنه يحب اللَّه تعالى 
فقد  صلى اللَّه علیه و آله منھم، نفس الحب و نفس اإلجالل و التقدير و العظیم، و لھذا الذين ھم منه صلى اللَّه علیه و آله و ھو

أن كراھیه أھل البیت داللة قاطعه على فساد  اللَّه و رسوله، كماكان حب أھل البیت داللة على سالمه العقیدة و صدق االيمان ب
بقوله  و رسوله، و يوكد سیدنا و موالنا رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله ھذه المعاني العقیدة و مرض القلب، و العبد عن اللَّه

، ولیس من شك في أن »ال يبغضھم أال منافق ال يحب أھل البیت أال مؤمن، و:الشريف، فیما يروى ابن عساكر من حديث ابن عمر
 و المرسلین صلى اللَّه علیه و آله و شھادة منه صلى اللَّه علیه و آله باإليمان من ھذا الحديث الشريف بشرى من سید األنبیاء

ض، بظلمات بعضھا فوق بع لمحبى أھل البیت، و فیه في نفس الوقت حكم قاطع بالنفاق على مبغضیھم، فھو المحجوبون



، و قد كتب اللَّه علیھم الشقاوة، و جعلھم من أصحاب »نوراً فما له من نور و من لم يجعل اللَّه له«المحرمون من ھدايه اللَّه و نوره 
ال يبغضنا أھل البیت أحد، اال » :فلقد روى الحاكم عن أبي سعید الخدري عن رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله أنه قال الجحیم،
  .«لَّه النارادخله ال

فقال،محذراً من إيذاء أھل البیت أو ظلمھم أو االستخفاف  و يزيد سیدنا رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله ھذا المعنى بیاناً و وضوحاً،
يجازه  ظلم أھل بیتي و آذاني في عترتي، و من اصطنع صنیعیه إلى أحد من ولد عبدالمطلب،و لم حرمت الجنه على من«بحقھم 

اللَّه علیه و آله تاكیداً قاطعاً، صله اإليمان بحب أھل  ، ثم يؤكد النبي صلى»ا، فأنا أجازيه علیھا غداً، إذا لقیني يوم القیامةعلیھ
ال يدخل قلب  و الذي نفسي بیده«فیقول، كما جاء في نور األبصار في مناقب آل بیت النبي المختار،  البیت الطاھرين المطھرين،

ھو السبیل لرعايه اللَّه تعالى لصاحبه، و الكفیل بحفظه  ، فضالً عن أن حب أھل البیت إنما»حبكم للَّه و رسولهرجل اإليمان حتى ي
اللَّه علیه و آله  يوم الدين على الصراط، و شفاعه النبي صلى اللَّه علیه و آله، و في ھذا يقول صلى في الدين و الدنیا، و ثباته

و قال » اللَّه له شیئاً، حرمة اإلسالم و حرمتي و حرمة رحمي ينه و دنیاه، و من ضیعھن لم يحفظثالث من حفظھن حفظ اللَّه له د«
ألمتي من أحب أھل  شفاعتي«: ، و قال صلى اللَّه علیه و آله»أثبتكم على الصراط أشدكم حباً ألھل بیتي» :صلى اللَّه علیه و آله

  .«بیتى
أرقبوا «: الصديق رضي اللَّه عنه أنه قال ت و توقیرھا، ففي البخاري عن أبي بكروھكذا أكثر السلف الصالح من محبة أھل البی

 و الذي نفسي بیده لقرابة رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله أحب إلّي أن أصل من محمداً صلى اللَّه علیه و آله في أھل بیته،
و الذي «: عنھا عن أبي بكر الصديق أنه قال عائشة رضي اللَّه، وروي البخاري و مسلم و أبوداود و الترمذي و النسائي عن »قرابتي

علیه  ، و ھكذا كان لقرابة رسول اللَّه صلى اللَّه»علیه و آله أحب إلي أن أصل من قرابتي نفسي بیده لقرابة رسول اللَّه صلى اللَّه
يقسم باللَّه، و ھو صادق، أن قرابة رسول اللَّه  و آله عند الخلیفه األول من التعظیم و األكبار ما لم يكن ألحد غیرھم، فالصديق

  .قرابته، و أنه يحب أن يصلھم اكثر مما يصل قرابته صلى اللَّه علیه و آله أحب إلیه من
أقربائه األدنین، و من أقواله في قرابة  و كان الفاروق عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه يؤثرھم على جمیع المسلمین، بل على

تحببوا  :عیادة بني ھاشم فريضة، و زيارتھم نافلة، و أخرج الدار قطني عن ابن الخطاب أنه قال أن: لى اللَّه علیه و آلهرسول اللَّه ص
: ، و في روايه»شرف إال بواليه على بن أبي طالب إلى األشراف و توددوا، و اتقوا على أعراضكم من السفله، و اعلموا أنه ال يتم

و روى الحاكم » األباطیل المنزلة، الوالية لرسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و ذريتة فال تذھبن بكم رف وأيھا الناس إن الفضل و الش«
يا فاطمة، و اللَّه ما رأيت أحداً أحب إلى «: اللَّه عنھا، فقال في المستدرك عن عمر رضي اللَّه عنه أنه دخل على فاطمه، رضي

  .«آله أحب إلّي منك ك، واللَّه ما كان أحد من اللناس بعد أبیك صلى اللَّه علیه واللَّه علیه و آله من رسول اللَّه صلى
حرب، لیسلم قبل أن تدخل جیوش اإلسالم  بأبي سفیان بن -عم النبي صلى اللَّه علیه و آله -و في فتح مكة، و قد أتى العباس

العباس بأبي  اللَّه الذي أمكن منك بغیر عقد و ال عھد، ثم أسرعأبوسفیان عدو اللَّه، الحمد  :مكة، فما أن رآه الفاروق عمر حتى قال
يا رسول اللَّه، ھذا أبوسفیان قد أمكن اللَّه منك بغیر عقد : فقال سفیان إلي رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، و لحق بھما الفاروق

مھالً يا عمر، : العباس فلما أكثر عمر في شأنه، قاليا رسول اللَّه إني قد أجرته، : أضرب عنقه، فقال العباس و ال عھد، فدعني
مھالً يا : ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف، فقال عمر ما قلت ھذا،) رھط عمر(فواللَّه أن لو كان من رجال بني عدى 

  أن فتإلسالمك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسالم الخطاب لو أسلم، و ما بي إال أني قد عر عباس، فواللَّه
  .إسالمك كان أحب إلى رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله من إسالم الخطاب

القضايا الفقھیة، و من كلماته المأثوره في اإلمام  و كان الفاروق يجل اإلمام على كل اإلجالل، و يستشیره في كثیر من المشاكل و
لحبه و  ، و يقدم لنا الفاروق صورة جلیة»عظلة لیس لھا أبوحسنأعوذ باللَّه من م«، و »عمر لوال علي لھلك«علي قوله المشھور 

مصاھرة، يروي األئمة أحمد و ابن سعد و البیھقي و  تعظیمه و توقیره ألھل البیت، و رغبته الصادقة في أن يرتبط بھم بنسب و
بن  ر أھل البیت و غیرھم، أن عمرابن راھويه و ابن حجر الھیثمي و أبونعیم بسند من أكاب الحاكم و الطبراني و الدار قطني و

فاطمه الزھراء، بضعة رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله،  الخطاب تقدم إلى علي كرم اللَّه وجھه طالباً الزواج من ابنته أم كلثوم، بنت
صحبتھا ما أرصد،  ن حسنإنه و اللَّه ما على وجه األرض من يرصد م: بناته لولد أخیه جعفر، قال له عمر فلما أجابه على بأنه حبس

أال : اللَّه عنه أنه أتى المھاجرين و األنصار، فقال فوافق علي، بعد أن استشار الحسن و الحسین، و قد بلغ الفرح بعمر رضي
 و آله، إني سمعت أمیرالمؤمنین، فقال بأم كلثوم بنت علي وابنه فاطمه بنت رسول اللَّه صلى اللَّه علیه تھنئوني، فقالوا بمن يا

، فأحببت أن يكون »القیامة، إال ما كان من سببي و نسبي كل نسب و سبب ينقطع يوم«: رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله يقول
إلى علي  أن عمر بن الخطاب خطب: ، و في رواية أخرى لإلمام أحمد»اللَّه علیه و آله سبب و نسب بیني و بین رسول اللَّه صلى

كل «: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله يقول إني لم أرد الباه، و لكني: تل علي بصغرھا، فقالبن أبي طالب أم كلثوم فاع
 خال سببي و نسبي، كل ولد أب فان عصبتھم ألبیھم ما خال ولد فاطمة فإني أنا أبوھم و سبب و نسب منقطع يوم القیامة ما

دعاه زيداً، عاش حتى صار رجالً و مات، و قد  صلى اللَّه علیه و آله بولد ، و قد تم الزواج ورزق الفاروق من حفیدة النبي»عصبتھم
أھالً  لو لم يكن لھا«: سمعت أباجعفر محمد الباقر يذكر تزويج علي ابنته من عمر، و يقول :أخرج الدار قطني عن أبي حنیفه أنه قال

ال تصنعه ألحد من أصحاب ) يعني من التعظیم ) ى شیئاً إنك تصنع بعل: ،ھذا و قد روي أنه قیل لعمر بن الخطاب»لما زوجه إياھا
  «إنه موالي«: فقال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله

من كنت مواله فعلى مواله اللھم وال من  » :لعل الفاروق يقصد حديث غدير خم، و فیه قال النبي صلى اللَّه علیه و آله لعلى]
  [.«ھنیئا لك يا ابن أبي طالب اصبحت و امسیت مولى كل مومن و مومنه» :فلقیه عمر فقال» وااله، و عاد من عاداه

البلدان عدة روايات عن العطاء في خالفة عمر بن  ھذا و كان الفاروق عمر، ال يساوى أحداً بأھل البیت، روى البالذري في فتوح
 حويرث بن نقیذ أن عمر ابن الخطاب رضي اللَّهابن سعد عن الواقدي بسنده عن جبیر بن ال الخطاب رضي اللَّه عنه، منھا ما رواه

تقسیم كل سنة ما اجتمع إلیك من مال،  :عنه استشار المسلمین في تدوين الديوان، فقال له علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه
ن أخذ ممن لم يأخذ أرى ماالً كثیراً يسع الناس و إن لم يحصوا حتى يعرف م: عنه و ال تمسك منه شیئاً، و قال عثمان رضي اللَّه

دونوا ديواناً، و جندوا جنداً، فدون ديواناً و  أن ينشر األمر، فقال الولید بن ھشام بن المغیرة، قد جئت الشام فرأيت ملوكھا قد حسبت
 ناساكتبوا ال: أبي طالب و مخرمة بن نوفل و جبیر بن مطعم، و كانوا من لسان قريش فقال جند جنداً، فأخذ بقوله فدعا عقیل بن

قومه ثم عمر وقومه على الخالفه، فلما نظر  ، أتبعوھم أبابكر و)رھط النبي صلى اللَّه علیه و آله(على منازلھم، فبداوا بني ھاشم 
وضعه اللَّه  ولكن ابدأا بقرابه النبي صلى اللَّه علیه و آله األقرب فاالقرب حتى تضعوا عمر حیث وددت و اللَّه أنه ھكذا،: إلیه عمر قال

اللَّه علیه و آله و خلیفه أبي بكر، و أبوبكر خلیفه رسول  أنت خلیفه رسول اللَّه صلى: فقالوا) رھط عمر(، فجاءت بنوعدي ...الىتع
األكل على ظھري، و  بخ بخ بني عدي، أردتم: آله فلو جعلت نفسك حیث جعلك ھؤالء القوم الذين كتبوا، قال اللَّه صلى اللَّه علیه و

علیكم الدفتر، يعنى و لو تكتبوا آخر الناس، أن لى صاحبین سلكا  كم، ال واللَّه حتى تأتیكم الدعوة، و أن يطبقأن أھب حسناتي ل
بمحمد صلى اللَّه علیه و آله فھو  خولف أبي، واللَّه ما أدركنا الفضل في الدنیا، و ما نرجو الثواب على عملنا، إال طريقاً فإن خالفتھما

  .«...ب، ثم األقرب فاالقربشرفنا، و قومه اشرف العر
الدواوين، دعا بمخرمة بن نوفل و جبیر بن  لما ھم عمر بن الخطاب في سنه عشرين بتدوين: و منھا ما روى عن الشعبي قال

  فكتبوا بني ھاشم، ثم اتبعوھم أبابكر وقومه، ثم عمر وقومه، فلما مطعم، فأمرھما أن يكتبا الناس على منازلھم،
كذا، إبدأوا باألقرب فاألقرب، ثم ضعوا عمر بحیث  وددت أني في القرابة برسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله: ب قالنظر عمر في الكتا

لما ذون : ، و روى عن محمد بن عجالن قال»و صلتك رحم«: عبد المطلب على ذلك، و قال وضعه اللَّه تعالى، فشكره العباس بن
، و »إمامنا، فبرھطه نبدأ، ثم باألقرب و األقرب ال، إن رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله«: ، قالبنفسك: بمن نبدا: الدواوين، قالوا عمر

: قال لما وضع عمر الديوان استشار الناس، بمن يبدأ، فقالوا إبدأ بنفسك،«: عن أبیه قال روي عن سفیان الثوري عن جعفر الصادق
  .«بھم صلى اللَّه علیه و آله فبدأ ال، و لكن أبدأ باألقرب فاألقرب من رسول اللَّه

لما أجمع عمر على تدوين الديوان و : قالوا و منھا ما روي عن ابن سعد عن الواقدي بسنده عن الزھري عن سعید عن قوم آخرين
 استووا فيثم األقرب فاألقرب برسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، فكان القوم إذا  ذلك في المحرم سنه عشرين، بدأ بني ھاشم،

سعد بن معاذ من األوس ثم األقرب فاألقرب  إبدأوا برھط: القرابة قدم أھل السابقه، ثم انتھى إلى األنصار فقالوا بمن نبدأ فقال



السوابق و المشاھد من الفرائض و كان أبوبكر قد سوى بین الناس في القسم، فقیل  لسعد، و فرض عمر ألھل الديوان، فقدم أھل
فبدأ بمن شھد بدراً من المھاجرين و  ال أجعل من قاتل رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله كمن قاتل معه،: قالفي ذلك، ف لعمر

كل سنه، حلیفھم و موالھم معھم بالسواء، و فرض لمن كان له إسالم  األنصار، و فرض لكل رجل منھم خسمة اآلف درھم في
إال الحسن و  د أربعه اآلف درھم، و فرض ألبناء البدريین ألفین ألفین،مھاجرة الحبشة ممن شھدوا أح كإسالم أھل بدر و من

علیه و آله ففرض لكل وأحد منھما خمسة اآلف و فرض  الحسین فإنه ألحقھما بفريضة أبیھما لقرابتھما برسول اللَّه صلى اللَّه
  .اللَّه صلى اللَّه علیه و آله للعباس خمسة اآلف لقرابته برسول

صاحبیه، فھو من بني عبد مناف، و ھو صاحب  یفة الثالث، عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه، فأقل حباً آلل البیت منو لم يكن للخل
 ابنتیه، و من ثم فقد سمي بذي النورين، غیر أن األحداث سرعان ما باعدت بینه و بین رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و زوج

  یة، و إن ظل الحب و االحترام متبادالً علي، بسبب و شايات بطانته من بني أم
للدفاع عن عثمان، و قد أصیب الحسن بسھم  بین عثمان و آل البیت، و آية ذلك أن اإلمام علي أرسل ولديه، و الحسن و الحسین،

ل النبي حان، فحین انتقل الحكم من الخلفاء الراشدين إلى األمويین، أعداء آ فخضبه الدم، و شج قنبر مولى علي، و على أي
علیه و آله ما ال يقبله خلق أو دين، و ما ال يرضاه  اللَّه علیه و آله، قلبوا لھم ظھر المجن، و فعلوا بعترة رسول اللَّه صلى اللَّه صلى

 إنسان، من أية ملة كان، و إلى أي جنس ينتمي، و بأي مذھب سیاسي يدين، و كانت كارثة مسلم، بل ما ال يرضاه إنسان، أي
علیه السالم، و مع ذلك فقد كان من بني أمیه  مذبحة كربالء، و األمر الذي سنناقشه في كتابنا عن موالنا اإلمام الحسین،الكوارث 

 الذي اشتھر بحب آل البیت، والذي قال لعبد اللَّه بن الحسن المثنى، حفید اإلمام علي، ھؤالء الخلیفة الراشد عمر بن عبدالعزيز
أزھد « : حین ذكر الزھاد عنده، قال ، و»أھل بیت أحب إلي منكم، و ألنتم أحب إلي من أھل بیتي واللَّه ما على ظھر األرض»

أبطل تلك الفعلة الدنیئة التي جرى علیھا في حاجه له، فلما قضى حاجته  ، ثم سرعان ما»الناس في الدنیا علي بن أبي طالب
، و روى أبوالفرج »بابي ه، فانى استحى من اللَّه أن يراك علىكانت لك حاجه فارسل إلى احضر، أو اكتب لى ورق إذا«: قال له

الحسن دخل على عمر بن عبدالعزيز، و ھو حديث السن له وفره،  األصبھاني األموي عن سعید بن إبان القرشي أن عبداللَّه بن
فلما خرج  ھا عندك للشفاعة،قضى حوائجه ثم أخذ ُعكنه من ُعكنه فغمزھا حتى أوجعه، و قال أذكر فرفع مجلسه و أقبل علیه و

إنما «أسمعه من في رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله  إن الثقة حدثني حتى كأني: المه قوله و قالوا فعلت ھذا بغالم حدث، فقال
  ، و أنا أعلم أن فاطمه لو كانت حیه لسرھا ما»يسرھا فاطمة بضعة مني يسرني ما

بني ھاشم إال وله شفاعه، فرجوت أن أكون  إنه لیس أحد من«: نه، و قولك ما قلت، قالفما معنى غمزك بط: فعلت بابنھا، قالوا
عامله بالمدينه أن أقسم في ولد على من فاطمة، رضوان اللَّه علیھم،عشرة  إنه كتب بعد ذلك إلى« ، و قیل »في شفاعة ھذا

  .«فطالما تخطتھم حقوقھم اآلف دينار،
مقاتل «فھناك أبوالفرج األصفھاني صاحب كتاب  فر قلیل جداً من األمويین كانوا يحبون آل البیت،و ھناك، غیر عمر بن عبدالعزيز، ن

كان يكره ما  النبي صلى اللَّه علیه و آله، و ھناك الشاعر عبداللَّه أبوعدي المعروف بالعبلى، و و كان أموياً محباً آلل بیت» الطالبیین
و ھناك معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفیان، و قد  يظھر اإلنكار، فشرده األمويون،يجري علیه بنوامیه من سب اإلمام علي، و 

إن جدي «فیھا  أنه لما بويع بالخالفة، بعد أبیه يزيد، صعد المنبر فخطب خطبة طويلة جاء» الحیوان حیاة«نقل عنه الدمیري في 
من رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و عظیم فضله و  قرابتهمعاوية قد نازع في ھذا األمر من كان أولى به منه و من غیره، ل

ابن عم  و أشجعھم قلباً، و أكثرھم علماً، و أولھم إيماناً، و أشرقھم منزلة، و أقدمھم صحبة، سابقته، أعظم المھاجرين قدراً،
، سیدي شباب أھل الجنه، و أفضل األمة والحسین الرسول صلى اللَّه علیه و آله و أخوه، و صھره و زوج ابنته، و أبوسبطیة الحسن

فتقلد  معاوية معه ما تعلمون، و ركبتم معه ماال تجھلون، ثم انتقلت الخالفه إلى أبي يزيد، من الشجرة الطیبة الزكیة، فركب جدي
ه بما استحل من آله فركب ھواه، و تجرأ على اللَّ  أمركم لھوى أبیه، و كان غیر خلیق بالخالقة على أمة محمد صلى اللَّه علیه و

: قال علیه و آله فقلت مدته و انقطع أثره، و ضاجع عمله، و صار حلیف حفرته رھین خطیئته، ثم حرمة أوالد رسول اللَّه صلى اللَّه
و لما نزل من على المنبر وبخه أقاربه، و  ،«فشأنكم أمركم فخذوه، و من رضیتم فولوه، فلقد خلعت بیعتي من أعناقكم، والسالم

» عمر المقصوص«، و قال األموال لمعلمه و مؤدبه »وددت و اللَّه ذلك: بخبرك، فقال لیتك كنت حیضته و لم أسمع«: له أمه قالت
  .علمته حب علي و أوالده، و أخذوه فدفنوه حیاً، ثم دسوا السم لمعاوية فمات أنت

و إن كان بعضھم أخف علیھم من بعض، بینما  شیعتھم، و انتقل الحكم الى العباسیین الذين فاقوا األمويین تنكیالً بأھل البیت و
  ھناك من كان في

العترة الطاھرة، و إنما كانوا، و الحمداللَّه،  جانت آل البیت، و قلیل ما ھم، غیر أن المسلمین لم يكونوا على دين ملوكھم في بغض
علیه،  ن في كربالء، كانت قلوبھم معه و سیوفھمتقديسھم، حتى الذين قاتلوا اإلمام الحسی على دين نبیّھم في حب آل البیت و

ابناء الزھراء البتول، و يتشیعون لھم، و من أمثلة ذلك  بل حتى الوالة و الموظفون عند الخلیفة كانوا يؤمنون في قرارة أنفسھم بحق
ابن «قد كلف  خیفه المتوكل كانيحكمون باسم الخلیفة المأمون و قلوبھم مع آل البیت، و منھا أن ال أن الطاھرين في خراسان كانوا

المتوكل معروف بإغراقه في العداوه لإلمام علي و أوالده،  بتأديب ولده المعتز باللَّه، و كان ابن السكیت يكتم تشیعه ألن» السكیت
بن السكیت يتمالك ا أم الحسن و الحسین، فلم) المعتز و المؤيد(أيھما أحب إلیك، ابناي ھذان : المتوكل و في ذات يوم قال له

و من ابنیك، فأمر المتوكل أن يخرجوا لسانه من قفاه، ففعلوا و  و اللَّه إن قنبر خادم علي بن أبي طالب خیر منك«نفسه أن قال له 
  .مات

عمان علیه و آله، فلقد اشتھر اإلمام أبوحنیفة الن و كان أئمة المذاھب األربعة من أكثر الناس حباً آلل بیت رسول اللَّه صلى اللَّه
واحدة، كان  الطائفة لھم، حتى نقل أنه بعث إلى بعض المستترين منھم اثني عشر ألف درھم دفعة بحب آل البیت و بذل األموال

كان اإلمام مالك من محبي آل البیت، و قیل إنه أفتى بخلع  يأمر أصحابه برعاية أحوالھم، و اقتضاء آثارھم، و واإلقتداء بأنوارھم، و
  كرھاً، و ال بیعة المكره وم بايعوهالمنصور ألن الق

العابدين،و حمل األموال إلیه، كما أفتى بالخروج  أن أباحنیفة أفتى بنصرة زيد بن علي زيد» أھل البیت«يرى ابن مغنیه في كتابه ]
 ، و يذھب إلىالمنصور، فضرب بالسیاط و حبس و عذب، و أخیراً سقاه المنصور السم فمات مع إبراھیم بن عبداللَّه الحسن لحرب

ضرب أبي حنیفة بسبب رفضه تولى  أن ضرب أبي حنیفة بسبب رفضه تولى منصب القضاء قول غیر مقبول، ذلك ألن طلبھم إياه أن
يدل على التعظیم، و ضربه بالسیاط يدل على التحقیر، فكیف يمكن  منصب القضاء قول غیر مقبول،ذلك ألن طلبھم إياه للقضاء

فالتنكیل إذن كان لغاية  عرض الخلفاء علیه القضاء لیسكت و ينصرف عن حب آل البیت، فلما أبي نكلوا به، ربما التوفیق بینھما، و
، ھذا و قد كان .]المعارض، و لیس من أجل امتناعه عن القضاء سیاسیة و ھي صرفه عن حب آل البیت الذين كانوا يمثلون الحزب

الصواعق، و أبونعیم  الصادق، فیما يرى الكثیرون من أمثال، ابن حجر الھیثمي في من تالمذة اإلمام جعفر اإلمامان أبوحنیفة و مالك
  في حلیه األولیاء، و ابن الصباغ في الفصول، و الشبلنجي في

ألھل البیت أشھر من أن يذكر، و قد أغرق في ھذا  نور األبصار، و الشیخ سلیمان في الینابیع و غیرھم، و أما اإلمام الشافعي فحبه
  :من شعره في آل البیت الطاھرين حتى نسبه الخوارج إلى الرفض، و الحب

  :قال -1
  من ال يصلي علیكم ال صالة له القدر أنكم كفاكم من عظیم يا أھل بیت رسول اللَّه حبكم ·
  له من ال يصلي علیكم ال صالة علیكم ال صالة له من ال يصلي فرض من اللَّه في القرآن أنزله ·

  :و قال -2
فلیشھد الثقالن أني  أن كان رفضاً حب آل محمد الحجیج إلى منى سحراً إذا فاض كباً قف بالمحصب من منييا را ·

  رافضي
  فلیشھد الثقالن أني رافضي فلیشھد الثقالن أني رافضي الفرات الفائض فیضاً كملتطم و اھتف بقاعد خیفھا و الناھض ·

  :و قال -3
  العباد فإنني أرفض إذا كان حب الولى رفضاً  لكن تولیت غیر شك قالوا ترفضت قلت كال ·



  العباد فإنني أرفض فإنني أرفض العباد ھادى حب إمام و خیر ما الرفض ديني و ال اعتقادي ·
  :و قال -4

و لعنته  ربي على آل الرسول صالة ھربت إلى المھیمن من أناس ھذا يقال تجاوزوا يا قوم إذا في مجلس ذكروا علیاً  ·
  لتلك الجاھلیة

و لعنته لتلك  الجاھلیة و لعنته لتلك يرون الرفض حب الفاطمیة الرافضیة فھذا من حديث شبلیه و فاطمة الزكیة و ·
  الجاھلیة

و كتمھا أعداؤه حنقاً، و مع ذلك شاع منھا ما  ماذا أقول في رجل، أسر أولیاؤه مناقبة خوفاً،: و سئل الشافعي عن اإلمام علي فقال
  .مأل الخافقین

فال شك أن فضائل أھل » فضائل الصحابة» مشحون بفضائل علي، أما كتابه» مسند أحمد«مام أحمد بن حنبل، فكتابه و أما اإل
  البیت تمثل الجزء األكثر

في طبعة  1247إلى  878من رقم ) حديثاً  565تتضمن ) 728 -528(منه، و خاصة فضائل اإلمام على التي تشغل مائتي صفحه 
و عشرين صفحه عن السیدة فاطمه الزھراء و اإلمام الحسن و اإلمام  إلى جانب ما يقرب ما مائة) م 1983جامعه أم القرى عام 

كبیراً في فضائل أھل الیت، و أن  خديجة الكبرى و العباس و ولده عبداللَّه رضي اللَّه عنھم،و يقال أنه ألف كتاباً  الحسین وجدتھما
أنه تتلمذ على يد اإلمام موسى الكاظم، و قد ورد عن اإلمام أحمد أنه  و نقل نسخه منه كانت في خزأنه مشھد اإلمام بالنجف،

خصائص أمیرالمؤمنین علي بن » ، ھذا و قد ألف اإلمام الحافظ النسائي كتاباً سماه»ألحد من الفضائل ما جاء لعلي ما جاء: قال
  .«أبي طالب

رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله بال فاصل، و قد  بعد سیدنا و موالنا و خالصه األمر أن حب آل البیت عند المسلمین و منزلتھم تأتي
إذا  أمه، أما إذا مس مقام رسول أو أحد أھل بیته، فإنه يثور و يضحي بالنفس و النفیس، و يتغاضى المسلم عمن يشتم أباه و

آله، و في علوم أھل الیت و شمائلھم فإنھم لم يرثوا  التمسنا تفسیراً لذلك لوجدناه في كتاب اللَّه و سنه رسوله صلى اللَّه علیه و
النبي  شرف اإلنتساب إلیه فحسب، و إنما ورثوا علومه و شمائله، و أحب الخلق عند المسلم بعد عن النبي صلى اللَّه علیه و آله

امره أو اتصف ببعض صفاته، فكیف علومه أو عمل بأو صلى اللَّه علیه و آله من أحبه النبي صلى اللَّه علیه و آله أو حفظ شیئاً من
 من ثم فقد قال القرطبي، على دينه و شريعته ، و من ثم فقد قال القرطبي إن األحاديث بأقرب وأمنائه على دينه و شريعته، و

في محبتھم، وجوب الفرائض التي ال عذر ألحد  الشريفة إنما تقضى بوجوب احترام آل النبي صلى اللَّه علیه و آله و توقیرھم و
البغوي و الشافعي أن محبة آل البیت من فرائض الدين، و ھكذا كان من حق أھل البیت  التخلف عنھا، و قد صرح األئمة البیھقي و

رسوله، و من أحب اللَّه و رسوله، و من  المسلمین أن يحبوھم، و لو كانوا على غیر قدم االستقامة، ألنھم بیقین يحبون اللَّه و على
» نعیما«، و استدل علیه بان »المنن الكبرى«المعنى ذھب العالمة الشعراني في  وله ال يجوز بغضه، و إلى ھذاأحب اللَّه و رس

ال تلعنوا نعیماً، فإنه «: علیه و آله إقامة الحد علیه كلما شرب الخمر، فصار بعض الناس يلعنه، فقال لھم النبي صلى اللَّه تكررت
  من إقامه الحد على أحد األشراف أن نه اليلزم، فعلم من ذلك أ»يحب اللَّه و رسوله

على كر السنین و مر األعوام، و نرى إجماعاً من  نبغضھم، بل إقامة الحد علیه إنما ھو محبه و تطھیر له، و انطالقاً من كل ھذا، و
يجادل  جاھل أو محروم، و الالبیت و استشعار محبتھم و إعالن فضیلتھم، ال يشذ عن ذلك إال  أھل الحق و اإليمان على توقیر أھل

من حق : علیاً الخواص رضي اللَّه عنه يقول سمعت سیدي: »المنن الكبري«في ذلك إال شقي أثیم، يقول العالمة الشعراني في 
اللَّه  لحم رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و دمه الكريمین فیه بضعة من رسول اللَّه صلى الشريف علینا أن نفديه بأرواحنا لسريان

  .«صلى اللَّه علیه و آله كحرمة جزئه حیاً على حد سواء علیه و آله و للبعض في اإلجالل و التعظیم و التوقیر ما للكل، و حرمة جزئه
أنھم يحبون أھل بیت رسول اللَّه صلى اللَّه  و من أصول أھل السنة و الجماعة: »العقیدة الواسطیة«و يقول اإلمام ابن تیمیة في 

أھل  أذكركم اللَّه في: »غديرخم«وصیة رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله حیث قال يوم  و آله و يتولونھم، و يحفظون فیھمعلیه 
و قد  -قال صلى اللَّه علیه و آله للعباس عمه ، و)رواه مسلم (بیتى، أذكركم اللَّه في أھل بیتى، أذكركم اللَّه في أھل بیتي 

علیه  ، وقال صلى اللَّه»و الذي نفسي بیده ال يؤمنون حتى يحبوكم للَّه و لقرابتي«- ھاشم جفو بنياشتكى إلیه أن بعض قريش ي
من كنانة قريشاً، و اصطفى من قريش بني  إن اللَّه اصطفي بني إسماعیل، و اصطفي من بني إسماعیل كنانة، و اصطفي«و آله 

  .«ھاشم
صلى اللَّه علیه و آله لھم من الحقوق ما يجب  آل بیت رسول اللَّه«ما نصه  - برىو ھو في الوصیة الك -و قال ابن تیمیة في الفتاوي

آله فقال  الخمس و الفي ء، و أمر بالصالة علیھم، مع الصالة على رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و رعايتھا، فإن اللَّه جعل لھم حقاً في
حمید مجید، و بارك على محمد و آل محمد، كما  ى آل إبراھیم إنكقولوا اللھم صل على محمد و على آل محمد، كما صلیت عل: لنا

آل محمد ھم الذين حرمت علیھم الصدقة، ھكذا قال الشافعي و أحمد بن حنبل و  و -»باركت على آل ابرام إنك حمید مجید
، وقد قال اللَّه »مد و ال الل محمدلمح أن الصدقة ال تحل«: العلماء رحمھم اللَّه، فان النبي صلى اللَّه علیه و آله قال غیرھما من
 ، و حرم اللَّه علیھم الصدقة ألنھا أوساخ الناس، و في المسانید و»و يطھركم تطھیرا إنما يريد اللَّه لیذھب عنكم الرجس(في كتابه 

خلون الجنة حتى الذي نفسي بیده ال يد و« - لما شكا إلیه جفوة قوم لھم -السنن أن النبي صلى اللَّه علیه و آله قال للعباس
  .«يحبوكم من أجلي

لما يغذوكم من نعمه، و أحبوني لحب اللَّه، و أحبوا  أحبوا اللَّه«قوله صلى اللَّه علیه و آله » درجات الیقین«و أورد ابن تیمیة في 
الديوان، فبدأ  ین وضعوانظرو إلى عمر بن الخطاب ح: أن الحجة قائمة بالحديث، ثم قال: الصراط ، و قال في اقتضاء»أھل بیتي لحبي

والذي نفسي بیده ال يدخلون الجنة «: ، عقب حديث»الحسین رأس«بأھل بیت رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، و قال في رسالة 
البیت و  فضل أھل«فإذا كانوا أفضل الخلق، فال ريب أن أعمالھم أفضل األعمال، و قال في رسالة  ،«حتى يحبوكم للَّه و لقرابتي

و لھذا من يتبع المنقول الثابت عن النبي «: إياه في الحث عن األخذ عن العالم العادل الذي يقول الحق، و ال يتبع إال» وقھمحق
و ابنه  أصحابه، و أئمة أھل بیته، مثل اإلمام علي بن الحسین زين العابدين، قرة عین اإلسالم، صلى اللَّه علیه و آله و خلفائه و

، إلى غیر ذلك من »محمد الصادق، شیخ علماء األمة د بن علي الباقر، و ابنه اإلمام أبي عبداللَّه جعفر بناإلمام أبي جعفر محم
  .اإلمام ابن تیمیه ألھل بیت النبي صلى اللَّه علیه و آله و توقیرھم و إجاللھم أقوال حكیمة تدل بوضوح على حب

إلیھم و احترامھم و إكرامھم، فإنھم من ذرية طاھرة،  بیت، و األمر باإلحسانو ال ننكر الوصاة بأھل ال: و يقول ابن كثیر في التفسیر
علیه  فخراً و حسباً و نسباً، و ال سیما إذا كانوا متبعین للسنة النبوية الصحیحة، كما كان من أشرف بیت وجد على وجه األرض،

شرف بیت النبوة في جالء األفھام البن قیم : وانظر) ینسلفھم كالعباس و بنیه، و علي و أھل بیته و ذريته، رضي اللَّه عنھم أجمع
  .(ذوي القربى، للمحب الطبري الجوزيه، و ذخائر العقبي في مناقب

تحب أھل : انقسموا إلى فرق ثالث ففرقة ، و قد»توقیر أھل البیت«بقیت اإلشاره إلى الجدل الذي يثیره بعض أھل العلم حول 
 على غیرھم، و ال يكمل إيمان المسلم إال به، امتثاالً لقوله صلى اللَّه علیه و آله لحب حق لھمالبیت بال جدال، و تعتقد أن ھذا ا

ھي الفرقة الموفقة، و قلیل ما ھم، و على  ، و ھذه الفرقة»واللَّه ال يدخل قلب رجل اإليمان حتى يحبكم للَّه و لقرابتكم مني»
  أنا«قال اإلمام الشافعي في أھل البیت معرباً و معبراً عن حبه لھم المجتھدون، و قد  رأسھم الخلفاء الراشدون و األئمة

لنفسھا النسب الشريف، و وضعت نفسھا بین  ، و أما الفرقة الثانیة فھي التي ادعت»من شیعة أھل البیت حتى قیل كیت و كیت
: زائداً على شرفھا، و الفرقة الثالثة ترى ألحدھم فضالً يزيد على فضلھا، و شرفاً  أھله، و تخلصت من عب ء الحب ألھله، فھي ال

قل ال أسألكم علیه أجراً إال المودة في (فمثالً آية  المتنصلون المتأولون الذين أولوا اآليات و األحاديث الواردة في حق أھل البیت، ھم
كان  ألجر على الرسالة، وعلى حب أھل البیت و مودتھم، و لو كان ذلك كذلك، لكان من جنس ا ، يرون أنه ال شاھد فیھا)القربى

أولوا األحاديث الواردة في حب آل النبي بأحد  آخر اآلية يناقض أولھا، فانتفت بذلك داللتھا على حبھم و مودتھم و مواالتھم، كما
 لحديث،خلفات الشیعة، و ھذا النوع محكوم علیه بالوضع و بالتالي ال يدخل فیما يسمى با الواحد، أن يتھم الحديث بأنه من: أمرين

اعتباره و العمل بمقتضاه، علماً بأن العلماء  و في معناه الحديث الضعیف عندھم، و من ثم ال تقوم به حجة، و بالتالي فال يلزمھم
 بمقتضاه في المناقب و فضائل األعمال بشروط خمسة، منھا أن يعتقد صدوره عن النبي صلى ذھبوا إلى أن الحديث الضعیف يعمل



منھا أال يشتد ضعفه حتى يلحق بالموضوعات،  ، و منھا أن يكون له أصل يعضده بأن يكون مندرجاً تحت أصل عام، واللَّه علیه و آله
به في المناقب و فضائل األعمال، و ال ريب في أن حب أھل البیت منقبه عظیمة، و  ومنھا ال يعارضه حديث خاص، و منھا أن يعمل

قالوا خیر اآلحاد و ال يلزم العمل به، و  إذا ورد علیھم حديث صحیح مسلم،: األمر الثاني الضعیف صالح للداللة علیھا، و أما الحديث
 ھكذا يتنصلون بھذه التأويالت من مواالة أھل البیت، و بالتالي يسلبون أنفسھم حالوة الحديث الذي تقوم به الحجة ھو المتواتر، و

  .«یلاإليمان، و يصبحون في تأويالتھم أشبه بعلماء بني إسرائ
يتجاوزھا إلى حدود الواجب كما يدل على ذلك  ھذا و قد ذھب العلماء المجتھدون إلى أن حب أھل البیت من فضائل اإليمان، بل

أمراً  سبقت اإلشارة إلیھا، و أما غالة المتنصلین فیذھبون إلى أنه إن كان حب أھل البیت صريح كثیر من األحاديث الشريفة، التي
  اللَّه، فال يستحق أحد منھم، فیما يزعمون، حقاً على ة لھم، أشبه بالعبادة الوثنیة، و قد حرم القرآن عبادة غیرمشروعاً، فھذه عباد

على األولیاء األموات من أھل البیت و  غیره، و يجعلون الحي و المیت من أھل البیت في ذلك سواء، سیما و ھم يشددون النكیر
 زيارة القبور كعبادة الوثنیة، ملبسین علیھم و غیر مفرقین في ذلك بین الزيارة من أن غیرھم، و يصورون ذلك للسذج من العامة

كل ولي، مع التنفیر من زيارتة، و من  الشرعیة و البدعیة، و حجتھم في ذلك يقیمونھا لھم من أنفسھم ھي أنھم يقاطعون زيارة
ما » قاعدة جلیلة في التوسل و الوسیلة«ة يقول في كتابة ھذا، مع أن ابن تیمی عجب أن بعضھم اعتمد على ابن تیمیة في رأيھم

للمیت، لما يقصد بالصالة على  إن زيارة قبول المسلمین على وجھین شرعیة و بدعیة، و الشرعیة ما قصد منھا الدعاء :خالصته
صلي على جنائر المسلمین و يقف علیه، و كان النبي صلى اللَّه علیه و آله ي جنازته الدعاء له، فالقیام على قبره من جنس الصالة

علیه، و كان النبى صلى اللَّه علیه و  قبورھم، و من ثم كان الصالة على جنازته الدعاء له، فالقیام على قبره من جنس الصالة على
نبة قبورھم،و من ثم كان الصالة على الموتى و القیام على قبورھم في الس آله و سلم يصلي على جنائر المسلمین و يقف على

: الرجل من أمته يقف على قبره و يقول تشريعاً منه صلى اللَّه علیه و آله ألمته، كما كان صلى اللَّه علیه و آله إذا دفن المتواترة
زياراته ألھل البقیع بالمدينة و شھداء أحد، و في صحیح مسلم عن أبي ھريره أن  ، ھذا فضالً عن»سلوا له التثبت فإنه اآلن يسأل

، و ھكذا »و إنا أن شاء اللَّه بكم الحقون السالم علیكم دار قوم مؤمنین،«: ه صلى اللَّه علیه و آله خرج إلى المقبرة فقالاللَّ  رسول
الذين يشّددون  بمقاطعة زيارة أولیاء اللَّه من المسلمین والدعاء لھم، و إنما ھم أولئك الغالة يبدو واضحاً أن كالم ابن تیمیة لم يقل

المشروع من غیره في زيارة أولیاء اللَّه و غیرھم من المسلمین، بل  يزور أولیاء اللَّه من غیر أن يبینوا لھم الوجه النكیر على من
حرموھم من أجر سنة  كرّھوا لھم كل من يتردد إلى زيارة قبول المسلمین و صوروھم لھم بأنھم عبده أوثان و لبسوا علیھم و

  .لیه و آلهصحیحة متواترة عن النبي صلى اللَّه ع

  طھارة أھل البیت

إني تارك فیكم الثقلین، أولھما كتاب اللَّه فیه » أوصى النبي صلى اللَّه علیه و آله أمته بأھل بیته و ساواھم بالقرآن، فقي الحديث
  ابني ن و الحسین،، و ذلك ألن أھل البیت، ساللة الحس»ثالثاً ... أذكركم اللَّه في أھل بیتى الھدى و النور، ثم قال و أھل بیتي،

اصطفاه من أطھر المناقب و أعرق األصول، و تعھد نوره  الزھراء، إنما ھم بضعة رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله سید األنبیاء الذي
في آله  الطاھرة، من لدن آدم حتى حملته أمه، ما تشعبت شعبتان إال و كان صلى اللَّه علیه و في األصالب الطاھرة إلى األرحام

أكرمھما فرقة، و من ثم كان أھل البیت، ساللة النبي صلى  خیرھما شعبة، و ال افترقت فرقتان إال و كان صلى اللَّه علیه و آله في
فضالً منه و كرماً ثم  الحسب و النسب، و الطھر و الشرف، اليلوثھم رجس و ال ينالھم دنس، فلقد طھرھم اللَّه اللَّه علیه و آله، أھل

اللھم ھؤالء أھل بیتي، (ينطق عن الھوى، إن ھو أال وحي يوحي، فقال  سول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، و ھو الذي الدعا لھم ر
  .(و طھرھم تطھیرا فاذھب عنھم الرجس

علیه و آله عبداً  و لما كان رسول اللَّه صلى اللَّه: الملكیة و يقول العارف باللَّه محي الدين أبوعبداللَّه محمد بن عربي في الفتوحات
عنكم الرجس، أھل  إنما يريد اللَّه لیذھب: (تعالى و أھل بیته تطھیرا، و اذھب عنھم الرجس، يقول تعالى محضاً قد طھره اللَّه

المضاف إلیھم ھو الذي يشبھھم، فما يضیفون ألنفسھم إال من له  فال، يضاف إلیھم إال مطھر، و ال بد فإن) البیت و يطھركم تطھیرا
اللَّه تعالى قد  تدل على أن) 33األحزاب (و أھل البیت ھم المطھرون، بل ھم عین الطھارة، فھذه اآلية  م الطھارة و التقديس،حك

، )لیغفر لك اللَّه ما تقدم من ذنبك و ما تأخر(تعالى في سورة الفتح  شرَك أھل البیت مع رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله في قوله
صلى اللَّه علیه و آله لكان ذنباً في  لى نبیّه صلى اللَّه علیه و آله بالمغفرة مما ھو ذنب بالنسبة إلینا، لو وقع منهتعا فطھر اللَّه

 على ذلك من اللَّه تعالى، و ال منا شرعاً، فلو كان حكمه حكم الذنب لصحبه ما يصحب الصورة، ال في المعنى، ألن الذم ال يلحق به
، و من ثم فقد دخل الشرفاء )تطھیرا لیذھب عنكم الرجس أھل البیت و يطھركم: (كن يصدق قوله تعالىالذنب من المذمة، و لم ي

في حكم ھذا اآلية من الغفران، فھم المطھرون باختصاص من اللَّه تعالى، و  أوالد فاطمة علیھم السالم كلھم إلى يوم القیامة
مسلم مومن با و بما أنزله اين  للَّه سبحانه به، و بالتالى فینبغى لكللشرف محمد صلى اللَّه علیه و آله و عناية ا عناية بھم

فیعتقد في جمیع ما يصدر من أھل البیت، رضي ) البیت و يطھركم تطھیراً  لیذھب عنكم الرجس أھل(يصدق اللَّه تعالى في قوله 
  اللَّه تعالى اللَّه عنھم،أن

اللَّه تعالى بتطھیرھم و إذھاب الرجس  ، و ال ما يشنأ أعراض من قد شھدقد عفا عنھم، و ال ينبغي لمسلم أن يلحق المذمة
ذلك فضل اللَّه يؤتیه من يشاء و اللَّه ذو (بل ھو سابق عناية و اختصاص إلھي  عنھم، لیس ذلك بعمل عملوه، و ال بخیر قدموه،

  .(العظیم الفضل
لھم، و أما في الدنیا فمن أتى منھم حداً أقیم  فانھم يحشرون مغفوراً على أن ھذا الشرف ألھل البیت ال يظھر إال في الدار أالخره، 

 و قد أعاذھا اللَّه من ذلك، و طھرھا تطھیراً، و» أن فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدھا لو«علیه لقوله صلى اللَّه علیه و آله 
رواه الحاكم في المستدرك، في حديث  ما» ممعرفة ما يجب الل البیت النبوى من الحق على من عداھ«يقول المقريزي في كتابة 

إن فاطمة احصنت فرجھا فحرم اللَّه ذريتھا «رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله  معاويه بن ھشام عن عبداللَّه بن مسعود، قال قال
ال في سیرته من و اخرجه الم ،«ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى«، و ما رواه الحافظ محب الدين الطبرى في »النار على

، »سالت ربى أن ال يدخل النار أحداً من أھل بیتى فاعطانا ذلك«و آله  حديث حصین بن عمرأن قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه
» لدكأن اللَّه غیر معذبك و ال و» :عن ابن عباس قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله لفاطمه رضي اللَّه عنھا و في روايه اخرى

أن اللَّه : الدمشقى من حديث على بن أبي طالب رضي اللَّه عنه لم سمیت، قال ، و ما رواه الحافظ)رواه الطبراني و الھیثمى(
قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه  ، و قد رواه أالمام على بن موسى الرضاه بسنده،»فطمھا و ذريتھا من النار يوم القیامة عزوجل قد

، و ما رواه النسائى و المحب الطبرى عن ابن عباس قال قال »احبھم من النار ه فطم ابنتى فاطمه و ولدھا و منأن اللَّ «و آله 
سماھا فاطمه ألن اللَّه عز و جل فطمھا  أن ابنتى فاطمه حوراء، اذ لم تحض و لم تطمث، و انما«: اللَّه صلى اللَّه علیه و آله رسول

  . «و محبیھا من النار
، أن الشیعه قد »اإللھیه في المباحث األصولیة اإلرشادات«قريزى، نقالً عن العالمه نجم الدين سلیمان الطوفي في ويقول الم

  على أن أھل) لیذھب عنكم الرجس أھل البیت و يطھركم تطھیرا إنما يريد اللَّه: (احتجت بقوله تعالى
الرجس عنھم و كل من كان كذلك فھو  نھم طھروا، و أذھبالبیت معصومون، ثم على أن اجماعھم حجه، أما أنھم معصومون، فأل

الثانیة فألن الرجس اسم جامع لكل شر و نقص، و الخطأ و عدم العصمة  ، و أما)33أالحزاب (معصوم، أما أالولى فلنص اآلية 
الفعل و االعتقاد، و  قول ويندرج تحت عموم الرجس الذاھب عنھم بنص اآلية و بالتالي تكون لھم اإلصابة في ال بالجملة شر و نقص،

، ثم أكد عصمتھم »و يطھركم تھطیرا«تطھیرھم بصیغة المصدر، فقال  العصمة بالجملة ثابتة لھم، فضالً عن أن اللَّه طھرھم و أكد
، من أالمام علي في اإلمام على وحده، و في فاطمة علیھاالسالم وحدھا، و فیھم جمیعاً، أما دلیل العصمة من الكتاب و السنة،

كیف تبعثني قاضیاً و ال علم لي بالقضاء، : يا رسول اللَّه«قاضیاً، قال  فقد ثبت أن النبي صلى اللَّه علیه و آله لما أرسله إلى الیمن
قد دعا له بھداية : ، قالوا»لسانه اللَّھم اھد قلبه و سدد«فإن اللَّه سیھدي قلبك و يسدد لسانك، ثم ضرب صدره و قال  إذھب: قال



دعاؤه مستجاب، و خبره حق و صدق، و نحن ال نعني بالعصمة إال ھداية القلب  سداد اللسان، و أخبره بأنه سیكونان له، و القلب و
  .اللسان بالصدق، فمن كان عنده للعصمة معنى غیر ھذا أو ما يالزمه فلیذكره للحق، و نطق

» بضعة مني يريبني ما رابھا و يوذنیي ما أذاھا فاطمة«آله  و أما دلیل العصمة في فاطمة علیھاالسالم، فقوله صلى اللَّه علیه و
 اللَّه علیه و آله معصوم، فبضعته، أي جزؤه، و القطعه منه يجب أن تكون معصومة، و أما ،و النبي صلى)أخرجه البخاري و مسلم(

ني تارك فیكم ما أن تمسكتم به إ«آله  فقوله صلى اللَّه علیه و) علي و فاطمه و الحسن والحسین(دلیل العصمة فیھم جمیعاً 
و وجه داللته أنه الزم بین أھل ) رواه الترمذي(» لن يفترقا حتى يردا على الحوض تضلوا، كتاب اللَّه، و عترتي أھل بیتي، و إنھما

ة المتناع وجب أن يكون إجماعھم حج و إذا ثبت عصمة أھل البیت: و القرآن المعصوم، و ما الزم المعصوم فھو معصوم، قالوا بیته
ال نسلم أن : لزم وقوع الخطأ فیه، و أنه محال، و اعترض الجمھور بأن قالوا الخطأ و الرجس علیھم بشھادة السمع المعصوم، و إال

عصمتھم من السنة فأخبار آحاد ال  في اآلية من ذكرتم، بل ھم نساء النبي صلى اللَّه علیه و آله، و أما ما أكدتم به أھل البیت
  بأن الدلیل على ، مع أن داللتھا ضعیفة، و أجاب الشیعهتقولون بھا

و قد ذكرنا ذلك من قبل عند تحديدنا ألھل ) فثابت بالنص و أالجماع) علي و فاطمة و ولداھما(أن أھل البیت في اآلية من ذكرنا 
على أن  نحن أوردناھا إلزاماً ال استدالالً،أننا أكدنا به دلیل الكتاب، ثم ھي الزمة لكم، ف :و أما خبر اآلحاد فقال الشیعة عنه) البیت

في عصمة آل البیت، و إنما قصاراھا أنھا ظاھرة في  لیست نصاً و ال قاطعاً ) آية التطھیر( 33أن آية األحزاب » الطوفي«الرأي عند 
  .عنھم ذلك بطريق االستدالل الذي حكیناه

) 33األحزاب (فاطمه البتول في حكم آية التطھیر  قبل إلى دخول أبناء و لعل من األھمیة بمكان اإلشارة إلى أننا سبق أن أشرنا من
بعض  من اللَّه، و عناية بھم لشرف محمد صلى اللَّه علیه و آله و عناية اللَّه به، و يذھب من الغفران، فھم المطھرون اختصاصاً 

جنات عدن يدخلونھا : (مغفوراً لھم، قال تعالى ونالعارفین إلى أن حكم ھذه النسبة ألھل البیت تكون في الدر اآلخرة فإنھم يحشر
زوجي،  يدخل الرجل الجنة فیقول أين أبي أين أمي أين: قال سعید بن جبیر) 24الرعد (ذرياتھم  و من صلح من آبائھم و أزواجھم و

إن اللَّه تعالى جعل من : س، و يقول ابن عبا»الجنة فیقال لھم لم يعملوا مثل عملك،فیقول كنت أعمل لي و لھم، فیقال لھم ادخلوا
و ال  أھله، حیث بشره بدخول الجنة مع ھؤالء، فدل على أنھم يدخلونھا كرامة للمطیع العامل، ثواب المطیع سروره بما يراه في

ة المؤمنین بدھي أنه إذا جاز أن يكرم اللَّه تعالى عباد فائدة للتبشیر و الوعد إال بھذا، إذ كل مصلح في عمله قد ُوعد دخول الجنة، و
قصر في  أنفسھم عن مخالفته بأن يدخل معھم الجنة من أھالیھم و ذوي قرباھم من كان مومناً قد بالذين عملوا بطاعته، و نھوا

تلك المنازل بما اسلفوا من الطاعات في الدنیا،  عبادة ربه، و خالف بعض ما نھي عنه، بطريق التبعیه لھم، ال أنھم قد استحقوا
الجنة، تبعا  سید المرسلین و أمام المتقین، لولى بھذه الكرامه أن يدخل اللَّه تعالى عصاة ذريته لى اللَّه علیه و آلهفرسول اللَّه ص

  .له، و يرضي عنھم برضاه عنه صلى اللَّه علیه و آله
إن اللَّه لیرفع ذرية « اللَّه علیه و آله و روى ابن جرير في تقسیره عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول اللَّه صلى

  ذرياتھم و الذين آمنوا و اتبعناھم ذريتھم بإيمان ألحقنا بھم(العمل لتقربھم عینه، ثم قرأ  المؤمن إلیه في درجته، و إن كانوا دونه في
  .«للبنین ما أنقصنا اآلباء بما أعطیناه: قال) 21الطور ) (و ما ألتناھم من عملھم من شي ء

الذين لم يتسحقوا درجتة معه في الجنة  ن ذلك بان اللَّه تعالى إذا أكرم المؤمن إليمانه، فجعل ذريتهو يستخلص المقريزي م
أكرم على ربه تبارك و تعالى من أن يھین ذريته بإدخالھم النار في اآلخرة، و ھو  لتقصیرھم، فالمصطفي صلى اللَّه علیه و آله

اللَّه علیه و آله و رفیع قدره و  ، بل من كمال شرفه صلى)النار فقد أخزيته إنك من تدخل) (192آية (يقول في آل عمران  عزوجل
 بالعفو عن جرائم ذريته، و التجاوز عن معاصیھم، و مغفرة ذنوبھم، و أن يدخلھم الجنة عظیم منزلته عنداللَّه عزوجل أن يقر اللَّه عینه

الجدار فكان لغالمین يتیمین في  و أما(من الكھف  82ية من غیر عذاب، كما يتسخلص المقريزي كذلك من قوله تعالى في اآل
أنه إذا صح أن اللَّه سبحانه و تعالى قد حفظ غالمین بصالح أبويھما و ما ذكر  ،(المدينة و كان تحته كنز لھما و كان أبوھما صالحاً 

أن طالت األحقاب، و من ذلك ما جاء  ف، وصالحاً، رغم أن بینھما سبعة أو تسعة آباء، فیكون قد حفظ األعقاب برعاية األسال عنھما
فم الغار الذي اختفى فیه الرسول صلى اللَّه علیه و آله فلذلك ُحرم حمام  في األثر من أن حمام الحرم من حمامتین عششتا على

تعالى ذريته، فإنه إمام يحفظ اللَّه  كان ذلك كذلك، فرسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله أحرى و أولى و أحق و أجدر، أن الحرم، فإنا
 من جمله حفظ اللَّه تعالى ألوالد فاطمة أن ال يدخلھم النار، و قد روى اإلمام أحمد و الصلحاء و ما أصلح اللَّه فساد خلقه إال به، و

نفع، و الذي بال أقوام يزعمون أن رحمي ال ت ما«الطیالسي عن أبي سعید الخدري أن رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله خطب فقال 
  .«اآلخرة نفسي بیده إن رحمي لموصولة في الدنیا و

  تحريم الصدقة على أھل البیت

الھدايا، شانھم في ذلك شان جدھم المصطفي  بلغت كرامة أھل البیت عند اللَّه تعالى أن حرم علیھم الصدقات، و إن أحل لھم
  ، و ھم، رضي اللَّه عنھم، الطارھون المطھرون، و قد أوردالناس و أوزارھم صلى اللَّه علیه و آله، ألن الصدقات اردأن

عن المطلب أن ربیعة ين رسول اللَّه  السیوطي في الخصائص الكبرى عدة أحاديث في ھذا المعنى، منھا ما أخرجه مسلم و أحمد
، و أخرج ابن سعد عن »محمد ھي أوساخ الناس، و أنھا ال تحل لمحد و ال آل إن ھذه الصدقات إنما«صلى اللَّه علیه و آله قال 

و أخرج الطبراني عن ابن عباس  ،«إن اللَّه حرم على الصدقة و على أھل بیتي«: النبي صلى اللَّه علیه و آله أنه قال الحسن عن
صلى  فاستتبع أبارافع مولى رسول اللَّه) جمع الصدقات(الزھري على السعاية  استعمل النبي صلى اللَّه علیه و آله األرقام: قال
أخرجه أحمد (» على محمد و على آل محمد يا أبارافع إن الصدقه حرام«: علیه و آله، فأتى النبي صلى اللَّه علیه و آله فقال له اللَّه

، و أخرج ابن سعد عن عبد الملك )الصدقة ال تحل لنا، وإن مولى القوم من أنفسھم إن: و ابن داود من حديث أبي رافع، و فیه قال
أوساخ الناس، ال تأكلوھا و ال تعملوا  إن الصدقة: يا بني عبدالمطلب«: رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله: قال قال المغیرة بن

 جئنا: جئت أنا و الفضل ابن العباس، فقلنا يا رسول اللَّه«: ربیعة بن الحارث قال ، و أخرج مسلم و ابن سعد عن المطلب بن»علیھا
فأشارت إلینا زينب من وراء حجابھا كأنھا  سكت و رفع رأسه إلى سقف البیت حتى أردنا أن نكلمه،لتؤمرنا على ھذه الصدقات، ف
، و روى أحمد في منسده عن »تحل لمحمد و ال آلل محمد، إنما ھي أوساخ الناس أن الصدقة ال: تنھانا عن كالمه و أقبل فقال

إنا آل محمد ال «: بلعابھا، و قال ، فنزعھا صلى اللَّه علیه و آلهأخذت تمره من تمر الصدقة فتركتھا في فمي: علي قال الحسن بن
أما شعرت أنا ال نأكل «إرم بھا، ... كخ كخ: أنه صلى اللَّه علیه و آله قال ، و في رواية أخرى عن أبي ھريره»تحل لنا الصدقه

  .«الصدقة
الحسن إلى التسامي بنفسه، كما حرص في  على توجیهو ھكذا يحرص النبي صلى اللَّه علیه و آله في ھذين الحديثین األخیرين 

 المكانة الالئقة بأھل البیت الذين يذھب اللَّه عنھم الرجس و طھرھم تطھیرا، فتكون األحاديث السابقة على توجیه آل بیته، إلى
إلى غیرھم، مقام النجوم في البیت بالنسبة  أيديھم ھي العلیا، يعطون و ال يأخذون، و يتصدقون و ال يتصدق علیھم، ألن مقام أھل

قال  بھا يتطھرون من ھذه الذنوب،. البیت أن يأكلوا من الصدقات ألنھا ملوثه بذنوب الناس السماء من أھل األرض، و ال يلیق بأھل
  .(خذ من أموالھم صدقة تطھرھم و تزكیھم بھا(من التوبة ) 103(تعالى في اآلية 

و أنجر ذلك على آله صلى اللَّه علیه و آله  ساخ الناس، فقد نزه منصبه الشريف عن ذلك،ھذا و يقول العلماء لما كانت الصدقة أو
سبیل الترحم المبني على ذل اآلخذ، و من ثم فقد أبدلوا عنھا بالغنیمة الماخوذة  بسببه، ھذا إلى أن الصدقة إنما تعطى على

  .العز و الشرف المنبي عن عز اآلخذ، و ذل المأخوذ منه بطريق
آله، و أما أھل البیت فتحرم علیھم الزكاة، و تحل  ذا و يجمع العلماء على أن الزكاة و صدقة التطوع ال تحل له صلى اللَّه علیه وو ھ

ال تحل  إلى أن الصدقة» الثوري«المالكیة أنھا تحرم علیھم كذلك و ھو األصح فیما نرى، و يذھب  لھم صدقة التطوع، و إن رأى بعض
تحل لموالیھم، و قال أبويوسف، صاحب أبي حنیفة،  «مالك«نفلھا، و كذا موالیھم ألن موالى القوم منھم، و قال  آلل محمد، فرضھا و

 لھم صدقة بعضھم على بعض، ھذا و قد ذھب اإلمام أحمد إلى تحريم الصدقة على أزواج ال تحل آلل محمد صدقة غیرھم، و تحل



، ذلك ألن تحريم الصدقة »مولى القوم منھم» محمد، لقوله صلى اللَّه علیه و آله النبي، دون موالیھم، ولكنھا تحرم على موالي آل
اللَّه  لیس بطريق اإلصالة، كآل النبي، و إنما حرمت علیھم تبعاً لتحريمھا على النبي صلى على أزواج النبي صلى اللَّه علیه و آله

على أھل البیت أصالً، استتبع ذلك التحريم على  كان التحريم علیه و آله،و التحريم على المولى فرع التحريم على سیده، و لما
في  النبي صلى اللَّه علیه و آله تبعاً، لم تحرم على موالیھم ألنه فرع عن فرع، و قد ثبت موالیھم، و لما كان التحريم على أزواج

يحرمه النبي صلى اللَّه علیه و آله علیھا،  موالة عائشة رضي اللَّه عنھا قد تصدق علیھا بلحم فأكلته، و لم» بريره«الصحیح أن 
  .«إن الصدقة ال تحل لنا، و إن مولى القوم منھم«: على مواله أبي رافع، و قال له بینما حرم صلى اللَّه علیه و آله الصدقة

  حق أھل البیت في الغنائم

و (من األنفال ) 41(قال تعالى في اآلية  مة،خص اللَّه سبحانه و تعالى أھل بیت النبي صلى اللَّه علیه و آله بسھم في العنی
و قد اتفقت المذاھب ) لذي القربى و الیتامى و المساكین و ابن السبیل اعلموا أنما غنمتم من شي ء فإن للَّه خمسه و

ة النبي صلى اللَّه يأخذه من قراب أن المراد بالقربى إنما ھي قرابه النبي صلى اللَّه علیه و آله، و إن اختلفوا فیمن اإلسالمیة على
  الزھراء و ولديھما لحديث ابن علیه و آله فذھب فريق إلى أنه لإلمام علي و فاطمة

، و قد جاء في تفسیر البیضاوي »فاطمة و ابناھما على و: من قرابتك الذين أمرنا بمودتھم، فقال«: عباس قال قیل يا رسول اللَّه
بى إنما يصرف لكل بني ھاشم، و كذا بني المطلب، الذين آزروا بني ھاشم ذي القر مثل ذلك، على أن ھناك من يرى أن سھم

حماية له، فعل ذلك مسلمھم طاعه للَّه  الجاھلیه و في أول اإلسالم، و دخلوا معھم في شعب ابى طالب، غضباً لرسول اللَّه و في
ه علیه و آله، و أما بنوعبد شمس و نوفل، و إن ألبي طالب عم النبي صلى اللَّ  و لرسوله، و فعله كافرھم حمیة للعشیرة، و طاعة

مشیت أنا و عثمان بن عفان  :نبي عمھم، فلم يوافقوھم على ذلك بل حاربوھم و نابذوھم، و قال جبیر بن مطعم بن عدي كانوا
نحن و ھم منك بمنزلة أعطیت بني المطلب من خمس خیبر و تركتنا، و : اللَّه إلى رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله فقلنا يا رسول

، رواه مسلم، و في »ء واحد إنما بنوھاشم و بنوا المطلب شي«فقال صلى اللَّه علیه و آله ) جمیعھم أبناء عبد مناف أي(واحدة 
إسالم، وفي رواية البخاري في صحیحه بسنده عن ابن شھاب عن  إنھم لم يفارقونا في جاھلیة و ال«بعض روايات ھذا الحديث 

أعطیت بني : فقلنا مشیت أنا و عثمان بن عفان إلى النبي صلى اللَّه علیه و آله: بن مطعم أخبره قال أن جبیر: مسیبسعید بن ال
و لم : بنوھاشم و بنوالمطلب شي ء واحد، قال جبیر إنما«: المطلب من خمس خیبر و تركتنا، و نحن بمنزلة واحدة منك،فقال

بنوالمطلب، و  أنھم بنوھاشم و: و ھذا قول جمھور العلماء» بد شمس و بني نوفل شیئاً لبني ع يقسم النبي صلى اللَّه علیه و آله
اللَّه أن في بني ھاشم فقراء، فجعل لھم الخمس مكان  علم: قال ابن جرير و آخرون إنما ھم بنوھاشم، و روى عن مجاھد أنه قال

عباس قال  علیه و آله الذين ال تحل لھم الصدقه، و روى عن ابن ھم قرابة رسول اللَّه صلى اللَّه :الصدقة، و في رواية عنه أنه قال
  .«لكم من خمس الخمس ما يغنیكم أو يكفیكم رغبت لكم عن غساله األيدي، ألن«: قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله

القتال، و ھي عند الشیعة بالحرب و  ھذا و قد اختلف العلماء في الغنیمه، فھي عند السنة ما أخذه المسلمون من المشركین
القتال و اإلغارة على بالد الشرك، بل و يلحق بھا المعادن التي يجدھا  اإلمامیة ما أخذه المسلمون من المشركین الحرب و

  أرضه و الكنز المدفون لم يعرف صاحبه و ما يستخرج من البحر، اإلنسان في
ذلك يجب فیه الخمس عند الشیعة، ھذا وقد  أو الزراعة أو التجارة ، كلو كل ما يفضل عن مؤنة اإلنسان، سواء اكتسبه بالصناعة 

و ابن السبیل من الناس، من بني ھاشم أو غیرھم، و قال الشعیة تقتصر  المساكین ذھب أھل السنة إلى أن المراد بالیتامى و
للرسول صلى اللَّه علیه و آله و  الھاشمیین، و ذھب الشافعي و ابن حنبل إلى أن الغنیمة تقسم إلى خمسة أسھم، سھم على

أغنیاء كانوا أم فقراء، و الباقي للیتامى و المساكین و ابن السبیل، و  يصرف على مصالح المسلمین، و سھم يعطي لذوي القربى،
رھم، ال الفقراء يعطون لفق إلى أن سھم الرسول سقط بموته صلى اللَّه علیه و آله، أما ذو القربى فھم كغیرھم من ذھب أبوحنیفة

القربى فالرأي عنده أن يرجع أمر الخمس إلى اإلمام يقسمه حسب ما يراه  لقرابتھم من رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، و أما ذو
أمرھا إلى اإلمام أو نائبه  فیفوض) سھم اللَّه و الرسول و ذو القربى(أما الرأي عند الشیعة فإن األسھم الثالثة  من المصلحة، و

الباقیه فتعطى أليتام بني ھاشم و مساكینھم و أبناء سبیلھم و  حسب ما يراه من المصلحه، و أما األسھم الثالثةيضعھا 
  .اليشاركھم فیھا غیرھم

  اإلمام الحجة من أھل البیت

العمل، عارف بالحجة، جامع بین العلم و  إن اللَّه ال يخلى األرض من قائم له«: »صید الخاطر«يقول عبدالرحمن بن الجوزي في 
الدنیا، و متى مات أخلف اللَّه عوضه، و ربما لم يمت حتى يرى من يصلح للنیابه عنه  بحقوق اللَّه تعالى، خائف منه، فذلك قطب

األمة، و ھذا الذي أصفه يكون قائماً  كل نائبه، و مثل ھذا ال تخلوا األرض منه فھو بمقام النبي صلى اللَّه علیه و آله في في
 ورثة ألنبیاء اللَّه و رسله، على من القرون و كر العصور و كر العصور، في الدفاع عن ، و لما كان أھل البیت،»حافظاً للحدودباألصول، 

يمحقون كل بدعة، ينادون الناس إلى السنن  شريعة اللَّه، و الحفاظ على ملته، من أعدائه الضالین المضلین، يردون كل ضاللة، و
 الفضائل التي ھجرت، و يحفظون لإلسالم قدسیته، فلقد أخرج المال في سیرته و ابن حجر إلى اآلداب و التي اندثرت، و يدعونھم

ينفون عن ھذا الدين تحريف الضالین و  في كل خلف من أمتي عدول من أھل بیتي،: في صواعقه أنه صلى اللَّه علیه و آله قال
اللَّه  ، ھذا و قد أوصي النبي صلى»فدكم إلى اللَّه عزوجل، فانظروا من تفدون ائمتكم و انتحال المبطلین و تأويل الجاھلین، أال و إن

  علیه و آله
ألنھم بحكم فطرتھم السلیمة كما يقول األستاذ  بمالزمة الھداة المھتدين من أئمة أھل البیت، و االقتداء بھم، و األخذ عنھم،

أبعد عن  مائھم، و روحه في أرواحھم، أقرب إلى التوفیق و السداد، واللَّه علیه و آله في د حسین يوسف، و سريان دم النبي صلى
األعلى مقاماً، و األصفي إسالماً و إيماناً، و في نفس  الغرض و الھوى، و لذلك نھى الرسول عن إغفالھم أو التقدم علیھم، ألنھم

اتبعتموھما، و ھما كتاب  فیكم أمرين، لن تضلوا إنإني تارك «قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله  الوقت حذر من التخلف عنھم،
فتھلكوا، و ال تقصروا عنھما فتھلكوا، وال تعلموھم فإنھم أعلم  اللَّه، و أھل بیتي عترتي، أني سألت ذلك لھما، فال تقدموھما

مھتدون، بموجب كونھم  إشارة إلى أنھم بفطرتھم ھداة»ال تعلموھم فإنھم أعلم منكم«اللَّه علیه و آله  ، و قوله صلى»منكم
  .(و اتقوا اللَّه و يعلمكم: (يقول األطھر حسباً و نسباً، و األنقى روحاً و قلباً، واللَّه تعالى

إن اللَّه «: النبي صلى اللَّه علیه و آله أنه قال سمعت أبي يروي عن: و أخرج ابن عساكر من طريق عبداللَّه بن أحمد بن حنبل قال
 ، و أخرج أبوإسماعیل الھروي من طريق حمید بن زنجوية قال»أھل بیتي يعلم أمتي الدين نه رجالً منيقیض في راس كل مائه س

يمن على أھل دينة في راس كل مائه  أن اللَّه«يروى في الحديث عن النبي صلى اللَّه علیه و آله : سمعت أحمد بن حنبل يقول
، و أن كانت »من أھل بیتي«حافظ السیوطى أن الروايه المقیده بقوله يقول ال ، و»سنه برجل من أھل بیتي يبین لھم امور دينھم

االجزاء الحديثیه، غیر انھا في  السند، فإن أحمد أوردھا بغیر اسناد و لم يوقف على اسنادھا في شى من الكتب و ال غیر معروفه
ل البیت النبوى الشريف، ذلك الن اھل البیت الشريف جدير بان يكون من أھ غايه الظھور من حیث المعنى، فإن القائم بھذا المنصب

ذھب البعض إلى أن آل البیت  سائر العباد المشاركین لھم في العباده الظاھره، و احسن اخالقا و ازكى نفسا، و قد اتم حاال من
  .رھم في االسالموحب طاعته، و الناس معادن خیارھم في الجاھلیة خیا محفوظون من الكبائر بعنايه اللَّه، فقد فطرھم على حبه

و أن رأي أبوالعباس المرسي، كما نقل  و ذھب قوم إلى أن القطب في كل عصر، ال بد و أن يكون من أھل البیت النبوي الشريف،
  عنه تلمیذه ابن عطاء، أن



أن القطب من  أصالً، و أوفرھم فضالً، غیر القطب قد يكون من غیرھم، ولكن قطب األقطاب اليكون اال منھم، ألنھم أزكى الناس
يوجد في الظاھر من أھل البیت من يصلح لإلتصاف بالقطبیة، حمل على أنه قام بذلك  شأنه غالباً الخفاء و عدم الظھور، فإذا لم

اآلفاق، و ينتشر في األقطار، و ھنا  منھم في الباطن، و أما القائم بتجديد الدين فالبد أن يكون ظاھراً حتى يسیر علمه في رجل
الخالفة الظاھرة و ھي القیام بأمر اإلمامة، : أن المناصب الثالثة، و ھي» الروي المشرع«في كتابه » ن أبي بكر الشلياب«يفترض 

اال رجل أھل البیت، ولكن ما المراد  اخالفة الباطنة و ھي القطبیة، ثم منصب تجديد الدين على رأس كل مائة سنة، اليقوم بھا ثم
أي من سائر قريش، كما ھو » رجل من أھل بیتي«صلى اللَّه علیه و آله بقوله  بكر بانه أن ارادباھل البیت ھنا، يجیب ابن أبي 

من أھل البیت بالنسب، فقد صح أن مولى  بالخالفة الظاھرة، اتسع األمر، و ربما اراد صلى اللَّه علیه و آله بذلك ما ھو أعم المراد
من ذرية اإلمام الحسین على وجه الخصوص، و ھنا ربما كان رأي أبي القطب  القوم منھم، غیر أن ھناك من اشترط أن يكون

مقبوالً إلى حدما، و أن  من أن القطب قد يكون من غیر آل البیت، على أن يكون قطب األقطاب منھم، ربما كان العباس المرسي
  .البیت من جھة األمأو أن يكون القطب من أھل  رجح ابن أبي بكر الشلي االكتفاء بمطلق أھل البیت في القطبیة

  أھل البالء و اإلصطفاء: أھل البیت

اصطفاھم لحماية دينه و نشر ھدايته، و في نفس  كرم اللَّه أھل البیت و طھرھم من الرجس و األھواء و المطامع، و من ثم فقد
 خیارھم في«ة، و الناس معادن، لقدره و قضائه لیضرب بھم للناس أروع المثل في التضحی الوقت فقد ارتضاھم محالً لبائه و ھدفاً 

صلتھم باشرف خلق اللَّه، ھم أصدق الناس  و أھل البیت، رضوان اللَّه علیھم، بحكم» الجاھلیة خیارھم في اإلسالم إذا فقھوا
و  البطولة و أشرفھم حسباً و نسباً، و من ثم فھم أولى الناس بمواقف الشرف و اإلباء، و إيماناً، و أرسخھم يقیناً، و أعرقھم أصالً،

  أقرب الناس إلى البالء، تخلیداً لذكراھم، و إعالء الفداء، و أجدرھم بالصدق عند اللقاء، و الصبر في البأساء والضراء، و لھذا كانوا
 أبي وقاص قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه لشأئھم، و تلك سنة اللَّه في خلقه، و روى البخاري و أحمد و الترمذي عن سعد بن

كان في  األمثل فاألمثل، يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلباً اشتد بالؤه، و إن أشد الناس بالء األنبیاء ثم«و آله 
  .«األرض و ما علیه خطیئه دينه رقة ابتلى على قدر دينه، فما يبرح البالء بالعبد حتى يتركه يمشي على

له القلوب و ترتجف له األحالم، غیر أن ذلك لم  البررة يفیض بالمآسي و اآلآلم بما تنفطر و من ثم فقد كان تاريخ آل النبي الكرام
في  الناس، حتى أصبح ذلك الحب ھو الفطرة التي فطر اللَّه علیھا عباده المؤمنین، ألنه حب يزدھم إال مكانة عنداللَّه، وحباً عند

للناس كافه ھادياً و مبشراً و نذيراً، فأحبه المسلمون و  ه نبیاً و رسوالً، و بعثهاللَّه، و للَّه، الذي بعث جدھم صلى اللَّه علیه و آل
في الدخائر  بوصیته صلى اللَّه علیه و آله، فلقد أخرج ابن سعد و المال في سیرته و المحب الطبري أحبوا أھل بیته، عمالً 

، و أخرج الخطیب في »و من أخصمه دخل النار صمه،استوصوا أھل بیتي خیراً، فإني أخاصمكم عنھم غدا، و من أكن خصمه أخ«
، و روى الديلمي عن على عن »شفاعتي ألمتي من أحب أھل بیتي: و آله أنه قال التاريخ عن علي عن النبي صلى اللَّه علیه

بي صلى اللَّه علیه الوقت حذر الن ، و في نفس»أثبتكم على الصراط، أشدكم حباً ألھل بیتي«اللَّه علیه و آله أنه قال  النبي صلى
إشتد «: أخرج الديلمي عن أبي سعید أن رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله قال و آله أمته من كراھیة أھل بیته و إيذائھم، فلقد

  ،«اللَّه على آذاني في عترتي غضب
و الحسن و الحسین و فاطمة، صلوات  إلى على نظر رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله: و روى أحمد و الطبراني عن أبي ھريرة قال

 ، و»من أبغض أھل البیت فھو منافق«: ، و أخرج اإلمام أحمد مرفوعاً »سلم لمن سالمكم أنا حرب لمن حاربكم،«: اللَّه علیھم، فقال
 يبغضھم إال أھل البیت إال مؤمن، و ال ال يحب«: أخرج ابن عساكر من حديث ابن عمر أن رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله قال

 ال يبغضنا أھل البیت أحد، إال أدخله اللَّه«قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله  ، و أخرج الحاكم عن أبي سعید الخدري قال»منافق
 علیه و آله و لم تقم قرينة على إخراجه من سب أبا أحد من ذريته صلى اللَّه«، و أخرج القاضي عیاض في الشفاء ما حاصله »النار

  .«صلى اللَّه علیه و آله قتل
نحن حزب اللَّه «جاء في تاريخ المسعودي،  و روى أن اإلمام الحسن رضي اللَّه عنه خطب في أيامه في أحد مقاماته فقال، كما

اللَّه صلى  سولھرون الطیبون، وأحد الثقلین اللذين خلفھما ر... علیه و آله األقربون، و اھل المفلحون، و عترة رسول اللَّه صلى اللَّه
الباطل من بین يديه، و ال من خلفه، و المعوّل علیه في كل شي  كتاب اللَّه فیه تفصیل كل شي ء ال يأتیه: اللَّه علیه و آله و الثاني

فإن ( أولى األمر مقرونة بل نتیقن حقائقه، فأطیعونا، فإن طاعتنا مفروضه، إذ كانت بطاعة اللَّه و الرسول و ء، ال يخطئنا تأويله،
، و )إلى الرسول و إلى أولي األمر منھم لعلمه الذين يستنبطونه منھم و لو ردّوه... تنازعتم في شي ء فردوه إلى اللَّه و الرسول

الیوم من الناس فلما تراءت  ال غالب لكم(لھتاف الشیطان إنه لكم عدو مبین، فتكونون كأولیائه الذين قال لھم  أحذركم اإلصغاء
فتلقون للرماح أزراً، و للسیوف جزراً، و للعمد خطأ، و للسھام «ال ترون  لى عقبیه و قال إني بري ء منكم أني أرى ماالفئتان نكص ع

  .«ينفع نفساً إيمانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانھا خیراً، و اللَّه أعلم غرضاً، ثم ال
اللَّه عنه أن يصلي بالناس يوم الجمعة، فصعد المنبر  أمر ابنه الحسن رضيو روى أن اإلمام على، كرم اللَّه وجھه في الجنة، اعتل ف

  :قال فحمد اللَّه و أثنى علیه ثم
محمداً بالحق نبیاً ال ينتقص من حقناً أحد، إال نقصه اللَّه من عمله  إن اللَّه لم يبعث نبیاً إال اختار له نقیباً و رھطاً و بیتاً، فوالدي بعث

  .«علینا دولة، إال و تكون لنا العاقبة، و لتعلمن نبأه بعد حینتكون  مثله، و ال
بدأت في أعقاب عھد الخالفة الراشدة، و منذ  و مع ذلك كله و غیره، فإن كتب التواريخ إنما تمتلى ء بقصص محن أھل البیت التي

 ولده يزيد، و في والية الحجاج على العراق،أصحاب السیر، أنه في أثناء حكم معاوية و  بداية عھد األمويین، و يحدثنا المؤرخون و
الناس حین من الدھر، يقال فیه للرجل  كان سبیل من يتھم بحب آل البیت القتل أو الضرب أو السجن أو التشريد، حتى أتى على

و  ئھم للعترة الطاھرة،شیعي، و رغم ذلك فقد ازداد الناس ايماناً و تمسكاً بحبھم و وال إنه زنديق أو كافر، أحب إلیه من أن يقال له
  على كرم اللَّه وجھه و رضي اللَّه عنه، أو يتبرأ يحكي المؤرخون أن معاوية بن أبي سفیان قتل خلقاً كثیراً ممن أبي أن يلعن اإلمام

ستدعون : يلحق شیعته بعد وفاته، فقال لھم منه أو عارض مبدأ اللعن و البراءة نفسه، و أكبر الظن أن اإلمام علي كان علم بما
  .«فال تتبرأوا مني، فإني لعلى دين محمد صلى اللَّه علیه و آله و سلم إلى سبي فسبوني، ثم تدعون إلى البراءة مني،

رو بن سماع المس بمقام اإلمام، منھم عم و مع ذلك فقد فضل جماعه القتل على سب اإلمام و البراءة منه، بل فضلوا القتل على
برأسه إلى امرأته فوضعت الرأس في حجرھا، و قالت لرسول معاوية سترتموه عني  الحمق الصحابي الجلیل، فقتله معاوية و بعث

في تاريخه أن الصحابي الجلیل عمرو  أھديتموه لي قتیالً، فأھالً و سھالً من ھدية غیر قالیة و ال بمقلیة و روى الیعقوبي طويالً، و
ال يسكتون على سب اإلمام علي على منبر الكوفة، فأمر معاوية عامله  ي كان من أصحاب حجر بن عدي الذينبن الحمق الخزاع

عبدالرحمن بن أم  يقبض علیھم و يشخصھم إلیه في دمشق، فھرب عمر ابن الحمق و عده معه إلى الموصل، و بلغ زياد بن أبیه أن
و رفاعة بن شداد، فوجه في طلبھما، فخرجا ھاربین، و  الحمق، الخزاعي، الحكم، و كان عامل معاوية على الموصل، مكان عمروبن

اللَّه علیه و  اللَّه أكبر، قال لي رسول اللَّه صلى: كان في بعض الطريق لدغت عمراً حیّة، فقال عمرو بن الحمق شديد العلة، فلما
إني مأخوذ و مقتول، و لحقته رسل عبدالرحمن بن أم ف إمض لشأنك: آله يا عمرو، لیشترك في قتلك الجن و اإلنس، ثم قال لرفاعة

 نصبت رأسه على رمح، و طیف به، فكان أول رأس طیف به في اإلسالم، و قد كان معاوية حبس الحكم، فأخذوه و ضربت عنقه، و
بدمه، و عجل له الويل طالبه اللَّه : أقول أبلغ معاوية ما: امرأته بدمشق، فلما أتي رأسه بعث به، فوضع في حجرھا، فقالت للرسول

  .نقیاً، و كان أول من حبس النساء بجرائر الرجال من نقمه، فقد أتى أمراً فرياً، و قتل براً 
الَصالة و الصیام، زاھداً محباً آلل بیت النبي  ، كما كان يدعي، و كان صحابیاً جلیالً، كثیر»حجر الخیر«أو » ُحجر بن عدي«و منھم 

معاوية، و  و الي لكوفة اإلمام علي على المنبر فكان يرد علیه، فقبض علیه زياد و أرسله إلى اءه أن يشتمصلى اللَّه علیه و آله، س
  كیالً من دمشق، وصل رسول معاوية، 20ھناك في مرج عذراء، على مبعدة 



و ھو لقب (المتولي ألبي تراب  الكفر و الطغیان، و إن أمیرالمؤمنین أمرني بقتلك يا رأس الضالل و معدن«: و كان أعوراً، فقال لحجر
تلعنوا  و قتل أصحابك، إال أن ترجعوا عن كفركم و) و آله على علي، و كان أحب األسماء إلى علي أطلقه رسول اللَّه صلى اللَّه علیه

  (أي اإلمام علي(صاحبكم 
ئد و الطبراني في الثالثة و أبويعلى و الزوا روى اإلمام أحمد في المسند و الفضائل و الحاكم في المستدرك و الھیثمي في مجمع]

 أيسب رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله: دخلت على أم سلمة فقالت لي: الجدلي قال النسائي في الخصائص عن أبي عبداللَّه
و تتبرأوا .] »د سبنيمن سب علیاً فق«: آله يقول فیكم، فقلت سبحان اللَّه أو معاذ اللَّه، قالت سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و

و  الصبر على حد السیف أليسر علینا مما تدعونا إلیه ثم القدوم على اللَّه و على نبیّه إن: منه، فقال حجر و جماعة من أصحابه
حجر و ألحق به من وافقه على قوله من  على وصیه، أحب إلینا من دخول النار، و أجاب نصف أصحابه إلى البراءة من علي، و قتل

اإلسالم، و قد ھال قتل حجر بن عدي الكثیر من الناس، و على رأسھم السیدة عائشة  و كان حجر أول من قتل صبراً في» بهأصحا
غرب حلمك عنھم، أما أني سمعت رسول  أقتلت حجراً و أصحابه فأين: يا معاويه: اللَّه عنھا و حین اجتمعت بمعاويه قالت له رضي

، و كان محمد بن سیرين بعد ذلك إذا سئل عن »عذراء نفر يغضب لھم أھل السماوات يقتل بمرج«ول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله يق
اآلمر بالمعروف و الناھي  المسلم الصادق: يغسل، حدثھم حديث حجر، مما يشیر إلى أن المسلمین كانوا يرون في حجر الشھید

فارق جماعة، و إنما أنكر على الوالة لعنھم خیرة أصحاب  ما عن المنكر، قضى شھیداً في سبیل الجھر بالحق ما خلع طاعة و
صلى اللَّه علیه و آله، و  علیه و آله، و قد روي أن حجراً أوصى عند قتله الوالة لعنھم خیرة أصحاب رسول اللَّه رسول اللَّه صلى اللَّه

و قیل إن » إني االقي معاوية غداً على الجادةال تغسلوا عني دماً، ف ال تطلقوا عني حديداً و«قد روي أن حجراً أوصي عنه قتله 
يحیون، فإذا ما ماتوا  ، ولكن الناس على اإلساءة)ثالث مرات(» يومي منك يا حجر طويل«الوفاة جعل يقول  معاوية لما حضرته

زياد، و روى عن  موت الحسن بن علي، و قتل حجربن عدي، و دعوة إن أول ذل دخل الكوفة: انتبھوا، و قیل إن الناس كانوا يقولون
إنتزاؤه على : موبقة أربع خصال كن في معاوية، لو لم يكن فیه منھن واحدة، لكانت«فیما يروي الطبري،  الحسن البصري أنه قال،

  بقايا الصحابة ھذه األمة بالسفھاء حتى ابتزھا أمرھا بغیر مشورة منھم، و فیھم
بالطنابیر، و ادعاؤه زياداً، و قد قال رسول اللَّه صلى اللَّه  يلبس الحرير و يضرب و ذو الفضیلة، و استخالفه ابنه بعده سكیراً خمیراً،

  .«للفراش و للعاھر الحجر، و قتله ُحْجراً، ويالً له من حجر، ويالً له من حجر الولد: علیه و آله
برئت «: أبي سفیان كتب إلى عماله معاوية بن أن: و يروي ابن أبي الحديد في أول الجزء الثالث من شرح نھج البالغه ما ملخصه

بیته، و أن ال يجیزوا ألحد من الشیعة شھادة، و أن يمحو كل شیعي من ديوان  الذمة ممن يروي شیئاً في فضائل علي و أھل
األعین و األيدي و األرجل و سملوا  ينكلوا به و يھدموا داره، و امتثل العمال أمر سیدھم فقتلوا الشیعة و شردوھم و قطعوا العطاء و

معاوية زياد ابن أبیه، و عامله على البصرة سمرة ابن جندب، و الذي يروي  ، و لعل من أقسى والة»صلبوھم على جذوع النخل
لو قتلت معھم : قتلت بريئاً؟ فقال أتخاف أن تكون: كالطبري و ابن األثیر أنه قتل أكثر من ثمانیة اآلف، و لما سأله زياد المؤرخون

  .«من قومي في غداة واحدة سبعة و أربعین كلھم قد جمع القرآن قتل سمرة: و قال أبوالسوار العدويمثلھم ما خشیت 
على بخاصة، فقد روي أن معاويه قال لعبد اللَّه  و استمر معاوية حتى آخر أيامه يحاول جاھداً طمس فضائل آل البیت بعامة، و اإلمام

فكف  قد كتبنا إلى اآلفاق ننھى عن ذكر مناقب على، - النبي صلى اللَّه علیه و آلهابن عم  حبراألمة و ترجمان القرآن و -بن عباس
،قال معاويه )أي تفسیره(أتنھانا عن تأويله : ابن عباس ال، قال: أتنھانا يا معاوية أن نقرأ القرآن، قال معاويه: لسانك، فقال ابن عباس

العمل به، : فقال معاويه كالمه، و أيھما أوجب علینا، قراءة القرآن أو العمل به،ال نسأل عما أراد اللَّه ب أنقرأه و: نعم، قال ابن عباس
نزل : سل عن تفسیره غیرك و غیر آل بیتك، قال ابن عباس: قال معاويه كیف نعمل به و نحن ال نعلم ما عني اللَّه،: قال ابن عباس

من حالل و حرام، أن األمة إذا لم  أن نعبد اللَّه بالقرآن بما فیه بیتي، فنسأل عنه آل أبي سفیان، أتنھانا يا معاوية القرآن على أھل
 إقرأوا القرآن و فسروه، ولكن ال ترووا شیئاً مما أنزل اللَّه فیكم، و ارووا ما سوى :تسال عن القرآن و تعمل به ھلكت، قال معاوية

  يريدون أن يطفئوا(إن اللَّه يقول : ذلك، قال إبن عباس
يا ابن عباس إربع على نفسك، و كف لسانك، و إن «: معاوية قال) ھھم و يأبى اللَّه إال أن يتم نوره و لو كره الكافروننور اللَّه بافوا

درھم، و نادى  ، ثم رجع معاوية إلى بیته و بعث إلى ابن عباس بمائة ألف»سراً ال يسمعه أحد عالنیة كنت البد فاعالً فلیكن ذلك
  .«ى حديثاً في مناقب علي و أھل بیتهأن برئت الذمة ممن رو«مناديه 

بعده من بني أمیة منابر يتناوب علیھا الخطباء  و زاد الطین بلة، أن ابتدع معاوية بدعة خسیسة دنیئة، حیث أقام ھو و خلفاؤه من
اإلمام و  للنیل منوجھه في الجنة، و آل البیت الطاھرين المطھرين، و في افتراء األباطیل  في سب سیدنا اإلمام على، كرم اللَّه

العزيز، فما نالوا من ذلك مناالً، و ال حولوا أحداً عن حب اإلمام  الزرايه علیه، و ظلوا على ذلك طیلة عھد دولتھم، إال أيام عمر بن عبد
ل نقض رسائ«االسكافي في  النبي صلى اللَّه علیه و آله، على تعاقب الزمان واختالف العصور، يقول أبوجعفر على و آل بیت

ملكھم أن يخمدوا ذكر علي، علیه السالم، و ولده، و يطفئوا نورھم، و  ، فكان األمويون ال يألون جھداً في طول»العثمانیة للجاحظ
فلم يزل السیف يقطر من  مناقبھم و سوابقھم، يحلمون الناس على سبھم و لعنھم على المنابر، و العیاذ باللَّه، يكتموا فضائلھم و
شريد و ھارب و مستخف، و خائف مرتقب، حتى أن الفقیه و  ددھم و كثرة عدوھم، فكانوا بین قتیل وأسیر ودمائھم، مع قلة ع

ال يرخصوا ألحد أن  لیُتقدم إلیه، و يتوعد بغاية اإلبعاذ و أشد العقوبة، أال يذكر شیئاً من خصائصھم، و المحدث و القاص و المتكلم،
قال رجل من : أبي طالب علیه السالم، كنّى عن ذكره فقال ذكر حديثاً عن علي بن يطیف بھم، و حتى بلغ من تقیه المحدث إذا

  .ال يذكر علیاً علیه السالم، و ال يتفوه باسمه قريش، و فعل رجل من قريش، و
كان حامل  يا أباعبداللَّه من: بن جبیر فقلت سألت سعید: ما يرويه الحاكم في المستدرك عن مالك بن دينار قال -مثالً  -و من ذلك

أال تعجبون  كأنك رخّي البال، فغضبت و شكوته إلخوأنه من القراء فقلت: آله؟ قال فنظر إلى و قال راية رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و
  فنظر أني سألتة من كان حامل راية رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله: من سعید
كان حاملھا علي : بالبیت فسله اآلن، فسألتة فقال ھو خائف من الحجاج، و قد الذ إنك سالتة و: إنك لرخّي البال، قالوا: إلى وقال

  .عبداللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه، ھكذا سمعته من
و أھل البیت الطاھرين، حتى أعرف الناس به و  و يبدوا لي في أكبر الظن، أن معاويه لم يعد يأبه بأحد في تطاوله على اإلمام علي

 أحد العشرة المبشرين -معاويه حج فمر بالمدينة فدعا سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه من أكابر الصحابة، روي أنباإلمام على 
فلبى سعد الدعوة، و لما انتھت أعمال الحج  للخروج معه، -بالجنة و بقیة أصحاب الشورى، و كان قد اعتزل الفتنه، و لم يبايع علیاً 

 ما يمنعك: الحديث، و غرّ معاوية إقبال سعد علیه،فشرع في سب اإلمام على، و قال لسعد بأطراف انصرفوا إلى دار الندوة، و أخذا
سب علي، واللَّه ألن يكون  أجلستني على سريرك و شرعت في: أن تسب أباتراب، فبان الغضب في وجه سعد، و قال في حدة

واللَّه أن أكون صھراً للنبي صلى اللَّه علیه و آله لي الشمس،  لي خصله واحدة من خصال كانت لعلي أحب إلّي مما طلعت علیه
  :قال له يوم خیبر إلي مما طلعت علیه الشمس، واللَّه ألن يكون النبي صلى اللَّه علیه و آله قال لي ما من الولد ما لعلي أحب

لَّه على يديه، أحب إلي مما طلعت علیه بفتح ال ألعطین الراية غداً رجالً يحبه اللَّه و رسوله و يحب اللَّه و رسوله، لیس بفرار
ھارون من  أال ترضى أن تكون مني بمنزلة: اللَّه علیه و آله قال لي ما قاله يوم غزوة تبوك الشمس، و اللَّه ألن يكون النبي صلى

  .«داء و خرجداراً بعد الیوم، ثم نفض سعد ر ، أحب إلي مما طلعت علیه الشمس، ال أدخل علیك»موسى، إال أنه ال نبي بعدي
ما : معاوية بن أبي سفیان سعداً فقال أمر: و روى اإلمام مسلم في صحیحه بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبیه قال

أما ما ذكرت ثالثاً قالھن له رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله فلن أسبه، ألن  :فقال) يعني اإلمام علي(منعك أن تسب أباالتراب 
له خلفه في بعض مغازيه، فقال له  احدة منھن أحب إلي من حمر النعم، سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله يقوللي و تكون
أما ترضى أن تكون مني بمنزله ھارون : فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله يا رسول اللَّه خلفتني مع النساء و الصبیان،: على

  موسى، اال أنه من
ادعوا : يحبه اللَّه و رسوله، قال فتطاولنا لھا، فقال ألعطین الراية رجالً يحب اللَّه و رسوله،و: ة بعدي، و سمعته يقول يوم خیبرال نبو

أبناءنا و أبناءكم، دعا  فقل تعالوا ندع: عینه، و دفع الراية إلیه ففتح اللَّه علیه، و لما نزلت ھذا اآلية لي علیاً، فأتى به رمد فبصق في
  .«اللھم ھوالء أھلي«: حسیناً، فقال حسناً و سول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله علیاً و فاطمة ور



كارثة الكوارث، و وصمة العار األبدية في جبین  و زاد الضغط أضعافاً بعد معاويه، حیث حدثت في عھد ولده يزيد كارثة كربالء، فكانت
 لطاھر المطھر ثمانیة عشر شاباً، بخالف سید شباب أھل الجنة و سبط الرسول صلىالبیت ا األمه اإلسالمیة، و قتل فیھا من أھل

فاطمة الزھراء، بضعة رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و  اللَّه علیه و آله، سیدنا و موالنا اإلمام الحسین، علیه السالم، و كلھم من بناء
اإلمام  ى اللَّه علیه و آله في ذريه الحسین يستاصل، لوال نجاةلھم شبیه، و كاد نسل النبي صل آله، ما على وجه األرض يومئذ

معاويه في نحره، فانقرضت ذريه يزيد، و لم يبق له  على زين العابدين، من القتل، غیر أن عدالة السماء اقتضت أن ترد كید ابن
يزال  الكارثه المروعة تنتھي، بل ما خمسة عشر، و من البنات خمس، و من المؤلم أنه ما تكاد عقب، رغم أنه كان له من البنین

و آله سبايا، و ذريته مقتلة، حتى يصعد ابن الدعي،  اإلمام الحسین سید الشھداء بالعراء صريعاً و بنات رسول اللَّه صلى اللَّه علیه
الحمد للَّه » ة فخطب فقالفخطب فقال مقتله، حتى يصعد ابن الدعي، عبیداللَّه بن زياد منبر الكوف عبیداللَّه بن زياد منبر الكوفة

قتل الكذاب بن الكذاب، الحسین بن علي شیعته، فلم يفرغ  الذي أظھر الحق و أھله، و نصر أمیرالمؤمنین يزيد بن معاوية و حزبه، و
ذي والك و و ال يا ابن مرجانة، أن الكذاب بن الكذاب أنت و أبوك: عبداللَّه بن عفیف األزدي، فقال له من كلمته ھذا حتى و ثب إلیه

أنا يا عدو اللَّه، : من المتكلم،قال ابن عفیف: الصديقین فقال عبیداللَّه أبوه، يا ابن مرجانة، أتقتلون أبناء النبیین و تتكلمون بكالم
ر أين أوالد المھاجرين و االنصا الذرية الطاھرة التي أذھب اللَّه عنھا الرجس و تزعم أنك على دين اإلسالم، و اغوثاه، أتقتلون

علّي به، غیر أن قومه حالوا بینه و بین الشرطة و أوصلوه إلى داره، : للشرطة ينتقمون من ھذا اللعین بن اللعین، فقال ابن زياد
  الشرطة اقتحمت علیه داره، و لم يكن فیھا إال ولكن

و كان قد فقد عینیه مع اإلمام على،  ناولیني سیفي، :يا أباه أتاك القوم، فقال لھا: الرجل و ابنته الصغیرة، فلما أحست بھم صاحت
 صفین، فأخذ السیف يذب عن نفسه و يھوي به بقوة على الحركة، حتى قبض علیه و أخذ إلى الواحدة يوم الجمل، و األخرى يوم

: يادأبیك و عن يزيد و أبیه، فقال ابن ز ما أنت و عثمان، سلني عنك و عن: ما تقول في عثمان، فقال له: ابن زياد الذي سأله
  .«الذي رزقني الشھادة على يد ألعن خلقه بعد ما يئست منھا الحمد للَّه: لتذوقن الموت غصة غصة فقال

و األطفال بغیر وطاء في ذل و انكسار و الرؤوس  و أرسل ابن زياد بالرؤوس و السبايا من آل محمد صلى اللَّه علیه و آله من النساء
مشق، و روى أنھم لما دخلوا دمشق برأس اإلمام الحسین أخرجت زينب بنت الحسین د على الرماح، إلى يزيد بن معاوية في

  :من الخباء، و ھي تقول رأسھا
أن تخلفوني بسوء في  ما كان ھذا جزائي إذ نصحت لكم بعد مفتقدي بعترتي و باھلي ماذا تقولون إن قال النبي لكم ·

  ذوي رحم
أن تخلفوني بسوء في  أن تخلفوني بسوء في ذوي رحم ضرجوا بدم ھممنھم أسارى و من ماذا فعلتم و أنتم آخر األمم ·

  ذوي رحم
طست فجعل ينكثه على ثناياه بالقضیب، روى  و لما دخلوا على يزيد، أقبل قاتل الحسین، و وضع الرأس الشريف بین يدي يزيد في

 رجلین أسوأ من اآلخر، و كل منھما يفوق اآلخر فيفعل ذلك أحدھما أو كالھما، فكال ال أن ابن زياد قد فعل ذلك في الكوفه، و سواء
يظل يوماً أسوداً ال في تاريخ الدولة االمويه  سوف) م 680أكتوبر  10(ه  61جريمته النكراء، و أن يوم كربالء، و العاشر من محرم عام 

 أثناء لقاء يزيد بالسبايا من آلأن نتائجه كانت أخطر مما تصور المعاصرون، و قد حدث  فحسب، بل في تاريخ المسلمین قاطبة، و
رجالً لئیماً من جلساء يزيد عندما رأي السیدة  البیت ما يدلنا إلى أي درك أسفل من االنحطاط و الجھالة بالدين وصل القوم ذلك أن

 فاطمة،فقال يا أمیرالمؤمنین ھب لي ھذه، و كانت ذات جمال و جالل، فأرعدت السیدة  فاطمة بنت اإلمام علي قام إلى يزيد
العقل و الفقه ما تعلم أن ذلك ال يجوز شرعاً،  وظنت أن ذلك جائز له، و أخذت بثیاب أختھا العقیلة الطاھرة السیدة زينب، و كانت من

  كذبت و اللَّه ولومت، ما ذلك«: فقالت
لَّه ذلك لك إال أن تخرج من ملتنا، و واللَّه، ما جعل ال لك و له، فغضب يزيد، و قال إن ذلك لي، و لو شئت أن أفعله لفعلت، قالت كال

بدين اللَّه و  إياي تستقبلین بھذا، إنما خرج من الدين أبوك و أخوك، فقالت زينب،: و استطار، ثم قال تدين بغیر ديننا، فغضب يزيد
ظالماً و تقھر اللَّه، قالت أنت أمیر مسلط تشتم  كذبت يا عدوه: دين أبي و دين أخي وجدي، اھتديت أنت و أبوك وجدك، قال

 علم من وضعته األقدار على رأس المسلمین و بطانته، فھما ال يعلمان أن طلبھما ال يقره ، و ھكذا يبدو واضحاً مدى»بسلطانك
النبى صلي اللَّه علیه و آله بالجنة مرات، و  اإلسالم، و يزيد خلیفة المسلمین يكفر اإلمام علي و اإلمام الحسین و األول بشره

ھي بضعة  العزة باإلثم فیتطاول علي العقیله الطاھرة و يصفھا بالكذب و بانھا عدوه اللَّه، و د شباب أھل الجنة، ثم تأخذهالثاني سی
اللَّه و ولدھا و من أحبھم من النار، ولكن ماذا نقول و ھو  رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و ابنه بنته فاطمة الزھراء التي فطمھا

  .سفیان بن أبييزيد بن معاوية 
بثارات بدر و أحد، ألن اإلمام علي قتل في ھاتین  ھذا و يكاد كثیر من الباحثین يجمعون على أن األمويین قد نكلوا بآل البیت أخذاً 

 و يستشھدون علي ذلك بقول يزيد عندما قتل اإلمام الحسین و وضعت رأسه الشريف بین الغزوتین شیوخ بني أمیه و ساداتھم،
  :يديه

  ثم قالوا يا يزيد ال شتل فرحاً  ألھلوا و استھلوا ت أشیاخي ببدر شھدوالی ·
  ثم قالوا يا يزيد ال شتل شتل ثم قالوا يا يزيد ال جذغ الخزرج من وقع األسل ·

ن و آله جد الحسین، و جده أبي سفیان و بی و لیس ببعید أن يتذكر يزيد الحفائظ و الحروب القديمة بین الرسول صلي اللَّه علیه
 و أن ينطق بكلمة التشفي و الحقد، ولكن الباعث األول علي الفجیعة ھو نظام الجور و اإلمام علي ابن الحسین و بین أبیه معاويه،

الخالفة، ثم ال يرغب، و ھو علي و شك لقاء ربه  عھد األب لالبن بالخالفة وجوبھا حقاً موروثاً، فھا ھو ذا معاويه ال يكتفي باغتصاب
  المسلمین للمسلمین، بل يمعن في تحويل اإلسالم إلى ملك غضوض و إلى ن خطئه، تاركاً أمرفي التكفیر ع

مشیراً إلى (أيھا الناس، أمیرالمؤمنین ھذا : األمر مزرعة أموية، فیأخذ البیعة لیزيد بالذھب و السیف، قال بعض من ندبه معاوية لھذا
فیھمل  ، و ھكذا يتربع يزيد على عرش أبیه بعد وفاته،)مشیراً إلى السیف(ذا فمن أبى فھ) يزيد مشیراً إلى(فإن مات فھذا ) معاوية

يسلط من قواده و رجاله من ُينزلون بالعباد و البالد،  ثم» يزيد القرود«أمر المسلمین و يعكف على اللھو بفھوده و قروده حتى يلقب 
ثم » لِمَ » البصرة يحز رأس كل من تسول له نفسه أن يقول من اقترافه، فابن زياد في الكوفه و من الھول ما يخجل الشیطان نفسه

المنورة، دار الھجرة، ووطن األنصار، و عاصمة اإلسالم يصنع  يقتل أبناء الرسول و أحفاده و آل بیته في كربالء قتالً يزيد إلى المدينة
و استبیحث  م خلق كثیر، و نھبت المدينةو الجريمة ما يتعاظم كل وصف، فقتل من الصحابة و من غیرھ بھا و بأھلھا من الوحشیة

من أخاف أھل المدينة أخافه اللَّه، و «صلى اللَّه علیه و آله  ثالثة أيام، و افتضت فیھا ألف عذراء فیما يقولون، و قد قال رسول اللَّه
من يستبیحھا، » القرود يزيد«ا ، و حتى مكة بمسجدھا الحرام يرسل إلیھ)رواه مسلم(» المالئكة و الناس أجمعین علیه لعنة اللَّه و

يزيد، و يسطو على الخالفة بیت مروان، و ھو شعبة أخرى، و  و يستبیح البیت الحرام، ثم حین يختفي بیت أبي سفیان بموت
  . ملكھم الحجاج لینشر الخراب و الدمار و القتل في كل مكان باسم األمويین، و في سبیل دعم امتداد آخر لألمويین، يظھر

الفقیه و الزاھد و المحدث، منھم علي سبیل  قتل الحجاج علي حب أھل البیت ألوف الرجل، و فیھم الصحابي و التابعي و و ھكذا
 أعلي في الجنة أم في النار؟ فلم يجب سعید بغیر البكاء، فأمر: قال له الحجاج يوماً  المثال الفقیه الزاھد سعید بن جبیر، فلقد

ماال يحبه اللَّه، و لما يئس الحجاج من أن  ال أحب: أتحب أن لك شیئاً منه، قال سعید: قال لسعید الحجاج بإحضار الذھب و الفضة و
فضحك  أشھدك يا حجاج أن ال إله إله اللَّه و أن محمداً رسول اللَّه، قال الحجاج أقتلوه، :يستمیله بالمال أمر بقتله، فقال سعید

  و اللَّه لو اشترك أھل: سعید، قال الحسن البصري اللَّه و حلمه علیك، و لما قتلجرأتك علي : سعید، فقال الحجاج ما يضحكك، قال
سعید في المقام قابضاً علي تالبیبه و يقول يا  المشرق و المغرب في قتله ألكبھم اللَّه على وجوھھم في النار، و كان الحجاج يرى

الحجاج  ، و يروى الشعبي أنه كان بواسط فحضر صالة العید مع»دمذعوراً و يصیح مالي و لسعی فیما قتلتني، فیستیقظ: عدو اللَّه
تسمع لقوله لتعلم أني أصیب الرأي فیما أفعل،  ھذا يوم أضحى و قد أردت أن أضحى يرجل من العراق و أحب أن: فدعاه و قال له

 إذا سمعت ما يقول صوبت رأيي،: لاللَّه علیه و آله يضحي بكبش فاستن أنت بسنته، قا فقلت أيھا األمیر كان رسول اللَّه صلى
فقیه أھل العراق، قال يحیى أنا من  أنت: فاغتممت غماً شديداً، ثم قال له الحجاج» يحیى بن يعمر«فلما أحضروه، فإذا ھو 
ذلك، ما أنا بزاعم : من ذرية رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله قال يحیى كیف زعمت أن الحسن و الحسین: فقھائھم، قال الحجاج



حاجك من بعد ما جاءك من العلم  فمن(كتاب اللَّه نطق بذلك، قال لعللك تريد قوله : بحق، قال الحجاج وأي حق، قال يحیى بل قائله
و ) آية المباھلة) (و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتھل فنجعل لعنه اللَّه على الكاذبین فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم،

فاطمة، قال يحیى و إنھا و اللَّه لحجة بلیغة،  سول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله خرج للمباھلة و معه علي و الحسن و الحسین ور أن
 بغیرھا من كتاب اللَّه فلك عشر اآلف درھم، و إال قتلتك و كنت في حل من دمك، قال ولكني مع ذلك ال أحتج بھا، قال إن جئت

و موسى و ھارون و كذلك نجزي المحسنین،  و من ذريته داود و سلیمان و أيوب و يوسف(من األنعام  85 -84يحیى نعم، و تال اآلية 
و أين ترك ) و من عجب أنه كان حافظاً للقرآن(فقال الحجاج » وعیسى«فترك كلمة  (و إلیاس كل من الصالحین... و زكريا و يحیى 

أيكون عیسى : مريم، قال يحیى اھیم و ال أب له، قال الحجاج من قبل أمهو من أين كان عیسى من ذرية إبر: قال يحیى «عیسى«
ما يقرب من عشرين قرناً فیما نرى و ال يكون الحسن و (تعلم من األجداد  من ذرية إبراھیم بواسطة أمه مريم، و بینھا و بینه ما

: و كأنما ألقم الحجاج حجراً، فقال ابنته بال واسطة، ذرية رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله بواسطة أمھما فاطمة و ھي الحسین من
  .أعطوه عشرة اآلف درھم ال بارك اللَّه له فیھا

  و ھناك رواية أخرى للقصة، روى الحاكم في المستدرك عن عاصم بن بھدلة
يحیى بن «ه و آله و عنده النبي صلى اللَّه علی لم يكن من ذرية: اجتمعوا عند الحجاج فذكر الحسین بن علي، فلقال الحجاج: قال

و من (فقال  لتأتینى على ما قلت ببینة و مصداق من كتاب اللَّه عزوجل أو ال قتلنك قتالً،: فقال كذبت أيھا األمیر،: فقال له» يعمر
 - 84ة األنعام آي) (زكريا و يحیى و عیسى و إلیاس و: (إلى قوله تعالي عزوجل... ذريته داود و سلیمان وأيوب و يوسف و موسى 

صدقت،  :ذرية آدم بأمه، و الحسین بن علي من ذريه محمد صلي اللَّه علیه و آله بأمه، قال ، فأخبر اللَّه عزوجل أن عیسى من)85
فنبذوه وراء :(لیبیّننه للناس و ال يكتمونه، قال اللَّه عزوجل ما أخذ اللَّه على األنبیاء: لما حملك علي تكذيبى في مجلسى، قال: قال

  . (ثمناً قلیالً  و اشتروا به ظھورھم
  .«فنفاه إلى خراسان

فلنقرأ قصة الحجاج مع عبداللَّه بن ھانى ء،  و لتعرف أي نوع من الناس كان ينال الحظوة عند أمراء المسلمین من عمال بني أمیة،
 لحرام، و كان من أنصاره وشھد مع الحجاج كل حروبه حتى تحرقه البیت ا - المسعودي كما رواھا -و ھو من أود، حّي من الیمن

قیس الھمداني رئیس الیمانیة، رغم أنف  شیعته، فأراد الحجاج أن يكافأه فزوجه من بنت أسماء بن خارجة الفزاري و بنت سعید بن
 زوجتك بنت سید بني فزارة و بنت سید ھمدان و عظیم كھالن، و ما اود ھنالك، فقال يا عبداللَّه قد«أبويھما، فقال له الحجاج 

ما سب أمیرالمؤمنین عثمان في : قال: و ما ھي ال تقل أصلح اللَّه األمیر ذلك، فإن لنا مناقب ما ھي الحد من العرب، قال: عبداللَّه
أبي  و شھد منا صفین مع أمیرالمؤمنین معاوية سبعون رجالً، و ما شھدھا مع) نحن نقول ذلك و(نادلنا قط، قال و اللَّه ھذه منقبة 

قال و ما منا رجل عرض علیه شتم أبي تراب و لعنه إال  واحد، و كان اللَّه ما علمته امرأ سوء، قال و ھذه واللَّه منقبة، تراب إال رجل
له من المالحة و  الحسن و الحسین و أمھما فاطمة، قال و ھذه واللَّه منقبة، و قال و ما أحد من العرب فعل، و قال و أزيدكم ابنیه

  أعجر مائل و كان دمیماً شديد األدمه مجدوراً في رأسهالصباحة مالنا ثم صحك 
التنكیل بمحبیھم حتى كتب له عبدالملك  ، ھذا و قد استمر الحجاج في إيذاء أھل البیت و»الشدق أحول قبیح الوجه وحش المنظر

، فكان »وا دماءھمحین سفك) معاوية و ولده(الملك استوحش من آل حرب  جنبني دماء آل أبي طالب، فإني رأيت«بن مروان 
  .خوفاً من زوال الملك عنھم، الخوفاً من الخالق عزوجل الحجاج يتجبنھا

صالح بن علي «دخلن علي ) بني أمیه آخر خلفاء(و يروي المسعودي في قتل األمويین آلل البیت أن بنات مروان بن محمد 
الً و ال امرأة، ألم يقتل أبوكن باألمسن ابن أخي إبراھیم نستبقي منكم أحداً رج إنا لن: يطلبن العفو عنھن، فقال صالح» العباسي

زيد بن علي بن الحسین بن علي  محمد بن علي بن عبداللَّه بن العباس في محبسه في حران، ألم يقتل ھشام بن عبدالملك بن
م يقتل الولید بن يزيد بن بالحیرة، على يدي يوسف بن عمر الثقفي، أل بن أبي طالب و صلبه في كناسة الكوفة، و قتل امرأة زيد

طالب، علي يدي عمر  بن زيد وصلبه في خراسان، ألم يتقل عبیداللَّه بن زياد الدعي، مسلم بن عقیل بن أبي عبدالملك، يحیى
اللَّه صلى اللَّه علیه و آله سبايا حتى ورد بھن على يزيد بن  بن سعد مع من قتل بین يديه من أھل بیته، ألم يخرج محرم رسول

مدائنھا حتى قدموا  بعث إلیه برأس الحسین بن علي، قد ثقب دماغه على رأس رمح يطاف به كور الشام و اوية، و قبل مقدمھنمع
أوقف حرم رسول اللَّه صلي اللَّه علیه و آله موقف السبي  به على يزيد في دمشق، كأنما بعث إلیه برأس رجل من المشركین، ثم

استخفافاً بحقه صلى  الطغام، و يطلبون منه أن يھب لھم حرم رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آلهالجفاة  يتصفحھن جنود أھل الشام
  . «فما الذي استبقیتم منا أھل البیت، لو عدلتم فیه علینا اللَّه علیه و آله و جرأة على اللَّه عزوجل، و كفراً ألنعمه،

الحسین من األمويین، فلقد لقي أبناء على  بآل البیت من ولد الحسن وو من عجب فإن العباسیین لم يكونوا أقل قسوة و تنكیالً 
 أمراً نكراً، و إن كان بعضھم كانوا علي غیر ذلك كالمأمون و المطیع، كما أن بني بن أبي طالب من بني عمومتھم العباسیین

  العباس، و ھم من بني ھاشم، لم ينزلوا إلى الدرك األسفل الذي نزل إلیه
الطاھرين المطھرين بني الزھراء، بضعة رسول اللَّه  لعنوا اإلمام علي كرم اللَّه وجھه و رضي اللَّه عنه، و لعنوا بنیه بنوأمیة حین

  .مروان الذي فعله األموين جمیعاً، حاشا عمر بن عبدالعزيز و يزيد بن الولید بن عبد الملك بن صلى اللَّه علیه و آله، األمر
كان بنوأمیة يسبون أمیرالمؤمنین : الكامل فیقول عمر بن عبدالعزيز سب اإلمام في الجزء الخامس من و يروي ابن األثیر قصة ترك

سبب  أن ولي عمر بن العزيز الخالفة، فترك ذلك و كتب إلى العمال في اآلفاق بتركه، و كان علي بن أبي طالب، علیه السالم، إلى
عبداللَّه ابن عتبه بن مسعود، فبلغه عني شي ء من ذلك،  و كنت ألزم عبیداللَّه بنكنت بالمدينه أتعلم العلم، : محبته علیاً أنه قال

أن اللَّه غضب  متى علمت: فأطال الصالة، فقعدت أنتظر فراغه ، فلما فرغ من صالته التفت إلي فقال لي فأتیته يوماً و ھو يصلي،
فما الذي بلغني عنك من علّي، فقلت معذرة إلى اللَّه  :قال لم أسمع ذلك،: علي أھل بدر وبیعه الرضوان، بعد أن رضي عنھم، قلت

خطبتك، فإذا  يا أبه إنك تمضي في: كان أبي إذا خطب فنال من علي،رضي اللَّه عنه، تلجلج، فقلت و الیك، و تركت ما كنت علیه، و
ن حولنا لو يعلمون من علي ما نعلم، يا بني إن الذي :أوفطنت لذلك، قلت نعم، فقال: أتیت على ذكر علي عرفت منك تقصیراً، قال

فترك ذلك، و  عمر الخالفة لم يكن عنده من الرغبة في الدنیا ما يرتكب ھذا األمر العظیم ألجلھا، تفرقوا عنا إلى أوالده، فلما ولي
و البغي يعظكم لعلكم القربى و ينھى عن الفحشاء و المنكر  إن اللَّه يأمر بالعدل و اإلحسان و إيتاء ذي(كتب بتركه، و قرأ عوضه 

  :الناس محالً حسناً، و أكثروا مدحه بسببه، فمن ذلك قول ُكثّیر عزه ، فحل ھذا الفعل عند)تذكرون
يكفي الفتى بعد  أال إنما و صدقت معروف الذي قلت بالذي المبین و إنما تكلمت بالحق ولیت فلم تشتم علیاً و لم تخف ·

  المقوّم من األود البادي ثقاف زيغه
من  المقوّم من األود البادي ثقاف فعلت فأضحى راضیاً كل مسلم بالتكلم تبیّن آيات الھدي يّاً و لم تتبع مقالة مجرمبر ·

  األود البادي ثقاف المقوّم
  أفلحنا إذا: فقال عمر، حین أنشد ھذا الشعر

  المھدى المنتظر من أھل البیت

علي يد سید أھل البیت سیدنا محمد رسول اللَّه  اة العالم من ظلمات الجاھلیةشاءت إراده اللَّه سبحانه و تعالى، أنه كما كانت نج
إنما  أھل البیت في األمة أمانا لھم من الخسف و النسف، فإن صالح العالم في آخر الزمان صلى اللَّه علیه و آله، و كان وجود

الطاھرين المطھرين، و الذي تواترت األحاديث و  نبيالذي يصطفیه اللَّه من أھل البیت ال» المھدي«سیكون بإذن اللَّه على يد 
منا، يختم  المھدي«: لیمال األرض عدالً، كما ملئت ظلماً وجوراً، قال صلي اللَّه علیه و آله استقاضت عن خروجه في آخر الزمان،

المھدي من عترتي «ه علیه و آله و قال صلى اللَّ ) الطبراني رواه المحب الطبري في الصواعق المحرقه عن(» الدين بنا، كما فتح بنا
أبي طالب، كرم  و روى عن اإلمام علي بن) أبوداود و ابن ماجه و الحاكم من حديث أم المؤمنین أم سلمة رواه(» من ولد فاطمة

  .إلى الحسن ، و أشار»المھدي من ولد أبني ھذا«: اللَّه وجھه في الجنة، أنه قال



يسخرج من صلبه رجل يسمى باسم  :و عن علي أنه نظر إلى الحسن فقال: لمھديو روى الحافظ الذھبي في المنتقى عن ا
  .«يمأل األرض قسطاً  نبیّكم، يشبھه في الَخْ◌َ◌لْق، و ال يشبھه في الُخلق،

 في أنه حسني، ال حسیني صريح، ذلك ألن) الجنة اإلمام علي، كرم اللَّه وجھه في(و قول أمیرالمؤمنین : و يقول اإلمام ابن تیمیه
 أعیذكما«و إسحاق، و إن لم يكونا نبیّین و لھذا كان النبي صلى اللَّه علیه و آله  الحسن و الحسین مشبھان من بعض بإسماعیل

، و كان »كاد يعوّذ بھما إسماعیل و إسحاق إن إبراھیم«: ، و يقول»بكلمات اللَّه التامة، من كل شیطان وھامة، و من كل عین المة
 إن«: النبي صلى اللَّه علیه و آله، و ھو يخطب علي المنبر، و الحسن معه علي المنبر ألحلم، و لھذا قالإسماعیل ھو األكبر وا

كانوا من ذرية إسحاق، فھكذا كان غالب السادة  ، فكما أن غالب األنبیاء»ابني ھذا سید، و سیطلح اللَّه به بین فئتین من السملین
الخلیفة  نبیاء، الذي طبق أمره مشارق األرض و مغاربھا، كان من ذرية إسماعیل، فكذلكاأل األئمه من ذرية الحسین، و كما أن خاتم

  .الرشد المھدي، الذي ھو آخر الخلفاء، يكون من ذرية الحسن
  فأما المھدي: »فضل أھل البیت و حقوقھم«ھذا و يقول ابن تیمیة في رسالة 

النبي صلى اللَّه علیه و آله، الخافظون لھا، الباحثون  ل العلم العالمون بأخبارالذي بشر به النبي صلى اللَّه علیه و آله فقد رواه أھ
قال رسول اللَّه  داود و الترمذي و غیرھما، و رواه اإلمام أحمد في مسنده، فعن عبداللَّه بن مسعود قال عنھا و عن رواتھا، مثل أبي

ذلك الیوم، حتى يبعث اللَّه رجالً من أھل بیتي، يوطى ء اسمه  اللَّهلو لم يبق من الدنیا إال يوم لطوّل «صلى اللَّه علیه و آله 
عنده، و عند اإلمام أحمد  أخرجه أبوداود، و مثله(» أبي، يمأل األرض قسطاً وعدالً، كما ملئت ظلماً وجوراً  اسمي، و اسم أبیه اسم

نى، أجلى الجبھة، أقنى األنف، يمأل األرض قسطاً المھدي م«: آله ، و عن أبي سعید قال قال صلى اللَّه علیه و)عن اإلمام على
  .(عود المعبود بشرح سنن أبي داود(» جوراً و ظلماً، يملك سبع سنین وعدالً، كما ملئت

قصر فسبع، و إال فتسع، فتنعم فیه أمتي نعمه  يكون في أمتي المھدي، إن«: و عن أبي سعید أن النبي صلى اللَّه علیه و آله قال
إعطني،  يا مھدي: يقول الرجل فیقول) أي مجموع كثیر(تترك منه شیئاً، و المال يومئذ كدوس  لھا قط، توتي أكلھا و اللم ينعموا مث

رواه أحمد و مسلم عن (» الزمان خلیفة يحثو المال حثواً  يكون في آخر«: ، و قال صلى اللَّه علیه و آله)رواه ابن ماجة(» خذ: فیقول
  .(جابر و أبي سعید

  ة النبي في أھل البیتحفظ ذري

أن تستمر بأھل البیت ذرية سید األنبیاء و  إقتضت حكمه اللَّه تعالى في خلقه، و رحمتة بعباده، كما يقول األستاذ حسین يوسف،
 ثالدين، تشع بضیائھا على العالمین، و ترشد بھدايتھا الضالین، روى ابن عساكر من حدي المرسلین صلى اللَّه علیه و آله الى يوم

، ھذا و كما كانت بعثته »اال نسبى و صھري كل نسب و صھر ينقطع يوم القیامة«ابن عمر عن النبى صلي اللَّه علیه و آله انه قال 
 بھداية الطائعین إلى سواء السبیل، و إثابتھم علي ذلك، و تأخیر العقاب عن العصاة و صلى اللَّه علیه و آله رحمة للعالمین،

من نوره صلى اللَّه علیه و آله و بركتھم من  ن بقاء أھل البیت الطاھرين المطھرين رحمة للعالمین، ألن نورھمالمكذبیین، فكذلك، فإ
و ما كان ) رسوله صلى اللَّه علیه و آله بأن ال يعذب أمته ما دام فیھم، فقال تعالي في األنفال بركته، و كما أن اللَّه تعالى قد اختص

  المصطفى صلى اللَّه علیه و آله لن يعذب األمة اإلسالمیة عذاب فكذلك فان اللَّه تعالى، ببركة أھل بیت ،)اللَّه لیعذبھم و أنت فیھم
التي يركن إلیھا في الملمات، يجیرون كل من  االستئصال، ما دام فیھم أھل البیت، فھم الشموع المنیرة في الظلمات، و الحصون

لم يعذب أھل قرية حتى «: قد جاء في تفسیر القرطبي عن ابن عباس أنه قالو  الذ بحماھم، و يكرمون كل من نزل بساحتھم،
المؤمنین بقرية ما سبب رحمة لھا،  ، فإذا كان وجود»النبي صلى اللَّه علیه و آله منھا و المؤمنون، و يلحقوا بحیث أمروا يخرجوا

لَّه و رسوله، و قد قال صلى اللَّه علیه و آله، فیما خیارھم، و أقربھم إلى ال فكیف بوجود أھل البیت، و ھم من خاصة المؤمنین و
  .«أمان ألمتي النجوم أمان الھل السماء، و أھل بیتي«الطبراني و أبويعلي من حديث سلمة ابن االكوع،  يروى

للَّه عنھم اإلمام علي، و ذريتھما، رضي ا ھذا و قد أجمع المسلمون على أن اإلمامین الحسن و الحسین، أبناء السیدة فاطمة من
 في جالء األفھام، ذرية النبي صلى اللَّه علیه و آله المطلوب لھم من اللَّه الصالة و أجمعین، إنما ھم، كما يقول ابن قیم الجوزية

من أوالد بناته إنما ھم من أوالد السیدة  ذلك ألن أحداً من بناته لم يعقب غیرھا، فمن انتسب إلى النبي صلى اللَّه علیه و آله
عقبه  الزھراء، علیھاالسالم، بأن حفظ ذرية نبیه صلى اللَّه علیه و آله في ذريتھا، و أبقي مة الزھراء، و ھكذا أكرم اللَّه تعالىفاط

و الصفوة المختارة من عباد اللَّه من أمته صلى اللَّه  في عقبھا، فھي وحدھا دون بناته و بنیه، أم الساللة الطاھرة، و العترة الخیّرة،
و أما بناته صلى اللَّه  النبي الذكور ماتوا جمیعاً، و ھم أطفال لم يشبوا عن الطوق، و لم يبلغوا الحلم بعد، آله، ذلك ألن أبناء علیه و

رضي اللَّه عنھا، التي لم تنجب سوى علي الذي مات صغیراً، و أمامة  علیه و آله فلم يتركن وراءھن أطفاالً، ما عدا السیدة زينب،
و أم ) الذي مات صغیراً  و محسن(إلمام علي بعد الزھراء البتول، و قد أنجبت من اإلمام علي، الحسن و الحسین ا التي تزوجھا

عنھم أجمعین، و لم يكن لسیدنا رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله  كلثوم و زينب الكبرى، الشھیرة بعقیلة بني ھاشم، رضي اللَّه
الحسین، جمیع السادة األشراف، ذرية  ة، و ھكذا كان من ذرية الزھراء، و من أبناء الحسن والزھراء، و أعظم بھا مفخر عقب إال من

  .علیه و آله سیدنا و موالنا وجدنا رسول اللَّه صلى اللَّه
ه من صلبه لم يبعث اللَّه نبیا قط، إال جعل ذريت» و روى الطبراني و الخطیب عن ابن عباس قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله

عمر  ، و روى اإلمام أحمد و الطبراني و أبويعلى و المحب الطبري أن»علي، رضي اللَّه عنه غیري، فان اللَّه جعل ذريتي من صلب
إني لم أرد الباه، : فاعتل علي بصغرھا، فقال بن الخطاب رضي اللَّه عنه خطب إلى علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه أم كلثوم،

كل سبب و نسب منقطع يوم القیامة، ما خال سببي و نسبي، و كل ولد «: و آله يقول ول اللَّه صلى اللَّه علیهولكني سمعت رس
الخطاب عن النبي صلى اللَّه  ، و أخرج الطبراني عن عمر بن»عصبتھم ألبیھم، ما خال ولد فاطمة، فأنا أبوھم و عصبتھم أب فإن

، و عن فاطمة علیھاالسالم عن »ولد فاطمة، فإني عصبتھم، و أنا أبوھم م، ما خالكل بني أنثى فإن عصبتھم ألبیھ«: علیه و آله
، و روى الحاكم عن جابر »عصبتھم لكل بني إنثى عصبه ينتمون إلیه، إال ولد فاطمة، فأنا ولیھم و أنا: علیه و آله النبي صلى اللَّه

  .«مة، فأنا ولیھم و عصبتھمإال ابني فاط لكل بني أم عصبة،: أنه صلى اللَّه علیه و آله قال
الناس من أشجار شتى، و خلقت أنا و علي بن  خلق«: و عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله

شجره، أنا أصلھا، و فاطمة فرعھا، و علي لقاحھا، و الحسن والحسین ثمرتھا، و  أبي طالب من شجرة واحدة، فما قولكم في
أنا شجرة، و فاطمة «: في رواية ، و»اوراقھا، فمن تعلق بغصن من أغصانھا ساقه إلى الجنة، و من تركھا ھوى إلى النار تناشیع

شیعتنا ورقھا، فالشجرة أصلھا في جنة عدن، و األصل و الفرع و اللقاح و  فرعھا، و علي لقاحھا، و الحسن و الحسین ثمرتھا، و
  .ا كان سل فاطمه و علي نسالً مباركاً للنبي صلى اللَّه علیه و آله، وھكذ»في الجنة الثمر و الورق

إن ابني ھذا «: صلى اللَّه علیه و آله في الحسن ثم إن النبي صلى اللَّه علیه و آله إنما كان يدعو الحسن و الحسین ابنیه، فیقول
 أدعي ابنّي فیشمھما و يضمھما«: يقول لفاطمة ان النبي صلى اللَّه علیه و آله كان ، و أخرج الترمذي عن أنس بن مالك»سید
حسین مني، و أنا من حسین أحب «: و آله قال ، و روى اإلمام أحمد و الحاكم و أبونعیم و الطبراني أن النبي صلى اللَّه علیه»إلیه

  ، ھذا فضالً عن أنه لما»األسباط اللَّه من أحب حسیناً، حسین سبط من
و الحسن و الحسین و خرج للمباھلة، و قد أشرنا  دعا النبي صلى اللَّه علیه و آله علیاً و فاطمة) 61 آل عمران(نزلت آية المباھلة 

مع الحجاج الثقفي، كما جاءت عن الشعبي، و كما رواھا الحاكم في المستدرك عن  «يحیى بن يعمر«من قبل إلى قصة الفقیه 
الحسین من ذرية النبي صلى  من األنعام، أن الحسن و 85، 84ريمتین بھدلة، و كیف أثبت يحیى للحجاج من اآليتین الك عاصم بن

عیسى بن مريم من ذرية إبراھیم، عن طريق أمه مريم ابنه عمران، صلوات  اللَّه علیه و آله عن طريق أمھما فاطمة الزھراء، كما أن
  .علیھم جمیعاً  اللَّه و سالمه



یَدة َفاِطمة الزّھراء(الِقْسم الثَّاني    (السَّ

  (رواه البخاري(فاطمة سیدة أھل نساء أھل الجنة : قال النبي صلى اللَّه علیه و آله
  أما ترضین أن تكوني سیدة نساء أھل الجنة): لفاطمة(و قال صلى اللَّه علیه و آله 

  (رواه البخاري. (أو نساء المؤمنین
  .(البخاري رواه(ني و قال صلى اللَّه علیه و آله فاطمة بضعة مني، فمن أغضبھا فقد أغضب

  في ِرحاَب النبي

  مولد الزھراء

المكرمة بالزھراء في يوم الجمعة العشرين من  رزق النبي صلى اللَّه علیه و آله و زوجه الطاھرة خديجة رضي اللَّه عنھا في مكه
 من أمثال ابن إسحاق و ابن ذلك قبل البعثة بخمس سنین، فیما يرى كبار كتاب السیرة جمادي اآلخرة، و قريش تبني الكعبة، و

م، فھذا  606أعادت بناء الكعبة حوالي عام  ھشام و الطبري، و ھي أصغر بنات النبي صلى اللَّه علیه و آله، فإذا كانت قريش قد
 آخر، على أن ھناك من يرى إنھا ولدت قبل البعثة بستة أشھر، و ھناك وجه )قبل الھجرة 18(م  606يعني أن الزھراء قد ولدت عام 

الحاكم في المستدرك و ابن عبد البر في  للنظر يذھب إلى أن الزھراء إنما ولدت على أيام النبوة، و لیس قبلھا، فلقد روى
 ، بل إن)م 612/  611عام (مولد النبي صلى اللَّه علیه و آله، أي بعد البعثة بسنة  االستیعاب أنھا ولدت سنة إحدى و أربعین من

ھناك رواية تنسب إلى اإلمام الباقر،  ب في مصباح المتھجد إلى أنھا ولدت بعد المبعث بسنتین، بل إنالشیخ الطوسي إنما يذھ
 ، و)م. 615/ 614عام (كان في العام الخامس من بعثة النبي صلى اللَّه علیه و آله  تذھب إلى أن مولد الزھراء، علیھاالسالم، إنما

اإلمام علي، و في سنھا يوم أن انتقلت إلى  الي فقد اختلفوا في سنھا يوم زفت إلىھكذا اختلف العلماء في مولد الزھراء، و بالت
  ، على أن أكثر العلماء من أھل البیت يرون أنھا)م 632أخريات عام (ه  11الرفیق األعلى في الثالث من رمضان عام 

أينا أكبر، : عنھم، و أحدھما يقول لآلخر هولدت قبل البعثة بخمس سنین، و قد روى ان العباس دخل على علي و فاطمة، رضي اللَّ 
  .البیت بسنوات و ولدت أنت يا فاطمة، و قريش تبني البیت ولدت يا علي قبل نباء قريش: فقال العباس

مولدھا إنما وافق اجتماع قريش لبناء الكعبة، و  و ھكذا كان مولد الزھراء علیھاالسالم، بشیر سالم و أمن لقريش جمیعاً، ذلك ألن
اآلخرين،  يقتتلون على من يحوز شرف إعادة الحجر األسود إلى مكانه، لوال حكمه سید األولین و حدثنا التاريخ أن القوم كادواي

وضع الحجر في ثوب، ثم أمر بأن تأخذ كل قبیله بناحیة من  محمد رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، و ذلك بأن. سیدنا و موالنا وجدنا
علیه و آله بمولد  فلما بغلوا موضعه، وضعه بیده الشريفة ثم بنى علیه، و ھكذا استبشر النبي صلى اللَّه جمیعاً، الثوب، ثم رفعوه

تختصم قريش، و دون أن تتفرق كلمتھا، و إنما جمع اللَّه شملھا  الزھراء، إذ اقترن مولدھا بإقامة البیت الحرام و تجديده، دون أن
أن تولد، روى أنه صلى  لد الزھراء، ھذا و قد كان النبي صلى اللَّه علیه و آله قد بشر بمولدھا قبلأيام مو علي يد أبي الزھراء في

يبشرني أنھا أنثى، و أنھا النسمة الطاھرة المیمونة، و ان اللَّه سیجعل  يا خديجه، ھذا جبريل«: اللَّه علیه و آله قال لزوجه خديجة
مطھرة، فلما  ، و وضعت خديجة فاطمة طاھرة»مة، و يجعلھم خلفاء في أرضهسیجعل من نسلھا أئمة من األ نسلي منھا، و

اللَّه علیه و آله بوالدتھا حتى سجد شكراً للَّه تعالى، و قد  سقطت إلى األرض اشرق فیه ذلك النور، و ما أن عرف رسول اللَّه صلى
  .ینهساللته و عترته، فكانت أحب ولده إلیه، و أقرھم لع ألھم بأنه سیكون منھا

  أسماء الزھراء

الطاھرة و الزكیة و الراضیة و المرضیة و  فاطمة و الصديقة و المباركة و: حملت فاطمه الزھراء علیھاالسالم، تسعة أسماء ھن
سمھا أما ا لحنانھا علیه وحبھا الدائم، و» أم أبیھا«اللَّه صلى اللَّه علیه و آله يلقبھا ب  المحدثة و الزھراء كما كان سیدنا رسول

  أم اإلمام فھو اسم لم يكن غريباً عند العرب، فقد كانت زوج أبي طالب و» فاطمة«األول 
فاطمة بنت حمزة سید الشھداء، و اسد اللَّه و  و ھناك» يا أماه«علي تسمى فاطمة، و كان الرسول صلى اللَّه علیه و آله يناديھا 

 ذخائر«اطمة للزھراء إنما كان له معنى خاصاً، روى المحب الطبري في غیر أن اسم ف رسوله، و ھناك فاطمه بنت عتبة و غیرھن،
وجھه في الجنة، قال قال رسول اللَّه  أخرج الحافظ الدمشقي عن اإلمام علي، كرم اللَّه: فقال» العقبى في مناقب ذوي القربى

 ل اللَّه لم سمیت فاطمة؟ قال إن اللَّه عزوجليا رسو: أتدرين لم سمیت فاطمة؟ قال علي يا فاطمة،: صلى اللَّه علیه و آله لفاطمة
إن ابنتي فاطمة حوراء إذ لم «: اللَّه علیه و آله ، و عن ابن عباس قال قال رسول اللَّه صلى»قد فطمھا و ذريتھا من النار يوم القیامة

  .«ألن اللَّه عزوجل فطمھا و محبیھا من النار تحض و لم تطمث، و إنما سماھا فاطمة
اإلمام جعفر الصادق عن أبیه اإلمام محمد الباقر عن  فألنھا، كما يقول األستاذ أبوعلم، بیضاء اللون، و روى عن» الزھراء«ب و أما لق

الزھراء؟  عن فاطمة، لم سمیت) أي موالنا اإلمام الحسین(سألت أباعبداللَّه علیه السالم «: قال أبیه اإلمام علي زين العابدين
، و روى أنھا، علیھاالسالم، »نور الكواكب ألھل األرض امت في محرابھا يزھو نورھا ألھل السماء كما يزھوألنھا كانت إذا ق: فقال

السماء  خلقھا من نور عظمته، و قیل إنھا حین وضعتھا السیدة خديجة، رضي اللَّه عنھا، حدث في سمیت الزھراء ألن اللَّه عزوجل
سمیت الزھراء، ألنھا كانت ال تحیض، و كانت اذا ولدت  بذلك لقبت بالزھراء، و قل إنھانور زاھر لم تره المالئكة قبل ذلك الیوم، و 

  .تفوتھا صالة طھرت من نفاسھا بعد ساعة حتى ال
مريم ابنة عمران، علیھماالسالم، و يحدثھا روح  و أما لقب المحدثة فالن المالئكة كانت تھبط من السماء فتناديھا، كما كانت تنادي

الزھراء، رضي اللَّه  المباركة و الطاھرة و الزكیة و الراضیة و المرضیة، فھي آيات على ما اتسمت به ما القاب الصديقة والقدس، و أ
  .عنھا، من الصدق و البركة و الطھارة و الرضى و الطمأنینة

عن الدنیا إلى اللَّه تعالى، و في تاج النقطاعھا  فذلك إلنقطاعھا عن نساء زمانھا فضالً وديناً و حسباً، و قیل» البتول«و أما لقب 
اللَّه تعالى، و أما  رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله بالبتول تشبیھاً لھا بمريم في المنزلة عند العروس للزبیدي، لقبت فاطمة بنت

  ثعلب
و حسباً و عفافاً، و ھي سیدة نساء  فضالً و ديناً، فالرأي عنده أنھا سمیت بالبتول النقطاعھا عن نساء زمانھا، و عن نساء األمة،

بن على رضي  المنطقة عن الدنیا إلى اللَّه تعالى، و به لقبت فاطمة، رضي اللَّه عنھا، و عن عمر العالمین، و قیل البتول من النساء
مريم بتول، و فاطمة بتول، : سمعناك يا رسول اللَّه تقول: له اللَّه عنھما، أن النبي صلى اللَّه علیه و آله سئل عن البتول، و قد قیل

األنبیاء، علیھم الصالة  أي لم تحض، فإن الحیض مكروة في بنات» البتول التي لم ترحمره قط«: اللَّه علیه و آله فما ذاك، فقال صلى
لحور العین، علیھاالسالم، إلى جانب إنسانیتھا، تحمل صفات المالئكة و صفات ا و السالم، و في الواقع فلقد كانت فاطمة الزھراء،

  .«حوراء انسیة«إنسانة، و كانت حوراء، أو ھي  كانت

  حیاة الزھراء في مكة المكرمة



كلھا، أعظم و أنبل، و أكرم و أشرف من  ولدت الزھراء و نشأت في بیت ربه محمد، و ربته خديجة، و أي أب في تاريخ اإلنسانیة
  .أحن محمد صلى اللَّه علیه و آله، و أي أم أرفق و

الرسالة، و مھبط الوحي و التنزيل، و ھكذا تأدبت  شفق من خديجة رضي اللَّه عنه، ثم سرعان ما أصبح ھذا البیت، بیت النبوة وو أ
الخلق الكريم  أدبه ربه فأحسن تأدبیه، و من ثم فقد كانت سیدتنا فاطمه الزھراء، المثل األعلى في الزھراء بأدب أبیھا النبي، الذي

تامة، فكان يثقفھا ثقافة إسالمیة، و يروضھا على الھدي  د عنى بھا رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله عنايةو الطبع السلیم، وق
أشرف ما  من ثم فقد نشأت الزھراء نشأة كانت المثل األعلى في الكمال و الجالل، فھي إنما تمثل النبوي، و الصراط المستقیم، و

ذكاء و قاد، و فطنة حادة، و علم واسع، و كفاھا فخراً  قداسة و رعاية إلى ما كانت علیه منفي المرأة من إنسانیة و كرامة و عفة و 
تلقاه عن رب  تخرجت في معھد الرسالة، و تلقت عن أبیھا الرسول األمین صلى اللَّه علیه و آله ما أنھا تربت في مدرسة النبوة، و

غیرھا في مكة، بل و في الدنیا كلھا، و صدقت أم المؤمنین  لم تتعلمه طفلةالعالمین، و بدھي أن الزھراء تعلمت في دار أبويھا، ما 
كانت واللَّه آدب مني،  رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و فوض أمر ابنته إلّي، فكنت اؤدبھا و أدلھا، و تزوجني«أم سلمة حیث تقول 
  لَّهال ، أو لیست ھي يا أم المؤمنین بضعة رسول»و أعرف باألشیاء كلھا

اللَّه لتكون التیار الذي يحمل نور النبي  كما كان يسمیھا سید المرسلین، أولیست ھي التي اصطفاھا» أم ابیھا«أولیست ھي 
 في«التضاء البشرية بعد ذلك من ھذا النور الفیاض، و صدق األستاذ العقاد، حیث يقول  صلى اللَّه علیه و آله عبر أسالك الزمن، و

اللَّه فیما خلق من ذكر و انثي، فاذا تقدست  ثة الكاملة المقدسة، يتخشع بتقديسھا المؤمنون، كأنما ھي آيةكل دين صورة لألنو
  .«اإلسالم، ال جرم، تتقدس صورة فاطمة البتول في المسیحیة صورة مريم العذراء، ففي

أن انتقلت السیدة خديجة، رضي اللَّه عنھا الي  كانت الزھراء علیھاالسالم، أصغر بنات النبي صلى اللَّه علیه و آله، و من ثم فما
لم  أصبحت الطفلة الصغیرة، فاطمة الزھراء، مسؤولة عن رعاية أبیھا و السھر علیه، ولكنه جوار ربھا الكريم، راضیة مرضیة، حتى

ما تزال صغیرة ال تكاد تتحمل  علي الزھراء، و ھي يكن أباً عادياً، و إنما ھو رسول اللَّه الذي أرسله للناس كافة، و من ثم فقد كان
أعباء  أن يكون ھذا البیت و تلك األسرة، بیت محمد صلى اللَّه علیه و آله، تأخذ نصیبھا من مسؤولیة بیت و رعاية أسرة، فضال عن

اآلن نصیبھا من  بعدھا، النصیب األوفر، فلقد أخذت حتى الدعوة، و أثقال الرسالة، وسوف يكون لھا و لزوجھا، و ال بنائھا و بناتھا من
قريش ، و  طالب، حیث حصر أھلھا من بني ھاشم، و لمدة سنوات ثالث، إال أن يسلموا أباھا فتقتله الحصار الرھیب في شعب أبي

سوف تشارك أباھا كل ما يالقیه من أذى  و األحزاب، و» أحد«سوف تأخذ نصیبھا من أحداث الھجرة، و تنال حظھا من خطوب 
  .الحظوة عنده، و المكانة لديه مومه، بقدر ما نالته منقريش، و تقاسمه كل ھ
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كلثوم، و ھناك روايتان عن ھجرتھما، تذھب األولى إلى أن  ھاجر رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله إلى المدينة ثم تبعته الزھراء و أم
علیه بفاطمة و أم  رثه و أبارافع، و أعطاھما بعیرين و خمسائة درھم إلى مكة، فقدماقد بعث زيد بن حا النبي صلى اللَّه علیه و آله

  أيمن، و تذھب الرواية الثانیة كلثوم ابنتیه، و سودة بنت زمعة زوجته، و أسامة بن زيد، و أمة أم
من ھناك كتب إلى علي، رضي اللَّه  عوف قباء، و إلى أن النبي صلى اللَّه علیه و آله لما ھاجر إلى المدينه نزل في بني عمرو بن

بنت الزبیر  فاطمة الزھراء و فاطمة بنت أسد أم علي، و فاطمة(بالقدوم إلیه، فخرج علي بالفواطم  عنه، مع أبي واقد اللیثي، يأمره
ثي، و سار الركب، و علي اللَّه علیه و آله و أبوواقد اللی و أم كلثوم، و معه أيمن ابن أم أيمن مولى رسول اللَّه صلى) بن عبدالمطلب

كیالً في  54و ھي حرة بمكة على مبعدة (» ضحنان«أبي طالب، حتى إذا ما كانوا علي مقربه من  راسه فتى اإلسالم علي بن
ملثمون، و معھم مولى لحرب بن أمیة يدعى  أدركھم الطلب، و ھم ثمانیة فرسان) طريق المدينة تعرف الیوم بحرة المحسنیة

ظننت أنك  :اإلبل و اعقالھا، و تقدم فأنزل النسوة، و دنا القوم، فاستقبلھم اإلمام، فقالوا أنیخا: أليمن و أبي واقدجناح، فقال علي 
و أھون بك ) أي رأسك(لترجعن راغماً، أو لترجعن بأكثرك شعراً  فان لم أفعل، قالوا: يا غدار ناج بالنسوة، إرجع ال أباً لك، قال علي

ضربته، و ضربه  من المطايا لیثیروھا، فحال علي بینھم و بینھا، فأھوى له جناح بسیفه، فراغ علي عن من ھالك، و دنا الفوارس
أصحابه، و ھو على قدمیه، فتفرقوا، ثم سار ظافراً  ضربة على عاتقه فقّده نصفین حتى وصل السیف إلى كتف فرسه، و شّد على

اللَّه  ق به نفر من المستضعفین من المؤمنین، فیھم أم أيمن موالة رسولفیه يومه ولیله، و لح حتى نزل منزالً بعد ضحنان، فبات
أيام، و فرح رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله بوصول  صلى اللَّه علیه و آله، ثم ساروا في طريقھم نحو المدينة حتى وصلوھا بعد

خالد بن زيد (األنصاري  نصارية الخزرجیة امرأة أبي أيوبأم كلثوم معه منزالً كريماً على أم أيوب األ أھل بیته، و انزل الزھراء و
المشاھد مع رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، و كان مع اإلمام  و ھو ممن شھد العقبة و بدراً و أحد و الخندق و سائر) النجاري

  .شھد معه الجمل و صفین و كان علي مقدمته يوم النھروأن علي، و من خاصته، و
ما تزوج الرسول صلى اللَّه علیه و آله سودة بنت  زھراء مع أبیھا النبي صلى اللَّه علیه و آله في بیت أبي أيوب، حتى إذاو بقیت ال

بحاجتھا، ثم  داراً بالمدينة، فانتقلوا جمیعاً إلى تلك الدار، فكانت سودة تتولى الزھراء وتقوم زمعة القريشة بعد خديجة، و اتخذ لھا
  أم سلمة رضي اللَّه م سلمة بنت أمیة المخزومیة، فانتقلت الزھراء إلى بیتتزوج نبي اللَّه أ

إلّي أمر ابنته فاطمة، فكنت أؤدبھا و أدلھا، و  تزوجني رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و فوض«عنھا و ھي صاحبه القول المشھور 
موضع الزور،  لي رضي اللَّه عنه فانتقل بھا الي بیت مستقل في، إلى أن بنى بھا ع»باألشیاء كلھا كانت و اللَّه آدب مني، و أعرف

اقتدى بھم ال ينسون حظھم من الصالة الي االسطوانه التي  فخرج رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، و قد كان السلف الصالح و من
صلى اللَّه علیه و آله  ا، و قد كان رسول اللَّهللزور، فإنھا كانت باب فاطمة التي كان يدخل الیھا علي منھ خلف االسطوانه المواجھة

إنما يريد اللَّه لیذھب عنكم (ثم يقرأ ) ثالث مرات(البیت، و الصالة الصالة  السالم علیكم أھل«ياتیه و يأخذ بعضادتى الباب، و يقول 
  .(أھل البیت و يطھركم تطھیرا الرجس
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كانت أشد «: رضي اللَّه عنھا، فقالت سألت أمي عن صفة فاطمة،: عن أنس بن مالك انه قال روى الحاكم في المستدرك بسنده
، و أخرج اإلمام أحمد في مسندة »بیضاء مشربة بحمره، لھا شعر اسود يتعفر لھا الناس سبھاً برسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله

علي، و فاطمة، صلوات اللَّه علیھم  للَّه علیه و آله من الحسن ابنلم يكن أحد اشبه برسول اللَّه صلى ا«: بن مالك قال عن انس
 ما رايت أحداً أشبه سمتاً ودّال وھّدياً برسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله«: قالت و أخرج الترمذي عن عائشة أم المؤمنین. »أجمعین

إذا دخلت علي رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و  و كانت: قالتفي قیامھا و قعودھا من فاطمة بنت رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، 
اجلسته  مجلسه، و كان النبي صلى اللَّه علیه و آله إذا دخل علیھا قامت من مجلسھا فقبلته و آله قام الیھا فقبلھا و اجلسھا في

اللَّه صلى اللَّه علیه و آله أشبه  بنت رسول كانت فاطمة: ، و أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى عن أم سلمه قالت»في مجلسھا
صورة من  علیه و آله، و روى أنھا عندما وضعتھا السیدة خديجة، و رات في ولیدتھا الزھراء أنھا الناس وجھا برسول اللَّه صلى اللَّه

  .علي آل البیت الكرام أبیھا النبي األعظم، سرھا ذلك الشبه، و رأته بركة من بركاتة اللَّه علیھا و
  :وى البخاري في صحیحه بسنده عن عائشة، رضي اللَّه عنھا، قالتو ر
مرحباً بابنتي، ثم : اللَّه علیه و آله أقبلت فاطمة تمشي كأن مشیتھا مشي النبي صلى اللَّه علیه و آله، فقال النبي صلى»

كن أزواج النبي صلى اللَّه « :اإلمام مسلم في صحیحه بسنده عن عائشة قالت و روى»الحديث... أجلسھا عن يمینه أو شماله
صلى اللَّه علیه و آله  عنده لم يغادر منھن واحدة، فاقبلت فاطمة تمشي ما تخطى ء مشیتھا من مشیة رسول اللَّه علیه و آله

  .«الحديث... يمینه أو عن شماله مرحباً بابنتي، ثم أجلسھا عن: شیئا، فلما رآھا رحب بھا، فقال
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انتظر بھا القضاء، أو : اللَّه علیه و آله فقال لكل منھما يروى أن أبابكر و عمر، رضي اللَّه عنھما، خطبا الزھراء من رسول اللَّه صلى
ه صلى اللَّه اللَّ  خطب أبوبكر و عمر فاطمة، فقال رسول: في سنن النسائي عن بريدة رضي اللَّه عنھا قال إنھا صغیرة، كما جاء: قال

أن الرسول صلى اللَّه علیه و آله لما رفض » أسد الغابة«األثیر في  ، و روى ابن»إنھا صغیرة، فخطبھا علّي فزوجھا منه«: علیه و آله
أتیت النبي صلى اللَّه  فقمت أجر ردائي فرحاً بما نبھت إلیه، حتى: أنت لھا يا علي، قال علي: عمر، قال عمر زواجھا ألبي بكر و
أما فرسك فال بد منھا، و أما بدنك : فرسي و بدني، أي درعه، قال :أو عندك شي ء، قلت: تزوجني فاطمة، قال: علیه و آله فقلت

فجاء بالدرع و الدراھم إلى  ثم إن عثمان رد الدرع إلى علّي،: بن عفان باربعمائة درھم و ثمانین، قال الزرقاني فبعھا، فبعتھا لعثمان
لما جاء علّي بالدراھم إلى النبي صلى اللَّه علیه و آله وضعھا في حجر  ه علیه و آله فدعا لعثمان بدعوات ، والمصطفى صلى اللَّ 

يجھزوھا، و في رواية أخرى عن اإلمام  أي بالل، ابتغ لنا طیبا، و أمرھم أن: اللَّه علیه و آله فقبض منھا قبضه فقال النبي صلى
فأين : ما عندي ما أصدقھا، قال: ما تصدقھا، قال: النبي صلى اللَّه علیه و آله ، فقال لهأن علیاً خطب فاطمة: أحمد عن عكرمة

: جاء في أنساب األشراف للبالذري فأصدقھا و تزوجھا، و: عندي، قال أصدقھا إياھا، قال: الحطمیة التي كنت منحتك، قال درعك
  فباع بعیراً و متاعاً فبلغ من ذلك

  .ثلثھا في المتاع، ففعل و يقال أربعمائة درھم، فأمره أن يجعل ثلثھا في الطیب، وأربعمائة درھم و ثمانین، 
قد أمرني «: فقال صلى اللَّه علیه و آله لعلي خطب علي فاطمة، بعد أن خطبھا أبوبكر و عمر،: و روى ابن عساكر عن أنس أنه قال

ازوج فاطمة  إن اللَّه أمرني أن«: ول اللَّه صلى اللَّه علیه و آلهقال رس: مرفوعاً برجال ثقات ، و روى الطبراني»ربي أن أزوجھا منك
ھي لك يا علي «: اللَّه صلى اللَّه علیه و آله قال أن أبابكر و عمر لما خطبا فاطمة، أن رسول: ، و في طبقات ابن سعد»من علي

  .كان قد وعد علیاً بھا قبل أن يخطبھا يعني لست بكذأب، ألنه»لست بدجال
يا أنس : آله فغشیه الوحي، فلما أفاق قال لي كنت عند رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و«: س بن مالك رضي اللَّه عنه قالو عن أن

 إن اللَّه: صاحب العرش عزوجل، قلت بأبي أنت و أمي، ما جاء به جبريل، قال، قال لي أتدري ما جاء به جبريل علیه السالم من
انطلق وادع لي أبابكر و عمر و عثمان و : له ثم أن النبي صلى اللَّه علیه و آله قال» طمة من عليتبارك و تعالي يأمرك أن تزوج فا

و  فانطلقت فدعوتھم، فلما أخذوا مجالسھم، قال صلى اللَّه علیه و آله بعد أن حمد اللَّه طلحة و الزبیر، و بعدتھم من األنصار قال
و ھو الذي : (األرحام، و ألزم االنام، فلقال عز من قائل قاً، و أمراً مفترضاً، أوشج بهأن اللَّه جعل المصاھرة سبباً الح«أثنى علیه 

الي قدرة، ولكل قدر  ، فأمر اللَّه تعالى يجري الي قضائه، و قضاوه يجرى)نسباً و صھراً، و كان ربك قديراً  جعل من الماء بشراً فجعله
، ثم أن اللَّه تعالى أمرني أن أزوج فاطمة بنت خديجة من علي »الكتاب عنده أم يمحو اللَّه ما يشاء و يثبت و«أجل، ولكل أجل كتاب 

والفريضة الواجبة، فجمع  فاشھدوا علّي أني زوجته علي أربعمائة مثقال فضه، إن رضي بذلك علي السنة القائمة بن أبي طالب،
، و معادن الحكمة و أمن األمة، أقول قولي ھذا و مفاتیح الرحمة اللَّه شملھما، و بارك لھما، و أطال نسلھما، و جعل نسلھما

  .«ولكم أستغفر اللَّه لي
و آله قد بعثه فیھا، ثم أمر لنا بطبق فیه تمر،  و كان علّي، علیه السالم، غائباً في حاجة لرسول اللَّه صلى اللَّه علیه: قال أنس

اللَّه علیه و آله و  ن كذلك، إذ أقبل علي، فتبسم له رسول اللَّه صلىانتبھوا، فبینما نح: علیه و آله فوضع في أيدينا، فقال صلى اللَّه
  يا علي، إن اللَّه أمرني أن: قال

اللَّه، ثم إن علیاً خرّ ساجداً شكراً للَّه، فلما  رضیت يا رسول: أزوجك فاطمة و إني زوجتكھا على أربعمائة مثقال فضة، فقال عليّ 
و «، قال انس »الطیب بارك اللَّه لكما و علیكما، و أسعد جّدكما، و أخرج منكما الكثیر«: یه و آلهعل رفع رأسه، قال الرسول صلى اللَّه

لم يبعث «عن ابن عباس قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله  و اللَّه لقد أخرج منھما الكثیر الطیب، و روى الطبراني و الخطیب
  .«غیري فإن اللَّه جعل ذريتي من صلب علّي رضي اللَّه عنه إال جعل ذريته من صلبه اللَّه نبیّاً قط،

من السنة الثانیه ) ربما في محرم أو صفر أو رجب و(و أرجح األقوال أن ھذا الزواج كان بعد الھجرة وقبل غزوة بدر، كان في رمضان 
 دخل علي بھا، و كان جھاز فاطمة بنت ثالثة، حتى إذا كانوا ذو الحجة من السنة نفسھا، للھجرة، و مضي على ھذا القرآن شھور

حشوھما لیف، و بساط صوف، و جلد كبش يقلب  رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله سريراً من الخوص مشدوداً بالحبال و وسادتین
بعض  رحاءين، و خفتيطبخ به، و قربه للماء، و جره و كوزاً، و رمالً مبسوطاً و رحاًء أو  علي صوفه فیصیر فراشاً، و إناء به سمن جاف

  .الطیب و العطور، و أقرضنھا بعض الحلي نساء األنصار الثريات فأھّدين الزھراء ردائین جمیلین للزفاف، و بعض حقاق من
إني زوجت ابنتي ابن عمي، و أنا أحب أن : لبالل و يروي ابن شھاب الزھري في المغازي أن رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله قال

النكاح، فأت الغنم، فخذشاة و أربعة أمداد أو خمسة فاجعل لي قصعة لعلي أجمع  سنة أمتي إطعام الطعام عنديكون من 
فقال أحد أغنیاء » البد للعروس من ولیمة يا علي، إنه«: و األنصار، و في روايه أخرى أن الرسول صلى اللَّه علیه و آله قال لمھاجرين

 رھطاً من المھاجرين و األنصار و أحضروا الطیب و الزبیب و التمر فطعموا، و يروي دعا عليّ عندي كبش، فأعده صاحبه، و : األنصار
: الشھباء، و ثنى علیھا قطیفة، و قال لفاطمة األستاذ أبوعلم أنه في لیلة الزفاف ھذه، أتى السول صلى اللَّه علیه و آله ببغلته

أمر  للَّه علیه و آله خلفھا، و معه حمزة و بنوھاشم مشھرين سیوفھم، وبھا، و مشى صلى ا إركبي فأركبھا، و أمر سلمان أن يقود
يفرحن ويرجزن و يكبرون و يحمدن، و ال يقلن ماال  بنات عبد المطلب و نساء المھاجرين و األنصار أن يمضین في صحبة فاطمة، و أن

  اللَّه علیه و آله معھا، حتى يرضي اللَّه، و نساء النبي صلى
  .یت عليأوصلنھا إلى ب

جاءت العروس الطاھرة البتول، مع أم أيمن بركة  و اوصى رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله علیاً، أال يحدث شیئاً حتى يأتیه، ثم
اللَّه  و آله، و قعدت فاطمة في جانب من البیت، و قعد علّي في الجانب اآلخر، ثم جاء رسول الحبشیة موالة النبي صلى اللَّه علیه

علي بن أبي طالب، قالت و : يا رسول اللَّه، أخوك، قال بأبي أنت و أمي: أھا ھنا أخي، فقالت أم أيمن«: للَّه علیه و آله فقالصلى ا
المواخاه، فال يمتنع  ھو ذاك يا أم أيمن، و في رواية قال نعم، أي ھو كاخى في المنزلة و: ابنتك، قال كیف يكون أخاك و قد زوجته

الولیمة، غیر أن النبي صلى اللَّه علیه و آله وجد امرأة مع الزھراء،  ، ھذا و كانت النساء قد انصرفن بعد»نتيعلي تزويجي إياه اب
ال بد لھا من امرأة قريبة ) زفافھا(بنائھا  أنا التي أحرس ابنتك، إن الفتاة لیلة: صلى اللَّه علیه و آله عما يبقیھا، قالت فسألھا الرسول

 أفضت إلیھا بذلك، فقال صلى اللَّه علیه و آله للمرأة، و ھي أسماء بنت عمیس، فإني ه أو أرادت أمراً منھا، إن عرضت لھا حاج
، ثم دعا رسول اللَّه صلى اللَّه »الرجیم أسأل إلھي أن يحرسك من بین يديك و من خلفك و عن يمینك و عن شمالك من الشیطان

 بین يديه فنضح علي صدره من ذلك الماء و بین كتفیه، ثم دعا فاطمة فجاءت علیاً فجلس علیه و آله بماء فغسل فیه يديه، ثم دعا
اللَّه و البركة، و في روايه أنه صلى اللَّه علیه و  أدخل بأھللك باسم: بغیر خمار تعثر في ثوبھا، ثم نضح علیھا من ذلك الماء، ثم قال

شبلیھما، و  یھما، و بارك لھما في شملھما، و في رواية، و فياللھم بارك ف: و فاطمة، ثم قال آله توضأ في إناء ثم أفرغه عليّ 
علي أن الزھراء تلد الحسن و الحسین، فأطلق علیھما  الشبل ولد األسد، فیكون ذلك كشفاً و اطالعاً منه صلى اللَّه علیه و آله

  .شبلین
السیدة الطاھرة أم المؤمنین خديجة، رضي اللَّه  لةھذا و قد روى أن السیدة الزھراء بكت تلك اللیلة، ربما لعلھا تذكرت أمھا الراح

فأقسم لھا  تلك اللیلة الفريدة من العمر، و أراد النبي صلى اللَّه علیه و آله أن يطیب خاطرھا، عنھا، فتمنت لو أنھا كانت معھا في
و الذي نفسي بیده بقد روجتك فتى «ف بني ھاشم، وأضا أنه لم يأل جھداً لیختار لھا أصلح األزواج، و ما اختار لھا إال خیر فتیان

  فقد أنكحتك أحب أھل: و في رواية للحاكم في المستدرك» اآلخرة لمن الصالحین سعیداً في الدنیا، و إنه في
 »أصحابي إسالماً، وأكثرھم علماً، و أعظمھم حلماً  لقد زوجتك سیداً في الدنیا و اآلخرة، و إنه ألول«، و في رواية ثالثة »بیتي إليّ 

و آله ما  رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله إذ أقبلت فاطمة و ھي تبكي، فقال صلى اللَّه علیه بینما نحن عند: و عن ابن عباس قال



زوجتني رجالً معدماً، ال مال له، قال صلى اللَّه علیه و  يا رسول اللَّه، عیرتني نساء قريش آنفاً، زعمن أنك: يبكیك يا فاطمة، قالت
، و عن بالل »میكائیل فواللَّه ما زوجتك حتى زوجك اللَّه تعالى من فوق عرشه،و أشھد علي ذلك جبريل و تبكي يا فاطمة، ال«آله 

و وجھه مشرق كدارة القمر، فقال عبد الرحمن ابن عوف فقال يا  طلع علینا النبي صلى اللَّه علیه و آله ذات يوم«: بن حمامة قال
فإن اللَّه زوج علیاً من  فقال صلى اللَّه علیه و آله بشارة أتتني من ربي في أخي و ابن عمي و ابنتي،النور،  ما ھذا: رسول اللَّه

رقاعاً، يعني صحكاكاً، بعدد محبى أھل بیتي، و أنشأ تحتھا مالئكة  فاطمة، و أمر رضوان خازن الجنان، فھز شجرة طوبى فحملت
لنا أھل البیت، إال دفعت  امة بأھلھا، نادت المالئكة في الخالئق، فال تلقى محباً كل ملك صكاً، فإذا استوت القی من نور، و دفع إلى

  .«فكاك رقاب رجال و نساء من أمتي من النار له صكاً فیه فكاكه من النار، فأخي و ابن عمي و ابنتي بھم
و آله يختص به اإلمام وحده، دون صحابة رسول علیه  ما في ھذا الزواج من الزھراء ابنه رسول اللَّه صلى اللَّه: و لعل سائالً يتساءل

  دون غیره ممن تزوجوا من بنات النبي صلى اللَّه علیه و آله؟ اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، و
عثمان ابن عفان رضي اللَّه عنه بابنتي رسول اللَّه  من البدھي أن الصھر لرسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله شرف عظیم، و قد تزوج

النبي صلى  ، كما تزوج أبوالعاص بن الربیع من زينب بنت»ذي النورين«فاكتسب بذلك لقب ) أم كلثوم رقیة و(لى اللَّه علیه و آله ص
اختصت من بین أخواتھا بھذه الدرجة التي رفعھا اللَّه إلیھا،  اللَّه علیه و آله غیر أن الزواج من الزھراء أمر آخر، ذلك ألن الزھراء قد

، ھذا فضالً عن »العالمین سیدة نساء«، و بأنھا »سیدة نساء أھل الجنة«، و بأنھا »سیدة نساء المؤمنین«بأنھا  سول اللَّهفوصفھا ر
منھا سبطا رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله الحسن و الحسین، و  أن فاطمة وحدھا من دون بنات النبي و أبنائه، ھي التي كان

  النبي صلى اللَّه علیه و آله ال يرى له ولداً غیر ولد فاطمةھكذا يصبح  ھما إبنا علي، و
ما من أمر كان يعني النبي صلى اللَّه علیه و آله  و علي، و ال نسالً متصالً إال من كان من فاطمة و علي، فاذا ما تذكرنا كذلك، أنه

آله  مر، و لیحل محل الرسول صلى اللَّه علیه واإلمام علي ھو الذي يندب للقیام بھذا األ في شخصه، و في خاصة نفسه،إال و كان
آله و علي فراشه لیلة الھجرة، و قراءته ما نزل  فیه، و لیأخذ مكانه الذي تركه وراء، فمبیت علي في برد النبي صلى اللَّه علیه و

 بوك، افال يّسوغ لناالمسلمین و المشركین، و خالفته للرسول على آل البیت من غزوه ت من سورة براءة على أھل الموسم من
اللَّه علیه و آله في أن يكون منه نسل  ذلك كله، كما يقول األستاذ الخطیب، أن نذكر معه، خالفة علي بن أبي طالب للرسول صلى

ه اللَّ  مباركاً للنبي و لعلي معا، صلوات اللَّه و سالمه علیھم اجمعین، ثم أن النبي صلى النبي، و أن يكون ولد علي و فاطمة، نسال
و أنه صلى اللَّه علیه و » أن ابني ھذا سید«الحسن  علیه و آله كان يدعو الحسن و الحسین ابنیه فیقول صلى اللَّه علیه و آله في

 ، و أخرج الترمذي عن انس بن مالك أن النبي صلى اللَّه علیه و آله كان»انا من حسین حسین منى، و«: آله يقول في الحسین
  .«نّي فیشمھما و بضمھا الیهأدعي اب: يقول لفاطمة

تاريخ میالدھا، و ھو أمر قد اختلف فیه  بقیت اإلشارة إلى سن الزھراء وقت الزواج، و في الواقع أن ھذا متوقف علي معرفة
 ،بعیدھا، و من ثم فھناك من رأى أن الزھراء قد تزوجت، و ھي في الثامنة عشرة من عمرھا المؤرخون، بین أن يكون قبیل البعثة أو

اخذنا بوجھه النظر التي ذھبت الي انھا  بینما ذھب آخرون إلى أنھا كانت في الخامسه عشرة و خمسه اشھر أو سته، بل اننا لو
يوم زواجھا في السنه الثانیه من الھجره، ال يعدو سنوات عشر، علي أن أرجح  قد ولدت بعد البعثة بخمس سنین، لكان عمرھا

  .علي ین الخامس عشرة و الثامنه عشره من عمرھا يوم زفت إلى اإلمامالزھراء كانت فیما ب اآلراء أن
الثامنة عشرة ألنھا كانت محرومة من  و من عجب أن يزعم المستشرق الیسوعي األب ھنري المانس، أن الزھراء لم تتزوج قبل

كلمت فشكت من أن يخطبھا رجل السن، و عندما خطبھا علي سكتت ھنیھة، ثم ت الجمال، و لم تصدق أن أحداً يخطبھا بعد تلك
كراھیته لإلسالم و نبى اإلسالم  الواقع ما كنا نظن أن ينزلق األب ھنري، و ھو رجل دين و علم، إلى ھذا المستوى في فقیر، و في

  و آل بیته الكرام،
ھذا الذي أخذه بھواه، مرة أخرى ھواه، ثم يفسر  و كنا نحب له أن يقرأ النصوص جیداً، و أن يقارن بیھا، ال أن يأخذ منھا ما يتفق و

لمزماً،  لو كان السند الذي استند إلیه ھذا المستشرق، كما يقول األستاذ العقاد، واضحاً  فتضیع منه الحقائق بین ھواه و ھواه، و
الثامنة عشرة من  كله قائم علي أن الزھراء قد تزوجت في لقلنا إنھا أمانة العلم، و ال حیلة للعالم في األمانة العلمیة، لكن السند

ما يعیب،  تنقضه، و تتراءى للمستشرق حیثما نظر حوله، و لكنه ال يحب أن يراھا، ألنه يحب أن يرى عمرھا، و تقابله أسانید أخرى
  .و ال يحب أن يرى ماال عیب فیه

رأينا من قبل، أن السیدة المتواتر، كما  أن المشھور) أوالً (و على أي حال، فإن تقويض رأي المنس سھل ألسباب كثیرة، منھا 
أخواتھا تزوجن من ذوي غنى و جاه، كأبي العاص من الربیع و عثمان بن عفان، و لیس  فاطمة الزھراء ولدت ألبوين جمیلین، و أن

ا ھو أن السیدة الزھراء، كم) ثانیاً (منھا  المألوف أن يكون األبوان و األخوات موصوفین بالجمال، و أن تحرم منه إحدى البنات و من
 المحمدية في إبانھا، و المسلمون بین مھاجر أو مقیم غیر آمن، و الحال قد تبدلت بعد مشھور، قد بلغت سن الزواج، و الدعوة

منھم من ال طاقه له بالزواج، و  الدعوة المحمدية فأصبحت خطبة المسلمین مقصورة عن المسلمین، و ھم قلة منھم المتزوج و
أننا  (رابعاً (اآلراء التي ال تجعل الزھراء تبلغ الثامنة عشرة، يوم بنیت باإلمام، و منھا  ه من أن ھناك الكثیر منما أشرنا إلی) ثالثاً (منھا 

و ھو أرجح األسباب في (عمه علي بن أبي طالب  ال نستطیع أن نستبعد أن النبي صلى اللَّه علیه و آله كان يخص بھا ربیبه و ابن
ما رويناه  األمر، و ذلك حین تھدأ الحال، و يستعد ابن عمه للزواج، و لعل مما يعضد ھذه الفكرة ھذا و ينتظر بھا يوم البت في) رأينا

النبي صلى اللَّه علیه و آله علیھما قوله لكل منھما  من قبل، من أن الصديق و الفاروق قد خطبا الزھراء قبل اإلمام علي، و أن رد
  .«إنھا صغیره» أو قال» انتظر بھا القضاء«

فاطمة الزھراء علیھاالسالم، إنما كانت  أن األب المانس تجاھل كثیراً من النصوص التي تشیر إلى أن السیدة) خامساً (و منھا 
  أن فاطمة كانت كأنھا القمر لیلة البدر، و منھا: أنس بن مالك عن أمه تتمتع بقسط وافر من الجمال، من ذلك ما رواه

رضي اللَّه عنھا، فقالت كانت أشد  سألت أمي عن صفة فاطمة،: عن أنس بن مالك قالما رواه الحاكم في المستدرك بسنده 
، و أن الروايات كلھا مجمعة على »بیضاء، مشربة بحمرة، لھا شعر أسود يتعفر لھا الناس شبھاً برسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله،

اللَّه صلى اللَّه علیه و آله موجودة في كتب  لیه و آله و صفات رسولالسیدة الزھراء كانت أشبه الناس برسول اللَّه صلى اللَّه ع أن
الخلقه و  تشیر بوضوح إلى ما كان يتمتع به سیدنا رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله من جمال السیرة، و قد قرأھا المانس، و كلھا

تمع اإلسالمي إنما ھن من اللواتي يتنعمن بالجمال المج أن السیدات اللواتي ال يبكرن إلى الزواج في) سادساً (الخلق، و منھا 
الي حد كبیر، ھذا  الذكاء الحاد، و شرف المحتد، و شغف الوالدين بھن و الضن بھن، و كان ھذا أمر الزھراء الرائع، و الحذق البارع، و

الك إذا لم يكن األمر كذلك، فضال عن أن متأخره لزواج الفتاه، فما ب إذا افترضنا جدالً أن الزواج في سن الثامنة عشرة، إنما ھو سن
  .أقل من ذلك الروايات تحدد سن الزھراء يوم زواجھا بالخامسة عشرة، و روايات أخرى تنزل بھا إلى سن كثیرا من

، من أن تأخر زواجھا إنما كان عن تھیب لھا «بنات النبي«ما تذھب إلیه الدكتورة عائشة عبد الرحمن في كتابھا ) سابعا(و منھا 
 ھي وحدھا التي لم تتزوج، إذ كان عمرھا خمس سنوات، و الناس بعد المبعث أحد رجلین، فلقد بعث أبوھا صلى اللَّه علیه و آله، و

مسلم يومن بنبوه محمد صلى اللَّه علیه و آله و  إما كافر بنبوة محمد صلى اللَّه علیه و آله، و ھیھات أن يفكر في مصاھرته، و إما
االرواح، فغیر  المسلمین من نبیھم، و الي أي مدى كانوا يجلونه و يعظمونه و يفتدونه بالمھج و و قد عرفنا موقفيصدق برسالته، 

عثمان «، اجالال و تھیبا، و ال يرد علي ھذا بان »أبیھا، الزھراء أم«مستغرب اال يروا انفسھم كفئا لمصاھرته، و أن يغضوا الطرف عن 
مثل عثمان ثراء و  -بعامه بل في قريش - یه، فلقد قل في اصحاب الرسول صلى اللَّه علیه و آلهنفسه كفئا لرق رأي في» بن عفان

اللَّه علیه و آله بعد أن طلقھا ابن أبي لھب كیداً و حقدا، و لیس  شرفا وجاھا، و ھو بعد قد طمع من الزواج من بنت النبي صلى
األكفاء، و ھم عاده القلة، إذ  ت األسر الكريمة يتأخر زواجھن في انتظارنرى بنا -حتى يومنا ھذا - الزھراء، و نحن األمر كذلك مع

  .ثرائھا أو عزتھا، قّل أكفاوھا القاعده المضطردة ھي أنه كلما تمیزت الفتاه لعلمھا أو
حباً تسامى إلى ذلك الشرف قبله، صا فقد.، بعد تھیب و تردد»فاطمة«أول من طمح في الزواج من » علي«و مع ذلك، فلم يكن 

  .فردھما أبوھا رداً كريماً » أنساب األشراف«علي ما روى البالذري في  رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله أبوبكر و عمر،

  بیت الزھراء



و و ما يكاد يطیق فراقھا فلما زفت إلى اإلمام علي،  كان رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله يحب الزھراء و يحنو علیھا حنواً كبیراً،
آله قد  معدودة، فكلم حارثة بن النعمان أن يتحول عني، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و تحولت إلى بیته، لم تمض سوى أيام

يا رسول اللَّه إنه بلغني أنك تحول فاطمة : فقال تحول حارثة ابن النعمان عنا حتى استحییت منه، فبلغ ذلك حارثة، و جاء النبي
للمال الذي تأخذ  بني النجار إلیك، و إنما أنا و مالي للَّه و لرسوله، و اللَّه يا رسول اللَّه، ، و ھي أسبق بیوتإلیك، و ھذا منازلي

صدقت، بارك اللَّه علیك، فحولھا رسول اللَّه الي بیت : و آله مني أحب الي من المال الذي تدع، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه
إيام علي و فاطمة، ثم كل إيام  صلى اللَّه علیه و آله للزھراء و اإلمام بیتا وسط بیوته، و كانا يسكنانه كلالنبي  حارثة، و ھكذا اتخذ

احفاده إلى أيام عبدالملك بن مروان، فاغتاظ من وجوده وأراد ھدمه بحجة  اإلمام علي في المدينة، ثم سكنه من بعده أوالده و
أخرج و ال امكن من  ال: بن علي بن أبي طالب، فطلبوا منه أن يخرج فرفض و قال و كان يسكنه الحسن بن الحسن توسع المسجد،

  .المسجد ھدمه، فضرب بالسیاط، و أخرج قھراً، و ھدم الدار، و زيد في
اللَّه عنھا إنما ھو في الزور الذي في  إلى أن بیت فاطمة،رضي» وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى «ھذا و يذھب السمھودي في 

 و آله خوخه، و كانت فیه كوه الي بیت عائشة رضي اللَّه عنھا فكان رسول اللَّه صلى ر، بینه و بین بیت النبي صلى اللَّه علیهالقب
إن ابنّي أمسیا : اللَّه عنھا، قالت لعلي يوماً  اللَّه علیه و آله إذا قام اطلع من الكوه الي فاطمة، فعلم خبرھم،و أن فاطمة، رضي

 به، فخرح علي إلى السوق فاشترى لھم إدماً، وجاء به إلى فاطمة فاستصحبت به فأبصرت ت لنا إدما نستصبحعلیلین، فلو نظر
  عائشة

النبي صلى اللَّه علیه و آله أن يسّد الكوة،  المصباح عندھم في جوف اللیل و ذكر كالماً وقع بینھما، فلما أصبحوا سألت فاطمة
كان حوله مقصورة، و فیه محراب خلف حجرة النبي ) ه 911 - 844(فاطمة على زمانه  یت، ھنا و قد روى السمھودي أن ب»فسّدھا

  .اللَّه علیه و آله صلى
النبي صلى اللَّه علیه و آله، روى البخاري في  و علي أبة حال فالثابت المؤكد أن بیت الزھراء و اإلمام علي إنما كان أوسط بیوت

لعل ذاك يسوءك قال نعم، : ى ابن عمر فساله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله، قالال جاء رجل:صحیحه عن سعد بن عبیدة قال
لعل ذاك : صلى اللَّه علیه و آله ثم قال ھو ذاك بیته أوسط بیوت: فارغم اللَّه بانفك، ثم ساله عن علي فذكر محاسن عمله قال قال

  .«إطلق فاجھد علي جھدك فأرغم اللَّه بأنفك،: يسوءك، قال اجل،قال
األبواب الشارعة في المسجد، إال باب علي و  و لعل من األھمیة بمكان اإلشاره إلى أن النبي صلى اللَّه علیه و آله قد أمر بسد

، و »صلى اللَّه علیه و آله أمر بأبواب المسجد فسدت إال باب علي، رضي اللَّه عنه فاطمة، روى النسائي عن ابن عباس أن النبي
، و روى ابن »جنب، و ھو طريق غیره المسجد غیر باب علي، رضي اللَّه عنه، فكان يدخل المسجد، و ھوو سد أبواب «رواية  في

إنه : و آله في مرضه حتى انتھي إلى صرحه المسجد فنادى بأعلى صوته خرج النبي صلى اللَّه علیه: عساكر عن أم سلمة قالت
، و »األسماء أن تضلوا ي و فاطمة بنت محمد محمد، أال ھل بیت لكموال لحائض، إال لمحمد و أزواجه، و عل ال يحل المسجد لجنب

ال يحل ألحد يجنب في ھذا : اللَّه صلى اللَّه علیه و آله لعلي أخرج الترمذي و البیھقي و البزار عن أبي سعید قال قال رسول
أال أن ھذا المسجد  :لى اللَّه علیه و آلهقال رسول اللَّه ص: روى الطبراني في الكبیر عن أم سلمه قالت و» المسجد غیري و غیرك

، و أخرج أبويعلي عن عمر بن »علي، أال بینت لكم أن تضلوا ال يحل لجنب و ال لحائض، إال للنبي و أزواجه، و فاطمة بنت محمد و
سكناه  ة، وثالث خصال، ألن تكون لي خصلة منھا أحب إلي من أن أعطي حمر النعم، تزويجه فاطم لقد أعطي علي: الخطاب قال

و أخرج الزبیر بن بكار في أخبار المدينة . الرايه يوم خیبر المسجد مع رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، ال يحل لي فیه ما يحل له، و
  عن أبي حازم

ھو و ھارون، و أن اللَّه مسجداً طاھراً ال يسكنه إال  األشجعي قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله أن اللَّه أمر موسى أن يبني
وقاص عن ابیه  ، و روى النسائي عن إبراھیم بعد سعد بن أبي»ال يسكنه إال أنا، و علي، و ابنا علي أمرني أن أبني مسجداً طاھراً 

ومنوا كرم اللَّه وجھه، فلما دخل خرجوا، فلما خرجوا تال كنا عند النبي صلى اللَّه علیه و آله و عنده قوم جلوس، فدخل علي: قال
و ذكره الھیثمي (» و أخرجكم واللَّه ما أنا ادخلته و اخرجتكم، بل اللَّه ادخله: إذ أدخله، فرجعوا فدخلوا، فقال واللَّه ما أخرجنا: فقالوا

  .(رواه البزار و رجاله ثقات: في مجمعه، و قال
فقال ) ترفع و يذكر فیھا اسمه يسبح فیھا بالغدو و اآلصال نفي بیوت أذن اللَّه أ(ھذا و روى أن رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله قرأ 

ھذا البیت منھا و أشار إلى  يا رسول اللَّه: بیوت األنبیاء، فقال إلیه أبوبكر، و قال: ھذه يا رسول اللَّه، فقال أي بیوت: إلیه رجل و قال
  .«نعم من أفضلھا: بیت علي و فاطمة، فقال الرسول

  حیاة الزھراء الزوجیة

زوجھا و ولدھا بمحبته، و يصطفیھم بمودته، و  عاشت الزھراء في كنف النبي صلى اللَّه علیه و آله و تحت رعايته، يختصھا ھي و
 يبیت عندھم حیناً بعد حین، و يتولي خدمه األطفال بنفسه، و أبواھم قاعدان، و في إحدي كان من عادته صلى اللَّه علیه و آله أن

القدح ثم جعل يعبعبه، فتناول  يستسقي، فقال صلى اللَّه علیه و آله إلى قربه فجعل يعصرھا في ھذا اللیالي سمع الحسن
قال إنما استسقى أوالً، و كان أحیاناً يلفھم جمیعاً في برد واحد، و  الحسین فمنعه وبدأ بالحسن، فقالت فاطمة كأنه أحب إلیك،

كان آخر الناس عھداً به فاطمة،  كان رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله إذا سافر، و »أنتم يوم القیامة في مكان واحد أنا و«يقول لھم 
اللَّه تعالى عنھا،روى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي ثعلبة  و إذا قدم من سفر كان أول الناس عھداً به فاطمة، رضي

ثم ثنّى بفاطمة، ثم  غزاة أتى المسجد فصلى فیه ركعتین اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، إذا رجع من سفر أو كان رسول: الخشبي قال
  .«يأتي أزواجه

  و خدمة و في ظل الرسول صلى اللَّه علیه و آله انتظمت حیاة اإلمام و الزھراء عیشه كفاف،
م يكن بقادر ء الجھاد، لكنه، رغم ذلك، ل يتعاون علیھا رب البیت و ربته فقد كان رزق اإلمام من وظیفة الجندي و عطائه من في

و  تقوم عنھا بالعمل الشاق، فكان اإلمام ھو الذي يعینھا، روى أن النبي صلى اللَّه علیه على أن يستأجر للزھراء خادماً تعینھا أو
 قومي: فاطمة يا رسول اللَّه، فقال لھا: فقال علي (تعب(آله دخل علیھا البیت كعادته فوجد علیاً و فاطمة يطحنان، فقال أيكما أعیا 

فراشھما  على، و ھكذا كانا يعیشان عیشة الكفاف، و كثیراً ما كان يجن اللیل فیرقدان على يا بنیة، فقامت، و جلس يطحن مع
البرد، و يقبل علیھما النبي صلى اللَّه علیه و آله و قد  الخشن، و يحاوالن النوم فال يجدأن إلیه سبیالً، لفرط ما يشعرأن به من

الھندي في  إذا غطیا رأسیھما بدت أقدامھما، و إذا غطیا أقدامھما انكشفت رأساھما، روى المتقي ورين،انكمشا في غطائھما مقر
سالم اللَّه علیھا كساء من أوبار االبل، و ھي تطحن،  كنز العمال عن جابر، أن رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله رأى على فاطمة

الل و  أخرجه ابن: قال. (و لسوف يعطیك ربك فترضي«یا لنعیم اآلخرة غدا، و نزلت مرارة الدن يا فاطمة اصبري على: فبكى و قال
و كان رسول اللَّه ) أخرجه العسكري في المواعظ :ابن مردويه و ابن النجار و الديلمي، و ذكره السیوطي في الدر المنثور، و قال

تكبرأن  ن اللَّه في دبر كل صالة عشراً، و تحمدان عشراً، وكلمات علمنیھن جبريل، تسبحا» صلى اللَّه علیه و آله ينصحھما بقوله
و «، و يقول اإلمام على »ثالثین، و تكبران ثالثاً و ثالثین عشراً، و إذا آويتما إلى فراشكما تسبحان ثالثاً و ثالثین و تحمدان ثالثا و

  .«علمنیھن اللَّه ما تركتھن منذ
علي أن فاطمة علیھاالسالم شكت ما  حدثنا: لحكم، سمعت ابن أبي لیلى قالو روى اإلمام البخاري في صحیحه بسنده عن ا

آله سبى، فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة فاخبرتھا، فلما جاء النبي صلى  تلقى من أثر الرحا، فأتى النبي صلى اللَّه علیه و
: أخذنا مضاجعنا، فذھبت القوم، فقال آله الینا، و قد و آله أخبرته عائشة بمجى ء فاطمة، فجاء النبي صلى اللَّه علیه و اللَّه علیه

أال أعلمكما خیراً مما سألتماني، إذا أخذتما مضاجعكما، : على صدري، و قال على مكانكما، فقعد بیننا، حتى وجدت برد قدمیه
  .«ممن خاد أربعاً و ثالثین، و تسبحا ثالثاً و ثالثین، و تحمدا ثالثاً و ثالثین فھو خیر لكما تكبرا

  و روى أبوداود بسنده عن أبي الورد بن ثمامة، قال على علیه السالم البن



أحب أھله إلیه، و كانت عندي، فّجرت بالرحى  أال أحدثك عني و عن فاطمة بنت رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، و كانت: أعبد
 تى أغبرت ثیابھا، و أوقدت القدر حتى دكنت ثیابھا، وأثرت في نحرھا، و قمت البیت ح حتى أثرت بیدھا، و استقت بالقربه حتى

أتیت أباك فسالتیه خادما يكفیك فاتته فوجدت  لو: أصابھا من ذلك ضر، فسمعنا أن رقیقاً أتي بھم النبي صلى اللَّه علیه و آله فقلت
 فادخلت رأسھا في اللفاع حیاء من فجلس عند رأسھا،) الملحفة أو الكساء(في لفاعنا  حداثاً فاستحیت فرجعت، فغدا علینا و نحن

يا رسول اللَّه، أن ھذه جرت عندي بالرحى  أنا و اللَّه أحدثك: ما كان حاجتك أمس إلى آل محمد،فسكتت مرتین، فقلت: أبیھا، فقال
ق أو خدم أثرت في نحرھا، و كسحت البیت حتى اغبرت ثیابھا، و بلغنھا أنه اتاك رقی حتى أثرت في يدھا، و استقت بالقربة حتى

آنفاً عن البخاري و مسلم من قوله  فذكر معنى حديث حكم، و يعني بحديث حكم ما تقدم: سیله خادماً، قال أبوداود: لھا فقلت
  .(و رواه أيضاً أبونعیم في حلیة األولیاء(إلى آخره  - سألتماني اال اعلمكما خیراً مما: صلى اللَّه علیه و آله

طاھراً من البنین و البنات، الحسن و الحسین و محمد  لذرية الصالحة، فلقد رزق األبوان نصیباً طیباً على أن البیت سرعان ما سعد با
عن كل منھما  ، و عق»اللھم إني أعیذه بك و ذريته من الشیطان الرجیم«النبي لكل منھما عند مولده  و زينب و أم كلثوم، و قد دعا

، و قد عاشوا جمیعاً، من عدا محسن فقد مات »المولد م ختنھما لسبعه أيام منبكبش، و أمر بحلق شعره و التصدق بوزنه فضة، ث
  .صغیراً 

آدمي قط من ساعات خالف، و ساعات  و بدھي أن حیاه ھذه االسره الطاھرة المطھرة لم تخل من ساعات خالف، و ما خلت حیاة
آله مجلسه بین أصحابه لیدخل إلى الزوجین المتخاصمین  صلى اللَّه علیه و شكاية، و كان األب األكبر يتولى صلحھما، و ريما ترك

يتیحون ألنفسھم أن يسألوه، ألنه  بینھما من جفاء، و الصحابة الذين يتتبعون في وجه النبي كل خلجة من خوالج نفسه، و فیرفع ما
مھموماً، و خرج منه منطلق يجرون معه على عاداتھم كلما دخل البیت  ال يملك من ضمیره من يضن به على المتعلم و المتبصر،

رؤي ذات مساء و ھو  ، يروى أنه صلى اللَّه علیه و آله»فیجیب، و لم ال،و قد أصلحت بین أحب الناس إليّ  األسارير، فیسألونه
  يسعى إلى دار فاطمة بادي الھم و القلق،

سول اللَّه دخلت و أنت على حال، و خرجت و ر يا: فأمضى وقتاً ھناك، ثم خرج و وجھه الكريم يفیض بشراً، فقال قائل من الصحابة
، و أخرج ابن سعد في »و لم ال، و قد أصلحت بین أحب الناس إليّ «علیه و آله  نحن نرى البشر في وجھك، فأجاب صلى اللَّه

إلیه مثاالً علیه و آله، فألقى  كان بین علي و فاطمة كالم، فدخل رسول اللَّه صلى اللَّه: عن حبیب بن أبي ثابت قال الطبقات
فاضطجع من جانب، فأخذ رسول اللَّه بید علّي فوضعھا على  فاضطجع علیه، فجاءت فاطمة فاضطجعت من جانب، وجاء على

حال، و  دخلت و أنت على«: فوضعھا على سرته، و لم يزل حتى أصلح بینھما، ثم خرج، قال، فقیل له سرته، و أخذ بید فاطمة
، و أخرج ابن سعد في الطبقات عن »إليّ  و ما يمنعني، و قد أصلحت بین أحب اثنین: فقالخرجت و نحن نرى البشر في وجھك، 

واللَّه ال شكونك إلى رسول اللَّه، فانطلقت و انطلق علي بأثرھا، : فاطمة، فقالت كان في علّي شده على: عمرو ابن سعید، قال
يا بنیه اسمعي و : علیھا، فقال آله غلظ علّي وشدته حیث يسمع كالمھا، فشكت إلى رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و فقال

فكففت عما كنت أصنع و قلت و اللَّه ال آتي : زوجھا، و ھو ساكت، فقال على استمعي و اعقلي، إنه ال إمرة بامرأة ال تأتي ھوى
  .«تكرھینه ابداً  شیئاً 

شكاية بالنسبة للمرأة حتى و إن كانت  أكثر من على أن ھناك ساعات خالف كانت جد شديدة، و شكايات، ال شك أنھا إنما كانت
فقد بلغ العتاب بین الزوجین ما يبلغه من خصومة بین زوجین و ذلك حین نما إلى  بنت المصطفى صلى اللَّه علیه و آله، و من ثم

م علي أنه يجري على حسبان اإلما جويرية بنت عمرو ھشام بن المغیرة، المعروف بأبي جھل، و في«أن اإلمام يھم بخطبة  الزھراء
ما أباحه له اإلسالم من تعدد الزوجات، بدون أن يخطر بباله أن ھذا ما  مألوف عادة قومه في الجمع بین زوجتین و أكثر، و يفعل

أو لعلھا نازعة من نوازع  اإلسالم، و ربما كانت ھذه الخطبة غضبة من غضبات اإلمام، على أنفه من أنفات الزھراء، تنكره بنت نبيّ 
العرف في حالة المودة و الصفاء، و من ناحیة أخرى، فإن رسول اللَّه صلى  النفس البشرية لم يكن في الدين ما يأباھا، و إن أباھا

بناته بضرة، و يشفق علیھا من  و آله يعلم حق علّي في الزواج، ولكن الرسول في أبّوته الرحیمه يوذيه أن ترّوع أحب اللَّه علیه
  تجربة قاسیة

فھل يرضي اللَّه أن يجمع بیت اإلمام على بین بنت  يعلم أنھا ال قبل لھا باحتمالھا ثم إن علیاً أراد أن يتزوج بنت أبي جھل، كھذه
رسول  و بین بنت عدو اللَّه و رسوله، و كتب السیرة ملیئة بمواقفه المخزية ضد اإلسالم و رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله

آله ألنه من غیر المعقول أن تكون ابنه ھذا الرجل  السبب الذي من أجله ثار رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و اإلسالم، و لعل ھذا ھو
برسول اللَّه  اللَّه و رسوله، و لم يكن من المعقول، بل من المستحیل على وجه الیقین، أن يستبدل بالذات، ضرة للزھراء بنت نبي

  .الذي يوذي نبیّه و أباه و ابن عمه في أحب بناته إلیه صھراً، و لیس على بالذات ھو صلى اللَّه علیه و آله أباجھل بن ھشام
ال آذن إال أن تحب «النبي صلى اللَّه علیه و آله  ذاكرت عبداللَّه بن داود الحريثي قول: ھذا و يروى عتن يحیى بن سعید القطان قال

: لقوله تعالى حرم اللَّه على علّي أن ينكح على فاطمة في حیاتھا: داودوينكح ابنتھم، قال ابن  على بن أبي طالب أن يطلق ابنتي
ال آذن، لم يكن يحل لعلي أن ينكح على فاطمة، إال أن يأذن  :، فلما قال النبي)و ما آتاكم الرسول فخذوه، و ما نھاكم عنه فانتھوا(

آذاھا، حرم اللَّه  مني يريبني ما رابھا، و يؤذيني ما لما قال الرسول فاطمة بضعة: عمر بن داود يقول رسول اللَّه، قال و سمعت
، و »)لما كان لكم أن تؤذوا رسول اللَّه: (اللَّه تعالى يقول على علّي أن ينكح على فاطمة، إذ أنه بنكاحه علیھا يؤذي الرسول، و

نرجحه و نمیل الى  بذلك، و ھذا ما السیرة و ألحق بعضھم أخواتھا بھا، و إن رأى احتمال اختصاص الزھراء أضاف الشیخ دحالن في
  .األخذ به، و اللَّه أعلم

ابنة أبي جھل من عمھا الحارث، و استأمر  و أما قصة تلك الخطبة، فقد روى ابن إسحاق في السیره، أن علي بن أبي طالب خطب
 مرني بھا، فقال صلى اللَّه علیه و آلهال، و لكن تأ: أي شأنھا تسالنى، عن حسبھا، قال عن«: النبي صلى اللَّه علیه و آله فقال له

خطب علي، «: أحمد عن الشعبي قال ، و أخرج اإلمام»ال آتي شیئاً تكرھه: فاطمة بضعة مني، و ال أحب أن تجزع، فقال على
أعن حسبھا : فاستشار النبي صلى اللَّه علیه و آله فیھا، فقال علیه السالم، بنت أبي جھل إلى عمھا الحارث بن ھشام،

  ال، فاطمة مضغة مني، و ال: أعلم ما حسبھا، ولكن أتامرني بھا، فقال قد: ألني، قال عليتس
: البخاري في صحیحه عن المسور بن مخرمة قال ، و روى»أحب أن تحزن أو تجزع، فقال علي، علیه السالم، ال آتي شیئاً تكرھه

 يزعم قومك أنك ال تغضب: لى اللَّه علیه و آله فقالتفاطمة فأتت رسول اللَّه ص إن علیاً خطب بنت أبي جھل، فسمعت بذلك
أما بعد، أنكحت «فسمعته حین تشھد يقول  لبناتك، و ھذا علي ناكح علي بنت أبي جھل، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله

 تمع بنت رسول اللَّه صلى اللَّهفاطمة بضعة مني، و إني أكره أن يسوءھا واللَّه ال تج أباالعاص بن الربیع فحدثني و صدقني، و أن
فان ابنتي بضعة مني : عن المسور أيضاً  و في رواية للشیخین» علیه و آله و بنت عدو اللَّه عند رجل واحد، فترك علّي الخطبه

 أنه: ذھبيرواية جاءت في منھاج السنة البن تیمیه، و المنتقى من منھاج األعتدال لل ، و في»يريبني ما رابھا، و يوذيني ما اذاھا
بن أبي طالب، و أني ال آذن ثم ال آذن، ثم ال  أن،بنى ھشام بن المغیرة استاذونى أن ينكحوا ابنتھم على: صلى اللَّه علیه و آله قال

و في  ،«رابھا، ويوذينى ما آذاھا، إال أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي، و ينكح ابنتھم آذن، انما فاطمة بضعه منى يريبنى ما
ولكن و اللَّه ال تجتمع بنت رسول اللَّه و بنت عدو  و أني لست أحل حراماً، و ال أحرم حالالً،... أني اخاف أن تفتن في دينھا«ايه رو

  .«اللَّه عند رجل واحد أبداً 
أنھم : علي بن الحسین حدثه و روى مسلم في صحیحه بسنده عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أن ابن شھاب حدثه أن

على رضي اللَّه عنھما، لقیه المسور بن مخرمه فقال له ھل لك الى  ین قدموا المدينه من عند يزيد بن معاويه مقتل الحسین بنح
اخاف أن يغلبك القوم  قال فقلت له ال، قال له ھل أنت معطي سیف رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، فإني من حاجه تأمرني بھا،

نفسى، أن على بن أبي طالب خطب بنت أبي جھل على فاطمة،  اعطیتنیه ال يخلص الیه ابدا حتى تبلغ علیه، و ايم اللَّه لئن
فاطمة منى و  إن: علیه و آله و ھو يخطب الناس في ذلك على منبره ھذا، و انا يومئذ محتلم، فقال فسمعت رسول اللَّه صلى اللَّه

فأثنى علیه في مصاھرته إياه فاحسن قال حدثني  بن بني عبد شمس،أني أتخوف أن تفتن في دينھا، قال ثم ذكر صھراً له ا
اللَّه،  أحرم حالالً، و ال أحل حراماً، ولكن واللَّه ال تجتمع بنت رسول اللَّه، و بنت عدو فصدقني، و وعدني فأوفي لي، و أني لست

  و قال النووي» مكانا وأحداً ابدا



علیه و آله بكل حال، و على كل وجه، و إن  ديث تحريم إيذاء النبي صلى اللَّهفي ھذا الح: في شرح صحیح مسلم، قال العلماء
جھل  و قد أعلم صلى اللَّه علیه و آله بإباحه نكاح بنت أبي: حي، و ھذا بخالف غیره، قالوا تولد اإليذاء مما كان أصله مباحاً، و ھو

لعلتین منصوصتین إحداھما أن ذلك يودى إلى  عن الجمع بینھما لست أحرم حالالً، ولكن نھي: لعلي، بقوله صلى اللَّه علیه و آله
 علیه و آله فیھلك من أذاه، فنھى عن ذلك لكمال شفقته على علي، و على فاطمة، و أذى فاطمة، فیتأذى حینئذ النبي صلى اللَّه

أعلم من فضل اللَّه أنھما ال تجتمعان، معناه  الثانیة خوف الفتنه علیھا بسبب الغیرة، و قیل لیس المراد به النھي عن جمعھما، بل
شیئاً يخالف  ال أحرم حالالً، أي ال أقول: الربیع، و يحتمل أن المراد تحريم جمعھما، و يكون معنى واللَّه ال تكسر ثنیة: كما قال أنس

له، و يكون من جملة تحريمه، ألن سكوتي تحلیل  حكم اللَّه، فإذا أحل شیئاً لم أحرمه و إذا حرمه لم أحلله و لم أسكت عن
  .اللَّه و بنت عدو اللَّه محرمات النكاح، الجمع بین بنت نبي

يعرفھا المؤرخون، و أن اإلمام علي بالذات اليمكن  على أن ھناك وجھاً آخر للنظر، ينكر قصة الخطبة من أساس، و يرى أنھا رواية لم
محمد صادق  و ھذا الموقف، و يروى األستاذ أبوعلم، نقالً عن األستاذ آله و من بضعتة الزھراء، أن يقف من النبي صلى اللَّه علیه و

و الزھراء على قید الحیاة، ثم إن سیرة المسور، كما  الصدر، أن ما نقله المسور عن الرسول صلى اللَّه علیه و آله اليمكن تصوره،
  .الزبیر رج كانت تغشاه، و أنه كان من أنصارإلى أنه لم يكن من أصحاب اإلمام، و أن الخوا في االستیعاب و اإلصابة، تشیر

واحد، كما أنھا رويت من غیر المسور بن  غیر أن قصة الخطبة إنما جاءت في أكثر من كتاب من كتب الحديث، و أخرجھا أكثر من
اإلمام و  ستھل حیاةعبداللَّه بن الزبیر، و على أية حال، فلقد حدثت، في أغلب الظن، في م محرمة، كما في رواية لإلمام أحمد عن

لم يروض ھو نفسه باحتمال ما كانت تجد من حزن  الزھراء الزوجیة، حیث لم تكن الزھراء قد ألفت بعد شده اإلمام و صرامته، و
لى الثالث بأو من ثم فربما كانت الحادثه في العام الثانى من الھجرة، و قیل أن يأتیھما العام لفقد أمھا، و شجو لفراق بیتھا األول، و

  الثمرات المباركة للزوج، و أعنى
  .بعد، اإلمام الحسن، رضي اللَّه عنه

نستطیع تحديده على وجه أبیقین، و عاد البیت  و على أية حال، فلقد انقشعت السحابة التي ظلت أفق الزھراء حیناً من الدھر، ال
  .ومودة یر بالزوجین الكريمین على ما يرجوان من تعاونالتجربة القاسیة، و مضت الحیاة تس أصفي جواً مما كان قبل أن يمتحن بتلك

  الزھراء و وفاة النبي

بالحنان، كان لھا طوال حیاتھا األب الحنون، ثم كان لھا  لقد أحبت الزھراء أباھا النبي حباً جماً، فقد كان بالنسبة لھا النبع المتدفق
حب البنت البارة بأبیھا، و  البعثة أباً و نبیاً، و الداً و رسوالً، فكانت تحبه و األم الرؤوم ثم كان لھا بعد بعد وفاه أمھا، األب الشفوق

ثم فقد بكته، حین انتقل إلى الرفیق األعلى، بقدر حبه لھا، و حزنت  حب المسلمة الصادقة لنبیّھا، فھو األب، و ھو النبي، و من
مالئكي رحیم، حتى أن  كان يھديھا من حب أبوي صادق و حنانبه، و زرفت علیه من الدموع الحارة على قدر ما  علیه بقدر تعلقھا

ما رؤيت فاطمة ضاحكة «: اللَّه علیه و آله، و روي عن الباقر أنه قال الزھراء،علیھاالسالم، لم تضحك قط بعد وفاه أبیھا النبي صلى
اللَّه علیه و آله أخبرھا بموته، و  ب النبي صلى، و في الواقع لوال أن األ»رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله حتى قبضت قط، منذ قبض

 الفاجعة المروعة، الكارثة الموجعة، و الخطب األلیم، فقد كانت الزھراء تظن، و كأن ھو حي، لقضت نحبھا حزناً علیه، و لصدمتھا
عندھا، و يعلم منزلته في قلبھا،  يدرك مكانته أباھا ال يموت، و ال يموت و ھي على قید الحیاة، و كان الرسول صلى اللَّه علیه و آله

 من ثم فقد أخبرھا بموته و ھو حي، و عزاھا عن فراقه و ھو موجود، و بشرھا بلقائه و يحس مبلغ ما سوف تقاسیه عند فقده، و
بض فیه، آله فاطمة ابنته في شكواه الذي ق دعا النبي صلى اللَّه علیه و: القريب في رحاب اللَّه، و روى البخاري عن عائشة قالت

سارني النبي صلى اللَّه علیه و آله «: قالت فسالتھا عن ذلك، فقالت فسارھا بشي ء فبكت، ثم دعاھا فسارھا فضحكت،
أخرج مثله مسلم و ) «في وجعه الذي توفي فیه فبكیت، ثم سارني فأخبرني أني أول أھل بیته أتبعه فضحكت فأخبرني أنه يقبض

  أحمد و ابن
  .(راھوية سعد و ابن ماجة و ابن

اللَّه علیه و آله فیحزنه جزعھا، ولكن أنّي لھا  و أخذت الزھراء تھدى ء من روعھا، و تمسح دموعھا، حتى اليراھا و الدھا النبي صلى
 أبواب السماء، و أبوھا و حبیبھا رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله قد ثقل علیه مرضه، و فتحت له ذلك، و ھي أمام ھول عظیم، فھذا

بلقاء ربه عزوجل، و ما اعدله من الوسیلة و الدرجة العظیمة و  أقبلت علیه مالئكة اللَّه عزوجل بروح من اللَّه و رضوانه، تبشره
الراضیة المرضیة إلى  يلقاه في الخلد من نعیم مقیم، فلم يلبث أن صعدت روحه الكريمة الطاھرة المطھرة المقام المحمود، و ما
علیھاالسالم، و تغشاھا األسى و االكتئاب، و لذعھا الجوى، و تولتھا غصة و  جوار رب العالمین، فبكت الزھراء، ملئھا األعلى، و إلى

فاطمة، علیھاالسالم، و اكرب أباه،  لما ثقل النبي صلى اللَّه علیه و آله جعل يتغشاه، فقالت: أخرج البخاري عن انس قال فجیعة،
 يا أبتاه، أجاب رب دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأوره، يا أبتاه، إلى: قالت وم فلما ماتلیس على أبیك كرب بعد الی: فقال لھا

رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله التراب، و  جبريل ننعاه، فلما دفن قالت فاطمة، علیھاالسالم، يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثو على
وجد،  لك، يعني، لما وجد رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله في كرب الموت ماقالت فاطمة ذ لما: أخرج اإلمام أحمد عن أنس قال

قد حضر بأبیك و لیس اللَّه تبارك منه أحد الموافاة يوم  يا بنیه أنه«: و اكرباه، قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله: قالت فاطمة
  :ف فجعلتھا على عینھا و وجھھا ثم أنشات تقولأخذت قبضة من تراب القبر الشري ، و روى أن الزھراء»القیامة

  صبت على األيام عدن لیالیا أنھا صبت على مصالب لو ماذا على من شم ته احمد ·
  صبت على األيام عدن لیالیا لیالیا صبت على األيام عدن أال يشم مدى الزمان غوالیا ·

  و قالت على قبره الشريف
  لما نعیت و حالت دونك الكتب الموت صادقنا ك كانفلیت قبل إنا فقدناك فقد األرض و أبلھا ·
  لما نعیت و حالت دونك الكتب حالت دونك الكتب لما نعیت و و غاب مذ غبت عنا الوحي و الكتب ·

  و روى ابن حجر في فتح الباري عن الطبراني أنه روى عن عائشة أن رسول
نساء المسلمین أعظم رزية منك، فال تكوني أدنى  أنه لیس امرأة منأن جبريل أخبرني : اللَّه صلى اللَّه علیه و آله قال لفاطمة

  .امرأة منھن صبراً 
ال أؤذن ألحد بعد رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله : قال و روي أنه لما قبض رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله امتنع بالل عن األذان و

اللَّه عنه فأخذ يؤذن،  تھي أن اسمع صوت مؤذن أبي باألذان، فبلغ ذلك بالالً رضيأش: عنھا، قالت ذات يوم و أن فاطمة، رضي اللَّه
» و أشھد أن محمداً رسول اللَّه«تتمالك نفسھا من البكاء، فلما بلغ قوله  اللَّه اكبر اللَّه اكبر، ذكرت أباھا و أيامه، فلم: فلما قال

رسول اللَّه صلى اللَّه علیه  أمسك، قد فارقت ابنة: ھا، فقیل لباللرضي اللَّه عنھا، و سقطت لوجھھا، و غشي علی شھقت فاطمة
إني أخشى : األذان فأفاقت، فسألته إتمامه، فلم يفعل و قال لھا يا سیدة النساء و آله الحیاة الدنیا، وظنوا أنھا قد ماتت، فلم يتم

غسلت النبي صلى اللَّه علیه و » :إلمام على قال، و عن ا»مما تنزلیه بنفسك إذا سمعت صوتي باألذان، فأعفته من ذلك علیھا،
  .«أرني القمیص، فإذا شمته غشى علیھا، فلما رأيت ذلك منھا غیبته :آله في قمیصه فكانت فاطمة رضي اللَّه عنھم تقول

ة خديجة رضي اللَّه عنھا، أن تزور قبر و الدتھا لسید ھذا و قد اعتادت الزھراء، رضي اللَّه عنھا، أن تزور الروضة الشريفة، كما اعتادت
قبر حمزة، رضي  إن فاطمة بنت رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله كانت تزور: اللَّه عنه، أنه قال في مكة، و روي عن الباقر، رضي

رضي اللَّه عنھا أبوجعفر محمد الباقر، مضى اللَّه عنه، إن فاطمة  اللَّه عنه، ترمه و تصلحه، و قد علمته بحجر، و عن رزين قال اإلمام
عن علي رضي اللَّه عنه  الشھداء بین الیومین، الثالثة، فتصلي ھناك و تدعو و تبكي، و روى الحاكم في المستدرك كانت تزور قبول

  .«تبكي عنده إن فاطمة كانت تزور قبر عمھا حمزة كل جمعة، فتصلي و: قال



  َموقف الزّھراء ِمَن الخالفة َو میراَث الرُّسول

  ء و الخالفةالزھرا

اللَّه علیه و آله إلى الرفیق األعلى، مباشرة،  من المعروف أن اإلمام على و آل البیت الكرام قد انشغلوا بعد انتقال الرسول صلى
بأبي أنت و «علي، و ھو مشغول بالجھاز، تفیض دموعه على وجھه في صمت و ھو يتمتم  بتجھیزه صلى اللَّه علیه و آله و كان

أنت و أمي، إن الصبر لجمیل، إال عنك، و إن  اللَّه، طیب حیاً و میتاً، و لوال أنك أمرت بالصبر و نھبت عن الجرع، بأبي يا رسول أمي
آله،  ، و في ھذه األثناء، و قبل أن تشیع جنازة الرسول صلى اللَّه علیه و»اجعلنا من ھمك الجزع لقبیح إال علیك، أذكرنا عند ربك، و

ما يزال خطیر، فلقد اجتمع الخزرج بقیادة  جى في فراشه، و قد أغلق أھله دونه الباب، حدث أمر جد و ھوو ھو ما يزال بعد مس
إلیھم رجال األوس، لیختاروا من بینھم رجالً يكون على رأس المسلمین، باد رسول  سعد بن عبادة في سقیفة بني ساعدة، و خف

اإلسالم إلیھم، و أذن اللَّه لرسوله بالھجره الیھم،  أنھا أولى بھذا األمر، بعد أن آوىصلى اللَّه علیه و آله، فلقد اعتقد األنصار  اللَّه
جمیعاً لرسالته، فاتى  منطلقاً لرسالته، فأتى الخبر أبابكر، فأسرع و معه عمر، ثم لقیا أباعبیدة، فانطلقوا لیتخذ مدينتھم موطناً له، و

جمیعا الى سقیفه بنى ساعده، و بعد جدال طال و لم يستطل، انتھي  یده، فانطلقواالخبر ابابكر، فاسرع و معه عمر، ثم لقیا ابا عب
  .الصديق خلیفه للمسلمین المجتمعون الى اختیار

  و كان اإلمام على في تلك الساعات العصیبة بجوار الجثمان الطاھر السمجى
اجتماع سقیفه ھذا، لكان له فیه مقال، و  م علىفي حجرته، و من ثم فلم يحضر ھو و بنوھاشم ھذا االجتماع، و لو شھد اإلما

 آخر، غیر اتجاھھا الذي سارت فیه، و عندما علمت الزھراء، علیھاالسالم،بما حدث في لربما أخذت األمور في ھذا الیوم اتجاھاً 
الصحابه، و فیھم أنه لما جاءھا بعض  اجتماع سقیفه بني ساعده، و أبوھا سید المرسلین لم يدفن بعد، بكت بكاء جاراً، حتى

 رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله جنازة بین أيدينا، و قطعتم أمركم بینكم و لم تركتم«أبوبكر و عمر أبوعبیده، و معزين، قالت 
كانوا يساعدون علیاً في تجھیز رسول  ، فبكى أبوبكر حتى عال نشیجه، و بكى من كان في الدار من المھاجرين الذين»تستامرونا

البیعة  أبوذر و المقداد و الزبیر و عمار، و من ثم فقد خاصمت أبابكر و عمر ألنھما أخذا سلمان و ه صلى اللَّه علیه و آله، و فیھماللَّ 
و من ثم فقد استأخرت يمین اإلمام على عن البیعة  ألبي بكر في وقت انشغال زوجھا بتجھیز أبیھا المتوفى صلى اللَّه علیه و آله،

اإلمام » ذلك مذاھب شتى، لسنا اآلن بصدد مناقشتھا، فمجال ذلك أن شاء اللَّه، كتابنا عن الروايات في تفسیر للصديق، و تذھب
إنما كان يعتقد، أنه ما دام الرسول صلى اللَّه علیه و  علي بن أبي طالب، و إن كان ھذا ال يمنعنا من اإلشارة إلى أن اإلمام علي

يختار المسلمون  ة، فإن البیت الذي اختارته السماء لیكون منه النبي المصطفي، ھو البیت الذيبذات آله لم يعھد بالخالفة إلى أحد
منصب الخالفة أو كما قال اإلمام في حواره مع الصحابة، و  منه خلیفتھم، ما دام في ھذا البیت من يتمتع بالكفاية الكاملة لشغل

باألمر، ما دام فینا  مه و مقامھم في الناس، أما واللَّه لنحن أحق منكمإنكم تدفعون آل محمد عن مقا» على رأسھم أبوبكر و عمر،
  .«رسول اللَّه المضطلع بأمر الرعیة، القاسم بینھم بالسوية القارى ء لكتاب اللَّه، الفقیه في دين اللَّه، العالم بسنن

في الجنة، أحق الناس بالخالفة، فھو ربیب النبي  ھهھذا و قد كانت الزھراء، علیھاالسالم، ترى أن زوجھا اإلمام علي، كرم اللَّه وج
باعاً، و ھو  زوج ابنته، و أبوسبطیه الحسن و الحسین، و أول الناس إسالماً، و أطولھم في الجھاد صلى اللَّه علیه و آله و بان عمه و

ره أعظم اإليثار، استخلفه حین ھاجر يحبه أشد الحب، يؤث فتى قريش شجاعه و علماً و فضالً، و كان النبي صلى اللَّه علیه و آله
  حتى ردھا على ما كان عنده من الودائع

نفسه في سبیل اللَّه، ثم ھاجر حتى لحق  إلى أصحابھا، و أمره فنام في مضجعه لیلة ائتمرت قريش بقتله، فكان أول من شرى
د مع النبي صلى اللَّه علیه و آله مشاھده كلھا، فآخى النبي بینه و بین نفسه، ثم شھ بالنبي صلى اللَّه علیه و آله في المدينة،

الراية غدار رجالً يحب اللَّه و رسوله، و  ألعطین«كان صاحب رايته في أيام البأس، و قال النبي صلى اللَّه علیه و آله يوم خیبر  و
اللَّه علیه  ا إلى علي و قال له النبي صلىالصحابة، غیر أن النبي صلى اللَّه علیه و آله دفعھ ، فتطلع إلیھا كبار»يحبه اللَّه و رسوله

أنت مني بمنزلة ھارون من موسى، إال أنه ال نبي » و آله يوم استخلفه على المدينة و على أھله، عندما سار إلى غزوة تبوك
 رجل من أھل ال يؤد عني إال«على أھل الموسم، فلما قیل له لو بعثت بھا ألبي بكر، قال  ، و أعطاه سورة براءة لیقرأھا»بعدي
من كنت مواله، فعلي مواله، «حجة الوداع  ، و قال النبي صلى اللَّه علیه و آله للمسلمین و ھو في طريقه إلى المدينة بعد»بیتي

  .«اللھم وال من وااله، و عاد من عاداه
أحق الناس بخالفة رسول اللَّه اإلمام علي  و ھكذا كانت الزھراء، كما كان بنوھاشم جمیعاً، و جمھرة من أھل المدينة، يرون أن

 اإلمام يحمل فاطمة بنت رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله على دابة لیالً، في مجالس صلى اللَّه علیه و آله، و من ثم فقد خرج
لو أن زوجك و ابن  قد مضت بیعتنا لھذا الرجل، و يا بنت رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله: األنصار، تسألھم النصزه، فكانوا يقولون
آله لما  أكنت أدع رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و«به، فیقول علي، كرم اللَّه وجھه في الجنة،  عمك سبق إلینا قبل أبي بكر ما عدلنا

، »لیهكان ينبغي له، و لقد صنعوا ما اللَّه حسیبھم ع ما صنع أبوالحسن إال ما: أدفنه، و أخرج أنازع الناس سلطانه، فقالت فاطمة
صوتاً  المنبر يخطب، فما ھو إال أن حمداللَّه، و أخذ في خطبته، حتى سمع و سمع الحاضرون ھذا و قد روى أن أبابكر قام على

ھو الحسن بن علي، و لما يبلغ الثامنة، فابتسم  ، و التفتوا فإذا بالصائح»لیس ھذا منیر أبیك، إنزل عن منبر أبي«نحیالً يھتف 
سمع  ، فلما»ابن بنت رسول اللَّه، صدقت واللَّه، ما كان ألبي منبر، و إنه لمنبر أبیك» لحنو يشع في نفسه،الصديق، و قال، و ا

أني أعلم، و ما اتھمت يا «، فقال أبوبكر »نأمره إغفر ما كان من الغالم فإنه حدث و لم«اإلمام بالخبر أرسل إلى أبي بكر يقول له 
  .«أباالحسن

  ايھا، و ما كانت، رضي اللَّه عنھا، لتتزحزح عنو ظلت الزھراء متمسكة بر
بالخالفة في غیره، و من ھنا ذھب البعض إلى أن اإلمام  رأي اقتنعت به، ورأته صواباً، و كان رأيھا الذي ال تحید عنه أن علیاً أحق

آخرون أن تلك  إلمام الصديق، و ذھبللزھراء، فلما انتقلت إلى جوار ربھا، راضیة مرضیا عنھا، بايع ا توقف عن البیة للصديق مجاملة
اإلمام للصديق تدل على أنھا األولى، حیث استدعاه في بیته و حوله  البیعه لم تكن األولى، و إنما كانت تجديداً لھا، غیر أن ما قاله

ه إلیك، ولكنا كنا نرى أن لنا اللَّ  يا أبابكر إنه لم يمنعنا أن نبايعك إنكاراً لفضلك، و ال نفاسة علیك لخیر ساقه» بنوھاشم ثم قال له
 الصديق، و فاءت نفسه إلى الرضا، خاصة و قد سار أبوبكر في خالفته تلك السیرة ، و ھكذا بايع اإلمام»في ھذا األمر حقاً أخذتموه

فیاً أثره، ما علیه و آله متبعاً ھديه، مقت متأسیاً برسول اللَّه صلى اللَّه: الراشدة، و قام في المسلمین ھذا المقام المحمود،
  .استطاع إلى ذلك سبیال

  الزھراء و میراث الرسول

رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله ثم فدك التي نحلھا  كان میراث الزھراء في الرسول صلى اللَّه علیه و آله يتضمن میراثھا فیما تركه
أبیھا رسول  أما المیراث فلقد طلبت الزھراء میراثھا منعلیه و آله ثم نصیبھا في سھم ذوي القربى،  إياھا رسول اللَّه صلى اللَّه

نحن معاشر األنبیاء ال نورث، ما تركناه صدقة، و «آله أنه قال  اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، فروى أبوبكر عن النبي صلى اللَّه علیه و
أخرج الترمذي عن أبي ھريره  ، و»ا التي كانت علیھاشیئاً من صدقة رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله عن حالھ أني و اللَّه ال أغیر

سمعت رسول اللَّه : فما لي ال أرث أبي، فقال أبوبكر: و ولدي، قالت أھلي: من يرثك، قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: قال
أنفق على من كان رسول اللَّه  وله، وال نورث، ولكني أعول من كان رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله يع«آله يقول  صلى اللَّه علیه و

  .«صلى اللَّه علیه و آله ينفق علیه



صلى اللَّه علیه و آله أتت أبابكر، رضي اللَّه  و روى البالذري في فتوح البلدأن بسنده عن أم ھانى ء، أن فاطمة بنت رسول اللَّه
يا بنت : فقالت رثت رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله دوننا،فما بالك و: ولدي وأھلي، قالت: قال من يرثك إذا مت،«: عنه، فقالت له

  سھمنا بخیبر،: كذا، فقالت رسول اللَّه، واللَّه ما ورثت أباك ذھباً و ال فضة و ال كذا و ال
ي، فإذا مت فھي طعمة أطعمنیھا اللَّه عزوجل حیات إنما ھي: يا بنت الرسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله يقول: و صدقتنا فدك، فقال

يقسم  عائشة، أن فاطمة سألت أبابكر الصديق بعد وفاة رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله أن ، و أخرج البخاري عن»بین المسلمین
ال : ه و آله قالأن رسول اللَّه صلى اللَّه علی: فقال لھا أبوبكر لھا میراثھا مما ترك رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله مما أفاء اللَّه علیه،

مھاجرته حتى توفیت، و عاشت  صدقة، فغضبت فاطمة بنت رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله فھجرت أبابكر فلم تزل نورث ما تركناه
و و كانت فاطمة تسأل أبابكر نصیبھا مما ترك رسول اللَّه صلى اللَّه علیه  :بعد رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله ستة أشھر، قالت

رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله يعمل به  لست تاركاً شیئاً كان: خیبر و فدك و صدقته بالمدينة فأبى أبوبكر علیھا ذلك و قال آله من
 أمره أن أزيع، فأما صدقته بالمدينة فدفعھا عمر إلى علي و العباس، و أما فدك و خیبر إال عملت به،فإني أخشى إن تركت شیئاً من

تعروه و نوائبه و أمرھما إلى من ولي األمر،  ھما صدقة رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله كانت لحقوقه التي: عمر، و قالفأمسكھا 
  .«فھما على ذلك إلى الیوم: قال

لوب و حدثت غزوة خیبر، قذف اللَّه في ق فھي أرض يھودية في شمال الحجاز، فلما كانت السنة السابعة من الھجرة،» فدك«و أما 
تاريخھا  اللَّه علیه و آله على النصف منھا، و روى أنه صالحھم علیھا كلھا،و من ھنا بدأ أھل فدك الرعب، فصالحوا رسول اللَّه صلى

علیھا بخیل و ال ركاب، ثم غرس فیھا رسول اللَّه صلى اللَّه  اإلسالمي، فكانت ملكاً لرسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله ألنھا لم يوجف
فكانت ھي التي تتصرف  ثم وھبھا البنته الزھراء و بیقیت عندھا حتى توفي الرسول صلى اللَّه علیه و آله یه و آله بعض النخیل،عل

اإلمام، و رأى أبوبكر أن تكون فدك بید ولي األمر، أي بیده ھو،  فیھا، و كانت تتصدق بكل خراجھا، بعد أن تستبقي ما يسد حاجة
األنبیاء ال نورث، ما تركناه  إنا معشر«و احتج أبوبكر لرأيه بأنه سمع النبي صلى اللَّه علیه و آله يقول  الناس، يوزع خراجھا على

وورث داود سلیمان، و قوله تعالى على لسان زكريا «استشھد بقوله تعالى  ، و أفتى اإلمام علي بأن األنبیاء يورثون، و»صدقة
أبوبكر ھو من أحاديث اآلحاد  و احتج علي بأن الحديث الشريف الذي يرويه» قوبلدنك ولیاً يرثني ويرث من آل يع فھب لي من«

  اآلحاد ال تقید التي ينفرد بروايتھا واحد فحسب من الصحابة، و أحاديث
م لن يقید ھذا الحكم القرآني، ألخبر ورثته أنھ حكماً أطلقه القرآن، و لو أن رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله أراد أن يخصص أو

  .«يرثوه
تكن إرثاً فھي ھبة روى السیوطي في تفسیره الدر  ثم إن الزھراء قالت إن أباھا صلى اللَّه علیه و آله وھبھا أرض فدك، فھي إن لم

ھذه  أبويعلى و ابن أبي حاتم و ابن مردوية عن أبي سعید الخدري رضي اللَّه عنه لما نزلت أخرج البزار و) 274 -273/ 5(المنثور 
  .و آله فاطمة فأعطاھا فدك دعا رسول اللَّه صلى اللَّه علیه) 26اإلسراء آية ) (و آت ذا القربى حقه(ية اآل

أقطع رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله ) حقه و آت ذا القربى(لما نزلت : و أخرج ابن مردوية عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال
 ، دعا رسول اللَّه صلى اللَّه علیه»و آت ذي القربى حقه«لما نزلت : أبي سعید قال عن ، و روى الھیثمي في مجمعه»فاطمة فدكا

صححه المتقي في كنز العمال عن أبي  رواه الطبراني، و ذكره الذھبي في میزان االعتدال، و: و آله فاطمة فأعطاھا فدكا، قال
 و آله يا فاطمة لك فدك، قال أخرجه الحاكم في تاريخه و ابن النبي صلى اللَّه علیه قال) وات ذي القربى حقه(لما نزلت : سعید قال

  .(136/ 3فضائل الخمسه : و انظر(النجار 
صلى اللَّه علیه و آله، فلقد جاء في شرح  و من ھذا المنطلق األخیر طلبت الزھراء فدك من الصديق، على أنھا ھبة لھا من أبیھا

 إن فدك وھبھا لي رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، قال فمن يشھد: الت ألبي بكرق ابن أبي الحديد على نھج البالغة أن الزھراء
الخطاب و عبدالرحمن بن عوف فشھدا  بذلك، فجاء علي ابن أبي طالب فشھد بذلك، و جاءت أم أيمن فشھدت أيضاً، فجاء عمر بن

يا ابنة رسول اللَّه و صدق علي، و صدقت أم أيمن، و صدق صدقت : فقال أبوبكر أن رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله كان يقسمھا،
و يحمل منه في سبیل اللَّه،  عبدالرحمن، و ذلك أن مالك ألبیك، كان رسول اللَّه يأخذ من فدك قوتكم و يقسم الباقي عمر و صدق

اللَّه : كما كان يصنع أبوك، قالت فلك علي أن أصنع كما كان يصنع: قال أصنع بھا كما كان يصنع بھا أبي،: فما تصنعین بھا، قالت
نحلتھا من رسول اللَّه صلى اللَّه  ، على أن رواية أخرى تذھب إلى أن فاطمة طلبت»اللھم فاشھد: اللَّه ألفعلن، قالت :لتفعلن، قال

  البینة، علیه و آله، و قالت إنه نحلھا فدك، فطلب منھا
  فشھد لھا علّي و أم أيمن

األحاديث أنھا صارت إلیه بثالثة حقوق،  یر صدقات النبي صلى اللَّه علیه و آله المذكورة في ھذهقال القاضي عیاض في تفس]
ذلك وصیة مخیريق الیھودي بعد إسالمه يوم أحد، و كانت سبعة حوائط في بني النضیر،  أحدھا، ما وھب له صلى اللَّه علیه و آله و

حقه من الفي ء في أرض : علیه و آله، و الثاني ، و كان ھذا ملكاً له صلى اللَّهما أعطاه األنصار من أرضھم، و ھو ما يبلغه الماء و
منھا  ألنھا لم يوجف علیھا المسلمون بخیل و ال ركاب، و أما منقوالت بني النضیر فحملوا بني النضیر حین إجالئھم، كانت له خاصة،

علي المسلمین، و كان خالصاً له، و كذلك ثلث  و آله الباقي ما حملته اإلبل غیر السالح، كما صالحھم، ثم قسم صلى اللَّه علیه
أھلھا الیھود، و كذلك حصنان من حصون خیبر، و ھما الوطیح و الساللم أخذھا صلحاً،  أرض وادي القرى، أخذ في الصلح حین صالح

لى اللَّه علیه و آله خاصة الحق فیھا اللَّه ص سھمه من خمس خیبر، و ما افتتح فیھا عنوة، فكانت ھذه كلھا ملكاً لرسول: الثالث و
صدقات  آله كان ال يستأثر بھا، بل ينفقھا على أھله، و المسلمین و للمصالح العامة، و كل ھذه ألحد غیره، لكنه صلى اللَّه علیه و

 يجوز إال شھادة رجلین أو يا بنت رسول اللَّه، أنه ال ، رضي اللَّه عنھم، فقال أبوبكر رضي اللَّه عنه قد علمت.]محرمات التملك بعده
ولكن أبابكر ردّ  علي بأن الشھادة تصح برجل و امرأة واحدة، مع حلف الیمین، بل بشاھد واحد و يمین، رجل وامرأتین، و أفتى اإلمام

ما رواه و أما اعتمادنا في فتوى اإلمام علي، فكان علي  ھذا الرأي، و نزع فدك من تحت يدي فاطمة، و استشار في ذلك عمر فأيده
أن : عبداللَّه الترمذي في الجامع الصحیح و ابن ماجة و البیھقي و الدار قطني في السنن عن جابر ابن اإلمام أحمد من الفضائل و

  .«به علي في الكوفة النبي صلى اللَّه علیه و آله قضى بالشاھد مع الیمین في الحجاز، و قضى
في صحیحه عن عائشة، أن فاطمة بنت  في طلب المیراث و النحلة، أخرج مسلم و لم تذعن الزھراء لرأي الصديق، و بقیت مصرة

 بكر الصديق تسأله میراثھا من رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله مما أفاء اللَّه رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله أرسلت إلى أبي
  علیه بالمدينة وفدك و ما بقي من خمسر خیبر

إن : ، فقال أبوبكر.]آله كما في فتوح البلدان أن الذي شھد أم أيمن و رباح مولى النبي صلى اللَّه علیه وو في إحدى الروايات ]
المال، و إني و اللَّه  ال نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى اللَّه علیه و آله من ھذا: قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله

حالھا التي كانت علیھا في عھد رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و  ل اللَّه صلى اللَّه علیه و آله عنال أغیر شیئاً من صدقة رسو
فاطمة علي ) غضبت(فوّجدت  عمل بھا رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة شیئاً، ألعملن فیھا بما

  بعد حتى توفیت، و عاشتفھجرته فلم تكلمه : أبي بكر في ذلك، قال
طالب لیالً، و لم يؤذن بھا أبابكر، وصلى علیھا  رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله ستة أشھر، فلما توفیت دفنھا زوجھا علي بن أبي

  .«عليّ 
بي بكر علي منعھا رضي اللَّه عنھا، إجماع أ لما بلغ فاطمة،: و روى اإلمام زيد به علي زين العابدين بن الحسین عن آبائه قالوا

 من حفدتھا و نساء قومھا تطأ أذيالھا، و دخلت علي أبي بكر رضي اللَّه عنه، و قد حفل فدكا، و انصراف عاملھا منھا،أقبلت في لمة
أمھلت حتى ھدأت فورتھم، و سكنت روعتھم،  حوله المھاجرون و األنصار، فنیطت دونھا مالءة، فأنت أنة أجھش لھا القوم بالبكاء ثم

الصديق و من  ال إله إال اللَّه، و أن محمداً رسول اللَّه، و قالت كالماً طويالً، ذكرت فیه م افتتحت الكالم، فحمدت اللَّه، و شھدت أنث
علیه و آله، و طبقا لرواية اإلمام أبوالفضل أحمد بن طاھر في  حوله من المھاجرين و األنصار بنفسھا و بأبیھا رسول اللَّه صلى اللَّه

و آله، أقول عوداً  أيھا الناس، إعلموا أني فاطمة، و أبي محمد صلى اللَّه علیه«ثم قالت، علیھاالسالم،  ،«بالغات النساء«ب كتا
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علیه ما عنتم حريص علیكم  لقد( وبدءاً، و ال يقول ما يقول غلطاً، و ال يفعل ما أفعل شططاً 

إلیه، فبلغ  أبي دون نسائكم، و أخا ابن عمي دون رجالكم،و لنعم المعزى تعزوه و تعرفوه تجدوه ، فإن)بالمؤمنین رؤوف رحیم
آخذاً بكظمھم، داعیاً إلى سبیل ربه بالحكمة و الموعظة  الرسالة، صادعاً بالنذارة، مائالً عن مدرجة المشركین، ضارباً بتجھم،



محضه، و  و ولوا الدبر، حتى تفرى اللیل عن صبحه، و أسفر الحق عن الھام، حتى انھزم الجمع الحسنة، يكسر األصنام، و ينكث
الكفر والشقاق، و فھم بكلمه اإلخالص، في  نطق زعیم الدين، و خرست شقائق الشیطان، وطاح و شیظ النفاق، و انحلت عقدة

العجالن، و موطى ء األقدام، من النار، مذقة الشارب، و نھزة الطامع، وقبسة  نفر من البیض الخماص، و كنتم على شفا حفرة
اللَّه تبارك و تعالى بأبي محمد  الطرق، و تقتاتون القد، أذلة خاسئین، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم تشربون

 ناراً للحربكلما أوقدوا «أن ُمني بھم الرجال و ذؤبان العرب، و مردة أھل الكتاب  بعد اللتیا و التي، و بعد. صلى اللَّه علیه و آله
  .«أطفأھا اللَّه

  ھذا كتاب اللَّه بین أظھركم، أموره ظاھرة، و أحكامه زاھرة،«ثم قالت 
بئس للظالمین (أرغبة عنه تدبرون، أم بغیره تحكمون  و أعالمة باھرة، و زواجره الئحة، و أوامره واضحة، قد خلفتموه وراءكم ظھرياً،

أفحكم الجاھلیة ) ، و أنتم اآلن تزعمون أن ال أرث لي)يقبل منه و ھو في اآلخرة من الخاسريندينا فلن  بدالً، و من يبتغ غیر اإلسالم
قد تجلى لكم كالشمس الضاحیة إني ابنته، أيھا المسلمین،  ، أفال تعلمون، بلى)يبغون، و من أحسن من اللَّه حكماً لقوم يوقنون

تركتم كتاب اللَّه و  رث أباك، و ال أرث أبي، لقد جئت شیئاً فرياً، أفعلى عمدقحافة، أفي كتاب اللَّه أن ت أأغلب علي إرثي يا ابن أبي
رب ھب لي من (اختص من خبر يحیى بن زكريا، علیھماالسالم،  ، و قال فیما)و ورث سلیمان داود(نبذتموه وراء ظھوركم، إذ يقول 

اللَّه في أوالدكم  يوصیكم(و قال ) ى ببعض في كتاب اللَّهو أولوا األرحام بعضھم أول(و قال ) آل يعقوب لدنك ولیاً يرثني ويرث من
، و زعمتم اال حظوة لي، وال )األقربین بالمعروف حقاً علي المتقین إن ترك خیراً الوصیة للوالدين و(و قال ) للذكر مثل حظ االنثیین

ال يتوارثان، أولست أنا و أبي  أم تقولون أھل ملتینرحم بیننا، أفخصكم اللَّه بآية أخرج أبي صلى اللَّه علیه و آله  ارث من أبي، و ال
عمومه، من أبي و أمي و عمي، فدونكما مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك،  من أھل ملة واحدة، أم أنتم أعلم بخصوص القرآن و

لكل نبأ مستقر و (ندمون إذ ت اللَّه، و الزعیم محمد، و الموعد القیامة، و عند الساعة يخسر المبطلون، و ال ينفعكم فنعم الحكم
، أال )فإن تكفروا أنتم و من في األرض جمیعاً، فإن اللَّه لغني حمید) ،(سوف تعلمون من يأتیه عذاب يخزيه و يحل علیه عذاب مقیم

، و فیضة النفس، وبثة الصدر قلت على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم، و الغدرة التي استشعرتھا قلوبكم، ولكنھا و قد قلت ما
الظھر، نقبة الخف، باقیة العار، موسومة بغضب اللَّه و شنار األبد، موصولة  نفثة الغیظ، و تقدمة الحجة، فدونكموھا فاستبقوھا دبرة

، و أنا ابنة نذير لكم بین )أي منقلب ينقلبون وسیعلم الذين ظلموا(اللَّه الموقدة التي تطلع علي األفئده فبعین اللَّه ما تفعلون  بنار
  .(انتظروا إنا منتظرون فاعملوا أنا عاملون، و(دي عذاب شديد، ي

  و عندما انتھت الزھراء، علیھاالسالم، من كالمھا، قام الصديق، رضي
النساء،و ابنة خیر اآلباء، واللَّه ما عدوت رأي رسول اللَّه  يا خیرة«اللَّه عنه، فحمد اللَّه و أثنى علیه، و صلى علي رسوله، ثم قال 

فغفر اللَّه لنا ولك، أما  و ما عملت إال بأمره، و إن الرائد ال يكذب أھله، و قد قلت فأبلغت، و أغلظت فأھجرت، اللَّه علیه و آلهصلى 
دابته و حذاءه الى علي، رضي اللَّه عنه، و أما ما سوى ذلك فإني سمعت  بعد، فقد دفعت آلة رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و

أرضاً و ال عقاراً و ال داراً، ولكنا نورث اإليمان و  إنا معاشر األنبیاء ال نورث ذھباً و ال فضة و ال«: لى اللَّه علیه و آله يقولص رسول اللَّه
  .«عملت بما أمرني، و نصحت له، و ما توفیقي إال باللَّه علیه توكلت و إلیه أنیب ، فقد»الحكمة و العلم و السنة

عزوفة، و لم تشتد السیدة الزھراء في طلبھا  لصديق و الزھراء بنتیجة، و كفت السیدة فاطمة عن طلبھاو لم تأت المناقشات بین ا
ثبت  لتضمر للصديق إال الخیر، و إن اختلفت معه في وجھة نظرھا، و قد ھدأت ثائرتھا، و قد إال العتقادھا بأنھا على حق و ما كانت

الزھراء على نفسھا أال تكلم الصديق في ذلك  نسبة ألبي بكر شي ء، و أخذتفي نفس ذريتھا أال يكون في نفس واحد منھم بال
 مدتھا القصیرة التي اشتغلت فیھا بحزنھا ثم بمرضھا، و الحق أن كالً من الزھراء و المال أو تطلب ما طلبته، و تركت لقاءه في

الزھراء أجل من أن تطلب ما لیس لھا بحق، و  إن«: يقولالصديق إنما كان مجتھداً فیما يراه صواباً، و ما أصدق األستاذ العقاد حیث 
 ، بل إن الشیخ أبوزھرة إنما يرى أن الخالف على تركة النبي في فدك»تقوم البینة علیه إن لصديق أجل من أن يسلبھا حقھا الذي

لزھراء ترى إدارتھا بید علّي، و مصارفھا،فكانت ا كان على إدارتھا، و لم يكن كما صوّره بعض المؤرخین على ملكیتھا، ثم صرفھا في
شريعته، و  خالفته على أن تكون اإلدارة بین علي و العباس، و ما میراث النبي الحقیقي فھو رفض الصديق ذلك، ثم وافق عمر في

  .إن كانت النصوص فال تعضد وجھة الشیخ الفاضل
أبي بكر يتودّد آل البیت الطاھر و باألخص  م يكن مثلو يرى الحافظ ابن كثیر أن أبابكر ترضي فاطمة في مرضھا فرضیت، و إذا ل

 جاء أبوبكر إلى فاطمة حین: الزھراء ال ينكر، و أخرج ابن سعد في الطبقات عن عامر قال فاطمة، فال يرجى من غیره ذلك، فإن فضل
  ھذا أبوبكر علي الباب،: مرضت فاستأذن، فقال عليّ 

و في رواية للبیھقي » إلیھا، و كلمھا فرضیت عنه نعم، فدخل إلیھا و اعتذر: ك، قالو ذلك احب الی: فإن شئت أن تأذني له، قالت
 ھذا أبوبكر يستأذن علیك، قالت أتحب أن آذن له، قال: أبابكر عاد فاطمة فقال لھا علي باسناد صحیح إلى الشعبي مرسالً، أن

  .نعم، فأاذنت له، فدخل علیھا فرضاھا حتى رضیت علیه
إلى فاطمة فإنا قد أغضبناھا، فانطلقا جمیعاً،  رى تذھب إلى أن عمر قال ألبي بكر، رضي اللَّه عنھما، إنطلق بناعلى أن رواية أخ

علیھا، فردت  فأتیا علیاً فكلماه فأدخلھما علیھا، فلما قابالھا حولت وجھھا إلى الحائط، فسلما فاستأذنا على فاطمة فلم تأذن لھما،
إن قرابة رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله أحب إلى من  يا حبیبة رسول اللَّه، واللَّه: أبوبكر علیھماالسالم بصوت خافت، فقال

فضلك و  عائشة ابنتي، و لوددت يوم مات أبوك أني مت، و ال أبقى بعده، فتراني أعرفك و أعرف قرابتي، و إنك ألحب إلّي من
نحن األنبیاء ال نورث «: صلى اللَّه علیه و آله يقول معت أباك رسول اللَّهشرفك، و أمنعك حقك ومیراثك من رسول اللَّه، إال أني س

فقالت فاطمة ألبي بكر و  ،«عقاراً، و إنما نورث الكتاب و الحكمة و العلم و النبوة، و ما تركناه فھو صدقة ذھباً و ال فضة و ال داراً و ال
نشدتكما اللَّه ألم : علیه و آله تعرفانه و تعمالن به، قاال نعم، فقالت هأرأيتكما إن حدثتكما حديثاً عن رسول اللَّه صلى اللَّ : عمر

أحبني، و من أرضي  رضا فاطمة من رضاي، و سخط فاطمة من سخطي، فمن أحب فاطمة ابنتي فقد: اللَّه يقول تسمعا رسول
: ه صلى اللَّه علیه و آله، قالتسمعنا من رسول اللَّ  ، قاال نعم»فاطمة ابنتي فقد أرضاني، و من أسخط فاطمة فقد أسخطني

أنا عائذ باللَّه  :، فقال أبوبكر»أنكما أسخطتماني و ما أرضیتماني، و لئن لقیت النبي ألشكونكما إلیه فإني أشھد اللَّه و مالئكه«
اللَّه ما أجد أعز علّي منك واللَّه ال أھجرك أبداً، و: أبداً، قال واللَّه ال أكلمك: تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة، فقالت ألبي بكر

  .«األنبیاء ال نورث ما تركناه صدقة إنا معاشر: إلي منك غنى، ولكني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله يقول فقراً، و ال أحب
م تكلمه للصديق، رضي اللَّه عنه، و ل و ھناك في صحیح البخاري ما يشیر إلى أن الزھراء، علیھاالسالم، قد ظلت على ھجرھا

  حتى انتقلت إلى الرفیق
شھاب عن عروة عن عائشة، أن فاطمة علیه  بسنده عن ابن) باب غزوة خیبر(األعلى، راضیة مرضیاً عنھا، فلقد روى البخاري في 

اللَّه  أفاء ارسلت إلى أبي بكر تسأله میراثھا من رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله مما السالم، بنت النبي صلى اللَّه علیه و آله
ال نورث ماتركناه صدقة، إنما : اللَّه علیه و آله قال إن رسول اللَّه صلى: علیه بالمدينة و فدك و ما بقى من خمس خیبر، فقال أبوبكر

عن حالھا  علیه و آله و آله من ھذا المال، و إني واللَّه ال أغیر شیئاً من صدقة رسول اللَّه صلى اللَّه يأكل آل محمد صلى اللَّه علیه
ألعملن فیھا بما عمل به رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، فأبى أبوبكر  التي كان علیھا في عھد رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و

بعد النبي صلى اللَّه علیه و  إلى فاطمة، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فھجرته فلم تكلمه حتى توفیت، و عائشت أن يدفع
  .«يؤذن بھا أبابكر، و صلى علیھا ستة أشھر، فلما توفت دفنھا زوجھا علي لیالً، و لمآله 

فاطمة و العباس، علیھماالسالم، أتیا  بسنده عن الزھري عن عروة عن عائشة، أن) في باب الفرائض(و روى البخاري في صحیحه 
ھما حینئذ يطلبان أرضھما من فدك، و سھمھما من خیبر، فقال اللَّه علیه و آله، و  أبابكر يلتمسان میراثھما من رسول اللَّه صلى

يأكل آل محمد من ھذا المال، قال أبوبكر،  ال نورث ما تركنا صدقه إنما: أبوبكر سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله يقول لھما
روى  ، و»فھجرته فاطمة، فلم تكلمه حتى ماتت: ه، قالاللَّه علیه و آله يصنعه فیه إال صنعت واللَّه ال أدع أمراً رأيت رسول اللَّه صلى

فلم : آله غضبت على أبي بكر، فھجرته، قال أن فاطمة بنت رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و)في الخمس(البخاري أيضاً في صحیحه 
  .«تزل مھاجرته حتى توفیت

أيھا الناس أقیلوني، يبیت كل رجل منكم «: أبوبكر ناس فقالثم خرج أبوبكر باكیاً و معه عمر مطرقاً، فذھبا إلى المسجد فاجتمعا بال
يستقیم، و أنت  ، فقال له الناس، إن ھذا األمر ال»تركتموني و ما أنا فیه، ال حاجة لي في بیعتكم معانقاً حلیلته، مسروراً بأھله، و



فه من رخاوة ھذه العروة ما بت لیلة ولي في عنق ذلك و ما أخا و اللَّه و ال: أعلمنا بذلك، إنه أن كان ھذا لم يقم للَّه دين، قال
  .«رأيت من فاطمة مسلم بیعة، بعدما سمعت و

الصديق، ولكن األقدار كتبت لفدك مصیراً آخر علي يد  تلك قصة فدك و غیرھا من میراث الرسول صلى اللَّه علیه و آله بین الزھراء و
  ال بني أمیه، ال يرعى للدين حقه، و

من مصادر المالیة العامة في عھد الصديق، ثم  میراث جدھم رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله ذلك أن قد أصبحت يعید آلل البیت
 الرسول صلى اللَّه علیه و آله و كما جاء في طبقات ابن سعد، فلقد أدى اجتھاد عمر بن دفعھا عمر، فیما يرى البعض إلى ورثة

يردھا إلى ورثته رسول اللَّه صلى اللَّه  ه، و فتحت الفتوح و اتسعت علي المسلمین، أنالخطاب رضي اللَّه عنه لما و لى الخالف
مروان بن  اللَّه علیه و آله إلى أن تولي الخالفة عثمان بن عفان،رضي اللَّه عنه، فأقطعھا و بقیت على آل الرسول صلى. علیه و آله

يختص بالنبي صلى اللَّه علیه و آله ھو الخلیفة،  قد تأول أن الذي الحكم، فیما قیل، و قد ذھب الحافظ ابن حجر إلى أن عثمان
 ، و رغم عدم اطمئناننا إلى ھذه الرواية من أساس، فإن ھناك من)مروان(بھا بعض قرابته  فاستغنى عثمان عنھا بأمواله، فوصل

على أن أرجح الروايات و أكثرھا قبوالً  ،يذھب إلى أن اإلمام علي قد انتزعھا من مروان، على تقدير كونھا عنده في خالفة عثمان
 سفیان، ذلك أنه لما ولى نفسه الخالفة أكثر من االستخفاف بالحق المظلوم، ذلك أن إنما تنسب ذلك العمل إلى معاوية بن أبي

ه علیه و آله، فلما كانت يلیه رسول اللَّه صلى اللَّ  الصديق، كما رأينا، بصفته ولي األمر، جعل أمرھا، جعل أمرھا له، يلي فیھا ما كان
قربى إلى  إن جمیع ما تحت يدي لي، فما أعلیته«أموال المسلمین، و كأنھا ملكه الخاص، فكان يقول  أيام معاوية، و كان قد جعل

ءه عمه مروأن بن الحكم، و الذي سوف يرث ھو و أبناؤ و من ھذا المنطلق أقطع معاوية ابن» اللَّه، و ما أمسكت فال جناح علّي فیه
لمن أن بن  عمر بن عثمان ثلثھا، و يزيد ابنه ثلثھا اآلخر، فلم يزالوا يتداولونھا حتى خلصت كلھا دولة معاوية، أقطعه ثلث فدك، و

  .الحكم، أيام ملكه
ك المدينة، فكتب إلى معاوية يطلب إلیه فد على أن ھناك رواية أخرى تذھب إلى أنه في سنه أربعین ولي معاوية مروان بن الحكم

 بعشرة اآلف دينار كل سنة، ثم نزع مروأن عن المدينة و غضب علیه معاوية فقبضھا منه فأعطاه إياھا، فكانت بید مرأن يبیع ثمرھا
فأبي معاوية أن يعطیھا ألحدھما، فلما ولى  فكانت بید وكلیه بالمدينة، وطلبھا الولید بن عتبه بن أبي سفیان ثم سعید بن العاص،

علیه بغیر طلب من مروأن، ورد علیه غلتھا فیما مضى، فأعطى مروأن ولده عبدالملك  ينة المرة األخیرة ردھامعاوية مروان المد
  و أعطى ولده اآلخر عبد العزيز نصفھا

  .اللَّه صلى اللَّه علیه و آله نصفھا اآلخر، و في رواية الیعقوبي أن معاوية وھب فدكا لمروأن لیغیظ بذلك آل رسول
إن فدك كانت مما أفاء اللَّه على : عمر بن العزيز قال لما ولى: د ربه في العقد الفريد، و البالذري في فتوح البلدأن أنهو يروي ابن عب

وضعھا رسول اللَّه  يصنع فیھا حیث أمره اللَّه، ثم أبوبكر و عمر و عثمان، كانوا يضعونھا المواضیع التي رسوله صلى اللَّه علیه و آله
مروأن لعبد الملك و عبد العزيز، فقسمناھا بیننا أثالثاً، أنا و الولید و  و آله ثم ولي معاوية فأقطعھا مروان، ووھبھاصلى اللَّه علیه 

أشھدكم أنني قد رددتھا إلى ما كانت  فلما ولى الولید سألته نصیبه فوھبه لي، و ما كان لي مال أحب إلّي منھا، و أنا سلیمان
 أوردھا إلى ولد«، و زاد السمھودي في وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، قوله »آله اللَّه علیه و علیه على عھد رسول اللَّه صلى

رواية تذھب إلى أنه كتب إلى والیه على  في المغانم المطابة، و غیره، و من ثم فھناك» الفیروز أبادي«، و إلى ھذا ذھب »فاطمة
لد فاطمة علیھاالسالم، فكتب إلیه أن فاطمة علیھاالسالم قد ولدت من آل إلى و المدينة أبي بكر بن عمر بن حزن يأمره بردھا

تذبح بقرة لسألتني ما لونھا، فإذا  آل فالن و فالن، فعلى من أردّ منھم، فكتب إلیه، أما بعد، فإني لو كتبت إلیك آمرك أن عمثان و
بنوأمیه ذلك علي عمر بن عبدالعزيز، و عاتبوه فیه،  علي، علیه السالم، فنقمت ورد علیك كتابي ھذا، فاقسمھا في ولد فاطمة من

  .«ھجنت فعل الشیخین: له و قالوا
مروان حتى انقرضت دولتھم، فلما قام  و لما ولّي يزيد بن عبدالملك انتزعھا من أوالد فاطمة، علیھاالسالم، فصارت في بني

الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فلما ولي المنصور و علي عبداللَّه بن  أبوالعباس السفاح باألمر، و تقلد الخالفة، ردھا
أعادھا المأمون إلى بني  بنوالحسن قبضھا عنھم، ثم أعادھا ولده المھدي إلیھم، ثم قبضھا موسى بن المھدي، ثم خرج علیه

ین، بمكانه من دين اللَّه و علي المدينة أما بعد فإن امیرالمؤمن ه،و كتب بذلك إلى قثم بن جعفر عامله 220فاطمة و علي من عام 
تصدق علیه بصدقة  صلى اللَّه علیه و آله، و القرابة به، أولى من استن بسنته، و سلم لمن منحه منحة، و خالفه رسول اللَّه

  منحته و صدقته،و باللَّه توفیق
اللَّه علیه و آله أعطى فدكاً فاطمة بنت اللَّه صلى  أمیرالمؤمنین و عصمته، وإلیه في العمل بما يقربه إلیه رغبته، و قد كان رسول

اللَّه صلى اللَّه علیه  آله و تصدق بھا علیھا، و كان ذلك أمراً ظاھراً معروفاً، ال اختالف فیه بین آل رسول رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و
، و يسلمھا إلیھم تقرباً إلى اللَّه تعالى أمیرالمؤمنین أن يردھا إلى ورثتھا و آله، و لم تدع منه ما ھو أولى به من صدق علیه، فرأى

بإثبات ذلك في دواوينه، و الكتاب إلى عماله،  حقه وعدله، و إلى رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله بتنفیذ أمره و صدقته، فأمر بإقامه
 دقة أو ھبة أو وعدة ذلك فیقبلنبیّه صلى اللَّه علیه و آله أن يذكر كل من كانت له ص فلئن كان ينادي في كل موسم بعد أن قبض

اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و سلم لھا ، و قد  قوله و تنفذ عدته، إن فاطمة، رضي اللَّه عنھا، ألولى بأن يصدق قولھا فیما جعل رسول
علیه و آله و  ى اللَّهالطبري مولى أمیرالمؤمنین يأمره برد فدك إلى ورثة فاطمة بنت رسول اللَّه صل كتب أمیرالمؤمنین إلى المبارك

الغالت و غیر ذلك، و تسلیمھا إلى محمد بن يحیى بن  سلم بحدودھا و جمیع حقوقھا المنسوبة إلیھا و ما فیھا من الرقیق و
 بن علي بن أبي طالب و محمد بن عبدهللا بن الحسن بن على بن الحسین بن على بن أبي الحسین بن زيد بن علي بن الحسین

أمیرالمؤمنین، و ما ألھمه اللَّه من طاعته، و وفقه له من  رالمؤمنین إياھما القیام بھا ألھلھا، فاعلم ذلك من رأىطالب لتولیة أمی
بن عبداللَّه بما  اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و سلم، و أعلمه من قبلك، و عامل محمد بن يحیى و محمد التقرب إلیه و إلى رسول

الطبري، و أعنھما » مصلحتھا و فور غالتھا إن شاء اللَّه، و السالم  و أعنھما على ما فیه عمارتھا و كنت تعامل به المبارك الطبري،
للیلتین خلتا من ذي القعدة سنة عشر و  و كتب يوم األربعاء» عمارتھا و مصلحتھا و فور غالتھا إن شاءاللَّه، و السالم  على ما فیه

  .( 1983بیروت  ،47 -46أنظر البالذري، فتوح البلدان (مائتین 
كان فیھا إحدى عشرة نخلة غرسھا رسول اللَّه صلى  و لما ويع المتوكل انتزعھا من الفاطمیین و اقطعھا عبداللَّه بن عمر البازيار، و

تلك النخیل ثم عاد  فوجه عبداللَّه البازيار رجالً يقال له بشران بن أبي أمیة الثقفي إلى المدينة، فصرم اللَّه علیه و آله بیده الكريمة،
إياھا عبداللَّه بن عمر البازيار، و ھكذا كانت فدك مع ملوك بني أمیة  قلعج، و ينتھي عھد أبناء الزھراء بفدك بخالفة المتوكل و منحه

ألھل البیت، الملوك و الحكام، يعطونھا  دولتھم، ما عدا أيام عمر بن عبدالعزيز، ثم كانت على أيام العباسیین طبقاً ألھواء طوال أيام
  إن أرادوا، و يقبضونھا عنھم متى

  فَضائِل الزّھراء

إلیھا، فجعلھا في مقام مريم ابنة عمران، حیث وصفھما  اختص اللَّه الزھراء من بین أخواتھا بنات النبي بالدرجة الرفیعة التي رفعھا
أبناء النبي و  ه الزھراء كذلك، بأن كانت وحدھا،من دونآله بأنھما خیر نساء العالمین، و اختص اللَّ  رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و

الحسن و الحسین، و منھما كان نسل رسول اللَّه صلى اللَّه  بناته، و ھي التي كان منھا سبطا رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله،
كثیراً من الفضائل  -المؤمنین ، و سیدة نساءبضعة رسول اللَّه، و سیدة آل البیت، و أم األئمة -كان للزھراء علیه و آله،و من لم فقد

 لرسول، سیدنا و موالنا وجدنا محجمد رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، و من ھذه التي أنعم اللَّه بھا علیھا، إكراماً ألبیھا النبي
  :الفضائل ما جاء في القرآن الكريم، و منھا ما جاء في الحديث الشريف

  في القرآن الكريم



و إنما ترك ھي فیما نزل من كتاب اللَّه خاصاً  ت ھناك آيات خاصة في القرآن الكريم بالسیدة فاطمة الزھراء، فرضي اللَّه عنھا،لیس
أبناءكم و  قل تعالوا ندع أبناءنا و(روى مسلم، لما نزلت آية ) 61آل عمران (ذلك آية المباھلة  بآل البیت الطاھرين المطھرين، و من

دعا رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله علیاً و فاطمة ) الكاذبین م و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتھل فنجعل لعنه اللَّه علىنساءنا و نساءك
  ، و آية المباھلة ھذه بإجماع المسلمین»اللَّه ھؤالء أھلي«: رضي اللعة عنھم، و قال و الحسن و الحسین،

الزھراء و ابن عمه اإلمام علي، و سبطین الحسن و  صلى اللَّه علیه و آله و ابنتهعلى اختالف مذاھبھم، إنما نزلت في رسول اللَّه 
  .الحسین

أبي سعید الخدري قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه  ، و أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم و الطبراني عن)33اإلحزاب (ومنھا آية التطیھر 
 إنما يريد اللَّه لیذھب عنكم الرجس أھل(لي و حسن و حسین و فاطمة، فيَّ و في ع: خمسة علیه و آله نزلت ھذه اآلية في

قل ال أسألكم علیه أجراً : (تفسیره لقوله تعالى روى البیضاوي في) 23الشورى (، و منھا آية مودة القربى )البیت و يطھركم تطھیرا
و فاطمة و  علي«: نا مودتھم، قال صلى اللَّه علیه و آلهاللَّه من قرابتك ھؤالء الذين وجبت علی ، قیل يا رسول)إال المودة في القربى

المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن سعید بن جبیر عن  ، و روى اإلمام أحمد و الھیمثي و الطبراني و السیوطي و ابن»ابناھما
ھؤالء الذين وجبت علینا  اللَّه من قرابتك، قالوا يا رسول )قل ال أسألكم علیه أجر إال المودة في القربى) :لما نزلت: ابن عباس قال

  .(ألحمد اللفظ(» علي و فاطمة و ابناھا، علیھم السالم «: مودتھم، قال
جنة و : (إلى قوله تعالى...) ويتیماً و أسیراً  و يطعمون الطعام علي حبه مسكیناً : (قال تعالى) 12 - 7(و منھا آيات سورة اإلنسان 

و  أن اآليات نزلت في علي بن أبي طالب و فاطمة بنت رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله ابن عباس، أخرج ابن مردويه عن )حريراً 
تفسیره، و الفخر الرازي في التفسیر  روى الواحدي في تفسیره البسیط و الزمخشري في تفسیره الكشاف، و البیضاوي في

رضا فعادھما رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله في أناس معه، علیھماالسالم، م أن الحسن و الحسین،«أن ابن عباس روى : الكبیر
اللَّه تعالى أن يصوموا ثالثة أيام فشفیا  يا أباالحسن لو نذرت على ولدك، فنذر علي و فاطمة و فضة جارية لھما، أن شفاھما فقالوا

حنت فاطمة صاعاً و اختبزت خمسة الخیبري الیھودي ثالثه أصوع من شعیر، فط و ما معھم شي ء فاستقرض علّي من شمعون
محمد، مسكین من  السالم علكیم أھل بیت: عددھم و وضعوھا بین أيديھم لیفطروا فوقف علیھم سائل فقال أقراص علي

  باتوا و لم يذوقوا إال الماء، و أصبحوا مساكلین المسلمین أطعموني أطعمكم اللَّه من موائد الجنة فآثروه، و
أسیر في الثالثة، ففعلوا مثل ذلك، فلما أصبحوا  ضعوا الطعام بین أيديھم وقف علیھم يتیم فآثروه، و جاءھمصائمین، فلما أمسوا وو

 الحسین، و دخلوا على رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله فلما أبصرھم و ھم يرتعشون أخذ علي، علیه السالم، بید الحسن و
فاطمة في محرابھا قد التصق بطنھا  ا أرى بكم، و قام فانطلق معھم، فرأىما أشد ما يسوءني م: كالفراخ من شدة الجوع قال

  .«خذھا يا محمد ھناك، اللَّه في أھل بیتك فاقرأھا السورة: السالم، و قال بظھرھا و غارت عیناھا فساءه ذلك، فنزل جبريل علیه
أجر علي نفسه : قال) مسكیناً ويتیماً و أسیراً  و يطعمون الطعام علي حبه: (و روى المحب الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى

 دقیق(» الخريرة«أصبح قبض الشعیر فطحن منه، فجعلوا منه شیئاً لیأكلوه يقال له  يسفي نخالً بشي ء من شعیر لیلة، فلما
فسأل فأطعموه  تم إنضاجه أتى مسكین فلما تم إنضاجه أتى مسكینا فسأل فاطعموه إياه، ثم صنعوا الثلث الثاني، فلما) بالدھن

  .أسیر من المشركین فأطعموه إياه و طوّوا يومھم فنزلت اآلية إياه ثم وضعوا الثلث الثالث، فلما تم إنضاجه أتى

  في الحديث الشريف

  الزھراء سیدة نساء المؤمنین

لم تغادر منا واحدة، فاقبلت آله عنده جمیعاً  إنا كنا أزواج النبي صلى اللَّه علیه و: يروي أھل السیر الحديث عن عائشة قالت
مرحباً  ما تخطى ء مشیتھا من مشیة رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله فلما رآھا رحب،قال فاطمة، علیھاالسالم، تمشي، ال واللَّه

ك، فقلت رأى حزنھا سارھا الثانیة فإذا ھي تضح بابنتي، ثم اجلسھا عن يمیه أو عن شماله، ثم سارھا فبكت بكاءاً شديداً، فلما
اللَّه علیه و  صلى اللَّه علیه و آله بالسر من بیننا، ثم أنت تبكین، فلما قام رسول اللَّه صلى خصك رسول اللَّه: لھا أنا من بین نسائه

عزمت علیك بما : علیه و آله سره، فلما توفي قلت لھا ما كنت ألفشي على رسول اللَّه صلى اللَّه: عم سارك، قالت: آله سألتھا
  لي

في األمر األول فإنه أخبرني أن جبريل كان  أما اآلن فنعم، فأخبرتني، قالت أما من ساراني: علیك من الحق لما أخبرتني، قالت
نعم  ارعضني به العام مرتین، و ال أرى األجل إال قد اقترب، فاقتي اللَّه و اصبري، فإني يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، و إنه قد

يا فاطمة، أال ترضین أن تكوني سیدة نساء  :بكیت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانیة قالالسلف أنا لك، قالت ف
أقبلت فاطمة تمشي كأن مشیتھا مشي :رواية صحیح البخاري عن عائشة قالت و في. »المؤمنین، أو سیدة نساء ھذه األمة

يمینه أو عن شماله ثم أسر إلیھا  مرحباً بابنتي ثم أجلسھا عن: آله اللَّه علیه و آله، فقال النبي صلى اللَّه علیه و النبي صلى
أسر إلي أن «: حديثاً فضحكت فقلت ما رأيت فرحاً أقرب من حزن، فسألتھا فقالت حديثاً فبكت فقلت لھا لم تبكین، ثم أسر إلیھا

و إنك أول أھلي لحاقاً بي فبكیت،  حضر أجلي،كان يعارضني القرآن كل سنه مرة، وإنه عارضني العام مرتین، و ال أراه إال  جبريل
  .«نساء المؤمنین، فضحكت لذلك أما ترضین أن تكوني سیدة نساء أھل الجنة أو: فقال

فلم يغادر منھن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي  اجتمع نساء النبي صلى اللَّه علیه و آله: و في رواية صحیح مسلم عن عائشة قالت
حديثا  علیه و آله فقال مرحباً بابنتى فأجلسھا عن يمینه أو عن شماله، ثم إنه أسر إلیھا لَّه صلى اللَّهكأن مشیتھا مشیة رسول ال

سر رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله فقلت ما  فبكت فاطمة ثم إنه سارھا فضحكت أيضاً فقلت لھا ما يبكیك فقالت ما كنت ألفشي
عما  حین بكت أخصك رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله بحديثه دوننا ثم تبكین وسالتھا لھا رأيت كالیوم فرحاً أقرب من حزن، فقلت

سألتھا فقالت إنه كان حدثني أن جبريل كان  ما كنت ألفشي سر رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله حتى إذا قبض: قال فقالت
 أراني إال قد حضر أجلي، و إنك أول أھلي لحوقاً بي، و نعم السلففي العام مرتین و ال  يعارضه بالقرآن كل عام مرة و أنه عارضه به

  .«سیدة نساء ھذه األمه، فضحكت لذلك أال ترضین أن تكوني سیدة نساء المؤمنین أو«: أنا لك قبكیت لذلك، ثم إنه سارتي فقال
  سیدةتكوني  أما ترضین أن: يا فاطمة«قال صلى اللَّه علیه و آله ... و في الحلیة عن عائشة

إن ملكاً «قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله  ، و عن أبي ھريرة رضي اللَّه عنه قال،»نساء العالمین، أو سیدة نساء ھذه األمة
 و روى الخطیب و ابن. »ربي في زيارتي، فبشرني و أخبرني أن فاطمة سیدة نساء أمتي من السماء لم يكن زارني، فاستأذن

خیر شبابكم الحسن و الحسین، و خیر  خیر رجالكم علي، و«: قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آلهعساكر عن ابن مسعود 
  .«نسائكم فاطمة

و مثلھا في ھذه األمة مثل مريم في بني  أن أول شخص يدخل الجنة فاطمة بنت محمد صلى اللَّه علیه و آله،: و في كنز العمال
  .(االعتدال یزانو روى مثله الذھبي في م(اسرائیل 

  الزھراء سیدة نساء أھل الجنة



يوم الفتح فناجھا فبكت، ثم حدثھا فضحكت،  أخرج اإلمام الترمذي عن أم سلمة أن رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله دعا فاطمة
آله إنه  اللَّه صلى اللَّه علیه وعلیه و آله سالتھا عن بكائھا و ضحكھا، قالت أخبرني رسول  قالت، فلما توفي رسول اللَّه صلى اللَّه

  .فضحكت يموت فبكیت، ثم أخبرني أني سیدة نساء أھل الجنة، إال مريم بنت عمران،
: عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله قال و روى السیوطي في الجامع الكبیر عن ابن عساكر عن حذيفة بن النعمان رضي اللَّه

 السماء، لم ينزل قبلھا، فبشرني أن الحسن و الحسین سیدا شباب أھل الجنة، و أن فاطمة أتاني ملك فسلم على، نزل من«
قط قبل ھذه اللیلة استأذن ربي أن  ھذا ملك لم ينزل األرض«، و في رواية أخرى عن الترمذي عن حذيفة »سیدة نساء أھل الجنة

بان في صحیحه عن حذيفة قال صلى اللَّه علیه و مسنده و ابن ح يسلم علي و يبشرني أن فاطمة سیدة نساء أھل أحمد في
ربه عزوجل أن  الذي عرض لي قبیل، ھو ملك من المالئكة لم يھبط إلى األرض قط قبل ھذا اللیلة، إستأذن أما رأيت العارض«: آله

البخاري في ، و روى »سیدة نساء أھل الجنة يسلم علي و يبشرني أن الحسن و الحسین سیدا شباب أھل الجنة، و أن فاطمة
  .«فاطمة سیدة نساء أھل الجنة«: النبي صلى اللَّه علیه و آله باب مناقب فاطمة علیھاالسالم، قال«صحیحه 

رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله في األرض أربعة  خط: و أخرج اإلمام أحمد و أبويعلى و الطبراني و ابن عبد البر عن ابن عباس قال
نساء أھل الجنه خديجة بنت  اللَّه و رسوله أعلم، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله أفضل«: ھذا،فقالوا خطوط، قال ما تدرون ما

خط رسول : و في رواية الحاكم في المستدرك» و مريم ابنه عمرأن خويلد، و فاطمة بنت محمد، و آسیة بنت مزاحم امرأة فرعون،
فقال رسول اللَّه صلى اللَّه  اللَّه و رسوله اعلم،: اتدرون ما ھذا، قالوا«: بعه خطوط، ثم قالو آله في األرض ار اللَّه صلى اللَّه علیه

، و روى »و فاطمة بنت محمد، و مريم ابنه عمرأن، و آسیه بنت مزاحم افضل نساء الجنه اربعه، خديجة بنت خويلد،: علیه و آله
آسیه امرأة فرعون و  مريم بنت عمران و: سبك من نساء العالمین أربعح«: النبي صلى اللَّه علیه و آله قال الحاكم عن انس أن

الفضائل، و الحاكم في المستدرك أن عائشه قالت لفاطمة بنت  و أخرج اإلمام أحمد في» خديجة بنت خويلد، و فاطمة بنت محمد
نساء أھل الجنة اربع،  سیدات«: و آله يقولعلیه و آله إال أبشرك أني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه علیه  رسول اللَّه صلى اللَّه

، و روى اإلمام أحمد عن أنس أن النبي »و آسیه امرأة فرعون مريم بنت عمران، و فاطمة بنت رسول اللَّه، و خديجة بنت خويلد
، و آسیة امرأة محمد حسبك من نساء العالمین، مريم ابنة عمران، و خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت«: قال صلى اللَّه علیه و آله

  .«أحداً أفضل من فاطمة غیر أبیھا ما رايت قط«، و روى ابن حجر في اإلصابة عن عائشة قولھا »فرعون

  مشابھه الزھراء للنبى

صلى اللَّه علیه و آله من الحسن بن علي و  لم يكن أحد أشبه رسول اللَّه: أخرج اإلمام أحمد في المسند عن أنس بن مالك قال
اللَّه  ما رايت أحداً أشبه سمتاً ودّال و ھدياً برسول: أبوداود في سننه عن عائشة قالت و روى» ت اللَّه علیھم أجمعینفاطمة، صلوا

و كانت إذا دخلت على النبي : اللَّه علیه و آله قالت صلى اللَّه علیه و آله في قیامھا وقعودھا من فاطمة بنت رسول اللَّه صلى
رأيت أحداً أشبه  ما: ، و في رواية الحاكم في المستدرك عن عائشة»إلیھا فقبّلھا و أجلسھا في مجلسه صلى اللَّه علیه و آله قام

كانت إذا دخلت علیه رجب بھا و قام إلیھا، فأخذ بیدھا فقبلھا و  كالماً وحديثاً من فاطمة برسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، و
  اللَّه علیه و آله و كانت ھي إذا دخل علیھا رسول اللَّه صلى«زيادة ) م أيضاً للحاك(في رواية أخرى  و. »أجلسھا في مجلسه

  .«قامت إلیه مستقبلة، و قبلت يده
بالنبي صلى اللَّه علیه و آله كامالً، و ال حديثاً و  ما رأيت أحداً من الناس كان أشبه«و روى البخاري و الترمذي عن عائشة أنھا قالت 

بیدھا فجاء بھا  النبي صلى اللَّه علیه و آله إذا رآھا أقبلت رحب بھا ثم قال إلیھا فقبلھا، ثم أخذ و كان: تال جلسه من فاطمة، قال
  .«رحبت به ثم قامت إلیه فقبلته حتى يجلسھا في مكانه، و كانت إذا أتاھا النبي صلى اللَّه علیه و آله

  الزھراء بضعة رسول اللَّه

إنما فاطمة بضعة مني، يوذيني «علیه و آله  لمسور بن مخرمة قال قال رسول اللَّه صلى اللَّهأخرج اإلمام مسلم في صحیحه عن ا
، و روى »حديث المسور بن مخرمة فاطمة بضعة مني، فمن أغضبھا فقد أغضبني ، و في رواية عن اإلمام أحمد من»ما أذاھا

فلیلقاني في العتمة،  قل له: خطب ابنته فقال لهالمستدرك عن المسور بن مخرمة أنه بعث إلیه حسن بن حسن ي الحاكم في
أيم اللَّه ما من نسب و ال سبب و ال صھر أحب إلى من نسبكم و  أما بعد و: فلقیه فحمد اللَّه المسور و أثنى علیه ثم قال: قال

بیسطني ما يبسطھا، و  وفاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضھا، «: رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله قال سببكم و صھركم، ولكن
، و في »ابنتھا، و لو زوجتك لقبضھا ذلك، فانطلق عاذراً له إن األنساب يوم القیامة تنقطع غیر نسبي و سببي و صھري، و عندك

غیر نسبي  بضعة مني، يقبضني ما يقبضھا، و يبسطني ما يبسطھا، و إن األنساب تنقطع يوم القیامة، فاطمة«رواية لإلمام أحمد 
  .«ي و صھريو سبب

بضعة مني يريبني ما رابھا، و يأذيني ما أذاھا، و  إنما فاطمة«: و أخرج مسلم في صحیحه أن رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله قال
النبي  خرج: ، و عن مجاھد قال»إنما فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما أذاھا، و ينصبني ما أنصبھا» روى الترمذي في الجامع الصحیح

لم يعرفھا فھي فاطمة بنت محمد، و ھي بضعة  من عرف ھذه فقد عرفھا، و من: ه علیه و آله و ھو آخذ بید فاطمة، فقالصلى اللَّ 
  «أبولبابة«، ھذا و لما أقسم »فمن آذاھا فقد آذاني، و من آذاني فقد آذى اللَّه تعالى مني، و ھي قلبي، و روحي التي بین جنبّي،

و جاءت فاطمة لتحله فأبى، فقال رسول اللَّه  ال يحله أحد إال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آلهعندما ربط نفسه في المسجد، أ
 يقول السھیلي في الروض األنف بعد ذلك، فصلى اللَّه علیه، و على فاطمة،. مني، فحلته صلى اللَّه علیه و آله إنما فاطمة مضغة

  .اللَّه علیه و سلم صلى علیھا، فقد صلى على أبیھا، صلىفھذا حديث يدل على أن من سبھا فقد كفر، و أن من 

  الزھراء أحب الناس إلى النبي

إلیك، أنا أم فاطمة، قال صلى اللَّه علیه و آله  يا رسول اللَّه، أينا أحب«: أخرج الطبراني في األوسط عن أبي ھريره قال، قال علي
 ن عبد البر في االستیعاب سئلت عائشة، رضي اللَّه عنھا، أي الناس كان، و روى اب»منھا فاطمة أحب إلّي منك، و أنت أعز عليّ 

، »زوجھا، إذ كان ما علمته، صوّاماً قوّاماً : قالت فاطمة، قیل فمن الرجال،«: أحب إلى رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و سلم قالت
ت مع أمي على عائشة، فسمعتھا من وراء الحجاب، دخل: بسنده عن جمیع بن عمیر، قال و روى الحاكم في المستدرك، و صححه

اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و سلم  تسألیني عن رجل، واللَّه ما أعلم رجالً كان أحب إلى رسول«: تسألھا عن علّي، فقالت و ھي
روى الحاكم في المستدرك  و» رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و سلم من فاطمة من علّي، و ال في األرض امرأة كانت أحب إلى

ما رأيت أحداً أحب إلى رسول اللَّه صلى  يا فاطمة و اللَّه«: فاطمة، رضي اللَّه عنھا، فقال عمر رضي اللَّه عنه أنه دخل على عن
  .«كان أحد من الناس بعد أبیك صلى اللَّه علیه و آله وسلم أحب إلي منك اللَّه علیه و آله و سلم منك، واللَّه ما

فاطمة جعلت لسانك في فیّھا كأنك تريد أن تلعقھا  وي عن عائشة، رضي اللَّه عنھا، قالت، قلت يا رسول اللَّه، مالك إذا قبلتو ر
التفاحة  أنه لما أسرى بي أدخلني جبريل الجنة فناولني تفاحة فأكلتھا، فكلما اشتقت إلى تلك :عسالً، فقال صلى اللَّه علیه و آله

عن » ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» ، و روى المحب الطبري في»رائحتھا رائحة تلك التفاحة قبلت فاطمة فأصبت من



 ، و روى ابن»اللَّه، أي اھلك أحب إلیك، قال صلى اللَّه علیه و آله فاطمة بنت محمد يا رسول: أسامة بن زيد عن علّي قال قلت
  .«أحب أھلي إلي فاطمه«: لعساكر عن علي عن النبي صلى اللَّه علیه و آله أنه قا

اللَّه علیه و آله إذا رجع من سفر أو  كان رسول اللَّه صلى«: و روى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي ثعلبة الخشني قال
إن النبي صلى اللَّه علیه و «، و عن ابن عمر بسنده أنه قال »ثم يأتي أزواجة غزاة، أتى المسجد فصلى ركعتین، ثم ثنى بفاطمة،

فاطمة، رضي اللَّه تعالى عنھا، و روى  إذا سافر كان آخر الناس عھداً به فاطمة، و إذا قدم من سفر كان أول الناس به عھداً  آله كان
 كان رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله إذا سافر، آخر عھده إتیان فاطمه، و أول من» المحب الطبري في الذخائر عن ثوبان أنه قال

  .«ا قدم، فاطمة، علیھاالسالميدخل علیه إذ
آله على على و فاطمه و ھما يضحكان، فلما  دخل رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و«: و روى الطبراني و الھیثمي عن ابن عباس قال

بأبي  :التاللَّه علیه و آله مالكما، كنتما تضحكان فلما رأيتماني سكتا، فبادرت فاطمة فق رأيا النبي سكتا، فقال لھما النبي صلى
بل أنا أحب إلى رسول : اللَّه علیه و آله منك، فقلت أنا أحب إلى رسول اللَّه صلى) مشیرة إلى علي(أنت يا رسول اللَّه، قال ھذا 

  .«أعز علي منك منك، فتبسم رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و قال يا بنیّه لك رقة الولد، و عليّ  اللَّه صلى اللَّه علیه و آله

  تنكیس الرؤوس لمرور الزھراء يوم القیامة

: اللَّه صلى اللَّه علیه و آله أنه قال روى الحاكم في المستدرك، و السیوطي في الجامع الصغیر عن علي بن أبي طالب عن رسول
 و في رواية أخرى، »يا أھل الجمع غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد حتى تمر«: الحجب إذا كان يوم القیامة نادى مناد من وراء

الجمع، نكسوا رؤوسكم، و غضوا أبصاركم،  يا أھل«: إذا كان يوم القیامة نادى مناد من ُبْ◌ُ◌طُْ◌نان العرش: للسیوطي عن أبي أيوب
  .(رواه أبوبكر في الغیالنیات( » سبعین ألف جارية من الحور العین كمر البرق حتى تمر فاطمة بنت محمد على الصراط، فتمر مع

األوسط، و الھیثمي في مجمع الزوائد، و أبوبكر  إلمام أحمد في الفضائل، و الحاكم في المستدرك، و الطبراني في الكبیر وو روى ا
  أبصاركم يا أھل الجمع غضوا«: إذا كان يوم القیامة قیل: النبي صلى اللَّه علیه و آله أنه قال عن) من طرق مختلفة(في الغیالنیات 

قال، قال رسول اللَّه صلى ) في رواية(األنصاري  ، و عن أبي أيوب»ل اللَّه فتمر، و علیھا رْبطتان خضر اوانحتى تمر فاطمه بنت رسو
العرش، إن الجلیل جل  القیامة جمع اللَّه األولین و األخرين في صعید واحد، ثم ينادي مناد من بُطنان اللَّه علیه و آله إذا كان يوم

رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله تريد أن تمر على الصراط،  ضوا أبصاركم، فإن ھذه فاطمة بنتنكسوا رؤوسكم، و غ«: جالله يقول
اللَّه صلى اللَّه علیه  و روى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي ھريره قال قال رسول» ألفاً من الحور العین فتمر و معھا سبعون

بالمؤمنین من قومھم المحشر، و يبعث صالح على ناقته، و أبعث على البراق،  وافواتبعث األنبیاء يوم القیامة على الدواب لی«: و آله
  .قال ھذا حديث صحیح على شرط مسلم -»أقصى طرفھا، و تبعث فاطمة أمامى خطوھا عند

من أصحابه المحشر،  على ناقته كیما يوافي بالمؤمنین يبعث اللَّه األنبیاء يوم القیامة على الدواب، و يبعث صالحاً : وفي كنز العمال
 علیھم السالم على ناقتین من نوق الجنة، و على بن أبي طالب علیه السالم على ناقتي، و و تبعث فاطمة و الحسن و الحسین

 -الطبراني و أبوالشیخ و ابن عساكر عن أبي ھريره قال أخرجه) الحديث(أنا على القراق، و يبعث بالالً على ناقته فینادي باآلذان 
  آله ن النبي صلى اللَّه علیه ويعني ع

  تحريم الزھراء و ذريتھا على النار

يا فاطمة تدرين لم : اللَّه علیه و آله أنه قال روى المحب الطبري في ذخائر العقبى، أخرج الحافظ الدمشقي عن رسول اللَّه صلى
ذريتھا عن النار  إن اللَّه عزوجل قد فطمھا و«آله  اللَّه، لم سمیت فاطمه، قال صلى اللَّه علیه و يا رسول: سمیت فاطمة، قال علي

إن اللَّه عزوجل فطم «: رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله قال إن: ، و قد رواه اإلمام على بن موسى الرضا في مسنده»يوم القیامة
  «و من أحبھم من النار، فلذلك سمت فاطمة ابنتي فاطمة و ولدھا

قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله إن  ن حديث معاوية بن ھشام عن عبداللَّه ابن مسعود، قال،و روى الحاكم في المستدرك م
  ذريتھا فاطمه أحصنت فرجھا فحرّمھا اللَّه و

روى الطبرانى في الكبیر عن ابن مسعود عن  ، و)رواه أيضاً عن ابن مسعود البزار و أبويعلى و الطبراني في الكبیر(» على النار
الھیثمي  ،و روى الطبراني و»حصنت فرجھا، و إن اللَّه أدخلھا بإحصان فرجھا و ذريتھا الجنة إن فاطمة«: ي صلى اللَّه علیه و آلهالنب

  .«إن اللَّه غیر معذبك و ال ولدك«عنھا،  عن ابن عباس قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله لفاطمة رضي اللَّه

  ي صالة الصبحمرور النبي بباب فاطمة ف

كان يمر بباب فاطمة ستة أشھر، إذا خرج إلى  روى اإلمام أحمد عن علي بن زيید عن أنس أن رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله
اللَّه  ، و في رواية أخرى، أن رسول)يريد اللَّه لیذھب عنكم أھل البیت و يطھركم تطھیراً  إنما(الصالة الصالة : صالة الصبح و يقول

» يا أھل البیت، الصالة الصالة يا أھل البیت«: يقول اللَّه علیه و آله كان يأتي بباب فاطمة ستة أشھر إذا خرج من صالة الفجر، صلى
  .(الرجس أھل البیت و يطھركم تطھیراً  إنما يريد اللَّه لیذھب عنكم(

علیه و آله ثمانیة أشھر بالمدينة، لیس من مرة  اللَّهحفظت رسول اللَّه صلى «: و أخرح ابن مردوية و ابن جرير عن أبي الحمراء قال
اللَّه  إنما يريد(الصالة الصالة، : باب علي رضي اللَّه عنه فوضع يده على جنبي الباب ثم قال يخرج إلى صالة الغداة، إال أتى إلى

، و أخرج الطبراني عن أبي الحمراء »خمس مرات ، الصالة رحمكم اللَّه، كل يوم)لیذھب عنكم الرجس أھل البیت و يطھركم تطھیراً 
أھل  إنما يريد اللَّه لیذھب عنكم الرجس: (و آله يأتي باب على و فاطمة ستة أشھر فیقول رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه علیه: قال

  (البیت و يطھركم تطھیرا
فاطمة، علیھاالسالم، ستة أشھر، كلما  ببیت و أخرج الترمذي عن علي بن زيد عن أنس أن النبي صلى اللَّه علیه و آله كان يمر

 ، و أخرج ابن مردوية)إنما يريد اللَّه لیذھب عنكم الرجس أھل البیت و يطھركم تطھیرا) الصالة أھل البیت: خرج إلى الصالة فیقول
و آله أربعین صباحاً النبي صلى اللَّه علیه  لما دخل علي رضي اللَّه عنه بفاطمة رضي اللَّه عنھا جاء: عن أبي سعید الخدري قال

  السالم علیكم أھل: إلى بابھا يقول
عنكم الرجس أھل البیت و يطھركم تطھیراً، أنا حرب لمن  إنما يريد اللَّه لیذھب(البیت و رحمة اللَّه و بركاته، الصالة رحمكم اللَّه 

  .(حاربتم أنا سلم لمن سالمتم

  غضب اللَّه تعالى لغضب الزھراء

يا فاطمة، إن اللَّه عزوجل «اللَّه علیه و آله  ف النبوة، عن علي رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلىروى ابن سعد في شر
 أبونعیم في فضائل الصحابة و ابن عساكر و أبويعلى في مسنده عن علي عن النبي صلى و روى» يغضب لضغبك، و يرضي لرضاك



و روى الديلمي عن علي عن النبي صلى اللَّه  «اللَّه لیغضب لغضبك، و يرضى لرضاك يا فاطمة، إن«: اللَّه علیه و آله و سلم أنه قال
، و روى ابن أبي شیبة عن محمد بن علي عن النبي صلى »فاطمة، و يرضي لرضاھا إن اللَّه عزوجل لیغضب لغضب«علیه و آله 

  .«إنما فاطمة بضعة مني، فمن أغضبھا فقد اغضبني«: علیه و آله اللَّه

  الزھراء من الحیض طھارة

إني لم أر لھا دماً في حیض و : رسول اللَّه قبّلت، أي ولدت، فاطمة بالحسن، فلم أر لھا دماً فقلت يا«عن أسماء بنت عمیس قالت 
 ، و روى النسائي و»علمت أن ابنتي طاھرة مطھرة ال يرى لھا دم في طمث و ال والدة ال نفاس، فقال صلى اللَّه علیه و آله أما

فاطمة حوراء، إذ لم تحض و لم تطمث، و إنما  إن ابنتي«محب الطبري عن ابن عباس قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله ال
 إبنتي فاطمة حوراء آدمیة لم تحض و لم تطمث، و: و في رواية الخطیب» محبیھا عن النار سماھا فاطمة ألن اللَّه عزوجل فطمھا و

إنما سمیت فاطمة ألن «: الديلمي عن أبي ھريره و في رواية» ة، ألن اللَّه تعالى فطمھا و محبیھا من النارإنما سماھا اللَّه فاطم
اللَّه إلى  قال اإلمام أبوجعفر محمد الباقر، رضي اللَّه عنه، لما ولدت فاطمة علیھاالسالم، أوحى ، و»اللَّه فطمھا و محبیھا من النار

إن اللَّه تعالى فطمك عن «قال صلى اللَّه علیه و آله  صلى اللَّه علیه و آله فسماھا فاطمة، ثم ملك فانطلق اللَّه به لسان محمد
  .«الطمث

يا نبي اللَّه، : يخلق األرض و السماء، فقال بعض الناس خلق اللَّه نور فاطمه قبل أن«: و قد قال أبوھا العظیم صلى اللَّه علیه و آله
: قال تعالى ، و من عالمات الحور العین أنھا ال تطمث، فقد»ه علیه و آله فاطمة حوراء إنسیةاللَّ  فلیست ھي إنسیة، فقال صلى

الحیض و النفاس، و قد أجمع المسلمون على أنھا لم تر  ، و كذلك الزھراء فإنھا كانت طاھرة من)لم يطمثھن إنس قبلھم و ال جان(
  .ء، علیھاالسالم، على بنات حواءفريدة امتازت بھا الزھرا حیضاً و ال نفاساً، و ھذه میزة

  أجرى اللَّه تعالى الزھراء مجرى مريم

تغذينیه، قالت ال، و الذي أكرم أبي  سال على فاطمة ذات يوم، ھل عندك شي ء: عن أبي سعید الخدري رضي اللَّه عنه قال
ك منذ يومین أوثرك به على بطني و على ابني بعد شیئاً، و ال كان لنا شي ء بعد بالنبوة، ما أصبح عندي شي ء اغذيكه، و ال أكلنا

ما ال تقدر علیه، فخرج من عندھا واثقاً  إني أستحي من اللَّه إن أكلفك: قال يا فاطمة، أال أعلمتني حتى أبغیكم شیئاً، قالت ھذين،
شديد  إذ عرض له المقداد في يومفبینما الدينار في يده أراد أن يبتاع لھم ما يصلح لھم،  باللَّه، حسن الظن به، فاستقرض ديناراً،

ما أزعجك من رحلك ھذه الساعة، قال يا  الحر، قد لوحته الشمس من فوقه و آذته من تحته، فلما رآه أنكره، فقال يا مقداد،
 ه الذيأما إذا أبیت فواللَّ : يا ابن أخي، إنه ال يحل لك أن تكتمني حالك، قال: قال خل سبیلي، و ال تسألني عما ورائي،: أباالحسن

فلما سمعت بكاء العیال لم تحملني األرض،  أكرم محمداً بالنبوة ما أزعجني من رحلي إال الجھد، و لقد تركت أھلي يبكون جوعاً،
أحلف بالذي حلفت : قصتي، فھملت عیناً علّي بالبكاء حتى بلت دموعه لحیته، ثم قال فخرجت مغموماً راكباً رأسي، فھذه حالتي و

له الدينار و رجع حتى دخل على  یر الذي أزعجك، و لقد اقترضت ديناراً فھاك، و أوثرك به على نفسي، فدفعما أزعجني غ به،
  .المغرب النبي صلى اللَّه علیه و آله فصلى الظھر و العصر و

صلى اللَّه علیه و فغمزه برجله، فسار خلف النبي  فلما قضى النبي صلى اللَّه علیه و آله صالة المغرب مرّ بعلّي في الصف األول
  ھل: قال صلى اللَّه علیه و آله يا أباالحسن آله حتى لحقه عند باب المسجد، ثم

آله و قد عرف الحال التي خرج علیھا، فقال له  عندك شي ء تعشینا به، فأطرق علي ال يحیر جواباً حیاء من النبي صلى اللَّه علیه و
اللَّه  حباً و تكريماً، إذھب بنا، و كأن: ، فننصرف عنك، أو نعم فنجي ء معك، فقال لهتقول ال النبي صلى اللَّه علیه و آله إما أن

 فأخذ الرسول بیده فانطلقا حتى دخال على فاطمة، سبحانه و تعالى قد أوحي إلى نبیَّه صلى اللَّه علیه و آله أن تعّش عندھم،
فسلمت  كالم النبي صلى اللَّه علیه و آله خرجت من المصلى جفنة تفور دخاناً، فلما سمعت علیھاالسالم، في مصالھا، و خلفھا

كیف أمسیت، عشینا غفراللَّه لك، و قد فعل،  :علیه، و كانت أعز الناس علیه، فرد علیھاالسالم، و مسح بیده على رأسھا، و قال
 ما أشح نظرك و أشده،: ماً، فقالتعلّي ذلك و شم ريحه، رمى فاطمة ببصره رمیاً شمی فأخذت الجفنة فوضعتھا بین يديه، فلما نظر

من ذنب أصبته الیوم، ألیس عھدي بك  سبحان اللَّه، ھل أذنبت فیما بیني و بینك ما استوجب به استخطة، قال، وأي ذنب أعظم
ا في إلھي يعلم ما في سمائه، و يعلم م: طعاماً يومین، فنظرت إلى السماء فقالت الیوم، و أنت تحلفین باللَّه مجتھده ما طعمت

آكل أطیب منه، فوضع الرسول صلى اللَّه  إني لم أقل إال حقاً، قال، فأنّى لك ھذا الذي لم أر مثله، و لم أشم رائحته، و لم أرضه،
من  يا علّي ھذه ثواب الدينار، و ھذا جزاء الدينار، ھذا من عنداللَّه يرزق: ھزه، و قال علیه و آله كفه المباركة بین كتفي على، ثم

الحمدللَّه الذي لم يخرجكما من الدنیا حتى يجزيك يا علي :قال غیر حساب، ثم استعبر النبي صلى اللَّه علیه و آله باكیاً، ويشاء ب
وجد عندھا رزقاً، قال  كلما دخل علیھا زكريا المحراب(زكريا، و يجريك يا فاطمة في المجرى الذي فیه مريم،  من المجرى الذي فیه

  .(يا مريم أني لك ھذا
اللَّه علیه و آله أنه جاع في زمن قحط،  و روى الزمخشري في الكشاف عند قصه زكريا و مريم، علیھاالسالم، عن النبي صلى

 ھلمي يا بنیة، و كشف عن الطبق، فإذا ھو مملوء خبزاً و: يھا، فرجع بھا إلیھا، و قال فأھدت له فاطمة رغیفین و بضعة لحم آثرته
ھو من عنداللَّه، إن اللَّه يرزق من يشاء : قالت أنّى لك ھذا،: نزلت من اللَّه سبحانه و تعالى، فقال لھا لحماً، فبھتت، و علمت أنھا

  سیدة نساء بني اسرائیل، ثم جمع صلى اللَّه علیه و آله علي بن أبي) مريم(جعلك شبیھة  الحمدللَّه الذي: بغیر حساب، فقال
  .الطعام كما ھو، و أوسعت فاطمة جیرأنھا ضي اللَّه عنھم، حتى شبعوا، و بقيطالب و الحسن و الحسین و جمیع أھل بیته، ر

  حفظ ذرية النبي في ذرية الزھراء

آله في ذريتھا و أبقى عقبه في عقبھا، فھي وحدھا،  لقد أكرم اللَّه سبحانه و تعالى الزھراء بان حفظ ذرية نبیّه صلى اللَّه علیه و
الذكور ماتوا جمیعاً و ھم  الطاھرة و العترة الخیرة، و الصفوة المختارة من عباد اللَّه من أمته ألن النبي دون بناته و بنیه، أم الساللة

بناته صلى اللَّه علیه و آله فلم يتركن وراءھن أطفاالً، ما عدا السیدة  أطفال لم يشبوا عن الطوق، و لم يبلغوا الحلم بعد، و أما
على بعد الزھراء، بوصیة منھا،  التي تزوجھا اإلمام» و أمامة«جب سوى علي الذي مات صغیراً، اللَّه عنھا، التي لم تن زينب، رضي

و محسن (الطاھرات إال الزھراء البتول، و قد ولدت لإلمام علي الحسن و الحسین  ولكنھا لم تنجب له أوالداً و لم يبق من بناته
أجمعین، و لم يكن الرسول اللَّه صلى  یلة بني ھاشم، رضي اللَّه عنھمو أم كلثوم و زينب الكبرى الشھیرة بعق) مات صغیراً  الذي

أعظم بھا مفخرة، و ھكذا كان من ذرية الزھراء، من أبناء الحسن و الحسین جمیع  اللَّه علیه و آله عقب إال من فاطمة الزھراء، و
  .األشراف، ذرية رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله السادة

آله، له يبعث اللَّه نبیّاً قط، إال جعل ذريته من صلبه  و الخطیب عن ابن عباس قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه علیه وو روى الطبراني 
الطبري إن عمر  ، و روى اإلمام أحمد و الطبراني و أبويعلى و المحب»من ضلب علي، رضي اللَّه عنه غیري، فان اللَّه جعل ذريتي
علیه بصغرھا، فقال إني لم أرد الباه، و لكني سمعت  خطب إلى علي بن أبي طالب أم كلثوم فاعتل بن الخطاب، رضي اللَّه عنه،
عصبتھم  كل سبب و نسب منقطع يوم القیامة ما خال سببي و نسبي، و كل ولد أب فإن: آله يقول رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و

بن الخطاب عن النبي صلى اللَّه علیه و آله و  رج الطبراني عن عمرو أخ»ألبیھم، ما خال ولد فاطمة، فإني أنا أبوھم و عصبتھم



، و عن فاطمة علیھاالسالم عن »ما خال ولد فاطمة، فإني أنا عصبتھم، و أنا أبوھم كل بني أنثى فإن عصبتھم ألبیھم،«: سلم
  ،«و أنا عصبتھم ھم،صلى اللَّه علیه و آله لكل بني أنثى عصبة ينتمون إلیه، إال ولد فاطمة، فأنا ولی النبي

واللَّه ما من نبي إال و ولد األنبیاء «: آله و روى الطبراني و أبونعیم في فضائل الصحابة عن فاطمة عن النبي صلى اللَّه علیه و
  .«إال ابني الخالة يحیى و عیسى غیري، و إن ابنیك سیدا شباب أھل الجنة،

الناس من أشجار شتى، و خلقت أنا و علي بن  خلق«ه صلى اللَّه علیه و آله و عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّ 
شجرة أنا أصلھا، و فاطمة فرعھا، و علي لقاحھا، و الحسن و الحسین ثمرتھا، و  أبي طالب من شجرة واحدة، فما قولكم من

أنا شجرة، و فاطمة «رواية  ، و في»لنارأوراقھا، فمن تعلق بغص من أغصانھا ساقه إلى الجنة، و من تركھا ھوى إلى ا شیعتنا
ورقھا، فالشجرة أصلھا في جنة عدن، و األصل و الفرع و اللقاح و  فرعھا، و علي لقاحھا، و الحسن و الحسین ثمرتھا، و شیعتنا

  .«الجنة الثمر الورق في
صلى اللَّه علیه و آله إنما كان يدعو الحسن  النبي و ھكذا كان نسل علي و فاطمة نسالً مباركاً للنبي صلى اللَّه علیه و آله ثم إن

صلى  ، و أخرج الترمذي عن أنس بن مالك أن النبي»إن ابني ھذا سید«علیه و آله في الحسن  و الحسین ابنیه، فیقول صلى اللَّه
آل عمران (المباھلة  إلى ذلك أنه لما نزلت آية ، أضف»ادعي ابني فیشمھما و يضمھما إلیه«: اللَّه علیه و آله كان يقول لفاطمة

رسول  علیاً و فاطمة و الحسن و الحسین وخرج للمباھلة، و أخرج الحاكم عن جابر قال، قال دعا النبي صلى اللَّه علیه و آله) 61
  .«و عصبتھم لكل بني أم عصبة، إال ابني فاطمة، فأنا ولیّھم«اللَّه صلى اللَّه علیه و آله 

  ضلھنالزھراء سیدة نساء العالمین و أف

يا بنیة أال ترضین أنك سیدة نساء العالمین،  :لفاطمة: روى ابن عبد البر في االستیعاب عن النبي صلى اللَّه علیه و آله أنه قال
اللَّه  قالت المالئكة يا مريم إن(نساء عالمھا فإذا احتج البعض بقوله تعالى في آل عمران  تلك سیدة: يا أبت فأين مريم،قال: قالت

إني اصطفیتك على (ذلك كقوله تعالى لموسى  قلنا على نساء عالم زمانھا، و) طھرك و اصطفاك على نساء العالمین اصطفاك و
  يا بني اسرائیل(و قال تعالى ) لقد اخترناھم على علم على العالمین و(و كقوله تعالى عن نبي اسرائیل ) الناس

ابن كثیر في البداية و النھاية، أن إبراھیم علیه  و معلوم، كما يقول) لمیناذكروا نعمتي التي أنعمت علیكم و أني فضلتكم على العا
أكثر  صلى اللَّه علیه و آله أفضل منھما، و كذلك ھذه األمة أفضل من سائر األمم قبلھا، و السالم أفضل من موسى، وأن محمداً 

  .عدداً و أفضل علماً و أزكى عمالً من بني اسرائیل و غیرھم
ھل رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و : فسألتني دخلت على أمي يوماً : أحمد في المسند عن حذيفة بن الیمان قال و روى اإلمام

معه  دعیني فإني ذاھب إلیه، وسأصلي: أره، فنالت مني و نھرتني، فلما رأيتھا غضبى فلت لھا آله، فقلت لھا منذ كذا و كذا، لم
آله فصلیت معه المغرب و العشاء ثم انصرف  قال حذيفة فأتیت النبي صلى اللَّه علیه والمغرب، ثم ال أدعه حتى يستغفر لي، 

ذھب  فتبعته، و بینما نحن في طريقنا عرض للنبي صلى اللَّه علیه و آله عارض فناجاه، ثم النبي صلى اللَّه علیه و آله من صالته
يا رسول اللَّه، فقال لي مالك، فحدثته  حذيفة بن الیمان فتبعته أيضاً فسمع مشیتي خلفه، فالتفت إلي و قال من ھذا، قلت

 ذلك: أما رأيت العارض الذي عرض لي، فقلت له نعم يا رسول اللَّه، فقال: ثم قال لي غفر اللَّه لك و ألمك،: بحديث أمي، فقال لي
ي و يبشرني أن الحسن و الحسین عل ملك من المالئكة لم يھبط إلى األرض قط قبل ھذه اللیلة، و قد استأذن ربي في أن يسلم

  .«العالمین سیدا شباب أھل الجنة، و أن فاطمة الزھراء سیدة نساء
، فقیل يا »و إنھا لسیدة نساء العالمین» و روى الصادق في األمالي بسنده عن النبي صلى اللَّه علیه و آله أنه قال في فاطمة

 ابنة عمران، فأما ابنتي فاطمة فھي سیدة نساء العالمین من األولین و تلك مريم أھي سیدة نساء عالمھا؟، فقال: رسول اللَّه
مرضه الذي توفي فیه، يا فاطمة، أال ترضین  ، و عن عائشة رضي اللَّه عنھا إن النبي صلى اللَّه علیه و آله قال، و ھو في»اآلخرين

يا فاطمة «: و في رواية الحاكم في المستدرك» نینھذا األمة، و سیدة نساء المؤم أن تكوني سیدة نساء العالمین، و سیدة نساء
الرسول صلى اللَّه علیه و آله قال  و عن عمران بن حصین أن» ترضین أن تكوني سیدة نساء العالمین، و سیدة نساء ھذه األمة أال

تلك سیدة نساء عالمھا، و  أي بنیة،: فأين مريم ابنة عمران، قال لھا: قالت أما ترضین أن تكوني سیدة نساء العالمین،«: لفاطمة
  نساء أنت سیدة

ما رأيت أحداً قط أفضل من فاطمة «: قالت ، و أخرج الطبراني بإسناد على شرط الشیخین عن عائشة رضي اللَّه عنھا»العالمین
  .«غیر أبیھا

التقي المقريزي و  البدر الزركشي و وھكذا ذھب كثیر من العلماء المحققین، و منھم التقي السبكي و الجالل السیوطي و
اللَّه علیه و آله أفضل نساء الدنیا، حتى مريم ابنة عمران، و عبارة السبكي  البلقیني والسھیلي، أن فاطمة بنت رسول اللَّه صلى

إن : ذلك ابن أبي داود، فقال الذي نختاره أن فاطمة بنت محمد صلى اللَّه علیه و آله أفضل، و سئل عن: عن ذلك، فقال حین سئل
و ھذا استقراء : و يقول السھیلي» مني، و ال أعدل ببضعة رسول اللَّه أحد فاطمة بضعة«: ول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله قالرس

رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و  لصحة ھذا اإلستقراء أن أبالبابة، حین ربط نفسه في المسجد، و حلف أن ال يحله إال حسن، و يشھد
  .إنما فاطمة مضغة مني، فحلته: اللَّه صلى اللَّه علیه و آله ه فأبى من أجل قسمه، فقال رسولآله فجاءت فاطمة لتحل

إلى أن فاطمة البتول أفضل النباء ) المثاني روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع(ھذا و قد ذھب األلوسي في تفسیره 
صلى اللَّه علیه و آله، و ھذا يدل على أفضلیتھا على عائشة، رغم من رسول اللَّه  المتقدمات و المتأخرات من حیث أنھا بضعة

، و »الثريد على الطعام فضل عائشة على النساء كفضل«و حديث » خذوا ثلثي دينكم عن الحمیراء«بفضل عائشة بحديث  احتج
اطمة مع زوجھا على ابن أبي طالب، و فرق صلى اللَّه علیه و آله، و ف القول بأن عائشة يوم القیامة في الجنة مع زوجھا رسول اللَّه

الزھراء ألسباب كثیرة، مھھا  النبي صلى اللَّه علیه و آله و مقام علّي، و كل ذلك ال يدل على فضل عائشة على عظیم بین مقام
 يدل على نفي إنما يدل على أن السیدة عائشة كانت عالمة، و ھذا ال أن قصارى ما في الحديث األول، على تقدير ثبوته،) أوالً (

علیه و آله أن الزھراء ال تبقى بعده  لعلمھا عند الزھراء، بضعة رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، و لعلمه صلى اللَّه العلم المماثل
 ل دينكمخذوا ك«عنھا فیه، و لھم لم يقل فیھا ما قاله في عائشة، و لو علم لربما قال  طويالً، أي زمناً معتداً به يمكن أخذ الدين

مفضولیته، و إال لكانت عائشة أفضل من أبیھا  و عدم ھذا القول على من دل العقل و النقل عن علمه، ال يدل على» عن الزھراء
  في الدين إال قلیل، لقلة لبثه بعد رسول الصديق رضي اللَّه عنه ألنه لم يرو عنه

إني تركت فیكم الثقلین، كتاب اللَّه و عترتي، ال يفترقان «: آله لى اللَّه علیه وقول النبي ص) ثانیاً (اللَّه صلى اللَّه علیه و آله، و منھا 
  .سیدة تلك العترة)عنھا رضي اللَّه(،يقوم مقام ذلك الخبر و زيادة، كما ال يخفى، كیف ال، و فاطمة »الحوض حتى يردا على

فضلت خديجة «لقوله صلى اللَّه علیه و آله  معارض» عامفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الط«أن حديث ) ثالثاً (و منھا 
 ، بل إن ھذا الحديث األخیر أظھر في األفضلیة، و أكمل في المدح عند من»العالمین على نساء أمتي، كما فضلت مريم على نساء

» أل«قیل، و لو على بعد، إن األفضلیة، ولكنه  انجاب عن عین بصیرته عین التعصب و التعسف، ألن ذلك الخبر، و إن كان ظاھًرا من
 حديث فضل(األزواج الطاھرات الموجودات حین اإلخبار، و لم يقل مثل ذلك في ھذا الحديث  في النساء، فیه للعھد، والمراد بھا

كون مع صلى اللَّه علیه و آله و أن فاطمة ست أن القول بأن عائشة ستكون في الجنة مع زوجھا رسول اللَّه) رابعاً (، و منھا )خديجة
النبي صلى اللَّه علیه و آله و علي، قیاس مع الفرق يستدعي أن تكون سائر زوجات  زوجھا اإلمام علي، و فرق كبیر بین مقام

ألن مقامھم بال ريب، لیس كمقام صاحب  صلى اللَّه علیه و آله أفضل من سائر األنبیاء و المرسلین، علیھم الصالة والسالم، النبي
صلى اللَّه علیه و آله فلو كانت الشركة في المنزل مستدعیة لألفضلیة لزم ذلك  دناو موالنا محمد رسول اللَّهالمقام المحمود سی

  .و ھذا ما لم يقل به أحد قطعاً،
و أنھا سیدة نساء العالمین، و ھي ) 13رقم (الزھراء  األحاديث الشريفة المذكورة ھنا في أول ھذا البند من فضائل) خامساً (و منھا 

علیه،  ال يريد أن يتجاھل فضل الزھراء، أن فاطمة سیدة نساء العالمین، و ھناك حديث متفق حاديث تقول بلسان عربي مبین لمنأ



» تكوني سیدة نساء أھل الجنة أو نساء المومنین أال ترضین أن«: عن عائشة نفسھا، أن النبي صلى اللَّه علیه و آله قال لفاطمة
علیه و آله،  و لم يأت لمريم ذكر، و ھكذا فضلت فاطمة ألنھا بضعة رسول اللَّه صلى اللَّه) سعد مد و ابنرواه البخاري و مسلم و أح(

أنه لما أقسم أبولبانة عندما ربط نفسه ) سادساً (أحداً، و منھا  و ال يمكن أن يعدل مسلم ببضعة رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله
: صلى اللَّه علیه و آله ه صلى اللَّه علیه و آله، و جاءت فاطمة لتحله فأبى، فقال رسول اللَّهإال رسول اللَّ  في مسجد أال يحله أحد

  قال) سابعاً (و منھا . فحلته» إنما فاطمة بضعة مني«

 


