احلمد هلل القائل يف كتابه احلكيم ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﱪ
والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني القائل «خري أمتي قرين ثم الذين يلوهنم» ،وعىل آله وأصحابه
الطيبني الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعـــد-:
فإن من أعظم الظلم للتاريخ ادعاء أن أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم وأهل بيته رضوان اهلل عليهم
كانوا يضمرون العداوة بعضهم لبعض ،ويتعاملون فيام بينهم باحلقد والكراهية ،وقد نيس قائل ذلك قول
الباري جل وعال يف حقهم مجيع ًا دون استثناء «أشداء عىل الكفار رمحاء بينهم» وال خيلف اهلل وعده ،فهل
يبقى مسل ًام من يكذب ربه يف هذا ؟!
واهلل ما كان بني اآلل واألصحاب ريض اهلل عنهم إال احلب واإلجالل والثناء املتبادل ،وبينهم من القرابة
واملصاهرة واملشاركة يف إعالء الدين ونرصة رسول رب العاملني وجهاد املبطلني ما هو معلوم للقايص والداين،
فكلهم أهل فضل وفضيلة ،ولريبأ العاقل احلريص عىل دينه من الوقيعة فيهم أو الرباءة منهم.
ويف ثنايا هذه السطور إبراز لبعض النصوص يف ثناء اآلل عىل األصحاب ،وثناء األصحاب عىل آل البيت
رضوان اهلل عليهم أمجعني تأكيد ًا ملا كانوا يكنونه لبعضهم من حب وإجالل ،رزقنا اهلل وإياكم حبهم وحسن
االقتداء هبم ،ومجعنا هبم رفقاء لنبيه صىل اهلل عليه وسلم يف الفردوس األعىل...آمني.
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* من هم أهل البيت؟!
الصحيح من األقوال يف ذلك أهنم بنو هاشم ألهنم الذين حترم عليهم الصدقة ،وذلك ملا رواه مسلم
(ح )2408عن زيد بن أرقم ريض اهلل عنه قال.« :قام رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يوم ًا فينا خطيب ًا بامء
يدعى مخ ًا بني مكة واملدينة ،فحمد اهلل وأثنى عليه ،ووعظ وذكر ،ثم قال :أما بعد ،أال أهيا الناس ،فإنام أنا برش
يوشك أن يأيت رسول ريب فأجيب ،وأنا تارك فيكم ثقلني ،أوهلام :كتاب اهلل فيه اهلدى والنور ،فخذوا بكتاب
اهلل واستمسكوا به ،فحث عىل كتاب اهلل ورغب فيه ،ثم قال :وأهل بيتي ،أذكركم اهلل يف أهل بيتي ،أذكركم
اهلل يف أهل بيتي ،أذكركم اهلل يف أهل بيتي  .فقال له حصني (أحد رواة احلديث) :ومن أهل بيته يازيد ،أليس
نساؤه من أهل بيته؟ فقال :نساؤه من أهل بيته ،ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده .قال :ومن هم؟ قال:
آل عيل وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس.»...
* أزواجه عليه الصالة والسالم من أهل البيت-:

ودليل ذلك :قوله جل ذكره :ﱫ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﱪ فاآلية تنص رصاحة عىل أن أزواجه عليه الصالة والسالم من أهل البيت .ويؤيد هذا
القول حديث زيد بن أرقم ريض اهلل عنه السابق.

* اعتقاد املسلمني يف أهل البيت:
ٍ
َ
ومف ِّرط ،والقول الرشيد فيهم :إجياب حمبتهم وهي من حمبة النبي
الناس ينقسمون يف أهل البيت بني ُم ْف ِرط ُ
صىل اهلل عليه وسلم ،وإجياب توليهم والرباءة من بغضهم .ولواليتهم رشوط من أمهها-:
أ -أن يكونوا مستقيمني عىل اإلسالم ،فال حمبة وال والية لكافر ،ولو أغنت القرابة عن أحد ألغنت عن
أيب هلب.
ب -أن يكونوا متبعني هلدي النبي صىل اهلل عليه وسلم ،لقوله عليه السالم« :أال إن آل بني فالن ليسوا
بأوليائي ،إنام وليي اهلل وصالح املؤمنني»(مسلم:ح.)215
* من هم الصحابة؟
الصحايب :هو كل من لقي النبي صىل اهلل عليه وسلم مؤمن ًا به ومات عىل اإلسالم (اإلصابة:ص.)8
وقد ورد يف فضلهم أدلة كثرية منها-:
 قوله تعاىل :ﱫ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱪ .
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 وقوله تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ...ﱪ.
 وقوله صىل اهلل عليه وسلم« :ال تسبوا أصحايب ،ال تسبوا أصحايب ،فو الذي نفيس بيده لو أنفق أحدكممثل أحد ذهب ًا ما أدرك مدّ أحدهم وال نصيفه»(مسلم.:ح.)2540
ولو مل يكن هلم إال هجرهتم وجهادهم وبذهلم املهج واألموال وقتل اآلباء واألبناء ،واملناصحة يف الدين،
وقوة اإليامن واليقني لكفاهم فضيلة.
* اعتقاد املسلمني يف الصحابة الكرام-:
إن عقيدة املسلمني يف صحابة خري املرسلني أهنم خري اخللق واخلليقة بعد النبيني ،ملا سبق من أدلة قرآنية
ونبوية .وأفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر الفـاروق ثم عثـامن ذو النورين ثم عيل أبو السبطني ،والتفاضل
بني الصحابة أمر ثابت لقوله تعاىل:
ﱫ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﱪ.
والقول فيام وقع بني الصحابة ترك الكالم فيه ،فتلك دماء طهر اهلل عنها أيدينا ،فال نلوث هبا ألسنتنا.
ونقول كام قال ربنا جل وعال:ﱫ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﱪ .
* ثناء آل البيت عىل أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم-:
أي ثناء أعظم من ثناء اهلل تعاىل وثناء رسوله صىل اهلل عليه وسلم عىل الصحابة الكرام ،فقد برشهم رهبم
جل وعال– وهو الذي ال خيلف امليعاد– أهنم سيغادرون هذه الدنيا إىل جنات جتري من حتتها األهنار ،وأهنم
خالدين فيها أبد ًا ،وأهنم من الفائزين.
وهلذا كان أهل البيت سباقني ملعرفة قدر الصحابة ومكانتهم عند اهلل تعاىل وعند رسوله صىل اهلل عليه وسلم.
* نامذج من ثناء آل البيت عىل الصحابة الكرام-:
-1ثناء عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه عىل الصحابة-:
يقول ريض اهلل عنه واصف ًا إخوانه من الصحابة« :لقد رأيت أصحاب حممد صىل اهلل عليه وسلم ،فام أرى
أحد ًا يشبههم منكم ،لقد كانوا يصبحون شعث ًا غرب ًا ،وقد باتوا سجد ًا وقيام ًا يراوحون بني جباههم ،ويقفون
عىل مثل اجلمر من ذكر معادهم ،كأن بني أعينهم ركب املعزى من طول سجودهم ،إذا ذكر اهلل مهلت أعينهم
حتى تبل جيوهبم ،ومادوا كام يميد الشجر يوم الريح العاصف ،خوف ًا من العقاب ورجاء للثواب» (هنج
البالغة.)143 :
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قوم األود ،وداوى العمد ،وأقام
ومن مدحه لعمر ريض اهلل عنه بعد موته ،قوله« :هلل بالء فالن ،فلقد َّ
السنة ،وخ َّلف الفتنة ،ذهب نقي الثوب وقليل العيب ،أصاب خريها وسبق رشها ،أدى إىل اهلل طاعته واتقاه
بحقه ،رحل وتركهم يف طرق متشعبة ،الهيتدي هبا الضال ،وال يستيقن املهتدي» (هنج البالغة .)222 :قال
ابن أيب احلديد تعليق ًا عىل هذا النص« :وفالن املكنى عنه عمر بن اخلطاب»(رشح هنج البالغة.)3/12 :
وليس أدل عىل العالقة الطيبة املتينة بني عمر وعيل ريض اهلل عنهام ،من تزويج عيل ابنته أم كلثوم لعمر بن
اخلطاب كام أقرت بذلك كتب الرتاجم والتواريخ واألنساب والسري واحلديث والفقه.
ومن ثنائه عىل عثامن ريض اهلل عنه ،قوله كام يف فضائل الصحابة( )771بسند صحيح« :إن الذين سبقت
هلم منا احلسنى ،منهم عثامن».
 -1ثناء عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام عىل الصحابة-:
فهذا حرب األمة وترمجان القرآن يقول عن أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم« :إن اهلل جل ثناؤه وتقدست
أسامؤه خص نبيه حممد ًا صىل اهلل عليه وسلم بصحابة آثروه عىل األنفس واألموال ،وبذلوا النفوس دونه
يف كل حال ،ووصفهم اهلل يف كتابه فقال« :رمحاء بينهم تراهم ركع ًا سجد ًا يبتغون فض ً
ال من اهلل ورضوان ًا
سيامهم يف وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإلنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره
فاستغلظ فاستوى عىل سوقه يعجب الزراع ليغيظ هبم الكفار وعد اهلل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات منهم
مغفرة وأجر ًا عظي ًام» .قاموا بمعامل الدين ،وناصحوا االجتهاد للمسلمني ،حتى هتذبت طرقه ،وقويت أسبابه،
وظهرت آالء اهلل ،واستقر دينه ،ووضحت أعالمه ،وأذل هبم الرشك ،وأزال رؤوسه وحما دعائمه ،وصارت
كلمة اهلل العليا ،وكلمة الذين كفروا السفىل ،فصلوات اهلل ورمحته وبركاته عىل تلك النفوس الزاكية ،واألرواح
الطاهرة العالية ،فقد كانوا يف احلياة هلل أولياء ،وكانوا بعد املوت أحياء ،وكانوا لعباد اهلل نصحاء ،رحلوا إىل
اآلخرة قبل أن يصلوا إليها ،وخرجوا من الدنيا وهم بعدُ فيها»(مروج الذهب.)75/3 :
 -2ثناء اإلمام عيل بن احلسني-:
فقد كان اإلمام عيل بن احلسني يذكر أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم ويدعو هلم يف صالته بالرمحة
واملغفرة ،لنرصهتم سيد اخللق يف نرش دعوة التوحيد ،وتبليغ رسالة اهلل تعاىل إىل خلقه.
ومن ثنائه عىل الشيخني أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهام ،ما رواه أبو حازم املدين قال« :ما رأيت هاشمي ًا أفقه
من عيل بن احلسني ،سمعته وقد سئل :كيف كانت منزلة أيب بكر وعمر عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم؟
فأشار بيده إىل القرب ،ثم قال :بمنزلتهام منه الساعة» (سري أعالم النبالء.)394/4 :
 -3ثناء اإلمام حممد الباقر-:
روى ابن عساكر عن بسام الصرييف قال :سألت أبا جعفر عن أيب بكر وعمر ،فقال :واهلل إين ألتوالمها
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وأستغفر هلام ،وما أدركت أحد ًا من أهل بيتي إال وهو يتوالمها» (تاريخ دمشق.)222/57 :
وسأله عروة بن عبد اهلل عن حلية السيوف :فقال :ال بأس به ،قد حلىّ أبو بكر الصدِّ يق سيفه .قلت :وتقول
الصدِّ يق؟! فوثب وثبة استقبل القبلة ثم قالَ :ن َعم الصديقَ ،ن َعم الصديق -ثالث ًا -فمن مل يقل له الصديق فال
صدّ ق اهلل قوله يف الدنيا وال يف اآلخرة»(تاريخ دمشق.)221/57 :
 -4ثناء اإلمام جعفر الصادق-:
فقد وصف أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم يوم ًا ،فقال« :كان أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
اثني عرش ألف ًا ،ثامنية آالف من املدينة ،وألفان من مكة ،وألفان من الطلقاء ،ومل ُي َر فيهم قدري وال مرجيء
والحروري وال معتزيل وال صاحب رأي ،كانوا يبكون الليل والنهار ،يقولون :اقبض أرواحنا من قبل أن
نأكل خبز اخلمري»(اخلصال .)638 :فإذا مل يكن يف الصحابة مرجيء وال قدري وال حروري وال معتزيل
وال صاحب رأي ،فكيف يكون فيهم من هو أشد من هذا وذاك (املنافق)! كام يدعي أصحاب األهواء.
وها هو ريض اهلل عنه يروي لنا عن أبيه اإلمام عيل ريض اهلل عنه« :أوصيكم بأصحاب نبيكم ،ال تسبوهم،
الذين مل حيدثوا بعده حدث ًا ،ومل يؤووا حمدث ًا ،فإن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أوىص هبم»(بحار األنوار:
.)306/22
 -5ثناء اإلمام موسى الكاظم-:
أما اإلمام موسى بن جعفر فقد حفظ عن جده رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قوله« :أنا أمنة ألصحايب،
فإذا قبضت دنا من أصحايب ما يوعدون ،وأصحايب أمنة ألمتي ،فإذا قبض أصحايب دنا من أمتي ما يوعدون،
وال يزال هذا الدين ظاهر ًا عىل األديان كلها ما دام فيكم من قد رآين»(بحار األنوار .)309/22 :فانظر إىل
هذا الثناء العطر عىل صحابة النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وأن الدين ال يزال ظاهر ًا ما دام يف الناس من رأى
الصحابة ،فهل يعقل بعد ذلك أن يكونوا قد ارتدوا عن هذا الدين؟! نعوذ باهلل من اهلوى.
 -6ثناء اإلمام عيل الرضا-:
وأما اإلمام عيل الرضا فموقفه جتاه الصحابة ال خيتلف عن موقف آبائه ،فهو القائل« :ملا بعث اهلل عز وجل
موسى بن عمران عليه السالم ...إىل أن قال :فقال اهلل جل جالله :يا موسى ،أما علمت أن حممد ًا أفضل
عندي من مجيع مالئكتي ومجيع خلقي؟ قال موسى :يارب فإن كان حممد أكرم عندك من مجيع خلقك ،فهل
يف آل األنبياء أكرم من آيل؟ قال اهلل جل جالله :يا موسى ،أما علمت أن فضل آل حممد عىل مجيع آل النبيني
كفضل حممد عىل مجيع املرسلني؟ فقال موسى :يارب فإن كان آل حممد كذلك ،فهل يف أصحاب األنبياء أكرم
عندك من صحابتي؟ قال اهلل :يا موسى ،أما علمت أن فضل صحابة حممد عىل مجيع صحابة املرسلني كفضل
آل حممد عىل مجيع آل النبيني ،وفضل حممد عىل مجيع املرسلني؟»(بحار األنوار )340/13 :إىل آخر األثر

5

الطويل ،وهو مروي كذلك عن اإلمام احلسن بن حممد العسكري.
كان هذا غيض من فيض من ثناء آل البيت األطهار عىل الصحابة األخيار األبرار ريض اهلل عنهم أمجعني.
ولننتقل إىل اجلانب اآلخر من هذا الثناء وهو-:
ثناء الصحابة الكرام عىل أهل بيت النبي صىل اهلل عليه وسلم-:
وإليك أخي القارئ احلبيب نامذج من هذا الثناء العاطر-:
 -1ثناء خليفة النبي صىل اهلل عليه وسلم أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه-:
ها هو الصديق يثني عىل القرابة بام يليق به وهبم ،فقد روى البخاري أن أبا بكر قال لعيل« :والذي نفيس
بيده لقرابة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أحب إيل أن أصل من قرابتي؟» (ح .)3712 :وفيه أيض ًا أن أبا
بكر قال« :ارقبوا حممد ًا صىل اهلل عليه وسلم يف أهل بيته» (البخاري .)3713 :وعن عقبة بن احلارث قال:
«صىل أبو بكر ريض اهلل عنه العرص ،ثم خرج يميش بعد وفاة النبي صىل اهلل عليه وسلم ٍ
بليال ،فرأى احلسن
ريض اهلل عنه يلعب مع الصبيان ،فحمله عىل عاتقه ،وقال:
ال شبيه بعيل
بأيب شبيه بالنبي
			
وعيل ريض اهلل عنه يضحك» (مسند أيب يعىل.)38 :
فانظر إىل هذا الثناء وهذا االهتامم العظيم من خليفة النبي صىل اهلل عليه وسلم بآل البيت ،وقارن ذلك مع
الروايات املكذوبة التي تظهر الصحابة واآلل بصورة األعداء األلداء ،وحاشاهم من ذلك .
 -2ثناء أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه-:
مما ال شك فيه عظم العالقة بني الفاروق وأهل البيت ريض اهلل عنهم ،وقد ظهر ذلك يف ثنائه عليهم،
وزواج عمر من أم كلثوم ،وحرصه واهتاممه هبم ،ولعيل أسوق طائفة من النقول تؤيد ذلك ،فمن ذلك-:
 ما رواه البخاري أن عمر بن اخلطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد املطلب ،فيقول« :اللهمإنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ،وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ،قال :فيسقون» (ح.)1010 :
 ما رواه ابن سعد أن عمر قال للعباس «واهلل إلسالمك يوم أسلمت أحب إيل من إسالم اخلطاب لوأسلم ،ألن إسالمك أحب إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من إسالم اخلطاب» (الطبقات.)23/4 :
 ويف سري أعالم النبالء أن عمر كسا أبناء الصحابة ،ومل يكن ذلك مما يصلح للحسن واحلسني ،فبعث إىلاليمن فأيت بكسوة هلام ،فقال« :اآلن طابت نفيس» (الطبقات.)285/3 :
 ومن ثنائه عىل حرب األمة عبد اهلل بن عباس ،ما ورد يف البخاري (ح )4294 :عن ابن عباس قال :كانعمر يدخلني مع أشياخ بدر ،فقال بعضهم :مل تدخل هذا الفتى معنا؟ فقال« :إنه ممن قد علمتم».
إىل غري ذلك من النقول التي تؤكد مدى العالقة احلميمة التي كانت جتمع بني عمر وأهل البيت رضوان
اهلل عليهم أمجعني.
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 -3ثناء أمري املؤمنني عثامن بن عفان ريض اهلل عنه-:
وهذا اخلليفة الراشد كسابقيه يعرف آلل النبي صىل اهلل عليه وسلم حقهم وفضلهم ،فيثنى عليهم بام هم
له أهل ،فقد ذكر ابن كثري قال« :كان العباس إذا مر راكب ًا بعمر أو عثامن ومها راكبان ،نزال حتى جياوزمها،
إجال ً
ال لعم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم» (البداية والنهاية.)162/7 :
 -4ثناء سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه-:
وهذا سعد خال النبي صىل اهلل عليه وسلم يبث أحاديث الثناء عىل عيل ريض اهلل عنه وينرشها بني الناس،
وما ذاك إال حلبه له ،فقد روى مسلم (ح )6217 :عن سعد قال« :خ َّلف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عيل
ابن أيب طالب يف غزوة تبوك ،فقال :يا رسول اهلل ،ختلفني يف النساء والصبيان؟ فقال :أما ترىض أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى غري أنه ال نبي بعدي».
 -5ثناء أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها-:
ومع أن عائشة من آل البيت ألهنا من أزواج النبي صىل اهلل عليه وسلم ،إال أننا آثرنا إيراد ثنائها عىل بقية
أهل البيت إيضاح ًا للعالقة احلميمة واملحبة العظيمة بينهم .ففي تاريخ الطربي أهنا قالت« :إنه واهلل ما كان
بيني وبني عيل ريض اهلل عنه يف القديم إال ما يكون بني املرأة وأمحائها ،وإنه عندي عىل معتبة من األخيار.
وبرت ،ما كان بيني وبينها إال ذلك ،وإهنا لزوجة نبيكم صىل اهلل عليه
وقال عيل :يا أهيا الناس ،صدقت واهلل َّ
وسلم يف الدنيا واآلخرة» (.)544/4
وها هي تثنى عىل فاطمة بنت النبي صىل اهلل عليه وسلم ،فتقول« :ما رأيت أحد ًا كان أشبه سمت ًا وهدي ًا
ود ً
ال برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من فاطمة كرم اهلل وجهها( »...أبو داود.)5217 :
وملا بلغ عائشة قتل عيل ريض اهلل عنه للخوارج ،قالت :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول:
«اللهم إهنم رشار أمتي ،يقتلهم خيار أمتي ،وما كان بيني وبينه إال ما يكون بني املرأة وأمحائها»(بحار األنوار:
.)232/33
 -6ثناء طائفة من الصحابة عىل آل البيت ريض اهلل عنهم أمجعني-:
 فهذا عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام يسأله رجل عن دم البعوض ،فقال :ممن أنت؟ فقال :من أهلالعراق .فقال :انظر إىل هذا يسألني عن دم البعوض ،وقد قتلوا ابن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،وقد
سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول« :مها راحيانتاي من الدنيا» (البخاري.)5994 :
 وهذا أبو هريرة ريض اهلل عنه يلقى احلسن بن عيل ريض اهلل عنهام ،فيقول« :رأيت رسول اهلل صىل اهللعليه وسلم ّقبل بطنك ،فاكشف املوضع الذي قبل رسول صىل اهلل عليه وسلم حتى أقبله ،قال :وكشف
احلسن فقبله» (مسند أمحد.)9342 :
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وملا مات احلسن ريض اهلل عنه ،كان أبو هريرة يبكي وينادي بأعىل صوته :يا أهيا الناس ،مات اليوم ِح ُّب
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فابكوا» (سري أعالم النبالء.)277/3 :
 وهذا أنس بن مالك ريض اهلل عنه يقول« :مل يكن أحد أشبه بالنبي صىل اهلل عليه وسلم من احلسن بنعيل ريض اهلل عنهام»(البخاري.)3542 :
 وهذا أبو سعيد اخلدري ريض اهلل عنه يروي عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال« :احلسن واحلسنيسيدا شباب أهل اجلنة»(مسند أمحد .)11794:إىل غري ذلك من األقوال والنقوالت عن الصحابة الكرام يف
ثنائهم الكثري عىل آل بيت النبي صىل اله عليه وسلم.
 -7ثناء معاوية ريض اهلل عنه عىل عيل وأهل البيت ريض اهلل عنهم أمجعني-:
وأختم هذه النقوالت بام ورد من ثناء معاوية ريض اهلل عنه يف حق آل البيت األطهار ،فمن ذلك-:
 أن معاوية كان يكتب فيام ينزل به ليسأل علي ًا ريض اهلل عنه ،فلام بلغه قتله ،قال« :ذهب الفقه والعلمبموت ابن أيب طالب» (االستيعاب.)1871:
 وروى اإلمام أمحد عن معاوية قال« :رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يمص لسانه -أو قال:شفتيه يعني احلسن بن عيل ،وأنه لن يعذب لسان أو شفتان يمصهام رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم»
(املسند.)16894:
 ويف سري أعالم النبالء« :أن يزيد بن معاوية فاخر احلسن بن عيل ،فقال له أبوه –معاوية :-أفاخرتاحلسن؟ قال :نعم .قال :لعلك تظن أن أمك مثل أمه ،أو جدك كجده» ! (.)260/3
* ختامــ ًا- :
فبعد هذا التطواف هبذه النصوص املباركة ،يظهر جلي ًا مدى العالقة احلميمة بني الصحابة وأهل البيت
ريض اهلل عنهم ،وأهنم يضمرون لبعضهم الود واملحبة والشفقة واإلخالص ،كل ذلك ابتغاء وجه اهلل تعاىل،
ورعاية وصيانة حلقوق النبي صىل اهلل عليه وسلم .هذا وليعلم احلريص عىل دينه ،الشحيح عىل إيامنه أن
حب أهل البيت والصحابة فرض واجب ،وأن الوقيعة فيهم خروج عن هنجهم وسريهتم ،وتعريض للنفس
للعقوبة ،ويف هذا ذكرى ملن خيش العقاب ورجا الثواب ،وعلم أنه إىل اهلل املرجع واملآب.
فاللهم ارزقنا حبهم واتباعهم واحرشنا معهم....آمني.
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