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املقدمة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات وقامت على �أمره الأر�ض وال�سماوات وال�صالة
وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني وعلى �آله و�صحبه �إىل يوم البعث والدين .
�أما بعد
في�سر مربتكم مربة الآل والأ�صحاب �أن تعر�ض لكم هذا الإ�صدار املت�ضمن تلخي�ص ًا
لبع�ض ا�صداراتها املطبوعة التي جتاوزت الثالثني �إ�صدار ًا بف�ضل من اهلل ومنة ثم بدعمكم
املادي واملعنوي.
وقد ارت�أينا �أن نلخ�ص هذه الكتب لت�سهيل تداولها و�إن كان امللخ�ص ال يغني عن الكتاب
الأ�صلي.
فبد�أنا من ال�سل�سلة الأوىل � ..سل�سلة �سري الآل والأ�صحاب بهذه الإ�صدارات :
 �شذى اليا�سمني يف ف�ضائل �أمهات امل�ؤمنني. الإمامان احل�سن املثنى وابنه عبد اهلل � ..سرية عطرة وتاريخ م�شرق. فاطمة بنت احل�سني  ..درة فواطم �آل البيت ر�ضي اهلل عنهم. �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه �صاحب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم. �إين رزقت ُحبها  ..ال�سرية العطرة لأم امل�ؤمنني خديجة ر�ضي اهلل عنها.ومن �سل�سلة العالقة احلميمة بني الآل والأ�صحاب انتقينا هذه الإ�صدارات :
رحماء بينهم  ..الرتاحم بني �آل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وال�صحابة ر�ضي اهلل
عنهم.
 �أما �سل�سلة ق�ضايا التوعية الإ�سالمية فانتقينا منها: �صحبة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم. كيف نقر�أ تاريخ الآل والأ�صحاب ؟ع�سى اهلل �أن ينفعنا و�إياكم بها وي�سدد خطانا وخطاكم ملا يحبه وير�ضاه � ..آمني.
							
							

اخوانكم يف
مربة الآل والأ�صحاب
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من السلسلة األوىل :
سري اآلل واألصحاب
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

 �شـــذى اليا�سمني يف ف�ضـــائل �أمهـــات امل�ؤمنـــني . الإمامـــان احل�سن املثنى وابنه عبد اهلل �سيـــرةعطرة وتاريخ م�شرق .
 فـــاطمة بنت احل�ســني ُ ..درة فواطـم �آل البيـتر�ضي اهلل عنهم �أجمعني .
 �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه � ..صاحب ر�سول اهلل�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  ..درا�ســــة حديثيــة
تاريخية هادفه.
 �إين رزقت حبها  ..ال�سيـرة العطـرة لأم امل�ؤمننيخديجة ر�ضي اهلل عنها .
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شذى الياسمني
يف فضائل أمهات املؤمنني
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على خامت ُر�سل اهلل و�أهله و�صحبه ومـن وااله �إىل يـوم
الديـن وبعد:
فامل�سلمون عام ًة و�أهل ال�سنة خا�ص ًة يحبون �آل البيت الأطهار ويح ِّرمون �إيذاءهم �أو
الإ�ساءة �إليهم ب�شكل عام و�أمهـات امل�ؤمنني ب�شكـل خا�ص حيث وردت الآيات والأحاديث
يف مدح �أمهات امل�ؤمنني والثناء عليهن مما يدل على علو مرتبتهن و�سمو منزلتهن فقال
تعاىل :ﱫ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﱪ (الأحزاب.)6:
فامل�ؤمن� :أمهاته زوجات النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،و�أبوه ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم "فالأبوة هنا �أبوة معنوية لقول النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم� :إمنا �أنا
لكم مبنزلة الوالد (رواه �أبو داود كتاب الطهارة باب كراهية ا�ستقبال القبلة عند ق�ضاء
احلاجة برقم (.))8
وهذا هو بيت النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،فمن طعن بزوج ٍة من زوجات النبي فهو
مطرود من ن�سب الإميان .ف�إنه لو كان م�ؤمن ًا ملا طعن يف (�أمهات امل�ؤمنني) .لأنَّ االبن ال
يطعن يف �أمه.
وهذه الأمومة كالأمومة احلقيقية .فيما يرتتب عليها من حقوق االحرتام والإجالل
والفخر باالنت�ساب.
فهل هناك �أمهات �أ�شرف من ن�ساءٍ اختارهن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ؟ بل
اختارهن اهلل عز وجل ،فقال لنبيه �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ﱫ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﱪ (الأحزاب).

حتى �إنه تعاىل ح َّرم على امل�ؤمنني الزواج منهن .كما َي ْح ُرم على الولد الزواج ب�أمه .مع
�أنَّ ذلك حالل مع غريهن .فقال ﱫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﱪ (الأحزاب).
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قول �أو
والر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ي�ؤذيه كل ما ميكن �أن ي�سيء �إىل �أزواجه من ٍ
عمل� ،إىل احلد الذي �أمر اهلل عز وجل به امل�ؤمنني �أال يخاطبوهن �إال من وراء حجاب فقال
ٍ

ﱫ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﱪ (الأحزاب.)35:

فكيف بالطعن بهن �أو �سبهن �أو و�صفهن مبا ال يليق! وبينَّ اهلل عز وجل �أنه لن ُيقبل عذر
من طعن يف �أزواج نبيه �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  ،تارك ًا القر�آن وال�سنة .ومتبع ًا قول ال�سادة
والكرباء ـ �إذا مل يتب ومات على ذلك ـ كما قال :ﱫ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﱪ

(الأحزاب) ،وهل الطعن يف �أزواج النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم والقول فيهن مبا ال يليق
من القول ال�سديد؟! �أم من املنكر ال�شديد؟!
التفت ف�إذا �أنت بر�سول
تخ َّيل نف�سك ـ و�أنت ت�سب عائ�شة �أو حف�صة ر�ضي اهلل عنهما ـ َّ
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ينظر �إليك وي�سمع كالمك  ..ما موقفك يف تلك اللحظة؟
وما موقفه هو �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم منك؟!
�أزواج النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أف�ضل ن�ساء العاملني

يقول تعاىل  :ﱫ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﱪ (الأحزاب.)23:

�أي لي�س هناك من جماعة ٍ من الن�ساء مطلق ًا �أف�ضل منكن .ب�شرط التقوى .ف�إذا ثبتت
التقوى يف حقهن ثبتت �أف�ضليتهن على ن�ساء العاملني عرب الع�صور والدهور دون ا�ستثناء ،
ولي�س ذلك بكثري على ن�ساء �أف�ضل الأنبياء واملر�سلني ،واخللق �أجمعني ،على ن�ساء اختارهن
اهلل �سبحانه وتعاىل ور�سوله �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم واخرتن اهلل عز وجل ور�سوله �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم !.
�أما التقوى فثابت ٌة لن�ساء النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم بن�ص الكتاب العظيم.
ذلك �أنهن اخرتن اللـه ور�سـوله والدار الآخرة على احلياة الدنيا وزينتها بعد نزول �آيات
التخييـر وهي :ﱫ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﱪ (الأحزاب).
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فاخرتن اهلل ور�سوله والدار الآخرة ،وتركن احلياة الدنيا وزينتها ومتاعها ،وكان هذا
االختيار �صادق ًا بدليل �أنه مل يكن ثمت ما يرغبهن بالبقاء مع النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم وي�صربهن على معاناة �شظف العي�ش معه� ،سـوى �صدق الإميان ،وحقيقة التقـوى؛
ولأنَّ هـذا االختيار قائم على التقوى ،ا�ستحق قبول اهلل عز وجل له فك َّرمهُنَّ ب�سببه.
حكمة تعدد زوجات النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم

ملا كانت حياة النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أ�سوة للم�ؤمنني كما يف الذكر احلكيم:

ﱫﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱪ

(الأحزاب .)12:وكانت �أفعاله �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم م�صدر ًا من م�صادر الت�شريع
املهمة.
 كان البد من وجود من ينقل ذلك من داخل البيت النبوي الطاهر ،وهذا من ِح َكمتعدد الزوجات بالن�سبة للنبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم لنقل الأحكام الأُ�سرية والزوجية
والأحكام اخلا�صة بامل�ؤمنات يف ع�صرهن ر�ضي اهلل عنهن ،وبعد ع�صرهن �إىل يوم
القيامة.
 كما �أنهن برتبية النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم لهن ،ي�صلحن قدو ًة ح�سن ًة للم�ؤمناتيف كل الع�صور ،وهذا ما ح�صل وهلل احلمد واملنة ،فهن �أ�سو ٌة ح�سن ٌة لكل م�ؤمن ٍة؛ فكان هذا
�أي�ض ًا من ِح َكم التعدد .فها هي واحد ٌة منهن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ،من � ِّ
أجل رواة احلديث
عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم .
ال�صالت بالقبائل والبطون العربية
 وملا كان الإ�سالم يف مهده كان البد من توثيق ِّلت�سهيل الدعوة الإ�سالمية ،مثل زواجه من جويرية ر�ضي اهلل عنها فكان ذلك �سبب ًا يف
�إ�سالم بني امل�صطلق ر�ضي اهلل عنهم.
ال�صلة ب�أ�صحابه الكرام وتكرميهم وت�شريفهم مثل �أبي بكر وعمر
 و�أي�ض ًا لزيادة ِّر�ضي اهلل عنهما ،فقد تزوج من ابنتيهما عائ�شة وحف�صة ر�ضي اهلل عنهما ،كما �ش َّرف
عثمان وعلي ًا بتزويجه من بناته ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني.
�شرعي مثل �إبطال حكم التَّبني فكان
كم
ٍّ
 و�أي�ض ًا كان الزواج ببع�ضهن �سبب ًا يف �إثبات ُح ٍالزواج من ال�سيدة زينب بنت جح�ش ر�ضي اهلل عنها.
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خا�ص ومعانا ٍة اجتماعي ٍة مثل ال�سيدة َ�سودة بنت َز ْمعة
و�ضع ٍ
و�أي�ض ًا ملا لبع�ضهن من ٍ
ر�ضي اهلل عنها التي مات عنها زوجها ،و�أم �سلمة التي تويف زوجها ر�ضي اهلل عنه و�أبقى
�أيتام ًا ،وال�سيدة �أم حبيبة ملا ارتد زوجها عن الإ�سالم باحلب�شة وبقيت يف دار الغربة ،فكان
ذلك موا�سا ًة لهنَّ ر�ضي اهلل عنهن �أجمعني.
ولو كانت هذه الزيجات كما ي َّدعي امل�ست�شرقون و�أتباعهم لإ�شباع الغريزةَ ،لـ ُكنَّ كلهن
�أبكار ًا �أو �صغريات يف ال�سن ،ولكن �أن تكون البكر الوحيدة هي عائ�شة والبقية �إما مطلقات
�أو �أرامل ذوات �أوالد فهذا بعيد كل البعد عن الغرائز وال�شهوات.
الف�ضائل اخلا�صة ب�أمهات امل�ؤمنني:
 -1خديجة بنت ُخويلد بن �أ�سد بن عبـد العزى بن ُق�صي  :و ُق�صي جد النبي �صلى

اهلل عليه و�آله و�سلم  ،وهي ثاين �أقرب �أمهات امل�ؤمنني �إليه ن�سب ًا مـن جـهة الأب ،ومل يتزوج
غريها من ذرية ُق�صي �إال �أم حبيبة بنت �أبي �سفيان
و ُتعترب خديجة �أو�سط ن�ساء قري�ش ن�سب ًا ،و�أعظمهن �شرف ًا ،و�أكرثهن ما ًال ،تزوجها
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم وهو ابن خم�س وع�شرين �سنة بعد �أبي هالة بن النبا�ش
ابن زرارة التميمي حليف بني عبد الدار ،و�أبي هالة عتيق بن عائذ بن عبد العزيز بن عمر
ابن خمزوم.
�آمنت به �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ون�صرته ،فكان ّ
يف�ضلها على جميع الن�ساء يف
ع�صرها و�أجنبت له �أوالده �إال �إبراهيم ف�إنه من ال�سيدة مارية ر�ضي اهلل عنها ،ومل يتزوج
عليها الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم حتى توفيت قبل الهجرة بثالث �سنني.
ولها ف�ضائل جليلة ومناقب عظيمة منها:

�أ � -إنها من ال�سابقني الأولني �إىل الإ�سالم :فهي �أول النا�س �إميان ًا مبا �أنزل اهلل ،فكان
لها �أجرها و�أجر من �آمن بعدها
ب  -مل يتزوج عليها �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم حتى فارقت احلياة الدنيا فانفردت
بخم�س وع�شرين �سنة من ثمانية وثالثني �سنة هي حياته الزوجية �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
(حوايل الثلثني).
ج  -كان حب الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم لها رزق ًا من اهلل رزقه �إياه فحبها
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ف�ضيلة�(.صحيح م�سلم كتاب ف�ضائل ال�صحابة باب من ف�ضائل خديجة  -ر�ضي اهلل عنها
رقم (.)2435
د  -كـان �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يكثـر من ذكرها والثناء عليها واملـدح لها و�صلة
ودها.
قالت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها( :ما غرت للنبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم على امر�أة
من ن�سائه ما غرت على خديجة لكرثة ذكره �إياها وما ر�أيتها قط)� ( .صحيح م�سلم كتاب
ف�ضائل ال�صحابة باب من ف�ضائل خديجة ر�ضي اهلل عنها رقم (.)2435
�َ -2سودة بنت َز ْمعة بن قي�س بن عبد �شم�س بن عبدُ ُو ّد بن ن�صر بن مالك بن
ِح ْ�سل بن عامر بن ل�ؤي بن غـالب بن فـهر � :أمها ال�شمـو�س بنت قي�س بن زيد بن عمرو

الأن�صارية ،وكانت قبل النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم عند ال�سكران بن عمرو ،روت عن
النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم وعنها ابن عبا�س ويحيى بن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن
�سعد بن زرارة� ،أ�سلمت مبكة قدمي ًا وهاجرت هي وزوجها �إىل احلب�شة الهجرة الثانية،
مات زوجها هناك  ،وهي �أول امر�أة تزوجها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم بعد
خديجة وكان ذلك مبكة ،وانفردت به نحو ًا من �أربع �سنني ،وهي �سيدة جليلة ونبيلة .توفيت
يف �آخر خالفة عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه .
ومن مناقبها:

�أ  -حر�صها على البقاء يف ع�صمة النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  ،فقد وهبت يومها
يف ال َق ْ�سم لعائ�شة تقرب ًا �إليه �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم وحب ًا له ،ولتكون من زوجات النبي
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف اجلنة.
فروى البخاري ب�إ�سناده �إىل عائ�شة ر�ضي اهلل عنها�( :أنَّ �سودة بنت َز ْمعة وهبت يومها
لعائ�شة وكان النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم َيقْ�سم لعائ�شة بيومها ويوم �سودة)�(.صحيح
البخاري  :كتاب النكاح باب املر�أة تهب يومها من زوجها ل�ضرتها رقم (.)5212
ب  -متني عائ�شة �أن تكون مثل هديها وطريقتها.
روى م�سلم ب�إ�سناده �إىل عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت( :ما ر�أيتُ امر�أ ًة �أحب �إ َّ
يل �أن
�أكون يف ِم�سالخها (�أن تكون نظريتها يف كل �شيء ) من َ�س ْودة بنت َز ْمعة.)...
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 -3عائ�شة بنت �أبي بكر ال�صديق ُ :تكنى ب�أم عبد اهلل فقد �س�ألت النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم �أن تكتنى فقال اكتنى :بابن �أختك فاكتنت ب�أم عبد اهلل وهو عبد اهلل ابن
الزبري بن العوام و�أمه هي �أ�سماء بنت �أبي بكر ر�ضي اهلل عنهم جميع ًا ،و�أمها �أم رومان
بنت عومير الكنانية ،ولدت بعد البعثة ب�أربع �سنوات ،وتزوجها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم وهي بنت �ست ودخل بها وهي بنت ت�سع �سنني ،ومل يتزوج بكر ًا غريها ،وقد
نزلت براءتها من فوق �سبع �سموات ،وكانت �أحب �أزواجه �إليه من بعد خديجة ،و�أفقه ن�ساء
الأمة ي�ستفتيها �أكابر ال�صحابة.
تويف عنها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم وهي يف الثامنة ع�شرة من عمرها
وكانت وفاتها يف  17من رم�ضان �سنة 58هـ و�صلى عليها �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه ودُفنت
يف البقيع ر�ضي اهلل عنها.
انفردت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها مبجموعة من املناقب التي ذكرتها كتب ال�سنة
منها :

 -1كانت �أحب الأزواج �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،من بعد خديجة ر�ضي اهلل
عنها.
روى البخاري ب�سنده عن عمرو بن العا�ص ر�ضي اللـه عنـه (�أنَّ النبي �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم بعثه على جي�ش ذات ال�سال�سل قال :ف�أتيته فقلت �أي النا�س �أحب �إليك ؟ قال:
عائ�شة،فقلت :فمن الرجال؟ قال �أبوها�( .)...صحيح البخاري  :كتاب املغازي  ،باب غزوة
ذات ال�سال�سل ،رقم ()4358
 -2جاء جربيل عليه ال�سالم ب�صورتها �إىل الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف قطعة
من احلرير قبل زواجها.
روى ال�شيخان ب�إ�سناديهما �إىل عائ�شة ر�ضي اهلل عنه �أنها قالت :قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم (�أريتك يف املنام ثالث ليال جاءين بك امللك يف َ�س َرق ٍة من حرير
أنت هي ف�أقول �إن ُ
فيقول :هذه امر�أتك ،ف� ُ
يك هذا من عند اهلل
أك�شف عن
وجهك ف�إذا � ِ
ِ
يمُ ْ �ضه)� (.صحيح م�سلم  :كتاب ف�ضائل ال�صحابة  ،باب ف�ضائل عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي
اهلل عنها رقم (.)2438
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� -3أُنزل الوحي على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم وهو يف حلافها دون غريها
من �أمهات امل�ؤمنني .قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ... ( :يا �أم �سلمة ال ت�ؤذيني
علي الوحي يف حلاف امر�أة منكن غريها)� (.صحيح البخاري:
يف عائ�شة ف�إنه واهلل ما نزل َّ
كتاب ف�ضائل �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم باب ف�ضل عائ�شة ر�ضي اهلل عنها رقم
(.)3775
 -4نزلت �آيات من القر�آن الكرمي ب�سببها �شهد اهلل لها فيها بالرباءة مما رميت به
من الإفك والبهتان.
ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﱪ �إىل قوله تعاىل :ﱫ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﱪ (النور).

 -4حف�صة بنت عمر بن اخلطاب :وهي �أخت عبد اهلل لأبيه و�أمها زينب بنت مظعون
�أخت عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة ،تزوجها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم �سنة ثالث للهجرة بعد زوجها خني�س بن حذافة البدري املتوفى باملدينة ،وكانـت
�ص َّوامة ق ّوامةُ ،ولدت قبل البعثة بخم�س �سنني و ُتوفيت يف �شعبان �سنة  45هـ ر�ضي اهلل
عنها.
ومن مناقبها:

 -1كرثة ال�صيام والقيام وهي زوجة امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف اجلنة.
روى الطرباين ب�إ�سناده �إىل قي�س بن زيد (�أنَّ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم طلق
حف�صة تطليقة  ...فجاء النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم فدخل فتجلببت فقال النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم � :أتاين جربيل عليه ال�سالم فقال  :راجع حف�صة ف�إنها �صوامة قوامة
و�إنها زوجتك يف اجلنة) ( املعجم الكبري  365 /18رقم (.)934
 -2ملا ُجمع امل�صحف على عهد �أبي بكر ر�ضي اهلل عنه ظل عنده حتى وفاته ثم عند
عمر يف خالفته ثم �صار عند حف�صة ،ثم ا�ستعانوا به عندما جمعه عثمان ر�ضي اهلل عنه
و�أعادوه لها حتى توفيت �سنة خم�س و�أربعني باملدينة � ( .صحيح ابن حبان ".)"4506
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 - 5زينب بنت خزمية بن عبد اهلل بن عمرو بن عبد مناف بن هالل بن عامر
ابن �صع�صعة الهاللية  :كان يقال لها �أم امل�ساكني لإطعامها �إياهم والت�صدق عليهم،

ا�ست�شهد زوجها عبد اهلل بن جح�ش ب�أحد فتزوجها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
 ،وكان دخوله بها بعد حف�صة ومل تلبث معه �إال �شهرين �أو ثالثة ،ثم توفيت �سنة �أربع
للهجرة .و�إن كانت مل تذكر لها مناقب على اخل�صو�ص فيكفيها ما جاء يف حقهن على
العموم وكذلك �صالة ر�سول اهلل عليها ملا ماتت ،فتلك ف�ضيلة اخت�صت بها لأنه مل ميت يف
حياة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم من زوجاته �إال خديجة وهي ،و�صالة ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم رحمة واجبة للم�ؤمنني.
� -6أم �سلمة هند بنت �أبي �أميـة (حذيفة) املخـزومية القر�شية كان �أبوها يلقب
(زاد الركب) جلوده ،فامل�سافر معه ال يحمل زاد ًا و�أمها عاتكة بنت عامر كنانية من بني
فرا�س .تزوجها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم بعد موت زوجها �أبي �سلمة بن عبد
الأ�سد و هو ابن عمها الذي هاجرت معه �إىل احلب�شة ثم �إىل املدينة ،وقيل �إنها �أول ظعينة
(املر�أة تكون يف الهودج) دخلت املدينة ،وكانت من �أجمل الن�ساء و�أ�شرفهن ن�سب ًا .وكانت
�آخر زوجات النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وفاة فقد توفيت على الأرجح �سنة واحد و�ستني
من الهجرة.
ومن مناقبها:

 -1زواج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم منها ودعا�ؤه لها ،روى م�سلم ب�إ�سناده �إىل �أم �سلمة
( ...قالت� :أر�سل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم حاطب بن �أبي بلتعه يخطبني له
فقلت� :إنّ يل بنت ًا و�أنا غيور ،فقال� :أما ابنتها فندعو اهلل �أن يغنيها عنها ،وادعو اهلل �أن
يذهب بالغرية)�( .صحيح م�سلم كتاب اجلنائز باب ما يقال عند امل�صيبة رقم (.)918
 -2وتظهر حكمتها جلية يوم احلديبية ،ملا دعا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
ال�صحابة فقال( :يا �أيها النا�س انحروا واحلقوا .قال :فما قام �أحد قال :ثم عاد مبثلها
فما قام رجل حتى عاد مبثلها فما قام رجل .فرجع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
فدخل على �أم �سلمة فقال( :يا �أم �سلمة :ما �ش�أن النا�س ؟ ) قالت :يا ر�سول اهلل قد دخلهم
ما ر�أيت ،فال تكلمن منهم �إن�سان ًا ،واعمد �إىل هديك حيث كان ،فانحره واحلق فلو قد

خمت�صرات ا�صدارات املربة

21

فعلت ذلك فعل النا�س ذلك ،فخرج ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ال يكلم �أحد ًا حتى
�أتى هديه فنحره ثم جل�س فحلق ،فقام النا�س ينحرون ويحلقون ،وقال حتى �إذا كان بني
مكة واملدينة و�سط الطريق فنزلت �سورة الفتح�(.أخرجه البخاري  2581و�أحمد يف امل�سند
( )4/323واللفظ له) .وتلك امل�شورة دالة بو�ضوح على ما �أوتيت من عقل وح�سن تدبري
 -7زينب بنت جح�ش بن رباب بن َي ْعمر الأَ�سدي حـليف بني عبد �شم�س ،من
املهاجرات الأُول و �أمها �أميمه بنت عبد املطلب بن ها�شم عمته �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
كانت زينب ر�ضي اهلل عنها من �سادات الن�ساء دين ًا وورع ًا وجود ًا وهي �أول الأمهات حلوق ًا
بالنبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم حيث كانت وفاتها �سنة ع�شرين.
ومن مناقبها:

 -1ز َّوجها اهلل عز وجل لنبيه �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم من فوق �سبع �سموات.

ﱫﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜﮝ ﱪ (الأحزاب).

وكانت تفتخر على الزوجات فتقول( :زوجكن �أهالي ُكنَّ وزوجني اهلل تعاىل من فوق
�سبع �سموات)�( .صحيح البخاري .-كتاب التوحيد ،باب ":وكان عر�شه على املاء" رقم
(.)7420
 -2ثناء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عليها بني �أزواجه بت�صدقها و�إنفاقها يف �سبيل اهلل.
روى م�سلم ب�إ�سناده �إىل عائ�شة ر�ضي اهلل عنها (قالت :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم � :أ�سرعكن حلاق ًا بي �أطولكن يد ًا ،قالت :فكن يتطاولن �أيتهن� :أطول يد ًا.قالت:
فكانت �أطولنا يد ًا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتت�صدق)� ( .صحيح م�سلم  :حديث رقم:
( )2452كتاب ف�ضائل ال�صحابة باب ف�ضائل زينب �أم امل�ؤمنني.
 -8جويرية بنت احلارث بن �أبي �ضرار بن حبيب بن جذمية اخلزاعية
امل�صطلقية� ،سبيت يف غزاة بني امل�صطلق (ا ْلـ ُمر ْي�سيع)�سنـة خم�س �أو �ست من الهجرة،

فوقعت يف �سهم ثابت بن قي�س فكاتبها (املكاتبة  :هي �أن يتفق ال�سيد مع رقيقه "مملوكه"
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مق�سطا ف�إذا �أداه فهو حر ،فق�ضى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
على مال ي�ؤديه َّ
كتابها ،وتزوجها بعد ما كانت حتت م�سافع بن �صفوان املقتول يف املعركة نف�سها ،و�أعتق
امل�سلمون ب�سببها مئة �أهل بيت من ال�سبي فكانت من �أعظم الن�ساء بركة على قومها ،توفيت
�سنة خم�سني للهجرة.
ومن مناقبها:

 -1كانت من املكرثات للعبادة الذاكرات اهلل كثري ًا .روى م�سلم ب�إ�سناده �إىل عبد اهلل
ابن عبا�س عن جويرية ر�ضي اهلل عنها �أنَّ النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم خرج من عندها
بكرة حني �صلى ال�صبح وهي يف م�سجدها ثم رجع بعد �أن �أ�ضحى وهي جال�سة فقال :ما
زلت على احلال التي فارقتك عليها؟ قالت :نعم .قال النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم :
لقـد ُقلتُ بعدك �أربع كلمات ثالث مرات لو وزنت مبا ُق ِلت منذ اليوم لوزنتهن� :سبحان اهلل
وبحمده عدد خلقه ور�ضا نف�سه وزنة عر�شه ومداد كلماته�( .صحيح م�سلم كتاب الذكر
والدعاء باب الت�سبيح �أول النهار وعند النوم رقم (.)2726
� -2س َّماها النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم جويرية بعد ما كان ا�سمها برة.
� -9أم حبيبة رملة بنت �أبي �سفيان بن �صخـر بن حرب بن �أمية بن عبد �شم�س
الأموية� ،أمها �صفية بنت �أبي العا�ص بن �أمية ،ولدت قبل البعثة ب�سبعة ع�شر عام ًا و

�أ�سلمت مع زوجها ُعبيد اهلل بن جح�ش الأ�سدي وهاجرا �إىل احلب�شة فولدت حبيبة،
وتن�صر زوجها و�أبدلها اهلل زوج ًا خري ًا منه ر�سول اهلل �صلى
ومت�سكت بدينها ثم هاجرت َّ
اهلل عليه و�آله و�سلم  ،وهي �أقـرب ن�سائه �إليه ن�سب ًا تلتقي معه يف عبد مناف ،توفيت �سنة
44هـ.
ومن مناقبها:

� -1إكرامها فرا�ش ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم من �أن يجل�س عليه �أبوها وهو
م�شرك ملا قدم لتمديد الهدنة بني امل�سلمني وقري�ش( .انظر اخلرب يف طبقات ابن �سعد
(.)100،99/8
 -2هاجرت الهجرة الثانية �إىل احلب�شة.
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� -10صفية بنت ُحيي بن �أخطب بن �سعية من بني الن�ضري وهو من ِ�سبط الوى بن
يعقوب ثم من ذرية هارون بن عمران �أخي مو�سى عليهما ال�سالم ،كانت حتت َ�سالم بن ِم�شكم
قبل �إ�سالمها ثم خلف عليها ِكنانة بن �أبي احلقيق َف ُق ِتل يوم َخيْبرَ  ،ثم �صارت مع ال�سبي ف�أخذها
دحية الكلبي وكاتبها ،وقد و َّفى النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم كتابها ف�أعتقها وتزوجها وجعل
عتقها �صداقها .توفيت �سنة اثنني وخم�سني من الهجرة.
ومن مناقبها:
 -1زوجة نبي وابنة نبي وعمها نبي .
روى الرتمذي عن �أن�س ر�ضي اهلل عنه قال  :بلغ �صفية �أنّ حف�صة قالت :بنت يهودي ،فبكت
فدخل عليها النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم وهي تبكي ،فقال :ما يبكيك؟ قالت  :قالت يل
حف�صة � :إين ابنة يهودي .فقال النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  :و�إنك البنة نبي ،و�إنّ عمك
لنبي ،و�إنك لتحت نبي ،ففيم تفتخر عليك ؟ثم قال  :اتقي اهلل يا حف�صة (�أي �إن �أباك هارون
وعمك مو�سى و�أنت زوجتي الرتمذي رقم ()3892
 -2و�صفها النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم بال�صدق ملا قالت له يف مر�ضه (�أما واهلل يا نبي
اهلل لوددت �أنَّ الذي َ
بك بي) فتغامز بها �أزواج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم �أعبتنها فو الذي نف�سي بيده �إنها ل�صادقة) م�صنف عبد الرزاق  431 /11رقم
(.)20922
 -11ميمونة بنت احلارث بن حزن بن عامر بن �صع�صعة الهاللية و �أمها هند بنت
عوف ،تزوجت م�سعود بن عوف الثقفي ثم خلف عليها �أبو رهم بن عبد العزى ،فمات عنها،
فزوجها العبا�س  -وكيلها  -النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  ،وبنى بها ب�سرف قرب مكة ،وكانت
�آخر امر�أة تزوجها �سنة �سبع يف عمرة الق�ضاء.
ومن مناقبها:
 1ـ �شهادة النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم لها بالإميان .
عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه قال( :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  :الأخوات
م�ؤمنات ميمونة زوج النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم و�أختها �أم الف�ضل بنت احلارث و�أختها �سلمى
بنت احلارث امر�أة حـمزة و �أ�سماء بنت عمي�س �أختهن لأمهن) (امل�ستدرك .)33– 32/4
� -2سماها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ميمونة.
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روى احلاكم ب�إ�سناده �إىل ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه( :كان ا�سم خالتي ميمونة بره ف�سماها
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ميمونة) .احلديث يف �صحيح م�سلم رقم (.)2141
لقد ع�شنا بع�ض ًا من الف�ضائل العطرة لأمهات امل�ؤمنني ،فلنتخذها زاد ًا يف رحلة الأمواج
املتالطمة من ال�شبهات التي �أثريت ومازالت تثار حولهن خا�صة و�آل البيت عامة.
ويجب على بناتنا وزوجاتنا �أن يتعلمن وين�شرن ويتحلني بتلك الف�ضائل �سلوك ًا يف بيوتنا َف َي ُكنَّ
الأ�سوة احل�سنة والقدوة املثلى ،فنكون بذلك حفظنا بع�ض ًا من حقوق �أمهات امل�ؤمنني يف االحرتام
والإكرام والتوقري والتعظيم ،ومن �إكرام ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �إكرام ن�سائه.
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اإلمامان الحسن املثنى وابنه عبد اهلل
سرية عطرة وتاريخ مشرق
احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات ،وب�أمره �سار �أمر الدنيا والآخرة ،وال�صالة
وال�سالم على خري خلق اهلل ،حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�صحابته و�سلم .
�أما بعد
ف�إن من �أعظم ما تفخر به الأمة علماءها الف�ضالء ،الذين كانوا نربا�س ًا للهدى ومنار ًا
للحق ،ومنهم هذان الإمامان اجلليالن احل�سن بن احل�سن بن علي بن �أبي طالب ر�ضي
اهلل عنه وابنه عبد اهلل ،ملا لهما من مكانة فى التاريخ عند �أهل ال�سنة وغريهم ،ولأنهما
�أي�ض ًا �إمامان من �أئمة �أهل البيت الذين �أمرنا بحبهم ورعاية حقهم.
ا�سمه وكنيته ون�سبه و�أ�سرته :

هو ال�سيد ال�شريف احل�سن بن احل�سن ( املثنى لأن ا�سمه احل�سن بن احل�سن) بن علي
بن �أبي طالب بن عبد املطلب بن ها�شم القر�شي الها�شمي ابن �سبط ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و اله و�سلم �أبو حممد املدين.
�أما جده فمحمد �صلى اهلل عليه واله و�سلم خري الب�شر و�سيد العاملني و�أما �أبوه ف�سيد
�شباب �أهل اجلنة ،احل�سن ابن علي ر�ضي اهلل عنهما و�أما جده علي بن �أبي طالب ر�ضي
اهلل عنه ف�أحد الع�شرة املب�شرين باجلنة واخلليفة الرابع الرا�شد  ،وعمه احل�سني بن علي
ال�شهيد ر�ضي اهلل عنهما� ،سيد �شباب �أهل اجلنة وعم �أبيه جعفر بن �أبي طالب (الطيار)،
ال�سيد ال�شهيد وعم جده علي ر�ضي اهلل عنه حمزة بن عبد املطلب ر�ضي اهلل عنه �سيد
ال�شهداء.
�أما جدته �أم �أبيه فهي فاطمة بنت حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب� ،سيدة ن�ساء
العاملني.
�أما �أ ّمه فهي خوله بنت منظور الفزارية.
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�إخوته :

كان له ر�ضي اهلل عنه عدد من الإخوة منهم  :زيد ،وطلحه ،و�أبو بكر وعبد اهلل وقد
قتلوا مع عمهم احل�سني ال�شهيد يف كربالء ،ر�ضي اهلل عنهم جميع ًا ،وجنا احل�سن بن
احل�سن من تلك املعركة بوا�سطة ابن عم �أمه �أ�سماء بن خارجة الفزاري الذي حماه وكان
ابن عم �أمه(.انظر تهذيب التهذيب .)230 /2
ومن �إخوته �أي�ض ًا  :عمرو ،وعبد الرحمن ،واحل�سن ،وحممد ،ويعقوب ،و�إ�سماعيل،
وعمر ،وحمزة ،وما بقي من عقب احل�سن بن علي ر�ضي اهلل عنهما �إال ما كان من ذرية
احل�سن املثنى وزيد بن احل�سن� ( .سري �أعالم النبالء . )229 /3
وللح�سن املثنى ر�ضي اهلل عنه �إخوة من �أمه خولة بنت منظور الفزارية ،وهم �إبراهيم،
وداود ،و�أم القا�سم � .أبناء حممد بن طلحة بن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنه امللقب با�سم (حممد
ال�سجاد)� ،إذ �أنه بعد �أن ا�ست�شهد يف وقعة اجلملَ ،خ َل َف علي زوجته احل�سن بن علي ر�ضي
اهلل عنهما ( تاريخ دم�شق .)55/15
زوجاته و�أبنا�ؤه ر�ضي اهلل عنه - :
فاطمة بنت احل�سني  :وزوجها �إياه عمه احل�سني ال�شهيد ر�ضي اهلل عنه وله منها

ثالثة ذكور وابنتني ،عا�شت نحو ًا من ت�سعني عام ًا ولها رواية يف كتب احلديث وكانت ثقة
( تقريب التهذيب .)8652
�أم الف�ضل بنت حممد بن علي و�أم مو�سى بنت عمر بن علي  :ابنتا عمه تزوجهما
يف ليل ٍة واحدة ،فاحتار ن�ساء بني ها�شم �أين يذهنب (.الطبقات الكربى لأبن �سعد
.)319 /5
رملة بنت �سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوية � :أبوها �أحد الع�شرة املب�شرين
باجلنة ،ال�صحابي اجلليل �سعيد بن زيد ر�ضي اهلل عنه ُولد له منها حممد وبه كان ُيكنى،
ويف هذا تظهر م�صاهرة جديدة بني �أهل البيت وال�صحابة وما يف ذلك من دالل ٍة على
املحبة والتواد.
�أما حبيبة  :فهي �أم ولد رومية ،له منها داود وجعفر .

خمت�صرات ا�صدارات املربة

27

حمنته ر�ضي اهلل عنه-:

�أول ما ذكر من محِ َ ِنه � :شهوده ر�ضي اهلل عنه معركة ّ
الطف امل�أ�ساوية ومقتل ع ّمه
احل�سني مع كوكبة �شريفة من �أهل البيت وغريهم ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني وتقبلهم فى
ال�شهداء وجنا ر�ضي اهلل عنه ،لأنه ا�ست ُْ�صغر ،وقيل كما �سبق ّ
تدخل خاله �أ�سماء بن خارجة،
و�أطلق �سراحه وعاجله من جراحه ،وقيل ملر�ضه .
�صي �أبيه
ومن َ
حم ِنه ر�ضي اهلل عنه ما جاء فى تاريخ الإ�سالم الذهبي( .كان احل�سن َو ّ
وو ّ
يل �صدقة علي فقال له احلجاج يوم ًا وهو ي�سايره فى موكبه باملدينة� ،إذ كان �أمري املدينة
علي ،معك يف �صدقة علي ف�إنه عمك وبقية �أهلك قال  :ال �أغري �شرط
� :أدخل عمك عمر بن ّ
علي و�أدخل فيها من مل يدخل قال � :إذ ًا �أدخله معك ،ف�سافر على عبد امللك فرحب به
وو�صله وكتب له احلجاج كتاب ًا ال يجاوزه) ف�أجناه اهلل من بط�ش احلجاج وجربوته.
ومما تعر�ض له ر�ضي اهلل عنه ،ما ذكره ابن ع�ساكر فى تاريخ دم�شق (�أنّ عبد امللك
بن مروان كتب �إىل عامله باملدينة ه�شام بن �إ�سماعيل �أنه بلغني �أن احل�سن بن احل�سن
يكاتب �أهل العراق ،ف�إذا جاءك كتابي هذا ف�إبعث �إليه .فلي�ؤت به ،قال  :فجيء به �إليه
و�شغله �شيء ،قال  :فقام �إليه علي بن احل�سني فقال  :يا ابن عم ،قل :كلمات الفرج (ال �إله
�إال اهلل احلليم الكرمي ال �إله �إال اهلل العلي العظيم� ،سبحان اهلل رب ال�سماوات ال�سبع ورب
العر�ش العظيم ،احلمد هلل رب العاملني ،قال :فخال للآخر وجهه فنظر �إليه فقال � :أرى
وجه ًا قد ُق�شب (�أي �أفرتى عليه) بكذبةَ ،خلُّو �سبيله ولرياجع فيه �أمري امل�ؤمنني) وهكذا
�أجنى اهلل هذا العبد ال�صالح بالدعاء املخل�ص هلل رب العاملني ،والإلتجاء �إليه وحده ال
�شريك له  .ف�إن (الدعاء هو العبادة) (حديث رواه �أبو داود برقم  )1479وفيه العالقة
علي بن احل�سني واحل�سن املثنى ،وكيف ال وهما �أبناء َّعم وا�شرتكا جميع ًا فى
احلميمة بني ّ
علي بن
معركة الطف ،وهما من القلة التي جنت ،وقد كانوا �أ�صهار ًا فعنده فاطمة �أخت ّ
احل�سني وعند علي بن احل�سني �أخت احل�سن املثنى �أم عبد اهلل .
وفاته ر�ضي اهلل عنه:

توفى ر�ضي اهلل عنه �سنة 97هـ على �أ�صح الأقوال وله ب�ضع وخم�سون �سنة ،فلما حملت
علي دينه فحمله وهو
جنازته اعرت�ض غرما�ؤه ل�سريره فقال �إبراهيم بن حممد بن طلحةَّ :
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ظهر ما بني �أهل البيت و�أبناء ال�صحابة من �ألفة وحمبة
�أربعون �ألف ًا وهذا م�شهد جديد ُي ِ
حتى املمات.
ونود �أن ننبه هنا �أن ما ن�سب �إىل الوليد بن عبد امللك �أنه ّ�سم احل�سن املثنى غري
�صحيح ،لأن وفاة احل�سن املثنى بعد وفاة الوليد بن عبد امللك� ،إذ كانت وفاته  96هـ ووفاة
احل�سن  97هـ وقد علمنا �أن زينب بنت احل�سن كانت زوج ًا للوليد بن عبد امللك ،رحم اهلل
احل�سن املثنى ،ورزقنا حبه وحب امل�ؤمنني �أجمعني.

عبد اهلل بن الحسن املثنى
على منوال آبائه
ا�سمه وكنيته ون�سبه و�أ�سرته:

هو ال�سيد ال�شريف الفا�ضل عبد اهلل بن احل�سن بن احل�سن بن علي بن �أبي طالب
الها�شمي القر�شي ابن �سبط ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أبو حممد الها�شمي
املدين امللقب باملح�ض ( مبعنى اخلال�ص وقيل �سمي بذلك لأن �أباه و�أمه ها�شميان) �أبو
حممد املدين .
ف�ضله وعلمه :

قال الواحدي  :كان من ال ُع َّباد وكان له �شرف وعار�ضة وهيبة ول�سان ( تاريخ الإ�سالم
�ص.)191
ويف تقريب التهذيب البن حجر :ثقة جليل ،مات �أوائل خم�س و�أربعني ومائة وهو ابن
خم�س و�سبعني �سنة (برقم .)3274
مكانة �أبي بكر وعمر وعثمان ر�ضي اهلل عنهم عند عبد اهلل بن احل�سن
ر�ضي اهلل عنه :

كان للخلفاء الرا�شدين وال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم عند عبد اهلل بن احل�سن املكانة
العظيمة ك�سائر �أهل بيته ر�ضي اهلل عنهم ،فمن ذلك مارواه احلافظ ابن ع�ساكر عن
�أبي خالد الأحمر قال � :س�ألت عبد اهلل بن احل�سن عن �أبي بكر وعمر فقال �َ :ص َّلى اهلل
عليهما وال َ�ص َّلى على من مل َّ
ي�صل عليهما ( تاريخ دم�شق  )255 /29و�أي�ض ًا فيه �أنه قال :
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"�إنهما ليعر�ضان على قلبي ف�أدعو اهلل لهما� ،أتقرب به �إىل اهلل عز وجل " ويف تاريخ دم�شق
�أي�ض ًا �أن حف�ص بن قي�س �س�أل عبد اهلل بن احل�سن عن امل�سح على اخلفني فقال  :ام�سح،
فقد م�سح عمر بن اخلطاب فقال� :إمنا �أ�س�ألك �أنت �أمت�سح ؟ فقال  :ذلك �أعجز لك حني
�أخربك عن عمر وت�س�ألني عن ر�أيي فعمر كان خري ًا مني ،ومن ملئ الأر�ض مثلي ،قلت  :يا
�أبا حممد �إنّ نا�س ًا يقولون �إنّ هذا منكم تقية ،فقال يل  :ونحن بني القرب واملنرب  :اللهم
ال�سر والعالني َة فال ت�سمعنَّ قول �أحد بعدي ثم قال  :هذا الذي يزعم �أنّ
�إن هذا قويل يف َّ
أمر فلم ُي ْن ِف ْذ ُه فكفى بهذا
علي ًا كان مقهور ًا و�أنّ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أمره ب� ٍ
أمر
علي ،ومنق�صة �أن يزعم قوم �أنّ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أمره ب� ٍ
�إزرا ًء على ّ
مل ُين ِفذ ُه ( .تاريخ دم�شق  ،)256 /29وجاء �أي�ض ًا يف تاريخ دم�شق عن حممد بن القا�سم
�ألأ�سدي �أبو �إبراهيم قال ر�أيت عبد اهلل بن احل�سن بن احل�سن بن علي ذكر قتل عثمان،
فبكى حتى ب ّل حليته وثوبه ( . )256 / 29
حمنته ر�ضي اهلل ووفاته :

ابتد�أت املحنة يف عهد �أبي العبا�س ال�سفاح فغ�ض الطرف ،و�سكت عن الأمر ولكن �أبا
جعفر املن�صور ،جرى على يديه �سجن عبد اهلل بن احل�سن واحل�سن املثلث و�إبراهيم،
و�سجن مع عبد
لإجبار ابني عبد اهلل  :حممد و�إبراهيم اللذين �أرادا اخلروج على دولتهُ ،
اهلل �أخوه لأمه حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن عثمان ابن عفان امللقب بالديباج ،وقد كانت
وفاتهم �سنة  145هـ يف ال�سجن وكان ُع ْم ُر عبد اهلل �إذ ذاك � 75سنة ر�ضي اهلل عنه .وها
هو ابن كثري ي�سوق لنا الق�صة امل�أ�ساوية فقال رحمة اهلل � ":أ ًلح املن�صور على عبد اهلل يف
طلب ولديه فغ�ضب عبد اهلل من ذلك وقال  :واهلل لو كانا حتت قدمي ما دللتك عليهما،
فغ�ضب املن�صور و�أمر ب�سجنه ،و�أمر ببيع رقيقه و�أمواله ،فلبث يف ال�سجن ثالث �سنني،
و�أ�شاروا على املن�صور بحب�س بني ح�سن عن �آخرهم فحب�سهمَ ،و َج َّد يف طلب �إبراهيم
وحممد جد ًا ،هذا وهما يح�ضران احلج ،يف غالب الأوقات ،وال ي�شعر بهما من ينم عليهما
وهلل احلمد ،واملن�صور يعزل نائبا عن املدينة ويويل عليها غريه ،ويحر�ضه على �إم�ساكهما
والبحث عنهما ،وبذل الأموال يف طلبهما ،وتعجزه املقادير عنهما ملا يريده اهلل عز وجل.
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وقد واط�أهما على �أمرهما �أمري من �أمراء املن�صور يقال له �أبو الع�ساكر خالد بن
ح�سان ،فعزموا فى بع�ض احلجات على الفتك باملن�صور بني ال�صفا واملروة فنهاهم عبد
اهلل بن احل�سن ل�شرف البقعة ،وقد �أطلع املن�صور على ذلك وعلم مبا مالأهما ذلك الأمري،
فعذبه حتى �أقر مبا كانوا متال�ؤوا عليه من الفتك به ،فقال :وما الذي �صرفكم عن ذلك
فقال  :عبد اهلل بن احل�سن ،نهانا عن ذلك ف�أمر به اخلليفة فغيب فى الأر�ض فلم يظهر
حتى الآن ،وقد ا�ست�شار املن�صور من يعلم من �أمرائه ووزرائه من ذوي الر�أي فى �أمر ابني
عبد اهلل بن احل�سن ،وبعث اجلوا�سي�س والق�صاد فى البالد فلم يقع لهما على خرب ،وال
ظهر لهما على عني وال �أثر ،واهلل غالب على �أمره ،وقد جاء حممد بن عبد اهلل بن ح�سن
�إىل �أمه فقال  :يا �أمه �إين قد �شفقت على �أبي وعمومتي ،ولقد هممت �أن �أ�ضع يدي فى
يد ه�ؤالء ،لأريح �أهلي فذهبت �أمه �إىل ال�سجن فعر�ضت عليهم ما قال ابنها فقالوا  :ال وال
كرامة بل ن�صرب على �أمره ،فلعل اهلل يفتح على يديه خريا ،ونحن ن�صرب وفرجنا بيد اهلل
�إن �شاء فرج عنا و�إن �شاء �ضيق ،ومتال�ؤوا كلهم على ذلك ر�ضي اهلل عنهم.
�شبهات وردود:

ال�سيدان ال�شريفان من القدح بهما �أو الطعن
ك�أي ع َل ٍم من الأعالم مل يخل هذان َّ
عليه َّما حل�سد �أو هوى �أو جهل ،ونبد�أ �أو ًال مبا �أثري على احل�سن املثنى ثم نثني بابنه عبد
اهلل رحمهما اهلل.
اتهم احل�سن املثنى ر�ضي اهلل عنه ب�أمور منها:

� -1أنه �سب علي بن احل�سني ر�ضي اهلل عنهما ،فهو مقدوح يف عدالته عندهم ،كما
زعموا
ُ -2ن�سب �إىل جعفر بن حممد ال�صادق ر�ضي اهلل عنه �أنه قال عنه� :أ ّنه �أوىل باليهودية،
و�أنه ي�شرب اخلمر !! و�أنه قال عنه ( :لو توفى احل�سن بن احل�سن بالزنا و�شرب اخلمر
والربا كان خري ًا مما توفى عليه).
هذا جممل لالتهامات املوجهة زور ًا وبهتان ًا لهذا الإمام اجلليل ،واجلواب عن هذا �أنّ
احلادثة املروية يف اخلالف بينه وبني علي بن احل�سني كما رواها املفيد وهو من علماء
الأمامية كالتايل:
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�أخربين �أبو حممد احل�سن بن حممد قال  :حدثني جدي قال  :حدثني حممد بن
جعفر وغريه قالوا  :وقف على علي بن احل�سني عليهما ال�سالم رجل من �أهل بيته ف�أ�سمعه
و�شتمه ،فلم يكلمه ،فلما ان�صرف قال جلل�سائه ( :قد �سمعتم ما قال هذا الرجل ،و�أنا
�أحب �أن تبلغوا معي �إليه حتى ت�سمعوا ردي عليه ) قال  :فقالوا له  :نفعل ،ولقد كنا نحب �أن
تقول له ونقول له ،قال  :ف�أخذ نعليه وم�شى وهو يقول ﱫ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱪ (�آل عمران .) 134 :

فعلمنا �أنه ال يقول له �شيئ ًا ،قال  :فخرج �إلينا متوثب ًا لل�شر ،وهو ال ي�شك �أنه �إمنا جاءه
ُمكافئ ًا له على بع�ض ما كان منه ،فقال له علي بن احل�سني عليهما ال�سالم ( :يا �أخي �إنك
كنت قد وقفت علي �آنف ًا فقلت وقلت ،لئن كنت قلت ما فيَّ ف�أ�ستغفر اهلل منه ،و�إن كنت
قلت ما لي�س َّيف فغفر اهلل لك ) قال  :فقبل الرجل ما بني عينيه وقال  :بل قلتُ فيك ما
لي�س فيك ،و�أنا �أحق به.قال الراوي للحديث  :والرجل هو احل�سن بن علي ( يعني احل�سن
املثنى) (الإر�شاد للمفيد .)146 -145 /2
علي بن احل�سني وابن عمه احل�سن املثنى
واجلواب �أن يقال  :هب �أنه ثمة خالف بني ّ
�أي�ستوجب ذلك �إ�سقاط الرجل نهائي ًا ؟!
ثم �إنّ الرواية املذكورة – على فر�ض �صحتها – تذكر �أنهما ت�صاحلا و�أنّ احل�سن قد
اعتذر من ابن عمه وق ّبل ما بني عينيه – �أي�صح بعد هذا كله �أن ُي�شنع عليه! بل و ُيتَنا�سى ما
بني الإمامني من قرابة �إذ �أنهما �أبناء عمومة و�أ�صهار ! كما �أ�شرنا �سابق ًا وا�شرتكا جميع ًا
يف معركة َّ
الطف �أفلأجل خ�صومة عار�ضة – على فر�ض وقوعها ن�سقط �إمام ًا من �أهل
حمب للحق ولأهل احلق.
وع َلم ًا من النبالء؟! �إنّ مثل ذلك ال يليق مبن�صف ٍ
البيتَ ،
ونقل الت�سرتي عن �صاحب االحتجاج (عن ابن �أبي يعفور قال :لقيت �أنا واملعلى
بن خني�س احل�سن بن احل�سن فقال  :يا يهودي ف�أخربنا مبا قال فينا جعفر بن حممد
– عليهما ال�سالم – فقال  :هو واهلل �أوىل باليهودية منكما ! �إن اليهودي من �شرب اخلمر .
وعنه – عليه ال�سالم – قال ( :لو تويف احل�سن بن احل�سن على الزنا والربا و�شرب اخلمر،
كان خري ًا مما تويف عليه ) انتهي النقل عن قامو�س الرجال (. )214 /3
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و َن ُّرد هذا بالقول �أو ًال :

ف�إن روايات الطرب�سي يف كتاب " االحتجاج " وردت بال �إ�سناد كما �صرح هو بنف�سه يف
مقدمة كتاب ،و�أهمية الإ�سناد عند �أمة الإ�سالم ال تخفى ،فقد كان عبد اهلل بن املبارك
يقول  ( :الإ�سناد من الدين ولوال الإ�سناد لقال من �شاء ما �شاء ! ).
هذا ونحن نعلم �أن احل�سن املثنى ثقة م�أمون (الإر�شاد للمفيد  )23/2ف�أين هذه
الأو�صاف من الورع والدين؟
ثم �إنه من املعلوم ب�أن الإمام احل�سن املثنى قد تويف �سنة �سبع وت�سعني ،و�أين ذلك من
زمان ال�صادق الذي مبد�ؤه �سنه  116؟ (قامو�س الرجال) .
و�أي�ض ًا ف�إن جعفر ال�صادق ر�ضي اهلل عنه ينزه عن �أن ين�سب رج ًال من �أفا�ضل �أهل
البيت �إىل اليهودية� ،أو القذف ب�شرب اخلمر� ،أو ميتة ال�سوء ملجرد االختالف معه .
ورد الت�سرتي القول ب�شرب اخلمر ( ب�أنه النبيذ الذي ُخ ّمر عند �أئمتنا عليهم ال�سالم
ويحله غريهم الأكرث ) ( قامو�س الرجال . )215 /3
�أما الإمام عبد اهلل بن احل�سن فكان له الن�صيب الأعظم من الطعون نلخ�صها فيما
يلي :
التهمة الأوىل:

 �أنه يدعي �أن �سيف ر�سول اهلل عنده و�أن جعفر ال�صادق ر�ضي اهلل عنه ك ّذبه.فقد روى ال�صفار يف "ب�صائر الدرجات" عن �سليمان بن هارون قال  :قلت لأبي عبد
اهلل علية ال�سالم � :إن العجابية يزعمون �أن عبد اهلل بن احل�سن يزعم �أن �سيف النبي
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم عنده لقد كذب ! واهلل ما هو عنده وال ر�آه �أبوه �إال �أن يكون ر�آه
عند علي بن احل�سني عليهما ال�سالم و�إن �صاحبه ملحفوظ وال يذهنب ميين ًا و�شما ًال ف�إن
الأمر وا�ضح.
التهمة الثانية :

�أنه يقول �إن الإمامة ت�صلح يف قري�ش و�أن علي ًا مل يكن �إماما فقد روى ال�صفار يف
"ب�صائر الدرجات" عن حممد بن م�سلم �أن الإمام جعفر ال�صادق ذكر �أن عبد اهلل بن
احل�سن كان يقول يف �أبيه علي بن �أبي طالب عليه ال�سالم �إنه مل يكن �إمام ًا حتى خرج
و�أ�شهر �سيفه  .و�إمنا ت�صلح يف قري�ش – يعني الإمامة .

خمت�صرات ا�صدارات املربة

33

فنقول رد ًا على هذه التهم م�ستعينني باهلل:

�أما الروايات التي يطعن بها جعفر ال�صادق يف ابن عمه عبد اهلل بن احل�سن وابن
عمتهم فاطمة بنت احل�سني ف�أمر م�ستبعد ،وهم �أجل من ذلك �إن �شاء اهلل ويدل يف ذلك
ما يف بحار الأنوار (�إن �أبا عبد اهلل جعفر بن حممد عيهما ال�سالم كتب �إىل عبد اهلل بن
احل�سن حني حمل هو و�أهل بيته يعزيه عما �صار �إليه :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم� ،إىل
اخللف ال�صالح والذرية الطيبة من �أخيه وابن عمه .
�أما بعد  :فلئن كنت قد تفردت �أنت و�أهل بيتك ممن حمل معك مبا �أ�صابكم ما انفردت
باحلزن والغيظ والك�آبة و�أليم وجع القلب دوين ،ولقد نالني من ذلك من اجلزع والقلق
وحر امل�صيبة مثل ما نالك ،ولكن رجعت �إىل ما �أمر اهلل عز وجل به املتقني من ال�صرب
وح�سن العزاء )...
فرتى هذه الر�سالة تفي�ض بالود بينهم واملحبة والن�صح ال�صادق ،ويف رواية �أخرى �أنه
بكى حتى عال �صوته (بحار الأنوار  )205/ 47ثم على فر�ض �صحة الروايات ،فاخلالف
بينهما وارد ،وهذا ال ي�سقط �أي ًا منهما ،بل ك ٌل له ف�ضيلة وقرابة بر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم ،فينبغي �أن نغ�ض الطرف عن املثالب ،هذا �إذا ثبتت فكيف بها وهي غري
ثابتة.
�أما قول عبد اهلل بن احل�سن �أنّ الإمامة ت�صلح يف قري�ش ،فهذا ي�ؤيده حديث النبي
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم (الأئمة من قري�ش ) (م�سند �أحمد  )19792وحديث ( النا�س
تبع لقري�ش يف هذا ال�ش�أن ) ( البخاري كتاب املناقب  )3305وغريهما من الأحاديث التي
ن�صت �صراحة على �أنّ اخلالفة لقري�ش ف�أي عار على هذا الإمام يف �أن يتبع الأحاديث
ال�صحيحة ال�صريحة يف �أنّ اخلالفة يف قري�ش� ،أما �إمامة علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل
عنه فمن املعلوم ب�أنها كانت ببيعة النا�س له ر�ضي اهلل عنه .و�أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي
طالب ر�ضي اهلل عنه �أهل للخالفة وال ريب وخالفته معدودة كخالفة را�شدة ُي�ستهدى
و ُي�ستنار بقيمها الأخالقية وال�سيا�سية.
كل ما طرحه الإمام عبد اهلل هو �أنّ عليا ر�ضي اهلل عنه مل يكن من�صو�ص ًا عليه من
اهلل تعاىل ،و�إمنا �إمامته ثبتت ببيعة النا�س له ،ومتكنه من �إقامة اجلهاد واحلدود واحلج
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و�أحكام الدين ،و�إال ف� ّأي م�صلحة يف �إمامة من ال يقيم ذلك ،وعليه �إذ ًا فال حرج على عبد
اهلل بن احل�سن بل ال�صواب ما قاله ر�ضي اهلل عنه .
و�أخري ًا بعد هذا الت�صفح يف �سرية هذين الإمامني الفا�ضلني اجلليلني يظهر لنا جلي ًا
نتيجة لي�ست باجلديدة ،ولكنها ت�أكيد جديد على املودة ال�صادقة بني �آل النبي الأخيار
و�صحابته الأطهار ومعرفتهم لف�ضل بع�ضهم وثنائهم على بع�ض برز ذلك هنا عن طريق
الثناء وامل�صاهرة .
وظهر �أي�ض ًا رد هذين الإمامني للغلو ،وبراءتهم وقد جاء الرد موجز ًا ،لكنه �إن �شاء
اهلل كافي ًا يف الذب عن هذين ال َعلمني اجلليلني والرد على من حاول �أن ينق�ص من هذين
الإمامني �أو �أن يطعن بهما ن�س�أل اهلل العظيم رب العر�ش العظيم �أن يهدينا و�إخواننا
امل�سلمني �سواء ال�سبيل �إنه ويل ذلك والقادر عليه ..
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فاطمة بنت الحسني
درة فواطم أهل البيت
�إن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ،ونعوذ باهلل من �شرور �أنف�سنا ومن �سيئات
�أعمالنا ،من يهده اهلل فال م�ضل له ،ومن ُي�ضلله فال هادي له.
و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ،و�أ�شهد �أن حممد ًا عبده ور�سوله.
ف�إنَّ لأَهل بيت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم حق ًا واجب ًا علينا ،بعد حمبتهم
ومواالتهم؛ اتباع ًا لو�صية ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم فيهم واقتدا ًء بنهج
ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم جتاههم وعم ًال ب�أَخالق التابعني وتابعيهم من �أهل الدين
واملروءة فقد اخرتتُ �شخ�صي ًة ق َّلما َت َع َّر�ض لها العلماء تف�صي ًال ،ف�أردتُ �أن �أُعبق الأذهان
النبوي�.إِنها فاطمة بنت احل�سني بن
أريج من عطر النبوة ،و�شذى ب�ضع ٍة من �أهل البيت
ّ
ب� ٍ
علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني  -التابعية اجلليلة املحدثة واملربية الفا�ضلة
ال�صابرة املحت�سبة �أجرها يف �صربها وعنائها يف رعاية �أبنائها عند اهلل عز وجل فمع
َّ
ال�صدور ،وتلذ
هذه ال�شخ�صية �سوف ن�سرت ِو َح من ِعطرها و�سريتها الزكية ما تن�شرح له ُّ
الأفئدة ،وتطمئن القلوب.
ا�سمها ون�سبها:

هي فاطمة بنت احل�سني بن علي بن �أبي طالب بن عبد املطلب بن ها�شم بن عبد
مناف.
دُرة الفواطم بعد جدتها فاطمة الزهراء بنت �سيد الب�شر �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم،
وب�ضعة ر�سول اهلل وريحانته احل�سني ال�شهيد ر�ضي اهلل عنه ونفح ٌة من طلحة اخلري
واجلود ،ووارثة ا ُ
حل�سن والعلم والأدب من �أمهاتها وجداتها� ،سليلة الن�سب الكرمي ِمن
�أكرم �أهل بيت النبوة �آبا ًء و�أمهات و�أعمام ًا و�أخوا ًال و�أزواج ًا و�أبنا ًء و�أحما ًء
ٌ
رفيع :
كرمي
بيت
ٌ
ون�سب ٌ
ٌ

قلما جتد امر�أ ًة جتمع هذا الن�سب ال�شريف.
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ف�أبوها :احل�سني بن علي بن �أبي طالب بن عبد املطلب بن ها�شم ريحانة ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم.
و�أمها� :أم �إ�سحاق بنت طلحة بن عبيد اهلل بن عثمان بن عمرو بن كعب بن �سعد بن
تيم بن ُمرة.
مولدها ووفاتها:

مل حتدد ُكتب التاريخ وال�سري زمن مولدها ،لكن يظهر �أن مولدها كان بني �سنتي 51
�إىل  53هـ
لطائف من �أخالقها:

حكمتها وعدلها وزهدها :ومن دالئل حكمتها وعدلها ما رواه ابن ع�ساكر ب�سنده عن
عبيد اهلل بن احل�سني بن عبيد اهلل �أن «فاطمة بنت احل�سني �أعطت ولدها من ح�سن بن
ح�سن مورثها من ح�سن بن ح�سن ،و�أعطت ولدها من عبد اهلل بن عمرو مرياثها من
عبد اهلل بن عمرو ف َو َجد ( �أي غ�ضب) ولدها من ح�سن بن ح�سن يف �أنف�سهم من ذلك؛ لأن
بني�ِ ،إين كرهتُ �أنْ يرى �أحدكم �شيئ ًا
ما ورثت من عبد اهلل بن عمرو �أكرثْ ،
فقالت لهم :يا ّ
من مال �أبيه بيد �أخيه؛ فيجد يف نف�سه؛ فلذلك فعلتُ ذلك» ( تاريخ دم�شق .)74/ 18
فرقت ما ورثته على �أبنائها يف حياتها وفيه
وهذا دليل زهدها عن الدنيا وما فيها �أن ْ
�أي�ض ًا من حكمتها ورجاحة عقلها ما ال ت�صل ِ�إليه ن�ساء ع�صرنا.
حيا�ؤها:
كانت فاطمة ر�ضي اهلل عنها �شديدة احلياء فقد روى ابن ع�ساكر ب�سنده عن �أحمد بن
دخلت
علي «وفاطمة بنت احل�سني ْ
عبد اهلل بن عبد الرحيم قال يف ت�سمية ولد احل�سني بن ّ
الكلبي :كان عندي
مع قواعد قومها على ه�شام بن عبد امللك قدمته املدينة فقال للأبر�ش
ّ
البارحة قواعد قومي فما كان فيهن �أخفر( تدل على �شدة احلياء) وال �أحيا من فاطمة
بنت احل�سني»( ( .تاريخ دم�شق )70/15
در ٌر من �أقوال العلماء يف فاطمة بنت احل�سني ر�ضي اهلل عنها:

قال عنها ابن كثري الدم�شقي «ت774هـ» يف معر�ض كالمه عن �أحد الأحاديث التي
علي بن �أبي طالب وهي �أخت زين العابدين
روتها ... « :و�أما فاطمة بنت احل�سني بن ّ
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فحديثها م�شهور ،روى لها �أهل ال�سنن الأَربعة ،وكانت فيمن قدم بها مع �أهل البيت – بعد
مقتل �أبيها – �إىل دم�شق وهي من الثقات  (.»...البداية والنهاية .)81/6
وترجم لها ابن ِحبان «ت354هـ» يف «الثقات» فقال« :فاطمة بنت احل�سني بن علي
بن �أبي طالب :تروي عن �أ�سماء بنت عمي�س روى عنها مو�سى اجلهني ،ماتت وقد قاربت
الت�سعني �سنة ( الثقات  300/5رقم .)4947
وقال عنها ابن حجر الع�سقالين «ت852هـ»« :فاطمة بنت احل�سني بن علي بن �أبي
علي :ثقة من الرابعة ماتت بعد
طالب الها�شمية املدنية ،زوج احل�سن بن احل�سن بن ّ
املائة وقد �أَ�سنت »(.ابن حجر التقريب  751 /1رقم  .)8652وقد ترجم لها ابن حجر
الع�سقالين ترجم ًة وافي ًة يف كتابه «تهذيب التهذيب» (.تهذيب التهذيب  469 /12ترجمة
رقم .)2862
الزواج امليمون:
روى ابن ع�ساكر ب�سنده وغريه ب�أ�سانيد خمتلفة �أن احل�سن بن احل�سن ملا خطب �إِىل
علي قال له احل�سني ر�ضي اهلل عنه :يا بن �أخي ،لقد انتظرتُ هذا منك
عمه احل�سني بن ّ
و�سكينة فقال :اخرت،
انطلق معي ،فخرج به حتى �أدخله منزله ،ثم �أخرج ِ�إليه بنتيه فاطمة ُ
فاختار فاطمة ،فزوجه ِ�إياها فكان ُيقال� :إن امر�أة ُ�سكينة مردودتها ملنقطعة ا ُ
حل�سن».
(تاريخ دم�شق .)74/14 /
ويف رواية �أخرى �أن احل�سن «املثنى» ا�ستحى فاختار له احل�سني ر�ضي اهلل عنه فاطمة
وقال« :قد زوجتك فاطمة ف�إنها �أ�شبه النا�س ب�أمي فاطمة بنت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم»( .عمدة الطالب �ص.)165
وكان هذا التزويج يف ال�سنة التي ا�ست�شهد فيها احل�سني� ،أي �سنة واحد و�ستني من
الهجرة ،ولي�س من �شك �أن عبارة احل�سني ر�ضي اهلل عنه «ف�إنها �أ�شبه النا�س ب�أمي فاطمة»
دليل على مكانة فاطمة بنت احل�سني يف نف�س �أبيها ،وال يراد بال�شبه هنا املظهر فهذا لي�س
بالزم ،وجاز �أن جتمع بني الأمرين :ال�شبه يف ا ُ
واخل ْلقة.
خل ُلق ِ
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�أبناء فاطمة-:
�أوال من احل�سن املثنى:
عبد اهلل «املح�ض» ابن احل�سن «املثنى»�أكرب ولد ال�سيدة فاطمة بنت احل�سني ،وكنيته �أبو
حممد وقيل �أبو جعفر ولقبه «املح�ض» لأن �أباه و�أمه ها�شميان وهما �أبناء عم .وكان عبد اهلل
املح�ض من �أهل العلم والتقى والورع
احل�سن «املثلث»:

ال�سبط ولقبه «املثلث» ،له رواية يف احلديث عن �أبيه
هو احل�سن بن احل�سن بن احل�سن ِّ
و�أمه ،وروى عنه ف�ضيل بن مرزوق ،وعمر بن �شبيب ،وحممد بن �أبي �سارة وكان ممن تويف
ثمان و�ستني �سنة.
يف ال�سجن مع �إِخوته من بني احل�سن املثنى وكان عمره عند وفاته ٍ
�إبراهيم «الغمر»  :هو �إبراهيم بن احل�سن «املثنى» �أحد الإخوة الثالثة التي �أمهم
فاطمة بنت احل�سنيُ ،لقب بالغمر لكرثة جوده ،وكنيته �أبو احل�سن ،و ُيقال �أبو �إ�سماعيل
وكان ي�شبه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،وهو من �ضمن َمنْ حب�سهم املن�صور
وعذبهم ،وتويف يف ال�سجن معهم �سنة مئة وخم�س و�أربعني ،وكان عمره ت�سع ًا و�ستني �سنة.
ومن بنات احل�سن «املثنى» من فاطمة بنت احل�سني زينب و�أم كلثوم
�أما �أبناء فاطمة بنت احل�سني من عبد اهلل بن عمرو بن عثمان بن عفان منهم:
حممد «الديباج» ،والقا�سم ،ورقية.
فمحمد بن عبد اهلل بن عثمان بن عفانُ ،لقب بالديباج حل�سن وجهه وهو �أخو عبد اهلل
املح�ض واحل�سن املثلث و�إبراهيم الغمر لأمهم.
وكان حممد هذا بار ًا ب�أخيه عبد اهلل «املح�ض».روى اخلطيب البغدادي عن عبد اهلل
ابن احل�سن «املثنى» �أَنه قال�« :أبغ�ضتُ حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن عثمان �أيام ُولد
بغ�ض ًا ما �أبغ�ضته �أحد ًا قط فلما كرب وبرين �أحببته حب ًا ما �أحببته �أحد ًا قط» (.تاريخ بغداد
.)276 /3
�شبهات وردود :

�أقر ُجل العلماء زواج فاطمة بنت احل�سني ر�ضي اهلل عنها من عبد اهلل بن عمرو بن
عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه من �أهل ال�سنة وغريهم .لكن �شذ بع�ض العلماء ف�أنكروا
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لعلل واهية ُ
و�شبه ال �أ�سا�س لها من ال�صحة فهذا علي حممد علي دخيل يف
ذلك الزواج ٍ
كتابه «�أعالم الن�ساء» ينكر زواج فاطمة بنت احل�سني من عبد اهلل بن عمرو بن عثمان
بن عفان معتمد ًا على علل و�أ�سباب واهية ال تثبت �أمام البحث العلمي الدقيق ،فمن هذه
ال�شبهات:
ال�شبهة الأوىل:

انحراف الزبري بن بكار وعمه على بني ها�شم.
ومن هذه الأدلة التي ذكرها :
 -1الرواية يف زواجها من عبد اهلل بن عمرو من طريق الزبري بن بكار عن عمه م�صعب
«وانحرافهما معلوم عن �أهل البيت عليهم ال�سالم وعداوتهما وا�ضحة لأمري امل�ؤمنني عليه
ال�سالم وقد ذكر ذلك ُجل َمنْ ترجم لهما»(�( .أعالم الن�ساء حممد علي دخيل )383
اجلواب والرد على هذه ال�شبهة:
�أو ًال :لو �أننا �أغفلنا روايات الن�سابني والعلماء و�أهل الرتاجم والتاريخ لكونهم من �آل
الزبري �أو من بني �أمية لوجب علينا طرح كم هائل من تراثنا.
مثل :ن�سب قري�ش مل�صعب الزبريي ،واملوفقيات وجزء من ن�سب قري�ش للزبري بن بكار
 ...وغريها من امل�صنفات.
ثاني ًا :زواج فاطمة بنت احل�سني نقلها لنا �آخرون غري الزبري بن بكار وم�صعب الزبريي.
وه�ؤالء العلماء من الكرثة مبكان بحيث نرى ا�ستحالة تواطئهم على الكذب� ،أو حتى عدم
التمحي�ص يف نقل الأخبار� ،أو حتى ا�ستحالة اجتماعهم على بغ�ض �أهل البيت والعلويني
خا�صة ،مع اختالف �أزمنتهم وبلدانهم ومذاهبهم.
ومن اجلدير بالذكر هنا �أن زواج فاطمة بنت احل�سني من عبد اهلل بن عمرو بن عثمان
بن عفان؛ ُذكر يف �أكرث من ثالثني مو�ضع ًا من املراجع املوثوقة وامل�صادر و�أمهات الكتب
والرتاجم وم�صنفات الأن�ساب.
ال�شبهة الثانية:

العداوة بني بني ها�شم وبني �أمية
يقول دخيل«َ :منْ ت�أمل ما بني البيتني – الها�شمي والأموي – من عداوة قدمية
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وحديثة وما فعلته �أُمية ب�سيد ال�شهداء عليه ال�سالم يقطع با�ستحالة ذلك»� (.أعالم الن�ساء
�ص.)382
اجلواب والرد على هذه ال�شبهة:
�أما �إدعاء العداوة بني البيت الها�شمي والبيت الأموي وكذلك بني البيت الها�شمي
علي و�آل الزبري
والبيت الزبريي فهو ادعاء َبينّ ٌ ف�ساده ،فهناك ع�شرات امل�صاهرات بني �آل ّ
علي تزوجن يف بني �أمية و�آل الزبري ومثال هذه امل�صاهرات ما
وبني �أمية بل �إن ُجل بنات ّ
بني �أهل ا لبيت و�آل الزبري ر�ضوان اهلل عليهم:
� -1صفية بنت عبد املطلب عمة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم تزوجت من
العوام بن خويلد.
�	-2أم احل�سن بنت احل�سني بن علي بن �أبي طالب ،تزوجها عبد اهلل بن الزبري بن
العوام.
 -3رقية بنت احل�سن بن علي بن �أبي طالب ،تزوجها عمرو بن الزبري بن العوام.
�أما امل�صاهرات بني �أهل البيت وبني �أمية ف�أذكر منها:
 -1حممد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم تزوج من �أم حبيبة رملة بنت �أبي
�سفيان.
 -2رقية و�أم كلثوم بنتا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم تزوجتا من عثمان ابن
عفان بن �أبي العا�ص بن �أمية.
 -3رملة بنت علي بن �أبي طالب تزوجها معاوية بن مروان بن احلكم بن �أبي العا�ص
بن �أمية
وجل هذه امل�صاهرات ثابتة يف مراجع وم�صادر الفريقني ال�سنة وال�شيعة وكتب الأن�ساب
والتاريخ .فكيف يعقل بعد هذه امل�صاهرات �أن تكون ثمة عداوة بني �أهل البيت و�آل الزبري
�أو بني �أمية
ال�شبهة الثالثة:

عدم تعيري املن�صور لأبناء فاطمة بذلك.
قال دخيلُ « :تبودلت الر�سائل بني حممد بن عبد اهلل بن احل�سن واملن�صور العبا�سي،
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وما ترك �أحدهما للآخر �شيئ ًا ينتق�ص به �إال ذكره ،ولو َ�ص َّح هذا الزواج لذكره املن�صور
خاف�ض ًا به ملحمد و�أبيه ،فقد ذكر ما هو دون هذا بكثري»�(.أعالم الن�ساء �ص)283
اجلواب والرد على هذه ال�شبه:
العبا�سي ال يعيرّ حممد بن عبد اهلل بن احل�سن بزواج �أم �أبيه من عبد اهلل
كون املن�صور
ّ
بن عمرو بن عثمان بن عفان فهذا �شيء طبيعي فهل يف هذا الزواج ما يعري به �أحد !
لقد كان عبد اهلل بن عمرو يلقب «املطرف» ل�شدة جماله وهو حفيد عثمان بن عفان
الذي زوجه الر�سول الكرمي بابنتيه رقية و�أم كلثوم.
ولو جاز معايرة املن�صور ملحمد بن عبد اهلل «النف�س الزكية» لزواج �أم �أبيه فاطمة بنت
الها�شمي.
احل�سني جلاز معايرة كل َمنْ �صاهر �أحد ًا من بني �أمية من البيت
ّ
ومعلوم �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم َز َّوج بنتيه رقية و�أم كلثوم من عثمان بن
عفانَ ،و َز َّوج زينب من �أبي العا�ص بن الربيع فهل ُعيرِّ ر�سول اهلل بذلك !
فجد عبد اهلل بن عمرو هو عثمان بن عفان �صهر ر�سول اهلل وهي م�صاهرة �أثبتها
ال�شيخ املفيد «ت413هـ» يف كتابه «امل�سائل ال�سروية» وغريه من العلماء.
ال�شبهة الرابعة:

عدم ذكر حمدثي ال�شيعة لهذا الزواج.
مل يذكر ذلك كبار حمدثي ال�شيعة ورجال التاريخ منهم مع ما متيزوا به من االطالع
والتحقيق ،وابن �شهر �آ�شوب والطرب�سي وغريهم من �أعالم الطائفة مل يذكروا ذلك.
(�أعالم الن�ساء �ص.)383
اجلواب والرد على هذه ال�شبهة:
كون ال�شيوخ والعلماء من ال�شيعة كال�شيخ املفيد وال�سيد املرت�ضى وابن �شهر �آ�شوب،
والطرب�سي وعبا�س القمي مل يذكروا هذا الزواج فهذا غري قادح يف الرواية لأن عدم العلم
لي�س علم ًا بالعدم ،ثم هل ه�ؤالء العلماء حجة على غريهم يف تلك امل�س�ألة ؟ وهل ا�شتهروا
بعلم الأن�ساب وتتبع امل�صاهرات ؟
واجلواب :مل ي�شتهر واحد من ه�ؤالء بدرا�سة علم الأن�ساب وال يوجد لأي واحد منهم
كتاب يف الأن�ساب مب�سوط �أو م�شجر �أو ملخ�ص مع كونهم ا�شتهروا بعلوم �أخرى كالفقه
والتف�سري.
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ومع هذا نقلنا فيما �سلف �آراء و�أقوال علماء الأن�ساب و�أُ�شري هنا �إىل كالم �أحد العلماء
املعا�صرين وهو جعفر مرت�ضى العاملي وهو يعار�ض ال�شيخ املفيد «413هـ» يف �أقواله حول
بنات ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف كتابه «امل�سائل ال�سروية» و�إقراره ب�أن ر�سول
اهلل زوج بنتيه رقية و�أم كلثوم لعثمان بن عفان وزينب لأبي العا�ص بن الربيع.
وكون جعفر مرت�ضى العاملي ينكر بنوة زينب ورقية و�أم كلثوم لر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم قال العاملي منتقد ًا ال�شيخ املفيد «غري �أن تبحره يف العلم ال ين�سحب على
جميع العلوم» ونحن نقول مثلما قال وقد �شهد �شاهد من �أهلها.
تلك كانت �إِ�شراقة من حياة واحدة من �أهل بيت النبوة ،قد عر�ضتُ لها �إيجاز ًا راجي ًا
وح�سن
�أن تكون نربا�س ًا لن�ساء اليوم يف ُخلقها وح�سن تربيتها لأبنائها ويف رعايتها لزوجها ُ
تبعلها وطاعتها.
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أبو هريرة  ..صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
دراسة حديثية تاريخية هادفة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد املبعوث رحمة للعاملني
وعلى �آله و�أ�صحابه �أجمعني� ،أما بعد:
فقد د�أب بع�ض النا�س جه ًال �أو تقليد ًا ملن �سلب الهوى عقولهم على النيل من �أ�صحاب
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ويف هذه العجالة �س�أحتدث عن �أحد ال�صحابة الكرام
الذين الكتهم �أل�سنة ال�سوء وافرتت عليهم ما �شاءت من الفرى الكاذبة ،واملزاعم الباطلة
التي �أمالها خيالها املري�ض وتع�صبها املقيت .ذلكم هو ال�صحابي اجلليل «�أبو هريرة»
�صاحب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وخادمه وحافظ �سنته.
ترجمته و�سريته :ا�سمه ون�سبه

اختلف يف ا�سم �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قبل �إ�سالمه على �أقوال ،فقيل :عبد �شم�س بن
�صخر ،وقيل :عبد عمرو بن عبد غنم ،وقيل غري ذلك ،كما اختلف يف ا�سمه بعد �إ�سالمه
على �أقوال �أي�ض ًا� ،أ�شهرها :عبد الرحمن بن �صخر ،فقد روي عنه �أنه قال :كان ا�سمي يف
اجلاهلية  :عبد �شم�س بن �صخر ،ف�سماين ر�س ـ ــول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عبد الرحمن
(احلاكم  /امل�ستدرك  )507 /3و�أي ًا كان ا�سمه فقد غلبت كنيته «�أبو هريرة» على ا�سمه،
و�أ�صبح ال يعرف �إال بها ،وال تن�صرف عند �إطالقها �إال �إليه.
وقد روي عنه يف �سبب تكنيته بذلك �أنه قال :كنت �أرعى غنم �أهلي ،وكانت يل هريرة
�صغرية ،فكنت �أ�ضعها بالليل يف �شجرة ،ف�إذا كان النهار ذهبت بها معي ،فلعبت بها فكنوين
�أبا هريرة (الرتمذي ال�سنن .)350 /5
و�أما ن�سبه فيذكر امل�ؤرخون �أنه من قبيلة دو�س الأزديه اليمانية ،وقد تويف �سنة �سبع
وخم�سني ،وقيل �سنة ثمان وخم�سني وقيل� :سنة ت�سع وخم�سني ،وهو ابن ثمان و�سبعني �سنة
وقد �ضعف القول الأخري احلافظ الذهبي ،واعتمد الأول احلافظ ابن حجر ،وكانت وفاته
باملدينة املنورة ،وقيل :بالعقيق ،فحمل �إىل املدينة ودفن بالبقيع ،وكان من امل�شيعني له
ر�ضى اهلل عنه :عبد اهلل بن عمر ،و�أبو �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنهما ( الذهبي �سري
�أعالم النبالء.)262 /2
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�إ�سالمه و�صحبته:

�أ�سلم �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه عام خيرب يف املحرم �سنة �سبع من الهجرة ،و�شهدها مع
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فعن �سعيد بن امل�سيب ،عن �أبي هريرة ،قال�« :شهدنا مع ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يوم خيرب… احلديث»(.البخاري .)74 /5
كما �شهد غريها من امل�شاهد بعدها ،وبذلك قد حاز ف�ضل اجلهاد يف �سبيل اهلل تعاىل
�إىل جانب �شرف ال�صحبة لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم� ،إذ �صحبه منذ ذلك اليوم
�إىل وفاته �صلى اهلل عليه و�سلم ،وهي مدة تزيد على �أربع �سنني (م�سلم ب�شرح النووي
.)128/2
حبه لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم خدمته له:

كان �أبوهريرة ر�ضي اهلل عنه �شديد احلب لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،قوي الثقة
به ،يتقرب �إليه مبا ير�ضيه �صلى اهلل عليه و�سلم ،يفرح لفرحه ،ويحزن حلزنه ،وي�سو�ؤه
النيل من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ولو كان من �أقرب النا�س �إليه ،فقد �صح عنه
�أنه قال« :كنت �أدعو �أمي �إىل الإ�سالم وهي م�شركة ،فدعوتها يوم ًا ،ف�أ�سمعتني يف ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ما �أكره ،ف�أتيت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أنا �أبكي ،قلت:
علي ،فدعوتها اليوم ف�أ�سمعتني فيك
يا ر�سول اهلل �إين كنت �أدعو �أمي �إىل الإ�سالم ،فت�أبى ّ
ما �أكره ،فادع اهلل �أن يهدي �أم �أبي هريرة.
فقال :ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :اللهم اهد �أم �أبي هريرة».
فخرجت م�ستب�شر ًا بدعوة نبي اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فلما جئت ف�صرت �إىل
الباب ف�إذا هو جماف ،ف�سمعت �أمي خ�شف قدمي ،فقالت :مكانك يا �أبا هريرة ،و�سمعت
خ�ضخ�ضة املاء ،قال :فاغت�سلت ولب�ست درعها ،وعجلت عن خمارها ،ففتحت الباب ،ثم
قالت  :يا �أبا هريرة �أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل ،و�أ�شهد �أن حممد ًا عبد اهلل ور�سوله.
قال :فرجعت �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ف�أتيته و�أنا �أبكي من الفرح ،قال:
قلت :يا ر�سول اهلل �أب�شر ،قد ا�ستجاب اهلل دعوتك وهدى �أم �أبي هريرة ،فحمد اهلل ،و�أثنى
عليه ،وقال خري ًا… احلديث» (م�سلم ب�شرح النووي .)92 -51 /16
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علمه وف�ضله:

كان �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه من علماء ال�صحابة وف�ضالئهم ،ي�شهد لذلك رواية كثري
منهم عنه ،ورجوعهم �إليه يف الفتوى.
قال البخاري رحمه اهلل  :روى عنه ثمامنائة نف�س �أو �أكرث (الذهبي :تذكرة احلفاظ
.)36 /1
وكما رووا عنه فقد رجعوا �إليه يف ال�س�ؤال والفتوى ،ومنهم من قدمه يف ذلك ووافقه
فيما قال.
فقال الذهبي :وناهيك �أن مثل ابن عبا�س يت�أدب معه ،ويقول� :أفت يا �أبا هريرة (الذهبي
�سري �أعالم النبالء .) 609 /2
وعرف �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه بالعبادة والتقوى ،وكل ما يقربه �إىل اهلل تعاىل ،كيف
ال يكون كذلك ،وقد �صحب الأ�سوة احل�سنة يف العبادة ،ور�آه كيف كان يجهد نف�سه فيها،
حتى تو ّرمت قدماه �صلى اهلل عليه و�سلم ،فكان يكرث من ال�صالة وال�صيام وقراءة القر�آن،
وقيام الليل.
وكان �إىل جانب ذلك كثري الت�سبيح ،واحلمد هلل تعاىل على نعمة الإ�سالم وغريها من
النعم التي �أنعم بها تعاىل عليه ،كما كان �شديد اخلوف من اهلل تعاىل ،كثري التحذير من
النار �أعاذنا اهلل منها.
و�أكد على ذلك ابن كثري قائ ًال« :وقد كان �أبو هريرة من ال�صدق واحلفظ والديانة
والعبادة والزهادة والعمل ال�صالح على جانب عظيم( .ابن كثري البداية والنهاية
.)113 /8
�شهادة �أهل العلم له باحلفظ:

لهذه الأمور ،وبربكة دعاء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم له باحلفظ كان من �أحفظ
ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم و�أكرثهم حديث ًا.
فقد �أخرج الرتمذي عن عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما �أنه قال لأبي هريرة :يا �أبا
هريرة �أنت كنت �ألزمنا لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�أحفظنا حلديثه( .الرتمذي:
ال�سنن .)348/5
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و�أخرج �أي�ض ًا عن طلحة بن عبيد اهلل ر�ضي اهلل عنه �أنه قال :ال �أ�شك �أنه �سمع من ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ما مل ن�سمع..احلديث ( الرتمذي ال�سنن.)349 - 348/5/
وقال الأعم�ش عن �أبي �صالح قال :كان �أبو هريرة من �أحفظ ال�صحابة (ابن حجر
الإ�صابة .)205/4
وقال ال�شافعي� :أبو هريرة �أحفظ من روى احلديث يف دهره( .الذهبي  /تذكرة احلفاظ
.)36/1
عدالته و�ضبطه:

لقد ثبتت العدالة لأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه بتعديل اهلل عز وجل العام لأ�صحاب نبيه
�صلى اهلل عليه و�سلم وتعديل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لهم فلم يثبت من خالل �سرية
�أبي هريرة ما ينايف ذلك من ردة �أو كذب� ،أو نفاق� ،أو غري ذلك ،مما نعيذه باهلل تعاىل
منه ،ومما ي�ؤكد ذلك :رواية من ذكرنا قبل قليل من ال�صحابة والتابعني الذي بلغ عددهم
املئات عنه.
و�إذا كانت العدالة قد حتققت لأبي هريرة بكل االعتبارات املتقدمة ،ف�إنه قد حتقق له
�أي�ض ًا :ال�ضبط التام لرواياته ،وقد �شهد بذلك تالميذه وغريهم من املختربين حلفظه
و�ضبطه.
روى البخاري وم�سلم عن �أبي حازم قال :قاعدت �أبا هريرة خم�س �سنني ف�سمعته يحدث
عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال�« :إن بني �إ�سرائيل كانت ت�سو�سهم الأنبياء ،كلما
هلك نبي خلف نبي ،و�أنه ال نبي بعدي … احلديث» �( :صحيح البخاري  3268و�صحيح
م�سلم � )1842أي �أنه مل يزد فيه ومل ينق�ص منه على مدى املدة املذكورة.
اهتمامه بالدعوة وتبليغ العلم:

كان �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه واحد ًا من علماء ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ،الذين
حتملوا �أمانة الدعوة وتبليغ العلم الذي تلقوه عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،بل
كان من �أكرثهم ن�شاط ًا يف هذا املجال ،وذلك ل�سعة علمه عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم وحلاجة النا�س يف وقته �إىل علمه وتعليمه لهم وخلوفه من تبعات كتمان العلم،
فقد روي عنه �أنه قال« :وامي اهلل لوال �آية يف كتاب اهلل ما حدثتكم ب�شئ �أبد ًا» ثم تال :
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ﱫﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﱪ (البقرة )159 :الآية كلها (�أحمد امل�سند
.)123 -122/14
وروي عنه �أي�ض ًا �أنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :من �سئل عن علم فكتمه
�أجلم بلجام من نار يوم القيامة»�( .أحمد امل�سند .)5/4
�أبو هريرة و�آل البيت ر�ضي اهلل عنهم:

كان �أبو هريرة حمب ًا لآل البيت ،جم ًال لهم ،عارف ًا بف�ضلهم ،مقدر ًا لقربهم من ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،واعي ًا لو�صاياه �صلى اهلل عليه و�سلم بهم ،راوي ًا لكثري مما روي
يف ف�ضلهم ومناقبهم ،وحب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لهم ،و�إليك بع�ض ما روي عنه من
مناقبهم ر�ضي اهلل عنهم:
�أو ًال :ما روي عنه يف مناقب علي ر�ضي اهلل عنه :روى �سهل بن �أبي �صالح عن �أبيه
عن �أبي هريرة� :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،قال يوم خيرب« :لأعطني هذه الراية
رج ًال يحب اهلل ور�سوله ،يفتح اهلل على يديه» فدعا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم علي ًا
ابن �أبي طالب ،ف�أعطاه �إياها ،وقال« :ام�ش وال تلتفت حتى يفتح اهلل عليك» قال :ف�سار علي
�شيئ ًا ،ثم وقف ومل يلتفت ،ف�صرخ :يا ر�سول اهلل على ماذا �أقاتل النا�س؟ قال« :قاتلهم حتى
ي�شهدوا �أن ال �إله �إال اهلل ،و�أن حممد ًا ر�سول اهلل ،ف�إذا فعلوا ذلك ،فقد منعوا منك دماءهم
و�أموالهم �إال بحقها وح�سابهم على اهلل»( .م�سلم  121 /7كتاب ف�ضائل ال�صحابة).
ثاني ًا :ما روي عنه يف مناقب جعفر بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه :روي عنه ر�ضي اهلل
عنه �أنه قال :وكان �أخري النا�س للم�سكني جعفر بن �أبي طالب ،كان ينقلب بنا فيطعمنا
ما كان يف بيته حتى �إن كان ليخرج �إلينا العكة التي فيها �شئ فن�شقها فنلعق ما فيها.
(البخاري  208/2ف�ضائل ال�صحابة).
ثالث ًا :ما روي عنه يف مناقب احل�سن واحل�سني ر�ضي اهلل عنهما :روي عنه �أنه قال:
عانق النبي �صلى اهلل عليه و�سلم احل�سن( .البخاري  216/2مناقب احل�سن واحل�سني
ر�ضي اهلل عنهما).
ويف رواية عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال حل�سن" :اللهم �إين �أحبه ف�أحبه
و�أحبب من يحبه" (م�سلم .)129 /7
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ونكتفي مبا ذكرناه مما رواه �أبو هريرة من مناقبهم ،عن باقي ما رواه �أبو هريرة من
مناقب �آل البيت ر�ضي اهلل عنهم ،لداللة ما �أوردناه من مناقبهم على عالقة �أبي هريرة
احلميمة بهم ،وحبه لهم ،وحر�صه على �إبراز مناقبهم ،و�إظهار ف�ضلهم ر�ضوان اهلل عليهم
وهذا يدل على جهل كثري من املتقولني عليه بتلك العالقة ،وذلك احلب ال�صادق لهم.
هذا ومل يثبت عن �أحد من �آل البيت الكرام ما يفيد الطعن ب�أبي هريرة� ،أو النيل
منه بل الذي ثبت �أن بع�ضهم قد روى عنه ،و�أن كثريا من ثقات �أ�صحابهم والرواة عنهم،
قد رووا عنه �أي�ض ًا بعلمهم ودون معار�ضة من �أحد منهم ،مما يدل على ر�ضاهم عنه،
وقبولهم لرواياته ،ومن �شاء الت�أكد مما ذكرنا ،فلرياجع كتاب (دفاع عن �أبي هريرة)
مل�ؤلفه الفا�ضل الأ�ستاذ :عبد املنعم �صالح العلي ،ف�إنه �سيجد فيها ما ي�ؤكد ذلك.
من ال�شبهات الباطلة التي �أثريت حوله:

مل متنع �صحبة �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وخدمته
له وحمله ل�سنته ،وال �سريته احل�سنة ،و�سلوكه الهادئ ،وطبعه امل�سامل ،وال ثناء �إخوانه من
ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ،و�إ�شادة من بعدهم من علماء الأمة من تابعني وغريهم به
وتقديرهم له ،مل مينع ذلك كله �أ�صحاب الأهواء من التقول عليه ،و�إثارة بع�ض ال�شبهات
الباطلة حوله ،وكان منها ما ا�ستهدف بع�ض رواياته ،وقد ر ّد عليها العلماء من قدامى
ومحُ ْ َدثني مبا �أبان زيفها وبطالنها ،ومنها ما ا�ستهدف �شخ�صه ورواياته عموم ًا ،و�سنحاول
الرد على هذا النوع من ال�شبهات وتفنيده مبا يي�سر اهلل تعاىل لنا من �شواهد و�أدلة �سنكتفي
ببع�ض ال�شبهات حميال القارئ �إىل الكتاب:
ال�شبهة الأوىل كرثة رواياته :

يرى البع�ض �أنّ كرثة رواياته مع ق�صر مدة �صحبته لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�أمر يدعو �إىل ال�شك يف �صحتها ،ويجاب على هذه ال�شبهة من وجوه:
� -1أنّ كرثة رواياته �إمنا هي كرثة ن�سبية ولي�ست كرثة مطلقة� :إذ �أنه �أكرث من روى عنه
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم من ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ،ال �أكرث من يحفظ حديث ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ومما ي�ؤكد هذا اعرتافه ر�ضي اهلل عنه ب�أن ما كان عند عبد
اهلل بن عمرو بن العا�ص ر�ضي اهلل عنهما من حديث �أكرث مما كان عنده ،لأن عبد اهلل كما
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قال :كان يكتب ،وهو ال يكتب.
� -2إنّ ق�صر �صحبته لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ق�صر ن�سبي� :أي بالن�سبة ملن
طالت �صحبتهم للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،كالع�شرة املب�شرين باجلنة ،وغريهم من
ال�سابقني الأولني من ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ،و�إال ف�إنها يف الواقع لي�ست ق�صرية كما
يتوهم� ،إذ زادت على �أربع �سنني كما تقدم ( �أي كما تقدم يف �إ�سالمه و�صحبته) وهي مدة
كافية جلمعه ما جمع ،وروايته ما روى من �أحاديث .
 -3حر�صه على العلم والتح�صيل ودعاء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم له باحلفظ :كان
�أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه مهتم ًا بالعلم ،حري�ص ًا على التعلم� ،شهد له بذلك النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم وقد دعا له باحلفظ وعدم الن�سيان ،حيث �أمن على دعائه بذلك .فعن
زيد بن ثابت ر�ضي اهلل عنه ،قال :ف�إين بينما �أنا جال�س و�أبو هريرة ،وفالن يف امل�سجد
ذات يوم ندعوا اهلل ونذكره� ،إذ خرج علينا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،حتى جل�س �إلينا،
ف�سكتنا ،فقال :عودوا للذي كنتم فيه ،قال زيد :فدعوت �أنا و�صاحبي قبل �أبي هريرة،
وجعل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ي�ؤمن على دعائنا ثم دعا �أبو هريرة ،فقال :اللهم
�إين �أ�س�ألك ما �س�ألك �صاحباي ،و�أ�س�ألك علم ًا ال ين�سى ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم�« :آمني» فقلنا :يا ر�سول اهلل ،ونحن ن�س�أل اهلل علم ًا ال ين�سى ،فقال�« :سبقكما بها
الدو�سي»( .احلاكم :امل�ستدرك .)508 /3
 -4روايته عن كثري من ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم :ثبتت الرواية لأبي هريرة ر�ضي
اهلل عنه عن كثري من ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ،ك�أبي بكر ،وعمر ،والف�ضل بن العبا�س،
و�أبي بن كعب ،و�أ�سامة بن زيد ،وعائ�شة ،و�سهل بن �سعد ال�ساعدي ،ون�ضرة بن �أبي ن�ضرة
وغريهم.
 -5ت�أخر وفاته وحاجة النا�س �إىل علمه ،وكرثة الرواة عنه :كان �أبو هريرة ر�ضي اهلل
عنه من القالئل من �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،الذين امتد بهم العمر �إىل
ما بعد �سنة خم�سني من الهجرة ،واحتاج النا�س �إىل علمهم والرجوع �إليهم فيما �أ�شكل
عليهم من �أمور .
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 -6تعدد طرق رواياته :لقد �أ�سهم طرق بع�ض رواياته �إىل حد ما يف زيادة عدد ما ن�سب
�إليه من روايات ،ومن يطلع على رواياته يف م�سند الإمام �أحمد بن حنبل رحمه اهلل ،التي
بلغ عددها ب�شرح ال�شيخ� :أحمد حممد �شاكر رحمه اهلل ( )3848رواية يرى �أن ما يقرب
من ثلثها من ال ،لزيادة راو �أو تغري �صيغة �أداء يف ال�سند� ،أو زيادة لفظ يف املنت ،ف�أدى
ذلك �إىل عد الرواية الواحدة يف الواقع :روايتني �أو �أكرث ح�سب عدد تكررها ،وهذا ما فعله
املرقمون مل�سند �أحمد ،وهم معذورون يف ذلك ،لأ�سباب فنية حديثة معروفة لدى �أهل هذا
العلم.
 - 7م�شاركة كثري من ال�صحابة له فيما روى من روايات� :إن من يطلع على كتب احلديث
املعتمدة واملتداولة اليوم بني امل�سلمني ،ويتتبع فيها روايات �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ،يجد
�أن �أكرثها قد �شاركه يف روايتها �صحابي �أو �أكرث ،وال �سيما التي كانت مثار اعرتا�ض �أو
طعن من قبل �أهل الأهواء والبدع ،وغريهم ممن ال خربة لهم مبا ت�صح به الأحاديث ،وما
ال ت�صح.
 -8كرثة عدد الرواة عنه� :إن رواية الكثريين عنه من ال�صحابة وثقات التابعني ر�ضي
اهلل عنهم ،الذين زاد عددهم على ثمامنائة لأدل وخري �شاهد على عدالته ر�ضي اهلل
عنه ،و�أمانته فيما روى ونقل عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ومما تقدم يت�ضح ملن
�صفت �سرائرهم وا�ستنارت عقولهم� ،أن الكرثة الن�سبية لرواياته امل�سندة ال�صحيحة :كرثة
طبيعية� ،أ�سهمت يف حتقيقها و�إبرازها العوامل التي �أوردناها يف الرد على هذه ال�شبهة
وغريها من العوامل امل�ساعدة ،التي �صاحبت حياته وات�سمت بها �شخ�صيته من �صحبته
لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�إىل وفاته ر�ضي اهلل عنه.
ال�شبهة الثانية :اهتمامه ب�شبع بطنه:

اتهم البع�ض �أبا هريرة ر�ضي اهلل عنه باالهتمام ب�شبع بطنه ،و�أنه ما �صحب النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم �إال لذلك ،معو ًال يف �شبهته هذه على ما روي من قوله« :كنت �أ�صحب
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،على ملء بطني» ،وقوله« :كنت �أطلب من ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم كلمة يعلمنيها� ،أو �أكلة يطعمنيها» وما يف معناهما من عبارات.وهذا اتهام
باطل �أي�ض ًا من وجوه :عدم فهم �صاحب هذه ال�شبهة ملراد �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه من
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قوله :كنت �أ�صحب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،على ملء بطني ،وما يف معناه ،وعدم
معرفته مبا دفعه �إىل هذا القول ،وذلك لأن مراد �أبي هريرة من ذكره ل�شبع بطنه فيما روي
عنه من روايات هو :بيان تفرغه التام ملالزمة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وحفظه ملا
�سمعه منه ،و�أنه مل ي�شغله عن ذلك �شاغل ،حتى لقمة العي�ش التي قد ت�شغل غريه ،حيث
وجدها عند ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أنه ما قال ذلك عبث ًا �أو �سذاجة ،كما زعم
البع�ض ،و�إمنا �أراد به الرد علي من قالوا� :إنّ �أبا هريرة قد �أكرث عن ر�سول اهلل �صلى اهلل
ما�ص َّرح به يف قوله�« :إنكم تزعمون �أنّ �أبا هريرة يكرث احلديث عن
عليه و�سلم ،وهذا َ
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،واهلل املوعد� ،إين كنت امر�أً م�سكين ًا� ،أ�صحب ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم على ملء بطني ،وكان املهاجرون ي�شغلهم ال�صفق بالأ�سواق ،وكانت
الأن�صار ي�شغلهم القيام على �أموالهم…احلديث» ( البخاري  247/4كتاب البيوع).
لو كان همه �إ�شباع بطنه لكان ب�إمكانه البحث عنه عند �أمري من �أمراء اليمن� ،أو رئي�س
قبيلة من قبائلها ،يعمل عنده بزراعة� ،أو رعي موا�ش� ،أو غري ذلك ،ولوفر على نف�سه عناء
ال�سفر ،وترك الأهل والع�شرية والبلد ،وبالهجرة من اليمن �إىل احلجاز� ،إىل رجل مل يكن
ملك ًا� ،أو ذا �سلطان �أو مال يومها ،ومل يكن قد تخل�ص من �أعدائه الثالثة املرتب�صني به
الدوائر :امل�شركني يف مكة وغريها ،واملنافقني يف املدينة وحولها ،واليهود املجاورين لها
وكانت احتماالت الن�صر والهزمية كلها واردة يف املقايي�س الب�شرية واملادية.
ال�شبهة الثالثة  :اتهامه مبواالة بني �أمية:

مل يكتف �أهل الأهواء مبا تقدم من ال�شبهات التي �أثاروها زور ًا على �أبي هريرة ر�ضي
اهلل عنه ،وك�أن لهم عليه دم ًا �أو حق ًا مالي ًا ،حيث ادعوا �أنه كان ميالئ بني �أمية ،وي�ضع
ملعاوية ر�ضي عنه �أحاديث يف ذم علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل  ،وهو ادعاء ال دليل عليه،
وال �أ�سا�س له من ال�صحة ،للأمور الآتية:
 -1مل يرد يف كتب احلديث املعتمدة عند جمهور امل�سلمني من �صحاح وغريها �شئ من
الأحاديث املدعى و�ضعها فيما نعلم ،وعلى املدعي �أن يثبت ما ادعاه �إن كان �صادق ًا ،و�أنى
له ذلك؟.
 -2كيف يكت�شف ه�ؤالء املرجفون و�ضع �أبي هريرة للحديث ،ومل يكت�شف ذلك الرواة
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عنه من ال�صحابة وعدول التابعني ،ومن تالهم من علماء اجلرح والتعديل ،الذين مل
يجاملوا �أحد ًا على ح�ساب دينهم و�سنة نبيهم �صلى اهلل عليه و�سلم.
علي متعمد ًا فليتبو�أ مقعده من
 -3كيف ي�ضع احلديث وهو من رواة حديث« :من كذب ّ
النار» الذي �شاركه يف روايته نحو �أربعني �صحابيا(.النووي على م�سلم .)68/1
ما الأحاديث التي و�ضعها ملعاوية؟ وكم عددها؟ وما الكتب التي �أوردتها ،حتى نعرف
وزنها عند �أهل العمل باحلديث.
 -4روت لنا كتب احلديث املعتمدة كثري ًا من الروايات ال�صحيحة واحل�سنة عن �أبي
هريرة يف مناقب �آل البيت ر�ضي اهلل عنهم و�أر�ضاهم ،ويف مقدمتهم علي بن �أبي طالب
ر�ضي اهلل عنه ،وقد �أوردنا طرف ًا يف مو�ضوع (�أبي هريرة و�آل البيت) مما يغني عن �إعادتها
هنا ،يف حني مل ترو هـذه الكتب عنه �شيئ ًا يف ف�ضل معاوية ر�ضي اهلل� ،أو غريه من بني �أمية
فيما �أعلم.
 مل يثبت �أنه ُكلف يف عهد معاوية ر�ضي اهلل عنه مبهمة �أو عمل يربر هذه ال�شبهةالباطلة ،اللهم �إال ما روي �أنه ويل �إمرة املدينة ملروان بن احلكم يف بع�ض حجاته (ابن
�سعد الطبقات .)336/4
وهي �إمرة ال تتجاوز حدود النيابة يف ال�صالة ،واخلطبة ،وما يقرب منهما ،لت�أهله
لذلك ،ولقبول النا�س له ،ال ملودته منه لأبي هريرة ،ملا بينهما من خالف وتنافر ظهر جلي ًا
يف �أكرث من موقف.
من ذلك :ما روي عن الوليد بني رباح قال� :سمعت �أبا هريرة يقول ملروان" :ما �أنت
بوال ،و�إن الوايل لغريك ،فدعه ،يعني حني �أرادوا دفن :احل�سن مع ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ،ولكنك تدخل فيما ال يعنيك� ،إمنا تريد بهذا �إر�ضاء من هو غائب عنك .قال:
ف�أقبل عليه مروان مغ�ضب ًا ،فقال :يا �أبا هريرة �إن النا�س قد قالوا� :أكرث احلديث عن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال :قدمت ور�سول اهلل �صلى اهلل عليه بخـيرب و�أنا يومئذ قد
زدت على الثالثني �ستة �سنوات ،و�أقمت معه حتى تويف� ،أدور معه يف بيوت ن�سائه ،و�أخدمه،
و�أغزو و�أحج معه ،و�أ�صلي خلفه ،فكنت واهلل �أعلم النا�س بحديثه( .الذهبي �سري �أعالم
النبالء .)605/2
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ومن ذلك :ما روي عنه �أنه قال :والذي نف�سي بيده ،يو�شك �أن ي�أتي على النا�س زمان
تكون الثلة من الغنم �أحب �إىل �صاحبها من دار مروان (.الذهبي �سري �أعالم النبالء /2
)611 -610
ويف هذا ما فيه من التعري�ض الوا�ضح مبروان ،ولكن للحاجة حكمها وللظروف
مقت�ضياتها.
مل ميل يف اخلالف الذي ح�صل بني علي بن �أبي طالب ،ومعاوية بن �أبي �سفيان ر�ضي
اهلل عنهما �إىل �أحد منهما ،وقد اعتزل الفتنة التي ن�ش�أت عن اخلالف بينهما مع من
اعتزلها من ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ،و�سكن املدينة بعد عودته من البحرين قبل �سنة
�أربع وع�شرين من الهجرة ،وبقي فيها �إىل �أن تويف بعد �سنة خم�سني من الهجرة كما �أ�سلفنا،
ومع ذلك مل ي�سلم من افرتاء املفرتين وتزوير املبطلني ،الذين ق ّولوه ما مل يقله ،ومن ذلك:
املقولة الباطلة التي تقول« :ال�صالة خلف علـي �أمت» ،هذا �إذا كان مفرتيها جاه ًال بذلك،
�أما �إذا كان عامل ًا به فيبدو �أنه عدل عن املبد�أ الإ�سالمي القائل :ﱫ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﱪ (النحل )105 :الآية.
�إىل املبد�أ امليكافيلي القائل «:الغاية تربر الو�سيلة».
�إنّ بغ�ض �إن�سان لآخر يربر الكذب واالفرتاء عليه �إر�ضاء للهوى ،وا�ستجابة لإغواء
ال�شيطان ،وهذا هو امل�صدر الأ�سا�س لكل ما �أثري حول هذا ال�صحابي اجلليل ورواياته من
�شبهات ومزاعم باطلة.
وفيما تقدم من �سمات حياته ر�ضي اهلل عنه ما يكفي للتدليل على �سم ّو مكانته ورفعة
�ش�أنه ،وعلى حرمة النيل منه �أو التعري�ض به� ،أو بغريه من ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ،ملا يف
النيل منهم من العقوق بهم ،وعدم الوفاء لهم ،على جهودهم اخلرية يف ن�صرة الإ�سالم
ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ،ونقلهم لتعاليمه �إىل من بعدهم ،حتى و�صل �إلينا بال عناء
وبدون ثمن ،وملا فيه من اال�ستخفاف بالآيات الكرمية والأحاديث ال�شريفة الواردة يف بيان
ف�ضلهم واملحذرة من النيل منهم ،وملا فيه �أي�ض ًا :من اال�ستهانة ب�صحبتهم لر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وما يرتتب على ذلك من اال�ستهانة بالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم،
لأن ف�ضل ال�صاحب من ف�ضل امل�صحوب.
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إني رزقتُ حبها
السرية العطرة ألم املؤمنني خديجة رضي اهلل عنها
�إن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ونعوذ باهلل من �شرور �أنف�سنا ومن �سيئات
�أعمالنا من يهد اهلل فهو املهتد ومن ي�ضلل فال هادي له  ،و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال
�شريك له و�أن حممد ًا عبده ور�سوله �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �.أما بعد
نحن �أمام امر�أة لي�ست كباقي الن�ساء.
لئن قال اهلل تعاىل يف ن�ساء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  :ﱫ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﱪ الأحزاب٣٢ :
ف�إنّ خديجة بنت خويلد ر�ضي اهلل عنها فوق هذا لي�ست ك�أحد من ن�ساء النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم.
فهي �أول من �آمن من الن�ساء باالتفاق بل �أول من �آمن مطلق ًا وهي �أقرب زوجات النبي
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �إليه حب ًا ومكانة ،بل �أقربهنّ ن�سب ًا �إذ َلمَ ْ َيتَزَ َّوج النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم ِمنْ ُذ ِّر َّية ُق َ�ص ّي َغيرْ َها �إِ اَّل �أُ ّم َح ِبي َبة ( فتح الباري .)134 /7
خديجة الزوجة والأم  :زواجها الأول
تزوجت خديجة ر�ضي اهلل عنها قبل الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أبا هالة بن
ُزرارة التميمي ،وولدت منه ابنيها هند ًا وهالة ،ومن بعده تزوجت عتيق بن عابد املخزومي
فولدت له جاري ًة ُتدعى "هند ًا".
قال الإمام الذهبي يف (ال�سري)" :كانت خديجة ر�ضي اهلل عنها �أو ًال حتت �أبي هالة
بن ُزرارة التميمي ،ثم خلف عليها بعده عتيق بن عابد بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم،
ثم بعده النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فبنى بها وله خم�س وع�شرون �سنة .وكانت �أ�سنّ منه
بخم�س ع�شرة �سنة (�سري �أعالم النبالء .)111/2
زواجها من احلبيب امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم

لقد كانت �أم امل�ؤمنني خديجة ر�ضي اهلل عنها ،من �أو�سط قري�ش ن�سب ًا ،و�أعظمهم �شرف ًا
و�أكرثهم ما ًال ،وكان رجال قومها يحر�صون على الزواج منها.
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فلما �سمعت من مي�سرة حديثه عن �أمانة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم و�سمو
خلقه ،رغبت خديجة ر�ضي اهلل عنها يف �أن يكون النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم زوج ًا
لها ،فتحدثت مبا يف نف�سها �إىل �صديقتها "نفي�سة بنت ُم ْنية" والتي بدورها (ذهبت �إليه
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم تفاحته �أن يتزوج خديجة ،فر�ضي بذلك ،وك ّلم �أعمامه فذهبوا
�إىل عم خديجة وخطبوها �إليه ،وعلى �إثر ذلك مت الزواج ،وح�ضر العقد بنو ها�شم ور�ؤ�ساء
م�ضر ،وذلك بعد رجوعه من ال�شام ب�شهرين ،و�أ�صدقها ع�شرين َب ْكرة ( البكرة هي الأنثى
من الأبل ) وكانت �سنها �إذ ذاك �أربعني �سنة ،وكانت يومئذ �أف�ضل ن�ساء قومها ن�س ًبا وثروة
وعقلاً  ،وهي �أول امر�أة تزوجها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،ومل يتزوج عليها
غريها حتى ماتت) ( الرحيق املختوم .)46 /1
من توىل تزويجها ؟

اختلف امل�ؤرخون يف الذي توىل �أمر زواجها ،فذكر ابن �إ�سحاق �أنّ الذي ز ّوجها هو �أبوها
خويلد ،وقال ال�سهيلي وابن كثري وال�شامي� :إنّ ابن �إ�سحاق ذكر يف ال�سرية �أنّ �أخاها عمرو
بن خويلد هو الذي ز ّوجها ،ولكن مل جند ذلك يف املطبوع من �سرية ابن �إ�سحاق.
وقال الواقدي :فهذا كله عندنا غلط ووهل والثبت عندنا املحفوظ عن �أهل العلم �أنّ
�أباها خويلد بن �أ�سد مات قبل الفجار و�أنّ عمها عمرو بن �أ�سد ز ّوجها ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم.
من ِبر النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم بخديجة بعد موتها

ماتت خديجة ولكنها مل متت يف قلبه عليه ال�صالة وال�سالم ،فهو ُيكرث ذكرها ويحر�ص
على �صلتها بعد موتها من خالل �صدائقها ،ويحفظ لها ن�صرتها له وذكرياتها معه ون�سلها
الذي يراه ويحنو عليه.
مل تكن تلك ال�صلة مقت�صرة على �أخ�ص النا�س بخديجة بل مبن ُعرفت مبحبتها
خديجة ولو مل تكن من خا�صتها.
يحكي �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه عن هذا فيقول :كان النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم �إذا �أُتي بال�شيء يقول" :اذهبوا به �إىل فالنة؛ ف�إنها كانت �صديقة خديجة .اذهبوا به
�إىل بيت فالنة؛ ف�إنها كانت حتب خديجة" (الأدب املفرد للبخاري ( )90/1ب�سند ح�سن.
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هذا االهتمام بخديجة ر�ضي اهلل عنها وبكل ما يخ�صها يتجلى وب�أجمل �صوره يف لقاء
النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم بعجوز كانت ت�أتي خديجة ر�ضي اهلل عنها يف بيتها.
فقد روى ابن الأعرابي يف (معجمه) واحلاكم يف (امل�ستدرك) عن �أم امل�ؤمنني عائ�شة
ر�ضي اهلل عنهاَ ،قا َلتَ :جا َء ْت َع ُجو ٌز �إِلىَ ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم وهو عندي،
َف َق َال َل َها َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلمَ :منْ �أَ ْن ِت؟ َف َقا َل ْت� :أَ َنا َج َّث َام ُة المْ ُزَ ِن َّي ُة َف َق َال:
َب ْل �أَ ْن ِت َح َّ�سا َن ُة المْ ُزَ ِن َّي ُةَ ،ك ْي َف �أَ ْنت ُْم؟ َك ْي َف َحا ُل ُكم؟ َك ْي َف ُك ْنت ُْم َب ْع َد َنا؟ َقا َلتِ :ب َخيرْ ٍ ِب�أَ ِبي �أَ ْن َت
ول اللهَّ ِ َ ،ف َل َّما َخ َر َجتُ ،ق ْلتُ َ :يا َر ُ�س َ
َو�أُ ِّمي َيا َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ ُ ،ت ْق ِب ُل َع َلى َه ِذ ِه ا ْل َع ُجو ِز َه َذا ا ِلإ ْق َبال،
يج َةَ ،و ِ�إنَّ ُح ْ�سنَ ا ْل َع ْه ِد ِمنَ الإِ َميان( .معجم ابن الأعرابي
َف َقال� :إِ َّن َها َكا َن ْت َت�أْ ِتي َنا َز َمنَ َخ ِد َ
( )404/1وامل�ستدرك .)16- 15/1
و�إن �شئت لعينيك �أن تفي�ضا بالدمع فقف بجانبي وانظر �إىل وجه ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم وهو ي�شاهد قالدة كانت خلديجة ر�ضي اهلل عنها بعد وفاة خديجة بزمن
بعيد.
روى الإمام �أحمد يف (م�سنده) عن ع ّباد عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها زوج النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم قالت( :ملا بعثَ �أه ُل مكة يف فداء �أ�سراهم ،ب َع َث ْت زينب بنت ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف فداء �أبي العا�ص بن الربيع مبال ،و َب َع َث ْت فيه بقالدة لها
كانت خلديجة� ،أدخلتها بها على �أبي العا�ص حني بنى عليها .قالت :فل ّما ر�آها ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،رق لها ِر ّق ًة �شديدة ،وقال�( :إنْ ر�أيتم �أنْ ُتطلقوا لها �أ�سريها،
وتردوا عليها الذي لها ،فافعلوا) ،فقالوا :نعم يا ر�سول اهلل ،ف�أطلقوه ،ور ّدوا عليها الذي
لها) (رواه �أحمد يف امل�سند حديث ال�سيدة عائ�شة (.)26362
�أوالدها:

�أما �أوالدها من النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم فهم" :القا�سم ،وعبد اهلل ،ماتوا ُر َّ�ضع ًا
و ُرقية ،وزينب و�أم ُك ْلثوم ،وفاطمة".
قال احلافظ ابن حجر الع�سقالين" :كان جميع �أوالد النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم من
خديجة �إال �إبراهيم ف�إنه كان من جاريته مارية ،واملتفق عليه من �أوالده منها :القا�سم وبه كان
ُيكنى ،مات �صغري ًا قبل املبعث �أو بعده ،وبناته الأربع زينب ثم رقية ثم �أم كلثوم ثم فاطمة،
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وقيل :كانت �أم كلثوم �أ�صغر من فاطمة ،وعبد اهلل ولد بعد املبعث فكان ُيقال له :الطاهر
والطيب ويقال :هما �إخوان له ،ومات الذكور �صغار ًا باتفاق"(.فتح الباري .)103/7
�أوالدها من غري ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم

و�أما �أوالدها من غري ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم فهم:
 -1هند بن �أبي هالة ر�ضي اهلل عنه :
قال ابن الأثري( :وهو متيمي من بني �أ�سيد بن عمرو بن متيم  .وهو ربيب ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أمه خديجة بنت خويلد زوج النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
و�أخواته لأمه :زينب ورقية و�أم كلثوم وفاطمة عليهن ال�سالم.
 - 2هالة بن �أبي هالة :
قال الإمام ابن عبد الرب�" :أخو هند بن �أبي هالة الأ�سيدي التميمي حليف بني عبد
الدار بن ق�صي ،له �صحبة ،روى عنه ابنه هند" ( .اال�ستيعاب . )775 /2
 - 3هند بنت عتيق ر�ضي اهلل عنها :
قال ابن حجر الع�سقالين( :ذكرها الدارقطني يف كتاب (الأخوة) وقال� :أ�سلمت
وتزوجت ومل ترو عنه �شيئ ًا) (الإ�صابة .)347/8
ال�صمود والت�ضحية لأجل اهلل ور�سوله �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم حني نزل
الوحي :

روى البخاري يف �صحيحه عن عائ�شة �أم امل�ؤمنني �أنها قالت� :أول ما بدئ به ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم من الوحي الر�ؤيا ال�صاحلة يف النوم ،فكان ال يرى ر�ؤيا
�إال جاءت مثل فلق ال�صبح ّثم ُحبب �إليه اخلالء ،وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه ،وهو
التعبد الليايل ذوات العدد قبل �أن ينزع �إىل �أهله ويتزود لذلك ثم يرجع �إىل خديجة فيتزود
ملثلها حتى جاءه احلق وهو يف غار حراء فجاءه امللك فقال :اقر�أ ،قال :ما �أنا بقارئ ،قال:
ف�أخذين فغطني حتى بلغ مني اجلهد ثم �أر�سلني فقال :اقر�أ ،قلت :ما �أنا بقارئ ،ف�أخذين
فغطني الثانية حتى بلغ مني اجلهد ثم �أر�سلني فقال :اقر�أ ،فقلت :ما �أنا بقارئ ،ف�أخذين
فغطني الثالثة ثم �أر�سلني فقال :ﱫ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﱪ فرجع بها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يرجف ف�ؤاده فدخل على
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خديجة بنت خويلد فقال :زملوين ،زملوين ،فزملوه حتى ذهب عنه الروع ،فقال خلديجة
و�أخربها اخلرب :لقد خ�شيت على نف�سي ،فقالت خديجة :كال واهلل ما يخزيك اهلل �أبد ًا
�إنك لت�صل الرحم وحتمل الكل وتك�سب املعدوم وتقري ال�ضيف وتعني على نوائب احلق،
فانطلقت به خديجة حتى �أتت به ورقة بن نوفل بن �أ�سد بن عبد العزى ابن عم خديجة،
وكان امرء ًا قد تن�صر يف اجلاهلية وكان يكتب الكتاب العرباين ،فيكتب من الإجنيل
بالعربانية ما �شاء اهلل �أن يكتب ،وكان �شيخ ًا كبري ًا قد عمى ،فقالت له خديجة :يا ابن
عم ،ا�سمع من ابن �أخيك ،فقال له ورقة :يا ابن �أخي ،ماذا ترى؟ ف�أخربه ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم ما ر�أى ،فقال له ورقة :هذا النامو�س الذي نزل اهلل على مو�سى ،يا
ليتني فيها جذع ًا ليتني �أكون حي ًا �إذ يخرجك قومك ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم� :أو خمرجي هم؟ قال :نعم ،مل ي�أت رجل قط مبثل ما جئت به �إال عودي ،و�إن يدركني
يومك �أن�صرك ن�صر ًا م�ؤزر ًا ّثم مل ين�شب ورقة �أن تويف وفرت الوحي)( .رواه البخاري يف
�صحيحه – كتاب بدء الوحي – باب (كيف كان بدء الوحي �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم) عاد النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �إىل جماورة حراء ليكمل خلوته وهو مت�شوق
للوحي الذي ح ّدثه عنه ورقة بن نوفل ر�ضي اهلل عنه ،لكن الوحي فرت.حتى �إذا �أكمل النبي
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �شهر رم�ضان عاد �إىل بيته ف�إذا به يرى �أمني الوحي جربيل عليه
ال�سالم.
فقد روى البخاري يف �صحيحه عن جابر بن عبد اهلل ب قال� :سمعت النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم وهو يحدث عن فرتة الوحي فقال يف حديثه( :فبينا �أنا �أم�شي �إذ �سمعت
�صوت ًا من ال�سماء فرفعت ر�أ�سي ف�إذا امللك الذي جاءين بحراء جال�س على كر�سي بني
ال�سماء والأر�ض فجئثت منه رعب ًا فرجعت فقلت :زملوين زملوين فدثروين ف�أنزل اهلل تعاىل
ﱫ ﮬ ﮭ ﱪ �إىل ﱫ ﯙ ﯚ ﱪ قبل �أن تفر�ض ال�صالة وهي الأوثان).
هكذا تنزّل الوحي على النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  ..وهكذا �أثبتت خديجة ر�ضي اهلل
عنها �أنها امر�أ ٌة ذات عقل راجح ،وحكم ٍة ،ورو َّية ،وتب�صر بالأُمور.

لقد �أتاها زوجها عليه ال�صالة وال�سالم يف حالة ذعر مما ر�أى ،ف�أح�سنت ا�ستقباله
وحمادثته وطم�أنته بحفظ اهلل له و�أق�سمت َع َلى ذلك وهي البارة ال�صادقة �أنّ اهلل لن
يخزيه �أبد ًا ،ثم راحت تعدد �صفاته النبيلة احلميدة التي من حتلى بها فلن َيخزى ولن
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َيذل �أبد ًا (�إنك لت�صل الرحم ،وت�صدق احلديث ،وحتمل الكل ،و ُتقري ال�ضيف ،و ُتك�سب
نوائب احلق).
املعدوم ،و ُتعني َع َلى ِ
فقد كان معلوم ًا عند �أهل اجلاهلية �أنّ املرء الذي جتتمع فيه هذه ال�صفات النبيلة
مي
حممو ٌد عند اهلل تعاىل ،لأنّ كل النفو�س جمبولة على �أنّ اهلل �سبحانه وتعاىل َعد ٌل كر ٌ
ن�سان من جن�س ما يعمل.
ُيجازي الإِ َ
يف ِ�شعب بني ها�شم :

وقفت �أم امل�ؤمنني خديجة ر�ضي اهلل عنها بجانب زوجها امل�صطفى� -صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم -ت�ساعده وت�شد من �أزره ,وتعينه على احتمال ال�شدائد وامل�صائب ,تدفع من مالها
لن�صرته ,ومن حنانها وعطفها ملوا�ساته وت�سليته ,ولعل موقفها من ميثاق الظلم والعدوان
الذي كتبه امل�شركون حني اجتمعوا يف خيف بني كنانة وحتالفوا على بني ها�شم وبني
املطلب �أال يناكحوهم ،وال يبايعوهم ،وال يجال�سوهم ،وال يخالطوهم ،وال يدخلوا بيوتهم،
وال يكلموهم ،حتى ي�سلموا �إليهم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم للقتل ،وكتبوا بذلك
�صلحا �أبدً ا ،وال ت�أخذهم بهم ر�أفة
�صحيفة فيها عهود ومواثيق (�أال يقبلوا من بني ها�شم ً
حتى ي�سلموه للقتل).
فتحملت لأجل اهلل تعاىل ور�سوله �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أن تعاين مع بني ها�شم
وبني املطلب احل�صار اجلائر املفرو�ض عليهم مدة ثالث �سنوات بال طعام �سوى ما كان
ي�صل �إىل املحا�صرين �س ًرا� ،أو يف الأ�شهر ا ُ
حلرم حني ي�ستطيع املحا�صرون اخلروج من
ال�شعب ل�شراء احلوائج وب�أ�سعار مبالغ فيها.
ويذكر ابن ه�شام يف (ال�سرية) �أنّ حكيم بن حزام بن خويلد ر�ضي اهلل عنه – وقد
كان � ْإذ ذاك على الكفر� -ضاق ذرع ًا بهذا احل�صار اجلائر وهو يرى عمته خديجة ر�ضي
اهلل عنها تعاين ما تعانيه من اجلوع والت�ضييق ،فخرج بغالم له يحمل قمح ًا ذاهب ًا �إىل
َّ
ال�شعب.
و�إليك عزيزي القارئ ن�ص كالم ابن ه�شام عن تلك الفرتة الع�صيبة( :وقد كان �أبو
جهل ابن ه�شام  -فيما يذكرون  -لقي حكيم بن حزام بن خويلد بن �أ�سد ،معه غالم
يحمل قمح ًا يريد به عمته خديجة بنت خويلد ،وهي عند ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم ،ومعه يف ال�شعب ،فتعلق به وقال � :أتذهب بالطعام �إىل بني ها�شم؟ واهلل ال تربح �أنت
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وطعامك حتى �أف�ضحك مبكة  .فجاءه �أبو البخرتي بن ها�شم بن احلارث بن �أ�سد فقال :
مالك وله ؟ فقال  :يحمل الطعام �إىل بني ها�شم ،فقال له �أبو البخرتي  :طعام كان لعمته
عنده بعثت �إليه ( فيه ) �أفتمنعه �أن ي�أتيها بطعامها! خل �سبيل الرجل  ،ف�أبى �أبو جهل حتى
نال �أحدهما من �صاحبه ،ف�أخذ له �أبو البخرتي حلى بعري ف�ضربه به ف�شجه ،ووطئه وط�أ
�شديد ًا ،وحمزة بن عبد املطلب قريب يرى ذلك ،وهم يكرهون �أن يبلغ ذلك ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم و�أ�صحابه ،في�شمتوا بهم ،ور�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
على ذلك يدعو قومه لي ًال ونهار ًا ،و�سر ًا وجهار ًا ،مبادي ًا ب�أمر اهلل ال يتقى فيه �أحد ًا من
النا�س) (ال�سرية .)236/1
وفاتها ر�ضي اهلل عنها :

كان خروج النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ومن معه من حمنة احل�صار يف ال�سنة
العا�شرة من البعثة النبوية ،وقبل الهجرة �إىل املدينة بثالث �سنني.
لكن مل يكد النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أن ينعم بالراحة مع خديجة ر�ضي اهلل
ر�ضت خديجة ر�ضي اهلل عنها وا�شتد بها املر�ض
عنها بعد طول مكابدة يف احل�صار حتى َم ِ
حتى كان النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ي�سهر �إىل جانبها لريعاها ويقوم على خدمتها.
وقد كانت وفاتها ر�ضي اهلل عنها على ال�صحيح بعد البعثة النبوية بع�شر �سنني كما
�أ�شار �إىل ذلك جمع من العلماء الأثبات.
ال�ص ِحيح َب ْعد المْ َ ْب َعث
فقد قال ابن حجر الع�سقالين يف (فتح الباري)َ ( :و َمات َْت َع َلى َّ
ِب َع ْ�ش ِر ِ�س ِن َني فيِ َ�ش ْهر َر َم َ�ضانَ ،و ِق َيلِ :ب َث َم ٍانَ ،و ِق َيلِ :ب َ�س ْب ٍعَ ،ف�أَ َق َام ْت َم َع ُه �صلى اهلل عليه و�آله
ال�ص ِحيحَ ،و َق َال ابن َع ْبد ا ْلبرَ ّ َ �أ ْر َب ًعا َو ِع ْ�ش ِرينَ َ�س َنة َو�أَ ْر َب َعة
و�سلم َخ ْم�س ًا َو ِع ْ�ش ِرينَ َ�س َنة َع َلى َّ
ال�ص ِحيح فيِ �أَنَّ َم ْوت َها َق ْبل ا ْل ِه ْج َرة ِب َثلاَ ِث ِ�س ِننيَ،
�أَ ْ�ش ُهرَ ،و َ�س َيْ�أ ِتي ِمنْ َح ِديث َعا ِئ َ�شة َما ُي َ�ؤ ِّيد َّ
ال�ص َواب ِب َع ْ�ش ِر ِ�س ِنني) (فتح الباري .)100/7
َو َذ ِل َك َب ْعد المْ َ ْب َعث َع َلى َّ
حزن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم عليها ُحزن ًا �أثر بامل�سلمني ،فخافوا من احلزن
على نبيهم �صلوات ربي و�سالمه عليه ،ف�سارت �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم خولة
بنت حكيم وقالت :يا ر�سول اهلل ،ك�أين �أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة ،قال� :أجل،
كانت �أم العيال وربة البيت( .الإ�صابة .)102 / 8
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لكن خولة بنت حكيم ر�ضي اهلل عنها كانت حري�صة جد احلر�ص على �أن يتزوج النبي
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم بعد خديجة ر�ضي اهلل عنها من تقف معه يف ظروف الدعوة
الع�صبية فتعو�ضه �شيئ ًا من احلنان والدفء الذي كان يجده يف بيته �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم.
فقد روى الإمام �أحمد يف (امل�سند) عن �أبي �سلمة ويحيى قاال :ملا هلكت خديجة جاءت
خولة بنت حكيم امر�أة عثمان بن مظعون ،قالت :يا ر�سول اهلل� ،أال تزوج؟ قال :من؟ قالت:
�إن �شئت بكر ًا و�إن �شئت ثيب ًا ،قال :فمن البكر؟ قالت :ابنة �أحب خلق اهلل عز وجل �إليك
عائ�شة بنت �أبي بكر ،قال :ومن الثيب؟ قالت� :سودة ابنة زمعة ،قد �آمنت بك واتبعتك على
ما تقول ،قال :فاذهبي فاذكريهما علي فدخلت بيت �أبي بكر فقالت :يا �أم رومان ،ماذا
�أدخل اهلل عز وجل عليكم من اخلري والربكة؟ قالت :وما ذاك؟قالت� :أر�سلني ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أخطب عليه عائ�شة ،قالت :انتظري �أبا بكر حتى ي�أتي فجاء �أبو
بكر ،فقالت :يا �أبا بكر ،ماذا �أدخل اهلل عليكم من اخلري والربكة؟ قال :وما ذاك؟ قالت:
�أر�سلني ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أخطب عليه عائ�شة ،قال :وهل ت�صلح له؟
�إمنا هي ابنة �أخيه فرجعت �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم فذكرت له ذلك قال:
ارجعي �إليه فقويل له �أنا �أخوك و�أنت �أخي يف الإ�سالم وابنتك ت�صلح يل فرجعت فذكرت
ذلك له ،قال :انتظري ،وخرج ،قالت �أم رومان� :إن مطعم بن عدي قد كان ذكرها على
ابنه فواهلل ما وعد وعد ًا قط ف�أخلفه لأبي بكر ،فدخل �أبو بكر على مطعم بن عدي وعنده
امر�أته �أم الفتى ،فقالت :يا ابن �أبي قحافة لعلك ُم ْ�ص ٍب �صاح َبنا مدخ ُله يف دينك الذي
�أنت عليه �إنْ تزوج �إليك ،قال �أبو بكر للمطعم بن عدي� :أَ َق ْو َل هذه تقول ؟ قال� :إنها تقول
ذلك ،فخرج من عنده وقد �أذهب اهلل عز و جل ما كان يف نف�سه من عدته التي وعده فرجع
فقال خلولة  :ادعي يل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم فدعته فزوجها �إياه وعائ�شة
يومئذ بنت �ست �سنني ثم خرجت فدخلت على �سودة بنت زمعة فقالت ماذا �أدخل اهلل
عز وجل عليك من اخلري والربكة قالت :وما ذاك قالت �أر�سلني ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم �أخطبك عليه قالت وددت ادخلي �إىل �أبي فاذكري ذاك له وكان �شيخ ًا كبري ًا قد
�أدركه ال�سن قد تخلف عن احلج فدخلت عليه فحيته بتحية اجلاهلية فقال من هذه فقالت
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خولة بنت حكيم :قال فما �ش�أنك؟ قالت� :أر�سلني حممد بن عبد اهلل �أخطب عليه �سودة
قال :كفء كرمي ماذا تقول �صاحبتك قالت حتب ذاك قال ادعها يل فدعيتها قال �أي بنية
�إن هذه تزعم �أن حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب قد �أر�سل يخطبك وهو كفء كرمي
�أحتبني �أن �أزوجك به قالت نعم ،قال :ادعيه يل فجاء ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
�إليه فزوجها �إياه فجاءها �أخوها عبد بن زمعة من احلج فجعل يحثي يف ر�أ�سه الرتاب فقال
بعد �أن �أ�سلم :لعمرك �إين ل�سفيه يوم �أحثي يف ر�أ�سي الرتاب �أن تزوج ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم �سودة بنت زمعة)( .م�سند �أحمد .)212 /6
ف�ضلها وعظيم قدرها :

قال الإمام الذهبي( :ومناقبها ج ّمة ،وهي ممن كمل من الن�ساء .كانت عاقلة جليلة
َدينة م�صون ًة كرمي ًة ،من �أهل اجلنة .وكان النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ُيثني عليها،
و ُي ّ
ف�ضلها على �سائر �أمهات امل�ؤمنني ،و ُيبالغ يف تعظيمها بحيث �إنّ عائ�شة – ر�ضي اهلل
عنها  -كانت تقول :ما ِغرت من امر�أة ما ِغرت من خديجة ،من كرث ِة ِذكر النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم لها .ومن كرامتها عليه �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أنها مل يتزوج امر�أة
قبلها ،وجاءه منها عدة �أوالد ،ومل يتزوج عليها ّ
قط ،وال ت�س ّرى �إىل �أن ق�ضت نحبها ،فوجد
لفقدها ،ف�إنها كانت نعم القرين .وكانت تنفق عليه من مالها ،ويتجر هو �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم لها .وقد �أمره اهلل �أن ُي ِّ
ب�شرها ببيت يف اجلنة من ق�صب ،ال �صخب فيه وال
ن�صب) (�سري �أعالم النبالء .)110/2
ولأم امل�ؤمنني خديجة ر�ضي اهلل عنها ف�ضائل خا�صة امتازت بها عن �سائر �أزواج النبي
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،منها:
� -1أنها �أول النا�س �إميان ًا به عليه ال�صالة وال�سالم ،وقد تق ّدم ذكر ذلك.
� -2أنه �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم مل يتزوج عليها يف حياتها ّ
قط ،وال ت�س ّرى بامر�أة حتى
فارقت الدنيا.
� -3أنها �أحب �أزواج النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �إليه� ،إذ ع ّد حبه لها رزق ًا من اهلل
رزقه �إياه.
(ما ِغ ْرتُ َع َلى ِن َ�سا ِء ال َّن ِبي �صلى اهلل
ويف هذا تقول �أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنهاَ :
يج َة َو ِ�إنيِّ لمَ ْ �أُ ْد ِر ْك َهاَ .قا َل ْتَ :و َكانَ َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�آله
عليه و�سلم ِ�إ َّال َع َلى َخ ِد َ
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ال�شا َة َف َي ُق ُ
و�سلم �إِ َذا َذ َب َح َّ
يج َة»َ .قا َل ْت َف َ�أ ْغ َ�ض ْب ُت ُه َي ْو ًما َف ُق ْلتُ
ول�« :أَ ْر ِ�س ُلوا ِب َها �إِلىَ �أَ ْ�ص ِد َقا ِء َخ ِد َ
يج َة َف َق َال َر ُ�س ُ
ول اللهَّ �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم « ِ�إنيِّ َق ْد ُر ِز ْقتُ ُح َّب َها»( .رواه م�سلم يف
َخ ِد َ
�صحيحة باب من ف�ضائل خديجة بنت خويلد حديث رقم (.)6278
� -4أنها خري ن�ساء الأمة مطلق ًا ،فقد روى البخاري يف �صحيحه عن علي بن �أبي طالب
ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم( :خري ن�سائها مرمي ،وخري
ن�سائها خديجة) ( رواه البخاري يف �صحيحه باب تزويج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
خديجة حديث رقم .)3815
� -5أنّ النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم كان ُيكرث ذكرها و�صلتها بعد وفاتها ر�ضي اهلل
عنها.
فقد روى البخاري يف �صحيحه عن �أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت( :ما غرت
على امر�أة للنبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ما غرت على خديجة هلكت قبل �أن يتزوجني ملا
كنت �أ�سمعه يذكرها و�أمره اهلل �أن يب�شرها ببيت من ق�صب و�إن كان ليذبح ال�شاة فيهدي
يف خالئلها منها ما ي�سعهن).
ب�شرها ب�سالم اهلل جل وعال وب�سالمه عليهاّ ،
� -6أنّ جربيل عليه ال�سالم ّ
وب�شرها ببيت
لها يف اجلنة كما يف حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال�( :أتى جربيل �إىل النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم فقال :يا ر�سول اهلل ،هذه خديجة قد �أتت معها �إناء فيه �إدام �أو طعام
�أو �شراب ،ف�إذا هي �أتتك فاقر�أ عليها ال�سالم من ربها ومني ّ
وب�شرها ببيت يف اجلنة من
ق�صب ،ال �صخب فيه وال ن�صب)( .رواه البخاري يف �صحيحه كتاب مناقب الأن�صار باب
تزويج النبي خديجة حديث رقم (.)3820
ونقل قال احلافظ ابن حجر الع�سقالين رحمه اهلل ا�ستدالل العلماء بهذه الف�ضيلة على
�أف�ضلية �أم امل�ؤمنني خديجة ر�ضي اهلل عنها على �سائر ن�ساء النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم وبالذات �أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنها لكونها �أف�ضل ن�ساء النبي �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم بعد خديجة ر�ضي اهلل عنها فقال( :قال ال�سهيلي :ا�ستدل بهذه الق�صة �أبو بكر
بن داود على �أنّ خديجة �أف�ضل من عائ�شة لأن عائ�شة �س ّلم عليها جربيل من قبل نف�سه،
وخديجة �أبلغها ال�سالم من ربها).
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من السلسلة الثانية :
العالقة الحميمة بني اآلل واألصحاب
		
		
		
		

 الثناء املتبــادل بني الآل والأ�صحــاب . رحماء بينهم  ..الرتاحم بني �آل النبي�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم وال�صحابــــة
ر�ضي اهلل عنهم .
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الثناء املتبادل بني اآلل واألصحاب
احلمد هلل القائل يف كتابه احلكيم ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﱪ وال�صالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني القائل

«خري �أمتي قرين ثم الذين يلونهم» ،وعلى �آله و�أ�صحابه الطيبني الطاهرين ومن تبعهم
ب�إح�سان �إىل يوم الدين ،وبع ــد:
ف�إن من �أعظم الظلم للتاريخ ادعاء �أن �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أهل بيته
ر�ضوان اهلل عليهم كانوا ي�ضمرون العداوة بع�ضهم لبع�ض ،ويتعاملون فيما بينهم باحلقد
والكراهية ،وقد ن�سي قائل ذلك قول الباري جل وعال يف حقهم جميع ًا دون ا�ستثناء «�أ�شداء
على الكفار رحماء بينهم» وال يخلف اهلل وعده ،فهل يبقى م�سلم ًا من يكذب ربه يف هذا ؟!
واهلل ما كان بني الآل والأ�صحاب ر�ضي اهلل عنهم �إال احلب والإجالل والثناء املتبادل،
وبينهم من القرابة وامل�صاهرة وامل�شاركة يف �إعالء الدين ون�صرة ر�سول رب العاملني وجهاد
املبطلني ما هو معلوم للقا�صي والداين ،فكلهم �أهل ف�ضل وف�ضيلة ،ولريب�أ العاقل احلري�ص
على دينه من الوقيعة فيهم �أو الرباءة منهم.
ويف ثنايا هذه ال�سطور �إبراز لبع�ض الن�صو�ص يف ثناء الآل على الأ�صحاب ،وثناء
الأ�صحاب على �آل البيت ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني ت�أكيد ًا ملا كانوا يكنونه لبع�ضهم من
حب و�إجالل ،رزقنا اهلل و�إياكم حبهم وح�سن االقتداء بهم ،وجمعنا بهم رفقاء لنبيه �صلى
اهلل عليه و�سلم يف الفردو�س الأعلى�...آمني.
من هم �أهل البيت؟!

ال�صحيح من الأقوال يف ذلك �أنهم بنو ها�شم لأنهم الذين حترم عليهم ال�صدقة ،وذلك
ملا رواه م�سلم (ح )2408عن زيد بن �أرقم ر�ضي اهلل عنه قال.« :قام ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم يوم ًا فينا خطيب ًا مباء يدعى خم ًا بني مكة واملدينة ،فحمد اهلل و�أثنى عليه،
ووعظ وذكر ،ثم قال� :أما بعد� ،أال �أيها النا�س ،ف�إمنا �أنا ب�شر يو�شك �أن ي�أتي ر�سول ربي
ف�أجيب ،و�أنا تارك فيكم ثقلني� ،أولهما :كتاب اهلل فيه الهدى والنور ،فخذوا بكتاب اهلل
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وا�ستم�سكوا به ،فحث على كتاب اهلل ورغب فيه ،ثم قال :و�أهل بيتي� ،أذكركم اهلل يف �أهل
بيتي� ،أذكركم اهلل يف �أهل بيتي� ،أذكركم اهلل يف �أهل بيتي  .فقال له ح�صني (�أحد رواة
احلديث) :ومن �أهل بيته يازيد� ،ألي�س ن�سا�ؤه من �أهل بيته؟ فقال :ن�سا�ؤه من �أهل بيته،
ولكن �أهل بيته من حرم ال�صدقة بعده .قال :ومن هم؟ قال� :آل علي و�آل عقيل و�آل جعفر
و�آل عبا�س.»...
�أزواجه عليه ال�صالة وال�سالم 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 فالآية تن�ص �صراحة على �أن �أزواجه عليه

ال�صالة وال�سالم من �أهل البيت .وي�ؤيد هذا القول حديث زيد بن �أرقم ر�ضي اهلل عنه
ال�سابق.
اعتقاد امل�سلمني يف �أهل البيت:

النا�س ينق�سمون يف �أهل البيت بني ُمف ِْر ٍط و ُم َف ِّرط ،والقول الر�شيد فيهم� :إيجاب
حمبتهم وهي من حمبة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�إيجاب توليهم والرباءة من بغ�ضهم.
ولواليتهم �شروط من �أهمها-:
�أ� -أن يكونوا م�ستقيمني على الإ�سالم ،فال حمبة وال والية لكافر ،ولو �أغنت القرابة عن
�أحد لأغنت عن �أبي لهب.
ب� -أن يكونوا متبعني لهدي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،لقوله عليه ال�سالم�« :أال �إن �آل
بني فالن لي�سوا ب�أوليائي� ،إمنا وليي اهلل و�صالح امل�ؤمنني» (م�سلم:ح.)215
من هم ال�صحابة؟

ال�صحابي :هو كل من لقي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم م�ؤمن ًا به ومات على الإ�سالم
(الإ�صابة�:ص.)8
وقد ورد يف ف�ضلهم �أدلة كثرية منها-:
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 قوله تعاىل :ﱫ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱪ .
 وقوله تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ...ﱪ.

 وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال ت�سبوا �أ�صحابي ،ال ت�سبوا �أ�صحابي ،فو الذي نف�سيبيده لو �أنفق �أحدكم مثل �أحد ذهب ًا ما �أدرك م ّد �أحدهم وال ن�صيفه»(م�سلم.:ح.)2540
ولو مل يكن لهم �إال هجرتهم وجهادهم وبذلهم املهج والأموال وقتل الآباء والأبناء،
واملنا�صحة يف الدين ،وقوة الإميان واليقني لكفاهم ف�ضيلة.
اعتقاد امل�سلمني يف ال�صحابة الكرام-:

�إن عقيدة امل�سلمني يف �صحابة خري املر�سلني �أنهم خري اخللق واخلليقة بعد النبيني ،ملا
�سبق من �أدلة قر�آنية ونبوية .و�أف�ضلهم �أبو بكر ال�صديق ثم عمر الفـاروق ثم عثـمان ذو
النورين ثم علي �أبو ال�سبطني ،والتفا�ضل بني ال�صحابة �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 فيما وقع بني ال�صحابة ترك الكالم فيه ،فتلك دماء طهر اهلل عنها �أيدينا ،فال
نلوث بها �أل�سنتنا.
ونقول كما 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 على �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم-:

�أي ثناء �أعظم من ثناء اهلل تعاىل وثناء ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم على ال�صحابة
الكرام ،فقد ب�شرهم ربهم جل وعال – وهو الذي ال يخلف امليعاد – �أنهم �سيغادرون هذه
الدنيا �إىل جنات جتري من حتتها الأنهار ،و�أنهم خالدين فيها �أبد ًا ،و�أنهم من الفائزين.
ولهذا كان �أهل البيت �سباقني ملعرفة قدر ال�صحابة ومكانتهم عند اهلل تعاىل وعند ر�سوله
�صلى اهلل عليه و�سلم.
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مناذج من ثناء �آل البيت على ال�صحابة الكرام-:

 -1ثناء علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه على ال�صحابة-:
يقول ر�ضي اهلل عنه وا�صف ًا �إخوانه من ال�صحابة« :لقد ر�أيت �أ�صحاب حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم ،فما �أرى �أحد ًا ي�شبههم منكم ،لقد كانوا ي�صبحون �شعث ًا غرب ًا ،وقد باتوا �سجد ًا
وقيام ًا يراوحون بني جباههم ،ويقفون على مثل اجلمر من ذكر معادهم ،ك�أن بني �أعينهم
ركب املعزى من طول �سجودهم� ،إذا ذكر اهلل هملت �أعينهم حتى تبل جيوبهم ،ومادوا كما
مييد ال�شجر يوم الريح العا�صف ،خوف ًا من العقاب ورجاء للثواب» (نهج البالغة.)143 :
ومن مدحه لعمر ر�ضي اهلل عنه بعد موته ،قوله« :هلل بالء فالن ،فلقد ق َّوم الأود ،وداوى
العمد ،و�أقام ال�سنة ،وخ َّلف الفتنة ،ذهب نقي الثوب وقليل العيب� ،أ�صاب خريها و�سبق
�شرها� ،أدى �إىل اهلل طاعته واتقاه بحقه ،رحل وتركهم يف طرق مت�شعبة ،اليهتدي بها
ال�ضال ،وال ي�ستيقن املهتدي» (نهج البالغة .)222 :قال ابن �أبي احلديد تعليق ًا على هذا
الن�ص« :وفالن املكنى عنه عمر بن اخلطاب»(�شرح نهج البالغة.)3/12 :
ولي�س �أدل على العالقة الطيبة املتينة بني عمر وعلي ر�ضي اهلل عنهما ،من تزويج علي
ابنته �أم كلثوم لعمر بن اخلطاب كما �أقرت بذلك كتب الرتاجم والتواريخ والأن�ساب وال�سري
واحلديث والفقه.
ومن ثنائه على عثمان ر�ضي اهلل عنه ،قوله كما يف ف�ضائل ال�صحابة( )771ب�سند
�صحيح�« :إن الذين �سبقت لهم منا احل�سنى ،منهم عثمان».
 -1ثناء عبد اهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما على ال�صحابة-:
فهذا حرب الأمة وترجمان القر�آن يقول عن �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إن
اهلل جل ثنا�ؤه وتقد�ست �أ�سما�ؤه خ�ص نبيه حممد ًا �صلى اهلل عليه و�سلم ب�صحابة �آثروه
على الأنف�س والأموال ،وبذلوا النفو�س دونه يف كل حال ،وو�صفهم اهلل يف كتابه فقال:
«رحماء بينهم تراهم ركع ًا �سجد ًا يبتغون ف�ض ًال من اهلل ور�ضوان ًا �سيماهم يف وجوههم
من �أثر ال�سجود ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف الإجنيل كزرع �أخرج �شط�أه ف�آزره
فا�ستغلظ فا�ستوى على �سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد اهلل الذين �آمنوا
وعملوا ال�صاحلات منهم مغفرة و�أجر ًا عظيم ًا» .قاموا مبعامل الدين ،ونا�صحوا االجتهاد
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للم�سلمني ،حتى تهذبت طرقه ،وقويت �أ�سبابه ،وظهرت �آالء اهلل ،وا�ستقر دينه ،وو�ضحت
�أعالمه ،و�أذل بهم ال�شرك ،و�أزال ر�ؤو�سه وحما دعائمه ،و�صارت كلمة اهلل العليا ،وكلمة
الذين كفروا ال�سفلى ،ف�صلوات اهلل ورحمته وبركاته على تلك النفو�س الزاكية ،والأرواح
الطاهرة العالية ،فقد كانوا يف احلياة هلل �أولياء ،وكانوا بعد املوت �أحياء ،وكانوا لعباد اهلل
ن�صحاء ،رحلوا �إىل الآخرة قبل �أن ي�صلوا �إليها ،وخرجوا من الدنيا وهم بع ُد فيها»(مروج
الذهب.)75/3 :
 -2ثناء الإمام علي بن احل�سني-:

فقد كان الإمام علي بن احل�سني يذكر �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ويدعو لهم
يف �صالته بالرحمة واملغفرة ،لن�صرتهم �سيد اخللق يف ن�شر دعوة التوحيد ،وتبليغ ر�سالة
اهلل تعاىل �إىل خلقه.
ومن ثنائه على ال�شيخني �أبي بكر وعمر ر�ضي اهلل عنهما ،ما رواه �أبو حازم املدين قال:
«ما ر�أيت ها�شمي ًا �أفقه من علي بن احل�سني� ،سمعته وقد �سئل :كيف كانت منزلة �أبي بكر
وعمر عند ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم؟ ف�أ�شار بيده �إىل القرب ،ثم قال :مبنزلتهما منه
ال�ساعة» (�سري �أعالم النبالء.)394/4 :
 -3ثناء الإمام حممد الباقر-:

روى ابن ع�ساكر عن ب�سام ال�صرييف قال� :س�ألت �أبا جعفر عن �أبي بكر وعمر ،فقال:
واهلل �إين لأتوالهما و�أ�ستغفر لهما ،وما �أدركت �أحد ًا من �أهل بيتي �إال وهو يتوالهما» (تاريخ
دم�شق.)222/57 :
و�س�أله عروة بن عبد اهلل عن حلية ال�سيوف :فقال :ال ب�أ�س به ،قد ح ّلى �أبو بكر ال�صدِّ يق
�سيفه .قلت :وتقول ال�صدِّ يق؟! فوثب وثبة ا�ستقبل القبلة ثم قالَ :ن َعم ال�صديقَ ،ن َعم
ال�صديق -ثالث ًا -فمن مل يقل له ال�صديق فال �ص ّدق اهلل قوله يف الدنيا وال يف الآخرة»(تاريخ
دم�شق.)221/57 :
 -4ثناء الإمام جعفر ال�صادق-:

فقد و�صف �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يوم ًا ،فقال« :كان �أ�صحاب ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم اثني ع�شر �ألف ًا ،ثمانية �آالف من املدينة ،و�ألفان من مكة ،و�ألفان
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من الطلقاء ،ومل ُي َر فيهم قدري وال مرجيء والحروري وال معتزيل وال �صاحب ر�أي ،كانوا
يبكون الليل والنهار ،يقولون :اقب�ض �أرواحنا من قبل �أن ن�أكل خبز اخلمري»(اخل�صال:
 .)638ف�إذا مل يكن يف ال�صحابة مرجيء وال قدري وال حروري وال معتزيل وال �صاحب
ر�أي ،فكيف يكون فيهم من هو �أ�شد من هذا وذاك (املنافق)! كما يدعي �أ�صحاب الأهواء.
وها هو ر�ضي اهلل عنه يروي لنا عن �أبيه الإمام علي ر�ضي اهلل عنه�« :أو�صيكم ب�أ�صحاب
نبيكم ،ال ت�سبوهم ،الذين مل يحدثوا بعده حدث ًا ،ومل ي�ؤووا حمدث ًا ،ف�إن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم �أو�صى بهم» (بحار الأنوار.)306/22 :
 -5ثناء الإمام مو�سى الكاظم-:

�أما الإمام مو�سى بن جعفر فقد حفظ عن جده ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قوله:
«�أنا �أمنة لأ�صحابي ،ف�إذا قب�ضت دنا من �أ�صحابي ما يوعدون ،و�أ�صحابي �أمنة لأمتي،
ف�إذا قب�ض �أ�صحابي دنا من �أمتي ما يوعدون ،وال يزال هذا الدين ظاهر ًا على الأديان
كلها ما دام فيكم من قد ر�آين» (بحار الأنوار .)309/22 :فانظر �إىل هذا الثناء العطر
على �صحابة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أن الدين ال يزال ظاهر ًا ما دام يف النا�س من
ر�أى ال�صحابة ،فهل يعقل بعد ذلك �أن يكونوا قد ارتدوا عن هذا الدين؟! نعوذ باهلل من
الهوى.
 -6ثناء الإمام علي الر�ضا-:

و�أما الإمام علي الر�ضا فموقفه جتاه ال�صحابة ال يختلف عن موقف �آبائه ،فهو القائل:
«ملا بعث اهلل عز وجل مو�سى بن عمران عليه ال�سالم� ...إىل �أن قال :فقال اهلل جل جالله:
يا مو�سى� ،أما علمت �أن حممد ًا �أف�ضل عندي من جميع مالئكتي وجميع خلقي؟ قال مو�سى:
يارب ف�إن كان حممد �أكرم عندك من جميع خلقك ،فهل يف �آل الأنبياء �أكرم من �آيل؟
قال اهلل جل جالله :يا مو�سى� ،أما علمت �أن ف�ضل �آل حممد على جميع �آل النبيني كف�ضل
حممد على جميع املر�سلني؟ فقال مو�سى :يارب ف�إن كان �آل حممد كذلك ،فهل يف �أ�صحاب
الأنبياء �أكرم عندك من �صحابتي؟ قال اهلل :يا مو�سى� ،أما علمت �أن ف�ضل �صحابة حممد
على جميع �صحابة املر�سلني كف�ضل �آل حممد على جميع �آل النبيني ،وف�ضل حممد على
جميع املر�سلني؟»(بحار الأنوار� )340/13 :إىل �آخر الأثر الطويل ،وهو مروي كذلك عن
الإمام احل�سن بن حممد الع�سكري.
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كان هذا غي�ض من في�ض من ثناء �آل البيت الأطهار على ال�صحابة الأخيار الأبرار ر�ضي
اهلل عنهم �أجمعني.
ولننتقل �إىل اجلانب الآخر من هذا الثناء وهو-:
ثناء ال�صحابة الكرام على �أهل بيت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم-:

و�إليك �أخي القارئ احلبيب مناذج من هذا الثناء العاطر-:
 -1ثناء خليفة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه-:

ها هو ال�صديق يثني على القرابة مبا يليق به وبهم ،فقد روى البخاري �أن �أبا بكر قال
لعلي« :والذي نف�سي بيده لقرابة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أحب �إيل �أن �أ�صل من
قرابتي؟» (ح .)3712 :وفيه �أي�ض ًا �أن �أبا بكر قال« :ارقبوا حممد ًا �صلى اهلل عليه و�سلم يف
�أهل بيته» (البخاري .)3713 :وعن عقبة بن احلارث قال�« :صلى �أبو بكر ر�ضي اهلل عنه
بليال ،فر�أى احل�سن ر�ضي
الع�صر ،ثم خرج مي�شي بعد وفاة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ٍ
اهلل عنه يلعب مع ال�صبيان ،فحمله على عاتقه ،وقال:
ال �شبيه بعلي
ب�أبي �شبيه بالنبي
		
وعلي ر�ضي اهلل عنه ي�ضحك» (�صحيح البخاري 3349 :وم�سند �أبي يعلى.)38 :
فانظر �إىل هذا الثناء وهذا االهتمام العظيم من خليفة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ب�آل البيت ،وقارن ذلك مع الروايات املكذوبة التي تظهر ال�صحابة والآل ب�صورة الأعداء
الألداء ،وحا�شاهم من ذلك .
 -2ثناء �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه-:

مما ال �شك فيه عظم العالقة بني الفاروق و�أهل البيت ر�ضي اهلل عنهم ،وقد ظهر ذلك
يف ثنائه عليهم ،وزواج عمر من �أم كلثوم ،وحر�صه واهتمامه بهم ،ولعلي �أ�سوق طائفة من
النقول ت�ؤيد ذلك ،فمن ذلك-:
 ما رواه البخاري �أن عمر بن اخلطاب كان �إذا قحطوا ا�ست�سقى بالعبا�س بن عبداملطلب ،فيقول« :اللهم �إنا كنا نتو�سل �إليك بنبينا فت�سقينا ،و�إنا نتو�سل �إليك بعم نبينا
فا�سقنا ،قال :في�سقون» (ح.)1010 :
 -ما رواه ابن �سعد �أن عمر قال للعبا�س «واهلل لإ�سالمك يوم �أ�سلمت �أحب �إيل من
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�إ�سالم اخلطاب لو �أ�سلم ،لأن �إ�سالمك �أحب �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم من
�إ�سالم اخلطاب» (الطبقات.)23/4 :
 ويف �سري �أعالم النبالء �أن عمر ك�سا �أبناء ال�صحابة ،ومل يكن ذلك مما ي�صلحللح�سن واحل�سني ،فبعث �إىل اليمن ف�أتي بك�سوة لهما ،فقال« :الآن طابت نف�سي» (�سري
�أعالم النبالء .)285/3
 ومن ثنائه على حرب الأمة عبد اهلل بن عبا�س ،ما ورد يف البخاري (ح )4294 :عنابن عبا�س قال :كان عمر يدخلني مع �أ�شياخ بدر ،فقال بع�ضهم :مل تدخل هذا الفتى معنا؟
فقال�« :إنه ممن قد علمتم».
�إىل غري ذلك من النقول التي ت�ؤكد مدى العالقة احلميمة التي كانت جتمع بني عمر
و�أهل البيت ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني.
 -3ثناء �أمري امل�ؤمنني عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه-:

وهذا اخلليفة الرا�شد ك�سابقيه يعرف لآل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حقهم وف�ضلهم،
فيثنى عليهم مبا هم له �أهل ،فقد ذكر ابن كثري قال« :كان العبا�س �إذا مر راكب ًا بعمر �أو
عثمان وهما راكبان ،نزال حتى يجاوزهما� ،إجال ًال لعم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم»
(البداية والنهاية.)162/7 :
 -4ثناء �سعد بن �أبي وقا�ص ر�ضي اهلل عنه-:

وهذا �سعد خال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يبث �أحاديث الثناء على علي ر�ضي اهلل عنه
وين�شرها بني النا�س ،وما ذاك �إال حلبه له ،فقد روى م�سلم (ح )6217 :عن �سعد قال:
«خ َّلف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم علي ابن �أبي طالب يف غزوة تبوك ،فقال :يا ر�سول
اهلل ،تخلفني يف الن�ساء وال�صبيان؟ فقال� :أما تر�ضى �أن تكون مني مبنزلة هارون من
مو�سى غري �أنه ال نبي بعدي».
 -5ثناء �أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنها-:

ومع �أن عائ�شة من �آل البيت لأنها من �أزواج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� ،إال �أننا �آثرنا
�إيراد ثنائها على بقية �أهل البيت �إي�ضاح ًا للعالقة احلميمة واملحبة العظيمة بينهم .ففي
تاريخ الطربي �أنها قالت�« :إنه واهلل ما كان بيني وبني علي ر�ضي اهلل عنه يف القدمي �إال ما
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يكون بني املر�أة و�أحمائها ،و�إنه عندي على معتبة من الأخيار .وقال علي :يا �أيها النا�س،
�صدقت واهلل وب َّرت ،ما كان بيني وبينها �إال ذلك ،و�إنها لزوجة نبيكم �صلى اهلل عليه و�سلم
يف الدنيا والآخرة» (.)544/4
وها هي تثنى على فاطمة بنت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فتقول« :ما ر�أيت �أحد ًا كان
�أ�شبه �سمت ًا وهدي ًا ود ًال بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم من فاطمة كرم اهلل وجهها»...
(�أبو داود.)5217 :
وملا بلغ عائ�شة قتل علي ر�ضي اهلل عنه للخوارج ،قالت� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم يقول« :اللهم �إنهم �شرار �أمتي ،يقتلهم خيار �أمتي ،وما كان بيني وبينه �إال ما يكون
بني املر�أة و�أحمائها»(بحار الأنوار.)232/33 :
 -6ثناء طائفة من ال�صحابة على �آل البيت ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني-:

 فهذا عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما ي�س�أله رجل عن دم البعو�ض ،فقال :ممن�أنت؟ فقال :من �أهل العراق .فقال :انظر �إىل هذا ي�س�ألني عن دم البعو�ض ،وقد قتلوا ابن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وقد �سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول« :هما
ريحانتاي من الدنيا» (البخاري.)5994 :
 وهذا �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه يلقى احل�سن بن علي ر�ضي اهلل عنهما ،فيقول« :ر�أيتر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ق ّبل بطنك ،فاك�شف املو�ضع الذي قبل ر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم حتى �أقبله ،قال :وك�شف احل�سن فقبله» (م�سند �أحمد.)9342 :
وملا مات احل�سن ر�ضي اهلل عنه ،كان �أبو هريرة يبكي وينادي ب�أعلى �صوته :يا �أيها
النا�س ،مات اليوم ِح ُّب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فابكوا» (�سري �أعالم النبالء:
.)277/3
 وهذا �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه يقول« :مل يكن �أحد �أ�شبه بالنبي �صلى اهلل عليهو�سلم من احل�سن بن علي ر�ضي اهلل عنهما»(البخاري.)3542 :
 وهذا �أبو �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه يروي عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنهقال« :احل�سن واحل�سني �سيدا �شباب �أهل اجلنة»(م�سند �أحمد� .)11794:إىل غري ذلك
من الأقوال والنقوالت عن ال�صحابة الكرام يف ثنائهم الكثري على �آل بيت النبي �صلى اله
عليه و�سلم.
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 -7ثناء معاوية ر�ضي اهلل عنه على علي و�أهل البيت ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني:

و�أختم هذه النقوالت مبا ورد من ثناء معاوية ر�ضي اهلل عنه يف حق �آل البيت الأطهار،
فمن ذلك-:
 �أن معاوية ر�ضي اهلل عنه كان يكتب فيما ينزل به لي�س�أل علي ًا ر�ضي اهلل عنه ،فلما بلغهقتله ،قال« :ذهب الفقه والعلم مبوت ابن �أبي طالب» (اال�ستيعاب.)1871:
 وروى الإمام �أحمد عن معاوية قال« :ر�أيت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم مي�صل�سانه� -أو قال� :شفتيه يعني احل�سن بن علي ،و�أنه لن يعذب ل�سان �أو �شفتان مي�صهما
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم» (امل�سند.)16894:
 ويف �سري �أعالم النبالء�« :أن يزيد بن معاوية فاخر احل�سن بن علي ،فقال له �أبوه معاوية � : -أفاخرت احل�سن؟ قال :نعم .قال :لعلك تظن �أن �أمك مثل �أمه� ،أو جدككجده» ! (.)260/3
ختامــ ًا- :

فبعد هذا التطواف بهذه الن�صو�ص املباركة ،يظهر جلي ًا مدى العالقة احلميمة بني
ال�صحابة و�أهل البيت ر�ضي اهلل عنهم ،و�أنهم ي�ضمرون لبع�ضهم الود واملحبة وال�شفقة
والإخال�ص ،كل ذلك ابتغاء وجه اهلل تعاىل ،ورعاية و�صيانة حلقوق النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم .هذا وليعلم احلري�ص على دينه ،ال�شحيح على �إميانه �أن حب �أهل البيت وال�صحابة
فر�ض واجب ،و�أن الوقيعة فيهم خروج عن نهجهم و�سريتهم ،وتعري�ض النف�س للعقوبة ،ويف
هذا ذكرى ملن خ�شي العقاب ورجا الثواب ،وعلم �أنه �إىل اهلل املرجع وامل�آب.
فاللهم ارزقنا حبهم واتباعهم واح�شرنا معهم�....آمني.
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رحماء بينهم
الرتاحم بني آل بيت النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم
وبني الصحابة رضي اهلل عنهم
�إن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ،ونعوذ باهلل من �شرور �أنف�سنا ومن �سيئات �أعمالنا من
يهد اهلل فهو املهتدي ،ومن ي�ضلل فال هادي له
�أما بعد ...
ف�إن ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�آله و�سلم � -سيد ولد �آدم ،وهذه حقيقة �شرعية يتفق
عليها �أهل الإ�سالم جميعا ،وهذا االتفاق نعمة كربى على هذه الأمة وهلل احلمد واملنة .
مطلب �شرعي ،وحديثي عن ق�ضية
فالبحث عن �أ�سباب االفرتاق يف الأمة وعالجها
ٌ
ُكربى ،ولها �آثارها التي ع�صفت بالأمة ،فالرحمة بني �أ�صحاب النبي � -صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم– من �آل البيت – عليهم ال�سالم – و�سائر النا�س ركيزة قوية ،فمع ما جرى
بينهم من حروب �إال �أنهم رحماء بينهم ،وهذه حقيقة و�إن جتاهلها الق�صا�صون ،و�سكت
عنها رواة الأخبار ،ف�ستبقى تلك احلقيقة نا�صعة بي�ضاء تر ّد على �أكرث �أ�صحاب الأخبار
�أ�ساطريهم وخياالتهم ،التي ا�ستغلها �أ�صحاب الأهواء والأطماع ال�سيا�سية ،والأعدا ُء
لتحقيق م�صاحلهم وت�أ�صيل االفرتاق واالختالف يف هذه الأمة .
من �صفات �أ�صحاب الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم

ونقف مع �صفة واحدة من �صفات ال�صحابة ينبغي �أن تدر�س وت�شرح  .وي�سود ذكرها.
وت�صبح معلومة لدى امل�سلمني على اختالف فرقهم وطوائفهم ! �أتدري ما هي تلك
ال�صفة ؟ �إنها الرحمة .
ال �شك �أن هناك �أ�سباب كثرية للحديث عن الرحمة ولكني اذكر لك هنا عدة �أ�سباب منها:
� -أما ال�سبـب الأول  :فهو لذات ال�صفة وما فيها من معاين ،وما ورد فيها من �آيات

و�أحاديث و�آثار عن �سيد الأبرار �صلوات اهلل عليه وعلى �آله الأطهار و�أ�صحابه الأخيار،
ف ّربنا �سبحانه وتعاىل هو الرحمن الرحيم .
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وقال �سبحانه يف و�صف احلبيب �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ﱫﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚ
ﯛ ﱪ التوبة  ، 128وقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  " :من ال َيرحم ال ُيرحم"

متفق عليه .

 ال�سبب الثاين � :أن اهلل �سبحانه وتعاىل اختار هذه ال�صفة يف الثناء على �أ�صحابر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  -ويف اختيار هذه ال�صفة دون غريها ِحك ٌم وفوائد
بالغة الأهمية ،ومن الإعجاز العلمي و�صفهم بتلك ال�صفة .
ومن ت�أمل فيها ظهر الإعجاز ،ذلك �أن الن�ص جاء يف تخ�صي�ص ذكر �صفة الرحمة
املوجودة فيما بينهم ،ملاذا ذكر اهلل تلك ال�صفة دون غريها؟
و�سطرت يف الكتب ،و�أ�صبحت فيما
لأن فيها الرد على الطعون التي مل تكن قد ظهرت ُ
بعد �أحاديث الق�صا�صني َومن جاء بعدهم واهلل �أعلم .
قال اهلل تعاىل ﱫ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﱪ (الفتح .)29
 ال�سبب الثالث � :أن تقرير هذه احلقيقة �أعني �أن �أ�صحابه رحماء بينهم ،و�أن �صفةالرحمة مت�أ�صلة يف قلوبهم هذه احلقيقة ترد الروايات والأوهام والأ�ساطري التي َ�ص َّورت
�أ�صحاب ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم � -أنهم وحو�ش فيما بينهم ،و�أن العداوة
بينهم هي ال�سائدة !
نعم� ،إذا ت�أ�صل لديك �أن ال�صحابة رحماء بينهم ،وا�ستقر ذلك يف �سويداء قلبك اطم�أن
القلب ،وخرج ما فيه من ِّ
غل للذين �أمر اهلل تعاىل بالدعاء لهم ،قال اهلل تعاىل :

ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﱪ ( احل�شر .)10 :

داللة الت�سمية :

اال�سم له �إ�شارة على امل�سمى ،وهو عنوانه الذي يمُ يزه عن غريه ،وجرت عادة النا�س
ُ
على العمل به  .وال ي�شك عاقل يف �أهمية اال�سم �إذ به يعرف املولود ويتميز عن �إخوانه
وغ ِريهم ،وي�صبح علم ًا عليه وعلى �أوالده من بعده ،ويفنى الإن�سان ويبقى ا�سمه .
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و�أهمية اال�سم للولد ال تخفى ،منها الداللة على دينه وعقله فهل �سمعت ب�أن الن�صارى
�أو اليهود ت�سمي �أوالدها مبحمد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم؟
�أو ي�سمي امل�سلمون �أوالدهم بالالت والعزى �إال من �شذ ؟ .
ويرتبط االبن ب�أبيه من خالل اال�سم وينادي الأب والأه ُل َو َل َدهُ م با�سمه الذي اختاروه،
فيكرث ا�ستعمال اال�سم بني �أفراد الأ�سرة وقدمي ًا قيل ( :من ا�سمك �أَ ُ
عرف �أباك)�( .أنظر
ت�سمية املولود للعالمة ال�شيخ بكر بن عبد اهلل �أبو زيد).
�أهمية اال�سم يف الإ�سالم :

ويكفي ملعرفة �أهمية اال�سم اهتمام ال�شريعة بالأ�سماء فقد غيرّ الر�سول � -صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم � -أ�سماء بع�ض ال�صحابة من الرجال والن�ساء ،بل غيرّ الر�سول � -صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم  -ا�سم مدينته التي كانت ت�سمى يرثب �إىل املدينة.
فبماذا ت�سمي ولدك ؟ هل تختار لولدك ا�سم ًا له معنى حمبب عندك �أو عند �أمه �أو
�أهله ؟
هل ت�سمي ولدك ب�أ�سماء �أعدائـك ؟ يا �سبحان اهلل !!
نختار لأنف�سنا �أ�سماء لها داللة ومعنى لدينا ،والذين هم من خري النا�س نرف�ض ذلك
يف ح ِّقهم ونقول  :ال ؟! هم اختاروا �أ�سماء �أوالدهم لأ�سباب �سيا�سية ،واجتماعية على غري
ما اعتاده النا�س !! اختيار الأ�سماء عندهم ال داللة له !!
وبعد ذلك �إليك املق�صود :
�سيدنا علي – عليه ال�سالم  -من فرط حمبته للخلفاء الثالثة قبله �سمى بع�ض �أوالده
ب�أ�سمائهم وهم :
�أبو بكر بن علي بن �أبي طالب � :شهيد كربالء مع �أخيه احل�سني عليهم وعلى جدهم
�أف�ضل ال�صالة وال�سالم .
عمر بن علي بن �أبي طالب � :شهيد كربالء مع �أخيه احل�سني عليهم وعلى جدهم �أف�ضل
ال�صالة وال�سالم .
عثمان بن علي بن �أبي طالب � :شهيد كربالء مع �أخيه احل�سني عليهم وعلى جدهم
�أف�ضل ال�صالة وال�سالم .
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�سمى احل�سن  -عليه ال�سالم � -أوالده ب�أبي بكر بن احل�سن ،وبعمر بن احل�سن ،وطلحة
بن احل�سن ،وكلهم �شهدوا كربالء مع عمهم احل�سني -عليه ال�سالم. -
واحل�سني عليه ال�سالم �سمى ولده عمر بن احل�سني� .سيد التابعني علي بن احل�سني زين
العابدين الإمام الرابع  -عليه ال�سالم � -سمى ابنته عائ�شة ،و�سمى عمر وله ذرية من بعده
(انظر ك�شف الغمة  334/2الف�صول املهمة  )283وكذلك �سائر الأئمة الإثني ع�شر جتد
هذه الأ�سماء يف ذريتهم �أنظر على �سبيل املثال�( :أعالم الورى للطرب�سي  203والأر�شاد
للمفيد  186وتاريخ اليعقوبي )213 /2
وكذلك غريهم من �آل البيت من ذرية العبا�س بن عبد املطلب ،وذرية جعفر بن �أبي
طالب ،وم�سلم بن عقيل ،وغريهم ،ولي�س هنا حمل ا�ستق�صاء الأ�سماء ،بل املراد ِذكر ما
يدل على املق�صود ،وقد �سبق ذكر �أوالد علي واحل�سن واحل�سني  -عليهم ال�سالم –.
�إن ما قام به الأئمة  :علي وبنوه  -عليهم ال�سالم  -من �أقوى الأدلة العقلية والنف�سية
والواقعية على �صدق حمبة �آل البيت للخلفاء الرا�شدين و�سائر �أ�صحاب النبي � -صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم  -و�أنت بنف�سك تعي�ش هذا الواقع فال جمال لرده وهذا الواقع م�ص ّدق
لقوله تعاىل  :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﱪ (الفتح .)29
امل�صاهرة :

امل�صاهرة يف اللغة  :قرابة املر�أة وقد تطلق على قرابة الرجل ،وجعل اهلل �سبحانه
وتعاىل ذلك من �آياته ،قال اهلل تعاىل  :ﱫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﱪ (الفرقان .)54 :

ت�أمل يف الآية وكيف �أن ذلك الإن�سان ب�شر ًا جعله اهلل يرتبط بغريه بالن�سب وامل�صاهرة،
فامل�صاهرة رباط �شرعي جعله اهلل قرين الن�سب ،والن�سب هم قرابة الأب ،ومن العلماء
من يرى �أن الن�سب مطلقُ القرابة .
تذكر �أن اهلل قرن بني الن�سب وال�صهر وهذا له دالالت عظيمة فال تغفل عنها .
فامل�صاهرة ترتتب عليها الأحكام الكثرية ،وت�أمل يف ت�شريع عقد النكاح (امليثاق
الغليظ) يقوم الرجل باخلطبة ولها �أحكامها .
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فقد ُيقبل �أو يرد ،وي�ستعني اخلاطب ب�أهله و�أ�صحابه لأجل احل�صول على املوافقة،
وي�س�أل الأهل و�أولياء املر�أة عن اخلاطب ،ولهم احلق يف قبوله �أو رده حتى ولو دفع هدايا
�أو َع َّجل بدفع املهر ونحو ذلك فلهم رد اخلاطب مادام العقد مل يتم .واملق�صود التذكري
ب�أهمية املو�ضوع لأجل ما بعده فت�أمل يف الآتي -:
�أخـت احل�سن واحل�سني ز ّوجها �أبوها علي  -عليهم ال�سالم �أجمعني  -لعمر بن اخلطاب
 ر�ضي اهلل عنه  -فهل نقول ب�أن علي ًا  -عليه ال�سالم  -زوج ابنته خوف ًا من عمر ؟! �أين�شجاعته ؟ و�أين حبه البنته ؟؟ �أي�ضع ابنته عند ظامل ؟؟ �أين غريته على دين اهلل ؟ �أ�سئلة
كثرية ال تنتهي� ،أم تقول ب�أن علي ًا  -عليه ال�سالم  -ز ّوج ابنته لعمر رغبة بعمر وقناعة به،
نعم ،تزوج عمر ببنت ر�سول � -صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  -زواج ًا �شرعي ًا �صحيح ًا ال ت�شوبه
�شائبة ويدل هذا الزواج على ما بني الأ�سرتني من توا�صل وحمبة كيف ال وقد كان ر�سول
اهلل � -صلى اهلل عليه و�آله و�سلم -زوج ًا لبنت عمر فامل�صاهرة قائمة بني الأ�سرتني قبل
زواج عمر ب�أم كلثوم  .واملثال الثاين  :يكفي قول الإمام جعفر ال�صادق – عليه ال�سالم "
ولدين �أبو بكر مرتني " هل تعرف من هي �أم جعفر ؟ �إنها فروة بنت القا�سم بن حممد بن
�أبي بكر.
ملاذا قال جعفر – عليه ال�سالم – �أبو بكر ومل يقل حممد بن �أبي بكر ؟ نعم �صرح با�سم
�أبي بكر لأن بع�ضهم ينكر ف�ضله ،و�أما ابنه حممد فالكل متفقون على ف�ضله ،فباهلل عليك
مبن يفتخر الإن�سان؟! .
�إليك بع�ض الن�صو�ص من الكتب املعتمدة لديهم ومن العلماء املعتربين التي فيها �إثبات
زواج عمر من �أم كلثوم بنت علي ر�ضي اهلل عن اجلميع .
قال الإمام �صفي الدين حممد بن تاج الدين  -املعروف بابن الطقطقي احل�سني ت
709هـ ن�سابة وم�ؤرخ و�إمام -يف كتابه الذي �أهداه �إىل �أ�صيل الدين ح�سن بن ن�صري الدين
الطو�سي �صاحب هوالكو و�سمي الكتاب با�سمه  -قال يف ذكر بنات �أمري امل�ؤمنني علي -
عليه ال�سالم  " -و�أم كلثوم �أمها فاطمة بنت ر�سول اهلل تزوجها عمر بن اخلطاب فولدت
له زيد ًا ثم خلف عليها عبد اهلل بن جعفر " �ص. 58
�إن امل�صاهرة بني �أ�صحاب ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  -يف غاية الو�ضوح،
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وال �سيما بني ذرية الإمام علي  -عليه ال�سالم  -وذرية اخللفاء الرا�شدين  -ر�ضي اهلل
عنهم  ،-وكذلك امل�صاهرة م�شهورة بني بني �أمية وبني بني ها�شم قبل الإ�سالم وبعده
و�أ�شهرها زواج الر�سول � -صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  -من بنت �أبي �سفيان  -ر�ضي اهلل
عنهم �أجمعني – واملق�صود هنا الإ�شارة �إىل �شيء من الآثار النف�سية واالجتماعية الناجمة
من امل�صاهرة والتي من �أعظمها املحبة بني ال�صهرين ،و�إال ف�إن الآثار كثرية.
داللة الثناء :

جاءت �آيات كثرية �سبق ذكر بع�ضها يف الثناء على ال�صحابة  -ر�ضي اهلل عنهم ،-
و�آيات يف ذكر �أو�صافهم و�أفعالهم ،ومنها الإيثار الناجت عن املحبة
قال اهلل تعاىل  :ﱫ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﱪ ( احل�شر . ) 9-8

وما �سبق فيه �إ�شارة �إىل بع�ض الن�صو�ص القر�آنية وهي كثرية ،وقد اقت�صرنا على ما
يدل على املحبة ،وي�ؤكد وجودها ،و�أنها مت�أ�صلة يف قلوب �أ�صحاب ر�سول اهلل – �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم  -وكما ال يخفى عليك ف�إن الإيثار ،والأخوة ،واملواالة ،و�ألفة القلوب ،كل
هذه املعاين وردت فيها ن�صو�ص قر�آنية وهي ت�ؤكد على �صفة املحبة وقد جاء �أكرث من ن�ص
قر�آين �صريح فيها ،ت�أمل الآية ال�سابقة ففيها �إثبات حمبة الأن�صار للمهاجرين وت�أمل يف
�آخر �آية من �سورة الفتح .
وبعد �إليك هذه الق�صة التي رواها علي الأربلي يف كتابه ك�شف الغمة «ج 78 /2ط
�إيران» عن الإمام علي بن احل�سني  -عليهما ال�سالم – قال « :جاء �إىل الإمام نفر من
العراق فقالوا يف �أبي بكر وعمر وعثمان  -ر�ضي اهلل عنهم  ،-فلما فرغوا من كالمهم قال
لهم � :أال تخربونني ؟ �أ�أنتم املهاجرون الأولون ﱫ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱪ ؟ قالوا :
ال قال  :ف�أنتم الذين ﱫ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱪ ؟ قالوا :ال ،قال:
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�أما �أنتم قد ترب�أمت �أن تكونوا من �أحد هذين الفريقني ،و�أنا �أ�شهد �أنكم ل�ستم من الذين
قال اهلل فيهم  :ﱫ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﱪ اخرجوا عني ،فعل اهلل بكم»
هذا فهم زين العابدين علي بن احل�سني  -عليهما ال�سالم  -وهو من التابعني ،وقد
امتلأت الكتب يف ثناء بع�ضهم على بع�ض والدار�س لكتاب نهج البالغة يجد خطب ًا كثرية
و�إ�شارات �صريحة كلها يف الثناء على �أ�صحاب ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
واخرتت واحدة ملا فيها من اقتبا�س من القر�آن الكرمي .
وقال الإمام علي  -عليه ال�سالم  : -لقد ر�أيت �أ�صحاب حممد – �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم  -فما �أرى �أحد ًا ي�شبههم منكم ،لقد كانوا ي�صبحون �شعث ًا غرب ًا وقد باتوا �سجد ًا
وقيام ًا ،يراوحون بني جباههم وخدودهم ،ويقفون على مثل اجلمر من ذكر معادهم ك�أن
بني �أعينهم ركب املعزى من طول �سجودهم� ،إذا ذكر اهلل هملت �أعينهم حتى تبل جيوبهم
ومادوا كما مييد ال�شجر يوم الريح العا�صف خوف ًا من العقاب ،ورجاء للثواب
وكالمه  -عليه ال�سالم  -يف الثناء عليهم يطول ،وحلفيده الإمام زين العابدين ر�سالة
�ض ّمنها الدعاء لهم والثناء عليهم وجتد لكل �إمام من الأئمة – عليهم ال�سالم � -أقوا ًال
كثرية يف الثناء على ال�صحابة  -ر�ضي اهلل عنهم  -وقد جاءت روايات كثرية عنهم فيها
الت�صريح بالثناء على اخللفاء الرا�شدين و�أمهات امل�ؤمنني وغريهم ولو جمعت جلاءت يف
جملدات .
موقف �أهل ال�سنة من �آل البيت عليهم ال�سالم :

ما املراد ب�آل الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  :اختلف العلماء يف حتديد �آل بيت
الر�سول � -صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  -على �أقوال� ،أ�شهرها :
 -1هم الذين حرمت عليهم ال�صدقة  .قاله اجلمهور .
 -2هم ذرية النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم وزوجاته ،واختاره ابن العربي يف �أحكام
القر�آن وانت�صـر لـه ومن القائلني بهذا القول من �أخرج زوجاته .
� -3إن �آل النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم هم �أتباعه �إىل يوم القيامة وانت�صر له
الإمام النووي يف �شرحه على م�سلم ،وكذلك �صاحب الإن�صاف ،ومن العلماء من ح�صره
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يف الأتقياء من �أتباع امل�صطفى � -صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  ،-والراجح القول الأول .
�س�ؤال  :من هم الذين حرموا ال�صدقة ؟
هم بنو ها�شم وبنو املطلب ،وهذا الراجح ،وبه قال اجلمهور ،ومن العلماء من ق�صره
على بني ها�شم فقط دون بني املطلب .
عقيدة �أهـل ال�سنة يف �آل الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم :

ال تكاد جتد كتاب ًا من كتب العقيدة التي فيها �شمول مل�سائل االعتقاد و�إال وجتد فيها
الن�ص على هذه امل�س�ألة وذلك ملا لها من �أهمية فجعلها العلماء من م�سائل االعتقاد وكتب
فيها العلماء ر�سائل م�ستقلة لأهميتها .
وتف�صيل حقوقهم على النحو الآتي :
�أو ًال  :حق املحبة واملواالة :

ال يخفى على �أحد ب�أن حمبة كل م�ؤمن وم�ؤمنة واجب �شرعي وما �سبق ذكره من حمبة
ومواالة �آل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم .فهذه حمبة ومواالة خا�صة ال ي�شاركهم
فيها غريهم ،لقوله �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم (لقرابتي)� .أما الأوىل التي هلل وهي الأخوة
الإميانية واملواالة فهذه للم�سلمني عامة ،ف�إن امل�سلم �أخو امل�سلم فت�شمل جميع امل�سلمني مبا
فيهم �آل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،وجعل النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
لقرابته حمبة خا�صة بهم لأجل قرابتهم من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قال
اهلل تعاىل  :ﱫ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﱪ (ال�شورى  . )23وهذا معنى
احلديث ال�سابق على املعنى ال�صحيح يف الآية لأن من املف�سرين من قال  :حتبونني لقرابتي
فيكم  .لأن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم له قرابة بجميع بطون قبائل قري�ش،
املق�صود �أن حمبتهم ومواالتهم وتوقريهم :لأجل قرابتهم لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم ثابتة وهي غري املواالة العامة لأهل الإ�سالم .
ثاني ًا  :حق ال�صالة عليهم

وكذلك ال�صالة عليهم قال اهلل تعاىل  :ﱫ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﱪ (الأحزاب .)56
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روى م�سلم يف �صحيحه عن �أبي م�سعود الأن�صاري ر�ضي اهلل عنه قال � " :أتاين ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف جمل�س �سعد بن عبادة فقال له ب�شر بن �سعد �أمرنا اهلل
تعاىل �أن ن�صلي عليك يا ر�سول اهلل فكيف ن�صلي عليك ؟ قال  :ف�سكت ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم ،حتى متنينا �أنه مل ي�س�أله ،ثم قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم  :قولوا اللهم �صل على حممد ،وعلى �آل حممد ،كما �صليت على �إبراهيم ،وبارك على
حممد ،وعلى �آل حممد ،كما باركت على �إبراهيم يف العاملني� ،إنك حمي ٌد جميد ،وال�سالم
كما قد علمتم "( ومثله حديث �أبي حميد ال�ساعدي املتفق عليه والأدلة على ذلك كثرية،
قال ابن القيم رحمه اهلل � :إنها حق لهم دون �سائر الأمة ،بغري خالف بني الأئمة (،وهذا
يف ال�صالة الإبراهيمية) .انظر جالء الأفهام (.)224
ثالث ًا  :حق اخلم�س

وكذلك لهم احلق يف ا ُ
خلم�س قال اهلل تعاىل ﱫ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﱪ ( الأنفال  . ) 41والأحاديث

كثرية وهذا �سهم خا�ص بذي القربى ،وهو ثابت لهم بعد وفاة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم وهو قول جمهور العلماء ،وهو ال�صحيح (انظر املغني .)288 /9
موقف �أهل ال�سنة واجلماعة من النوا�صب :

نا�ص َب ُة ال�ش ِّر واحلرب .
الن�صب لغة � :إقامة ال�شيء و َرف ِع ِه ،ومنه ِ
ويف القامو�س " :النوا�صب والنا�صبة و�أهل الن�صب املتدينون ِب ُبغ�ض علي عليه ال�سالم؛
لأنهم ن�صبوا له� ،أي عادوه " .
وهذا �أ�صل الت�سمية فكل من �أبغ�ض �آل البيت فهو من النوا�صب .
فكالم �أهل ال�سنة يف النوا�صب وا�ضح ،و�أكتفي بنقل كالم �شيخ الإ�سالم ابن تيمية
رحمه اهلل تعاىل.
قال رحمه اهلل ":وكان �سب علي ولعنه من البغي الذي ا�ستحقت به الطائفة �أن يقال
لها  :الطائفة الباغية؛ كما رواه البخاري يف �صحيحه عن خالد َّ
احلذاء عن عكرمة قال :
قال يل ابن عبا�س والبنه علي  :انطلقا �إىل �أبي �سعيد وا�سمعا من حديثه ! فانطلقنا ،ف�إذا
هو يف حائط ي�صلحه ف�أخذ رداءه فاحتبى به ثم �أن�ش�أ يحدثنا ،حتى �إذا �أتى على ذكر بناء
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امل�سجد فقال  :كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتني لبنتني ،فر�آه النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم فجعل ينف�ض الرتاب عنه ويقول ":ويح عمار ! تقتله الفئة الباغية يدعوهم �إىل اجلنة
ويدعونه �إىل النار" قال  :يقول عمار � :أعوذ باهلل من الفنت .
ورواه م�سلم عن �أبي �سعيد �أي�ضا قال � " :أخربين من هو خري مني �أبو قتادة �أن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قال لعمار حني جعل يحفر اخلندق جعل مي�سح ر�أ�سه ويقول
" :ب�ؤ�س ابن �سمية تقتله فئة باغية" .
ورواه م�سلم �أي�ضا عن �أم �سلمة عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أنه قال " :تقتل
عمارا الفئة الباغية" .
داع �إىل
وهذا �أي�ضا يدل على �صحة �إمامة علي ،ووجوب طاعته ،و�أن الداعي �إىل طاعته ٍ
داع �إىل النار -و�إن كان مت�أوال  -وهو دليل على �أنه مل يكن يجوز
اجلنة والداعي �إىل مقاتلته ٍ
قتال علي ،وعلى هذا فمقاتله خمطئ و�إن كان مت�أوال �أو باغ بال ت�أويل ،وهو �أ�صح القولني
لأ�صحابنا ،وهو احلكم بتخطئة من قاتل عليا وهو مذهب الأئمة الفقهاء الذين فرعوا على
ذلك قتال البغاة املت�أولني".
وت�أمل يف قوله الآتي :
قال رحمه اهلل  -بعد �أن ب�سط القول يف كالم �أهل ال�سنة يف يزيد ،وحرر امل�س�ألة ،وبني
اختالف النا�س فيه -قال ما ن�صه ":و�أما من قتل احل�سني� ،أو �أعان على قتله� ،أو ر�ضي
بذلك ،فعليه لعنة اهلل واملالئكة والنا�س �أجمعني".
فهل ميكن بعد ذلك خلطيب �أو متعامل �أن يطعن يف �أهل ال�سنة ويقول ب�أنهم نوا�صب،
فهذا كالم �إمام من �أئمة ال�سلف.
و�أخريا علينا �أن جنتهد يف دعاء املوىل �سبحانه وتعاىل �أن ينزع ما يف قلوبنا من كراهية
لهم و�أن يب�صرنا باحلق ،و�أن يعيننا على �أنف�سنا وعلى ال�شيطان � ..إنه ويل ذلك والقادر
عليه ،واهلل �أعلم و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم .
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قضايا التوعية اإلسالمية
		
		

 �صحبة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم . -كيف نقر�أ تاريخ الآل والأ�صحاب .
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صحبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
�إن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ،ونعوذ باهلل من �شرور �أنف�سنا ومن �سيئات �أعمالنا ،من
يهد اهلل فهو املهتدي ،ومن ي�ضلل فال هادي له ...
�أما بعد ...
فال �شك وال ريب �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قام خري قيام مبا �أمره اهلل
�سبحانه وتعاىل من �إبالغ الر�سالة ،وتزكية �أ�صحابه وتعليمهم وغري ذلك ،ومن ثمار
�سجية لل�صحابة ر�ضي اهلل عنهم،
هذه التزكية تلك اخل�صال احلميدة التي �أ�صبحت ّ
فيكفي �أنهم خري �أمة �أخرجت للنا�س ،قال اهلل تعاىل :ﱫ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱪ
(�آل عمران  ،)110وت�أمل قوله �سبحانه :ﱫ ﭡﱪَ ،من الذي �أخرجهم وجعل لهم هذه
املنزلة؟
والآيات التي �أنزلها اهلل تعاىل يف و�صفهم والثناء عليهم ِوذ ْكرهم كثرية جد ًا ،يطول املقام
بعدها ،ولي�س هذا هو املق�صود من هذه الر�سالة ،و�إمنا املق�صود احلديث عن �صفة مهمة من
تلك ال�صفات الكثرية التي ا�شتهروا بها.
�أيها القارئ الكرمي :

تذكر �أن ه�ؤالء جي ٌل فريد ح�صلت لهم مزايا ال ميكن �أن حت�صل لغريهم ،فقد فازوا
ب�شرف �صحبة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،وهو الذي ر ّباهم وع ّلمهم و�أدبهم،
وبهم جاهد الكفار ،وهم الذين ن�صروه.
ونقف مع �صفة واحدة من �صفاتهم ينبغي �أن تدر�س وت�شرح ،وي�سود ذكرها ،وت�صبح
معلومة لدى امل�سلمني على اختالف فرقهم وطوائفهم!
�أتدري ما هي تلك ال�صفة ؟ �إنها الرحمة.
وال�س�ؤال :ملاذا احلديث عن تلك ال�صفة؟
ال �شك �أن هناك �أ�سباب ًا كثرية للحديث عنها ،ولكني �أذكرهنا عدة �أ�سباب ُبغية االخت�صار
لهذه الر�سالة:
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�أما ال�سبـب الأول :

فهو لذات ال�صفة وما فيها من معاين ،وما ورد فيها من �آيات و�أحاديث و�آثار عن �سيد
الأبرار �صلوات اهلل عليه وعلى �آله الأطهار و�أ�صحابه الأخيار ،فربنا �سبحانه وتعاىل هو
الرحمن الرحيم .
وقال �سبحانه يف و�صف احلبيب �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ﱫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙ
ﯚﯛﱪ (التوبة  .)128وقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم « :من ال َيرحم ال

ُيرحم « متفق عليه  .واحلديث عن ذات ال�صفة يطول ،والن�صو�ص الواردة فيها كثرية ال
تخفى عليك .
ال�سبب الثاين :

�أن اهلل �سبحانه وتعاىل اختار هذه ال�صفة يف الثناء على �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل
عيه و�آله و�سلم ويف اختيار هذه ال�صفة دون غريها ِحك ٌم وفوائد بالغة الأهمية ،بل �إن من
الإعجاز العلمي و�صفهم بتلك ال�صفة؛ لأن فيها الرد على الطعون التي مل تكن قد ظهرت
و�سطرت يف الكتب ،و�أ�صبحت فيما بعد �أحاديث الق�صا�صني َومن جاء بعدهم واهلل �أعلم.
ُ
قال اهلل تعاىل ﱫ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﱪ (الفتح .)29
ال�سبب الثالث :

�أن تقرير حقيقة �أن ال�صحابة رحماء بينهم ،و�أن �صفة الرحمة مت�أ�صلة يف قلوبهم هذه
احلقيقة ترد الروايات والأوهام والأ�ساطري التي َ�ص َّورت �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم �أنهم وحو�ش فيما بينهم ،و�أن العداوة بينهم هي ال�سائدة !
نعم� ،إذا ت�أ�صل لديك �أن ال�صحابة رحماء بينهم ،وا�ستقر ذلك يف �سويداء قلبك اطم�أن
القلب ،وخرج ما فيه من ِّ
غل للذين �أمر اهلل تعاىل بالدعاء لهم ،قال اهلل تعاىل :ﱫﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﱪ (احل�شر . )10
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ال�سبب الرابع :

التاريخية لقطعيات القر�آن ،كهذه
�أن كثريا من الباحثني قد غفل عن معار�ضة الروايات َ َّ
الآية الكرمية ،فكان ال بد من درا�ستها لبيان �سقوط ووهن تلك الروايات.
�أيها القارئ الكرمي:

قبل �أن حتكم ،وتتعجل يف توزيع االتهامات والأحكام معتمد ًا على ر�صيدك التاريخي
واملعلومات الأ�سرية بل وال�شحن العاطفي ،متهل وطالع الأدلة التي ذكرتها هنا يف و�ضوحها،
وقربها  ،وقوة معانيها  ،ودالالتها وردد معي �آخر �آية يف �سورة الفتح :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﱪ (الفتح  . )29اتل الآية ،وت�أمل يف معانيها

يارعاك اهلل.

دالالت مهمة-:
 -1داللة الت�سمية:

اال�سم له �إ�شارة على امل�سمى ،وهو عنوانه الذي يمُ يزه عن غريه ،وال ي�شك عاقل يف
ُ
�أهمية اال�سم ،ويفنى الإن�سان ويبقى ا�سمه ،واال�سم م�شتق من ال�سمو ،مبعنى العلو� ،أو من
ال َو ْ�سم ،وهو العالمة ،وكلها تدل على �أهمية اال�سم للمولود.
�أهمية اال�سم يف الإ�سالم :

يكفي ملعرفة �أهمية اال�سم اهتمام ال�شريعة بالأ�سماء ،فقد غيرّ الر�سول �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم �أ�سماء بع�ض ال�صحابة من الرجال والن�ساء ،ونهى عن الت�سمي ببع�ض الأ�سماء،
و�أر�شد احلبيب �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �إىل الت�سمية با�سم عبد اهلل وعبد الرحمن
ونحوهما الذي فيه �إ�شعار امل�سمى بعبوديته هلل عز وجل ،وكذلك تعبيد املرء هلل عز وجل.
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم «�أحب الأ�سماء �إىل اهلل عبد اهلل وعبد
الرحمن».
�أيها العاقل؛ هل �سمعت ب�أن الن�صارى �أو اليهود ت�سمي �أوالدها مبحمد �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم� ،أو ي�سمي امل�سلمون �أوالدهم بالالت والعزى �إال من �شذ ؟!

92

قب�سات من تراث الآل والأ�صحاب

ال تعجل وال ت�ستغرب ،مباذا ت�سمي ولدك؟ هل تختار لولدك ا�سم ًا له معنى حمبب
عندك ،وهل ت�سمي ولدك ب�أ�سماء �أعدائـك ؟
ال �شك �أن اجلواب معروف لدى كل عاقل ،ف�إذا كان الأمر كذلك ،فهل كان ال�صحابة
الكرام يف معزل عن هذا الأمر حتى �أن الواحد منهم كان ي�سمي �أبناءه ب�أ�سماء �أعدائه،
هل ت�صدق ذلك؟ والأدهى من ذلك �أن تكون هذه الت�سمية يف وقت ذروة العداوة
 هكذا زعموا .-بعد ذلك �إليك املق�صود :

� 3-1سيدنا علي ر�ضي اهلل عنه من فرط حمبته للخلفاء الثالثة قبله �سمى بع�ض �أوالده
ب�أ�سمائهم وهم � :أبو بكر بن علي بن �أبي طالب ،وعمر بن علي بن �أبي طالب  ،وعثمان بن
علي بن �أبي طالب ،وكلهم �شهداء يف كربالء مع �أخيهم احل�سني ر�ضي اهلل عنهم.
� 6-4سمى احل�سن ر�ضي اهلل عنه �أوالده ب�أبي بكر بن احل�سن  ،وبعمر بن احل�سن ،
وطلحة بن احل�سن  ،وكلهم �شهدوا كربالء مع عمهم احل�سني ر�ضي اهلل عنه.
 - 7واحل�سني ر�ضي اهلل عنه �سمى ولده عمر بن احل�سني .
� 9 -8سيد التابعني علي بن احل�سني زين العابدين ر�ضي اهلل عنه �سمى ابنته عائ�شة ،
و�سمى عمر ،وله ذرية من بعده .
وكذلك غريهم من �آل البيت من ذرية العبا�س بن عبد املطلب  ،وذرية جعفر بن �أبي
طالب  ،وم�سلم بن عقيل  ،وغريهم  ،ولي�س هنا حمل ا�ستق�صاء الأ�سماء ،بل املراد ِذكر ما
يدل على املق�صود.
وقد يقول قائل� :إن علي ًا و�أوالده – ر�ضي اهلل عنهم– مل ي�سموا �أوالدهم بهذه الأ�سماء،
وهذا �صنيع من ال ِعلم له بالأن�ساب والأ�سماء ،و�صلته بالكتب حمدودة ،وهم قلة وهلل
احلمد ،وقد رد على هذا الكالم كبار الأئمة ،لأن الأدلة على وجود هذه الأ�سماء قطعية
من الواقع  ،ومن وجود ذرياتهم ،بل حتى الروايات يف م�أ�ساة كربالء تذكر �أن من الذين
ا�ست�شهدوا مع الإمام احل�سني� :أبو بكر بن علي بن �أبي طالب ،وكذلك �أبو بكر بن احل�سن
بن علي عليهم ال�سالم ،ومن �سبق ذكرهم ،وكان عمر بن علي بن �أبي طالب وعمر بن
احل�سن من الفر�سان امل�شهود لهم بالبالء يف هذا اليوم.

خمت�صرات ا�صدارات املربة

93

املهم �أن علي ًا و�أبناءه �سموا �أوالدهم ب�أبي بكر وعمر وعثمان وعائ�شة وغريهم من كبار
ال�صحابة ،هذه امل�س�ألة ال جند لها جواب ًا �شافي ًا مقنع ًا عند البع�ض ،فال ميكن �أن جنعل
الأ�سماء ال داللة لها وال معنى  ،وال ميكن �أن جنعل امل�س�ألة ( د�سي�سة )؛ لأن معنى ذلك الطعن
يف جميع الروايات يف كل الكتب ،فكل رواية ال ُتعجب طائفة ميكن �أن يقولوا ( هي د�سي�سة
وكذب ) وهذا ال �ضابط له ،بل �إن من الطرائف امل�ضحكة املبكية �أنه قيل ب�أن الت�سمية ب�أ�سماء
كبار ال�صحابة الذين تقدم ذكرهم لأجل �س ّبهم و�شتمهم! وقيل ب�أن الت�سمية لأجل َك ْ�سب
قلوب العامة ،فعلي ر�ضي اهلل عنه �سمى �أوالده لكي ي�شعر النا�س مبحبته للخلفاء ور�ضاه
عنهم! ( �أي تقية ).
يا �سبحان اهلل هل يجوز لنا �أن نقول ب�أن علي ًا يفعل �أعما ًال يغرر �أ�صحابه وعامة النا�س
بها؟؟ وكيف يقوم الإمام بالإ�ضرار بذريته لأجل هذا؟ ومن هم الذين يداريهم علي بهذه
الأ�سماء ؟ ت�أبى �شجاعته وعزته – ر�ضي اهلل عنه– �أن يهني نف�سه و�أوالده لأجل بني تيم �أو
بني عدي �أو بني �أمية .والدار�س ل�سريته يدرك حق اليقني ب�أنه من �أ�شجع النا�س بخالف
الروايات املكذوبة التي جتعل منه جبان ًا ال يث�أر لدينه وال لعر�ضه وال لكرامته ،وما �أكرثها
للأ�سف ال�شديد.
ونتيجة ما �سبق نقول� :إن ما قام به علي وبنوه من �أقوى الأدلة العقلية والنف�سية والواقعية
على �صدق حمبة �آل البيت للخلفاء الرا�شدين و�سائر �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم ،و�أنت بنف�سك تعي�ش هذا الواقع فال جمال لرده ،وهذا الواقع م�ص ّدق لقوله تعاىل :

ﱫﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﱪ (الفتح .)29

�أيها القارئ الكرمي -غري م�أمور� -أعد تالوة الآية وتدبر يف معانيها ،وت�أمل يف �صفة
الرحمة.
 -2داللة امل�صاهرة-:

�أيها القارئ الكرمي :هل تر�ضى �أن جتعل ابنتك فلذة كبدك ،وثمرة ف�ؤادك عند فاجر
جمرم ،بل قاتل �أمها �أو �أخيها ؟ ماذا تعني لك كلمة �صهري ،ن�سيبي؟
امل�صاهرة لغ ًة � :صاهر م�صدر ،يقال� :صاهرت القوم �إذا تزوجت منهم ،ف�صهر
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الرجل قرابة امر�أته ،و�صهر املر�أة قرابة زوجها ،وقد جعل اهلل �سبحانه وتعاىل ذلك من
�آياته ،قال اهلل تعاىل:ﱫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﱪ
(الفرقان.)54 :
ت�أمل يف الآية وانظر كيف جعل اهلل تعاىل امل�صاهرة قرين الن�سب ،وهذا له دالالت
عظيمة فال تغفل عنها.
امل�صاهرة تاريخي ًا :للم�صاهرة عند العرب منزلة خا�صة ،فهم يرون التفاخر بالأن�ساب،
ومنه التفاخر ب�أزواج بناتهم ومنزلتهم ،والعرب ال يز ّوجون من يرونه �أقل منزلة منهم،
وهذا امل�شهور عنهم ،والعرب تغار على ن�سائها مما قاد بع�ضهم �إىل و�أد بناته ال�صغريات
خوف ًا من العار ،وكانت تراق الدماء وتن�شب احلروب لأجل ذلك .وهذه �إ�شارة تغني عن
طول العبارة.
امل�صاهرة يف الإ�سالم:

جاء الإ�سالم فقرر معايل الأمور وال�صفات احلميدة ونهى عن القبيح ،وبينّ اهلل �سبحانه
وتعاىل �أن العربة بالتقوى ،وقد بحث الفقهاء مو�ضوع الكفاءة يف الدين والن�سب واحلرفة
وما يتعلق بها يف مباحث مطولة ،و�أما م�س�ألة �صيانة ال ِعر�ض والغرية على الن�ساء ،ف�إن
النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم جعل املقتول دون عر�ضه �شهيدا ،وقاد احلرب بنف�سه عليه
ال�سالم لأجل املر�أة التي عبث اليهود ب�سرتها والق�صة م�شهورة ،ثم ت�أمل يف بع�ض الأحكام
ال�شرعية مثل ا�شرتاط الويل يف عقد النكاح والإ�شهاد عليه ،بل وحد القذف والزنا ،وغريها
من الأحكام التي فيها حفظ ال ِعر�ض.
وبعد كل ذلك ،ت�أمل معي فيما يلي :علي البطل ال�شجاع يزوج ابنته �أم كلثوم لعمر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه فهل نقول ب�أن علي ًا ر�ضي اهلل عنه زوج ابنته خوف ًا من عمر؟! �أين
�شجاعته؟ و�أين حبه البنته؟ �أي�ضع ابنته عند ظامل؟ �أين غريته على دين اهلل؟ �أ�سئلة كثرية
ال تنتهي� ،أم نقول ب�أن علي ًا ز ّوج ابنته لعمر رغبة بعمر وقناعة به ،نعم ،تزوج عمر ببنت
ر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم زواج ًا �شرعي ًا �صحيح ًا ال ت�شوبه �شائبة ،ويدل هذا الزواج
على ما بني الأ�سرتني من توا�صل وحمبة ،كيف ال وقد كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم زوج ًا لبنت عمر ،فامل�صاهرة قائمة بني الأ�سرتني قبل زواج عمر ب�أم كلثوم.
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ومن الأقوال امل�ؤيدة لثبوت هذا الزواج ،ما نقله �صفي الدين حممد بن تاج الدين
 املعروف بابن الطقطقي احل�سني ت 709هـ ن�سابة وم�ؤرخ و�إمام -يف ذكر بنات �أمريامل�ؤمنني علي ر�ضي اهلل عنه «و�أم كلثوم �أمها فاطمة بنت ر�سول اهلل تزوجها عمر بن
اخلطاب فولدت له زيد ًا ثم خلف عليها عبد اهلل بن جعفر» (الأ�صيلي يف �أن�ساب الطالبيني
�ص.)58
ومثال �آخر :يقول جعفر ال�صادق ر�ضي اهلل عنه « :ولدين �أبو بكر مرتني « هل تعرف من
هي �أم جعفر ؟ �إنها فروة بنت القا�سم بن حممد بن �أبي بكر ،ملاذا قال جعفر �أبو بكر ومل
يقل حممد بن �أبي بكر؟ لأن البع�ض ينكر ف�ضل ال�صديق ،و�أما ابنه حممد فالكل متفقون
على ف�ضله ،فباهلل عليك مبن يفتخر الإن�سان؟! مبن يحبه ويجله� ،أو مبن يبغ�ضه ويعاديه؟
�أدع اجلواب لك �أخي القارئ.
�إن التداخل بني �أن�ساب ال�صحابة من املهاجرين والأن�صار يعرفه كل من له اطالع على
�أن�سابهم ،حتى املوايل منهم تزوجوا من �سادات قري�ش و�أ�شرافهم ،فهذا زيد بن حارثة
ر�ضي اهلل عنه يتزوج من زينب بنت جح�ش ،وهذا �أ�سامة بن زيد زوجه ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم بفاطمة بنت قي�س وهي قر�شية ،واحلديث عن امل�صاهرة بني ال�صحابة
يطول جد ًا.
�أخي القارئ الكرمي :دع عنك و�سو�سة ال�شياطني ،عليك بالتفكري اجلاد والعميق ،وترك
التقليد واحلذر �أن يعبث العابثون بعقلك.
�أيها القارئ احلبيب :هل تر�ضى �أن ُي�سب �أبوك و�أجدادك ،و�أن يقال ب�أن �سيدة ن�سائك
تزوجت بالقوة بالرغم عن �أنوف ع�شريتك كلهم؟ هل تر�ضى �أن يقال ب�أن ذلك َفرج
غ�صبناه؟ الأ�سئلة ال تنتهي� ،أي عقل ير�ضى بهذا الهراء و�أي قلب يقبل هذه الرواية! ن�س�أل
اهلل �أن ال يجعل يف قلوبنا غ ًال للذين �آمنوا اللهم ارزقنا حمبة ال�صاحلني من عبادك
�أجمعني ،اللهم �آمني يا رب العاملني.
واخلال�صة� :أن امل�صاهرة بني �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف غاية
الو�ضوح ،وال �سيما بني ذرية علي وذرية اخللفاء الرا�شدين ر�ضي اهلل عنهم ،وكذلك
امل�صاهرة م�شهورة بني بني �أمية وبني بني ها�شم قبل الإ�سالم وبعده ،و�أ�شهرها زواج
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الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم من بنت �أبي �سفيان ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني ،واملق�صود
هنا الإ�شارة �إىل �شيء من الآثار النف�سية واالجتماعية الناجمة من امل�صاهرة والتي من
�أعظمها املحبة بني ال�صهرين ،و�إال ف�إن الآثار كثرية ،وباهلل التوفيق .
 -3داللة الثناء-:

�أيها القارئ الكرمي  :هل ع�شت يف غربة مع رفق ٍة من �أهلك وع�شريتك بل من قريتك؟
كيف ع�شتم �سنوات الغربة؟ هل ع�شت يف فقر وا�ضطهاد مع �أ�صحابك الذين اجتمعت
معهم برباط عقائدي يجمع بني العقل والعاطفة؟ ما ر�أيك فيمن عا�ش هذه املواقف كلها؟
وكانوا كلهم رفقة �أ�صحاب ًا يف ال�سراء وال�ضراء ،ه�ؤالء هم �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم.
لعلك و�أنت تقر�أُ هذه الأ�سطر تنتقل معي �إىل �أعماق التاريخ  ،ملا كان النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم يف مكة يف دار الأرقم والدعوة �سرية ،ثم ملّا ظهر الإ�سالم هناك ،ثم ملا
هاجر �أ�صحابه الكرام �إىل احلب�شة بالد الغربة وبعدها �إىل املدينة ،وتركوا الأهل والأموال
والوطن ،ت�أمل حالهم يف الأ�سفار البعيدة ال�شاقة وهم على الإبل و�سري ًا على الأقدام،
عا�شوا جميع ًا اخلوف واحل�صار يف املدينة يف غزوة اخلندق ،وقطعوا البيداء والقفار يف
غزوة تبوك ،عا�شوا مرحلة االنت�صارات يف بدر ،واخلندق ،وخيرب ،و حنني وقبلها مكة
وغريها.
ت�أمل كيف تكون املودة وال�صحبة بينهم ،وال يغب عن ذهنك �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم معهم ،وهو القائد لهم واملربي واملعلم ،وليكن حا�ضر ًا يف ذهنك �أن القر�آن
ينزل من رب ال�سماوات والأر�ض �إىل قائد هذه املجموعة �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم ،ت�أمل يف ه�ؤالء ،اجتمعت قلوبهم على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،ت�أمل يف
الآثار النف�سية مبجموع ٍة ت�آلفت قلوبهم واجتمعت على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
وقام ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم برتبيتهم وعا�ش معهم والقر�آن ينزل عليهم،
ال �شك �أن الوفاق والوئام واملحبة هي ال�سائدة بينهم ،قال اهلل تعاىل ﱫﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ...ﱪ الآيه (�آل عمران .)103
هذه م ّنة من اهلل تعاىل على �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  ،-فما

خمت�صرات ا�صدارات املربة

97

ي�ضرك �أن ت�ؤمن بهذا ،و�أن حت�سن الظن ب�أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم،
فربهم �سبحانه َي ْ�ش َهد لهم َو ُي َذ ِّكرهُ م بف�ضله عليهم ،و�أنهم �أ�صبحوا �إخوة قلوبهم �صافية،
ا�ستقر بها الت�آلف واملحبة والوئام ،ومع ذلك تتكرر الأ�ساطري والأخبار ب�أن العداوة بينهم
قائمة!!
لقد جاءت �آيات كثرية يف الثناء على ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ،و�آيات يف ذكر
�أو�صافهم و�أفعالهم ،ومنها الإيثار الناجت عن املحبة ،قال اهلل تعاىل  :ﱫ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﱪ (احل�شر . )9-8

وكما ال يخفى عليك ف�إن الإيثار ،والأخوة ،واملواالة ،و�ألفة القلوب ،كل هذه املعاين وردت
فيها ن�صو�ص قر�آنية وهي ت�ؤكد على �صفة املحبة التي كانت �سائدة بني �أ�صحاب النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم.
وا�ستمع �إىل هذا الثناء العاطر من علي ر�ضي اهلل عنه على �أ�صحاب النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم لتعلم مدى املحبة التي كانت جتمعهم ،يقول ر�ضي اهلل عنه( :لقد ر�أيت
�أ�صحاب حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم فما �أرى �أحد ًا ي�شبههم منكم ،لقد كانوا ي�صبحون
�شعث ًا غرب ًا وقد باتوا �سجد ًا وقيام ًا ،يراوحون بني جباههم وخدودهم ،ويقفون على مثل
اجلمر من ذكر معادهم ك�أن بني �أعينهم ركب املعزى من طول �سجودهم� ،إذا ذكر اهلل
هملت �أعينهم حتى تبل جيوبهم ومادوا كما مييد ال�شجر يوم الريح العا�صف خوف ًا من
العقاب ،ورجاء للثواب) .فما ع�سى القارئ �أن يقول بعد �سماعه لهذا الكالم؟!
وختام ًا:

فبعد �أن ع�شنا مع �آل ر�سول اهلل الأطهار عليهم �صلوات اهلل و�سالمه ،و�أ�صحابه الأخيار
عليهم ر�ضوان اهلل تعاىل ،بعد �أن ع�شنا معهم و�أدركنا تراحمهم وما بينهم من �صلة رحم
وم�صاهرة ،ومودة ،و�أخوة ،وت�آلف قلوب ،ذكرها اهلل يف القر�آن الكرمي ..
فعلينا �أن جنتهد يف دعاء رب العاملني �أن يوفقنا ملا يحب وير�ضى ،و�أن يجعلنا من
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الذين قال فيهم يف كتابه الكرمي  -بعد �أن �أثنى على املهاجرين والأن�صار -قال �سبحانه:

ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﱪ وكما قال زين العابدين عليه

ال�سالم « :فقد جاء �إليه نفر من العراق ،فقالوا يف �أبي بكر وعمر وعثمان ر�ضي اهلل عنهم،
فلما فرغوا من كالمهم قال لهم� :أال تخربونني ؟ �أ�أنتم املهاجرون الأولون ﱫ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﱪ ؟ قالوا  :ال ،قال :ف�أنتم الذين ﱫ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱪ ؟ قالوا

:ال ،قال� :أما �أنتم قد ترب�أمت �أن تكونوا من �أحد هذين الفريقني ،و�أنا �أ�شهد �أنكم ل�ستم من
الذين قال اهلل فيهم :ﱫ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﱪ اخرجوا عني ،فعل اهلل بكم .ا .هـ « (ك�شف الغمة ج2
�ص 78ط �إيران).
�إنه مهما ظهرت البينات وو�ضحت احلجة ،ف�إن الإن�سان ال ي�ستغني عن مواله عز وجل،
فعلينا �أن جنتهد يف الدعاء وطلب التوفيق والثبات على احلق واتباعه �أينما كان؛ لأن
الهداية من اهلل عز وجل ،وتذكر �أنك مطالب مبا �أمرك اهلل به ،واهلل حما�سبك على
ذلك  ..فاحذر �أن تقدم كالم �أي �أحد من الب�شر على كالم اهلل �سبحانه وتعاىل ،واعلم
�أن ح�ساب اخللق كلهم على اهلل �سبحانه وتعاىل ولي�س لب�شر ذلك ،فعلينا �أن نبتعد عن
التطاول على املوىل �سبحانه ،وتعاىل واحلكم على عباده.
�إنه ال ي�ضرنا �أن نحب �آل بيت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،وبقية �أ�صحابه
ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني ،بل هذا هو املوافق للقر�آن الكرمي ،واملوافق للروايات ال�صحيحة
 ..فت�أمل.
�أ�س�أل اهلل تعاىل �أن ينزع ما يف قلوبنا من كراهية لهم ،و�أن يب�صرنا باحلق ،و�أن يعيننا
على �أنف�سنا وعلى ال�شيطان� ..إنه ويل ذلك والقادر عليه ،واهلل �أعلم ،و�صلى اهلل و�سلم على
نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
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كيف نقرآ تاريخ اآلل واألصحاب
احلمد هلل الذي جعل تاريخ امل�سلمني الأوائل م�شرق ًا نقي ًا ،وال�صالة وال�سالم على من
بعثه اهلل هادي ًا نبي ًا ،وعلى �آله و�صحبه ومن وااله ،ومن كان تقي ًا.
�أما بعد :ف�إن �صيانة تاريخنا الإ�سالمي املجيد ،وا�ستنقاذه من �أيدي العابثني ،وكذب
احلاقدين وجهل اجلاهلني ،من واجبات �أهل العلم واملعرفة ،فال يرتك ب�أيدي امل�ست�شرقني
يتخذونه غر�ض ًا ،وال ب�أيدي املتخاذلني– �سهو ًا �أو عمد ًا -لينتقوا منه ما ي�شني الأجداد
والأجماد ،في�أخذون هذا ويرتكون ذاك ،حلاجة يف نفو�سهم ،واهلل خمرج ما يكتمون.
ويف هذا الع�صر جند �شعوب ًا و�أمم ًا حتاول �أن ت�صنع لها تاريخ ًا ،فتجمع الأحجار
والأوراق ،وحتفر الأنفاق ،وتهدم املنازل ،على �أمل العثور على هذا التاريخ املزعوم ،ولي�س
هذا حال تلك الأمة فقط ،بل هو حال الكثري من ال�شعوب يف هذا الع�صر ،بل ويف كل
ع�صر.
فما بال �أمتنا ،لديها هذا التاريخ امل�شرق خمطوط ًا ومطبوع ًا وال يولونه اهتمام ًا؟!
من هذا املنطلق كان لزام ًا علينا قراءة تاريخنا قراءة متحي�ص وحتقيق ،وغربلته مما
ي�شوبه ،وتنقيته مما اختلط به ،ليخرج م�شرق ًا نا�صع ًا نقي ًا ،فينفع النا�س ،ويكون كما قال
ربنا عز وجل :ﱫ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﱪ الرعد.17 :
لذا كانت هذه الورقات التي �أردنا �أن تكون نربا�س ًا وطريق ًا ممهد ًا ملن �أراد �أن يطالع
تاريخنا من م�صادره ومظانه ال�صحيحة ليطمئن قلبه ،ويزول عنه ما �أ�شكل عليه و�أبهم.
�أو ًال� :أ�سباب الق�صور يف قراءة التاريخ-:

ميكن �أن نرجع التق�صري املوجود يف الكثري من الدرا�سات التاريخية املعا�صرة �إىل ثالثة
�أ�سباب-:
� .1أن كثري ًا من �أبناء امل�سلمني وقعوا �ضحايا ملا كتبه بع�ض امل�ست�شرقني واملت�أثرين بهم
من بني جلدتنا وغريهم ،الذين يتلقفون الأكاذيب املختلفة يف تاريخنا الإ�سالمي على وجه
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العموم ،وما يتعلق ب�آل البيت الأطهار وال�صحابة الكرام على وجه اخل�صو�ص .ثم يجعلون
هذه الأباطيل عمدة فيما يكتبون وك�أنها من امل�س َّلمات ،معتمدين على كونها ُم ِّ
�سطر ًة يف كتب
كاف لإثباتها وت�صديقها! كل ذلك من �أجل الطعن
التاريخ ،وك�أن وجودها يف بطون الكتب ٍ
يف تاريخنا العظيم و�إ�سقاطه ،لنوايا �سيئة ومقا�صد عدائية ترمي �إىل الطعن والت�شكيك يف
ثوابت هذه الأمة ،و�إثارة الفنت واال�ستعداء بني �أبنائها.
 .2غياب العلم ال�شرعي ،وقلة الوعي ،واجلهل مبناهج علماء التاريخ وقواعدهم يف
تدوين و�سرد الروايات التاريخية .فبع�ض العلماء مل ي�شرتط يف كتابه �إيراد ال�صحيح
والإعرا�ض عن ال�سقيم من املرويات ،بل انتهج منهج ًا حمدد ًا �أ�شار �إليه يف مقدمة كتابه،
ليكون القارىء على بينة من الأمر.
�إذن :من الأهمية مبكان �أن نقر�أ مقدمة �أي كتاب ليت�ضح لنا منهج كاتبه ،ومثال على
هذا الكالم :كتاب تاريخ الأمم وامللوك للإمام الطربي رحمه اهلل.
 .3ما يدندن به بع�ض الكتبة من �إمكانية الت�ساهل يف رواية التاريخ :مقارنة بالت�شدد
يف رواية احلديث النبوي ،وهذا من �أكرب الأخطاء يف حق التاريخ� .إن تاريخ �آل البيت
وال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم هو جزء من ديننا ،ال ي�صح بحال �أن ن�سوي بينه وبني تاريخ
�آخر� ،أو �أن نت�ساهل يف �أخذه وروايته ،لأن �أثره �سيعود حتم ًا على الدين.
ولكن هذا ال يعني وجوب معاملة جميع �أخبار (احلقبة الأوىل) من تاريخنا معاملة
الأحاديث من حيث القبول والرد ،بل يجب التفريق بني الأخبار والروايات.
ف�إن كانت هذه الأخبار والآثار عن الآل والأ�صحاب حتكي زهدهم و�شجاعتهم وكرمهم
وت�ضحيتهم وح�سن خلقهم وجمال طبائعهم ،ومل تكن خارجة عن الأ�صول العامة لل�شريعة،
وال هي مما ت�أباه الفطرة ال�سليمة ،فال مانع من ذكرها وروايتها ،لأنها ال مت�س �أ�ص ًال
�شرعي ًا ،وال يوجد يف روايتها �ضرر �أو م�سا�س ملقام الآل الأ�صحاب.
�أما �إن كانت تلك الأخبار تتناول الفنت� ،أو بع�ض املواقف احلا�سمة� ،أو بع�ض ما ي�سيء
�إىل مقام الآل والأ�صحاب� ،أو فيها �شىء من املخالفة لأ�صول ال�شريعة �أو غري ذلك ،فهذا
النوع من الأخبار ال بد من النظر يف �أ�سانيدها نظر ًا دقيق ًا ،وحماكمتها حماكمة عادلة.
هذه هي الأ�سباب.
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ثاني ًا :قواعد يف رد ال�شبهات حول تاريخ �آل البيت وال�صحابة ر�ضي اهلل
عنهم-:

ميكن تلخي�ص ال�شبهات املوجهة �إىل تاريخ الآل وال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم �إىل �أربعة
�أق�سام-:
الق�سم الأول :روايات و�أخبار �ضعيفة باطلة �سند ًا ومنكرة متن ًا ،وهذه توجد بكرثة يف
بع�ض الكتب التي يجب احلذر عند قراءتها ،ملا فيها من مرويات تن�سب �إىل �آل البيت
وال�صحابة ما ال يتنا�سب مع مقامهم الرفيع ودرجتهم العالية.
والقاعدة يف هذا النوع من ال�شبهات هي« :ر ُّدها و�ضربها عر�ض احلائط» ،لأن هذه
املكذوبات ال ي�صح �أن يعتمد عليها امل�سلم يف عقيدته ودينه ،ويدع الن�صو�ص ال�صحيحة
ال�صريحة التي ال يتطرق �إليها �شك �أو ريبة من كتاب اهلل تعاىل و�سنة ر�سوله �صلى اهلل
عليه و�سلم.
فها هو القر�آن الكرمي قد طهر �آل البيت ،وزكى ال�صحابة ومدحهم يف �أكرث من �آية،
فقال �سبحانه وتعاىل عن �آل البيت :ﱫ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﱪ الأحزاب. ٣٣ :
وقال �سبحانه يف حق ال�صحابة :ﱫ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﱪ
الفتح ، ٢٩ :فهذه الآيات وغريها هي الأ�صل الذي ينبغي الرجوع �إليه ،وترك ما ينقل
ويكتب من �أحاديث و�أخبار باطلة يف حق �آل البيت وال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم.
ويجب �أن نعلم جيد ًا �أن �آل البيت وال�صحابة لي�سوا بحاجة �إىل �آية �أحاديث خمرتعة
ومكذوبة تبني ف�ضلهم  ،فف�ضلهم ال ينكره �إال مكابر �أو جاحد.
الق�سم الثاين� :أحاديث و�أخبار يف ف�ضائل الآل وال�صحابة وحما�سنهم ،حولتها �أيدي
الكذب والتزوير �إىل م�ساوىء ومثالب.
ومثال على هذا الق�سم-:

قتال �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه لأهل الردة بعد وفاة النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم كان طاعة لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف �أمره بقتل من ب َّدل دينه من
املرتدين ،فجاء البع�ض وجعل هذه الف�ضيلة واملنقبة من م�ساوىء ال�صديق ر�ضي اهلل عنه
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والعياذ باهلل ،فزعموا – كذب ًا – �أنه قاتل امل�سلمني� ،أو قاتل الذين �أبوا �أن يبايعوه ! وقد
تنا�سى ه�ؤالء ت�أييد كبار ال�صحابة لهذا الفعل املبارك ،وعلى ر�أ�سهم �إمام �أهل البيت يف
زمانه علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه الذي �أ�شار عليه بالقتال( .انظر :الريا�ض الن�ضرة
�ص.)670
جمع اخلليفة الثالث عثمان ال�شهيد ال�صابر ر�ضي اهلل عنه القر�آن الكرمي ،فقد حولت
هذه املنقبة العظيمة �إىل مثلبة وطعن فيه ،مع �أن الأمة �إىل يومنا هذا ي�صفون هذا الفعل
املبارك ب�أنه ف�ضيلة كربى ،ومنة عظمى على الإ�سالم ،ولذلك كان علي ر�ضي اهلل عنه
ينهى من يعيب على عثمان هذا العمل ،ويقول« :يا �أيها النا�س ،ال تغلوا يف عثمان ،وال تقولوا
له �إال خري ًا ،فواهلل ما فعل الذي فعل– �أي يف امل�صاحف – �إال عن ملأ منا جميع ًا – �أي
ال�صحابة  ،-واهلل لو وليت لفعلت مثل ما فعل» (انظر :فتح الباري .)18/9
وغري ذلك كثري مما يطول ذكره من الطعن وقلب احلقائق يف حق �آل البيت وال�صحابة
ر�ضي اهلل عنهم جميع ًا.
الق�سم الثالث-:
�أن يكون �أ�صل الق�صة واحلديث �صحيح ًا ،لكن البع�ض يزيد عليها ال�شيء الكثري،
حتى تتحول من ب�ضع كلمات �إىل كتاب كامل فيه من الأباطيل والأكاذيب ال�شيء
الكثري.

ومثاله:
حادثة ال�سقيفة :فهو يف الأ�صل حديث ال يتجاوز ال�صفحة الواحدة ،ثم تلقفتها بع�ض
الأيدي وحولتها �إىل كتاب كامل بق�صد الطعن يف ال�صحابة ،كما فعل ذلك اجلوهري يف
كتابه «ال�سقيفة».
الق�سم الرابع-:
�أن يكون اخلرب �سنده �صحيح ًا ،ومل يعرته زيادة �أو نق�صان ،ويكون يف اخلرب �شيء
من الأخطاء التي تقع من �صحابي كونه غري مع�صوم كبقية النا�س.

فنقول :من ذا الذي ما �أ�ساء قط؟ ومن له احل�سنى فقط؟!
�إن االعتقاد ال�صحيح يف ال�صحابة �أنهم ب�شر يخطئون وي�صيبون ،ال ندعي لهم الع�صمة،
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والواجب ذكر حما�سنهم ،والكف عن م�ساوئهم ،فواهلل لو قارنا هذا اخلط�أ مبا لديهم من
ح�سنات و�صاحلات لكانت كحبة رمل يف كثبان الرمال� ،أو كقطرة ماء يف عباب.
ف�إذا �صحت الرواية ،وكان ظاهرها وقوع اخلط�أ من ال�صحابي ،فليلتم�س امل�سلم لها
�أح�سن املخارج واملعاذير ،قال ابن �أبي زيد القريواين« :والإم�ساك عما �شجر بينهم ،و�أنهم
�أحق النا�س �أن يلتم�س لهم �أح�سن املخارج ،ويظن بهم �أح�سن املذاهب» (مقدمة ر�سالة ابن
�أبي زيد القريواين �ص .)23
ومما يدعو للأ�سف� ،أن بع�ض املغر�ضني ي�ضخمون هذه الأخطاء حتى �صار �شغلهم
ال�شاغل البحث والتنقيب عنها بكل �سبيل ،وك�أنها الق�ضية الفا�صلة بني احلق والباطل،
فمن عرفها فهو م�ؤمن ،ومن �أنكرها كان كافر ًا �أو منافق ًا ،ف�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
ثالث ًا :قواعد يف رد ال�شبهات حول �آل البيت-:

ينبغي على امل�سلم احل�صيف احلذر من �ستة �أمور مهمة تتعلق بتاريخ �آل البيت ر�ضي
اهلل عنهم-:
� .1أن مكانة �آل البيت الرفيعة قد �سهلت على بع�ض �أعداء الدين الت�سلل بني امل�سلمني
وذلك برفع �شعار حمبة �آل البيت ومواالتهم وو�ضع الأحاديث يف ف�ضلهم ،وحلب النا�س لآل
البيت فقد تقبلوا هذه الأحاديث املكذوبة دون نق�ض �أو متحي�ص.
ولذلك فقد حذر �أئمة �آل البيت من هذا الأمر ،وهو الكذب عليهم ،فها هو جعفر ال�صادق
يقول�« :إن النا�س �أولعوا بالكذب علينا»( .بحار الأنوار .)246/2
ويقول كذلك�« :إنا �أهل بيت �صادقون ،ال نخلو من كذاب يكذب علينا ،في�سقط �صدقنا
بكذبه علينا عند النا�س» (جامع الرواة .)221/2
� .2أن الأحاديث املو�ضوعة يف ف�ضائل �آل البيت هي متام ًا مثل ما روي يف ف�ضائل
ال�صحابة ،تفوق بع�شرات املرات عدد الأحاديث ال�صحيحة يف ف�ضائلهم ،لهذا يجب عدم
قبول �أحاديث الف�ضائل و�إ�شاعتها �إال بعد الك�شف عن �أ�سانيدها ومعرفة �صحتها.
� .3أن الف�ضائل الثابتة يف حق �آل البيت ال تعني انفرادهم وتخ�صي�صهم بها دون غريهم،
تطبيق ًا للقاعدة التي تقول« :االخت�صا�ص باملكرمة ال يعني نفيها عن الغري».
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فمث ً
ال :قول اهلل تعاىل عن �آل البيت :ﱫ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﱪ الأحزاب. ٣٣ :

فهذه مكرمة يف حق �آل البيت ،ولكن ال يعني هذا انتفاء هذه املكرمة يف حق غريهم،
ودليل ذلك �أن اهلل تعاىل ذكر هذه ال�صفة يف حق امل�ؤمنني ،فقال عز وجل« :ما يريد اهلل
ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم».
فالتطهري �شامل جلميع امل�ؤمنني ،ولكن اهلل خ�ص �أهل البيت بالذكر لف�ضلهم ،وعلى
هذا َف ِق ْ�س.
� .4أن االعتماد على الن�سب وحده ال يكفي ،ف�إنه كما يجب علينا حمبة �آحاد �آل البيت
لإميانه باهلل ،وقرابته من النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  ،ف�إنه يجب كذلك بغ�ضه مبقدار
مع�صيته� -إن وجدت – كحال �أفراد �سائر الأمة.
 .5ح�صر �آل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف علي وفاطمة واحل�سن واحل�سني ر�ضي اهلل
عنهم ،ويف ت�سعة من �أبناء احل�سني فقط ،ال ي�صح بحال ،وهذا احل�صر يخالف احلقيقة،
بل فيه غنب لكثري من �آل البيت.
ومما ال �شك فيه �أن ق�صر القرابة على املذكورين يف�ضي ال حمالة �إىل تقليل ن�سل
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،ويحق لنا �أن ن�س�أل-:
 �أين �أعمام النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كحمزة والعبا�س ر�ضي اهلل عنهم؟! �أين �أبناء �أعمام النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كعبد اهلل بن عبا�س ،وجعفر الطياروغريهم؟!
 �أين ذرية علي ر�ضي اهلل عنه وهي كثرية؟! �أين بقية ذرية احل�سني ر�ضي اهلل عنه ،ومنهم حفيده ال�شهيد :زيد بن علي بناحل�سني ،و�سائر ذريته و�أوالده؟!
 �أين ذرية احل�سن ر�ضي اهلل عنه؟! �أين حقوق ه�ؤالء جميع ًا؟ وهل هم من �آل البيت �أم ال؟! و�إن مل يكونوا منهم  ،فمنالذي �أخرجهم؟ ومن الذي جتر�أ على هذه الفعلة؟!
�أ�سئلة كثرية حتتاج �إىل نظر وتدبر.
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 .6هناك �أقوال كثرية متناثرة يف الكتب تزعم �أن �آل البيت ظلموا وا�ضطهدوا على مر
ال�سنني من بعد وفاة النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  ،ومرور ًا بعهد اخللفاء الرا�شدين �إىل
الدولة الأموية والعبا�سية ،وما من �أحد من �سادات �آل البيت �إال وقد تعر�ض للأذى ب�شتى
�صنوفه� ،إىل غري ذلك من الدعاوى.
ويجاب على ذلك من وجهني-:
�أ� -أنه ال خالف بني �أهل ال�سنة واجلماعة يف توقري �آل البيت و�إجاللهم ومعرفة ف�ضلهم
وقرابتهم من النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وهذا الأ�صل ال ينخرم �إال بدليل وا�ضح ،و�إذا
ا�ستقر�أنا التاريخ وجدنا �أن ما يدعيه البع�ض من ا�ستق�صاد �أهل ال�سنة لآل البيت دعاوى
باطلة ال ت�صح وال تثبت،وا�سمع قول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية يف حق قتلة احل�سني ر�ضي اهلل
عنه؛ لتعلم منزلة �آل البيت عند �أهل ال�سنة ،حيث يقول رحمه اهلل« :و�أما من قتل احل�سني
�أو �أعان على قتله �أو ر�ضي بذلك فعليه لعنة اهلل واملالئكة والنا�س �أجمعني»( .جمموع
الفتاوي .)487/4
فال ي�صح �أن ي�شوه امل�سلم تاريخ �آل البيت النا�صع وحمبة امل�سلمني لهم برواية باطلة
وق�صة مكذوبة.
ب� -أن عظيم هذه الأمة و�صاحلها يبتليه اهلل تعاىل لريفع من �ش�أنه ودرجاته يف جنات
النعيم ،ف�إن وجد من �آل البيت من تعر�ض للظلم �أو القتل كما ح�صل للح�سني ر�ضي اهلل
عنه ،فهذا يكون من قبيل «�إذا �أحب اهلل عبد ًا ابتاله» ،وهذا الأمر لي�س مق�صور ًا على
�آل البيت ،بل �إن الظلم قد وقع على من هم �أعظم عند اهلل من �آل البيت ،وهم الأنبياء
والر�سل عليهم ال�سالم ،كنبي اهلل يعقوب وزكريا ومو�سى وعي�سى وحممد �صلى اهلل عليهم
و�سلم �أجمعني.
كذلك �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قد �أ�صابهم من البالء ال�شيء الكثري ،فقد
هجروا من ديارهم ،وجردوا من �أموالهم ،وعذبوا �صنوف العذاب ،فما زادهم �إال �إميان ًا
وت�سليم ًا.
فاملق�صود �أن الأذى وقع على الأنبياء وال�صلحاء ،والعظيم مبتلى ،ولي�س هذا خا�ص ًا ب�آل
البيت دون غريهم.
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رابع ًا :من �أهم الكتب املعتمدة يف التاريخ-:

من �أراد الوقوف على م�صادر التاريخ املوثوقة ،ف�سيجدها يف الكتب التاريخية واحلديثية
امل�سندة اخلا�صة برتاجم الرجال و�سريهم� ،سواء تلك التي ا�شرتط �أ�صحابها ال�صحة يف
�سياقها� ،أو بالتعقيب على الروايات �صحة و�ضعف ًا ،وهذه قد كفي مطالعها عناء البحث
والتوثيق.
�أو تلك التي يرويها �أ�صحابها بالإ�سناد دون بيان حالها ،فهذه يجب التحقق من
�صحتها.
ومن هذه امل�صادر التي ميكن �أن يعتمد عليها يف قراءة و�صياغة التاريخ الإ�سالمي ما
يلي-:
« .1كتاب الطبقات الكربى» البن �سعد :وهو كتاب مهم لأنه رحمه اهلل ي�سوق الروايات
بالأ�سانيد ،لكنه ال ي�شرتط ال�صحة ،وهو يعترب من �أقدم الكتب وم�صادر ال�سرية النبوية
والرتاجم.
« .2تاريخ خليفة بن خياط» :وهو �أ�صغر من كتاب الطبقات �إال �أنه ميتاز ب�سالمة متونه
من حيث �إبراز الفنت وما وقع زمن ال�صحابة يف الغالب.
« .3تاريخ الأمم وامللوك» للإمام الطربي :وهو تاريخ حافل بالأخبار والروايات ،لكنه قد
حوى الغث وال�سمني ،وال ترثيب على الطربي لأنه �أ�سند هذه الروايات.
« .4البداية والنهاية» البن كثري :وهو و�إن كان ينقل من امل�صادر ال�سابقة� ،إال �أنه ميتاز
بتعليقات ابن كثري على كثري من الروايات �صحة و�ضعف ًا  ،كونه �إمام ًا يف احلديث.
« .5تاريخ دم�شق» البن ع�ساكر :وهو تاريخ حافل يخت�ص مبن ورد دم�شق ،وهو ميتاز
ب�إ�سناد كل حادثة.
« .6تاريخ الإ�سالم» للذهبي :وهو كتاب كبري نافع جد ًا ،وميتاز بتعليقات الإمام الذهبي
على الأخبار والروايات �صحة و�ضعف ًا.
�« .7سري �أعالم النبالء» للذهبي :وهو كتاب كبري يحكي �سري �أهم الأعالم يف التاريخ
الإ�سالمي من ال�صحابة �إىل قبيل وفاة امل�ؤلف.
« .8تاريخ املدينة» البن �شبه :وهو كتاب نافع ،اهتم م�ؤلفه بذكر الأ�سانيد لأغلب
الأحداث.
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« 11،10،9تاريخ ابن خلدون» ،و «املنتظم يف التاريخ البن اجلوزي» ،و «العوا�صم من
القوا�صم» البن العربي وهو فريد يف بابه .
هذه �أهم الكتب التاريخية ،وهناك جملة من الكتب ال تخت�ص بالتاريخ� ،إال �أن �أ�صحابها
قد �ضمنوها بع�ض الأحداث املهمة يف التاريخ ،وخا�صة احلقبة الأوىل ،مثل  :كتب احلديث
وامل�سانيد واملعاجم.
كذلك من م�صادر التاريخ :كتب تراجم ال�صحابة ومن �أهمها :اال�ستيعاب البن عبد
الرب ،و�أ�سد الغابة البن الأثري ،والإ�صابة البن حجر.
مع االهتمام ببع�ض الدرا�سات التاريخية املعا�صرة ،يف هذا املجال.
خام�س ًا :كتب �شوهت التاريخ الإ�سالمي-:

ال يغيب عنا �أن بع�ض الكتب يجب احلذر واحليطة منها عند قراءتها� ،أو جعلها م�صدر ًا
يف البحث ،ملا احتوته من �أخطاء فادحة خطرية ،وروايات مكذوبة ،و�أحداث باطلة.
واحلقيقة ان هذه الكتب كتب تهريج �أو �أدب خملوط ع�سله ب�سمه ،و�أ�صحابها من �أهل
ال�سمر واملزاح  ،ال يبالون ب�صدق ما رووه �أو بكذبه.
ومن هذه الكتب التي يجب احلذر منها-:
« .1الأغاين» للأ�صفهاين :فهو كتاب �شعر و�سمر وطرب ال ميت �إىل التاريخ ب�صلة،
ح�شاه م�ؤلفه بكثري من الكذب واملجون ،وال�شعوبية املقيتة ،والطعن يف خلفاء الأمة ،ويف
بع�ض �شخ�صيات �آل البيت ،فكيف ميكن جعله من م�صادر التاريخ املعتمدة ؟!
« .2العقد الفريد» البن عبد ربه :وهو كتاب يف الأدب والق�ص�ص الطريفة لي�س �إال ،فال
ي�صح جعله م�صدر ًا تاريخي ًا.
« .3الإمامة وال�سيا�سة» املن�سوب البن قتيبة :وهو كتاب مكذوب عليه ،وفيه من الكذب
والروايات الباطلة ما ي�شهد باحلذر منه.
خال من الإ�سناد ومملوء باخلرافات
« .4مروج الذهب» للم�سعودي :وهو كتاب ٍ
والأعاجيب ،قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية« :ويف تاريخ امل�سعودي من الأكاذيب ماال يح�صيه
�إال اهلل تعاىل» (منهاج ال�سنة .)84/4
�« .5شرح نهج البالغة» البن �أبي احلديد :وم�ؤلفه �ضعيف عند علماء اجلرح والتعديل،
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بل �إن �صاحبه �ألفه من �أجل الوزير ابن العلقمي الذي كان �سبب ًا يف قتل مليون م�سلم يف
بغداد على يد التتار.
« .6كتاب ال�سقيفة» ل�سليم بن قي�س :وم�ؤلفه �شخ�صية جمهولة ،والطريق �إىل كتابه
�ضعيف ،وفيه من الت�شويه لآل البيت ال�شيء الكثري ،فهو يذكر بع�ض الروايات التي حتط
من قدر �أمري امل�ؤمنني علي ر�ضي اهلل عنه البطل ال�شجاع.
كاف يف
« .7تاريخ اليعقوبي» :وهو يعتمد يف رواياته على الواقدي و�أبي خمنف ،وهذا ٍ
احلذر منه
وغري ذلك من الكتب.
ختام ًا:

فالبد من �ضرورة تقدمي منهج الكتاب وال�سنة عند احلديث عن �آل البيت وال�صحابة،
واالهتمام ب�صحة النقل والرواية ،مع االعتماد على الكتب التي اعتنت بالتاريخ الإ�سالمي،
واحلذر من املراجع غري الأ�صلية يف التاريخ مما يرتتب عليه �أخذ معلومات م�شوهة
وباطلة.
واحلمد هلل رب العاملني.

