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 إسماعيل نم.م خالد عيفا
 م.م هيوا عثمان عبدهللا                                  

 كمية القمم الجامعة/ كركوك
 المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى خاتم األنبياء والمرسمين وعمى آلو الطيبين     
 وعمى أصحابو الغر الميامين. 

  :أما بعد
 من محبة آل فعقيدة أىل السنة في آل بيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال تخرج عما أوصى بو النبي ملسو هيلع هللا ىلص      

ومعرفة قدرىم، وعمو مكانتيم  ،مودتيم ورعاية حقوقيم وانزاليم المنزلة التي يستحقونياالبيت و 
فمحبتيم من اإليمان ومن واالقتداء  ،ومحبتيم وتوقيرىم واحتراميم ،وفضميم، والترضي عنيم

 بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
فقسمتو عمى مباحث  ،بينت في ىذا البحث الموجز عقيدة أىل السنة في آل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص     

  عدة:ومطالب 
ومن  ،كممة آل من الكممات التي وقع فييا االختالف عند عمماء المغة من حيث االشتقاق   

 .وقيل إن أصميا أىل ،فقيل إن أصميا أول ،أما من حيث االشتقاق ،حيث المعنى
إذا رجع  ،) آل يؤول إليو :قال ،إلى أن كممة )آل( مشتقة من األول (ٔ)أحمدفذىب الخميل بن 

أي أرجعو  ،... يقال أول الحكم إلى أىمو.) آل يؤول أي رجع :قال (ٖ)ووافقو ابن فارس .(ٕ) (إليو

                                                           

اباااو عباااد الااارحمن الخميااال بااان احماااد ال راىيااادي البصاااري احاااد  ،ومنشااال عمااام العاااروض ،( االماااام صااااحب العر ياااةٔ)
يقاال أناو دعاا هللا ان يرزقاو عمماًا ال  ،دينًا ورعًا قانعًا متواضعًا كبير الشانن ،وكان رأسًا في لسان العرب ،االعالم

ومااات ساانة خمااس وساابعين وم ااة .  ،ولااد ساانة م ااة ،ولااو كتاااب العااين فااي المغااة ،يساابا اليااو ف ااتا لااو بااالعروض
 . ٖٓٗاا  ٜٕٗ/ٚسير أعالم النبالء لمذىبي  :انظر

 (  ٜٖ٘/ٛ( كتاب العين )ٕ)
المعااروف  ،باان زكر ااا باان ب باان حبيااب القزو نااي ( االمااام العالمااة المغااوي المحاادث أبااو الحسااين أحمااد باان فااارسٖ)

قال الذىبي:" كان من رؤوس أىل السنة  ،صاحب كتاب المجمل ومعجم مقاييس المغة ،المغوي  ،المالكي ،بالرازي 
ساااير أعاااالم النااابالء  :انظااار ،ماااات باااالري سااانة حماااس وتساااعين و ال م اااة ،المجاااردين عماااى ماااذىب أىااال الحاااديث"

 .   ٕٖ٘/ٔة لمسيوطي بغية الوعا ،٘ٓٔاا ٖٓٔ/ٚٔ

عقيدة أهل السنة في آل البيت رضي 
 هللا عنهم
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               :حيث قال ،من أن كممة االل بمعنى الرجوع (ٕ)وكذلك وافقو ابن الجوزي  .(ٔ)(ورده إلييم
 .(ٗ)واختار ىذا القول ابن تيمية .(ٖ)(رجع :وىو بمعنى ،آل :واألصل في ذلك قولنا) 

 .(٘))االل مقموب من األىل( :أىمجاء في الم ردات :وذىب فر ا آخر إلى أن أصل كممة)آل(
) أصميا أىل  م أبدلت الياء ىمزة فصارت في التقدير أأل فمما توالت  :وفي لسان العرب

 .(ٚ)وبم ل ىذا قال ال يروز آبادي .(ٙ)(اليمزتان أبدل ال انية أل يا كما قالوا آدم وآخر
 :وضعف ابن القيم القول ال اني ألمور .ذكر القولين ولم يرجا (ٛ)وفي المصباح

 عدم الدليل عميو. :أحدىا
 مع مخال ة األصل. ،أنو يمزم منو القمب الشاذ من غير موجب :ال اني

 .أن األىل تضاف إلى العاقل وغيره بخالف االل :ل الثا
واالل ال تضاف إال إلى معظم من شننو أن يؤول  ،أن األىل تضاف إلى العمم والنكرة :الرابع
 إليو. .غيره

فإضافتيا إلى المضمر قميمة  أما االل ،أن األىل تضاف إلى الظاىر والمضمر :الخامس
 .(ٜ)شاذة
، (ٓٔ)وأما من حيث المعنى فقد نص غير واحد عمى أن آل الرجل ىم أىل بيتو وقرابتو     

 .(ٕٔ)، واقتصر بعضيم عمى األتباع(ٔٔ)وأضافت طا  ة أخرى األتباع 

                                                           

 (.  ٜ٘ٔ/ٔ( معجم مقاييس المغة )ٔ)
ك يار  ،أباو ال ارج ن عالماة عصاره فاي التاار د والحاديث ،( عبد الرحمن بن عمي بان ب الجاوزي القرشاي البغاداديٕ)

فاااوات  ،(ٖ٘ٙ/ ٕٔلااو نحااو  ال م ااة مصاانف . السااير ) ،ه(ٜٚ٘ه( وتااوقي ساانة )ٛٓ٘ولااد ساانة ) ،التصااانيف
 (.  ٕٔٚ/ٔالوفيات )

 (.  ٕٔٔ( نزىة األعين )ص:ٖ)
 (.   ٖٙٗ/ٕٕمجموع ال تاوى ) ،(ٓٗ/ٔحاشية الروض المر ع ) :( ينظرٗ)
 (.  ٜٛ:( م ردات أل اظ القرآن )ص٘)
 (.  ٙٛٔ/ٔ( لسان العرب )ٙ)
 (.  ٕ٘ٗٔالقاموس المحيط )ص:  :( ينظرٚ)
 (.  ٕٔ :( المصباح المنير )صٛ)
 (.  ٕٗٓاا  ٖٕٓ:ء االفيام )صجال :( ينظرٜ)
 (.   ٓٙٔ/ٔ(، معجم مقاييس المغة )ٕٚٙٔ/ٗ(، الصحاح )ٜٖ٘/ٛكتاب العين ) :( ينظرٓٔ)
 (. ٕ٘ٗٔ(، القاموس المحيط )ص:ٕٔالمصباح المنير )ص: (،ٕٚٙٔ/ٗالصحاح ) :( ينظرٔٔ)
 (.  ٗٙٔالكميات )ص: :(  ينظرٕٔ)
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 ،ليواسم لكل من رجع إلى معتمد فيما رجع فيو إ :)االل :وقد وفا ابن الجوزي بين القولين فقال
 .(ٔ)وتارة بالسبب(  ،فتارة يكون النسب

ومن ال اني قولو  ،)بالسبب( إشارة إلى األتباع :وقولو ،)بالنسب( إشارة إلى األىل والقرابة :فقولو
 (ٕ)}َأْدِخُموا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب{ :تعالى
فذىب بعض المحققين إلى  ،قد اختمف عمماء المغة في دخول الشخص من آل ن سوىذا و     

ن لم يذكر معيم كنن ،وىو إن ذكر الشخص مع آلو فال يدخل فييم ،الت صيل في ذلك يقال آل  وا 
 .(ٖ)ز د فعند ذلك يدخل فييم

 .وأما األىل فقد ات ا عمماء المغة عمى إطالق أىل الرجل عمى زوجو    
 .(ٗ) زوجو( :)أىل الرجل :قال الخميل    
 .(٘)و ونقمو ابن فارس مقرًا ل    
 .(ٙ) )وعبر بنىل الرجل عن امرأتو( :وقال الراغب    
 .(ٚ) زوجتو( :)أىل الرجل:وفي لسان العرب    
 .(ٛ) )ويطما األىل عمى الزوجة(:وفي المصباح المنير    

ألنيا المرادة في  ،وليذا االت اق ذىب بعضيم إلى أن األىل تطما عمى الزوجة خاصة     
 .(ٜ)عرف المسان

 .(ٓٔ))التزوج(:في ىذا المعنى ات اقيم عمى أن التنىل ومما يدل عمى اإلت اق    
 .(ٕٔ)، إال أن الراغب عد ذلك من المجاز(ٔٔ)لى معنى الزوجة العشيرة والقرابةوقد أضاف أك رىم إ

                                                           

 (.  ٕٕٔاا ٕٔٔ( نزىة األعين )ص:ٔ)
 .   ٙٗ :غافر: اآلية( سورة ٕ)
 (   ٕٔٔ(، القول البديع )ص:ٕٗٓ( ينظر جالء األفيام)ص:ٖ)
 (.  ٜٛ/ٗ( كتاب العين )ٗ)
 (.  ٓ٘ٔ/ٔ( معجم مقاييس المغة )٘)
 (  ٜٙ( م ردات أل اظ القرآن )ص:ٙ)
 (.  ٙٛٔ/ٔ( لسان العرب )ٚ)
 ( ٔٔ(  المصباح المنير )ص:ٛ)
 (  ٕٓٔ( ينظر الكميات )ص:ٜ)
(، النيايااة فااي ٜٚ(، م ااردات أل اااظ القاارآن )ص:ٓ٘ٔ/ٔ(، معجاام مقاااييس المغااة )ٜٛ/ٗكتاااب العااين ) :( ينظاارٓٔ)

 (.  ٙٛٔ/ٔ(، لسان العرب )ٗٛ/ٔغر ب الحديث )
 (.  ٘ٛٔ/ٔ(، لسان العرب )ٔٔ(، المصباح المنير )ص:ٖٙٔنزىة األعين )ص: :( ينظرٔٔ)
 (.  ٜٙم ردات أل اظ القرآن )ص: :( ينظرٕٔ)
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ومن خالل ىذه النقول تبين أن ل ظة االل واألىل تشتركان في معان ك يرة بل تقتر ان من 
 الترادف.

اظر أن المتقدمين من عمماء المغة كالجواىري وابن فارس كانوا فيمحع الن ،وأما البيت لغة    
 .وعمى المنوى والسكن ،يقصرون معنى البيت عمى عيال الرجل كزوجو

 .ومجمع الشمل ،والمآب ،وىو المنوى  ،)الباء والياء والتاء أصل واحد :يقول ابن فارس    
 .(ٔ) والبيت عيال الرجل والذين يبيت عندىم(

عن المعنيين السابقين كصاحب)القاموس( فنضافوا معان قد ال تخرج أما المتنخرون     
 .(ٕ)وفرش البيت ،والقبر ،والتزوج ،كالشرف

 .فيي عند عمماء ب المغة بمعنى من يسكن فيو ،أما إطالق أىل البيت مركبة تركيبًا إضافيا    
 .(ٖ) سكانو( :)أىل البيت:قال الخميل    
بدون نكير  (٘)وال يروز آبادي ،(ٗ)وابن منظور ،كابن فارسوتبعو عمى ذلك من أتى بعده     

 .إال أن ىذا التركيب صار عرفا عمى آل النبي ملسو هيلع هللا ىلصمنيم. 
 .(ٙ) وصار أىل البيت متعارفا في آل النبي ملسو هيلع هللا ىلص()  :قال الراغب     

  .تعرف آل البيت شرعا :المطمب الثاني
 . عمى أر عة أقوالواختمف في آل النبي ملسو هيلع هللا ىلص    

 :وفييم  ال ة أقوال لمعمماء ،ىم الذين حرمت عمييم الصدقة :فقيل     
  .(ٛ)وأحمد في رواية عنو (ٚ)وىذا مذىب الشافعي ،و نو المطمب ،أنيم بنو ىاشم :أحدها 

واختيار ابن ، (ٓٔ)، ورواية عن أحمد(ٜ)وىذا مذىب أبي حني ة  ،أنيم بنو ىاشم خاصة :والثاني
  .(ٔٔ)قاسم صاحب مالك

                                                           

 (.  ٕٖ٘اا  ٕٖٗ/ٔمعجم مقاييس المغة) :( ينظرٔ)
 (.  ٜٓٔ( ينظر القاموس المحيط )ص:ٕ)
 (.  ٜٛ/ٗ( العين )ٖ)
 (.  ٙٛٔ/ٔلسان العرب ) :( ينظرٗ)
 (.. ٕ٘ٗٔالقاموس المحيط )ص: :( ينظر٘)
 (.  ٔ٘ٔ( م ردات أل اظ القرآن )ص:ٙ)
 (ٙٔ٘/ٚلمماوردي ) ،الحاوي  ،(ٛٛ/ٕاألم لمشافعي ) :( ينظرٚ)
 (.  ٔٛٗ/ٕالبن م ما ) ،(، ال روعٛٔ٘ااٚٔ٘/ٕالبن قدامة ) ،المغني :نظر( يٛ)
 (.  ٜٗ/ٕلمكاساني ) ،(، و دا ع الصنا عٕٔ/ٓٔلمسرخسي) ،المبسوط :( ينظرٜ)
 (.    ٔٛٗ/ٕالبن م ما ) ،(، ال روعٛٔ٘ااٚٔ٘/ٕالبن قدامة ) ،المغني :( ينظرٓٔ)
 ( . ٜ/٘لمحطاب ) ،(، مواىب الجميلٕٗٔ/ٖلمقرافي ) ،الذخيرة :( ينظرٔٔ)
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 ،و نو نوفل ،و نو أمية ،فيدخل فييم بنو مطمب ،أنيم بنو ىاشم ومن فوقيم إلى غالب :والثالث
حكاه صاحب )الجواىر(  ،وىذا اختيار أشيب من أصحاب مالك ،ومن فوقيم إلى بني غالب

 .ولم يحكو عن أشيب ،وحكاه المخمي في )التبصرة( عن أصبغ ،عنو
 ،وىذا القول في اآلل أعني الذين تحرم عمييم الصدقة ىو منصوص الشافعي وأحمد األك ر ن 

  .(ٔ)وىو اختيار أصحاب أحمد والشافعي
  :والقول الثاني

قال في باب  (ٕ) حكاه ابن عبد البر في )التمييد( ،أن آل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ىم ذر تو وأزواجو خاصة     
استدل قوم بيذا الحديث عمى أن  :في شرح حديث أبي حميد الساعدي ،باب عبد هللا بن أبي بكر

 :وفي غير ما حديث ،لقولو في حديث مالك عن نعيم المجمر ،آل ب ىم أزواجو وذر تو خاصة
الميم صل )) :وفي ىذا الحديث يعني حديث أبي حميد ،(ٖ) ))الميم صل عمى ب وعمى آل ب((
 .(ٗ) صل عمى ب وعمى أزواجو وذر تو((

قالوا: فجا ز أن  ،و بين أن آل ب ملسو هيلع هللا ىلص ىم ذر تو وأزواجو ،فيذا ت سير ذلك الحديث :قالوا     
وصمى هللا  ،إذا واجيو ،يقول الرجل لكل من كان من أزواج ب ملسو هيلع هللا ىلص ومن ذر تو صمى عميك هللا

  .وال يجوز ذلك في غيرىم ،غاب عنوعميو إذا 
  :والقول الثالث

وأقدم من روي  ،أن آلو ملسو هيلع هللا ىلص أتباعو إلى يوم القيامة حكاه ابن عبد البر عن بعض أىل العمم    
واختاره بعض  ،ورواه س يان ال وري وغيره ،(٘)ذكره البييقي عنو ،عنو ىذا القول جابر بن عبد هللا

ورجحو الشيد محيي الدين  ،، حكاه عنو أبو الطيب الطبري في تعميقو(ٙ)أصحاب الشافعي 
 . (ٚ)النواوي في )شرح مسمم( واختاره األزىري 

  :القول الرابع
 .حكاه القاضي حسين والراغب وجماعة ،أن آلو ملسو هيلع هللا ىلص ىم األتقياء من أمتو    

 :وتبيين ما فييا من الصحيا والضعيف ،في ذكر حجج ىذه األقوال

                                                           

 (  ٙٔ٘/ٚ(، الحاوي لمماوردي )ٛٛ/ٕلمشافعي) ،األم :( ينظرٔ)
 (.  ٜٙٔااٖٛٔ/ٙٔالتمييد ) :( ينظرٕ)
 (، من حديث كعب بن عجرة رضي هللا عنو .   ٙٓٗ( ومسمم )ٖٖٓٚ( رواه البخاري )ٖ)
 (.  ٜٖٖٙ( رواه البخاري )ٗ)
 ( فيو الحسن بن صالا ضعيف.  ٜٔٔ/ٔ) ،(، قال القيسراني في ذخيرة الح اظٜٕٙٛ()ٕٛ/ٕقي )( رواه البيي٘)
 (.  ٚٔ٘/ٚالحاوي ) :( ينظرٙ)
 (.  ٘ٛٔ/ٚ( شرح صحيا مسمم )ٚ)
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وىو أن اآلل من تحرم عمييم الصدقة عمى ما فييم من االختالف فحجتو  :فنما القول األول    
 :من وجوه
من حديث أبي ىر رة رضي هللا عنو قال: )) كان رسول  :ما رواه البخاري في صحيحو :أحدها

 ،جيء ىذا بتمره وىذا بتمره حتى يصير عنده كوم من تمرهللا ملسو هيلع هللا ىلص يؤتى بالنخل عند صرامو، في
فنظر إليو رسول  ،فنخذ أحدىما تمرة فجعميا في فيو ،فجعل الحسن والحسين يمعبان بذلك التمر

ورواه مسمم  (ٔ) فقال:)) أما عممت أن آل ب ال ينكمون الصدقة(( ،هللا ملسو هيلع هللا ىلص فنخرجيا من فيو
 .(ٕ) لنا الصدقة(( )) انا ال تحل:وقال

)) قام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يوما خطيبا فينا  :قال ،عن ز د بن أرقم :ما رواه مسمم في صحيحو الثاني:
أما بعد أال أييا  :فحمد هللا وأ نى عميو وذكر ووعع،  م قال ،بماء يدعى خما بين مكة والمدينة

ني تارك فيكم  قمين ،عزوجلالناس إنما أنا بشر يوشك أن ينتيني رسول ر ي  أوليما كتاب هللا  :وا 
 ،فحث عمى كتاب هللا ورغب فيو ،عز وجل فيو اليدى والنور فخذوا بكتاب هللا واستمسكوا بو

 ((أذكركم هللا في أىل بيتي :وأىل بيتي :وقال
إن نساءه  :ومن أىل بيتو يا ز د ؟ أليس نساؤه من أىل بيتو ؟ قال :فقال لو حصين بن سبرة    
ىم آل عمي وآل  :ومن ىم ؟ قال :قال ،ولكن أىل بيتو من حرم الصدقة بعده ،أىل بيتو من

"إن  :وقد  بت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال .أكل ىؤالء حرم الصدقة ؟ قال نعم :قال .وآل عباس ،جع ر
 (ٖ) ((الصدقة التحل آلل ب

ما في الصحيحين من حديث الزىري عن عروة عن عا شة رضي هللا عنيا )) أن فاطمة  :الثالث
رضي هللا عنيا أرسمت إلى أبي بكر تسنلو ميرا يا من النبي ملسو هيلع هللا ىلص مما أفاء هللا عمى رسولو ملسو هيلع هللا ىلص فقال 

ما تركناه صدقة إنما ينكل آل ب من  ، نورثال :إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال :أبو بكر رضي هللا عنو
 (ٗ) ((ىذا المال يعني مال هللا ليس ليم أن يز دوا عمى المنكل

ومنيا استحقاقيم خمس  ،ومنيا أنيم ال ير ونو ،منيا حرمان الصدقة :فآلو ملسو هيلع هللا ىلص ليم خواص    
 .ومنيا اختصاصيم بالصالة عمييم ،الخمس

داقة واستحقاق خمس الخمس وعدم تور  يم مختص ببعض أقار و صمى وقد  بت أن تحر م الص
 .هللا عميو وسمم فكذلك الصالة عمى آلو

                                                           

 (.  ٘ٛٗٔ( رواه البخاري )ٔ)
 ( . ٜٙٓٔ( رواه مسمم )ٕ)
 (.  ٕٛٓٗ( رواه مسمم )ٖ)
 (  ٜ٘ٚٔ(، ومسمم )ٖٔٔٚ( رواه البخاري )ٗ)
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ِ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َنْوَفٍل اْلَياِشِمىِّ َأنَّ َعْبَد ما رواه مسمم: من حديث  :الرابع اْبِن ِشَياٍب َعْن َعْبِد َّللاَّ
ِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّمِب َأْخَبَرُه َأنَّ َأَباُه َرِ يَعَة ْبَن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّمِب اْلُمطَِّمِب ْبَن َرِ يَعَة ْبِن اْلَحا

ِ َواْلَعبَّاَس ْبَن َعْبِد اْلُمطَِّمِب َقااَل ِلَعْبِد اْلُمطَِّمِب ْبِن َرِ يَعَة َوِلْمَ ْضِل ْبِن َعبَّاٍس اْ ِتَيا َرُسولَ   -ملسو هيلع هللا ىلص- َّللاَّ
َأُبو َحَسٍن َوَساَق اْلَحِديَث ِبَنْحِو َحِديِث َماِلٍك َوَقاَل ِفيِو َفَنْلَقى َعِمىّّ ِرَداَءُه ُ مَّ اْضَطَجَع َعَمْيِو َوَقاَل َأَنا 

ِ اَل َأِر ُم َمَكاِنى َحتَّى َيْرِجَع ِإَلْيُكَما اْبَناُكَما ِبَحْوِر َما َبَعْ ُتَما ِبِو إِ  ِ اْلَقْرُم َوَّللاَّ . َوَقاَل -ملسو هيلع هللا ىلص-َلى َرُسوِل َّللاَّ
نََّيا اَل َتِحلُّ ِلُمَحمٍَّد َواَل آلِل » ِفى اْلَحِديِث ُ مَّ َقاَل َلَنا  َدَقاِت ِإنََّما ِىَى َأْوَساُخ النَّاِس َواِ  ِإنَّ َىِذِه الصَّ

 .(ٔ)«ُمَحمٍَّد 
َ ْيِر َعْن َعاِ َشَة َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ حديث  :الخامس َأَمَر ِبَكْبٍش َأْقَرَن َيَطُن ِفى َسَواٍد  -ملسو هيلع هللا ىلص-ُعْرَوَة ْبِن الزُّ

َى ِبِو َفَقاَل َلَيا  ى اْلُمْدَيَة » َوَ ْبُرُك ِفى َسَواٍد َوَ ْنُظُر ِفى َسَواٍد َفُنِتَى ِبِو ِلُيَضحِّ ُ مَّ «. َيا َعاِ َشُة َىُممِّ
ِ » َفَ َعَمْت ُ مَّ َأَخَذَىا َوَأَخَذ اْلَكْبَش َفَنْضَجَعُو ُ مَّ َذَبَحُو ُ مَّ َقاَل «. اْشَحِذيَيا ِبَحَجٍر » َقاَل  ِباْسِم َّللاَّ

وحقيقة  ،بتمامورواه مسمم  .(ٕ)ُ مَّ َضحَّى ِبوِ «. المَُّيمَّ َتَقبَّْل ِمْن ُمَحمٍَّد َوآِل ُمَحمٍَّد َوِمْن ُأمَِّة ُمَحمٍَّد 
 .وأمتو ملسو هيلع هللا ىلص أعم من آلو ،العطف المغايرة

 وت سير اآلل بكالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص أولى من ت سيره بكالم غيره(.) قال أصحاب ىذا القول     
فقد تقدم احتجاج ابن عبد البر لو في حديث أبي  ،أنيم ذر تو وأزواجو خاصة :وأما القول الثاني

وفي غيره من األحاديث الميم صل عمى  (ٖ) ) الميم صل عمى ب وعمى أزواجو وذر تو((حميد )
 .وىذا غايتو أن يكون األول منيما قد فسره الم ع اآلخر ،ب وعمى آل ب

من حديث أبي ىر رة رضي هللا عنو قال: قال رسول هللا  :واحتجوا أيضًا بما في الصحيحين
 .(ٗ) الميم اجعل رزق آل ب قوتا() :ملسو هيلع هللا ىلص
ومعموم أن ىذه الدعوة المستجابة لم تنل كل بني ىاشم وال بني عبد المطمب ألنو كان فييم  

لى اآلن  .األغنياء وأصحاب الجدة وا 
وأما أزواجو وذر تو ملسو هيلع هللا ىلص فكان رزقيم قوتا وما كان يحصل ألزواجو بعد من األموال كن     

)وقد جاء عا شة رضي هللا عنيا مال عظيم فقسمتو كمو في  ، جعمن رزقين قوتايتصدقن بو و 
فقالت ليا الجار ة: لو خبيت لنا درىما نشتري بو لحما؟ فقالت ليا: لو ذكرتني  ،قعدة واحدة

                                                           

 (.  ٕٚٓٔ( رواه مسمم )ٔ)
 (.  ٜٚٙٔ( رواه مسمم )ٕ)
 (.ٜٖٖٙ( رواه البخاري )ٖ)
 (.  ٘٘ٓٔ(، ومسمم )ٓٙٗٗ( رواه البخاري )ٗ)
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 .(ٔ)(فعمت
صمى -) َما َشِبَع آُل ُمَحمٍَّد  :َقاَلْت  واحتجوا أيضًا بما في الصحيحين عن عا شة رضي هللا عنيا 

قالوا: ومعموم  (ٕ) (ُمْنُذ َقِدَم اْلَمِديَنَة ِمْن خبز مندوم َ اَلَ ة أيام َحتَّى باهلل عز وجل -هللا عميو وسمم
 أن العباس وأوالده و ني المطمب لم يدخموا في ل ع عا شة وال مرادىا..

نما دخل األزواج في اآلل :قال ىؤالء      ،وخصوصا أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص تشبييا لذلك بالسبب ،وا 
وىن زوجاتو  ،ألن اتصالين بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص غير مرت ع وىن محرمات عمى غيره في حياتو وبعد مماتو

 .اآلخرة فالسبب الذي لين بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص قا م مقام النسبفي الدنيا و 
وىو منصوص اإلمام  ،وليذا كان القول الصحيا، عمى الصالة عميينوقد نص النبي ملسو هيلع هللا ىلص    

وقد صان هللا سبحانو ذلك  ،ألنيا اوساخ الناس ،) أن الصدقة تحرم عميين :أحمد رحمو هللا
 .(ٖ) الجناب الرفيع وآلو من كل اوساخ بني آدم(

)) :وقولو في األضحية (ٗ) عل رزق آل ب قوتا((فكيف يدخل أزواجو في قولو ملسو هيلع هللا ىلص )) الميم اج    
 .(٘) الميم ىذا عن ب وآل ب((

وفي قول  (ٙ) () ما شبع آل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من خبز بر :وفي قول عا شة رضي هللا عنيا
) إن الصدقة ال تحل  :وال يدخمن في قولو ،(ٚ) )) الميم صل عمى ب وعمى آل ب((:المصمي

 (ٛ) (لب وال آلل ب مع كونيا من اوساخ الناس
 .فنزواج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أولى بالصيانة عنيا والبعد منيا    

                                                           

) أن معاويااة باان أبااي ساا يان بعااث الااى عا شااة رضااي هللا عنيااا بما ااة ألااف فقساامتيا  :(، بم ااع٘ٔ/ٗ( رواه الحاااكم )ٔ)
لااو أنااي ذكاارت  :ة فيااال ابتعاات لنااا باادرىم لحمااا فقالاات عا شااةأناات صااا م :حتااى لاام تتاارك منيااا شااي ا فقالاات بر اارة

 ل عمت(.   
 (.  ٜٕٓٚ(، ومسمم )ٖٕٗ٘( رواه البخاري )ٕ)
 (.  ٖٖٔ/ٚ( المغني )ٖ)
 ( من حديث أبي ىر رة رضي هللا عنو .  ٘٘ٓٔ( ومسمم )ٓٙٗٗ( رواه البخاري )ٗ)
(، مااان حاااديث أباااي رافاااع ٜٕ٘/ٜالسااانن الكبااارى()(، والبييقاااي فاااي )ٕ٘ٗ/ٕ(، والحااااكم )ٖٔٔ/ٔ( رواه الطبراناااي )٘)

( وفيو عبد هللا بن ب بن عقيال كاان رديء الح اع كاان ٜ٘ٗ/ٔقال ابن حبان في "المجروحين") ،رضي هللا عنو
ىاذا حاديث صاحيا  :وقاال الحااكم ،(: اساناده حسانٕٗ/ٗوقاال اليي ماي فاي "مجماع الازواد") ،يحادث عماى التاوىم

 اإلسناد ولم يخرجاه .   
 (  ٜٕٓٚومسمم ) ،(ٚٛٙٙرواه البخاري ) (ٙ)
 من حديث كعب بن عجرة رضي هللا عنو .   ،(ٙٓٗ(،ومسمم )ٖٖٓٚ( رواه البخاري )ٚ)
   (( ول ظو )... ان ىذه الصدقات إنما ىي أوساخ الناس إنيا ال تحل لب وال آلل بٕٚٓٔ( رواه مسمم )ٛ)
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كما أنيا لما حرمت عمى بني  ،فإن قيل: لو كانت الصدقة حرامًا عميين لحرمت عمى مواليين
ولم يحرمو  ،حيا أن بر رة تصدق عمييا بمحم فنكمتووقد  بت في الص ،ىاشم حرمت عمى موالييم

 .وىي موالة لعا شة رضي هللا عنيا ،النبي ملسو هيلع هللا ىلص
نما ىو تبع  ،أن تحر م الصدقة عمى أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليس بطر ا األصالة :وجواب ىذا     وا 

ال فالصدقة حالل لين ق فين فرع في ىذا التحر م عمى  ،بل اتصالين بولتحر ميا عميو ملسو هيلع هللا ىلص وا 
المولى فرع التحر م عمى سيده فمما كان التحر م عمى بني ىاشم أصاًل استتبع ذلك موالييم ولما 

 .ألنو فرع عن فرع ،كان عمى أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص تبعا لم يقَو ذلك عمى استتباع مواليين
ا ِنَساَء النَِّبيِّ َمْن َيْنِت ِمْنُكنَّ ِبَ اِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة ُيَضاَعْف َلَيا اْلَعَذاُب يَ }  :وقد قال هللا تعالى :قالوا    

ِ َيِسيًرا َتْيِن  ِضْعَ ْيِن َوَكاَن َذِلَك َعَمى َّللاَّ ِ َوَرُسوِلِو َوَتْعَمْل َصاِلًحا ُنْؤِتَيا َأْجَرَىا َمرَّ َوَمْن َيْقُنْت ِمْنُكنَّ ّلِلَّ
َساِء ِإِن اتََّقْيُتنَّ َفاَل َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل  .َوأَْعَتْدَنا َلَيا ِرْزًقا َكِر ًما َيا ِنَساَء النَِّبيِّ َلْسُتنَّ َكَنَحٍد ِمَن النِّ

َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ َواَل َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجاِىِميَِّة اأْلُوَلى  .لَِّذي ِفي َقْمِبِو َمَرٌض َوُقْمَن َقْواًل َمْعُروًفاَفَيْطَمَع ا
َكاَة َوَأِطْعَن َّللاََّ َوَرُسوَلُو ِإنََّما ُيِر ُد َّللاَُّ ِلُيْذِىَب َعْنُكُم ا اَلَة َوآِتيَن الزَّ لرِّْجَس أَْىَل اْلَبْيِت َوَأِقْمَن الصَّ

َرُكْم َتْطِييًرا ِ َواْلِحْكَمِة ِإنَّ َّللاََّ َكاَن َلِطيً ا َخِبيًرا{  .َوُيَطيِّ  (ٔ)َواْذُكْرَن َما ُيْتَمى ِفي ُبُيوِتُكنَّ ِمْن آَياِت َّللاَّ
 ،فال يجوز إخراجين من شيء ،فدخمن في أىل البيت ألن ىذا الخطاب كمو في سياق ذكرىن

 أعمم. وهللا
فقد احتج لو بنن آل  .وىو أن آل النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمتو وأتباعو إلى يوم القيامة :وأما القول الثالث

 .قر بيم وبعيدىم ،المعظم المتبوع ىم أتباعو عمى دينو وأمره
فإنو من آل يؤول إذا رجع، ومرجع األتباع إلى متبوعيم  ،اشتقاق ىذه الم ظة تدل عميو :قالوا    

 نو إماميم ومو ميم.أل
ْيَناُىْم ِبَسَحٍر{ :وليذا كان قولو تعالى :قالوا     المراد بو أتباعو وشيعتو  ،(ٕ)}ِإالَّ آَل ُلوٍط َنجَّ

 المؤمنون بو من أقار و وغيرىم.
 .أتباعو :المراد (ٖ)}َأْدِخُموا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب{ :وقولو تعالى

فاجمس كل واحد  ،) أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص دعا حسنًا وحسيناً :واحتجوا أيضًا بنن وا مة بن االسقع روى     
 : م قال ، م لف عمييم  وبو ،وأدنى فاطمة رضي هللا عنيا من حجره وزوجيا ،منيما عمى فخذه

                                                           

 .   ٖٖاا ٖٓ:اآليات :( سورة األحزابٔ)
 .   ٖٗ:اآلية :سورة القمر( ٕ)
 . ٙٗاآلية  :( سورة غافرٖ)
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 .(ٔ) (نت من أىميوأ :وأنا من أىمك ؟ فقال ،فقمت يا رسول هللا :قال وا مة ،الميم ىؤالء أىمي
نما ىو من أتباع النبي  ،ومعموم أن وا مة بن االسقع من بني ليث بن بكر بن عبد مناة :قالوا وا 

 .صمى هللا عميو
 .أن آلو األتقياء من أمتو :وأما أصحاب القول الرابع    
 ،حد نا نعيم بن حماد ،عن جع ر بن إلياس بن صدقة :فاحتجوا بما رواه الطبراني في معجمو    

)س ل رسول هللا  :عن أنس بن مالك قال ،عن يحيى بن سعيد األنصاري  ،حد نا نوح بن أبي مر م
لم يروه  :قال الطبراني ((ٕ)كل تقي وتال النبي ملسو هيلع هللا ىلص }ِإْن َأْوِلَياُؤُه ِإالَّ اْلُمتَُّقوَن{ :من آل ب ؟ فقال :ملسو هيلع هللا ىلص

حد نا  ،من حديث عبد هللا بن أحمد بن يونس :وقد رواه البييقي ،يمت رد بو نع ،عن يحيى إال نوح
  .(ٖ)فذكره ،عن أنس ،نافع أبو ىرمز

واحتج ليذا  ،وقد رميا بالكذب ،ونوح ىذا ونافع أبو ىرمز ال يحتج بيما أحد من أىل العمم    
 (ٗ)ِإنَُّو َعَمٌل َغْيُر َصاِلٍا{}ِإنَُّو َلْيَس ِمْن أَْىِمَك  :القول أيضًا بنن هللا عز وجل قال لنوح عن ابنو

 ..فعمم أن آل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ىم أتباعو ،فنخرجو بشركو أن يكون من أىمو
وىو أن المراد أنو ليس من أىمك الذين أمرناك  ،وأجاب الشافعي رحمو هللا بجواب جيد    

}اْحِمْل ِفيَيا ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْيِن اْ َنْيِن  :ألن هللا سبحانو قال لو قبل ذلك ،ووعدناك بنجاتيم ،بحمميم
 .فميس ابنو من الذين ضمن نجاتيم ،(٘)َوأَْىَمَك ِإالَّ َمْن َسَبَا َعَمْيِو اْلَقْوُل{

  ،ألنو من أحا أفراد النوع بالدخول فيو ،وتخصيصًا لو بالذكر من بين النوع
 :وهنا لمناس طريقان

 .أو بعده قر نة تدل عمى أن المراد بالعام ما عداه أن ذكر الخاص قبل العام أحدهما:
ومرة بشمول االسم العام لو تنبييا عمى مز د  ،أن الخاص ذكر مرتين مرة بخصوصو :الثاني
ْبَراِىيَم َوُموَسى َوِعيسَ  :وىو كقولو تعالى ،شرفو ْذ َأَخْذَنا ِمَن النَِّبيِّيَن ِميَ اَقُيْم َوِمْنَك َوِمْن ُنوٍح َواِ  ى }َواِ 

                                                           

حساااان  :(ٖ٘ٛ/ٖوقااااال الااااذىبي فااااي "السااااير" ) ،إسااااناده صااااحيا :(وقااااال البييقاااايٕٛٗٛ(،)ٓٛ/ٕرواه البييقااااي ) (ٔ)
 (.    ٜٓٛٔوصححو األلباني في "صحيا المورد") ،إسناده جيد:(ٖٖٗوقال ابن القيم في "جالء األفيام") ،صحيا

   ٖٗ:اآلية :ال( سورة األن ٕ)
قال ابن عدي في الكامل في  (.ٜٕٚٛ)ٖٛ/ٕ(، والبييقي )ٕٖٖٖ()ٖٖٛ/ٖ( رواه الطبراني في )المعجم األوسط()ٖ)

 (٘ٙٔ/ٔٔوقال ابن حجر في "فاتا البااري") ،(. فيو نوح بن ابي مر م مع ضع و يكتب حدي وٖٜٕ/ٛالضع اء )
 وروي نحوه بإسناد ضعيف .   ،إسناده واٍه جدا

 . ٙٗ :اآلية :ىود ( سورةٗ)
 .  ٓٗ:اآلية :( سورة ىود٘)
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ِ َوَماَلِ َكِتِو َوُرُسِمِو َوِجْبِر َل َوِميَكاَل َفِإنَّ َّللاََّ َعُدوّّ  :وقولو تعالى ،(ٔ)اْبِن َمْرَ َم{ }َمْن َكاَن َعُدوِّا ّلِلَّ
 .(ٕ)ِلْمَكاِفِر َن {

آلو وأيضا فإن الصالة عمى النبي ملسو هيلع هللا ىلص حا لو وآللو دون سا ر األمة وليذا تجب عميو وعمى     
 عند الشافعي وغيره...

ن كان عندىم في اآلل اختالف      ،ومن لم يوجبيا فال ر ب أنو يستحبيا عميو وعمى آلو ،وا 
إن آلو  :فمن قال ،أو ال يجوزىا عمى غير النبي ملسو هيلع هللا ىلص وآلو ،ويكرىيا أو ال يستحبيا لسا ر المؤمنين

 ..فقد أبعد غاية اإلبعاد ،في الصالة ىم األمة
فشرع في السالم تسميم المصمي عمى  ،أيضا فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص شرع في التشيد السالم والصالةو     

)فإذا :وعمى سا ر عباد هللا  ال ا وقد  بت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو قال ،وعمى ن سو  انيا ،الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أوال
 .(ٖ) في السماء واألرض(قمتم ذلك فقد سممتم عمى كل عبد صالا 

  .أما الصالة فمم يشرعيا إال عميو وعمى آلو فقط فدل عمى أن آلو ىم أىمو وأقار و    
وأيضا فإن هللا أمرنا بالصالة عميو بعد ذكر حقوقو وما خصو بو دون أمتو من حل نكاحو     

ومن سا ر ما ذكر مع ذلك من  ،ومن تحر م نكاح أزواجو عمى األمة بعده ،لمن تيب ن سيا لو
 حقوقو وتعظيمو وتوقيره وتبجيمو.

ِ َواَل َأْن َتْنِكُحوا َأْزَواَجُو ِمْن َبْعِدِه َأَبًدا ِإنَّ َذِلُكْم  : م قال تعالى      }َوَما َكاَن َلُكْم َأْن ُتْؤُذوا َرُسوَل َّللاَّ
ِ َعِظيًما{ و في تكميمين آباءىن وأبناءىم ودخوليم  م ذكر رفع الجناح عن أزواج  (ٗ)َكاَن ِعْنَد َّللاَّ

 م أعقب ذلك بما ىو حا من حقوقو األكيدة عمى أمتو، وىو أمرىم  ،وخموتيم بين ،عميين
فسنل  ،مست تحا ذلك األمر بإخباره بننو ىو ومال كتو يصمون عميو ،بصالتيم عميو وسالمو
) قولوا الميم صل عمى ب  :الحا ؟ فقالعمى أي ص ة يؤدون ىذا  :الصحابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(٘) (وعمى آل ب
و ز ده هللا بو  ،ألن ذلك مما تقر بو عينو ،فالصالة عمى آلو ىي من تمام الصالة عميو وتوابعيا

 .شرفًا وعموًا ملسو هيلع هللا ىلص تسميما

                                                           

 .   ٚ:اآلية :( سورة األحزابٔ)
 .    ٜٛ:اآلية :( سورة البقرةٕ)
وقااال شااعيب األرناااؤوط  ،(: إسااناده صااحياٙ/ٓٔ( . قااال أحمااد شاااكر فااي تحقيقااو لممسااند )ٖٔٗ/ٔ( رواه أحمااد )ٖ)

رجالاااو  قاااات رجاااال الشااايخين غيااار أباااي ساااعيد فمااان رجاااال  ،إساااناده صاااحيا عماااى شااارط البخااااري  :محقاااا المساااند
 البخاري .  

   ٖ٘ :اآلية :( سورة األحزابٗ)
 من حديث كعب بن عجرة رضي هللا عنو .   ،(ٙٓٗومسمم ) ،(ٖٖٓٚ( رواه البخاري)٘)
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ن أقر ا و فيو من فمن كان منيم م ،وأما من قال إنيم األتقياء من أمتو فيؤالء ىم أولياؤه    
فقد يكون الرجل من آلو  ،ال من آلو ،ومن لم يكن منيم من أقر ا و فيم من أوليا و ،أوليا و

ا و وقد يكون من أوليا و كنىل بيتو والمؤمنين بو من أقار و وال يكون من آلو وال من أولي ،وأوليا و
ن لم  ن لم الذاب ،كخم ا و في أمتو الداعين إلى سنتو ،كن من آلويوا  ين عنو، الناصر ن لدينو وا 

) أال إن آل بني فالن ليسوا لي  :و بت في الصحيا عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو قال ،يكن من أقر ا و
 .(ٔ) (إن أوليا ي المتقون أين كانوا ومن كانوا ،بنولياء

اآلل يراد بو ال ر ب أن األتباع يطما عمييم ل ع  :وأما من زعم أن اآلل ىم األتباع، فيقال    
لما  ،وال يمزم من ذلك أنو حيث وقع ل ع اآلل يراد بو األتباع ،األتباع في بعض المواضع بقر نة

 وهللا أعمم. .ذكرنا من النصوص
 :مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في آل البيت :المبحث الثاني

 :النقاط اآلتيةويمكن بيان مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أهل البيت من خال 
وتولونيم  ،و جعمون ذلك من محبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،_ أىل السنة يوجبون محبة أىل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص ٔ

 .(ٕ)جميعا 
 ،فإن هللا جعل ليم حقًا في الخمس وال يء ،_ أىل السنة يعرفون ما يجب ليم من الحقوق  ٕ

 مى النبي ملسو هيلع هللا ىلص.وأمر بالصالة عمييم تبعا لمصالة ع
و ؤمنون بننين  ،ويعرفون لين حقوقين ،و ترضون عميين ،_ أىل السنة يتولون أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلصٖ

 .(ٖ)أزواجو في الدنيا واآلخرة
عمى اختالف أزمانيم و مدانيم بوجوب  ،تواتر النقل عن األ مة وأىل العمم جياًل عن جيل    

ونصوا عمى ذلك  ،ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص واكراميم والعناية بيم وح ع وصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص فييممحبة أىل بيت رسو 
ولعل ك رة المصن ات التي أل يا أىل السنة في فضا ميم ومناقبيم أكبر  .في أصوليم المعتمدة

 .دليل عمى ذلك
ليك طائفة من أقوالهم في ذلك  :وا 

 ،)والذي ن سي بيده :صحيحييما عن أبي بكر رضي هللا عنو أنو قالروى الشيخان في     
 (ٗ)(لقرابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحب إلي أن أصل من قرابتي

                                                           

إنماااا ولاااي هللا  ،) أال إن آل أباااي )يعناااي فالناااا( ليساااوا لاااي بنوليااااء :( بم اااعٕ٘ٔومسااامم ) ،(ٜٜٓ٘( رواه البخااااري )ٔ)
 من حديث عمرو بن العاص .    (وصالح المؤمنين

 (  ٛٚٔلمعة االعتقاد )ص: :( ينظرٕ)
 ( . من حديث عائشة رضي هللا عنها .  3151(، ومسلم )3133( رواه البخاري )3)

( .مان حااديث عباادهللا ٕٓٛٚ()ٜ/ٛ(. والحااديث رواه الطبرانااي )ٖٕااا ٕٕ/ٗ( رواه ابان سااعد فاي "الطبقااات الكباارى" )ٗ)
 (.  6/242بن عباس رضي هللا عنهما . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" )
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ىا( أنو قال لعباس رضي هللا عنيما: ) وهللا ٖٕعن عمر بن الخطاب رضي هللا عنو )ت
إلسالمك يوم أسممت كان أخب إلي من إسالم الخطاب ا يعني والده ا ألن إسالمك كان أحب 

 .(ٔ) (الى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من اسالم الخطاب 
ز د بن  ابت رضي هللا عنو عمى  ىا( قال: )صمىٕٗقول ز د بن  ابت رضي هللا عنو)    

خل  :فقال ز د ،فجاء ابن عباس رضي هللا عنيما فنخذ بركابو ، م قر ت لو بغمتو ليركبيا ،جنازة
ىكذا  :وقال ،فقبل ز د يد ابن عباس ،ىكذا ن عل بالعمماء :فقال ،عنو يا ابن عم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٕ) (أمرنا أن ن عل بنىل بيت نبينا

كنت عند ابن عباس رضي  :ىا( قال رز ن بن عبيد ٛٙقول ابن عباس رضي هللا عنيما )    
مرحبا بالحبيب ابن ) :فقال لو ابن عباس ،هللا عنيما فنتى ز ن العابدين عمي بن الحسين

   (ٖ)(الحبيب
وال نتبرأ  ،ّ) ونحب أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وال ن رط في حب أحد :جاء في العقيدة الطحاوية    

 .(ٗ)وال نذكرىم إال بخير( ،وبغير الخير يذكرىم ،ونبغض من يبغضيم ،من أحد منيم
 :) واجب عمى كل مؤمن ومؤمنة محبة أىل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص، بنو ىاشم (:وفي) كتاب الشر عة

 ،دىما وذر تيماوالحسن والحسين وأوال ،وفاطمة وولدىا وذر تيا ،عمي بن أبي طالب وولده وذر تو
ىؤالء أىل بيت  :وعباس وولده وذر تو رضي هللا عنيم ،وحمزة وولده ،وجع ر الطيار وولده وذر تو

كراميم ،رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص واجب عمى المسممين محبتيم والصبر  ،وحسن مداراتيم ،واحتماليم ،وا 
 .(٘) (عمييم والدعاء ليم

ن السنة الترضي عن أزواج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أميات المؤمنين ) وم (:وجاء في ) لمعة االعتقاد    
أفضميم خديجة بنت خو مد وعا شة الصديقة بنت الصديا  ،المطيرات المبرءات من كل سوء

فر زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص في الدنيا و اآلخرة، فمن قذفيا بما برأىا هللا منو فيو كا ،التي برأىا هللا في كتابو
 .(ٙ) (باهلل العظيم

                                                           

باااني فااي (، وقاال األلٛٔٗ/ٗوصاححو اباان حجار فااي "المطالاب العاليااة" ) ،( رواه الطبراناي ورجالااو رجاال الصااحيأ)
 (: صحيا بمجموع طرقو .  ٖٖٔٗ"سمسمة األحاديث الصحيحة" )

 ( ٕٖٙ/ٜٔ( رواه ابن عساكر في "تار د دمشا" )ٕ)
 (.   ٕٗٔ/ٜ(  البداية والنياية )ٖ)
 (  ٔٚٗاا  ٚٙٗ:البن أبي العز )ص ،( شرح العقيدة الطحاويةٗ)
 (  ٕٕٙٚ/٘( الشر عة )٘)
 (  ٛٚٔ:( لمعة االعتقاد )صٙ)
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واحتراميم  ،واألمر باإلحسان إلييم ،وال ننكر الوصاية بنىل البيت) :جاء في ت سير ابن ك ير
كراميم ال  ،فإنيم من ذر ة طاىرة من أشرف بيت وجد عمى وجو األرض فخرا وحسبا ونسبا ،وا 

كالعباس  ،كما كان عميو سم يم ،سيما إذا كانوا متبعين لمسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجمية
 (ٔ) (و نيو، وعمي وذر تو رضي هللا عنيم أجمعين

و الغمو والج اء في جميع مسا ل  ،وعقيدة أىل السنة والجماعة وسط بين اإلفراط والت ر ط    
 ومن ذلك عقيدتيم في آل بيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فإنيم يتولون كل مسمم ومسممة من نسل ،اإلعتقاد

و  نون عمييم و نزلونيم منازليم التي  ،فيحبون الجميع ،وكذلك زوجات النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،عبد المطمب
ويعرفون ال ضل لمن جمع هللا لو بين شرف  ،ال باليوى والتعسف ،يستحقونيا بالعدل واإلنصاف

فإنيم يحبونو إليمانو  ،فمن كان من أىل البيت من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،اإليمان وشرف النسب
 .ولقرابتو منو ملسو هيلع هللا ىلص ،ولصحبتو إياه ،وتقواه

 :الدفاع عنهم :المطمب األول
 ،ومن عقيدة أىل السنة والجماعة في آل البيت تحر م إيذا يم أو اإلساءة إلييم بقول أو فعل    

)والذي فما الحبة و رأ  :فقد روى مسمم في صحيحو عن عمي بن أبي طالب رضي هللا عنو قال
 .(ٕ) (وال يبغضني إال منافا ،أن ال يحبني إال مؤمن :إنو لعيد النبي األمي ملسو هيلع هللا ىلص إلي ،النسمة

 أن بعض قر ش يج و ) أنو اشتكى إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص :وعن العباس بن عبد المطمب رضي هللا عنو
 .(ٖ) والذي ن سي بيده ال يؤمنون حتى يحبوكم هلل ولقرابتي( :فقال لو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،بني ىاشم

 .حا تبر ة ساحتيم مما نسب إلييم كذبا وزورا، وىذا من المطالب العالية :ومنيا
 .(ٗ)وذكروا أشياء عن الغمو ،وقد أنكر جمع من عمماء الشيعة عمى الغالة منيم

 .الصاة عميهم :المطمب الثاني
عند الصالة وفي التشيد آخر الصالة و  ،مشروعية الصالة عمييم وذلك عقب األذان :ومنيا    

لنَِّبيِّ }ِإنَّ َّللاََّ َوَماَلِ َكَتُو ُيَصمُّوَن َعَمى ا:كقولو تعالى ،فقد جاء فييا عدة نصوص...عمى النبي ملسو هيلع هللا ىلص
 (٘)َياَأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َصمُّوا َعَمْيِو َوَسمُِّموا َتْسِميًما {

 :وكما جاء في الحديث لما س ل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن كي ية الصالة عميو في الصالة قال )قولوا    
ل ب كما وبارك عمى ب  وعمى آ ،كما صميت عمى إبراىيم ،الميم صل عمى ب وعمى آل ب
                                                           

 (  ٜٜٔ/ٙير القرآن العظيم )( ت سٔ)
 (.  ٛٚ( رواه مسمم )ٕ)
 (، من حديث عبد المطمب بن ر يعة رضي هللا عنو .  ٚٚٚٔ()ٕٚٓ/ٔرواه بنحوه أحمد ) (ٖ)
 (    ٖٕ/ٖ( تنقيا المقال )ٗ)
 .   ٙ٘ :اآلية :(  سورة األحزاب٘)
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فالصالة عمى آلو من  (ٔ) (والسالم كما عممتم ،باركت عمى إبراىيم في العالمين إنك حميد مجيد
 .و ز ده هللا بو شرفا وعمواً  ،تمام الصالة عميو وتوابعيا؛ ألن ذلك مما تقر بو عينو

)جالء األفيام  : سماهوقد ألف ابن القيم رحمو هللا كتابا مستقال في فضل الصالة عمى النبي ملسو هيلع هللا ىلص
وقد بين فيو أن الصالة عمى آل البيت حا  ،(في فضل الصالة و السالم عمى ب خير األنام

 .(ٕ)بغير خالف بين األ مة  ،ليم دور سا ر األمة
 لكن قد يورد البعض مسألتين:

  ملسو هيلع هللا ىلص :ذكر اآلل فيقولون  أن أىل السنة ك يرا ما يصمون عمى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بدون  :األولى
 ،أن أىل السنة إذا صموا عمى النبي ملسو هيلع هللا ىلص في بداية الكالم يضي ون مع اآلل األصحاب :وال انية
 .صمى هللا عميو وعمى آلو وصحبو وسمم :فيقولون 

 :والجواب عن المسنلة األولى أن يقال    
القرآن بالصالة عمى النبي ملسو هيلع هللا ىلص ولم يذكر اآلل ؛ كما قال األمر في ذلك واسع؛ فقد أمر هللا في     

 (ٖ)ًما {}ِإنَّ َّللاََّ َوَماَلِ َكَتُو ُيَصمُّوَن َعَمى النَِّبيِّ َياَأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َصمُّوا َعَمْيِو َوَسمُِّموا َتْسِمي  :سبحانو
ن لم يذكروا فاألمر فيو سعة فإن ذكر اآلل[ ٙ٘]األحزاب:   .فنمر حسن وا 

فإن هللا أمر نبيو بالصالة عمى أصحابو في قولو }َوَصلِّ  :وأما الجواب عن المسنلة ال انية    
[ ونحن منمورون باالقتداء بو ٖٓٔ]التوبة:  (ٗ)َعَمْيِيْم ِإنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن َلُيْم َوَّللاَُّ َسِميٌع َعِميٌم{

 فذكرىم في الصالة مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيو سعة، وىو من االقتداء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص. ،ملسو هيلع هللا ىلص
 :حقهم في الخمس :المطمب الثالث

حقيم من الخمس لقولو تعالى }َواْعَمُموا َأنََّما  ،ومن حقوق آل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند أىل السنة    
ِبيِل{ َغِنْمُتْم ِمْن َشيْ  ِ ُخُمَسُو َوِلمرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَ ى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ  (٘)ٍء َفَننَّ ّلِلَّ

 [ٔٗ]األن ال: 
 }َما َأَفاَء َّللاَُّ َعَمى َرُسوِلِو ِمْن أَْىِل اْلُقَرى َفِممَِّو َوِلمرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَ ى َواْلَيَتاَمىوقولو تعالى  

ِبيِل {  .[ٚ]الحشر:  (ٙ)َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ

                                                           

 (،من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي هللا عنو .  ٘ٓٗ( رواه مسمم )ٔ)
 (.  ٕٕٗ/ٔجالء األفيام ) :( ينظرٕ)
 .   ٙ٘ :اآلية :( سورة األحزابٖ)
   ٖٓٔ:اآلية :( سورة التوبةٗ)
 .   ٔٗ:اآلية :( سورة األن ال٘)
   ٚ :اآلية :( سورة الحشرٙ)
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وألىل رسول هللا صمى هللا  :سمعت عميا يقول :و بت في السنة عن عبد الرحمن بن أبي ليمى قال
 ،وحياة أبي بكر، وحياة عمر ،فوضعتو مواضعو حياة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،خمس الخمس ،عميو وسمم

قد استغنينا عنو فجعمو  :قمت ،فقال خذه فقمت ال أر ده قال خذه فننتم أحا بوفنتي بمال فدعاني 
 (ٔ) في بيت المال(

ىو قول جميور و  ،ف ي الخمس سيم خاص بذي القر ى وىو  ابت ليم بعد وفاة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص    
 . (ٕ)العمماء وىو الصحيا

) فآل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليم من الحقوق ما يجب رعايتيا  :قال شيد اإلسالم ابن تيمية رحمو هللا    
وأمر بالصالة عمييم مع الصالة عمى رسول هللا صمى  ،فإن هللا جعل ليم حقًا في الخمس وال يء

 . (ٖ) (هللا عميو وسمم
لكن أىل السنة بخالف الشيعة يقولون إنيم يعطون من خمس الغنا م وليس من خمس     

}َواْعَمُموا َأنََّما  :ألن هللا يقول ،س في اإلرث خمس وكذا في المسكن والسيارة وغيرىااألموال فمي
بِ  ِ ُخُمَسُو َوِلمرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَ ى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ  (ٗ)يِل {َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَننَّ ّلِلَّ

 [ ٔٗ]األن ال: 
) قد اختمف قوم من أصحابنا في ذلك أي الخمس عند الغيبة وذىب  يقول إذوالشيد الم يد     

 .وما تقدم من الرخص فيو من األخبار ،فمنيم من يسقط إخراجو لغيبة اإلمام :كل فر ا إلى مقال
 ،إن األرض تظير كنوزىا عند ظيور اإلمام :أي دفنو و يتنول خبرا ورد ،وبعضيم يوجب كنزه

وبعضيم يرى صمة الذر ة  .و هللا عمى الكنوز فينخذىا من كل مكانوأنو عميو السالم إذا قام دل
فإن خشي إدراك  ،وفقراء الشيعة عمى طر ا االستصحاب. وبعضيم يرى عزلو لصاحب األمر

الموت قبل ظيوره وصى بو إلى من ي ا بو في عقمو وديانتو حتى يسمم إلى اإلمام إن أدرك 
ال وصى بو إلى من يقوم مقامو  ،قيامو نما اختمف وا  في ال قة واألمانة.  م قال بعد ذلك وا 

 . (٘) أصحابنا في ىذا الباب لعدم ما يمجن إليو من صر ا األل اظ...(

                                                           

( والحاااديث ٖٗٙ()ٕ٘ٙ/ٕ(، والضاااياء )ٙٔ٘/ٙ(، وابااان اباااي شااايبة )ٓٗٔ/ٕ(، والحااااكم )ٖٜٕٛ( رواه اباااو داود )ٔ)
وصاححو ابان حازم  ،ووافقاو الاذىبي ،ولام يخرجااه ،ىذا حديث صاحيا اإلساناد :وقال الحاكم ،ابو داود سكت عنو

( صحيا االساناد كماا أشاار لاذلك ٖٛ٘وقال عبد الحا اإلشبيمي في "االحكام الصغرى") ،(ٜٕٖ/ٚفي "المحمى")
 في المقدمة .  

 (  ٕٛٛ/ٜالمغني ) :( ينظرٕ)
 (  ٚٓٗ/ٖ( مجموع ال تاوى )ٖ)
   ٖٓٔ :اآلية :سورة التوبة (ٗ)
 ( ٙٗلمشيد الم يد )ص:  :( المقنعة٘)
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فالقول الوحيد المستند إلى األخبار الواردة عن األ مة من بين كل األقوال التي استعرضيا الشيد 
اليقين الجازم بنن نسب رسول هللا  :ومنيا .الم يد ىو القول األول الذي يسقط إخراج الخمس

 ،ملسو هيلع هللا ىلص وذر تو ىو أشرف أنساب العرب قاطبة فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول) إن هللا اصط ى بني إسماعيل
 ،واصط ى من قر ش بني ىاشم ،واصط ى من كنانة قر شا ،واصط ى من بني إسماعيل كنانة

 . (ٔ) (واصط اني من بني ىاشم
 .تحريم الصدقة عميهم :طمب الرابعالم

فقد قال  ،تحر م الزكاة والصدقة عمييم، وذلك لكرامتيم وتنز ييم عن األوساخ :ومن ىذه الحقوق  
نيا ال تحل لب وال آلل ب  .(ٕ) (رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ) إن الصدقات إنما ىي أوساخ الناس، وا 

 ،) وأما تحر م الصدقة فحرميا عميو وعمى أىل بيتو تكميال لتطييرىم :قال ابن تيمية رحمو هللا 
 . (ٖ) (كما لم يورث، فال ينخذ ور تو درىما وال دينارا ،ودفعا لمتيمة عنو

ىذه ىي أىم الحقوق التي اوجبيا هللا ورسولو ملسو هيلع هللا ىلص آلل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص، اقتصرنا فييا عمى ما اشتير 
فالواجب عمى كل مسمم مراعاتيا  ،صو وذاع أمره خشية اإلطالة وحرصا عمى االختصارن

 فضال عن محبتيم وتوقيرىم. ،واتباع ما أمر بو النبي ملسو هيلع هللا ىلص تجاىيا ،ومعرفتيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (، من حديث وا مة بن األسقع رضي هللا عنو .  ٕٕٙٚ( رواه مسمم )ٔ)
 (، من حديث عبد المطمب بن ر يعة رضي هللا عنو .  ٕٚٓٔ( رواه مسمم )ٕ)
 (  ٖٓ/ ٜٔ) :( مجموع ال تاوى ٖ)
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 المصادر والمراجع
 .بيروت ،دار الشروق  :طبعة ،لإلمام ب بن إدر س الشافعي :األم .ٔ
 ،بيروت –ال انية  مكتبة المعارف  :الطبعة ،إسماعيل بن عمر بن ك ير القرشي أبو ال داء :والنيايةالبداية  .ٕ

 .ومكتبة النصر ا النصر
عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحن ي )المتوفى:  :بدا ع الصنا ع في ترتيب الشرا ع .ٖ

 .يدار ال كر  العر  :طبعة ،ىا(. الطبعة: ال انيةٚٛ٘
 .دار ال كر :طبعة  ،أحمد بن عمي أبو بكر الخطيب البغدادي :تار د بغداد .ٗ
ىا(،  دار الكتب العممية ٙٔٛعمي بن ب بن عمي الز ن الشر ف الجرجاني )المتوفى:  :كتاب التعر  ات .٘

 .مٖٜٛٔ-ىا ٖٓٗٔالطبعة: األولى  ،لبنان –بيروت 
المكتبة  :طبعة  ى ٗٚٚالمتوفى سنة  ، ير القرشى الدمشقيأبو ال داء اسماعيل بن ك :ت سير القران العظيم .ٙ

 .الشعبية
أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن ب بن عبد البر بن عاصم  :لتمييد لما في الموطن من المعاني واألسانيد .ٚ

الناشر:  ،ىا( تحقيا: مصط ى بن أحمد العموي ، ب عبد الكبير البكري ٖٙٗالنمري القرطبي )المتوفى: 
 .المغرب –رة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية وزا

ب بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن  :جالء األفيام في فضل الصالة عمى ب خير األنام .ٛ
 .طو ياسين :تحقيا،ىا(ٔ٘ٚقيم الجوز ة )المتوفى: 

 .ىأٜٜٖ ،األىمية :طبعة ،العالمة ابن قاسم :حاشية الروض المر ع .ٜ
الكبير: أبو الحسن عمي بن ب بن ب بن حبيب البصري البغدادي، الشيير بالماوردي الحاوي  .ٓٔ

 .األولى :الطبعة ،دار الكتب العممية ،ىا(ٓ٘ٗ)المتوفى: 
 .األولى :الطبعة ،دار الغرب اإلسالمي ،ب حجي .د :تحقيا ،شياب الدين بن احمد القرافي :الذخيرة .ٔٔ
 .المكتب اإلسالمي ،ىأٜٜٖ ،ال انية :الطبعة ، ناصر الدين األلبانيب :سمسمة األحاديث الصحيحة .ٕٔ
 .دار إحياء التراث ،ب فؤاد عبد الباقي :تحقيا ،ابو عبدهللا القزو ني :سنن ابن ماجو .ٖٔ
عزة  :إعداد وتعميا ،سميمان بن األشعث السجستاني :و يامشو "معالم السنن لمخطابي" ،سنن ابي داود .ٗٔ

 .ىاٖٛٛٔ ،األولى :الطبعة ،عيد دعاس
 .ىاٗٓٗٔال انية  :الطبعة ،دار ال كر ا بيروت ،ب بن عيسى الترمذي :سنن الترمذي .٘ٔ
 ،نشر السنة ،ضمن التعميا المغني عمى سنن الدار قطني ،عمي بن عمر الدار قطني :سنن الدار قطني .ٙٔ

 .باكستان
أبو بكر أحمد بن الحسين بن عمي البييقي مؤلف الجوىر النقي:  :السنن الكبرى وفي ذيمو الجوىر النقي .ٚٔ

 .طبعة دار ال كر ،عالء الدين عمي بن ع مان الشيير بابن التركماني
 ،ىاٖٛٗٔالطبعة األولى  ،أحمد بن شعيب النسا ي :وحاشية السندي ،سنن النسا ي بشرح السيوطي .ٛٔ

 .الطبعة المصر ة
مؤسسة  ،عبدهللا التركي وشعيب االرناؤوط :تحقيا ،العز الحن ي عمي بن ابي ،شرح العقيدة الطحاوية .ٜٔ

 .ىاٛٓٗٔ :الطبعة األولى .الرسالة
 .طبعة دار ال كر بيروت ،يحيى بن شرف النووي  :شرح النووي عمى مسمم .ٕٓ
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 ،بيروت ،دار العمم لمماليين ،احمد عبد الغ ور عطار :تحقيا ،اسماعيل بن حماد الجوىري  :الصحاح .ٕٔ
 .ىاٗٓٗٔ ،ال ةالطبعة ال 

 .المكتب اإلسالمي ،ب مصط ى األعظمي :تحقيا ،أبو بكر بن خز مة :صحيا ابن خز مة .ٕٕ
الطبعة السم ية  .ب فؤاد عبد الباقي :ترقيم ،ابن حجر العسقالني :صحيا البخاري ضمن فتا الباري  .ٖٕ

 .ىآٖٛٔ
مطبعة  ،دار إحياء الكتب العر ية ،ب فؤاد عبد الباقي :تحقيا ،مسمم بن حجاج القشيري  ،صحيا مسمم .ٕٗ

 .عيسى البابي الحمبي وشركا و
 .دار صادر ا بيروت ،ب بن سعد :الطبقات الكبرى  .ٕ٘
دار مكتبة  ،إبراىيم السامرا ي :والدكتور ،الدكتور ميدي المخزومي :تحقيا ،الخميل بن أحمد :العين .ٕٙ

 .اليالل
عبد العز ز بن عبدهللا  :تصحيا وتعميا ،قالنيأحمد بن حجر العس :فتا الباري شرح صحيا البخاري  .ٕٚ

 .ىاٜٖٚٔمكتبة الر اض الحدي ة  ،بن باز
 .ىا٘ٓٗٔ.عالم الكتب ا بيروت ،الرابعة :الطبعة ،عبد الستار فراج :راجعو ،البن م ما :ال روع .ٕٛ
 .ىاٚٓٗٔال انية  :الطبعة ،مؤسسة الرسالة ،ال يروز آبادي :القاموس المحيط .ٜٕ
 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،وب المصري  ،الدكتور عدنان درويش :تحقيا ،البقاء الك وي  ابو :الكميات .ٖٓ

 .ىإٔٗٔالطبعة األولى 
 .ىاٖٛٛٔصادر ودار بيروت ا لبنان  طبعة دار ،ب بن مكرم بن منظور :لسان العرب .ٖٔ
 ،دار اليدى ،رناؤوطعبد القادر اال :تحقيا ،ابن قدامة المقدسي :لمعة االعتقاد اليادي الى سبيل الرشاد .ٕٖ

 .ىاٛٓٗٔ ،الطبعة ال ال ة
 .الطبعة األولى ،عبد الرحمن قاسم وابنو ب :جمع وترتيب :مجموع فتاوى ابن تيمية .ٖٖ
مكتبة المطبوعات  ،ب بن عبدهللا الحاكم ،بيامشو "التمخيص"  لمذىبي ،المستدرك عمى الصحيحين .ٖٗ

 .االسالمية ا حمب
 ،المكتب االسالمي ،أحمد بن حنبل الشيباني :يامشو منتخب كنز العمال"مسند االمام أحمد بن حنبل "ب .ٖ٘

 .ودار صادر
طبع  ،نشر وزارة االوقاف العراقية ،حمدي عبد المجيد :تحقيا ،سميمان بن أحمد الطبراني :المعجم الكبير

 .بغداد ،الدار العر ية
 .أصدره مجمع المغة العر ية بمصر ،المكتبة العممية بطيران ،جماعة من الباح ين :المعجم الوسيط .ٖٙ
 ىاٙٓٗٔاالولى  ،دار ىجر ،وعبد ال تاح الحمو ،عبدهللا التركي :تحقيا ،ابن قدامة المقدسي :المغني .ٖٚ
   .المكتبة اإلسالمية :الناشر ،مجد الدين ابو السعادات المبارك الجزري  :النياية في غر ب الحديث واأل ر .ٖٛ
 


