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الرحيمالرمحنابسم

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِاْلحِكْمةِ واْلموعِظَةِ الْحسنةِ {

وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن إِن ربك هو أَعلَم بِمن ضَلَّ 

س نعتَدِينهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ و{

) ١٢٥(آيةالنحلسورة
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٦

التقديم
ــم ــة: بقل ــلالــشيخمساح ــةاجللي ــقالعالم ــةاحملق اإلســالمحج

.القرشيشريفباقرالشيخواملسلمني

الرحيمالرمحناهللابسم

فقـد الواصـفني ووصفاملداحنيمدحعنغىنهلمالبيتوَألهلُ

، وموبقاااحلياةآثاممنطهرهم، تطهرياًوطهرهمالزيغنهمعاهللاأذهب
عـن يـصد وحمتـرف منافقكلإاليبغضهموال،  مؤمنكلإالحيبهمال

مـن واملؤرخنيالرواةمعظمذهبوقد،  سحيقمكانيفويهويالطريق
النبـوة بيـت أهـل يفنزلـت التطهريآيةأنإىلوالصحاحالسننأصحاب

اآليـة أنالـدين يفلـه حرجيـة المـن بعـض ذهـب دوقـ ،  الرمحةومعدن
مرتلتـهن ننكـر الوحنـن ، صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم    النيبنساءيفنزلت

املــؤمننيأمــرياإلمــاميفنزلــتاآليــةنأإالاإلســالميفنومكانتــهوال
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٧.......................................................................................................التقدیم

واحلـسني احلـسن اهلـدى وإمـامي الرمحـة سبطيويفالعاملنينساءوسيدة
األعظمالرسوللرسالةأجراًهؤالءمودةاهللاعلجوقد،  السالمعليهم

المااملصاعبمنقومهجهلةمنعاىنالذيصلى اهللا عليه وآله وسلم  
ْل ال َأسـ    {:تعـاىل قـال ،  وقـسوته ملرارتـه يوصف را إِّال     قـُ هِ أَجـ لَيـع أَلُكُم

ـى   بـِفــي الُْقر ةدــو ــذي}الْم ــروال ــةينك ــلمرتل ــتأه ــدالبي ــادىفق اهللاع
أنكـر فقـد أنكـرهم فمـن اإلسالمرسالةمنجزءمودمفإن،  ورسوله
. ورسولهاهللاعادىفقدعاداهمومن، اإلسالم

أثبـت قدالفهدحسنياهللاعبداألستاذفضيلةفإنحالأيةوعلى

اجلهـد هـذا علـى مهنيـه وأنـا ،  البيـت آليفالـتطهري آيـة نزولرسالتهيف
، تفـرق والالكلمـة جتمـع الـيت البحوثذههمناملزيدلهمتمننياخلالق
. عبادهمنللصاحلنييهبهالتوفيقويلتعاىلواهللاتشتتوالوتوحد

القرشيشريفباقر

هـ١٤٢١/ ١ج/ ٨
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٨

العلميةاللجنةمقدمة
املـسري حـرف حاولـت جـائرة حمـاوالت ،  البيـت أهلأمالبيتآل

أو،  القـرآين املعـريف ملنحىبـا اإلطاحـة تبغيسياسيةتوجهاٍتإىلالقرآين
ــارهالــذي" الفطــري"بالتفــسري ــنفسختت ــةمظــانيفال ــسرييةاملعرف ، التف

وحماوالت،  مديااأقصىإىلالتفسرييةالفطرةتدعماآلياتفمحكمات
حمــاوالتاـا اال، كــذلكبأسـباا تأخـذ والتغــيريالتحريـف يفالـبعض 

وتدعيماحلقائقتثبيتيفآنالقرهلاوصلمااىلتصلأنميكنالبائسة

إِنَّمـا  {: تعاىلقولهيفالتطهريفآية،  السالمعليهمالبيتألهلالشرعية
. }يرِيد اللَّه ِليذِْهب عنكُم الرجس َأهلَ الْبيتِ ويَطهركُم َتطِْهريا

عنـهم أذهـب الـذين البيـت أهـل شأنيةبيانيفالفصلالقولهي

علـيهم واحلـسنان وفاطمـة وعلـي الـنيب وهـم ،  تطهـرياً هموطهرالرجس
ــالمأنإال، الــسالم ــاألق ــصاحلسةاملسي ــتاحلاكمــةاألهــواءل أنإالأب
القـرآن أمامتقفأنجهدهابكلفسعتالفضيلةهذهيفغريهمتشارك
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٩........................................................................................العلمیۀاللجنۀمقدمۀ

صـلى الـنيب نساءإدخالحتاولواهيةبدالالتآياتهعلىللردوتتصدى
جهـوداً وتبـذل الـسالم علـيهم البيـت أهلدائرةيفموسلوآلهعليهاهللا

هـذه تكـون الوأنالـسالم علـيهم البيـت أهـل دورحتجيميفاستثنائية
األمويـة الـدوائر قدمتـها الـيت الواهيـة فالـدالالت ، ـم خمتـصة الفـضيلة 

إطفاءإىلخائباًذهب  وممن،  وداللتهاالكرميةاآليةأمامتصمدملوأذناا
كـراس يفاحلمـداين أمحـد بـن سـفر حماوالتـه يفاملتـألق اإلهليالنورهذا

النيبنساءجزفيهاحياول" واألهلاآلليفالفصلالقول"بعنوانخمتصر
اختـصاص يفالنبويـة األحاديـث مـن العديـد متجـاوزاً األهلمفهوميف

إالنزلـت مـا اآليـة بأنأنفسهن  النيبأزواجوشهادةالكساءبأهلاألهل
األستاذاحملاوالتهذهملثلتصدىوقد،  غريهمدوناخلمسةالءهؤعلى

الفصلالقولرسالةعلىهوامش"املوسومردهيفالفهدحسنياهللاعبد
احملــاوالتخاللــهمــنكــشفمتقنــاًعلميــاًرداًوكــان" واألهــلاآلليف

الكرميــةاآليـات عـن فـضالً الروائيـة األدلــةوقـدم الكاتـب هلـذا البائـسة 
وفاطمـة علـي الـنيب بيـت أهـل يفاآللمفهـوم احنصاريفاللغةوشهادة
ــان، نيواحلــسن ــاًرداًفك ــاًموفق ــوىلســائلني، قاًيشــوحبث ــهامل ــقل التوفي
. والسداد

الحلوعليمحمدالسيدالعلميةاللجنةعن
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١٠

املقدمة
الرحيمالرمحناهللابسم

عدةومتامنبينيالخامتحممدعلىاهللاوصلىالعاملنيربهللاحلمد

يفوالـشفعاء الـدنيا يفالشهداء،  امليامنيالغراملنتجبنيآلهوعلىاملرسلني
. الدينيومقيامإىلومواليهمذريتهممناألطائبوعلى، اآلخرة

فألفيـت أقاريبأحدقبلمن) صفحة٢٤من()١(كراسإيلأُهدي

الـدين صـعيد علـى االـدني حياتنايفعظمىأمهيةلهمعتقداًميسالعنوان
والفــوزوالطاعــاتاألعمــالقبــولصــعيدعلــىاآلخــرةويفوممارســته

صـلى اهللا عليـه     ) الـنيب بيتأهل-النيبآل(موضوعهوذلكم،  باجلنان

. وآله وسلم

للشيخ سفر أمحد احلمداين، دار األنباء، بغـداد   ) القول الفصل يف اآلل واألهل    ()١(
.شارع املتنيب
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١١......................................................................................................المقدمۀ

وإن-عـام ألـف مـسلم لعبـادة أثـر ال،  األولالصعيدفبمقتضى

، وآلـه وسـلم    صـلى اهللا عليـه    الـنيب آلعلـى بالـصالة إال-شأنهعظُم
علـى يـردا حـىت يفترقـا ولـن الكتابِعدلفهم،  الثاينالصعيدومبقتضى
بالتمـسك إال...بالكتـاب التمـسك ادعىملنأثروالاآلخرةيفاحلوض

الـصحاح يفالـثقلني حـديث ويف،  وجهـم علـيهم الـسالم   البيتبأهل
. الضاللمناألمانأمعلىيدلوالسنن

اآلل(موضـوع حبـث قـد الـشيخ وجدتللكراستصفحيوأثناء

مـن بـشيء تناوهلمـا مث،  الـشعراء لـبعض بأبيـات مستـشهداً لغة) واألهل
، علمـائهم مـن املتـأخرين وبـأقوال ) لديهماملدونة(والسنةالكرميالقرآن
القــول(العنــوانفاســتحقحقــهاملوضــوعأعطــىقــدأنــهالرجــلوظـن 

!!!)١()الفصل

فاضـطررت ،  إمهالـه يفيعـذر المـا أمهـل قدالرجلوجدتوقد

الــسنةومــصادرالكــرميالقــرآنعلــىفيــهاعتمــدتبتحقيــقعليــهللــرد
ــهاملعتمــدة ــليفكمــا)حــصراً(لدي ــشائعاملث ــكفمــكمــن-ال -أُدين
يف-جـداً احملـدودة طـاقيت مـع -أُسـهم أنيفوعالجلباهللاواستعنت

وهكذا اجنلى وجه احلق واضمحلت (السطر األخري قوله ٢٢الرسالة أعاله ص )١(
)!!!.ست وتألألت األنوار احملمدية يف اآلفاق بإذن اهللاألوهام واندر
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................١٢

فجعلـت رسالتهيفالكبريالشططمنظهرماعلىوالتنبيهالشبهاتدفع
مرقمــةواســتدراكاتومرفقــاتوتعليقــاتهــوامشبــشكلمالحظــايت

. الضرورةعندااالستدراكليسهل

صلى اهللا عليـه وآلـه      اهللارسولحمبةعلىالثباتتعاىلاهللاواسأل

خدمـة يفواالسـتمرار ـديهم وااللتزامعليهم السالم بيتهوأهلوسلم
. الدينيومزمرميفأُحشرحىتالعظيمالرسايلجهم

. العاملنيربهللاواحلمد

الفهدحسيناهللاعبد
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١٣

يف اآلل واألهلنص كتاب القول الفصل

تقديم
الصغري حبجمه الكبري مبوضوعه املتـوازن بطرحـه      -ان هذا البحث    

يسلط الضوء على مفهـوم آل البيـت وأهـل البيـت يف القـرآن والـسنة                   -
بالدرجة األوىل -هذا املوضوع أمهيةوتأيت ..موماًعاإلسالميوالتصور  

ولقـول املـصطفى   ، من انه مفهوم يتعلق بعبادة املسلم وصالته ودعائه      -
، ليس للمسلم من صالته اال ما وعـى   : وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    

اللهم صلّ على حممد وآل حممد كمـا  : ومن ذلك ما يردده يف كل صالة      
..إبراهيموآل إبراهيمصليت على 

مبفهــوم آل البيــت وتعــدد اآلراء واآلثــار يف اإلحاطــةأمهيــةوتــأيت 
يف استلهام معناه من القرآن والسنة وآراء السلف الصاحل يف صدر ، داللته

، حبيث تسع اجلميع، وكشف اللثام عن املعاين املتعددة املتوازنة  ،  اإلسالم
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................١٤

ــ   اً اىل التعــصب بعيــداً عــن الغلــو والتطــرف والــتكفري الــذي يــستند غالب
وبالتايل فتعدد الصور يف تفسري آل البيت يؤدي بنـا اىل           ،  والتقليد األعمى 

فتحــل املذهبيــة ، نــوع مــن االنفتــاح والتعــايش والتقريــب بــني املــسلمني
بدل الطائفيـة واخلـصومة يف   ، اإلسالميالتراث   يفوالتنوع الفكري املثمر    

اإلمامقال ..ئمة األوائلاليت حذر منها علماء األمة واأل  ،  الدين والتراث 
إياكم واخلصومة يف الدين فاا حتدث الشك : -عليه السالم  -الصادق  

-كما سنرى يف هذا البيت املبسط -فمفهوم آل البيت    ..وتورث النفاق 
ثابـت يف    أصـلها وكـل تلـك املعـاين أنـوار ربانيـة           ،  متعدد املعاين والصور  

الـورد  لعقـول واألرواح بـأريج   القرآن والسنة وفرعها يف الـسماء تـسقي ا       
فآل ، تباعاألن اآلل هم إفمن يقول . وتدعو للتسامح واألخوة والوحدة  

اعـه مـن املـسلمني اىل يـوم     وسلم هـم اتب    -وآله   -حممد صلى اهللا عليه     
، املقربـون مـن املهـاجرين   ومن اتهدين من يقول اـم عـشريته     ،  القيامة

الطـاهرات او بنـو عبـد    اجـه أزوإىلإضـافة ومن يقـول اـم بنـو هاشـم          
ويف كـل  ، دليلـه لوسـنرى ان لكـل قـو      ،  وهكـذا ..املطلب او بنـو علـي     

...خري

جزى اهللا كاتب هـذه الـسطور خـري اجلـزاء واهللا اهلـادي اىل سـواء                 

.السبيل
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١٥............................................................واألهلاآللفیالفصلالقولکتابنص

مقدمة
والصالة والسالم على سيد املرسلني وآله      ..احلمد هللا رب العاملني   

.ينيوم الدإىلاألطهار وصحبه األخيار 

ان اهللا تعـاىل اختـار   وإيـاك املـسلم هـداين اهللا   أخـي اعلـم  : وبعـد 

وجعـل  ،  وسلم خامتاً لألنبيـاء واملرسـلني      -وآله   -حممداً صلى اهللا عليه     
: ـا انقطـع الـوحي مـن الـسماء لقولـه تعـاىل       ، رسالته خامتة الرسـاالت   

}مــو اْليـلْـــتأَْكمــم ــتدِيـــنكُملَكـُ مـأَتْموكُمــي ــيِنعلـَ ــيتعمتـِ ورضـِ
الاإلَِلكُمسام١(}دِين( .

نزورها كما )٢(أم أمينإىلقال أبو بكر لعمر انطلق بنا : وعن أنس

إليهـا فلمـا انتـهينا   . وسلم يزورها  -وآله   -صلى اهللا عليه    كان الرسول   
اما تعلمني ان ما عنـد اهللا خـري لرسـول اهللا      ؟ما يبكيك : فقاال هلا ،  بكت

ما أن ال ابكي اين ال اعلم    اين: ؟ فقالت وسلم -وآله   -يه  صلى اهللا عل  
ولكـن  ، وسـلم -وآلـه  -عند اهللا تعاىل خري لرسول اهللا صلى اهللا عليـه          

.٣/ املائدة )١(
وســلم وخادمتــه يف -وآلــه -أم أميــن هــي حاضــنة الرســول صــلى اهللا عليــه )٢(

وسلم حني كرب وزوجها زيـد بـن    –وآله   -طفولته اعتقها النيب صلى اهللا عليه       
... يكرمهـا ويربهـا  وسـلم –وآلـه    -حارثة، وكان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه          

.٨ج/ وطبقات ابن سعد. ١٩٣انظر رياض الصاحلني للنووي ص
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................١٦

فجعـال  ، فهيجتـهما علـى البكـاء   ، ابكي ان الوحي قد انقطع من الـسماء    
. )١(يبكيان معها

قاطعــة النقطــاع الــوحي مــن الــسماء بــصريح القــرآن  أدلــةفهــذه 

ومل ) ولكـن أبكــي ان الـوحي قــد انقطـع مــن الــسماء   : (أم أميــنوبقـول 
يعترض على ذلك أحد ممـن يعتـد بقولـه مـن لـدن أصـحاب رسـول اهللا            

اىل يومنـا هـذا وعلـى هـذا األمـر اتفـاق       وسلم-وآله -صلى اهللا عليه    
األمة اإلسالمية ومن أدعى الوحي بعده فقد أعظـم الفريـة وخـرج عـن              

-وآلـه    -حممـد صـلى اهللا عليـه        هللا تعـاىل لنبيـه      واختـار ا  ..ملة التوحيد 
وسلم أنصاراً يدافعون عنه وعن دينه الـذي جـاء بـه مـن عنـد اهللا وهـم            
اآلل والصحب رضوان اهللا عنهم زكـاهم القـرآن الكـرمي الـذي ال يأتيـه               

محمــد رســولُ اللَّــهِ {: الباطــل مــن بــني يديــه وال مــن خلفــه قــال تعــاىل 
   هعم الَِّذينو  مهن يـب ـاءمحَلى الْكُفَّارِ رع اءتزكيـة  إىلفال حيتاجون . }أَِشد

..بعد تزكية اهللا هلم

:الشافعياإلماموقد فرض اهللا علينا حمبتهم وقال فيهم 
ــا آل بيـــــت رســـــول اهللا حـــــبكم  فرض من اهللا فـي القـرآن أنزلـه       يـــ

ة لـه من لم يصل عليكم ال صال   يكفيكم من عظيم الفخـر انكـم      

.١٩٣ص/ رواه مسلم، وأورده النووي يف رياض الصاحلني)١(
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وهذه الرسالة هدية جلميع احملبني آلل البيت بينت فيها الفـرق بـني           

..اآلل واألهل يف صريح القرآن وصحيح السنة واللغة

ثارهم الطيبة ألم اتبعـوا سـرية   آوفقنا اهللا تعاىل لعمل اخلري واتباع  

وصـلى اهللا  ..قـوالً وعمـالً  وسـلم -وآلـه  -رسول اهللا صلى اهللا عليـه      
. ى نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلموبارك عل

وقفة قصرية
ولكي نفهم الفرق بـني اآلل واألهـل نـضع أمامنـا القـرآن الكـرمي                

والـسنة  ...احلنيـف الذي هو املصدر التشريعي األول يف ديننا اإلسـالمي          
وال نفهـم  ..النبوية املطهرة اليت تعد املـصدر الثـاين مـن مـصادر التـشريع            

معرفتنـا الـصحيحة الدقيقـة للغتنـا العربيـة الـيت           هذين املصدرين اال بعـد    

وجاء القـرآن الكـرمي ليثبـت أركاـا ويرسـخ         ...توارثناها كابراً عن كابر   
فبقيـت حمافظـة علـى هويتـها وشخـصيتها اىل      ، اساسها على واقع احليـاة  

بعكس )١(}َلحافُِظونلَهوإِنَّاالذِّكْرَنزْلنانَحنإِنَّا{: قال تعاىلاألبد
وفقدت شخـصيتها  ، وجت مع غريها من اللغاتااللغات األخرى اليت تز   

. مبرور الزمن

.٩/ احلجر )١(
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اآلل لغة
ومنه احلديث ) اتباعه وأولياؤه(أو عياله وأيضاً ) أهل الرجل(اآلل 

وقال ابـن  ) كدأب آل فرعون(وقال اهللا عز وجل ) سلمان منا آل البيت (
ادخلـوا  (ومنه قوله تعاىل عرفة يعين من آل اليه بدين أو مذهب أو نسب     

-وآلـه  -وعن أنس عن النيب صـلى اهللا عليـه    ) آل فرعون اشد العذاب   
. مبعىن االتباع: قال األعشى يف اآلل. آل حممد كل تقي: وسلم

ذو آل حسان يزجـي المـوت والـشرعا    حهمبفكـــــذبوها بمـــــا قالـــــت فـــــص 

ــشرع ــد ي  :ال ــع وق ــين جــيش تب ــار يع ــصاألوت ــال  ق ــا ق م اآلل كم

:اعرالش
ــن العـــداد    االقـــــــي مـــــــن تـــــــذكر آل ليلـــــــى    ــا يلقـــى الـــسليم مـ كمـ

شرف غالباً فال يقال آل االسـكاف  فيه وال يستعمل اآلل اال فيما      

. لههكما يقال أ

فأبـدلت  نوأصله اهل أبدلت اهلاء مهزة فصارت أأل توالت مهزتـا    

لـه  آل الرجل أهله وعيالـه وآ   : ويف خمتار الصحاح   )١(الثانية ألفاً فصار آل   
. )٢(أيضاً أتباعه واآلل الشخص

.٣٤٢/ ٣للفريوز آبادي / ، والقاموس احمليط ٧/٣١٦للزبيدي / تاج العروس )١(
.٣٢للرازي ص/ خمتار الصحاح )٢(
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األهل لغة
أهل الرجل زوجته وأوالده وعشريته أو سكان البلـد وغريهـا مـن             

أهـل الرجـل   : جـاء يف تـاج العـروس      ،  املعاين اليت سنذكرها ان شـاء اهللا      
وقـال يـونس أي تـزوج      ...هـالً أوأهـل الرجـل اختـذ       عشريته وذوو قرباه    

لقـرى سـكاا وللرجـل زوجتـه     ومن ذلك أهل ا) للبيت سكانه(واألهل  
أي زوجتـه  ) وسار بأهلـه : (ويدخل يف ذلك األوالد وبه فسر قوله تعاىل       

. وأوالده

وســلم أزواجــه وبناتــه -وآلــه -صــلى اهللا عليــه واألهــل للــنيب 
وأمـر أهلـك    : (ه ومنـه قولـه تعـاىل      ؤوصهره علي عليـه الـسالم أو نـسا        

املعتمــدة يف اللغــة وللمزيــد راجــع الكتــب. )١()بالــصالة واصــطرب عليهــا

. اإلطالةالعربية فاننا اكتفينا بالقليل خمافة 

معنى األهل يف القرآن والسنة
يتُن يا نِساء النبِي لَسُتن كََأحٍد ِمن النساءِ ِإنِ اتََّق  {: قال تعاىل 

ــال ــهِ مــرض وقُْلــن   فَ ــع الَّــذِي فِــي قَلْبِ طْملِ فَيــالْقَو ــتَْخــضَعن بِ ــا وًالقَ ) ٣٢(معروفً
ــرجوَقــرن ِفــي بيــوِتكُن وال  ال  َتبالــص ــنأَقِمــةِ األُولَــى و اهِلِيالْج جــر تَب ن ة

.٣١، خمتار الصحاح ص٣/٣٤٢، القاموس احمليط ٧/٣١٧تاج العروس)١(
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٢٠

         سجالـر ُكمن عـ ذِْهب ِليـ اللَّـه رِيدا يإِنَّم ولَهسرو اللَّه نأَطِعو كَاةالز َآتِنيو
 َطهيتِ ويَل الْبا َأهتَْطهِري كُم٣٣(ر (  مِـن وتُِكنيتْلَى ِفي با يم ناذُْكرو

. )١(}آَياتِ اللَِّه والْحِْكمِة إِن اللَّه َكان لَِطيًفا خِبريا

صـلى اهللا عليـه   وهذا نص يف دخول أزواج النيب  : (يقول ابن كثري  

ية وسـبب  يف أهل البيت ههنا ألن سبب نزول هذه اآل وسلم   -وآله   -
امـا وحـده علـى قـول أو مـع غـريه علـى        ، الرتول داخل فيه قوالً واحـداً   

. )٢()الصحيح

اـا نزلـت يف شـأن    )٣(هلتـه امن شاء ب: قال عكرمة  -وقال أيضاً   
سبب نزول دون غريهن فصحيح وان أريد فان كان املراد ان     نساء النيب   

دت أحاديـث تـدل   فانه قد ور، ان املراد فقط دون غريهن ففي هذا نظر       

مـسلم  اإلمـام وهذا حديث صحيح يرويه )٤(على ان املراد أعم من ذلك    
يف تفسريه عن يزيد بن حبان قـال       يف صحيحه كما أورده احلافظ ابن كثري      

زيـد بـن أرقـم فلمـا     إىلانطلقت أنا وحصني بن سربة وعمر بـن مـسلمة         

.٣٤–٣٢/ األحزاب)١(
.٤٦٥/ ٣ابن كثري –تفسري القرآن العظيم )٢(
خمتـار  ) خنلـص يف الـدعاء  أي(مث نبتـهل  : من املباهلة أي املالعنة وقولـه تعـاىل       )٣(

.٥٧ص/ الصحاح 
.٤٦٧/ ٣ابن كثري املصدر السابق )٤(
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زيـد مـا   لقد لقيت يـا زيـد خـريا كـثريا حـدثنا يـا       . حصنيقال   إليهجلسنا  
قال يا ابـن أخـي   : وسلم-وآله -صلى اهللا عليه  مسعت من رسول اهللا     

واهللا لقد كربت سين وقدم عهدي ونـسيت بعـض الـذي كنـت اعـي مـن         
ومـا ال  ، وسلم فما حدثتكم فـاقبلوا -وآله -رسول اهللا صلى اهللا عليه     

م وسل-وآله -قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه   : فال تكلفونيه مث قال   
يوماً خطيباً مباء يدعى مخاً بني مكة واملدينة فحمـد اهللا تعـاىل واثـىن عليـه      

اما بعد اال أيها الناس فامنا انا بشر يوشك ان يأتيين   (ووعظ وذكر مث قال     
رسول ريب فأجيب وانا تارك فيكم ثقلني أوهلما كتاب اهللا تعاىل فيه هدى 

تاب اهللا عز وجـل  فحث على ك،  ونور فخذوا بكتاب اهللا واستمسكوا به     
وأهل بييت اذكـركم اهللا يف أهـل بـييت أذكـركم اهللا يف         : ورغب فيه مث قال   

ه مـن  ؤألـيس نـسا  فقال له حصني ومن أهل بيته يا زيد؟  ) أهل بييت ثالثا  
ةنساؤه من أهل بيته ولكن أهـل بيتـه مـن حـرم الـصدق      : أهل بيته؟ قال  

عفـر وآل   هـم آل علـي وآل عقيـل وآل ج         : ومن هم؟ قـال   : قال،  بعده
. )١(نعم: قال كل هؤالء حرم الصدقة بعده؟ قال. عباس

قـال نـساؤه مـن    (ويف احلديث الشريف داللة واضحة صرحية جداً      

وسـلم  -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه   فهـذا اقـرار مـن رسـول اهللا      ) أهل بيته 

.٤٦٧/ ٣صدر السابق ابن كثري امل)١(
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ــا نِــساء النبِــي لَــستُن {واألكثــر منــه وضــوحاً اآليــة الــيت نزلــت حبقهــن   ي
اِءَكأَحسالن اآلية. }...دٍ مِن .

الزوجـة وإليـك    ) األهـل (واألدلة كثرية يف القرآن الكرمي ان املراد بـ       

قالـت مـا جـزاء    (. قال تعاىل على لسان زوجة العزيـز      ،  األدلة على ذلك  
. )١()أليممن أراد بأهلك سوءاً اال ان يسجن أو عذاب 

ان املـراد  التفـسري  أهـل ومعلوم بـال خـالف بـني املـسلمني ومنـهم           

فعند ذلك خرجت ممـا هـي      (يقول ابن كثري    ...هنا زوجة العزيز  ) باألهل(
مـا  ()٢(فيه مبكرها وكيدها وقالت لزوجها متنـصلة قاذفـة يوسـف بـدائها            

. )...جزاء من أراد بأهلك سوءاً

حكايـة خلطـاب موسـى عليـه         )٣()قال ألهله امكثوا  : (وقال تعاىل 

ــه ــال تعــاىل )٤(الــسالم المرأت ــر َأهَلــك ِبالــصال {: وقــد ق أْمو ــَطبِر اصةِ و
ا  هـلَيما املقصود باألهل هنا الزوجة أم غريها؟ أيأمر الزوج النـاس     )٥(}ع

اليت هي شريكة حياتـه فمـن       ) الزوجة(بالصلوة وينسى أقرب الناس إليه      

.٢٥/ يوسف )١(
.٢/٤٥٧تفسري القرآن العظيم )٢(
.٢٩/القصص )٣(
.٤/٢١٣تفسري القرآن العظيم )٤(
.١٠/طه )٥(
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بنفسه مث بزوجته مث بأوالده وبعد ذلـك بـاآلخرين واهللا     باب أوىل أن يبدأ     
وا قُـوا أَنْفُـسكُم وَأهِلـيكُم نَـارا وقُودهـا          {:تعاىل يقول  نـآَم ا الَّـِذينها أَيي

ـ   هـلَيع ةـار الْحِجـو ـاس ال  النـ ادالئِكَــةٌ غِلَــاظٌ شِــدا م    مهـر ـا أَمـ مـ اللَّــه ونـص عـي
ونرمؤا يم لُونفْعي١(}و( .

م    وحرمنا علَيهِ الْم  {: وقال تعاىل  راضِع مِن قَبلُ فَقَالَت هلْ أَدلُّكـُ
    ونَناِصــح ــه ــم َل هو لَُكــم ــه ــتٍ يكْفُلُوَن يــلِ بَلــى َأهــهِ  ) ١٢(ع إَِلــى ُأم ــاه َفرددَن

ـــ   هـنيع ـــر ـــي تَقـَ ـــد اللَّــــهِ   ا والكـَ عـو أَن لَمـــتَع ـــزن ولـِ تَحـ   لَكِــــنو ـــق حـ
رهم ال   وال تكون ، تعلقة هنا بالرضاعةان القضية م. )٢(}ونيعلَمـ أَكْثـَ

وأهل البيـت هنـا   ) على أهل بيت(ة وقد قال تعاىل     أالرضاعة اال من امر   
ومــن ، اذ الزوجــة ترضـع الطفــل والــزوج يقـوم بكفالتــه  ، رجـال ونــساء 

وهـي مـن أهـل    ، املعلوم ان موسى عليه السالم قد عاد اىل أمه احلقيقيـة         
...الزوجة أم األقارب؟ اجلواب واضح فتدبرفمن هنا األهل . البيت

يعلـ ) أهـل البيـت  (وقد يعتـرض الـبعض عليهـا ويقـول املـراد بــ            

ليــذهب عــنكن (وفاطمــة وذريتــهما مــن بعــدمها ألن اهللا تعــاىل مل يقــل   
. بصيغة التذكري) عنكم: (وقال) الرجس

.٦/التحرمي )١(
.١٣–١٢/ القصص )٢(
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٢٤

وامـا  : (الـدهلوي كمـا يف التحفـة فيقـول      اإلمـام اجلواب يوضحه   

فان العرب تستعمل ، فبمالحظة لفظ األهل) عنكم(ذكر يف   مجع امل  إيراد
صيغ التذكري يف املؤنث اليت يالحظوا بلفظ التذكري اذا أرادوا التعبري عنها    

ــة  ــك املالحظ ــاورام   . بتل ــم يف حم ــدة هل ــذه قاع ــذا   )١(وه ــاء ه ــد ج وق

مـرأة اخلليـل عليـه      السارة   تعاىل خطاباً االستعمال يف الترتيل أيضاً كقوله      
ــ ـلَ       {:سالمال أَهـ كُمــي ــه علَ ــةُ اللَّــهِ وبركَاتُ محـرِ اللَّــهِ ر أَمـ ــن ــبِني مِ جأَتَع

جِيدم مِيدح ِت إِنَّهي٢(}الْب( .

يـا أيهـا    (واألمثلة كثرية يف القرآن الكرمي فمـثالً خطـاب اهللا تعـاىل             

ت يف  ن الـصيغة للتـذكري والنـساء داخـال        إف) يا ايها الناس  (و) الذين آمنوا 
اخلطاب قطعاً اما اذا كان اخلطـاب للنـساء فـال يـدخل الرجـل معهـم اال               

من القـرآن أو الـسنة وقـد سـبق وذكرنـا دخـول آل علـي وفاطمـة         بدليل  
. عليهما السالم بدليل من السنة

ا الَّـِذين   يـ {: وأحياناً يأيت التفصيل بعـد اخلطـاب قـال تعـاىل          هـا َأي
قَومٍ عسى َأن يكُونُوا خيرا ِمنهم وال ِنساء مِن نِساءٍ يسخَر قَوم مِنَآمنوا ال

     نها مِـنريخ كُني ى أَنسـي    (ويقول ابـن كـثري   )٣(}ع فـنص علـى

.١٥١–١٥٠لالمام الدهلوي من / خمتصر التحفة االثين عشرية )١(
.٧٣/ هود )٢(
.١١/ احلجرات )٣(
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٢٥............................................................واألهلاآللفیالفصلالقولکتابنص

: ففـي صـحيح مـسلم أن عائـشة قالـت     . )١()الرجال وعطف ن النساء   
شـعر  وسلم غداة وعليه مـرط مـن  -وآله -صلى اهللا عليه    خرج النيب   (

مث جـاء احلـسني فـدخل معـه مث     ، فجـاء احلـسن بـن علـي فأدخلـه        ،  أسود
إِنَّمـا يِريـد اللَّـه      {: مث جـاء علـي فأدخلـه مث قـال         ،  جاءت فاطمة فأدخلها  

. رواه مسلم. )٢(}ِليذِْهب عنكُم الرجس َأهلَ الْبيتِ ويَطهركُم َتطِْهريا

وسلم -وآله -صلى اهللا عليه  فهذه دعوة من النيب   (قال القرطيب   
ــة  ــزول اآلي ــد ن ــا   ، هلــم بع  ــيت خوطــب ــة ال ــهم يف اآلي أحــب أن يدخل

. )٣()األزواج

ــة  (ومــن كــالم صــاحب مــسألة التقريــب   فعلــى هــذا تــشمل اآلي
فمن جعل اآلية خاصة بأحد الفريقني فقـد    . الزوجات وأصحاب الكساء  

. )٤()إمهالهعماله وأمهل ما ال جيوز إاعمل بعض ما جيب 

: روى البيهقي بسنده عن أم سـلمة قالـت        (وذكر يف هامش كتابه     
لَ الْبيــتِ    {ويف بـييت أنزلــت   أَهـ سجالــر كُمـنع ْذهِب لِيـ اللَّــه رِيـدــا يإِنَّم{

فاطمــة إىلوســلم -وآلــه -رســول اهللا صــلى اهللا عليــه فأرســلقالــت 
.٤/٢١٣ابن كثري املصدر السابق )١(
.١٠٤/ ١ناصر بن عبد اهللا . مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة، د)٢(
.نقالً عن تفسري القرطيب١٤٠/ ١املصدر أعاله )٣(
.١٤٠/ ١املصدر السابق )٤(
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٢٦

يا : ء أهلي فقلتفقال هؤال  -عليهم السالم    -وعلي واحلسن واحلسني    
قـال البيهقـي   . بلـى ان شـاء اهللا  : رسول اهللا أما أنا من أهـل البيـت قـال     

. )١(حسن صحيح

اًأهل البيت علي)عنكم(علم ان لو كان املقصود من اأخي املسلم 

-وآلـه  -حممد صلى اهللا عليه   بنت  فان فاطمة   ،  وذريته من الذكور فقط   
وهـذا  ...ا ليست من أهل البيـت وسلم غري داخلة يف اخلطاب وبالتايل فا  

لذا فكما قال العلماء ان اخلطاب لزوجات الرسول . باإلمجاعبعيد مردود 

الطاهرة داخلون فيه كمـا وضـح   وسلم والعترة -وآله -صلى اهللا عليه  
نفاً ونكتفي بقول ابن كثري رمحـه  آالصحيحة اليت ذكرناها  األحاديثاألمر  

قوله بر القرآن ان نساء النيب داخالت يف   مث الذي ال يشك فيه من تد      (اهللا  
ركُم            {: تعاىل َطهـيتِ و يـلَ الْب َأهـ سجالـر ُكمن عـ ذِْهب ِليـ اللَّـه ِريـدا يإِنَّم

ــريا ــاىل    }تَْطهِ ــال تع ــذا ق ــان ســياق الكــالم معهــن وهل ــه  ف ــذا كل ــد ه بع
أي)٢(}والْحِكْمـةِ واذُْكرن ما يتْلَى ِفي بيوتُِكن مِن آياتِ اللَّـِه   {

وآله -واعملن مبا يرتل اهللا تبارك وتعاىل على رسول اهللا صلى اهللا عليه           
. )٣()وسلم يف بيوتكن من الكتاب والسنة-

.١٤٠/ ١املصدر السابق )١(
.٣٤األحزاب )٢(
.٣/٤٦٧ابن كثري املصدر السابق )٣(
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٢٧............................................................واألهلاآللفیالفصلالقولکتابنص

يف اآليـة   ) األهل(حول كلمة    األلبابلقد اتضحت الصورة ألويل     

. واألدلة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية كثرية فاكتفينا بالقليل منها

معنى اآلل يف القرآن والسنة
اما معىن اآلل فغالباً ما ترد مبعىن االتباع والذرية فقـد يـأيت معناهـا          
االتباع والدليل خيص أناساً أو مجاعة مـن النـاس كمـا خـص الـدليل آل         

يف صحيح مسلم وقد أوردنا احلديث يف علي وآل جعفر وآل عباس كما       
..معىن األهل يف الترتيل

فيكـون  وسـلم  -وآلـه  -ف مبراده صلى اهللا عليـه       والصحايب أعر 
أي أمـة حممـد   (والكلمـة تـشمل اآلل مجيعـاً       . تفسريه قرينه علـى التعـيني     

النـووي يف شـرح مـسلم وهـو     كما قال ) وسلم-وآله -صلى اهللا عليه    

واليـه ذهـب   ..قال وهو اختيار األزهري وغريه من احملققني اهــ       . أظهرها
. ومن شعره يف ذلكنشوان احلمريي امام اللغة

ــسودان والعـــــــرب   آل النبــــــــــي هــــــــــم اتبــــــــــاع ملتــــــــــه  مـــــــن األعـــــــاجم والـــــ

ــــه    ــه اال قرابتـــ ــن آلـــــ ــو لـــــــم يكـــــ صلى المصلي على الطاغي أبـي لهـب        لـــــ

ويدل على ذلك قول عبد املطلب من أبيات
ــى آل الــــــــــصليب  ــوم آلــــــــــــــــك وانــــــــــصر علــــــــ وعابديــــــــــــــــه اليــــــــــــــ
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٢٨

ك قـول اهللا  اتباعـه ومـن دالئلـه علـى ذلـ     واملراد مـن آل الـصليب    

د الْعـذَاِب        {: تعاىل أَشـ نو عـِخلُـوا آََل فِر٢(الن املـراد بآلـه اتباعـه      )١(}َأد(

ون والَّـذِين مِـن قَـبِلهِم كَـذَّبوا بَِآياتِنـا            {: وقال تعـاىل   عـأِْب آَِل فِركَـد
. )٣(}فََأخذَهم اللَّه بُِذنُوِبهِم واللَّه شدِيد اْلعِقَاِب

واآلل هنـا االتبـاع أيـضاً    )٤()كصنيع آل فرعـون (ن ابن عباس  وع
ــون ( ــاع فرع ــون     ) أي اتب ــل فرع ــن عم ــربأت م ــيت ت ــه ال ــتثناء زوجت باس

وضَرب اللَّه مثَلًا لِلَّذِين آَمنوا اِمرأَة فِرعون إِذْ قَالَت رب ابنِ لِي عِندكَ     {
 ِني مِننَجةِ ونتًا ِفي الْجيبمِ الظَّاِلمِنيالْقَو ِني مِننَجِلهِ ومعو نوع٥(}ِفر( .

وأكفـرهم فـواهللا مـا    وكان فرعون اعـىت أهـل األرض      : قال قتادة 
ضر امرأته كفر زوجهـا حـني اطاعـت رـا ليعلمـوا ان اهللا تعـاىل حكـم             

. )٦(عدل ال يؤاخذ أحداً اال بذنبه

ــة  ـــون   {ويف اآليــ عـفِر ـــن ـــي مـِ ـــومِ    ونَجنـِ ـــن الْقـَ ـــي مـِ ـــهِ ونَجنـِ وعملـِ

.٤٦/ غافر )١(
.٢/٢٩١نيل األوطار للشوكاين بتصرف )٢(
.١١/آل عمران )٣(
.٣٣١/ ١ابن كثري )٤(
.١١/ التحرمي)٥(
.٣٩٤/ ٤ابن كثري )٦(
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٢٩............................................................واألهلاآللفیالفصلالقولکتابنص

 ــم كــانوا ظلمــة اال آســية قــال ابــن كــثري يف تفــسريها }الظَّـاِلمِنيأي : ا
وهذه املرأة هي آسية بنـت مـزاحم      . خلصين منه فاين ابرأ إليك من عمله      

وآل داود كل من اتبعه من )١(}اعملُوا آََل داوود شْكرا  {: وقال تعاىل 
واعتقد اعتقاداً جازماً انه ليس يف    . ومن ليس من صلبه    األهل واألقارب 

شك ملعرفة هـذه احلقيقـة بعـد ثبـوت األدلـة القطعيـة مـن           أدىنلُب لبيب   
الصحيحة اليت جاءت عـن الـصادق املـصدوق          واألحاديثالقرآن الكرمي   

. عليه وعلى آله الصالة والسالم

ى اهللا عليـه  فحمداً هللا رب العاملني الذي جعلنا من اتباع حممد صل        

وســـلم وهكـــذا اجنلـــى وجـــه احلـــق واضـــمحلت األوهـــام -وآلـــه -
. اهللابإذنوتألألت األنوار احملمدية يف اآلفاق ، واندرست

هـ١٤١٨ربيع الثاني ١٢

انتهى نص الكتاب

.١٣/ سبأ )١(
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٣٠

)١(هامش
كلمــةإن) واألهــلاآلليفالفـصل القــول(الرسـالة عنــوانبـدءاً 

املوضـوع ذاتيف-للمناقـشة جمالالنأللقارئتوحي) الفصلالقول(

طـرح كلحيث،  فيهاستئنافالائياًكاندونماأنباعتبار،  بعدها-
غــريذلــكأنوالظــاهر، !!يــسمنواليغــينالولغــواًعبثــاًميثــلجديــد

، الـسمني عـن الغثبهمييزعقالًاهللارزقهالذيالواعيللمسلممنصف
تطـرح معـىن وذاتجديـة أخـرى أطروحـات وآراءهناكزالتامحيث

ومقبولـة سـليمة مصادرهاكانتإذااملبصرونالعقالءيرتضيهاللمناقشة
ــادىفلطاملــاومــسندة ــهالكــرميالقــرآنن يَتــدبرون أََفــال{:تعــاىلبقول

. )٣(}تَعقِلُونَأفَال{، )٢(}يبصِرونَأفَال{، )١(}نالْقُرآ
.٢٤/، حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ٨٢/نساء )١(
.٢٧/ السجدة )٢(
.٦٨/ يس ) ٣(
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٣١..................................................................................................)2(هامش

:مثلآخربشكلوضعالعنوانليتفيا

وهكذا-واألهلاآلليفرؤيتنا-أو-واألهلاآلليفمفاهيمنا

. صرفاًاستبدادياًالعنوانيكونالكي

)٢(هامش
آيـات بعـض علـى اعتمدهذهرسالتهيفسفرالشيخرأيت:أوالً

سـترى كمـا (سـواه مـا وتـرك رأيـه يوافـق مـا منـه فأخـذ الكـرمي نآالقر
. )الحقاً

يـشاء كيفمـا -حبثـه مـصادر اختيـار يفاحلـق لهباحثكل:ثانياً

.-وحبرية

-!!خطـرياً -شـيئاً وجـد ألنهالبخاريصحيحجتاهلنهأوأعتقد

)١(.املطروحاملوضوعذاتيفثوابتهتتزعزعالحىتفأمهله

) ٣(هامش
-املوضـوع هـذا أمهيـة وتـأيت (-٣ص-الكـراس تقدمييفجاء

ودعائـه وصـالته املـسلم بعبـادة يتعلـق مفهومأنهمن-األوىلبالدرجة
إالصالتهمنللمسلمليس(صلى اهللا عليه وآله وسلماملصطفىولقول

. كما سيأيت بيانه-فعالً لذي حصل لعل الرأي األخري هو ا)١(
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٣٢

وآلحممدعلىصلاللهم:صالةكليفيرددهماذلكومن،  )وعىما
.)....إبراهيموآلإبراهيمعلىصليتكماحممد

-والسدادالتوفيقاهللاومن-أقول

بالتمسكأُِمرنا،  اًعبادياًشرعياًمفهوملكونهصائبلٌقوهذانعم

بـاهللا آمـن مـسلم كـل يقرهـا ذكرهـا اليتاإلبراهيميةالصالةهذهوإنبه
. صلى اهللا عليه وآله وسلموبرسولهتعاىل

اآلراءوتعـدد البيـت آلمبفهـوم اإلحاطـة أمهيةوتأيت(:قولهلكن

الــسلفوآراءوالـسنة القــرآنمـن همعنـا اســتلهاميف، داللتـه يفواآلثـار 
. )١()املتوازنةاملتعددةاملعاينعناللثاموكشفاإلسالمصدريفالصاحل

. وقفاتمعهلناهنا:فأقول

نيكـافي الـشريفة احملمديـة والـسنة الكـرمي القرآنأليس: )١(وقفه
املقـدس املفهـوم تـشتيت وملـاذا ؟عليهم السالم البيتآلمفهوملتحديد

...)املتعـددة املعاين(مث) السلفآراء(مث) اآلراءتعدد(بذكرومتييعهلآلل

لإلسـالم األولالـصدر مـن لآلراءضحيةًراحاإلسالمنأيرىأال،  اخل
املـؤمنني رؤوسورفعـت احلرمـات وأُبيحتالدماءسالتفقد،  اآلنإىل

ينتـه مللاألواهلجـري والقرنالبلدانيفايطافالرماحعلىالصاحلني

.٣الكراس ص)١(
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٣٣..................................................................................................)4(هامش

!!هذايومناإىلواملآسياملصائبمنتالهاوما! )١(بعد

، اإلسالميفاملتعددةاملذاهبظهورسببعنأتساءل: )٢(وقفه

بـدورها وهـذه وغريهـا كاألباظيـة واخلـوارج واملالكيةوالشافعيةكاحلنفية
!!!متعددةمدارسإىلقُسمت

اآلراء؟تعددبسببمتذلكأليس

الـشريفة والـسنة الكرميالقرآنعلىاالعتمادوريالضرمنأليس
وانتـهكت اإلسـالم مزقـت الـيت املزيفـة اآلراءعـن واالبتعادالصحيحة؟

!!احلرمات

)٤(هامش
اإلمــامفـيهم وقــالحمبتـهم علينــااهللافـرض وقــد: (الـشيخ قـال 

:الشافعي
ــبكُماهللارســــولبيــــِتآليــــا أنزلــــهالقــــرآنفــــياهللامــــنفــــرضحــ

))٢(لـه صـالة العلـيكم يـصل لممنالفخـرأنكم عظيممنكفيكمي

فاستـشهد ) حمبتـهم علينـا اهللافـرض قـد (الشيخقولإن: فأقول

.واقعة الطف األليمة أعظم شاهد على ذلك)١(
.٧–٦مقدمة الكراس ص)٢(
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٣٤

صـلى اهللا عليـه    ورسـوله تعـاىل اهللامناحلياءيأخذهوملالشعرمنببيتني
صـلى اهللا عليـه     حممدآللالكرميالقرآنلذكروإمهالهبتغافلهوآله وسلم 

ودة  قُْل ال أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرا إِّال    {وعالجليقولحيثسلموآله و  اْلمـ
. أخرىكثريةوآيات، )١(}ِفي الْقُربى

ألنرائـع ،  وخطريرائعقولفهو،  البيتنييفاإلبداعننكرالوحنن
البيـت ألنوخطري،  اإلسالمفروضمنلفرضبيانمنهمااألولالبيت
!!اخلاسرينمنفهوعليهمالصالةتركملنعنيفديدهفيمنهماالثاين

بأحاديـث مثأوالًالكـرمي بـالقرآن االستشهادبالشيخاألوىلفكان
بــأقوالمث-أكثرهــاومــا-صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم األكــرمالــنيب

. اآلخرين

)٥(هامش
السـطراً ٢٥حـدود يفلغـةً ) األهـل (مثلغةً) اآلل(الشيختناول

الكـرمي القـرآن كلمـات وألن،  الكـرمي القرآنآياتبعضىلإواستندغري

قـولٌ -الشريفةالسنةمنالبدفإذنمناسبااباختالفخمتلفةمضامينها
عـن يغـين مبـا ،  والتمـام بالدقـة املعنيـة الكلمـة توضح-تقريرأوفعلٌأو

مـن البـد وأقـول الشعريةالدواوينوعشراتومتاهاااملعاجمعشرات
.٢٣/ جزء من آية املودة يف سورة الشورى )١(
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٣٥..................................................................................................)5(هامش

!! باطلاجتهاديفنقعالحىت-غريهاال-ذاااملسألةبظرفاإلحاطة
ــ معـىن ماسائلسألفلو كـثرية املعـاين : ايـب جـواب لكـان ) مـوىل (ال

. الكرميالقرآنمنوكلها-معىنظرٍفولكل

مأواكُم النار {:الكرميةاآليةيفكمااألوىلمبعىنتأيتفهي·
الكُموم بكمأوىلهيأي}هِي .

ذَلِك بَِأن اللَّه مولَى {:الكرميةاآليةيفكماالناصرومبعىن·
ملَى لَهوال م الْكَافِرِين َأنوا ونآم الذينناصرأي}الَِّذين

. آمنوا

ولِكُلٍّ جعْلنا موالِي مِما {:تعاىلقولهيفكماالوارثومبعىن·
الِدكَ اْلوتَرونباألَْقرانِ و{ .

وإِنِّي خِفْت الْموالِي مِن {:تعاىلقولهيفكماالعصبةومبعىن·
. }ورائِي

يوم ال يْغنِي مولًى عن {:تعاىلقولهيفكماالصديقومبعىن·
. }موًلى شيئًا

فينبغـي واألهـل اآللفكـذلك خاصمعىنحالةلكلإذنوهكذا
!!املقصوداملعىنوإضاعةمتييعهالغرضهيماملفاخنلطالأن
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٣٦

)٦(هامش
يفاآللمعىنمث،  والسنةالقرآنيفاألهلمعىنبيانيفالشيخأخذ

بعـض تنـاول حيـث الكـراس مـن صـفحة ١٢خـالل منوالسنةالقرآن
األحزاب:لديهاملعتمدةالسورفمنوالتفاسريوالسنةالكرميالقرآنآيات

، ٧٣/هــــود، ٦/التحــــرمي، ١٠/طــــه، ٢٩/ القــــصص، ٣٤-٣٢/
، ٢٥/يوسـف ،  ١٣/سـبأ ،  ١١/عمرانآل،  ٤٦/غافر،  ١١/احلجرات
/ ٣،  ١/٣٣١:منـه ) الكـرمي القـرآن تفـسري (كـثري ابنتفسريعلىواعتمد

ثــيناالالتحفــةخمتــصر(كتــابمث، ٢٩٤، ٤/٢١٣، ٤٥٧، ٤٦٧، ٤٦٥
أهـل بنيالتقريبمسألة(كتابمث،  ١٥١-١٥٠صللدهلوي) عشرية
تفـسري عـن نقـالً ،  ١٤٠،  ١/١٠٤اهللاعبـد بـن ناصر. د) والشيعةالسنة

. ٢٩١/صللشوكاين) األوطارنيل(كتابمث، القرطيب

الغلــوعــنبعيــداً(قولــهرســالتهيففقــرةعلــىالــردأحــبلكــين

. )٣ص) (...والتطرف

صلى اهللا عليه وآله وسلم    الرسولأنلو-افتراضجمرد-أقول

يقـول أن-بإسـالمه يعتد-ملسلميصحفهلأمحرأنهماشيءعنقال
أمحـر (أو) للـصفرة مائـل أمحـر (صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      قصدهكان
. اخل...)غامقأمحر(أو) للربتقايلمائل
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٣٧..................................................................................................)6(هامش

بالتمـسك بـل -بـالغلو نـتهم الحـىت -أكثـر لـك أوضـح دعين

كلمةعندنبقفلْ، وسلمصلى اهللا عليه وآله     األكرمالرسولبقولاحلريف
:)اآلل(

مــنالتمـر واجتمــاعهريـرة أيبعـن )١(البخــاريصـحيح يفجـاء 

واحلسنصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولعندكوماً) الزكاة(الصدقة
فجعلـها متـرةً أحـدمها فأخذ،  التمربذلكيلعبانعليهما السالم واحلسني

صلى اهللارسولفقالفيهمنصلى اهللا عليه وآله وسلمفأخرجهافيهيف

. )الصدقةيأكلونالحممدآلَأنعلمتأما(اهللا عليه وآله وسلم

نأكـل النـا أشـعرت أمـا ) ليطرحهـا (كـخ كخ(الثانيةالروايةويف
)!الصدقة؟

نتـهم الحـىت -البخـاري كتابمنشريفنيحلديثنينصانهذان
؟فنيالشريالنصنيمننستفيدماذا-والتطرفبالغلو

بالزكـاة أمـر صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      األكرمالرسولإن.أ

مـن الفقـراء ليأكلـه التمـر هـذا ومنهاتعاىلاهللاألمرتنفيذاً) الصدقة(
. أمته

صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       حممدألمةهيالزكاةإنوحيث.ب

.، دار التربية بغداد١/٢٦٠صحيح البخاري ج)١(
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٣٨

يأكـل قـسم :قـسمان األمـة أنتـبني املـشركني أوالكتـاب ألهـل وليس
. الصدقاتعليهممنوعوقسمتالصدقا

) ال(بوجـود ) نأكـل الإنـا (،  )يـأكلون الحممـد آل(التعبريان.جـ
حديثيفسترىكما-الصدقاتأكلحرمةأياملطلقالنفيهوالنافية

. البخاريكتابمن-الحقصحيح

يـأكلون المـرة أـم علـى يـدل مـا الـشريفني احلـديثني يفوليس
. ةمدونسنةيفوجودهالستحالة، الصدقةيأكلونومرةالصدقة

. )حممدآلمبعىنإنا(. الشريفنياحلديثنيتطابقوضوح.د

صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم       حممدآللاًمالزمالتحرميدامفما.هـ
-الـصحابة أجـالء فـيهم مبـا ،  اإلباحةوجهعلىأمتهلباقيالصدقةفإن
مـن فقٍريوجودتعذرإن-لذمةاأهلمنافتقرمنحىتأو-افتقرواإن

. املسلمني

أكـل (التحـرمي ذلـك أن،  أيـضا الـشريفني احلـديثني مـن ونفهم.و

صـلى اهللا عليـه وآلـه       األكـرم للرسـول تعـاىل اهللامـن تكـرمي هو) الزكاة
! !ألمتـه انتقـاص هـذا إنّ، ماقائلقالفلو،  عليهم السالم وآللهوسلم
ألـم صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     هوآلـ للرسـول تكرميهوبل:فنقول
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٣٩..................................................................................................)6(هامش

خلقــهتقــىأو، اهللاخلــقأشــرفوتــضحيةًوصــرباًعنــاًءاخللــقوأعظــم
بينمــاوتطبيقــهباحترامــهملتزمــونتــشريعوهــذا، اهللاســبيليفوجهــاداً
. ذلكيفنقاشفال، أمتهلباقياإلباحة

صلى اهللا عليه وآله وسـلم     الرسولحقمناقشةيفلناحقالكما

منأكثريسعهاالأمتهلرجالبينماواحدآنيفنسوةتسعمنالزواجيف
صـلى اهللا عليـه     الـنيب زوجـات علـى حرموكما،  كفرجتاوزومن،  أربع

مـن لألراملواضحةٌاإلباحةُبينما،  بآخرينالزواجبعدهمنوآله وسلم 

. عليهمتفقثابتتشريعفهذا، أمتهنساء

يـــأكلونالحممـــدآلُ(وآلـــه وســـلمصـــلى اهللا عليـــه قولـــه.ز
صلى اهللا عليه وآله وسلم   حممدآلهلويةاألمثلاملصداقهو)١()الصدقة

فـمِ ومـن ،  )اآلل(لكلمـة الـشرعي املعـىن علـى للداللةاألوضحوالبيانُ
العلمـاء عـن يغنيـك حيـث صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       األكرمالرسول

ومعـامجهم األدبـاء وعـن ودواوينـهم الشعراءوعن،  وأقواهلمواتهدين
عـن وصـرفه ) اآلل(لـاملعىنلتمييعاملصنفةالكتبعشراتوعناللغوية
. احلقةوجهته

حممـد أمـة أي(مجيعـاً اآللتـشمل (كراسـه يفالـشيخ وقـول .حـ

.املصدر السابق)١(
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٤٠

أظهرهاوهومسلمشرحيفالنوويقالكما) صلى اهللا عليه وآله وسلم
.)١()هـ. أاحملققنيمنوغريهاألزهرياختياروهوقال

صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       حممدآلَأنالقولهذاصحلوأقول

:اآلتيةالعبارةلصحتصلى اهللا عليه وآله وسلمحممدأمةهم

أمةُ(تعين)الصدقةيأكلونالصلى اهللا عليه وآله وسلمحممدآلُ(

. )الصدقةيأكلونالصلى اهللا عليه وآله وسلمحممد

صـلى اهللا عليـه وآلـه       حممـد أمـة علـى الزكـاة حرمـت آخـر مبعىن

إذن؟الصدقاتسيأكلفمن!! وسلم

) ١(استدراك

الرسـول آل(:وهـي سـفر الـشيخ قالـه ملـا مـشاة عبارةتذكرت

أصــحيفاإلســالمديــنعلــىأتباعــههــمصــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم
!!)٢()األقوال

أصحابهمهل؟الصدقةسيأكلمن:لؤالتسايفاحلقلناوحنن

! !املشركونأمالكتاب

.١٠و٩كراس الشيخ ص)١(
عـشرية  ألسس اليت قام عليهـا ديـن الـشيعة اإلماميـة األثـين         اخلطوط العريضة ل   )٢(

.٥١للكاتب السلفي حمب الدين اخلطيب ص

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤١..................................................................................................)6(هامش

) ٢(استدراك

حممـد آل(أنإىليشريالبخاريكتابيفقطواحداًحديثاًأجدمل
. أبداً) وأتباعهأمتههمصلى اهللا عليه وآله وسلم

أوالتقـي الرجـل هلـذا التكرميبابمنأخرىكتبيفوجدتبل

) البيـت أهـل منـا سـلمان (وسـلم صلى اهللا عليه وآله     عنهجاءكماذاك
قربـه لشدةهذا)١()البيتآلمناسلمان(:النصسفرالشيخكراسويف
وطاعتـه اهللاعندمرتلتهوعظيمصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولمن

. صلى اهللا عليه وآله وسلماهللالرسولاملطلقة

) اهللاأهـل منتقيفالن(قولناعند) باإلضافة(تشريفهووكما

...وهكذا) اهللابيتاملشرفةالكعبة(أو) اهللاعيالالفقراء(أو

احلـديثني ذكـر عـن سـفر الـشيخ امتنـع ملـاذا ! !مـتحرياً وبقيت.ط

؟البخاريصحيحيفالواضحنيالشريفني
تـراه أم،  الدينيـة ثقافتـه يفيطعنوبذلك؟سابقاًيقرأمهاملتراهأم
الرسـول آلبغـض مـن عليـه معـز مـا يناقـضان وجدمهاولكنهيعرفهما

وطمـس متييـع يفغرضـه خيـدمان الحيـث ،  صلى اهللا عليه وآله وسـلم     
والتهذيبواالستبصارالكايفأحاديثمنرآمهاأم،  لآللالشرعياملعىن

.٨كراس الشيخ ص)١(
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٤٢

؟)١(الفقيهحيضرهالومن

حممـد أمـة أيمجيعـاً اآللتـشمل والكلمـة (عبارتهإىللنرجع.يـ

وهــومــسلمشــرحيفالنــوويقــالكمــا) صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم
)٢()ـه. أاحملققنيمنوغريهاألزهرياختياروهوقال، أظهرها

!! األزهريواختيار!! النوويقول-البصريةبعني-الحظأقول

صـلى اهللا عليـه وآلـه     اهللارسـول وقالـه تعـاىل اهللاختارهماهذايقلومل
. وسلم

صلى رسولهومقولةاهللاختيارهو-آنفاً-عليكمرالذيبينما

خصوصيةأثبت-وعالجل-املقدسالشارعألناهللا عليه وآله وسلم
. مقدستشريعوهو)صلى اهللا عليه وآله وسلمحممدآل(

:أوهلما)٣(لشاعربيتنيعلىاعتمدنهأالحظمث.كـ
ـــيآل والعـرب والـسودان األعـاجم منملتـــــــه أتبـــــــاع هـــــــم النبــــ

أدقالشاعرقولرأىسفرالشيخلعل! !أقولماأدريالالواقع

يفوفعلـه صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       األكرمالرسولقولمنوأوضح

.هي الكتب األربعة املعتمدة عند الشيعة اإلمامية)١(
.٢٠–١٩كراس القول الفصل ص)٢(
.٢٠كراس القول الفصل ص)٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٣..................................................................................................)6(هامش

ــشريفنياحلــديثني ــسابقنيال ــذينلواال ــب، البخــاريروامهــال نأوالغري
:يقولالثاينالبيتيفالشاعر

هـب لأبيالطاغيعلىالمصليصلىقرابتـــــه إالآلـــــهيكـــــن لـــــملـــــو

ذريعةً) اللعنةعليه(هلبأيبكفراختذاملسكنيالشاعرنأترىهنا

، صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللالرسولالقريبةالقرابةعلىالصالةلعدم
ويف؟كيـف ،  أمتههمصلى اهللا عليه وآله وسلم    النيبآلأنعلىوأصر

وظاملوالئطوزاٍنوغاشوكاذبسارقمن(والطاحلونالصاحلونأمته

نـسأل كمـا املـسكني الـشاعر هـذا ونسأل) ...رحموقاطعطريقوقاطع
صلى اهللا عليه وآله وسلم     حممدأمةعلىاحملسوبنيعددكمسفرالشيخ

الدماء؟سفكممن

أميـدعون كمـا ! !)ملتـه أتباع(أباعتبارهم؟عليهميصلّىوكيف

!! أمته) افتراضاً(ونعين) حممدوآلحممدعلىصلّاللهم(قلنافلوماذا؟
باجلملة؟عليهمالصالةجيوزفهل

سترىالعباسبينوملوكأميةبينملوكوسريالتاريخكتبراجع

نكّلـوا وقـد ،  وصـاموا وصـلّوا الشهادتنينطقواألناٍسالعجابالعجب
مكـابر فهـو الدمأارأنكرومنألصحامحىتالدماءوسفكواوعذّبوا
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٤٤

. )١(معاند

صـلى اهللا   حممـد بـآل التعريـف لتمييـع االجنرارعدممنالبدإذن

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     حممدأمةليشملوتوسعتهعليه وآله وسلم  
صلى اهللا عليه   األكرمالنيبنأترىأال! !فضيلتهمطمسلغرض،  كلها

يأكلونالحممدأمة(يقلمل-السابقالصدقاتحديثيف-وآله وسلم
صـلى  حممـد آل(التعـبري إذن) الـصدقة يأكلونالمدحمآل(بل) الصدقة

صـلى اهللا عليـه وآلـه       حممـد أمة(للتعبريمتاماًمغاير) اهللا عليه وآله وسلم   

. )وسلم

:بغدادالتربيةدار٣/٢٩٠البخاريكتابيفجاء.لـ

مـن صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       حممدآلشبعما(هريرةأيبعن

حممـد آلشـبع مـا (عائشةعن٤/١٢٣ويف)قبضحىتأيامثالثةطعاٍم
تباعـاً ليـالٍ ثالثبرٍّطعاممناملدينةقِدممنذصلى اهللا عليه وآله وسلم    

. )قُِبضحىت

أعتقـد ال؟لـديك تعنيانماذا،  أخريانمؤكدتانشهادتانوهاتان
هنـا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         حممدآلأنالقولعلىؤجيرأحداًأن

، وال  ١٠٤–٥٣مة الدمريي مـن ص    للعال) حياة احليوان الكربى  (راجع كتاب    )١(
.وهو ليس من كتب الشيعة!! ذنب يل إن تقيأت مما تقرأ
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٤٥..................................................................................................)6(هامش

فـال شـك بـال كبريعددواألنصاراملهاجرينمنلصحابةاعددألنأمته
وجـود فتـرة يف-للجميـع -متتاليةأيامةثالثالشبعانعدامتصورميكن
تعريـف أنهـذا فحتم، املدينةيفصلى اهللا عليه وآله وسلم   األكرمالنيب

-اجلوعناهلمالذين-معينونخمصوصونأناسهمهناالشرعي) اآلل(

. املذكورةاملدةطيلة

آل(قالـت بـل ذاـا عنتعبرملحديثهايفعائشةأنمالحظةمع
صـلى اهللا عليـه وآلـه       حممـد آل(إذن) صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       حممد

. منهمليستوعائشةخمصوصونأناس) وسلم

:بغدادالتربيةدار-البخاريصحيحمنأيضا٤/١٢٣ًجويف

أكلـتني ى اهللا عليه وآله وسـلم     صلحممدآلأكلما(عائشةقالت

. )اًمترإحدامهاوكانتإالواحديوميف

صلى اهللا  حممدأمةأن-الروايةهذهعلىاعتماداً-يصدقفهل

إحـدامها وكانـت إالواحـد يوميفأكلتنيتأكلملكلهاعليه وآله وسلم  
حممدلآعنحاكيةبللذااتِشرملهناأيضاًعائشةأنوتالحظ؟!!اًمتر

. بالتحديدصلى اهللا عليه وآله وسلم
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٤٦

)٧(هامش
:يليما)١()والسنةالقرآنيفاألهلمعىن(حبثهيفالشيخذكر

يا نِساء النِبي لَسُتن كََأحٍد ِمن النساءِ ِإنِ اتََّقيتُن    {:تعاىلقال
ــع الَّــذِي فِــي   طْملِ فَيــالْقَو ــضَعن بِ ــال تَخْ ــفَ ــرض وقُْلــن َقــوًال قَْلبِ ــا ِه م ) ٣٢(معروفً

ــ   اهِِلياْلج جــر َتب نجــر ال َتبو ــوِتكُنيِفــي ب نَقــرال والــص ــنَأقِمةِ األُوَلــى و ة
         سجالـر ُكمن عـ ذِْهب ِليـ اللَّـه رِيدا يإِنَّم ولَهسرو اللَّه نأَطِعو كَاةالز َآتِنيو

واذُْكرن ما يتْلَى ِفي بيوتُِكن مِـن  ) ٣٣(الْبيتِ ويَطهركُم َتطِْهريا  َأهَل
وهذا(كثريابنيقول}آَياتِ اللَِّه والْحِْكمِة إِن اللَّه َكان لَِطيًفا خِبريا

ههناالبيتأهليفصلى اهللا عليه وآله وسلم    النيبأزواجدخوليفنص
أمـا ،  واحـداً قـوالً فيـه داخلالرتولوسبباآليةهذهلنزوسببألن

. ))٢()الصحيحعلىغريهمعأوقولعلىوحده

:التوفيقاهللاومنأقول:املناقشة

لنبيـه األعلـى اجلليلخطابنأناليعلمسفروالشيخكثريابنإن

الـشريفة اآليـة مـن يبدأملنسائهبشأنصلى اهللا عليه وآله وسلم    األكرم
ــةمــنبــل) ٣٢( ــدنياأرادتمــنمــضمواوالــيت) ٢٨(الــشريفةاآلي ال

.١٠للشيخ سفر ص) القول الفصل(رسالة )١(
.٣/٤٦٥البن كثري –تفسري القرآن العظيم )٢(
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فمـضموا ) ٢٩(الـشريفة واآلية) الطالق(مجيلسراحعلىفستحصل
را عظِيمـا           {فإنهورسولهاهللاأرادتمن َأجـ كُناِت مِـنِسن حـلِلْم د أَعـ{

. )منكن(وشاهده!! باجلملةلنسائهوليس، للمحسنات

!! أعظمـه مـا ديـداً وضـوح بكلفيهاترى) ٣٠(فةالشريواآلية

عفَينِ    { ذَاب ضـِ ا الْعـ لَهـ فضَاعقولـه تـرى ) ٣١(الـشريفة واآليـة !! }ي
رَتيِن وأَعتَـدنَا لَهـا رِْزًقـا كَِرميـا           {تعاىل ا مـهرا َأجِتهللقانتـات فقـط }ُنؤ

نـساء ميـزت ) ٣٢(الشريفةواآلية،  }ومن يْقنت مِـنكُن   {وشاهده

مطلقـة ميـزة تكـن مللكنأمتهنساءعنصلى اهللا عليه وآله وسلم    النيب
خفيفـة لكنـها عليهـا ومااألرضمنأثقلقاسياًشرطاًاشترطبلجزافاً
تُن  {:تعاىلبقولهاللسانعلى جعـل وتعـاىل سـبحانه كأنه}إِِن اتََّقيـ
حتقـق لـو (أمجـع أمتـه اءنـس فـوق صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم   النيبنساء

. )التقىشرط

صـلى  النيبلزوجةإذنميزةفالالشرطهذايتحققملفإنمن مث و

خبصوصهذاليسوأقول، أمتهنساءمنغريهاعناهللا عليه وآله وسلم
اهللاأنبيـاء عمـوم بـل صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        األكـرم نبينازوجات

دامـت مـا تتلـى ،  الـشريفة اتـه آيختفـى الصـريح فالقرآنعليهم السالم 

ــسماوات ــدما، واألرضال ــساَءذمعن ــضن ــاءبع ــسالم األنبي ــيهم ال عل
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ــثَال{!! منــهننــاهلمالــذيلــألذىجهــنمفــدخلن م اللَّــه بضَــر لِلَّــِذين
الِحيِن      اِدنَـا صـعِب نِ مِـنيدبع تلُوطٍ كَانََتا تَح أَةرامُنوٍح و أَةروا اِمكََفر

       اخِلِنيالــد ع مـ ــار ال الن خـقِيــلَ ادئًا وي اللَّــهِ شـ ــا مِـنمهنا ع غْنِيـي ا فَلَــم مـفَخَانَتَاه{
. ١٠/التحرميسورة

تُن  {تعاىلقولهإن ومعلـوم ،  مؤكـد أكيـد شـرط هو}إِِن اتََّقيـ
وآلـه عليـه اهللاصـلى ورسـوله اهللالطاعـة مـالزم املرءتقىأنبالضرورة

أوالكـرمي كتابـه مـن واحـدة آيـة يفولـو تعـاىل اهللاعـصتِ ومـن م  وسل

مـرة ولـو عليهـا وغـضب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        الرسـول عصت
ساِء     {حاهلـا فأصبحتامليزةتلكخسرتواحدة النـ ٍد مِـن ال}كََأحـ

فلينتبهالوضوحمناملزيدأرادوملن}ِإنِ اتََّقيتُن{الشرطحبكم، فرق
:يليملا

وِتكُن   {الشريفةاآلية.١ يـفِـي ب نَقرفلـم ٣٣/األحـزاب }و

، األمـر ويلّ،  زماـا إمـام علىخرجتقدبل،  بعضهنمنحرفياًتطبق
صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      النيبزوجاتبينما،  ضدهعظيماًجيشاًتقود

يفتقـر ملوالـيت ،  اخلـروج مـن وامتـنعن الشريفةاآليةاحترمناألخريات
. عائشةهيبيتها

علـى سـخطها وتبيانبغداد. التربيةدار-البخاريصحيحيف.٢
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!!أمجعنياخللقأشرف

صـلى  األكـرم الـنيب علىعائشةسخطوضوح٦٢ص٤جيف.أ

:اهللا عليه وآله وسلم

ألعــرفإين:هلــاصــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم اهللارســولقــال(

إذا: عليـه وآلـه وسـلم     صلى اهللا   قال،  كيف؟:قالت،  ورضاكغضبك
وربالقلـتِ سـاخطة كنـتِ وإذا،  حممـد ورببلـى قلـتِ راضـية كنِت

!!لقوهلافانتبه) امسكإالأهاجرالأجلقلت:قالت، إبراهيم

ــها(٢٦٥ص٣جيف.ب ــه وســلم خياطب ــه وآل إين:صــلى اهللا علي

رسولعلىغضبهاتصور) غضىبعليكنِتوإذاراضيةًكنِتإذاألعلم
. !!!صلى اهللا عليه وآله وسلماهللا

تـدفني ال(الـزبري بناهللاعبدأوصتعائشة٢٤١ص١جيف.جـ

وكيــف:أقــول) أبــداًبــهأُزكّــىالبــالبقيعصــواحىبمــعوادفــينمعهــم
!!تزكى؟

!!!العظيمةوالفتنةعائشة.د

عبـد عننافععنجويريةعن١٨٩ص٢جالسابقاملصدرنفس
عائـشة مـسكن حنوفأشارخطيباًاهللا عليه وآله وسلم    صلىالنيبقاماهللا
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٥٠

مـن ، الفتنـة هنـا ، الفتنةهنا، الفتنةهنا:صلى اهللا عليه وآله وسلم   فقال
. الشيطانقرنُيطلعحيث

دماءهيفكمصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولصدقوأقول

يفاألمـوي احلكـم تأصـل وكيـف اجلمـل حـرب يفسـالت قـد املسلمني
مـرات ثـالث ،  الـشريف لقولـه وانتبـه ! !كوارثمنذلكتبعوماالشام

. )الفتنةهنا(

منسِحربأنهصلى اهللا عليه وآله وسلم    الرسولَتتهمعائشة.هـ

يخيلصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولكانحىت(:فتقولرجٍلِقبل
يـأيت أنـه يـرى كـان حـىت (،  ٢٠ص٤ج) فعلـه ومـا الـشيء يفعلُأنهإليه

! !األخـري بـالقول جيـداً النظـر أمعـن ،  ٢١ص٤ج)!!! يأتيهنوالالنساء

ورسوله؟اهللايرضيهل!! بالعقلحكماو

ــنفس٨٩ص٢جيف.و ــصدرل صــفحة:)البخــاريصــحيح(امل
فيـه حـزب حزبـان صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       النيبنساءأنتبنيكاملة

نـسائه بعـض طمـع وبيـان ،سـلمة أمفيهاآلخرواحلزبوحفصةعائشة
صـلى اهللا عليـه وآلـه       للرسولاملسلمنيداياصلى اهللا عليه وآله وسلم    

صلى اهللا عليه وآله وسلم    الرسولإلقناعمنهمكثُرتواحملاوالتوسلم
أخـرياً جـاءت حـىت املـسلمني هـدايا بتوزيـع العـدل ليقـيم متعـددة مرات
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:صلى اهللا عليه وآله وسلمإليهإحداهن

أيببنـت يفالعـدل اهللاينشدنكنساؤك:وقالت،  فأغلظتهفأتت(

.)..فسبتهاقاعدةوهيعائشةتناولتحىتصوافرفعتقحافة

صـلى اهللا   اهللارسـول مـع !! أقبحـه مـا ) فأغلظت(التعبري:وأقول

ألنـه !! الـشنار فهو) العدل(بـومقالتها،  !!حرمتهوأشدعليه وآله وسلم  
الـشريفة حبـضرته األصواتورفعالعدلمامإصلى اهللا عليه وآله وسلم    

الكرميالقرآنبنصمطلقاًحمرم}   اَتكُمووا أَصفَعوا ال َترنَآم ا الَّذِينها أَيي
       ضٍ أَنعلِــب ــضِكُمعــِر ب هلِ َكجبِــالَْقو ــه ــروا َل هال َتجو بِــيتِ النــو قَ صــو َف

أَْنتُمو الُكُممطَ أَعبتَحونرع٢/احلجراتسورة}ال تَش .

تحـبط وبـه . رجـس فهـو من مث وبعينهمثاإلهوالصوترفعألن

!!!األعمالكل

فهوصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولحبضرة) فسبتها(والتعبري

. !!إطالقهعلىحمرماًكونهعنفضالًبعينهاإلمث

ــحيح.ز ــاريص ــديث١٠٥ص٢جالبخ ــكوح ــس(اإلف وباملن

:)لعائشة

وعنـدها بيتـها إىلصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         اهللارسولجاءها
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آخـر ويف، باملوضـوع صلى اهللا عليه وآله وسلم  الرسولوحتدث،  هااأبو
، صلى اهللا عليه وآله وسـلم      اهللارسولإىلقومي:هلاأمهاقالتالرواية
. اهللاإالأمحدوالإليهأقومالواهللاال:عائشةفقالت

! !الثـرى مـن الثريـا وأيـن ! !الـتطهري آيةوأينعائشةأين:قولوأ

بـالقرآن يتكلمأنمننفسييفأحقروألنا) (الروايةبنفس(القائلةوهي
. )أمرييف

ــ  عنــدصـلى اهللا عليــه وآلــه وســلم للرســولعائــشةعــصيان.ح

صـلى  الـنيب لَددناعائشةقالت،  املصدرنفس١٩٠-١٨٩/ ٤جمرضه
بغـري دواءفمـه ِشـقّي أحـد يفجعلنـا أي(مرضهيفه وآله وسلم  اهللا علي 
كراهيـة فقلنـا ،  تلـدوين ال:صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        فقـال ) اختياره

أنأكـم أمل:صلى اهللا عليه وآله وسلم    قالأفاقفلما،  للدواءاملريض
. يشهدكمملفإنهالعباسغريلُدإالمنكمأحديبقىال، تلدوين؟

يـه امتثالولتركهملفعلهمومكافأةقصاصاً:تعليقاحلاشيةويف

!!رجسمن مثوامثالعصيانوأقول، ذلكعن

مـن ٣/١١جهامش! !الكربيفالرضاعةثبوتمذهبهاعائشة.ط
:البخاريصحيح

منيرضعنأنأخوااوبناتإخوابناتتأمرعائشةكانت...(
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مثرضـعات مخـس كـبرياً كـان وإناعليهويدخليراهاأنعائشةأحبت
صـلى اهللا عليـه     الـنيب أزواجوسـائر ) رض(سلمةأموأبتعليهايدخل

يرضـع حـىت الناسمنأحدالرضاعةبتلكعليهميدخلأنوآله وسلم 
غريبـة امـرأة ثـدي يـرى أنللرجـل يتـسىن كيـف :وأقول،  )...املهديف

!!!!ةالدعارمنشطراًإالأراهوما. !!رجسعملٌإنه!! يشاءمافريتوي

:السابقاملصدرنفس٣/١٧٥ج! !الشديدةغريا.يـ

وهــنباللــوايتعلــىأغــاركنــت-الــسطرآخــر-:عائــشةعــن

املــرأةُأـب :وأقـول صــلى اهللا عليـه وآلـه وســلم  اهللالرسـول أنفـسهن 
يـك  تُرجِـي مـن تَـشاء مِـنهن وتُـؤوِي إَِل      {تعـاىل اهللاأنـزل فلمـا نفسها؟

ت مِمــن عزْلــت فَــال مـن َتــشاء ومــنِ ا  تَغَيـب ــكَليع ـاحنج{أرىمــاقلــت

هواكيفيسارعإالكرب .

صـلى  لـه أنفـسهن النـساءُ بلئالوتنفريتقبيحهنا:هامشهويف
فقـد وإالالغـرية ذلـك وسـبب -عندهالنساءفتكثراهللا عليه وآله وسلم   

اهللارسـول إىلاهلـوى إضافة!خاصةهذالهأباحسبحانهاهللاأنعِلمت
ينطـق ومـا (اهلـوى عـن مرتَّهفهومناسبغريصلى اهللا عليه وآله وسلم    

كـان مرضاِتكيفقالتولواهلوىعنالنفسينهىممنوهو) اهلوىعن
. )بتصرف(. !أوىل
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:املصدرنفس٢/٣١٥جيف.ك

علـى ِغـرت مـا الـنيب نـساء منأحٍدعلىِغرتما:عائشةقالت

ذبـح ورمبـا ذكرهـا يكثـر النيبكانولكنرأيتهاوماعليها السالم خدجية
فرمبـا عليهـا الـسالم   خدجيـة صدائقيفيبعثهامثأعضاءيقطّعهامثالشاة
صلى اهللا عليـه وآلـه      فيقول!!) خدجيةإالالدنيايفيكنملكأنه(لهقلت

. )ولدمنهايلوكان...وكانتكانتإا(:وسلم

صــديقةزوجــةعليهــا الــسالمخدجيــةألن، منــهاحــسداً:أقــول

!!متاماًذلكخالفعلىعائشةوحال، ولودطاهرة

. املصدرنفسمنكذلك٤/٥٢مث٢/٣١٦وراجع

:٣/١٦٦جيف.لـ

عليفأثىنعباسابندخل:فقالت) عائشةعلى(الزبريابندخل
؟جرمهـا ألعظـيم . !وملَ؟:أقـول ! !)منـسياً نسياًكنتأينوددت(وقلت

صلى اهللا عليه وآله    اهللارسولحياةيفعصيااوعظيمخطئها؟وعظيم

؟صلى اهللا عليه وآله وسلموفاتهوبعدوسلم

صلى اهللارسولعلىومؤامرن. )العسلرواية(٣/٢٠٥جيف.م
. اهللا عليه وآله وسلم

يـشرب لـه وسـلم  صلى اهللا عليـه وآ   اهللارسولكان(عائشةتقول
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أيتناعنوحفصةأنا) توافقت(فواطيتعندهاوميكثزينبعندعسالً
.!)مغافريريحمنكأجدإينمغافري؟أكلت(لهفلتقلعليهادخل

الغـرية لغلبـة !! حـرام أنـه مـع ذلكمنهماوقع:تعليقاهلامشيف

لهغصمومغافري!!عظمىكبريةٌبل:أقولوانا) ةصغري(وهوالنساءعلى
!!كريهةرائحة

٢/٢٤٢ج.نـ

صواحبإنكن(عائشةيصفصلى اهللا عليه وآله وسلم       الرسول

)..يوسف

المباركةالتحريمسورةعند) ١(وقفة

-معصيتهماعلىدالمبجرده}إِن َتتُوبا إِلَى اللَِّه   {:تعاىلقوله

اهللاألمـر املخـالف املـذنب مـن إالتطلـب الوالتوبـة -وحفصةعائشة
وإِن {، عليهمـا الواجباحلقعنمالتاأي}فَقَد صغَت قُلُوبكُما  {

       رِيـلُ وِجبو الهو مـ و هـ اللَّـه ِه فَِإنَليا عرال  َتظَاهاْلمو ِمنِنيؤ الْمـ ـاِلحص   د عـئِكَـةُ ب
 ظَهِري فـاهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       الرسولعندفاعوهو}ذَلِك

. أبـداً مبثلـه يـؤتى الحبـشد جـاء تعـاىل اهللالكـن ،  نصرياًبهوكفىناصره
سى ربـه      {:تعـاىل قولـه األموروألياقترفتاليتاجلرميةِعظَملتبيان عـ
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اتٍ قَانِتَـاٍت      مِنـؤاتٍ ملِمسم كُنا مِنريا خاجأَْزو دِلَهبي أَن طَلَّقَكُن إِن
.٥/حترمي}سائِحاتٍ ثَيباتٍ وَأبَكاراتَائِباتٍ عابِداتٍ 

!!االستبدال؟فلماذاالصفاتهذهحيملنكنإن:وانتبه

َأزْواجـا  {األمـور وألي..اهللاكتابوحاشا؟!عبثالقرآنيفأم
كُنا مِنري؟}خ!!

)٢(وقفة

صغرياً-الرجسناهلنقداملؤمننيأمهاتأنجندسبقماكلمن

صـلى اهللا عليـه وآلـه        حممدآللخمصوصةالتطهريفآيةوبذلك-كبرياًاو
. كثريابنادعىكماالوسلم 

)٨(هامش
آيـة خبـصوص ١١ص) الفـصل القول(سفرالشيخرسالةيفجاء

:املباركةالتطهري

شـأن يفنزلـت إـا باهلتـه شاءمن-عكرمةقال-أيضاًوقال(

.)صلى اهللا عليه وآله وسلمالنيبنساء

:التعليق

قبـل ؟أوالًعكرمـة هـو مـن أعـرف أنأحببتإيناحلقيقة:أقول
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علمـاء وعنـد ،  اإلسالمدنيايفمكانتهومعرفة،  أعالهمقالتهعلىاحلكم
والتعـديل اجلـرح أئمـة ألحدالرجالعلمكتبأحدفراجعت!اإلسالم

فاملعـرو وهـو )١(الذهيبلإلمام) االعتدالميزان(كتابوهوالسنةعند
دار(االعتـدال ميـزان يفوجـدت ممـا اًبعضوإليك! البيتآلمعبتشدده

:يليما٥٧١٦برقم٩٣ص٣/ق) ةالعربيالكتبإحياء

وأما،  البخاريواعتمدهمجاعةوثّقه:عباسابنموىلعكرمة. ١
وحتايـده مالـك عنهوأعرض،   بغريهمقروناًقليالًلهوروىفتجنبهمسلم

. حديثنيأوحديثيفإال

. اًكذابيكنمل:أيوبقال، كذاب: حيىيقال.٢

اهللاعبـد بـن عليعلىدخلت: قال،  احلارثبناهللاعبدعن.٣

تتقـي أال:لـه فقلت،  احلشبابعند!! وثاقيفعكرمةفإذاعباسبنا
!!أيبعلىيكذباخلبيثهذاإنّ: قال؟اهللا

٩٤/ ٣قويف

. مةعكركذّبأنهاملسيبابنعنيروى.٤

. عكرمةيكذّبعطاء.٥

هــ مـن   ٧٤٨هـ، ت٦٧٣مشس الدين الذهيب الدمشقي الشافعي ولد : الذهيب   )١(
.عند مدرسة الصحابة) علم الرجال(ر علماء احلفاظ واحملدثني ومن كبا
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وكـف اهللاتقى) عكرمةأي(عباسابنعبدأنلو:طاووس.٦

. املطاياإليهلشدتحديثهعن

. عكرمةيكذّب:سريينبنحممد.٧

. ثقةغريوكانعكرمةرأيت:ذئبأيبابن.٨

. فيهالناسويتكلمحبديثهيحتجوليس:سعدبنحممد.٩

٩٥/ ٣قويف

. عنهيرويوال. عكرمةيذكرأنيكره:مالك.١٠

اهللاقاتلـه :قالمث،  !اسكتوا:فقالغناءصوتمسععكرمة.١١
!!إليهيعودوامل) وسليمانيونس(عنهواحملدثان!! أجادلقد

ــديأنوددت:عكرمــة.١٢ ــةبي ــأعترضحرب ــنــاف شــهدم

!!ومشاالًمييناً) احلجيقصد(املوسم

!!صلى اهللا عليه وآله وسلمحممدأمةعلىحقدهأعظمماأقول

!!كافرإالفيهما:فقالاملسجدبابعلىعكرمةوقف.١٣

صلى اهللا عليـه     حممدأمةمنالوحيداملسلمهونفسهيرى:أقول

!!وآله وسلم

، املغـرب يريـد وهـو مـصر عكرمـة قـدم :قـال بكريبنحيىي.١٤
. أخذواعنهباملغربهمالذينفاخلوارج
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وهـم (احلـروري جنـدة رأييـرى ) عكرمة(كان:املديينابن.١٥

. )اخلوارجمنفرقة
ــرىعكرمــةكــان:الــزبرييمــصعبقــال.١٦ ، اخلــوارجرأيي

!!اخلوارجرأييرىكانأنهعباسابنعلىوادعى

عليتلميذهامشيعباسابننأيروناحلديثأئمةعامة:وأقول
. عليه السالم

منفرقةوهي(. باضياًاكانعكرمة:رباحأيببنعطاءعن.١٧

. )اخلوارج
!!جوائزهمفيطلباألمراءيأيتعكرمةكان:حنبلبنأمحد.١٨
، واحـد يـومٍ يف) املعـروف الـشاعر (عزةوكثيرعكرمةمات.١٩

!!عكرمةجنازةوتركواكُثريجنازةالناسفشهد

كماعليذبتكال:بردابنملوالهقالأنه:املسيبابنعن.٢٠

عباسابنموالهعلىعكرمةكذَب!!

أئمةكتبتصفحملنأضعافهاويوجدشهادةعشرونهذه:أقول

عليـه  لعليوبغضهاخلارجيعكرمةعرفناانبعدفهل،  والتعديلاجلرح
صدقاًمنهنتوقعفهل..)الكساءأهل(عليهم السالم حممدوآللالسالم

. أِشرذابكهوبل؟الكساءألهلوإنصافاً
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٦٠

)٩(هامش
القـرآن يفاألهـل معـىن (العنـوان عنـد سـفر الشيخرسالةيفجاء

:٣/٤٦٧كثريابنتفسريمناآلتيةوالرواية١٢ص) والسنة

بـن وعمرسربةبنوحصنيأناانطلقت:قالحبانبنيزيدعن(

زيـد يـا لقيـت لقد،  حصنيقالإليهجلسنافلماأرقمبنزيدإىلمسلمة
صـلى اهللا عليـه وآلـه    اهللارسـول مـن مسعـت مازيدياحدثنا،  كثرياًاًخري

بعـض ونـسيت عهـدي وقـدم سـين كـربت لقـد أخييابن:قال،  وسلم
حـدثتكم فمـا صلى اهللا عليه وآله وسلم       اهللارسولمنأعيكنتالذي

صلى اهللا عليه    اهللارسولفيناقام:قالمثتكلّفونيهفال. الوما،  قبلوااف
اهللافحمـد ،  واملدينـة مكـة بـني ،  خماًيدعىمباء،  خطيباًيوماًوسلم  وآله  

أمـا :صلى اهللا عليه وآله وسـلم قالمث، وذكرووعظ،  عليهوأثىنتعاىل
، فأجيـب ريبرسـول يأتيينأنيوشكبشرأنافإمنا،  الناسأيهاأال،  بعد
خـذوا فونـور هـدى فيـه تعـاىل اهللاكتـاب أوهلما،   ثقلنيفيكمتاركوأنا

، فيـه ورغّبوجلعزاهللاكتابعلىفحث،  بهواستمسكوااهللابكتاب
، بـييت أهليفاهللاأذكركم،  بييتأهليفاهللاأذكركم،  بييتوأهل:قالمث

أهـل مـن هؤنـسا ألـيس ؟زيـد يـا بيتهأهلومن: حصنيلهفقال،  ثالثاً

، بعـده الصدقةحِرممنبيتهأهلولكن،  بيتهأهلمننساؤه:قال؟بيته
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٦١..................................................................................................)9(هامش

:قـال ،   عبـاس وآلجعفروآلعقيلوآلعليآلهم:قال؟ومنقال
داللـة الـشريف احلـديث ويف) نعـم قـال ؟بعـده الصدقةحِرمهؤالءكل

اهللارسولمنإقرارفهذا) بيتهأهلمننساؤهقال(جداًصرحيةواضحة
. )...صلى اهللا عليه وآله وسلم

:التوفيقاهللاومن:املناقشة

جـداً صـرحية واضـحة داللةالشريفاحلديثويف(شيخالقال.١

صلى اهللا عليه وآلـه       اهللارسولمنإقرارفهذا) بيتهأهلمننساؤهقال(
. )وسلم

صـلى   األكـرم الرسوليقرهاملالفقرةفهذه،  الشيختوهم:أقول

بـني الـشيخ فخلـط ) زيد(الصحايبقولمنهيبلاهللا عليه وآله وسلم    
. !!!القولني

٧/١٢٣جصحيحهيفمسلمأخرجهماعلىاعتمدالرجلإن.٢

!!يرضاهالماوتركيعجبهماأخذحيثأرقمبنزيدعن

يفيليــهالــذيالثــايناحلــديثيفزيــداًأن، البحــثبعــدفوجـدت 

، اهللاوأميال:قـال ) نـساؤه؟ بيتهأهلُمن(سألوهعندمانفسها١٢٣ص
أبيهـا إىلفترجعيطلقهامث،  الدهرمنالعصرالرجلمعلتكوناملرأةإن

. هـ. أ) بعدهالصدقةحرمواالذينوعصبتهأصلهبيتهأهل، وقومها
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٦٢

صـفحة يفومهـا احلـديثني لذكرمنصفاًسفرالشيخكانلو:أقول

!واحدة
الـذي والـدليل ،  يليـه الـذي والقـسم ،  هنا) ال(النفيأداةوالحظ

، )اتمععرفيف(جتاهلهميكنالقاطعدليلوهو،   الزوجةبشأنذكره
مننساؤه(األوىلالروايةاما، الصوابهيالثانيةالروايةجيعلذلككل
ألنجداًواضحفاخللل) بعدهالصدقةحرممنبيتهأهلولكنبيتهأهل

مــن، املعقــولبالــسبباملدعومــةالثانيــةالروايــةينــاقضاألولشــطرها
أنفحـتم ؟)ولكـن بيتـه أهـل مـن (يقـول ملـاذا آخرجانبومن،  جانب
املعـىن وهـو ،  بـالتعريف املعـين وهـو ،  الـصواب هـو ) لكن(بعدمايكون

. عرفاًالشرعاًاملطلوبألنه، )البيتأهل(لكلمةالشرعي
وأمـا ،  صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        األكرمبالرسولخاصةوهذه

يـالزم الـذي اخلادموحىت،  البيتأهلمنعرفاًالزوجةفإنالناسعامة

ذكـر الثانيـة الروايـة يـدعم وممـا ،   البيـت أهـل علـى حمـسوب فهوالبيت
سى ربـه إِن طَلَّقَُكـن       {تعاىلقولههو،  للطالق) زيد(الصحايب عـ{

اهللامبـشيئة ومرتبطةترجيأداةهي) عسى(و،  الطالقإمكانيةإىلإشارة
!!فافهم) ربهعسى(بقولهتعاىل

١٥-١٣صالكـرمي القـرآن مـن بآيـات سفرالشيخاستشهد.٣
ساِء             {مثـل رسالتهمن النـ ٍد ِمـن كََأحـ تُنلَـس بِـيالن اءـا نِـسفطبعـاً }..ي
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٦٣..................................................................................................)9(هامش

الكـرمي الـنص ولكـن ، الزوجـات مبعـىن هناوالنساء،  حبقهنالكرميةاآلية
فاطمـة الكرميـة ابنتـه فقـط املقـصود هنـا املباركـة املباهلةآيةيف)ونسائنا(

كمـا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم    زوجاتهالحصراًعليها السالم الزهراء
. للمباهلةالدعوةعندالفرقمجيعمنالقبلةألهلمعلومهو

صلى اهللا عليـه وآلـه     هءونساشيء)عليهم السالم البيتأهل(إن
يفبينـاه مابدليلآخرشيء}...يا نِـساء النبِـي   {الكرميالنصيفوسلم  

يفموثّـق هـو كمـا ) زيد(الصحايبقولعلىاعتماداًالسابقة) ٢(لفقرةا

. الثانيةروايتهيفالبخاريصحيح

قَاَلــت مــا جــزاء مــن أَراد بَِأهِلــك  {الــشريفةاآليــةالــشيخذكــرمث
. مصرعزيززوجةهواملعيننأالداللةفواضح٢٥/يوسف}...سوءا

قـصة يف٢٩/قـصص }...ألَهلِهِ امكُثُوا  فَقَالَ{الشريفةواآلية
. حصراًوأوالدهزوجتههواملقصودنأموسى

عامـة فهـي ١٠/طه}...ِةوْأمر َأهلَك بِالـصال   {الشريفةواآلية

ــل ــذااألهـ ــةوكـ ــةاآليـ ــسكُم      {الكرميـ ــوا أَنْفـُ ــوا قـُ نـآَم ــا الَّـــذِين هـــا أَي يـ
 ِلـيكُمَأهَلـى         {الكرميةاآليةأما. ٦/حترمي}...وع لُّكُـمـْل أَده فََقالَـت

  كْفُلُونَهٍت ييلِ بعليهـا الـسالم   والدتههنافمعلوم١٢/قصص}...أَه

. زوجتهوليستبهوتتكفلسترضعه
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٦٤

هامشيفذلكبيناوقد-واحدواللفظ-متباينةاملعايننأفترى

:نقول) ٥(اهلامشيفبيناماعلىوللتأكيد) ٥(

َفقَـالَ    ...{: عليه الـسالم  موسىلسانعلىاملباركةطهسورةيف
١٠/طه}...ألَهلِهِ امكُثُوا إِنِّي آنَست نَارا

. )حصراً(وأوالدهزوجتههماملقصودنأتامبشكلفواضح

طهسورةمن٢٩/اآليةيفبينما

ــي { ــن أَهلـِ ــرا مـِ ــي وزِيـ ــلْ لـِ عـاجــا}و ــةالفهنـ األوالدوالالزوجـ

!!الكرميالقرآنمنهذا، خمتلفني) أهلني(وجودالحظ. )حتماً(

معـىن -يفهـم الأنتعمـد ولعلّـه -يفهمملسفرفالشيخوبذلك

وأهلشيءصلى اهللا عليه وآله وسلم       هؤفنساعليهم السالم البيتأهل
. آخرشيءعليهم السالمبيته

وغـريه البخاريحصحيعلىواعتماداً-تفصيالً-سنوضحكما

. اهللاشاءإنالالحقةالبحوثيفكتبهممن

) ١٠(هامش
:يليما١٥صسفرشيخرسالةيفجاء

وفاطمـة علـي ) البيتأهل(بـاملرادنإويقولالبعضيعترضقد(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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وقـال ) الـرجس عنكنليذهب(يقلملتعاىلاهللاألنبعدمهامنوذريتما
.)التذكريبصيغة) عنكم(

كتابـه يفالـدهلوي ذكـره مـا علىباعتمادهذلكعنبجييبدأمث

ــة( ــينالتحف ــشريةاألث ــثحــول١٥١-١٥٠ص) ع ــذكريالتأني يفوالت
ــةىلإواســتند، اللغــة ــهِ   {:الكرميــةاآلي ــةُ اللَّ محــرِ اللَّــهِ ر أَم مِــن ــبِني جأَتَع

      جِيـدم مِيــدح تِ إِنَّـه يـلَ الْب أَهـ كُمي ه علـَ قولــهوأن، ٧٣/هـود }وبركَاتـُ
تذكريصيغةباعتبارها}يا َأيها الناس{أو}يا َأيها الَِّذين آَمنوا{تعاىل

. والنساءالرجالبهواملراد

، اًصـائب االعتـراض نرىفإنا،  )البعضيعترضقد(قوله:فأقول
٣،  ٢وقفـة يفسـترى كمـا ،  صـحيح تعليلـه ) عنكن(بدل) عنكم(وإنّ

مبقـدار شـك يعتريـه الالعربيةباللغةبسيطولوإملاملهمنكلو،  الحقاً
يــتغريالاألحــزابســورةمــن٣٤-٢٨مــناآليــاتســياقأنيفذرة

شــريفةآيــاتســبعفهــي، فقــط) الــتطهريآيــة(رفــعبعــدمطلقــاًمعناهــا
ظهـرت وقـد ،  صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        نساؤههو،  واحدموضوعها

-مثـل لألنوثـة املؤشرةللكلماتإضافةً،  لتمامبامرة) ٢٢(النسوةنون
-صـاحلاً تعمل-هلايضاعف-النيبنساءيا-للمحسنات-أزواجك

.....هلاوأعتدنا-أجرها-نؤا
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٦٦

لـزمن مغـاير فرتوهلامن مث و،  عنهاالتطهريآيةشذوذحيتمهذاكل

يف، علـيهم الـسالم  الكـساء ألهـل خمـصوصة نزلتوهي،  السورةنزول
صـلى اهللا عليـه وآلـه        الرسـول دعـاء بعـد ،  معـني مكانيف،  معينةساعٍة

. الحقاًسترىكما-وسلم 

)١(وقفة

اآليـات هذهثنايابني) املباركةالتطهريآية(تعاىلاهللاجعلملاذاأما
منآيةًتكونكي-أعلمواهللا-رمبااهللاأرادهافلعلٍة،   ؟السبعالشريفة

!!نيصنفالناسلينقسم)١(املتشااتاآليات

البيـت أهـل أعطـى مـن هـو فـاألول ،   خاسرواآلخرناٍجأحدمها
ضـل واآلخـر ،  هلـم تعـاىل اهللاأرادكمـا وقـدرهم حقهـم عليهم السالم 

. تعاىلاهللايريدهمامعيستقيمالمبابتشبثهالسبيلسواء

اخلليفـة زمـن القـرآن مجعوايومهناحشرتالشريفةاآليةلعلأو
العنيــفالتهديــدهلجــةلتخفيــفوأيــضاًاآليــةغــرضلتــضييع، الثالــث

. صلى اهللا عليه وآله وسلمالنيبلنساءاملوجهة

إمنـا أنـزل   : أيوب حيدث عن عكرمة، قـال  : ٣/٩٤ميزان االعتدال للذهيب ق )١(
مـا أسـوأها مـن عبارة،بـل     ) : محاد بـن زيـد   (اهللا متشابه القرآن ليضل به، قال       

. ـه. أخبثها، بل أنزله ليهدي به، وليضل به الفاسقني أ
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)٢(وقفة

:يليما١٧-١٦ص) الفصلالقول(رسالتهيفجاء

صلى اهللا عليه    النيبخرج:قالتعائشةأن،  مسلمصحيحففي(
علـي بـن احلـسن فجـاء ،  أسـود شـعر منمرطوعليه،  غداةوآله وسلم   

جـاء مث،  فأدخلـها فاطمـة جاءتمث،  معهفدخلاحلسنيجاءمث،  فأدخله
ْذهِب     {صلى اهللا عليه وآله وسلم    قالمث،  فأدخلهعلي لِيـ اللَّـه رِيـدا ي إِنَّمـ

. }عنكُم الرجس َأهلَ الْبيتِ ويَطهركُم َتطِْهريا

صلى اهللا عليـه وآلـه       اهللارسولأننرى،  الشريفاحلديثهذايف

الواحـد -)١(مقـصودة جتميـع عمليةوهي،  فيهلبسالبفعلقاموسلم  
صـلى اهللا عليـه وآلـه        ربـط مث،  املبـارك بالكـساء جللـهم مث-اآلخربعد

إِنَّما يِريد اللَّه   {تعاىلاهللابقول-فاصلةبالمباشرة-الفعلهذاوسلم  
سجالر كُمنع ْذهِبالِيَتطِْهري كُمرَطهيتِ ويلَ الْبَأه{ .

واخلـصوصية التوأميـة علـى دليلالكرميةاآليةوصريحالفعلهذا

-شـرعاً عليهم الـسالم  البيتأهلمنفهوالكساءدخلفمن،  املباركة

ــذهيب ج )١( ــلمة  ٢/٤١٦تلخــيص ال ــن أم س ــت  يف-ع ــييت نزل ــتطهري (ب ــة ال ، )آي
ــت ــسن     : وقال ــة واحل ــي وفاطم ــه وســلم إىل عل ــه وآل فأرســل صــلى اهللا علي
.)اللهم هؤالء أهل بييت(ساء فقال وجللهم بالك.. واحلسني
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٦٨

ال-عنـهم الـرجس بـذهاب املعنيـون همواخلمسة-العرفحبسابال
. واألقاربالزوجاتمنغريهم

)٣(وقفة

منـها ،   املنحـى ذاالرواياتمنالكثريسفرشيخأمهلقد:أقول
، )رض(سـلمة أماملـؤمنني أمعـن ٩/٣٤جسننهيفالترمذيأخرجهما

اًوعليـ واحلـسني احلـسن صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم           الـنيب جللأنبعد
اللـهم :صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    قـال ، كساًءعليهم السالم وفاطمة

أمقالت، تطهرياًوطهرهمالرجسعنهمأذهب، وحاميتبييتأهلالءهؤ
صـلى اهللا عليـه وآلـه        :قـال ؟اهللارسـول يـا معهـم وأنـا :)رض(سلمة
. ه. أخريإىلإنك:وسلم

أهـل هـؤالء اللهم(:صلى اهللا عليه وآله وسلم     لقولهاالنتباهمع

) رض(ســلمةأماملــؤمننيأمأنالعلــممــع، وختصيــصاحــصراً)١()بــييت
إنـك :وكرمـه وعنايتـه بلطفهأجاابعد،  الكساءيفالدخولمنمنعت

صـلى اهللا عليـه وآلـه        قولـه مغـزى عليهـا اهللارضـوان ففهمت،  خريإىل
-غريهـم البـالتكرمي خمـصوصون تعـاىل اهللابـأمر أـم باعتبـار ،  وسلم
. عقلهالرجاحةوذلك

.بصحة احلديث٢/٤١٦اعترف الذهيب يف تلخيصه ج)١(
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٦٩.................................................................................................)10(هامش

أهــلمرتبــةدونولكـن ، فــضلفلــهمؤمنـة أوآخــرمــؤمنوكـل 

. اليقنيوجهعلىعليهم السالمالكساء

سـلمة أمعنالبيهقييروي،  )الفصلالقول(من١٧صيفبينما

صـلى اهللا عليـه وآلـه        قـال ؟البيـت أهـل مـن أنـا أمـا :قالـت إا) ض(
. اهللاشاءإنبلى:وسلم

صـلى   قولهعند؟الكساءحتتمجلتهميفيدخلهالَمفِلم:فنقول

أوأشـخاص سـتة يتحمـل الالكـساء نأال،  )بلـى (اهللا عليه وآله وسلم     
. واالحنرافالزللمنباهللانستغيثلصغرهأكثر

صـلى اهللا   األكـرم النيبأن،  املسلمنيطوائفمجيععندمعلوم.١

أمسواء،  املباركالكساءداخلزوجاتهمنأياًيدخلملعليه وآله وسلم    
علـى منـهن أيتعتـرض ومل،  زوجاتهمنأياًأوعائشةأو) رض(سلمة
. ذلك

هـؤالء بتمييـز ،  وأمـره تعاىلاهللامنبالغةوحكمةجليوالغرض

. عليهماهللاصلواتنياملكرم) اخلمسة(املقدسةالذوات

جبمعهمعبثاًصلى اهللا عليه وآله وسلم   اهللارسولعمليكنفلم

األمـة لتعـي بل!! الشمسرحمنوقايةأوبردمنخوفاً!! الكساءحتت
. )بييتأهلهؤالءاللهم(الشريفوقولهالتطهريآيةأمسعهمأنبعدشأم
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٧٠

ملاهللاأمـر وأن-املطلـق الـتطهري عدم-!!شبهةيثريقائلرب.٢

:تعاىلبقولهالكرميالقرآنمنذلكوجواب! !فعالًليتميكن

} ِريدا يالٌ ِلمفَع كبر املبالغـة لـصيغة وانتبـه ، ١٠٧/ هود}ِإن

!!)فعال(

}ِريدا يلُ مفْعي اللَّه ١٤/ حج}إِن

}ِريدا يم كُمحي اللَّه ١/مائدة}إِن

) أرادالـذي بـه أصـاب إالشـيئاً يـرد ملاهللاإن(عبـاس ابـن وعن

. ٣/١٨٤جالبخاري

وبعـد ساءالكـ دخلواماذا؟مث؟وإذا:يقول،  !الناسمنفريق.٣

الواســعةوالفتوحــاتالــصحابةبطــوالتيــذكرمث، !!خرجــواحلظــات
. باهللاإالقوةوالحولوال...والغنائم

رانبـل (والعقيـدة الفكـر ضـحالة وهـذه ! بعينـه الـسفه هذاأقول

صـلى   اهللارسـول مـن وتوضـيح مقدسإجراءفهذاوإال،  )قلومعلى
صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     آلـه ةمرتللتبيان، ألمتهاهللا عليه وآله وسلم     

التجاهل؟هذامنالنتيجةما...أمتهعلىوحقوقهم

كـل يفوشـيعتهم صلى اهللا عليه وآله وسلم       حممدآلحماربةطبعاً

حممـد أمـة علـى مـرت الـيت الفظـائع بكليشهدوالتاريخ،  ومكانزمان
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٧١.................................................................................................)10(هامش

حممـد آلقـائم ظهـور يـوم إىلوتـستمر بـل ،  صلى اهللا عليه وآله وسلم    
الـصواب علـى األمـور ستـستقيم فعنـدها ، صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    

. والصالح

أخرجهـــاروايـــة٢٠علـــىتزيـــدالكـــساءحـــديثروايـــات.٤

إحيـاء مؤسـسة ٢٨-٧ص/٢ق/١ج) العقـدين جـواهر (يفالسمهودي
. العراقيةاألوقافوزارة-اإلسالميالتراث

أهــل(املباركــةسةاخلمــبالــذواتاخلاصــةاملباركــةالــتطهريآيــة.٥

قوالً(، متاماالرجسمنيطهرهمأناهللاشاءقد، عليهم السالم)الكساء
ويطهركم(ذلكعلىتؤكدواآلية،  )وباطناًظاهراً،  وكبرياًصغرياً،  وفعالً
يناهلـا ال،  هلـم تعـاىل اهللامنكرامةوتلك،  املؤكدالتأكيدحيث،  )تطهرياً

حليلتهكانتولومقربةصحابيةالو، هامشياًكانولومقربصحايبأي
...فافهماحلصرتفيد)إمنا(و، هامشيةأو

ــةمــن.٦ ، املطلــقاإلميــانوذوأــماتــضح، املباركــةالــتطهريآي

بـدرجات الـرجس نـاهلم فقـد ،   اًمطلقـ إميـام ليساملؤمننيمنوغريهم
ى الَّـذِين ال  كَـذَلِك يجعـُل اللَّـه الـرجس علَـ       {:تعاىلقولهمن،  متباينة

 ون ِمنـؤولــيس. !املطلـق اإلميــانيؤمنـون الالــذينأي١٢٥/أنعـام }ي
. نيالكافرهنااملقصود
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٧٢

اجلهـل نـاهلم املـؤمنني وبـاقي . التـام والعقـل النـهى أهـل وهم.٧

لُ  {تعـاىل قولـه مـن العقـل متـام يعقلـون الأي. متباينةبدرجات عـجيو
. ١٠٠/يونس}يعقِلُونالرجس عَلى الَّذِين ال 

. مـا بـشكل الـرجس مـسهم قدالكساءأهلأنادعىفمن.٨

ألنـه . صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        األكـرم الرسـول كرامـة مسفقد
مــسهفقـد مــسهمفمـا ، البيـت أهــلرأسوهـو الكــساءأهـل عظـيم 

. صحيحوالعكس

مـن ،  )الـشاكرون (وهـم ،  بفـضله علـيهم اهللامـن الذينوهم.٩
وَكذَلِك َفتَنا بعضَهم ِببعضٍ ِليُقولُوا َأهؤالءِ من اللَّه علَيهِم {:تعاىللهقو

اكِِرينِبالش َلمبِأَع اللَّه سا أََليِننيب ٥٣/أنعام}مِن .

أَم يحسدون الناس علَى ما   {:تعاىلبقوله،  احملسودونوهم.١٠
 اللَّــه مَآتَـاه   مــاهنآَتَيــةَ والْحِكْمو الْكِتَــاب اهِيمــرا آلَ إِب نـآَتَي فَــضْلِهِ فَقَــد مِــن

) الناس(استبدالبعدجيداًاآليةيفومتعن،  ٥٤/النساء}ملْكًا عظِيما 

نإأي، متاماًاملعىناستقامةسترى)صلى اهللا عليه وآله وسلمحممدآل(بـ
) النـاس (،  )هـؤالء (أنوضـوح بكـل تعنيـان تنيالسابقالكرميتنياآليتني
. )صلى اهللا عليه وآله وسلمحممدآل(هوواحدمعنامها

بـأمر صلى اهللا عليه وآله وسـلم        الرسولدعاهمالذينوهم.١١
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٧٣.................................................................................................)10(هامش

َفمـن حاجـك ِفيـهِ مِـن      {الكـرمي القـرآن بـنص ،  املباركاملباهلةيوماهللا
قُلْ تَعالَوا نَدع أَبناءنَا وأَبناءكُم ونِساءنَا ونِساءكُم بعِد ما جاءكَ مِن الْعِلِْم َف

لَى اْلكَاذِبِنيةَ اللَّهِ عنلْ لَععجتَهِْل فَننَب ثُم كُمأَنْفُسا ونأَنْفُسعمرانآل}و
/٦١ .

أن-صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم حممــدأمــةباتفــاق-ومعلــوم
ــدعوين ــمامل ــيه ــةعل ــسالم واحلــسنيواحلــسنوفاطم ــيهم ال ال-عل

تـرى وبذلك،  وعترتهصلى اهللا عليه وآله وسلم       حممدآلوهم-غريهم

:أن-سبقملاإضافة-التاليةالرصينةاملعادلة

) ٥٣/أنعـام  (هؤالء ≡أهل املباهلة   ≡أهل الكساء    ≡البيتأهل
ــه صــلى آل حممــد≡) ٥٤/النــساء (النــاس احملــسودون≡ اهللا عليــه وآل

. وسلم

عليهم البيتأهلأننثبتكيف! !مثالًيتساءلالبعضلعل.١٢
صحيحيفجاء:فنقول، صلى اهللا عليه وآله وسلم     حممدآلهمالسالم

صلى اهللا عليه وآلـه      اهللارسولالصحايبسألعندما،  ٢/٣٩جالبخاري
آلـه  صـلى اهللا عليـه و      قـال ؟البيـت أهـل علـيكم الـصالة كيـف ،  وسلم
. )...حممدوآلحممدعلىصلاللهمقولوا:وسلم

أهـل علـيكم (بقولـه الـصالة عـن سـأل الـصحايب أنهنانالحظ
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٧٤

احملـال ومـن ، الطاهرةوعترتهصلى اهللا عليه وآله وسلم      النيبأي) البيت
. )عليكم(بقرينةحممدأمةيقصد

صـلى   جوابـه فكـان ،  )البيتأهل(كلمةسؤالهيفالصحايبوذكر

-اليقنيوجهعلى-يعينفهذا،  )حممدآل(بقوله،  عليه وآله وسلم   اهللا
بالصالةاملعنيونصلى اهللا عليه وآله وسلم )حممدآلهمالبيتأهل(أن

، آخـر بـشيء واجلـواب بـشيء السؤاللكان،  ذلكغريكانولو،  عليهم
ــه وآلــه وســلم اهللارســولوحاشــى ــاءســيدوهــو، صــلى اهللا علي البلغ

متفـق ) الكلـم جوامـع أوتيت(الشريفلقوله،  اإلطالقعلىمنيواملتكل
. عليه

ــةتــصحأعــاله، الــشريفاحلــديثعلــىاعتمــاداًوبــذلك املعادل

الـشريف احلـديث يفتناقضبوجودأقرفقدذلكغريادعىومن،  أعاله
. واجلوابالسؤالبني

.)بييتأهلهؤالءاللهم()١(الشريفاحلديث

يفعليـــه الـــسالمعلـــيفــضائل بـــابيف،مـــسلماإلمــام روى
عن، صحيحهيفوالترمذي،  )العلويةاخلصائص(يفوالنسائي،  صحيحه

ربِّ هؤالء  (رة هي   عباواعترف بصحته، وال   ٣/١٠٨ذكره الذهيب يف تلخيصه ج     )١(
.)أهلُ بييت
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٧٥.................................................................................................)10(هامش

-وقـاص أيببـن سـعد معاويـة أمـر :قالوقاصأيببنسعدبنعامر
أبــاتــسبأنمنعـك مــا:لـه فقــالفـامتنع -عليـه الــسالم علــيبلعـن 

صـلى   اهللارسـول لـه قاهلنثالثاً،  ذكرتماأما:)سعد(فقال!! تراب؟
إيلأحـب منـهن واحدةيلتكونوألن،  أسبهفلن،  اهللا عليه وآله وسلم   

لـه يقـول ، صلى اهللا عليه وآله وسـلم   اهللارسولمسعت،  النعمحمرمن
النــساءمــعخلّفــتيناهللارســوليــا:فقــالمغازيــهبعــضيفخلّفــهوقــد

أنترضىأما:صلى اهللا عليه وآله وسلم اهللارسوللهفقال؟والصبيان
يقـول ومسعتـه ،  بعـدي نيبالأنهإال،  موسىمنهارونمبرتلةمينتكون
اُهللاوحيبــه، ورســولَهاَهللاحيـبّ رجــالً) غـداً (الرايــةألعطـني ، خيــربيـوم 

يلادعـوا :صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      فقال،  هلافتطاولناقال،  ورسولُه

، عليـه اهللاففـتح ،  إليـه لرايـة اودفـع ،  عينيهيففبصقأرمدبهفأُيت،  علياً
:قـال }...َفقُْل تَعالَوا َندع أَبناءَنا وأَبناءكُم   {اآليةهذهنزلتوملا) قال(

، وحـسيناً وحسناًوفاطمةعلياًصلى اهللا عليه وآله وسلم       اهللارسولدعا
. هـ. أ) أهليهؤالءاللهم(صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال

! !نــسوةتــسعصــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم اهللالرســولأنِعلمـاً 

. اآليةنزولساعة
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٧٦

)١١(هامش
عائــشةأنمــسلمصــحيحففــي[الرســالةمــن١٢-١١صيف

بـن احلـسن فجـاء ،  أسـود شعرمنمرطوعليهغداةالنيبخرج(:قالت
جاءمثفأدخلهافاطمةجاءتمثمعهفدخلاحلسنيجاءمث، فأدخلهعلي
تِ        {:لقامثفأدخلهعلي يـلَ الْبأَه سجالر كُمنع ْذهِبلِي اللَّه رِيدا يإِنَّم

. مسلمرواه] }ويطَهركُم تَْطهِريا

هلمصلى اهللا عليه وآله وسلم النيبمندعوةفهذه(:القرطيبقال

. )األزواجاخوطباليتاآليةيفيدخلهمأنأحب، اآليةنزولبعد

:التوفيقاهللاومنأقول

اىلعلـيهم الـسالم    البيـت أهـل دخـول بوضوحتنصالرواية.١

رسـول تـال الكـساء حتـت استقرارهموبعد،  اآلخربعدالواحد،  الكساء
. مباشرةًاملباركةالتطهريآيةصلى اهللا عليه وآله وسلم اهللا

يثبـت وهـذا ،   اآليةنزولبعدالكساءدخوهلمالقرطيبيدعيبينما

!!هئإدعاافت

دعواهعلىبدليليأتمل) األزواجاخوطباليتاآلية(قوله.٢
الـسابقة بالروايـة ثبتحيثبالعكسبل! !نالكرميةاآليةباختصاص

اآليــةتــالمثالكــساءأدخلــهمصــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم الرســولنأ
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٧٧.................................................................................................)11(هامش

جللــهمأنبعــد٢/٤١٦جالــذهيبتلخــيصويف، )الــتطهريآيــة(الكرميــة
. )بييتأهلهؤالءاللهم(صلى اهللا عليه وآله وسلم قالبالكساء

ينطـق ومـا (. حقصلى اهللا عليه وآله وسلم       منهونطٍقفعٍلفكل

)اهلوىعن

. ٣٦٢٩برقم١٠/٧٩/ العلمباب/ داودأبوأخرج

. ٢/٢٠٧، ٢/١٦٢سننهيفأمحد

٤٩٠برقم١/١٠٣، املقدمة/ الدارمي

صـلى اهللا    والرسولالعاصبنعمروبناهللاعبدبنيحواريةمن

صـلى اهللا عليـه وآلـه        قـال ،  منـه يـسمع مـا كـل حول،  عليه وآله وسلم  
صــلى اهللا عليــه وآلــه قــالوالغــضب؟الرضــايف:قــال، نعــم:وســلم
. حقاًإالأقولالفإيننعم:وسلم

هــنصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     الـنيب نـساء أنالقـرطيب دعـ .٣

، !!تبعـاً علـيهم الـسالم    الكـساء أهلوجعل. !!)ريالتطهآية(يفاألصل
صـلى اهللا عليـه وآلـه        ورسـوله تعـاىل اهللاعندهممقاماِت،  متاماًيعلموهو

صلى  اهللارسولنفسهوالكرميالقرآنبنصعليه السالم فعلي،  وسلم
صـلى اهللا عليـه وآلـه    الـنيب عنحكايةتعاىللقوله،  اهللا عليه وآله وسلم   
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٧٨

فيوجـد ،  عليها الـسالم  فاطمةمقامومعلوم،  )وأنفسكموأنفسنا(وسلم  
هـذه نـساء سـيدة فاطمة(مهاالبخاريصحيحيفشريفنيحلديثنينصان
مهـا (عليهمـا الـسالم   واحلـسنان ) اجلنـة أهـل نساءسيدةفاطمة(و) األمة

. )!تبعاً(القرطيبجعلهاالطاهرةالعترةهذهكلُّ، )الدنيامنرحيانتاي

صـلى اهللا عليـه      الـنيب لنـساء كرامـةً هي،  التطهريآيةعدوالقرطيب
أهـل بإحلاقباهلوىصلى اهللا عليه وآله وسلم     النيباممث،  !وآله وسلم 

أحـب (قولـه بقرينة! !التطهريبآيةونطقالكساءحتتفجمعهم! نبيته

!!والشطط؟اهلراءهذاما، )يدخلهمأن

حمتــاجونوآلــه وســلم صــلى اهللا عليــهحممــدآلأنيعقــلوهــل
العلـم متـام يعلـم وهـو !؟صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         النيبنساءلكرامة

، الكـرمي القرآنبنصصلى اهللا عليه وآله وسلم        النيبنساءبعضعثرات
صـلى اهللا عليـه وآلـه    اهللارسـول أغـضبت طاملـا الـيت ،  الرذيلةومواقفهن

ــائرأوصــغائر-الــذنوبأنيعلــموالكــل، !!وســلم أوجــههــي-كب
بنفسكواحكم) ٧(هامشراجع،  هلن؟التطهريفأينللرجسومصاديق

سـلمة أمدخـول منـع ننـسى وال! !كلـها الاملرةاحلقيقةبعضسترى-
. الكساءإىل) رض(
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٧٩.................................................................................................)12(هامش

)١٢(هامش
) الفصلالقول(من١٨صيف-أ

اًعليـ البيـت أهل) عنكم(مناملقصودكانلواعلماملسلمأخي(
صـلى اهللا عليـه وآلـه       حممـد بنـت فاطمـة فـإن ،  فقـط لـذكور امنوذريته

...البيـت أهـل مـن ليـست فإـا وبالتـايل ،  اخلطـاب يفداخلةغريوسلم  
.)...باإلمجاعمردودبعيدوهذا

) عنكم(مناملقصودإنقالالذيهومنالشيخيذكرمل:أقولو

، لهمعىنالوتطبيل،  شططكالمفهذا؟البيتأهلمنفقطالذكورهم
الكــساءبأهــلواحـد رأيهلــمعلــيهم الـسالم البيـت أهــلمـذهب ألن

اهللاصلوات) واحلسنيواحلسنوفاطمةوعليحممد(هم،  عليهم السالم 
. )عنكم(ميقصدالذينهمأمجعنيعليهم

، البخـاري صـحيح يفشـريفني حلديثنيروايتنيذكراملناسبومن

عليهـا  لفاطمـة وآلـه وسـلم     صـلى اهللا عليـه       الـنيب قـال ،  مسلموصحيح
صلى اهللا   وقال،  ٢/٢٨٣البخاري) يبحلاقاًبييتأهلأولوإنك(السالم

ــه وســلم   ــسائهعليــه وآل ــاًإيبأســرعكن(لن ــداًأطــولُكنِلحاق مــسلم) ي
أثـر ال،  التعـبريين بـني الفـرق وضـوح بكلسترى١٠١برقم٤/١٩٠٧

!!!الثايناحلديثيفالبيتأهللكلمة
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٨٠

:١٣صيفثهحبيفجاء-ب

وإليـك الزوجة) األهل(بـاملرادأنالكرميالقرآنيفكثريةواألدلة(

.)...األدلة

. الكرميالقرآنمنالشريفةاآلياتذكريسردبدأمث

أسألكلكين،  وواضحمعلومهومبانفسكأتعبتقد:لهوأقول
ــي واجعــلْ ِلــي وزِيــرا ِمــن َأ {الكرميــةاآليــةيفقولــكمــاببــساطة ) ٢٩(هلِ

) ٥(هـامش مراجعةواألفضلالزوجة؟هنااألهلفهل}هارون َأخِي 

. ظرفهاحسبمتعددةمعاٍنهلاالكلمةأنليتبني

لـنالحظ التـاليتني الـشريفتني اآليـتني ذكرجداًالطريفومن-جـ
. بينهماالربط

ا ل      ...{تعاىلقوله.١ ُقْلنـ م جدوا آل    ْلمالثـُ ئَِكـِة اسـموا إِّال   ددجَفـس
اجِِدينالس مِن كُني َلم ِليس١١/ األعراف}إِب .

امرَأتَه َقدرنَا إِنَّها َلمِـن  إِّال) ٥٩(آلَ لُوٍط إِنَّا لَمنجوهم أَجمعِني     إِّال{.٢
٥٩/حجر}الَْغابِِرين .

دخـل افمـ ،  آلدمللـسجود للمالئكـة موجـه األمراألوىلاآليةيف

شـاء ملـا عاشـرهم بلإليهمينتمياللكنه، عليهمحمسوبإنه،  ؟إبليس
. الزمنمناهللا
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٨١.................................................................................................)12(هامش

زوجتـه لكن،  أمجعنيلوطآلأجنىتعاىلاهللافإنالثانيةاآليةويف

. النجاةمنمستثناة)املعاشرةحبكم(اآللعلىاحملسوبة

}ينــاهم بِــسحٍرآلَ ُلــوطٍ نَجالِّإ...{الكرميــةلآليــةاالنتبــاهوأرجــو
. ٣٤/قمر

عليـه الـسالم   لـوط لزوجةذكروالناجونكلهم)لوطآل(الحظ

!!!فتمعنهنا

األخــريةالــسطوريف٢٢ص) الفــصلالقــول(رســالتهيفجــاء-د

صـلى اهللا عليـه      حممدأتباعمنجعلناالذيالعاملنيربهللافحمداً(قوله
.)..وآله وسلم

آلأنإلثبـات شـيء بكلتشبث،   )كراستهيف(الرجلإن:أقول

يفيتجــرأملذلـك ومـع ، أتباعـه هـم صـلى اهللا عليـه وآلـه وســلم    حممـد 
صـلى اهللا    حممـد آلمـن جعلناالذيهللاحلمد(يقولأناألخريةسطوره

، !ورطـة بعـدها مـا ،  ورطـة يفسـيوقعه ذلـك ألن) ...عليه وآلـه وسـلم    
باهلـذيان سـيتهمه قولـه يقـرأ مـن ألن،  خجـل بعدهماخجالًُ وسيخجله

، األصـيل املرهـف الـديين واحلـس ،  الـسليمة بالفطرةعرفملا،  والشطط
صلى  حممدآلأنمن،  صلى اهللا عليه وآله وسلم     الرسولعنثبتوما

، املباركـة الـتطهري آيـة واهـل املباركالكساءأهلهماهللا عليه وآله وسلم  
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٨٢

، ى اهللا عليه وآله وسـلم   صل حممدأتباعال،  املباركةاملباهلةآيةأهلوهم
. ودبهبمنأوكل

:طريفة

بعضوبوجود-اجلامعيةاملرحلة-السابقةاأليامأحديفصادف

الرسـول يصنعململاذا:متسائالًالظرفاءأحدقالأنواألصدقاءاملعارف
سبقمنفيهيدخلمث،  الكساءمنأكربخيمةصلى اهللا عليه وآله وسلم      

مـشكلة فـال وبـذلك ؟التسعةهءنسامعهمويدخلتعاىلاهللابأمرتكرميه
!!!باألساس

أمـر كـل فـوق تعـاىل اهللاأمـر أنفاتـه قدالشابهذالعل:أقول

يكـرم أوعمـالً يعمـل أنصلى اهللا عليه وآله وسلم     اهللارسولوحاشى
أوأحـداً هـدد لـو كمـا -! وباستحقاق-وأمرهتعاىلاهللابعلمإالأحداً

وعنـد -الـيقني وجهعلى-! وباستحقاقوأمرهاهللافبعلمهعليغضب
ذكرنا،  حقاًإالصلى اهللا عليه وآله وسلم       النيبيقولالوالغضبالرضا

إنالـدليل جتد) ١(فقرة) ١١(هامشراجعسبقفيماالشريفاحلديث
. تعاىلاهللاشاء
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٨٣

وفكرتأملوقفات

األوىلالوقفة
صـلى اهللا عليـه وآلـه        األمنيالصادقاديثألحالساميةاملعاينمع

املطبـوع الـذهيب اإلمـام وتلخـيص البخـاري صـحيح مناملنقولة،  وسلم
تـشددمها مقـدار للجميـع ومعلـوم ،  النيـسابوري احلاكممستدركامش

وسـنتناول صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          حممدآلفضائلمنيرويانفيما
اهللاصلواتالكساءأهِلقدرنميزل-بصحتهااعترافهمبعد-منهاشيئاً

بينـا الـاليت صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          النيبنساءعنومتييزهم،  عليهم
:ومنهاسبقفيماسلوكهنبعض

حبـك أشـد ما(لهقيلوقدعليه السالم احملمديسلمانعن.١
مـن (يقـول صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          اهللارسولمسعت:قال!) لعلي
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٨٤

الـذهيب تلخـيص ) أبغـضين فقـد عليـاً أبغـض ومنأحبينقدفً علياأحب
. ٣/١٣٠ج

جـاء مـا :يقـول حنبـل بـن أمحـد مسعتمنصوربنحممدقال.٢

ــنألحــٍد ــصحابةم ــنال ــضائلم ــاالف ــيجــاءم ــذهيبتلخــيص. لعل ال
. ٣/١٠٧ج

صـلى اهللا عليـه وآلـه    النيبقال،  ٢/٥٦جالبخاريصحيحمن.٣

أقـضانا (عمـر قولة٣/٩٩جيفوجاء)قضاًءأحسنكمخريكمإن(وسلم  
الـشريف احلـديث شـرط حتققمناألمرفلزم،  منهاعترافوهو،  )علي

يفجـاء وكمـا ،  منـازع بـال األصـحاب خـري عليه الـسالم  علياًنأأعاله
أقـضى إن(نتحـدث كنـا :قـال اهللاعبـد عـن ٣/١٣٥جالذهيبتلخيص

. )طالبأيببنعلياملدينةأهل

صـلى   اهللارسـول قال:قالعليه السالم مدياحملسلمانعن.٤
علـي (إسـالماً أولكـم احلوضعلىوارداًأولكم(:اهللا عليه وآله وسلم  

٣/١٣٦جالذهيبتلخيص. )طالبأيببن

صـلى اهللا عليـه     الـنيب قـال ٣/٢٦٥جالبخاريصحيحيفجاء.٥
مايريبينمينبضعةهيفإمنا(-عليها السالم فاطمةبشأن-وآله وسلم   

فاطمـة (٢/٣٠١جالبخـاري صـحيح يفوجـاء ) آذاهـا مـا ويـؤذيين أراا
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٨٥..............................................................................................األولىالوقفۀ

أغـضبها فمـن مـين بـضعة فاطمـة (٢/٣٠٢جويف) اجلنةأهلنساءسيدة
. )أغضبين

أن،  الـيقني علميعلمصلى اهللا عليه وآله وسلم       النيبألن:أقول

صـلى اهللا    الـنيب أنفحـتم ،  باطـلٍ هلـوى تغـضب العليها السالم فاطمة
ولقـد -األبـوة بعطـف ال-،بـاحلق لغـضبها يغـضب عليه وآله وسـلم      

عليهــا موــاقبــلوعمــربكــرأيبعلــىعليهــا الــسالمفاطمــةغــضبت
. بالتمامقولناصدقستجد٣/٥٥جالبخاريصحيحفراجع، السالم

يا(:عليها السالملفاطمةصلى اهللا عليه وآله وسلم   النيبقال.٦
) األمـة نـساء سـيدة (أو) العاملنينساءسيدةوينتكأنترضنيأالفاطمة

. ٤/٩٦جالبخاري

طـاهرة صـديقة ،  الـسالم عليهـا فاطمةتكونأنهذاحتم:أقول
، تعـاىل اهللامـن قرـا وحبكـم ،  الشريفةالثالثةاألحاديثحبكم،  مطهرة
حممـد أمـة مـن امـرأة إليهتصلالحبيثإليهوصلتالذيالتقىوحبكم

. )العاملنينساءسيدة(فهي، ه وآله وسلمصلى اهللا علي

وفعلـه الـنيب قولهوكما،  حمضحقوفعلهاقوهلاأنذلكويلزم
. صلى اهللا عليه وآله وسلم

. أعالهالثالثةالشريفةاألحاديثمبصداقيةطعنهومنهاالبينةوطلب
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٨٦

:يليما٢١صآخريفحجرالبن) احملرقةالصواعق(يفجاء

تأِتمل، فدكاًحنلهاصلى اهللا عليه وآله وسلم أنهفاطمةودعوى(

نقـص يوجـد أي)....البينةنصابيكملفلم،  أمينوأمبعليإالعليها
!!غضبهيفأناتهطولعلىاهللاسبحان!!! الشهوديف

بغدادالتربيةدار٢/١٣٩جالبخاريصحيحيفبينما

خزميـة (ليـل اجلالـصحايب مسىصلى اهللا عليه وآله وسلم       النيبأن
ــنا ــتب ــاه، )رض(ثاب ــشهادتنيذومس ــهادتهأي، ال ــدلش ــهادتنيتع ش

أميـن وأمعليـه الـسالم  علـي بـشهادة يـرض ملبكـر أبـو بينمـا ، لـرجلني 
والحـول وال،  أُخـرى إمـرأة شـهادة اىلفيحتاجالنصابنقصبدعوى

!!!باهللاإالقوة

٣/١٢٢جالذهيبختليصيفجاء.٧

أمـا (شـاش بـن لعمرواهللا عليه وآله وسلم    صلى   اهللارسولقول
صلى اهللا   قال!اهللارسولياأوذيكأنباهللاأعوذفقلت،  آذيتينلقدواهللا

. )آذاينفقدعلياًآذىمن، بلى:عليه وآله وسلم

:يليما١١٠صيفومثله

إىلعلـي مـع غـزوت :قـال األسـلمي بريـدة عنعباسابنعن

صـلى اهللا عليـه وآلـه        اهللارسـول إىلفقـدمت ،  جفـوة منـه فرأيتاليمن
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٨٧..............................................................................................األولىالوقفۀ

صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم اهللارسـول وجــهفرأيــت!فتنقــصتهوسـلم  
يـا بلـى :قلت؟أنفسهممنباملؤمننيأوىلألستبريدةيا:فقال! !يتغري

فعلـي مـواله كنـت مـن :صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        فقال،  اهللارسول
. مواله

:٣/١١٠جالتلخيصيفومثله

عليـاً صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم           وبعِثـه ،  حصنيبنمرانععن
صلى اهللا عليه قال، وفيه-بطولهاحلديث-اجلاريةقصةذكرمث، بسرية

كلويلُّ) هو(ومنهوأنامينعلياًإن،  ؟عليمنيريدونما:وآله وسلم 
. )مؤمن

:٣/١٣٤جالتخليصويف

ــاًتــشكواال:صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم قــال إنــهفــواهللا، علي

. اهللاسبيلويف، اهللاذاتيفألخشن

:٢/١١٤جكذلك٢/٢٨٤جالبخاريصحيحيفجاء.٨

علـيهم  أبنائـه بـسيادة صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          الرسـول إقرار
وهـو صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     قولـه ،  وعرفاًشرعاًأمتهعلىالسالم

هـذا ابـين (-سـنه صـغر رغـم -معـه عليـه الـسالم   واحلـسن املنربعلى

. )سيد
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٨٨

فـال ،  الـشرعية الـسيادة ومعـىن ،  الـشرعية األبوةمعىننفهمومنها

الـسيادة هـذه علىيتطاولأن،  شأنهعالمهما،  الصحابةمنألحٍدحق
صـلى اهللا عليـه وآلـه        حممـد آللاألبـدي الـشرف وسـام فهـي ،  الشرعية

بعـد لفـضل ايفالصحابةمنبعضاًيرتب!! البعضأنوالغريب،  وسلم

. ..فـالن مثفـالن مثفالن:فيقولصلى اهللا عليه وآله وسلم     اهللارسول
آلبـشأن األكـرم الرسـول عناملبلّغةالشرعيةالسيادةيتناسىأووينسى

!!!األمةهذهيفرعاياجمردهمدعوصلى اهللا عليه وآله وسلم حممد

:٣/١٢١جالذهيبتلخيصيف.٩

مـن (:صلى اهللا عليه وآله وسلم     النيبقال،  )رض(سلمةأمعن
ين فقدعلياًسبين ومـن ،  سـبفقـد سـب رض(ذرأيبوعـن ) اهللاسـب( ،

عليـاً عـصى ومـن ،  أطـاعين فقـد علياًأطاعمن(الشريفاحلديثيروي
؟مماتهوبعدحياتهيفويعصىعلييسبأمل:وأقول، )عصاينفقد

عجزوقد، خيربغزوةيف٢/٢٧١جالبخاريصحيحيفجاء.١٠

-صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم           النيبفقال،  احلصنفتحعنمجيعاًالقوم
وحيـب ورسـولُه اهللاحيبـه رجالً،  غداًالرايةألعطني(-احلصنفتحليلة
الكـرميتني يديـه وعلىاملقصودهوعليه السالم   عليفكان) ورسولَهاَهللا
. املباركالفتحمت
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٨٩..............................................................................................األولىالوقفۀ

:٣/١٤٢جالذهيبتلخيصيفجاء.١١

األمـة إن(عليه الـسالم لعليصلى اهللا عليه وآله وسلم       النيبقال

مـن ، سـنيت علـى وتقتـل ،  ملـيت علـى تعـيش وأنـت ،  بعـدي بكستغدر
. )هذهمنستتخضبهذهوإن، أبغضينأبغضكومن، أحبيناحبك

إىلمـستمرة وتأثرياـا ؟طاحنةحروبثالثةاألمورألي:ونسأل

الفـرس أمـة وليس!)بكستغدراألمة(للعبارةنتباهاالمث!! الساعةقيام
...الرومأو

ياسربنعمارعن٣/١١٣ج،  ٣/١٤١جالذهيبتلخيصيف.١٢

صـلى   اهللارسولقال:قال،  عليه السالم عليمعسائراًوكان،  )رض(
يـا بلـى :قلنـا رجلني؟الناسبأشقىأحدثكماأال(اهللا عليه وآله وسلم     

عقـر الـذي مثـود أُحيمـر :هللا عليـه وآلـه وسـلم     صـلى ا   قال،  اهللارسول
الدممنهذهتبتلحىت،  )قرنه(هذهعلىعلييايضربكوالذي،  الناقة

. )حليته(

:٣/١٤١جالتلخيص.١٣

جلـري قالـت ،  )رض) (احلارثبنتميمونة(املؤمننيأمعن.١٤

، صـفني يفعليـه الـسالم   علـي نـصرة عـن ختلفملاالعامريكليببنا
فـارجع (لهقالت،  عليه السالم علياًبايعأنلهسبقوقد،  لقتالالكرهه
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٩٠

. )بهضلّوماضلّمافواهللا، معهفكنإليه

:٣/١٣٧جالتلخيص.١٥

إين(عليهـا الـسالم  لفاطمـة صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      النيبقال
واحـد مكـان لفـي -واحلسنياحلسن-ومها) ععلي(النائموهذاوإياك

. )القيامةيوم

:٣/١٣٦جالتلخيص.١٦

صـلى اهللا عليـه       اهللارسـول مـع أسلممنأول(أرقمبنزيدعن

) طالبأيببنعليوآله وسلم 

رايـة حامـلُ عليـاً إن) (رض(جـبري بـن سـعيد عن٣/١٣٧جويف

. )صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسول

:٣/١٤٣جالتلخيص.١٧

وذكـر ،  خيطـب وهـو ،  يقـول عليـه الـسالم   علـي بناحلسنسمع
، القـرآن أُنزلليلةقُتل(:عليه السالم قالهومماعليه السالم عليمناقب

. )السالمعليهماموسىقُبضوليلة، بعيسىأُسريوليلة

وبـني عليـه الـسالم    استـشهاده بنياملالزمةلشدةبيانهذا:أقول
!!الليلةذاتيفوكالمهاالقرآننزول
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٩١..............................................................................................األولىالوقفۀ

رسـولني ورحيـل عليـه الـسالم   لـه رحيبـني املالزمـة بيانوكذلك

.السالمماعليهالعزمأويلمنعظيمني

الشريفاحلديث:٣/١٤٩جالتلخيص.١٨

اهللالقيمث،  وصامفصلى،  واملقامالركنبنيصفنرجالًأنفلو(

. )الناردخلحممدبيتألهلمبغضاً

:٣/١٢٤جالتلخيص.١٩

ه وآله وسـلم    صلى اهللا علي   النيبقال:قالت) رض(سلمةأمعن

. )احلوضعلييرداحىتيفترقالن، عليمعوالقرآن، القرآنمععلي(

:يليماجاء:٢/٤٨٢جويف.٢٠

بنعليسوى، أبداًأحدايعململ، شريفةآيةاهللاكتابيفوإن

إذاآمنواالذينأيهايا(املباركةالنجوىآيةوهي،  عليه السالم طالبأيب
ــاجيتم ــولَن ــالرس ــييندموافق ــديب ــكصــدقةًجنــواكمي ــريذل لكــمخ
ادلة) ...وأطهر١٢ا .

:خمغديروحديث٣/١٠٩جالتلخيص.٢١

فــيكم تــارك وإين.. .(الــشريف احلــديث روىاألعمــش عــن
كيــففــانظروا، وعتــريتاهللاكتــاب، اآلخــرمــنأكــربأحــدمها، الــثقلني

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٩٢

وجلعزاهللاإن، وضاحلعلييرداحىتيفترقالنفإما، فيهماختلفوين
مـواله كنـت مـن فقال،  عليبيدأخذمث،  مؤمنكلموىلوأنا،  موالي

. احلديث) وليهفهذا

) عـاداه مـن وعـادِ واالهمـن والاللهم(هواحلديثوبقية:أقول

الـذهيب لكـن -فوقالصفحةنفس-املستدركحديثأصليفموجود
دعـاء لـذكر نفـسه تِطـب ومل،  أعـاله احلـديث أي) احلديث(بقولهخلّصه

!!!احلديثفبتر، عليه السالملعليصلى اهللا عليه وآله وسلم الرسول

:٣/١٢٠جالتلخيص.٢٢

وأنـا مـين أنـت (لعلـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم           الرسـول قال

. )منك

:٣/١٣٧جالتلخيص.٢٣

، ةثالثـ إىلاجلنةاشتاقت(صلى اهللا عليه وآله وسلم       الرسولقال
. )وسلمانروعماعلي

:٣/١٢٥جالتلخيص. ٢٤

صـلى    اهللارسولأصحابمنلنفركانت:قالأرقمبنزيدعن

صلى اهللا عليه وآلـه  فقال، املسجديفشارعةأبواباهللا عليه وآله وسلم   
ذلـك يففـتكلم :قـال ،  علـي بـاب إالاألبوابهذهسدوا:يوماًوسلم  
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٩٣..............................................................................................األولىالوقفۀ

!! !)اهللارسولأمرعلىوااعتراضأي(ناس

، عليـه وأثىناهللافحمدصلى اهللا عليه وآله وسلم      اهللارسولامفق

فيـه فقـال علـي بـاب غري،  األبوابهذهبسدأُمرتفإينبعدأما(قالمث
. )فاتبعتهبشيءأُمرتولكنفتحتهوالشيئاًسددتماواهللا! !قائلكم

عاطفة؟أمرهوأ) أُمرت(صلى اهللا عليه وآله وسلم قوله:وأقول

؟تعاىلاهللامرأأم

:٣/١٣٥جويف. ٢٥

أيكـم (:قـال صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم         النيبأنعباسابنعن
الـدنيا يفأتتـوالين :منـهم رجـل لكـل فقـال واآلخرة؟الدنيايفيتوالين

انا:عليه السالمعليفقال،  أكثرهمعلىمرحىت،  ال:فقال؟واآلخرة

وليـي أنـت :عليه وآله وسلم   صلى اهللا  فقال،  واآلخرةالدنيايفأتوالك
. )واآلخرةالدنيايف

حجــبيفالبغــيضتــشددهرغــم-الــذهيباإلمــامإن:وأقــول

احلـديث علـى يعلّـق مل-صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          حممـد آلفضائل
. مطلقاًالشريف

مرفوعاً:٣/١٢٣جالتلخيص. ٢٦
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٩٤

قاتـل يمـن مـنكم إن(:صلى اهللا عليه وآله وسلم  اهللارسولقال

أي-القـوم هلـا فاستـشرف ) ترتيلـه علىقاتلتكما،  القرآنتأويلعلى
صـلى   قـال ؟انـا :بكـر أبوفقال،  وعمربكرأبووفيهم،  ـالشرفطلبوا

صـلى اهللا عليـه وآلـه    فقـال ؟أنـا :عمـر فقال،  ال:اهللا عليه وآله وسلم   

، النعـل خاصـف ولكـن :صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم       فقال،  ال:وسلم
صـلى اهللا    اهللارسـول منمسعهقدكأنه،  رأسهيرفعفلم،  فبشرناهناهفأتي

. عليه وآله وسلم

!!!عليهيعلّقملالذهيباإلمام:وأقول

مرفوعاً:٣/١٤٢جالتلخيص. ٢٧

صــلى اهللا عليــه وآلــه اهللالرســولروى، اليمــانبــنحذيفــةعــن

، )مـستقيم صراطعلىيقيمكم،  مهتٍدفهاٍدعلياًولّيتموهاوإن(:وسلم
!!عليهللذهيباعتراضوال

:قالصحايبعنمرفوعاً:٣/١٢٦جالتلخيص. ٢٨

صـلى اهللا     اهللارسـول علـي ورثكيـف :عبـاس بنقثمسألت(

بـه وأشـدنا لُحوقـاً أولنـا كـان ألنـه :قـال ؟دونكممنعليه وآله وسلم    
. )لُزوقاً

صلى  النيبمنالعلمورثعلياًأنظهرفقد:التاليةالصفحةويف
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٩٥...........................................................!الذهبیشطحاتبعضوهی:الثانیۀالوقفۀ

. دوماهللا عليه وآله وسلم 

:٣/١٢٦جالذهيبتلخيص. ٢٩

قاتلماعلىألقاتلن(:عليه السالم عليقالأنهعباسابنعن
ووليـه ألخوهإينواهللا،  أموتحىتصلى اهللا عليه وآله وسلم       النيبعليه

. !!الذهيبعليهيعلقومل) مين؟بهأحقفمن، علمهووارثعمهوابن

!الذهيبشطحاتبعضوهي: الثانيةالوقفة
واحـدة وكـل -بالغـة حجـج منسبقمالكلإقرارهبعد:أقول

مـن الكـثري يكـذّب نـراه -عليـه الـسالم   علـي مسـاء يفساطعةجنمةهي
مـن الكـثري ووثقهـا ،  السنةأهلمصادراجاءتنااليتالشريفةاألحاديث

:اومنه!! !باحلديثالدرايةشأمالذينالعلماء

يقوهلـا ال،  األكـرب الـصديق وأنـا ،  رسـوله وأخـو اهللاعبدأنا(.١

. التلخيص٣/١١٢ج) بسبعالناسقبلصليت، كاذبإالبعدي

. ٣/١٢٦ج) بااوعليالعلممدينةأنا(.٢

ومـن ،   اهللافـارق فقـد فـارقين مـن علييا(الشريفاحلديث. ٣
. ٣/١٢٤ج) فارقينفقدفارقك

. ٣/١٢٢ج) فيهاختلفواماألميتتبنيأنت(شريفالاحلديث.٤
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٩٦

ــر(جــاء٢/٢٦٧جالتلخــيصويف.٥ ــه  وأم ــه وآل صــلى اهللا علي

ظهـر علـى صنملتحطيم،  الكعبةجنب،  كتفهعلىللصعودعلياًوسلم  
. )الكعبة

هـ. أ. منكرومتنهاإلسنادنظيف:الذهيبقال

الــسالم عليــه علــياإلمــامعلــىاســتكثرالــذهيبلعــل:وأقــول

يقـرأ ملكأنـه ،  صلى اهللا عليه وآله وسلم     اهللارسولمنكبعلىصعوده
ــرآن ــهالق ــاىلوقول ــةيفتع ــةآي ــةاملباهل ـالَوا نَــدع أَبناءنَــا    {املبارك فَقُــلْ تَعـ

ــلْ     ــم نَبتَهـِ ــسكُم ثـُ ــسنا وأَنْفـُ ــساءكُم وأَنْفـُ ــساءنَا ونـِ ــاءكُم ونـِ نـأَبآل}...و
. ٦١/عمران

صلى اهللا عليـه وآلـه       اهللارسولنفسهوعليه السالم عليأليس

املـنت (أن: القـول لـصح ،  آخـر صـحابياً كانفلو،  ؟القرآنبنصوسلم  
وهـذا !أعـرافهم يفاحلـديث يقـيم الـذي هـو واملـزاج اهلوىلكن،  )منكر

!ديدم

التلخـيص ) دارحيـث معهاحلقأِدراللهم(الشريفواحلديث.٦
. معاويةإمامهكرامةميسألنهالذهيبكذّبه٣/١٢٤ج

كنـا مـا ) (رض(ذرأيبعن٣/١٢٩جيفصحايبقولوكذّب.٧

، الــصلواتعــنوالتخلـف ، ورســولهاهللابتكذيبـهم إالاملنــافقنينعـرف 
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٩٧...........................................................!الذهبیشطحاتبعضوهی:الثانیۀالوقفۀ

. مسلمبشرطصحيح)طالبأيببنلعليوالبغض

عالمـةً عليـه الـسالم   لعلـي بغضهميكونأناستكثرالذهيبكأن

صـلى اهللا    اهللارسـول نفـس هـو علياًأنيعلموهو،  النفاقعالماتمن
كمـا ،  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         اهللارسـول وأخـو ،  عليه وآله وسلم  

. سبقمماعلمنا

ــديث٣/١٢٩جويف.٨ قاتــل، الــربرةأمــريهــذا(الــشريفاحل

صـحيح ) صوتهامدمث،  خذلهمنخمذولٌ،  نصرهمنمنصور،  الفجرة
كذّبهالذهيببينما. خيرجاهوملناداإلس

تفسريحولعليه السالم عليحديث١٣٠-٣/١٢٩جويف.٩

رسـول (عليـه الـسالم     اإلمامقال،  )هادقوٍمولكلمنذرأنتإمنا(االية
. الذهيبكذبهفقد. )اهلاديوأنا، املنذرهوصلى اهللا عليه وآله وسلم اهللا

، أنــسعــن، املــشويطــريالحـديث ١٣١-٣/١٣٠جويف. ١٠

يفيـشِركه أن،  ربهصلى اهللا عليه وآله وسلم       األعظمالرسولدعاحني
!الذهيبكذّبه. )إليكاخللقأحب(قائال، إليهقُدمالذياملشويالطري

، علـي يفإيلأُوحي(الشريفاحلديثكذّب٣/١٣٨جويف. ١١

. )نياحملجلالغروقائد، املتقنيوإمام، املسلمنيسيدأنه
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش...................................٩٨

عليـاً سـب لرجـل عليـه الـسالم   احلسنقولكذّبوالذهيب. ١٢

حـوض علـى قائماًلتجده،  القيامةيومتلقاهأحسبكومالقيتهإنواهللا(
بيـده ،  املنـافقني رايـات عنـه يذود،  صلى اهللا عليه وآله وسلم     اهللارسول
، صلى اهللا عليه وآله وسـلم الصدوقالصادقحدثنيه،  عوسجمنعصا

. )افترىمنخابوقد

البخـاري نقلـه الـذي احلـوض حـديث نـسي الـذهيب لعـل :أقول
النيبأصحابمجيعفيلقي،  !)رجل(القيامةيوميظهرعندما،  ٤/١٤٢ج

إالمنـهم يبقـى فـال ،  !باجلملـة جهـنم قعريفصلى اهللا عليه وآله وسلم      
. !!جداًجداًقليلنفرأي، !النعممهلمثل

. ٢٤/ق) عنيدكفاركلَّجهنميفلقياأ(الكرميةاآليةونسي

الرســولأمــرخيــصالــذيالــشريفاحلــديث٣/١٣٩جيف.١٣
، )واملـارقني والقاسـطني النـاكثني (لقتاللعليصلى اهللا عليه وآله وسلم      

!!وأصحابهةمعاويهمالقاسطنيألنوأقول. !!يصحمل:الذهيبوقال

:الشريفاحلديثتلخيصهمن٣/١٤١جيف. ١٤

أنكرمهـا . )عبـادة علـي وجـه إىلالنظـر (،  )عبادةعليإىلالنظر(

. الذهيب

بـن اهللاعبـد عنوشواهده،  اإلسنادصحيححديث:احلاكمقال
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٩٩....................................................الذهبیاإلماممعاألخیرةوهی:الثالثۀالوقفۀ

!!صحيحوشاهدهموضوعذا:الذهيبقال، صحيحةمسعود

ــدما/ ٣/١٤٢جويف. ١٥ ــررغــبعن ــنيفعم ــهزم يف، خالفت

احلــديثفــذكريــه الــسالمعلعلــياإلمــامبنــتكلثــومأممــنالــزواج
سـبيب مـن كـان مـا إال،  القيامـة يـوم ينقطـع ونسبسببكل(الشريف

صلى اهللا عليه وآله وسلم وبينهبيينيكونأنفأحببت:عمرقال) ونسيب
. وسببنسب

ومل،   !عمـر يرويهالذياحلديثفكذب!! منقطعبل:الذهيبقال

!!املنتعلىبلالسندعلىيِعب

الذهيباإلماممعاألخريةوهي:ةالثالثالوقفة
املــستدركيفاملــرويالــشريفاحلــديثالــذهيبأنكــرلقــدأقــول

:نصهما٣/١٣٥ج

، أبغـضك ملـن وويـلٌ ،  فيـك وصـدق ،  احبـك ملنطوىب،  علييا(

) فيكوكذّب

مـن بأنهعلماً-أنكرهالذهيببينما-اإلسنادصحيحاحلاكمقال

، احلـديث هـذا صدقلوالذهيبنأضحالوافمن-حنبلبنأمحدرواية
علـيهم  بيتـهِ وأهـل لعليلبغضهم-!!أميةبينأصابالويلأنفبالنتيجة
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش..................................١٠٠

خلفـاء عـدهم و،  أميـة لـبين لوالئـه ،  الذهيبيرضاهالماوهذا-السالم
. !!املسلمنيعلىصلى اهللا عليه وآله وسلم للنيب

يف، الــشريفاحلــديثيــصدقكيــف! الــذهيبمــنألعجــبوإين

. التربيةدار١/١٢جأنسعنالبخاريصحيح

آيــةُاألنــصارحــب:قــالصــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم الــنيبإن(

) النفاقآيةُوبغضهم، اإلميان

علـي حبـب واملتعلـق ،  حنبـل بنأمحدعناملروياحلديثينكرمث

بـن زيـد عن٣/١٣٦جاملستدركتلخيصمنعلمناوقد-عليه السالم 
بـن علـي صلى اهللا عليه وآله وسلم       اهللارسولمعأسلمنمأول(أرقم

إميانـاً أسـبق علـي ألـيس مـن مث  و،  بـصحته الـذهيب واعتـرف ) طالبأيب
!!األنصار؟منوإسالماً

والـسابُِقون  {:العزيـز كتابـه يفللـسبق مـشرياً تعـاىل اهللايقلأمل
 ابِقُون١٠(الس (ونبَقرالْم ١١-١٠/الواقعة}ُأولَِئك .

بيـومني سـبقهم ومن،  فضلفلهبيوماإلميانإىلالناسسبقفمن

فلـه هجرتانلهومن،  فضلفلههجرةلهومن...وهكذا،  أكربفضلفله
!!أكربفضل

صلى اهللا عليـه وآلـه       بالنيبوإمياناًتصديقاًآدمولدأولعليوهذا
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١٠١..................................................الذهبیاإلماممعاألخیرةوهی:الثالثۀالوقفۀ

الـنيب عليـه عرضاألرضوجهعلىذكروأول،  أحديسبقهمل)١(وسلم
رسـول ربيبوألنه،  تريثبالفآمناإلسالمصلى اهللا عليه وآله وسلم      

بـاهللا يـشرك ملفهـو ، أظفـاره نعومـة منـذ صلى اهللا عليه وآله وسـلم        اهللا
إنوحـىت ،  الـذقن حـد إىلوالكفـر الـشرك منارتوىوغريه،  عنيطرفة

طبـع وحـدة بـشراسة والنـساء الرجـال مـن األولنياملؤمننيآذىبعضهم
:ذلكعلىمثاالًوهاك!! أسلممث...صلفو

تـضمنه ملاالفوائدنظم(كتابحتقيققرأتفقد،  أوالاملصدرخذ

العالئـي كيكلـدي بـن خليـل للحـافظ ) الفوائـد من) اليدينذو(حديث
ــه ــشافعيالفقي ـــ٧٦١تال ــو، ه ــنوه ــفحة٩٤٤م ــو، ص ــالةوه رس

أخرتـ حـول ٤٣١صيفجـاء ،  الـراوي شـطيب كامـل إعـداد ،  ماجستري
قبـل مـن علـيهم الـضغط وزاد،  !!املـسلمون كثـر أنبعـد ،  عمـر إسالم

:حرفياًنصهماهاك، للحبشةاهلجرةمث، وأذاهماملشركني

بعـد عمـر إسـالم إن:وغـريه إسـحاق ابـن ذكـره فالـذي وأيضاً(

بنـت اهللاعبـد أمعـن ) مرفوعاً(إسحاقابنقال،  للحبشةالناسهجرة

٣/١١١الـذهيب ج ) ابـن اسـحاق  (أسلم علي عليه السالم وهو ابن عشر سنني   )١(
وعن زيد بن أرقم أول من أسلم مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم              

.٣/١٣٦علي بن أيب طالب، الذهيب ج
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش..................................١٠٢

عـامر ذهـب وقـد ،  احلبـشة ارضإىللنـدخل اإنـ واهللا:قالتخيثمةأيب
:قالـت ،  !!شـركه علـى وهوعمروقفإذ،  حاجاتنابعضيف) زوجها(

): عمـر (فقـال :قالـت ، !!علينـا وشدةًلناأذى،  !!البالءمنهنلقىوكنا
، اهللاأرضيفلنخـرجن واهللانعـم :فقلـت ؟اهللاعبـد أميااالنطالقإنه

. خمرجاًلناهللاجيعلحىت! !وقهرمتوناآذيتمونا

، انـصرف مث!! أراهـا أكـن ملرقـة لهورأيت،  اهللاصحبكم:فقال
، تلـك حباجتـه ) زوجهـا (فجـاء :قالـت ،  خروجنـا أرىفيمـا أحزنـه وقد

:فقـال !! علينـا ورقتـه آنفـاً عمـر رأيـت لـو ،  اهللاعبـد أبـا يـا :لهفقلت
) عمـر (رأيـت الـذي يـسلم ال:فقال،  نعم:فقلتإسالمه؟يفطمعت

!!)اخلطابمحار(سلميحىت

ــت ــاً:قال ــامنــهيأس ــرىكــانمل ــني ــسوتهغلظتــهم علــىوق

هـ. أ)١(!!)اإلسالم

للرسـول األولاحلـديث الـذهيب كـذّب ملاذا:فأقولسبقملاأعود

وصـدق )عليـه الـسالم   علـي حـب (حول،  ؟صلى اهللا عليه وآله وسلم    
!!صحيحوكالمها) األنصارحب(حولالثايناحلديث

حلـديث روايتهيف؟العاصبنلعمروتصديقهبسببلكذكانهل

.٢٤٨–٢/٢٤٧يف إسالم عمر ج١راجع سرية ابن هاشم ق)١(
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١٠٣.............................................................................................الرابعۀالوقفۀ

سـر غـري جهـاراً صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم           الـنيب مسعـت قالموضوع
:يقول

أم) املــؤمننيوصــاحلاهللاوليــيإمنــابأوليــائيليــسوا...أيبآلإن(
مــصادريفجتــدها...املفقــودةوالكلمــة٤/٥٠جالبخــاريراجــعمــاذا؟

. أخرى

الرابعةالوقفة
يفالـرب عبـد وابـن ،  صـحيحه مـن اإلميـان كتـاب يفمـسلم أخرج

صـلى   اهللارسـول إن(:نصهما،  عليه السالم عليترمجةيفاالستيعاب
والمـؤمن إالحيبـك ال:عنـه اهللارضـي لعليقالاهللا عليه وآله وسلم     

إنـه واهللا:يقـول عنـه اهللارضـي علـي وكـان ) قـال ) (منافقإاليبغضك
والمـؤمن إالحيـبين ال:أنهصلى اهللا عليه وآله وسلم  مياألالنيبلعهد

. هـ. أ. منافقإاليبغضين
سـلمة أمحـديث مـن ٦/٣٢٣جمسندهيفحنبلبنأمحدوروى

أيـسب :يلفقالـت ،  سـلمة أمعلـى دخلـت :قـال اهللاعبدعن) رض(
كلمـةٍ أو! !اهللاسـبحان أو! !اهللامعـاذ :قلـت :قـال ؟فـيكم اهللارسول
مـن :يقـول صلى اهللا عليه وآله وسلم       اهللارسولمسعت:قالت،  احنوه
هـ. أ. سبينفقدعلياًسب .
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش..................................١٠٤

مـن العـشرات ينكـر ممـن ،  باإلسـالم تظـاهر مـن أكثروما:أقول

عليـه  علياًوأصحابهمعاويةلسبتشرياليتالسنةعندالتارخييةاملصنفات
شـطراً ذلـك علـى صلى اهللا عليه وآله وسـلم        حممدأمةوإجبار،  السالم

. )١(الكثريالكثريذلكجراءاملؤمننيمنقُتلومن، الزمنمن

اخلامسةالوقفة
صـلى اهللا    قولـه ١٤١ص) احملرقـة الـصواعق (يفحجرابنأخرج

:عليه وآله وسلم

حـىت حيـبين وال،  حيـبين حـىت يبعبديؤمنال،  بيدهنفسيوالذي(
) ذوييحب

صـلى اهللا عليـه      ذووههـم الـسالم  علـيهم البيتأهلأنومعلوم

فهـل ،  القبلـة أهـل عندجدالبالمنهمعليه السالم وعلي،  وآله وسلم 
قتلواالذينوهم؟صلى اهللا عليه وآله وسلم     ذويهأحبواأميةبينأنترى
شباباسيدرأسهموعلىهاشمبينمنصلى اهللا عليه وآله وسلم     ذويه

صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    اهللالرسووحرم، السالم ماعليهاجلنةأهل
!!الكثريوغريهاهـ٦١كربالءجمزرةيف، بلدإىلبلدسبايامن

،وقبـورهم يف الــشام  )رض(ذلـك الـصحايب حجـر بـن عـدي وأصـحابه       مثـال )١(
.عامرة بالزوار املؤمنني
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١٠٥...........................................................................................السادسۀالوقفۀ

:لـك ويقول،  باإلسالمتسمىمنجتدأنعليكالعسريمنليس

فقـد ! !الـشرعية اخلالفـة حبـق أخطأعليه السالم احلسنيذنبالذنبإن
أمـره ويلعلـى متـرد ألنـه صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم           جدهبسيفقُتل

!!املسلمنيخليفة

) الـدنيا منرحيانتايمها(حديثفأينونقول،  الطاعةعصاوشق
الـتطهري وآيـة )اجلنةأهلشبابسيدا(وحديث٢/٣٠٦جالبخاريبنص
...واملباهلةوآيةاملودةوآية

السادسةالوقفة
اهللارسـول أن:أنـس عن٩/٣٤٢جسننهيفالترمذيأخرج.١

أشهرستةعنهااهللارضيفاطمةببابميركانليه وآله وسلم صلى اهللا ع

الـصالة :صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        يقول،  الفجرصالةإىلخرجإذا
ويطهـركم البيـت أهـل الـرجس عـنكم ليذهباهللايريدإمنا،  البيتأهل

. هـ. أ. تطهرياً

أبــوابتــسعةصــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم اهللالرســولأنعلمــاً

أوبيتــهأهــلأــنعلــىخياطبــهنوملحليلــةبــابكــلووراء، أخــرى
! !مطلقاًالتطهريبآيةخياطبهن
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش..................................١٠٦

٣/٣٦٠ج) الثمانيةاملساندبزوائدالغاليةاملطالب(يف.٢

عندجييءكانصلى اهللا عليه وآله وسلم أنهاحلمراءأيبعنروي

لـيكم عالـسالم : (يقـول مث،  البـاب هذابعضادةفيأخذ،  فجركلصالة
:صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    يقـول مث،  وبركاتـه اهللاورمحـة البيتأهل

البيـت أهـل الـرجس عـنكم ليـذهب اهللايريـد إمنـا ،  اهللايرمحكمالصالة
علـي :قـال ؟البيـت يفكـان مـن ،  احلمـراء أباياقلت) تطهرياًويطهركم

. عنهماهللارضيواحلسنيواحلسنوفاطمة

السابعةالوقفة
اخلـدري سـعيد أيبعـن ٢/٣٤جالكـبري معجمهيفاينالطربأخرج

مـن ،  نـوح سـفينة مثـل بييتأهلمثلُ(:صلى اهللا عليه وآله وسلم     قوله

. )غرقعنهاختلفومن، جناركبها

أسألكمالقل(اآليةهذهنزلت:قالعباسابنعن٣٩صويف
هـؤالء تكقرابمناهللارسوليا:فقالوا،  )القرىبيفاملودةإالأجراًعليه

علـي (:صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         قـال ؟مودمعليناأوجبتالذين
. هـ. أ. )وإبنامهاوفاطمة

!!هاشمبنو:صلى اهللا عليه وآله وسلميقلومل
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١٠٧............................................................................................السابعۀالوقفۀ

حـديث (ومـصادر كتـب علىأطلَعتهلومن! !مسلماًجتدولعلك

فلـن احلديثذايؤمنأنعلىعليه السالم نوحسفينةميألمبا) السفينة
اهللاأرادعمافسيصرفهاحلديثببعضآمنوإذا،  بغريهوالبهال،  !يؤمن

ــكوســيقول، ورســوله ــذهل ــثه أحــدســندهايفأوموضــوعةأحادي

وعترتـه صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم            اهللارسـول معفاملوعد...الضعفاء
الــصحابةيـذاد يـوم ، القيامـة يـوم احلــوضعنـد علـيهم الـسالم  األبـرار 

. النعممهلمثلإالمنهميبقىفال، السعريإىلبأمجعهم
التـابعني مـن والـضالل الغـي يفشاكلتهمعلىكانمنوبالتأكيد

صـلى   اهللارسولصدقناإذاالغلومنوليس،  القيامةيومإىلبعدهموما
عـدد مثـل ) احلـق أهـل (أصـحابه مـن يبقىمنبأناهللا عليه وآله وسلم     

ــاقون، األصــابع ــةوالب ــريفباجلمل ــنمقع ــر، جه البخــاريصــحيحأنظ
. )التربيةدار(٤/١٤٢ج

زمـرة إذا،  قـائم أنـا بينمـا (:صلى اهللا عليه وآله وسـلم      النيبقال
:فقلـت ،  هلـم :فقـال ،  وبينـهم بـيين من)١(رجلخرجعرفتهمإذاحىت
بعـدك ارتـدوا إـم :قـال ؟شـأم ما:قلت،  واهللالنارإىل:قال؟أين

لكننا نعرفه بشخصه الكرمي فهـو ذو الـشأن   ! !رمبا ال يعرفه أحد من أهل السنة       )١(
سـالم اهللا عليـه وهـو أحـد املعنيـين بقولـه تعـاىل             ) قسيم اجلنـة والنـار    (العظيم  

.٢٤/سورة ق}كَفَّارٍ عنِيٍدأَلِْقيا ِفي جهنم ُكلَّ{
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش..................................١٠٨

بــيينمــنخــرجعرفتــهمإذاحــىتزمــرةإذامث، قــرىالقهأعقــامعلــى
مــا:قلــت، واهللالنــارإىل:قــالأيــن؟:قلــت، هلــم:فقــال، وبينــهم
خيلصأرىفال،  القهقرىأدبارهمعلىبعدكارتدواإم:قال؟شأم
. صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولصدق، )النعممهلمثلإالمنهم

مـشعر وهذا،  قليلإالالنارمنمنهمصخيلُال:احلاشيةيفوجاء
. )اإلسالمشيخ(وعصاةكفار، صنفانأم

. )بعدكارتدوا(و) عرفتهم(بدليلالصحابةهم:وأقول

٤/١٤١ج،  ١/٥٣ج:أعالهالشريفاحلديثبصدديليماراجع

ــديثني ــ٤/٢٢١جح ــه٣/١٢٧جويف١/٢٥٦جويفأحاديــثةثالث قول
:صلى اهللا عليه وآله وسلم

قولـه ٣/٨٤جويف) فارقتـهم منـذ أعقـام علىمرتدينيزالوامل(

ال(٤/٢٢٤جويف) كفاراًبعديترجعواال(:صلى اهللا عليه وآله وسلم    
:صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         قولـه ٤/٢٣٥جويف) كفـاراً بعـدي تردوا

أنومعلوم) القيامةيومندامةوستكون، اإلمارةعلىستحرصونإنكم(
معــىنمـن الــسعريومآهلـا ، اإلمـارة علــىاحلـرص هـو النفــاقتوابـع مـن 

أصـحاب مـن ثالثـني أدركـت (:مليكـة ابـن قال١/١٨جويف) الندامة(

)!!! نفسهعلىالنفاقخيافكلهم، صلى اهللا عليه وآله وسلمالنيب
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١٠٩............................................................................................السابعۀالوقفۀ

الـذين ولكـن ! !النفاقمناخلوفأبانواالذينمنهؤالء:وأقول

مـن فعـددهم نفاقـاً اإلميـان وأظهروا،  غدراًهيظهروومل،  الكفراستبطنوا
علىفطُبعكفروامثآمنوابأمذلك(تعاىلاهللاإاليعلمهالماالصحابة

. ٣/املنافقون) يفقهونالفهمقلوم

إمنا) (رض(اليمانبنحذيفةاجلليلالصحايبقال٤/٢٣٠جويف
الكفـر هـو اليـوم افأم،  صلى اهللا عليه وآله وسلم     النيبعهدعلىالنفاق

. )اإلميانبعد

ــول ــم:وأق ــسكنيهــوك ــذيم ــدسال ــصحبةيق ــصحابةال ، وال
ففـي ،  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         وللرسولهللالتامةللطاعةالفاقدين
طـوىب :لـه فقـال ،  عـازب بـن الرباءاملُسيبلقيحيث٣/٤٤جالبخاري

، لـشجرة احتـت وبايعتـه صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          النيبصحبت،  لك
! !بعدهأحدثناماتدريالإنكأخييابنفقال

ــال١/١٩٨جويف ــنيبق ــه وســلم ال ــه وآل إنكــم(:صــلى اهللا علي

ويف!! نـصرب فلـم :أنـس قـال )...فاصـربوا شـديدة أثـرةً بعـدي سترون
)!!يصربوافلم(٣/٦٩ج

بـه أوصـى عمـا اإلعـراض هـو ،  باألسـاس األمةاختالفومنشأ

أهـل عتـريت (الثـاين الثقـل بـشأن ه وآلـه وسـلم      صلى اهللا علي   اهللارسول
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش..................................١١٠

الناطقـة الـشريفة األحاديثوعشرات، الثقلنيحديثيفجاءكما،  )بييت
وهنـاك هنايبثهاصلى اهللا عليه وآله وسلم       اهللارسولكاناليت،  مبرتلتهم

، ومكانتـهم فـضلهم علـى الدالةالكرميةاآلياتوكذا،  والفينةالفينةبني
عليه اًعلياإلمامالبيتأهلعظيمترىهلذا،  وكرهااًطوعأمهلتوكلها

جيثـو مـن أولأنـا (:عليه السالم يقول٣/٥جالبخارييفكما،  السالم
. )القيامةيومللخصومةالرمحنيديبني

مـن جيثـو؟ منأولعليه السالم علييكوناألمورألي:وأقول

اخلـصومة هيوما،  آدمولدمنتعاىلاهللاإاليعرفهاالاليتامللياراتبني
ومـا ! !خـصومة مـن أعظمهـا مـا ؟القيامـة يومعرصاتيفستطرحاليت

االنتصار؟ملنويومئٍذ!! أبلغهاومايومئٍذحجةمنأعظمهاوما! !أكربها

بدءإىلعود
أهـل (الكلمـة معـىن يفهـم أنأرادمـن أن،  طرحـه سبقفيماقلنا

حديثنإوحيث،  املقولةبظرفنبإمعاينظرأنعليه،  ومدلوهلا) البيت
، )سلمةأم(املؤمننيأمروتهكما، ذلكعلىداللةأوضحاملباركالكساء

املقدسـة الـذوات مناملطلوبالعددجتميعمتأنبعدمنعائشةوكذلك
صلى اهللا عليه وآله اهللارسولجللهم، الكساءحتتمخسةًتعاىلاهللابأمر

إىليديــهرافعــاً، الكــساءطــريفوأخــذ،الكــرميتنيبيديــهالكــساءوســلم 
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١١١..............................................................................................بدءإلىعود

الـرجس عنـهم أذهـب اللـهم ،  بـييت أهـل هـؤالء ،  اللـهم (قائالً،  السماء
. )تطهرياًوطهرهم

إِنَّمـا  {حممـد يـا خذها:وقالمستبشراًعليه السالم جربائيلفرتل
      كُمــر طَهـيــتِ و يـــلَ الْب أَهـ سجالـــر كُمــن عـ ــذْهِب لِيـ اللَّـــه ــد ــريايرِيـ ، }تَطِْهـ

. صلى اهللا عليه وآله وسلمالرسوللدعاءاستجابةً

بـني ،  األحـزاب سـورة مـن ٣٣/اآليةمناألخريالشطروجعلت

) خطابـاً (واملوجهـة ،  األحزابسورةمن٣٤-٢٨الشريفةاآلياتثنايا
السبعةالشريفةاآلياتهذهيفمبا،  صلى اهللا عليه وآله وسلم     النيبلنساء

وبذلك،  )٧(هامشراجع،  بالغةوحلكمةشديدووعيدووعديددمن
فهـي ،  األحـزاب سـورة نـزول عنمبعزلنزلتقدالتطهريآيةبأنعلمنا

صـلى   الرسـول تأكيـدات يفكمـا ،  عليهم السالم البيتألهلخمصوصة
راجـع ، فقـط خبـصوصهم يـذكرها مناسـبة كـل يفاهللا عليه وآلـه وسـلم    

.)والفكرالتأملوقفات(منالسادسةالوقفة

الـتطهري آيـة نـص أنإىلوضـوح بكـل اإلشـارة منالبد:وأخرياً

صلى  النيببنساءاخلاصةالكرميةاآلياتبنيمنرفعهاافترضلواملباركة
مهمـة نقطـة وهـي ، مطلقـاً السياقختلاوالتغريملااهللا عليه وآله وسلم  

. باملالحظةجديرة
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش..................................١١٢

اخلتاممسك
وأنـشودة ،  املـؤمنني نفـوس يففواحـاً عطراًبقىسياملباركالكساء

مـن مطهـر طـاهر دخلـه مـن كـل ألن،  الـدهر أبـد ألـسنتهم علىخالدة
بـاهللا يشركوامل، النقيةالفطرةعلىفهم، تعاىلاهللاكتاببنص،  الرجس

. قطذرةمثقالاهللايعصواومل، عنيطرفة

وأمــا، قدســةاملذواـم مــعاملباركـة الــتطهريآيـة تطابقــتوبـذلك 

ونـساؤه نواملخِلـص نواملنتجبوأصحابههاشمبينمناآلخروناملؤمنون
. بدرجاتوفضلإميانلهفكلالتقيات

فمن، عليهم السالمالكساءأهلمرتبةدوناحلشريومإىلومجيعاً

الـصحاح يفجـاء كمـا )عليهم الـسالم  البيتأهل(اجلنةيفساداتهكان
. الدنيايفهساداتهمأوىلبابفمن

. ٥٤/النساء}َأم يحسدون الناس علَى ما آََتاهم اللَّه مِن فَضْلِِه{

.العالمينربهللالحمدأِندعواناوآخر
تعالىاهللابعونمنهالفراغتم

هـ١٤٢١/الثانيربيع/٢٢االثنينيومفي
م٢٤/٧/٢٠٠٠الموافق

الفهدحسيناهللاعبد
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حثالبمصادر
. الكرميالقرآن.١

. بغدادالتربيةدار-الباريفتح/ البخاريصحيح.٢

. مسلمصحيح.٣

. وسننهصحيحهيفالترمذي.٤

هـــ٧٤٧تالــذهيبلإلمــامالرجــالنقــديفاالعتــدالميــزان.٥

. العربيةالكتبإحياءدار-البجاويحممدعليحتقيق-منه٣/ق

النيـسابوري احلاكممستدركامشطبوعامل،  الذهيبتلخيص.٦

. ٣وج٢ج

. العلويةاخلصائص/ النسائي.٧

. ٢ق/١جللسمهودي/ العقدينجواهر.٨

يفوالـدارمي داودأبـو أخرجـه ومـا سـننه يفحنبـل بـن أمحد.٩

. مقدمته
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)واألهلاآللفیالفصلالقول(الرسالۀعلىهوامش..................................١١٤

. ٦جأمحدمسند. ١٠

. احملرقةصواعقهيفحجرابن. ١١

. الثمانيةاملساندوائدبزالغاليةاملطالب. ١٢

. ٢جمعجمهيفالطرباين. ١٣

) الفوائــدمــناليــدينذوحــديثتــضمنهملــاالفرائــدنظــم(. ١٤

:بقلـم ،   وحتقيقـه الـشافعي الفقيـه العالئـي كيكلـدي بـن خليلللحافظ
. )ماجستريرسالة(الراويشطيبكامل

. منه١ج، الدمرييلإلمام. الكربىاحليوانحياة. ١٥

الــشيعةديــنعليهــاقــامالــيتلألســس. العريــضةاخلطــوط. ١٦
. اخلطيبالدينحمبالسلفيللكاتب. عشريةاألثيناإلمامية
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احملتويات
٦..........................................................التقديم

٨............................................................ة اللجنة العلمية      مقدم

١٠...........................................................................املقدمة 

نص كتاب القول الفصل يف اآلل واألهل
١٣.............................................................................تقديم

١٥............................................................................مقدمة 

١٧......................................................................وقفة قصرية 

١٨..........................................................................اآلل لغة 

١٩........................................................................األهل لغة 

١٩...................................................معنى األهل يف القرآن والسنة       

٢٧...................................................معنى اآلل يف القرآن والسنة       

٣٠.......................................................................)١(هامش 
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١١٦

٣١........................................................................) ٢(هامش 

٣١........................................................................) ٣(هامش 

٣٣.......................................................................)٤(مش ها

٣٤.......................................................................)٥(هامش 

٣٦.......................................................................) ٦(هامش 

٤٠.................................................................................)١(استدراك 

٤١.................................................................................)٢(استدراك 

٤٦......................................................................) ٧(هامش 

٥٥..................................................عند سورة التحريم المباركة  ) ١(وقفة 

٥٦......................................................................................)٢(وقفة 

٥٦.......................................................................) ٨(هامش 

٦٠.......................................................................) ٩(هامش 

٦٤......................................................................)١٠(هامش 

٦٦......................................................................................)١(وقفة 

٦٧......................................................................................)٢(وقفة 

٦٨......................................................................................)٣(وقفة 

٧٦.......................................................................)١١(هامش 

٧٩......................................................................)١٢(هامش 
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وقفات تأمل وفكر
٨٣.....................................................................الوقفة األوىل  

٩٥......................................! وهي بعض شطحات الذهيب   :  الوقفة الثانية 

٩٩......................................وهي األخرية مع اإلمام الذهيب       : الوقفة الثالثة  

١٠٣....................................................................الوقفة الرابعة  

١٠٤...................................................................الوقفة اخلامسة 

١٠٥..................................................................الوقفة السادسة  

١٠٦...................................................................الوقفة السابعة 

١١٠......................................................................عود إىل بدء 

١١٢....................................................................مسك اخلتام  

١١٣..................................................................مصادر البحث   
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قسم الشؤون الفكرية والثقافيةصداراتإ

في العتبة الحسينية المقدسة
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  –   

  –   
  –   

  –  
الـــــــــــــــــشيخ ياســـــــــــــــــر 

الصالحي

مستبــصرون ببركــة اإلمــام الحــسين عليــه   –نفحــات الهدايــة  
السالم

 

السيد نبيل الحسني بخاريوتعتيم ال2بين تصريح النبي –تكسير األصنام  
الشيخ علي الفتالوي طبعة ثانية–رسالة في فن اإللقاء  

محمد جواد مالك وبناء الوطنشيعة العراق  
حسين النصراوي اإلسالميالمالئكة في التراث  

ــاب    ــد الوهـ الـــسيد عبـ
األسترآبادي

شعبة التحقيق: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   

الــــــــــــــشيخ محمــــــــــــــد  
التنكابني

–الجمعةصالة   

علـــــــــــــــي كـــــــــــــــاظم . د المقولة واإلجراء النقدي–الطفيات  
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مصالويال

الشيخ محمد حسين   
اليوسفي

أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السالم  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   
السيد نبيل الحسني عليه وآله وسلمصلى اهللاسبايا آل محمد  
السيد نبيل الحسني    
السيد نبيل الحسني السالمعليهطالبأبيبنعلي: الحراماهللابيتفيالمولود

؟حزامبنحكيمأم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبياألثرحقيقة  
السيد نبيل الحسني ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبـي صـلى اهللا    

عليه وآله وسلم
 

ــسن   ــباح عبــــاس حــ صــ
الساعدي

ــاب       علـــم اإلمـــام بـــين اإلطالقيـــة واإلشـــائية علـــى ضـــوء الكتـ
والسنة

 

الدكتور مهدي حسين   
التميمي

اإلمــام الحــسين بــن علــي عليهمــا الــسالم أنمــوذج الــصبر وشــارة   
الفداء

 

ــافر عبـــــــــــــــــ  يس ظـــــــــــــــ
الجياشي

شهيد باخمرى  

ــشيخ محمـــــــــــــــد   الـــــــــــــ
البغدادي

العباس بن علي عليهما السالم  

الشيخ علي الفتالوي خادم اإلمام الحسين عليه السالم شريك المالئكة  
ــشيخ محمـــــــــــــــد   الـــــــــــــ

البغدادي
مسلم بن عقيل عليه السالم  




  –


 

  طبعــة –منقــذ اإلخــوان مــن فــتن وأخطــار آخــر الزمــان     
ثانية
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  طبعة ثانية–المجاب برد السالم   
  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة االنكليزية   


 

IslamInquiries About Shi‘a  


 

When Power and Piety Collide  


 

Discovering Islam  

  داللة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  


 
القيم التربوية في فكر اإلمام الحسين عليه السالم  


 

قبس من نور اإلمام الحسن عليه السالم  

  تيجان الوالء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  


 
الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السالم  


 

ن حويسيد العبيد جون ب  


 

حديث سد األبواب إال باب علي عليه السالم  

  ، الطبعة الثانيةالمرأة في حياة اإلمام الحسين عليه السالم  
  ثمانية أجزاء–هذه فاطمة عليها السالم   
  ــلم وموضـــع قبـــره        ــه وسـ ــلى اهللا عليـــه وآلـ ــول اهللا صـ وفـــاة رسـ

وروضته
 


 

-األربعـون حـديثا فــي الفـضائل والمناقـب    
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جزآن-الجعفريات   


 

جزآن–نوادر األخبار   


 

ثالثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  اإلمام الحسين عليه السالم في الشعر العراقي الحديث  
  This Is My Faith  


 

الشفاء في نظم حديث الكساء  


 

قصائد االستنهاض باإلمام الحجة عجل اهللا تعالى فرجه   


 

آية الوضوء وإشكالية الداللة  


 

عارفاً بحقكم  

السيد هادي 
الموسوي

غيبشمس اإلمامة وراء سحب ال
 

صفوان : إعداد
جمال الدين

Ziyarat Imam Hussain
 

مشتاق : تحقيق
المظفر

البشارة لطالب االستخارة للشيخ احمد بن صالح 
الدرازي

 

مشتاق : تحقيق
المظفر

النكت البديعة في تحقيق الشيعة للشيخ سليمان 
البحراني

 

مشتاق : تحقيق
صالح المظفر

لبيت يكفر الذنوب للشيخ علي شرح حديث حبنا أهل ا
بن عبد اهللا الستري البحراني
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مشتاق : تحقيق
صالح المظفر

منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين 
للسيد ولي بن نعمة اهللا الحسيني الرضوي

 

أنمار معاد : تحقيق
المظفر

قواعد المرام في علم الكالم، تصنيف كمال الدين 
بن ميثم البحرانيميثم بن علي 

 

باسم : تحقيق
محمد مال اهللا 

حياة األرواح ومشكاة المصباح للشيخ تقي الدين 
إبراهيم بن علي الكفعمي

 

السيد نبيل 
الحسني

بين سلطة الشريعة وشريعة عليها السالمباب فاطمة 
السلطة

 

السيد علي 
الشهرستاني

م عبيط في تربة الحسين عليه السالم وتحولها إلى د
كربالء

 

ميثاق عباس الحلي يتيم عاشوراء من أنصار كربالء  
السيد نبيل 

الحسني
The Aesthetics of ‘Ashura

 

حيدر محمود . د
الجديع

نثر اإلمام الحسين عليه السالم 
 

الشيخ ميثاق عباس 
الخفاجي

قرة العين في صالة الليل
 

أنطوان بارا لعائد إلى الحسين الثائر من المسيح ا  
السيد نبيل 

الحسني
ظاهرة االستقالب في عرض النص النبوي والتاريخ

 

السيد نبيل 
الحسني

بين تفكير : اإلستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء
الجند وتجنيد الفكر

 

مروان خليفات النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ومستقبل الدعوة  
حسن الشيخ

المطوري
البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين
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الشيخ وسام 
البلداوي

تفضيل السيدة زهراء على المالئكة والرسل واألنبياء
 

السيد نبيل 
الحسني

A Concise Knowledge OfThe Prophetic Life
History

 

السيد : تحقيق
محمدكاظم

لصدوقمعاني األخبار للشيخ ا
 

عقيل : تحقيق
عبدالحسن

ضياء الشهاب وضوء الشهاب في شرح ضياء األخبار
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