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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

(93) 

 مكانة أهل البيت

اهلل  صلى اهلل عليه وسلم أُمََّهات  اْلُمْؤم ن يَن، َويُ ْؤم ُنوَن  َويَ تَ َولَّْوَن َأْزَواَج َرُسول   :-رحمه اهلل- ؤلفقال الم
َرة   بَأَن َُّهنَّ  َها ُأمَّ  :َأْزَواُجُه ف ي اآلخ  َي اهلُل َعن ْ َأْكَثر  َأْواَلد ه ، َوَأوََّل َمْن آَمَن ب ه  َوَعَاَضَدُه َعَلى  ُخُصوًصا َخد يَجَة َرض 

ْنُه اْلَمْنز َلُة اْلَعال َيةُ  يَقَة ب ْنتَ . َأْمر ه،وََكاَن َلَها م  َها، الَّت ي قَاَل ف يَها النَّب   َوالصِّدِّ َي اهلُل َعن ْ  يُّ صلى اهلل عليهالصِّدِّيق  َرض 
 .[الطََّعام   َفْضُل َعائ َشَة َعَلى النَِّساء  َكَفْضل  الثَّر يد  َعَلى َسائ ر  ]: وسلم

ْهَل يُ ْؤُذوَن أَ  َوم ْن َطر يَقة  الن ََّواص ب  الَّذ ينَ . يُ ْبغ ُضوَن الصََّحابََة َوَيُسبُّونَ ُهمْ  َويَ َتبَ رَُّؤوَن م ْن َطر يَقة  الرََّواف ض  الَّذ ينَ 
 "..اْلبَ ْيت  ب َقْوٍل َأْو َعَملٍ 

كر ما يستحقه أهل بيته من أزواجه، وال ريب أن أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم ذ كر ما تستحقه القرابة ذ وملا 
واهلل تعاىل يقول يف حمكم التنزيل يف سورة األحزاب  ين خيرجوهنن من أهل البيت،ذمن أهل البيت، خالفًا للروافض اللئام ال

َا} :قال ،[03: األحزاب]{ النَّيبي  يَاِنَساءَ } ،[03: األحزاب]{ النَّيبي  يَاِنَساءَ }: بعد أن قال  َعْنُكمُ  لُِيْذِهبَ  اللَّهُ  يُرِيدُ  ِإَّنَّ
لك على أن أزواجه صلى اهلل عليه وسلم، ورضي عنهن، يدخلن دخواًل ذفدل  ؛[00: األحزاب]{ اْلبَ ْيتِ  أَْهلَ  الريْجسَ 

صار حاهلم هو الوقيعة يف أمهات املؤمنني؛ ال  !هبون؟ذا الوصف؛ فهن أهل بيته صلى اهلل عليه وسلم ، فأين يذأولًيا يف ه
 .-رضي اهلل عنهما وعن ابنتيهما-؛ لشديد عداوهتم أليب بكر وعمر حفصةسيما عائشة و 

كر اهلل ذ ا الوصف وصف قرآين؛ فقد ذوهأيًضا من شأن أهل السنة والجماعة تولي أمهات المؤمنين جميًعا، 
: ه األمومة أمومٌة يف االحرتام ال يف احملرمية؛ مبعىنذه، لكن  [6: األحزاب]{ أُمََّهاتُ ُهمْ  َوأَْزَواُجهُ }: تعاىل يف سورة األحزاب

توقري، والتبجيل، لكن ليس هلن ما لألمهات من احملرمية؛ فال جتوز اخللوة هبن، وال أن هلن ما لألمهات من االحرتام، وال
لك؛ بل ذكما كان التابعون يفعلون   ،"يا أُمه": ه األمومة، فيخاطنب بلفظذا هو املقصود هبذالسفر بإحداهن، فه

 .والصحابة، فهن أمهات املؤمنني، وهن أيًضا أزواجه يف اآلخرة
، وأوهلن وأفضلهن على رأة يف حياته، وتويف عن تسع منهناهلل عليه وسلم إحدى عشرة ام وقد تزوج النيب صلى

َرة   َن بَأَن َُّهنَّ ق رو َويُ : "ا بدأ هبا فقالذأحد القولني خدجية؛ فله َها-ُخُصوًصا َخد يَجَة : َأْزَواُجُه ف ي اآلخ  َي اهلُل َعن ْ  ُأمَّ  -َرض 
ْنُه اْلَمْنز َلُة اْلَعال َيةُ  آَمَن ب ه  َوَعَاَضَدُه َعَلى َأْمر ه،َأْكَثر  َأْواَلد ه ، َوَأوََّل َمْن  ا طرف يسري من مناقب خدجية ذه: "وََكاَن َلَها م 

، وكان قد تزوجها النيب صلى اهلل عليه وسلم قبل البعثة؛ بل إهنا هي اليت خطبت نفسها إليه، فلما -رضي اهلل عنها-
هب النيب صلى اهلل عليه وسلم بتجارهتا إىل الشام، ورأى غالمها ميسرة من كرمي أخالق النيب صلى اهلل عليه وسلم ما ذ

رأى، وحدثها مبا رأى رغبت فيه، فكان أن تزوجها النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو ابن مخس وعشرين، وكان هلا أربعون 
نعم املرأة والزوجة الصاحلة، اليت ساندته ووقفت معه، وسلته فيما كان  -رضي اهلل عنها-سنة، وقد تزوجت قبله، فكانت 

ى من كفار قريش؛ فكان يلقى العنت الشديد من مشركي قريش فما هو إال أن يأوي إليها حىت يسرى عنه؛ ذيعرتيه من أ
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

اشتد على النيب صلى اهلل  ؛ ألن األمر"عام احلزن" :لك العامذا يف السنة اليت ماتت فيها ومات عمه أبو طالب مسي ذوهل
كر من فضائلها أهنا أم أكثر أوالده؛ فجميع أوالد النيب صلى اهلل عليه وسلم من بنني وبنات منها، سوى ذ عليه وسلم، و 

يته مارية القبطية، وعامة أوالده، القاسم، والطيب، والطاهر، مث بناته أيًضا؛ ألن أوالده  ابنه إبراهيم؛ فإن إبراهيم كان من سري 
ا مما يرفع قدر املرأة ذ، وال شك أن ه-رضي اهلل عنها وعنهن-كلهم قد ماتوا يف حياته، وبقيت بناته كلهن من خدجية 
: ا أرادوا أن يعظموا قدر املرأة عند زوجها قالواذإ ا جتد الناس مثاًل ذعند زوجها أن تكون أم أوالده، أو أم أكثر أوالده، فله

 . ا يزيد يف قدرها وال ريبذه أم عيالك، أم أوالدك؛ ألن هذه
ي صدر به البخاري صحيحه؛ فإن النيب ذا جلي بني يف حديث بدء الوحي الذوه :"َوَأوََّل َمْن آَمَن ب ه  : "قال

، فلما سري عنه " زملوين، زملوين: "، أو يقول"دثروين، دثروين: "صلى اهلل عليه وسلم ملا نزل من حراء ترتعد فرائصه يقول
ا من حكمتها ذهب بك إىل ورقة بن نوفل ابن عم هلا كان قد تنصر يف اجلاهلية، وهذأ :األمر؛ فقالتوسكن قص عليها 

واهلل ال خيزيك اهلل أبًدا، إنك لتصل الرحم، ": لك كالًما ينم عن عقل راجح، ملا قص عليها القصص قالتذوقالت له قبل 
كر من فضائله مما استدلت به على أن اهلل تعاىل ذ ت تذخوأ ،"كسب املعدوموتعني امللهوف، وتعني على نوائب احلق، وتَ 

ا من  ذه األمة، فهذته إىل ورقة بن نوفل، فقص عليه القصص، فبشره بأنه نيب هذأخ ه عالمة خري، مثذال خيزيه، وأن ه
عليها؛ ، مث مل تلبث أن ماتت يف مكة، ومل يتزوج النيب صلى اهلل عليها وسلم -رضي اهلل عنها-كمال عقلها ورجحانه 

ه موقًفا قويًا، يعين عم، فوقفت "َوَعَاَضَدُه َعَلى َأْمر ه"،-قطًعا - َأوََّل َمْن آَمَن ب ه  "إكراًما هلا، وملنزلتها عنده، فكانت 
 .لت له ماهلاذب

ْنُه اْلَمْنز َلُة اْلَعال َيةُ " :قال حىت إنه كان صلى اهلل عليه وسلم يكرم صوحيباهتا،  ، يف حياهتا وبعد مماهتا،"وََكاَن َلَها م 
نت عليه مرة هالة بنت خويلد حلق النيب ذيكرم صوحيباهتا، وحيتفي هبن، ويهدي إليهن؛ حفظًا حلقها، ووفاء هلا، وملا استأ

ليها، إىل درجة أن ان خدجية، وكان كثري الثناء عذكرته باستئذ اهنا؛ ألهنا ذصلى اهلل عليه وسلم رقة وارتباك ملا مسع استئ
يا رسول اهلل، ما تريد من عجوز من قريش محراء : عائشة رضي اهلل عنها غارت منها وهي قد ماتت، وقالت له مرة

ا، ذا، وكذا، وكذإهنا كانت ك: ا قالت، أو قريًبا منه، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلمذالشدقني، أبدلك اهلل خبرٍي منها، هك
ن جواب النيب صلى اهلل عليه وسلم حمتشًما، ال يتضمن تأنيًبا لعائشة، لكنه تضمن حفظًا حلق وكان يل منها ولد، وكا

، فجعل يثين عليها، فما غارت عائشة من أحد من أزواجه صلى اهلل عليه وسلم غريهتا من -رضي اهلل عنها-خدجية 
اك يف مكة، أرسلت يف ذذالسرية، وكانت زينب إب له الفداء يف قصة معروفة يف لِ ر العاص زوج زينب، وطُ سِ خدجية، وملا أُ 

أمها خدجية هلا، فلما عرض على النيب صلى اهلل عليه  اهب، كانت قد أهدهتذهب، كانت قالدة من الذفدائه شيًئا من ال
سول نعم يا ر : إن شئتم أن تطلقوا أسريها، إن شئتم أن تطلقوا هلا أسريها، فقالوا: لك، وقالذوسلم أدركته رقة ملا رأى 

كر الشيخ أن هلا منه املنزلة العالية، وتفصيل فضائلها يوجد يف كتب ذ ا يدلنا على ما ذاهلل، فردوا املال وردوا األسري، فكل ه
 .السري والتاريخ، فريجع إليه يف السرية النبوية البن كثري ومن قبله
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

يَقَة ب ْنتَ "كر ذ مث ثىن ب عظيمة التصديق  -رضي اهلل عنها-ن عائشة ا مساها، وال ريب أذ، هك"الصِّدِّيق   الصِّدِّ
ه األمة بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهو ذلرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، حافظة للعلم، وعاًء له، وأبوها خري ه

يَقَة ب ْنتَ "الصديق، فهي  : وسلم النَّب يُّ صلى اهلل عليهالَّت ي قَاَل ف يَها "، -رضي اهلل عنها وعن أبيها-" الصِّدِّيق   الصِّدِّ
ِإالَّ آِسَيُة اْمرَأَُة ِفْرَعْوَن، َوَمْرمَيُ بِْنُت ِعْمرَاَن، َوِإنَّ َفْضَل َعاِئَشَة َعَلى : َكَمَل ِمَن الريَجاِل َكِثرٌي، وملَْ َيْكُمْل ِمَن النيَساءِ ]

النسوي يف عائشة، وإن كانت خدجية فيها   ا النص يدلنا على التميز؛ وهذ [النيَساِء َكَفْضِل الثَّرِيِد َعَلى َسائِِر الطََّعامِ 
لك جعل التمييز هلا ذكماالٌت كثرية، لكنها من حيث الزوجية والعشرة كان النيب صلى اهلل عليه وسلم حيبها ويقدمها؛ ول

أََتى ِجْْبِيُل النَّيبَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ]قال  عن أيب هريرة رضي اهلل عنهف -رضي اهلل عنها-وأما خدجية ا الوجه، ذمن ه
َها َهِذِه َخِدجَيُة َقْد أََتْت َمَعَها إِنَاٌء ِفيِه ِإَداٌم، أَْو طََعاٌم أَْو َشرَاٌب، فَِإَذا ِهَي أَتَ ْتَك فَاق ْرَْأ َعَلي ْ : يَا َرُسوَل اللَّهِ : فَ َقالَ 

، ما شاء اهلل، ما هو القصب؟  [شيْرَها بِبَ ْيٍت يف اجلَنَِّة ِمْن َقَصٍب اَل َصَخَب ِفيِه، َواَل َنَصبَ السَّاَلَم ِمْن َرب يَها َوِميني َوبَ 
 .-رضي اهلل عنها-ه بشارة هلا ذاللؤلؤ اجملوف، ه

ما أقرب ما له يف أطعمتنا؟ أما عائشة ففضلها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ما هو الثريد؟ 
 :ي هو خبز وحلم، كما قال الشاعرذ، الرصانالق

ُز تَْأِدُمُه بَِلْحِم   َفَذاَك أََمانََة اهلِل الثّرِيدُ                 إَذا َما اخْلُب ْ
اك أمانة اهلل الثريد، وحلف، حنن ما بدنا هنيجكم على الطعام؛ إَّنا على كل حال فضل عائشة على النساء  ذف

وقد خطبها النيب صلى اهلل عليه وسلم، وعقد عليها النيب صلى اهلل عليه وسلم، وهي  كفضل الثريد على سائر الطعام،
ين يزعمون خبطأ نكاح الصغريات وأهنن قصر؛ ذا رد على الذبنت ست سنني، وبىن هبا وهي بنت تسع سنني، ويف ه

هي بنت تسع سنني، وهو سٌن قد ا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد بىن هبا و ذلك، فهذاستجابة لألنظمة الدولية وغري 
ا كانت الفتاة لديها من البنية واالحتمال ما تصلح زوجة فما املانع ذحتيض فيه املرأة، مما يدل على أن النساء يتفاوتن، فإ

لك؟ لكن األنظمة الدولية اآلن تلزم أو تلجئ الدول إىل سن القوانني املنافية للشريعة، فمدار األمر على القدرة ذمن 
ب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حِ  -رضي اهلل عنها-حتمال واألهلية للزواج من عدمها، وقد كانت عائشة واال

حياته يشتاق إىل يومها، ويأنس هبا، وميازحها، ويسابقها، جعلها اهلل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم مسرتاًحا لفؤاده، وكانت 
لك كثرت روايتها، مقارنة ببقية ذاهلل عليه وسلم ما يلقيه من كالم؛ فل كية ناهبة، حتفظ عن رسول اهلل صلىذ أيًضا فتاة 

أمهات املؤمنني، فحفظ اهلل تعاىل سنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم البيتية، اليت ال يطلع عليها آحاد الناس عن طريق أمهات 
مسنًدا صدره إىل صدرها، تويف بني ، وتويف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم -رضي اهلل عنها-املؤمنني؛ وخصوًصا عائشة 

                                                           
 (. 310)صحيح مسلم  ،(  01)صحيح البخاري   
 (.3103)صحيح مسلم ، (0233)صحيح البخاري  3
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

نه رأى أحد الصحابة يسنت بسواك، فأبد إليه نظره، ففهمت عائشة أ ذاقنتها، وآخر ما خالط ريقه ريقها؛ إذحاقنتها و 
ت السواك وقضمته وطيبته، مث أعطته النيب صلى اهلل عليه وسلم فاسنت به استنانًا مل تر مثله، مث رفع يده ذمراده، فأخ

ا طرف يسري ذ، فه-رضي اهلل عنها-، وقضى، فكانت هي آخر العهد به "إىل الرفيق األعلى، إىل الرفيق األعلى": قائاًل 
 .من شأن عائشة، ويرجع إليه كما أسلفت يف كتب املناقب والسرية

يُ ْؤُذوَن  َوَطر يَقة  الن ََّواص ب  الَّذ ينَ . يُ ْبغ ُضوَن الصََّحابََة َوَيُسبُّونَ ُهمْ  وَن م ْن َطر يَقة  الرََّواف ض  الَّذ ينَ ءُ َويَ َتبَ ر  : "قال
" الروافض"ا االصطالح ذا اللفظ أو هذأهل السنة واجلماعة يتْبءون من طريقة الروافض، وه ":َأْهَل اْلبَ ْيت  ب َقْوٍل َأْو َعَملٍ 

سني؛ فإن زيد بن علي بن احلسني أبوه علي بن احلسني زين اكتسبوه بسبب ما بدر منهم جتاه زيد بن علي بن احل
هًبا موجوًدا عند بعض متقدمي السلف، وهو اخلروج ذهب مذا املذالعابدين، كانوا قد أغروه باخلروج على بين أمية، وكان ه

 فكان من شأن زيد بن علي بن احلسني أن خرج على بين أمية بإغراء من هؤالء على والة اجلور؛ مث إنه تُرِك وُهجر،
ما تقول يف أيب بكر : ، فحني لقوه قالوا له-باحلسني بن علي رضي اهلل عنه وعن أبيه -الروافض، كما فعلوا جبده من قبل 

: بل أتْبأ ممن يتْبأ منهما، فقالوا: ا، قالتْبأ منهم: صاحبا رسول اهلل ووزيراه، أو صاحبا جدي ووزيراه، قالوا: وعمر؟ فقال
ي ينبغي أن يدمغوا به، عليهم من اهلل ما يستحقون، فال ذا هو االسم الذ، وه"رافضة" :رفضتموين؟ فسموا: رفضناك، قال

-نهرضي اهلل ع-ل علي بن أيب طالب ذواهلل، ما هم بشيعة؛ ألن الشيعة تعين التشيع واملناصرة، وهم يف الواقع أول من خ
لوا آل ذين خذ؛ بل هم الوال أرى طحًنا ، وأبناءه من بعده، وإن ادعوا زورًا وهبتانًا أهنم أهل نصرته؛ فإَّنا هي جعجعة

 -ا ذإىل يومنا ه -لك، وال زالوا ذيتهم إىل غري ذين جروهم إىل املآزق اليت نتج عنها ما نتج من قتلهم وأذالبيت، وهم ال
يزعمون أهنم حيبون أهل البيت ويصورون ألتباعهم أن أهل السنة معادون ألهل البيت، يعين يدعون الدعاوى العريضة، و 

ا ما ذولة، ال تقوم هلم قائمة إال وأتبعها سقوط واهنيار، وهذلك فهم أمة خمذبوا، وخابوا، وخسروا؛ ولذوأهنم يبغضوهنم، وك
رعتهم إىل كثري من بالد املسلمني، وعاثوا فيها فساًدا، لكن مآل ذه األزمنة، ومدوا أذنرجوه، وإن كانوا قد استطالوا يف ه

على أن القوم  -حبمد اهلل  -أمرهم إىل بوار، ولعل فيما جرى يف األيام املاضية من إطالق عاصفة احلزم مما يبعث األمل 
إن شاء  -ا ذفال، وهوأمرهم إىل سِ ال تقوم هلم قائمة، وأهنم مهما هبرجوا، وتظاهروا، ومدوا، وامتدوا؛ فإن مآهلم إىل بواٍر 

 .من احنسار مدهم السيئ يف كثري من بالد املسلمني -ما نرجوه يف األيام املقبلة  -اهلل تعاىل 
، امتد أثر الرافضة "قرن الرفض": ي يسمىذوقد كان هلم يف بعض حقب التاريخ وضع شبيه؛ ففي القرن الرابع ال

من دار اخلالفة يف بغداد، وتسلطوا على خلفاء بين  -وهم رافضة  -بويهيون إىل معظم املمالك اإلسالمية؛ فتمكن ال
ا ذين يسمون أنفسهم الفاطميني، وحاشا هذالعباس، ومتكن العبيديون من حكم املغرب، ومصر، وأطراف الشام، ال

يون يف اليمن، النسب الشريف من بين عبيد بن ميمون القداح، ووجد القرامطة يف األحساء والبحرين، ووجد الصليح
حىت مل يكد يسلم من بالد اإلسالم للسنة إال الشام، واحلجاز، وأطراف من  وأعمارها،ووجد احلمدانيون يف حلب 

ربة، فجاء عماد الدين زنكي ونور الدين حممود من ه الكذفلسطني، مث إن اهلل تعاىل من بفضله ومنه وكرمه فانقشعت ه
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

جقة من املشرق فقضوا على دية عن طريق صالح الدين األيويب، وجاء السالوقضوا على الدولة العبي بالد املوصل،
ا من ابتالء اهلل ذا، وعادت السنة ترفرف على املمالك اإلسالمية، وهذا انقشع القرامطة والصليحيون وهكذ، وهكالبويهيني

ومنهاج ودروس وعظات، وكثري من ا ينبغي لطالب العلم أن يقرأ التاريخ؛ ألن يف التاريخ عْبة ذالناس بعضهم ببعض؛ وهل
، "هبهم الرفض، وباطنه الكفر احملضذظاهر م: "-رمحه اهلل-الناس ال يدرك خمازي الرافضة يف األمة، فهم كما قال الغزايل 

 ين يف حقيقتهم جموس،ذجرى يف مطاويه، من هؤالء األدعياء ال فينبغي لطالب العلم أن يكون عنده إملام بالتاريخ وما
ج والبسطاء من ذ حاقدون على اإلسالم وأهله، موتورون من إطفاء نار فارس، وأرادوا أن يركبوا موجة التشيع؛ ليغروا الس

ه األزمنة أضافوا شيًئا آخر، وهو ركوب املوجة ذالناس مبحبة أهل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهم يف ه
ج، وهم يف ذ لك من اجلعجعة اليت يغررون هبا السذإىل غري .. و.. و.. ، والسياسية، والتظاهر بالعداء ألمريكا وإسرائيل

رون الرماد يف العيون كما يقال؛ ليبدو وكأهنم هم ذالهتم محيمة ووثيقة بكل من تظاهروا بعداوهتم، لكنهم ياحلقيقة صِ 
لك إال الدعاوى ذ يفم بون عن فلسطني، واملسجد األقصى، وليس هلذين يذين يتبنون قضايا األمة، وأهنم هم الذال

العريضة، وإثارة الفنت، والشغب، واالحرتاب يف أجزاء البالد اإلسالمية، وحسبك بالشام شاهًدا واضًحا، ودلياًل جليًّا على 
هم وتسلطهم، ذلك، يف سبيل أن يبقى نفو ذ أهل الشام بأكملهم ما أهمهم يِن آثارهم الوخيمة على أهل اإلسالم؛ فلو فَ 

 .شتكىفإىل اهلل امل
 مجع ناصب، وهو من ناصب أهل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم العداء: ، والنواصبلك النواصبذك

،  -رضي اهلل عنه-؛ فإن اخلوارج خرجوا يف زمن علي الخوارج: والمقصود بهم في الدرجة األولىبقول أو عمل، 
-وكفروا أهل اجلمل، وأهل صفني، وطلبوا من علي  بدعوى أنه حكم الرجال يف كتاب اهلل يف قضية التحكيم، وكفروه

كرناه يف ذ من األحداث ما  -رضي اهلل عنه-أن جيدد إسالمه بناء على أنه كفر، وجرى بينهم وبني علي  -رضي اهلل عنه
لك أن الروافض يظهرون الغلو يف ذدرس قد مضى، فأهل السنة واجلماعة وسط بني هؤالء وهؤالء يف شأن أهل البيت؛ 

وآل بيته، والنواصب يكفرون عليًّا وآل بيته، وأهل السنة واجلماعة وسط بني هؤالء وهؤالء، فهم حيفظون لعلي رضي  علي
، وأنه هبهمذاهلل عنه منزلته السامية، ويرون أنه رابع اخللفاء الراشدين، وأنه رابعهم أيًضا يف الفضل على ما استقر عليه م

ا ذوابن عمه، وله الفضل والقدر، وله من اجلهاد والنصرة ما هو معروف مشهور، فهك ،ج ابنة النيب صلى اهلل عليه وسلمزو 
يعتقد أهل السنة يف أهل بيت النيب صلى اهلل عليه وسلم، فال يغلون هبم غلو الروافض، وال يثلموهنم حقهم ويكفروهنم  

 .كما فعلت اخلوارج
 .وصلى اهلل على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 .أعلم واهلل
 


