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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
  أما بعد: ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل

 منيا، وقد يحتجون بيا عمى معان   -عز وجل-فمن اآليات التي قد يحمميا بعض الناس عمى غير مراد اهلل 
وخاطبين بما خاطبين بو من  ،في سورة األحزاب بعد أن أدب أميات المؤمنين -تبارك وتعالى-باطمة قولو 

إلييا، أمرىن بالقرار في  -عز وجل-وتمك المنزلة التي رفعين اهلل  ،مع بيت النبوة ءميتالاألدب الالئق الذي 
كما نياىن عن الخضوع بالقول فيطمع الذي في قمبو مرض، إلى غير ذلك، ثم قال  ،ونياىن عن التبرج ،البيوت
، [33األحزاب:] {الرِّْجَس َأْىَل اْلَبْيِت َوُيَطيَِّرُكْم َتْطِييرًا ِإنََّما ُيِريُد المَُّو ِلُيْذِىَب َعْنُكمُ }معماًل ليذا:  -جل جاللو-اهلل 

تبارك -، فمن المراد بقولو -صمى اهلل عميو وسمم-ىذا السياق من أولو إنما ىو في أزواج النبي و ىذه اآليات 
 ؟ وما المقصود بيذه اإلرادة؟ [33األحزاب:] {الرِّْجَس َأْىَل اْلَبْيتِ  ِإنََّما ُيِريُد المَُّو ِلُيْذِىَب َعْنُكمُ }: -وتعالى

ىي إرادة كونية قدرية، وىذا يعني أن المراد البد أن يقع ويتحقق،  بعض أىل البدع يقولون: إن المراد بيذه اإلرادة
نيم ويقدسونيم ويفسرون أىل البيت بعمي وفاطمة والحسن والحسين وما تناسل منيم من األئمة الذي يعظمو 

من  -عز وجل-ىؤالء عصميم اهلل  :صمة، ويتمقون عنيم كما يتمقون عن الوحي، ويقولونويعتقدون فييم الع
 .والخطأ، فصار كالميم مصدرًا من مصادر التشريع عند ىؤالء المنحرفين الزلل

السبب  نّ ، وى-صمى اهلل عميو وسمم-والمقصود ىنا بيان المراد بيذه اآلية، فيذا السياق إنما ىو في أزواج النبي 
بالتوسعة عميين  ،يطالبنو بزيادة النفقة -صمى اهلل عميو وسمم-وذلك حينما اجتمعن عمى النبي  ،في نزول اآلية

النَِّساِء  َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمنَ } :بيذا األدب -عز وجل-فأدبين اهلل  ،عميو الفتوح -عز وجل-في النفقة، لما فتح اهلل 
ِفي ُبُيوِتُكنَّ َوًل َتَبرَّْجَن  َوَقْرنَ * اتََّقْيُتنَّ َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْمِبِو َمَرٌض َوُقْمَن َقْوًًل َمْعُروًفا  ِإنِ 

الَة َوآِتيَن الزََّكاَة َوَأِطْعَن المََّو َوَرُسوَلُو ِإنََّما ُيِريُد ا الرِّْجَس َأْىَل  لمَُّو ِلُيْذِىَب َعْنُكمُ َتَبرَُّج اْلَجاِىِميَِّة اأُلوَلى َوَأِقْمَن الصَّ
فمن المعموم  -صمى اهلل عميو وسمم-زول في أزواج النبي ، فإذا كان السياق وسبب الن[33-33األحزاب:] {اْلَبْيتِ 

أن سبب النزول قطعي الدخول في صيغة العموم، وال يمكن إخراجو منو باالجتياد، فيقال: أىل البيت ىنا في 
؛ ألن السياق في ىذا، وأىل البيت عند -صمى اهلل عميو وسمم-ىذه اآلية من السمف من خصو بزوجات النبي 

وفاطمة والحسن والحسين،  طمق عمى عمي  ة يار ق عمى إطالقات متعددة في كل موضع بحسبو، فتالتحقيق ُيطم
لما  -صمى اهلل عميو وسمم-  وذلك أن النبي  ،حديث الكساء -رضي اهلل تعالى عنيا-كما في حديث أم سممة 

وفاطمة والحسن  أدخل عميًّا، [33األحزاب:] {الرِّْجَس َأْىَل اْلَبْيتِ  ِإنََّما ُيِريُد المَُّو ِلُيْذِىَب َعْنُكمُ }نزلت عميو اآلية: 



، فيؤالء ال شك أنيم من (1)((الميم ىؤالء أىل بيتي فطيرىم تطييرا))والحسين في ىذا الرداء أو الكساء، وقال: 
 .أىل البيت

في بيان  -رضي اهلل تعالى عنو-طمق بإطالق أعم من ذلك فيدخل فيو من ُمنع الصدقة، كما قال زيد بن أرقم وي
وىي في صحيح مسمم:  ،في وصيتو بأىل بيتو في قصة غدير ُخم -صمى اهلل عميو وسمم-المراد بقول النبي 

وىم أربعة أبيات: آل عمي، وآل  ،عن أىل بيتو، فذكر أنيم من ُمنع الصدقة -رضي اهلل تعالى عنو-ل زيد ئفسُ "
ال  :األربعة األبيات ىم أىل بيتو، ىؤالء ال تحل ليم الصدقة، فإذا قيل ، ىؤالء(3)"عقيل، وآل جعفر، وآل عباس

 .تحل الصدقة ألىل البيت فالمراد ىذه األبيات، كميم من أىل بيتو بيذا االعتبار
وىذه اآلية يدخل فييا أزواجو  ،-صمى اهلل عميو وسمم-فيدخل فيو زوجات النبي  ،طمق بإطالق أوسع من ىذاوي

نما ىي إرادة شرعية، بمعنى أن [33األحزاب:] {نََّما ُيِريُد المَّوُ إِ }قطعًا، ومعنى  ، اإلرادة ىنا ليست كونية قدرية وا 
والخوف منو،  ،ومراقبتو ،وتقواه ،يريد من عباده طاعتو -عز وجل-كما نقول: اهلل  ،ذلك ال يقتضي تحقق المراد

     .ىل يقتضي ىذا وقوع ذلك منيم جميعًا؟
ليست إرادة كونية، فيذه اإلرادة في اآلية ىي إرادة شرعية وليست كونية، وعميو يقال: إنما  ،شرعيةال، ىذه إرادة 

ونيى عن معصيتو،  -صمى اهلل عميو وسمم-وأمر بطاعتو وطاعة رسولو  ،و من ىذه التوجيياتيريد اهلل بما وجّ 
 ِلُيْذِىَب َعْنُكمُ }وأمر بالقرار بالبيوت كل ىذا من أجل تحقيق الطيارة  ،والتبرج ،ونيى عن الخضوع بالقول

طمق عمى كل دنس وقذر في األمور الحسية واألمور المعنوية، فمما كان ، والرجس ي[33األحزاب:] {الرِّْجَس 
ونحو ذلك يتمطخ ويتندس قيل  ،وما ال يميق من الفواحش ،دنسات من المعاصي والذنوبرض من قارف المعِ 
ال فالرجس ي :لو طمق وي ،طمق عمى الميتةوي ،والميسر ،والخمر ،طمق عمى األصناموي ،طمق عمى ىذارجس، وا 

وال حجة فييا  ،ىذا ىو المراد بيذه اآلية ،عمى الخنزير، وكل نجس وقذر ودنس من األمور الحسية والمعنوية
فإنيم يتمقون عنيم كما  ومن َثمّ  -والسالم عمييم الصالة -غير األنبياء صمة لإطالقًا ليؤالء الذين يزعمون الع

 يتمقون عن الوحي المعصوم، ىذه آية في سورة األحزاب.
ْذ َتُقوُل ِلمَِّذي َأْنَعَم المَُّو َعَمْيِو َوَأْنَعْمَت َعَمْيِو َأْمِسْك َعَمْيَك }: -تبارك وتعالى-ىي قولو  :واآلية الثانية َزْوَجَك َواِ 

َضى َزْيٌد ِمْنَيا َوَطرًا َواتَِّق المََّو َوُتْخِفي ِفي َنْفِسَك َما المَُّو ُمْبِديِو َوَتْخَشى النَّاَس َوالمَُّو َأَحقُّ َأْن َتْخَشاُه َفَممَّا قَ 
ْجَناَكَيا ِلَكْي ًل َيُكوَن َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن َحَرٌج ِفي َأْزَواِج َأْدِعَياِئِيْم ِإذَ  ، ما الذي [33األحزاب:] {ا َقَضْوا ِمْنُينَّ َوَطرًاَزوَّ

  .؟{َوُتْخِفي ِفي َنْفِسَك َما المَُّو ُمْبِديوِ } :-صمى اهلل عميو وسمم-أخفاه النبي 

                                                           

 من مرحل مرط وعميو غداة -وسمم عميو اهلل صمى- النبي خرج: "عائشة قالت: قالت شيبة، بنت صفية عن مسمم، أخرجو - 1
:  قال ثم فأدخمو، عمي   جاء ثم فأدخميا، فاطمة جاءت ثم معو، فدخل الحسين جاء ثم فأدخمو، عمي بن الحسن فجاء أسود، شعر

 ،-عنيم تعالى اهلل رضي- الصحابة فضائل كتاب ،"[33:األحزاب] {َتْطِييًرا َوُيَطيَِّرُكمْ  اْلَبْيتِ  َأْىلَ  الرِّْجَس  َعْنُكمُ  ِلُيْذِىبَ  اللُ  ُيِريدُ  ِإنََّما}
 (.3232) برقم ،-وسمم عميو اهلل صمى- النبي بيت أىل فضائل باب
 ،-عنو اهلل رضي- طالب أبي بن عمي فضائل من باب ،-عنيم تعالى اهلل رضي- الصحابة فضائل كتاب مسمم، أخرجو - 3

 (.3242) برقم



وجدت أمورًا ال تميق بحال من األحوال مع مقام النبوة، فكان الواجب أن إذا نظرت في كثير من كتب المفسرين 
، وال ب عنيا صفحاً وُيضرَ  ،المرويات الباطمة التي ال أساس ليا من الصحة، واألقاويل الفاسدةض عن تمك ُيعرَ 

فكان البد من بيان المراد، ما الذي أخفاه  ،ولكنيا لألسف وجدت وبكثرة ،تورد في كتب التفسير وال في غيره
  .؟-صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

، -وسمم صمى اهلل عميو -، زيد بن حارثة مولى النبي -عميو وسممصمى اهلل -زينب بنت جحش بنت عمة النبي 
وتبناه، قبل تحريم  -عميو الصالة والسالم-فأعتقو  ،-صمى اهلل عميو وسمم-وكان عبدًا رقيقًا ممموكًا لمنبي 

 -الىتبارك وتع-التبني حكمًا في قولو  -عز وجل-زيد بن محمد، فأبطل اهلل  :فيقال ،التبني، وصار ُينسب إليو
َوَما َجَعَل َأْدِعَياَءُكْم َأْبَناَءُكْم َذِلُكْم َقْوُلُكْم ِبَأْفَواِىُكْم َوالمَُّو َيُقوُل اْلَحقَّ َوُىَو }: -سورة األحزاب-في أول ىذه السورة 

 {آَباَءُىْم َفِِْخَواُنُكْم ِفي الدِّيِن َوَمَواِليُكمْ َباِئِيْم ُىَو َأْقَسُط ِعْنَد المَِّو َفِِْن َلْم َتْعَمُموا اْدُعوُىْم آِل * َيْيِدي السَِّبيَل 
، [5األحزاب:] {َوَلْيَس َعَمْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخَطْأُتْم ِبِو َوَلِكْن َما َتَعمََّدْت ُقُموُبُكمْ }وموالي،  ،، تقول: أخي[5-2األحزاب:]

زيد بن محمد، فإن اإلنسان ال يؤاخذ عمى ىذا  :وما ألفتو النفوس فقال ،فإذا سبق المسان في مجاري العادات
    .العمدعمى ولكن  ،الخطأ

- يعسر عمى النفوس  وأبطمو، لكن ذلك يبين حكم التبن -تبارك وتعالى-فاهلل  ،فالشاىد أن ىذا كان ىو الواقع
فيعدون تزوج الرجل من ى منزلة االبن من كل وجو، نيم كانوا في الجاىمية ُينزلون ىذا الُمتبن  ؛ أل-أعني تطبيقو
عز -  أراد اهلل  ،ى من أفجر الفجور، فمما أبطل التبني وما يترتب عميو من قضايا عندىم ومتعمقاتامرأة المتُبن  

 ،فإن نفوسيم تتييبو ،ليكسر ذلك في نفوسيم من الناحية العممية -صمى اهلل عميو وسمم-أن يبدأ بنبيو  -وجل
لسنة المنافقين، سيجدونيا وذلك لما سينالو من أ ،كان يتحرز ويتخوف -وسمم صمى اهلل عميو-تتحاشاه، والنبي 

لكن عندىم ألسنة  ،وال قنوات ،ويتحدثون عنيا مع أنيم ما كان عندىم صحف في ذلك الوقت ،شعمونياقضية ي
صمى اهلل عميو -، فيؤالء سينالونو [11األحزاب:] {َسَمُقوُكْم ِبأَْلِسَنٍة ِحَدادٍ }جاج ليا مناقير من حديد، د ،حداد
سنتيم، فكان يتحرز من ىذا، فاهلل أخبره أن زيدًا وىو زيد بن لوُيسمعونو ما يكره، ويموكون عرضو بأ -وسمم

أميا  ،وىذه امرأة شريفة ،زينب بنت عمتو، وبالمناسبة زيد مولى -صمى اهلل عميو وسمم-جو النبي حارثة الذي زوّ 
ن لم تكن ق -صمى اهلل عميو وسمم-ة النبي بنت عم ،من أشراف قريش صمى اهلل -جيا مواله، فالنبي زوّ  ،رشيةوا 

، فمما -صمى اهلل عميو وسمم-     وأن اهلل سيزوجيا نبيو  ،أن زيدًا سيطمقيا -عز وجل-أخبره اهلل  -عميو وسمم
وُيبدي رغبتو في  -مصمى اهلل عميو وسم-ساءت العالقة بين زيد وبين امرأتو زينب جاء يشكو إلى النبي 

اهلل وأمسك  اتقِ  :وكان يقول لو ،زوج منوطمق وأنيا ستُ أعممو اهلل أنيا ست -صمى اهلل عميو وسمم-فالنبي  ،تطميقيا
   .، ما الذي أخفاه؟[33األحزاب:] {َوُتْخِفي ِفي َنْفِسَك َما المَُّو ُمْبِديوِ }عميك زوجك، فاهلل يقول: 
َوَتْخَشى النَّاَس َوالمَُّو َأَحقُّ }وأن زيدًا سيطمقيا فقط، وىذا أمر البد أن يقع، قال:  ،منياىو أن اهلل أعممو بالتزوج 

نما كان يخشى من ألسنتيم إذا تزوجيا، وأما أمر  ،ىذه الخشية في البالغ ت، ليس[33األحزاب:] {َأْن َتْخَشاهُ  وا 
َوُتْخِفي ِفي }وحاشاه من ذلك،  ،يكتم شيئًا من الوحي لكتم ىذه -صمى اهلل عميو وسمم-البالغ فمو كان النبي 

ْجَناَكَيا ِلَكْي ًل َيُكوَن َنْفِسَك َما المَُّو ُمْبِديِو َوَتْخَشى النَّاَس َوالمَُّو َأَحقُّ َأْن َتْخَشاُه َفَممَّا َقَضى َزْيٌد ِمْنَيا َوَطرًا َزوَّ 



كل ىذا  ،وال غير ذلك ،وال عشق ،، ليس ىناك أكثر من ىذا، ال فيو حب[33األحزاب:] {َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن َحَرجٌ 
 وذلك ما عميو المحققون من المفسرين. ،، وىذا ىو المراد-عميو الصالة والسالم-كذب عمى رسول اهلل 

ياكم بالقرآن العظيم -تبارك وتعالى-سأل اهلل أو  ،ىذا ياكم ىداة ميتدين، وصمى اهلل عمى  ،أن ينفعنا وا  ويجعمنا وا 
    وعمى آلو وصحبو. ،نبينا محمد

 


