
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير
  )٤٠(ية اآلإلى ) ٣٧(سورة األحزاب تكملة اآلية 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  

  .بعدو وعلى آله وأصحابه أجمعين، ،الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد
  .ريناللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاض

ِلكَي ال يكُون علَى الْمْؤِمِنين حرج ِفي {: وقوله:  في قوله تعالى-رحمه اهللا- يقول اإلمام الحافظ ابن كثير
 اِئِهمِعياِج َأدواَأزطَرو نا ِمنْهوإنما أبحنا لك تزويجها وفعلنا ذلك؛ لئال : أي، ]٣٧:سورة األحزاب[ }ِإذَا قَض

 كان -صلى اهللا عليه وسلم-منين في تزويج مطلقات األدعياء، وذلك أن رسول اهللا يبقى حرج على المؤ
، فلما قطع اهللا هذه "زيد بن محمد: "، فكان يقال له-رضي اهللا عنه- قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة

، ثم }م هو َأقْسطُ ِعنْد اللَِّههم آلباِئِهادعو{:  إلى قوله تعالى} َأدِعياءكُم َأبنَاءكُموما جعَل{: النسبة بقوله تعالى
رضي اهللا -  بزينب بنت جحش-صلى اهللا عليه وسلم- وتأكيدا بوقوع تزويج رسول اهللا زاد ذلك بياناً

وحالِئُل َأبنَاِئكُم الَِّذين {: في آية التحريمتعالى ؛ ولهذا قال -رضي اهللا عنه-  لما طلقها زيد بن حارثة-اعنه
  . فيهماًالبن الدِعي؛ فإن ذلك كان كثير ليحترز من ا،]٢٣:النساءسورة [ }ن َأصالِبكُمِم

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
ى هذا دليل واضح عل }ِلكَي ال يكُون علَى الْمْؤِمِنين حرج ِفي َأزواِج َأدِعياِئِهم{: -تبارك وتعالى-فقول اهللا 
 يعني ، يخصه إال لدليل-خطاب التشريع- يشترك مع األمة في الخطاب -صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي 

 فمن قال غير ذلك فعليه ،-عليه الصالة والسالم- فإن خطاب الشارع متوجه إليه ،األصل عدم االختصاص
 الوطر بلوغ ،}ِج َأدِعياِئِهم ِإذَا قَضوا ِمنْهن وطَراِلكَي ال يكُون علَى الْمْؤِمِنين حرج ِفي َأزوا{:  قال،الدليل

 ، فلم يبق له بها حاجة، والمقصود هنا أنه حصل له نكاحها والدخول بها،منتهى ما في النفس من الشيء
  . أقرب-واهللا تعالى أعلم- واألول ، وبعضهم يفسر ذلك بالطالق،قضى منها وطراً

ره اهللا تعالى وحتَّمه، وهو وكان هذا األمر الذي وقع قد قد:  أي} َأمر اللَِّه مفْعوالوكَان{:  تعالىوقوله: قال
 صلى اهللا عليه -في علم اهللا ستصير من أزواج النبي  -ارضي اهللا عنه-كائن ال محالة، كانت زينب 

  .وسلم
أن  ،]٣٦:سورة األحزاب[ }ه ورسولُه َأمراِإذَا قَضى اللَّ{ر اهللا فيما قبله ن أمإ: وهذا قد يكون قرينة لقول من قال

 وما ، ما كان من الشرعي من قبيل الخبر، ولكن ظاهره يشمل الشرعي والكوني،المقصود بذلك األمر الكوني
 وقول ، وإنما هو داخل فيه، ال يستبعد من معناه، لكن األمر الكوني ال يستبعد من تفسيره،كان من قبيل الطلب

  . هذا في األمر القدري}وكَان َأمر اللَِّه مفْعوال{: -عز وجل-اهللا 
مر اللَِّه قَدرا ما كَان علَى النَِّبي ِمن حرٍج ِفيما فَرض اللَّه لَه سنَّةَ اللَِّه ِفي الَِّذين خَلَوا ِمن قَبُل وكَان َأ{

  .]٣٨:سورة األحزاب[ }مقْدورا



 

فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب :  أي}لَهان علَى النَِّبي ِمن حرٍج ِفيما فَرض اللَّه ما كَ{: يقول تعالى
  .رضي اهللا عنه- التي طلقها دِعيه زيد بن حارثة -ارضي اهللا عنه-

  . فيما أباح له، التقدير فيما قدر اهللا، منها التقديروالفرض يأتي أيضاً لمعاٍن
في األنبياء قبله، لم يكن ليأمرهم تعالى هذا حكم اهللا :  أي}بُلنَّةَ اللَِّه ِفي الَِّذين خَلَوا ِمن قَس{:  تعالىوقوله

 في تزويجه امرأة زيد مواله اًمن تَوهم ِمن المنافقين نقصبشيء وعليهم في ذلك حرج، وهذا رد على 
  .ودعيه، الذي كان قد تبناه

 ،}ما كَان علَى النَِّبي ِمن حرٍج ِفيما فَرض اللَّه لَه{ هذا متعلق بما قبله ،}ِذين خَلَوا ِمن قَبُلسنَّةَ اللَِّه ِفي الَّ{
سنَّةَ {:  وقوله، في األنبياء قبله أنه لم يكن ليؤثمهم فيما أمرهم به أو فيما شرعه لهم-تبارك وتعالى-فسنته 

 ويمكن ،كسنة اهللا:  ويمكن أن يكون النصب على نزع الخافض يعني،من اهللا يمكن أن يكون بمعنى حقاً }اللَِّه
  .الزموا سنة اهللا: أن يكون ذلك على اإلغراء

سنَّةَ اللَِّه ِفي الَِّذين خَلَوا { ،فعلنا ذلك سنة منا:  يعني يكون المعنى كأنه قال،معنى حقاً على اهللابإذا قيل بأنه 
  .  فعلنا ذلك سنة منا}ِهسنَّةَ اللَّ{ ،}ِمن قَبُل

  عنه وال معدل، فما شاء ال محيدره الذي يقدره كائنًا ال محالةوكان أم:  أي} قَدرا مقْدوراوكَان َأمر اللَِّه{
  .كان، وما لم يشأ لم يكن

ر بعضهم يفسره بإيجاد الشيء على صفة وكمية ووقت محددالقد،اللَِّه{ ،ر هذا القد رَأم كَاناوورقْدا مرقَد {، 
 ،ما كان وما يكونبعلم أ -تبارك وتعالى- فاهللا ،ر وهو الكمية المضبوطة المحددةإنه مشتق من القد: فيقولون

  . يعني البد من وقوعه، فهذه مراتب القدر األربع،وشاء وأراد ذلك وكتبه وخلقه
ر وهو الكمية المضبوطة قدذ من الإنه مأخو:  وبعضهم يقول،هو إيجاد الشيء بصفة وكمية ووقت محددف

  . يعني بالقدر وإتقان،بذلك ولما كان من لوازم هذا المعنى أن يكون مضبوطاً محكماً كثرت الكناية المحددة،
  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

}و ا ِإال اللَّهدَأح نخْشَوال يو نَهخْشَوياالِت اللَِّه وِرس لِّغُونبي ا الَِّذينِسيبٍد *كَفَى ِباللَِّه حا َأحَأب دمحم ا كَانم 
اللَّه كَانو ينالنَِّبي خَاتَموَل اللَِّه وسر لَِكنو اِلكُمِرج ٍءِمنا ِبكُلِّ شَيِليم٤٠-٣٩:سورة األحزاب[ } ع[.  

  .إلى خلقه ويؤدونها بأمانتها:  أي}الَِّذين يبلِّغُون ِرساالِت اللَِّه{: -تبارك وتعالى-يمدح 
 ،}الَِّذين خَلَوا ِمن قَبُل{:  هذا يحتمل أن يكون متعلقاً بقوله،}الَِّذين يبلِّغُون ِرساالِت اللَِّه{يعني اآلن هذا المدح 

 ،يكون في محل نصب على المدح ويحتمل أن ،}الَِّذين يبلِّغُون ِرساالِت اللَِّه{ ،}الَِّذين خَلَوا ِمن قَبُل{يتعلق به 
 فيكون ،أعني الذين يبلغون رساالت اهللا:  كأنه يقول-تبارك وتعالى-اهللا :  يعني،}الَِّذين يبلِّغُون ِرساالِت اللَِّه{

 ، ويحتمل أن يكون في محل رفع، لمدحهم والثناء عليهم، سيق للمدح، في محل نصب مفعول به،مفعوالً به
  .االت اهللاهم الذين يبلغون رس

}نَهخْشَويا سواه فال تمنعهم سطوة أحد عن إبالغ رساالت اهللا:  أي}ويخافونه وال يخافون أحد.  
  . خوف مع علم من المخوف منهيه:  والخشية،الخشية أخص من الخوف



 

محمد  -كل مقامبل وفي - وسيد الناس في هذا المقام ،اً ومعيناًوكفى باهللا ناصر:  أي} حِسيباوكَفَى ِباللَِّه{
  .صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
 ]٦٤:سورة األنفال[ }يا َأيها النَِّبي حسبك اللّه{ ،ب الذي هو الكفاية يمكن أن يكون من الحس}حِسيبا{: يعني قوله

 وأيهما أقرب ،}يباوكَفَى ِباللَِّه حِس{ ،محاسباً على األعمال:  أي}حِسيبا{:  ويمكن أن يكون قوله،كافيك: أي
الَِّذين يبلِّغُون ِرساالِت اللَِّه ويخْشَونَه وال يخْشَون َأحدا { ، أن يكون ذلك بمعنى الكفاية؟إلى السياق وأليق به

ا{؛ وذلك لكمال توكلهم }ِإال اللَّهِسيبكَفَى ِباللَِّه حسواه أحداًكافياً يكفي من اتقاه وخافه ولم يخشَ:  أي}و .  
    فإنه قام بأداء الرسالة وإبالغها إلى أهل المشارق والمغارب، إلى جميع أنواع بني آدم، وأظهر : قال

          يبعث قبله إنما كلمته ودينه وشرعه على جميع األديان والشرائع، فإنه قد كان النبي تعالى اهللا 
قُْل يا {  إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم، فإنه بعث-صلى اهللا عليه وسلم- قومه خاصة، وأما هو إلى

سِإنِّي ر ا النَّاسهاَأيِميعج كُمقام بها بعده،]١٥٨:األعرافسورة [ }وُل اللَِّه ِإلَي نفكان أعلى م  ه أصحاب       
    غوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، في ليله ونهاره، ، بلّ-مرضي اهللا عنه-

 ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا ،-م وأرضاهمرضي اهللا عنهف-وحضره وسفره، وسره وعالنيته 
يجعلنا من   فنسأل اهللا الكريم المنان أن،هذا، فبنورهم يقتدي المهتدون، وعلى منهجهم يسلك الموفقون

  .فهملَخَ
 }ِفي الَِّذين خَلَوا ِمن قَبُل{: إنه يتعلق بما سبق من قوله:  إذا قلنا}هالَِّذين يبلِّغُون ِرساالِت اللَِّه ويخْشَونَ{يعني 
    فهذا المدح هنا وإن كان ،حهم بأنهم يبلغون رساالت اهللاد فم،-عليهم الصالة والسالم-الرسل : يعني

   بحسب ما  فيكون ألتباعهم من المدح ، فكذلك ينبغي أن يكون أتباعهم-عليهم الصالة والسالم-للرسل 
صلى - أن كل ما كان لألنبياء قبل النبي -رحمه اهللا- وقد ذكر الشاطبي ،يكون لهم من تحقيق هذا الوصف

     صلى اهللا - به وأعطاهم وحباهم فإن للنبي -عز وجل- من المزايا وما اختصهم اهللا -اهللا عليه وسلم
مثل هذه و ، فألمته منه نصيب-عليه وسلمصلى اهللا - وأن ما أعطى اهللا نبيه ، من ذلك نصيب-عليه وسلم

        ،المبينالحق غون  ويبلّ، يخشونه، أن يكونوا من أهل خشيته،الصفة هي مطلوبة فيمن يبلغون رساالت اهللا
  .وال يخشون أحداً إال اهللا

لم يكن أباه : أي" د بن محمدزي: " أن يقال بعد هذاهى، نَ}َأبا َأحٍد ِمن ِرجاِلكُمما كَان محمد {:  تعالىوقوله
 لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم؛ فإنه ولد له القاسم، -صلى اهللا عليه وسلم-وإن كان قد تبناه، فإنه 

فماتوا صغارا، وولد له إبراهيم من مارية القبطية، فمات  -ارضي اهللا عنه-والطيب، والطاهر، من خديجة 
 نرضي اهللا عنه-  زينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة:نات، وكان له من خديجة أربع ب رضيعاًأيضاً

، ثم ماتت بعده -صلى اهللا عليه وسلم- ، فمات في حياته ثالث وتأخرت فاطمة حتى أصيبت به-أجمعين
  .لستة أشهر

له أوالد؟  كان -صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي ،}ما كَان محمد َأبا َأحٍد ِمن ِرجاِلكُم{: يعني قد يرد سؤال
   صغار لم يبلغوا مبلغ م أن هؤالء ماتوا جميعاً وه:- ضمناً-رحمه اهللا-مما ذكره الحافظ ابن كثير -فالجواب 

  



 

  . الرجال
 والعلماء ،)١())إن ابني هذا سيد((: -صلى اهللا عليه وسلم- وقد قال النبي ،والحسن والحسين: وقد يقول قائل

 سورة[ }وِمن ذُريِتِه داود وسلَيمان وَأيوب{:  قال-عز وجل-واهللا تكلموا في ابن البنت هل يكون ابناً؟ 
 وأما الذين يمنعون ويحتجون بقول ، وهو ابن بنت،]٨٥:سورة األنعام[ }وِعيسى{:  إلى أن قال]٨٤:األنعام
  :الشاعر

   األباعِد الرجاِلأبناء بنوهن ***نا نا وبناتُو أبناِئونا بنُبنُ
ما كَان محمد {: د على هذا في قولهن الحسن والحسين يِرإ: ل هناا فهل يق، فابن البنت ابن،ال عبرة بهفهذا 

اِلكُمِرج ٍد ِمنا َأح{إنه أضاف ذلك إليهم : ؟ فيمكن أن يقال في الجواب}َأباِلكُمِرج والمقصود هو إبطال }ِمن 
  .التبني
اللَّه َأعلَم {: -عز وجل-  كقوله}لَِّه وخَاتَم النَِّبيين وكَان اللَّه ِبكُلِّ شَيٍء عِليماولَِكن رسوَل ال{:  تعالىوقوله

الَتَهُل ِرسعجثُ يي١٢٤:األنعامسورة [ }ح[.  
  . بالكسر الخاِتم هو فاعل الختم و،م بالفتح هو الطابعالخاتَ

بطريق األولى واألحرى؛ ألن   نبي بعده فال رسول بعدهفهذه اآلية نص في أنه ال نبي بعده، وإذا كان ال
 وبذلك وردت األحاديث المتواترة عن ،مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي، وال ينعكس

  .مرضي اهللا عنه-  من حديث جماعة من الصحابة-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
في مثلي((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي - عنهرضي اهللا- بن كعب روى اإلمام أحمد عن أبي 

عها، فجعل الناس يطوفون ض فأحسنها وأكملها، وترك فيها موضع لَبنة لم ياًالنبيين كمثل رجل بنى دار
ورواه ، )٢())لو تم موضع هذه اللبنة؟ فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة: بالبنيان ويعجبون منه، ويقولون

  .حسن صحيح: وقال الترمذي
صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه- أنس بن مالك روى اإلمام أحمد عن: حديث آخر

 :قالففشَقّ ذلك على الناس : ل قا،))إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فال رسول بعدي وال نبي((: -وسلم
رؤيا الرجل المسلم، وهي جزء من أجزاء ((: اليا رسول اهللا، وما المبشرات؟ ق:  قالوا،))ولكن المبشرات((

  .صحيح غريب:  وهكذا رواه الترمذي وقال،)٣())النبوة
                                                

، كتـاب المناقـب، بـاب       )٣٥٣٦(، وبرقم   )٣٤٣٠(رواه البخاري، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم، برقم            - ١
 .رضي اهللا عنهما-مناقب الحسن والحسين 

، بـرقم  -صلى اهللا عليه وسلم-، باب في فضل النبي -صلى اهللا عليه وسلم  -ي، كتاب المناقب عن رسول اهللا       رواه الترمذ  - ٢
صحيح لغيره، وصححه األلباني فـي صـحيح الجـامع، بـرقم            : ، وقال محققوه  )٢١٢٤٤(، وأحمد في المسند، برقم      )٣٦١٣(
)٥٨٥٧.( 

، )٢٢٧٢(، باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، بـرقم    -عليه وسلم صلى اهللا   -رواه الترمذي، كتاب الرؤيا عن رسول اهللا         - ٣
   إسناده صحيح على شرط مسلم، رجالـه ثقـات رجـال الـشيخين غيـر               : "، وقال محققوه  )١٣٨٢٤(وأحمد في المسند، برقم     

، تحت حديث   )٨/١٢٨(، وصححه األلباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،            "ل، فمن رجال مسلم   لفُالمختار بن فُ  
 ).٢٤٧٣(رقم 



 

صلى -قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه- عن جابر بن عبد اهللا  أبو داود الطيالسيروى: حديث آخر
ال موضع لَبنة، فكان من  فأكملها وأحسنها إاً ومثل األنبياء كمثل رجل بنى دارمثلي((: -اهللا عليه وسلم

عليهم -تم بي األنبياء فأنا موضع اللبنة، خُ! ما أحسنها إال موضع هذه اللبنة: دخلها فنظر إليها قال
  .)٤())السالم

  .صحيح غريب من هذا الوجه: وقال الترمذي ،ورواه البخاري، ومسلم، والترمذي
صلى اهللا -قال رسول اهللا :  قال- عنهرضي اهللا- عن أبي سعيد الخدريروى اإلمام أحمد : حديث آخر
 فأتمها إال لَبنَة واحدة، فجئت أنا فأتممت تلك مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى داراً((: -عليه وسلم

  .به مسلم انفرد ،)٥())اللبنة
صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه- هريرة يأبروى اإلمام أحمد عن : حديث آخر

 فأحسنها وأكملها وأجملها، إال موضع إن مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتاً((: -وسلم
أال وضعتَ هاهنا لبنة فيتم : لَبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان ويقولون

  . أخرجاه)٦())فكنت أنا اللبنة((: -صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا ،))!بنيانك؟
 -صلى اهللا عليه وسلم-، أن رسول اهللا -رضي اهللا عنه- بي هريرةعن أرواه اإلمام مسلم : حديث آخر

أعِطيتُ جوامع الكلم، ونُِصرتُ بالرعب، وأِحلَّت لي الغنائم، وجعلت لي : فُضلت على األنبياء بست((: قال
ورواه الترمذي وابن ماجه، وقال  ،)٧())بيون، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النمسجداً وطهوراًاألرض 
   .حسن صحيح: الترمذي

صلى اهللا -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-عن أبي سعيد الخدري  روى اإلمام أحمد :حديث آخر
 فأتمها إال موضع لبنة واحدة، فجئت أنا اًنبياء من قبلي، كمثل رجل بنى دارمثلي ومثل األ((: -عليه وسلم
  . ورواه مسلم،)٨())لك اللبنةفأتممت ت

   -صلى اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا : ، قال-رضي اهللا عنه-عن جبير بن مطعم : حديث آخر
أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو اهللا تعالى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي : إن لي أسماء((: يقول

                                                
، وأحمد في المسند، بـرقم  )٢٢٨٧( خاتم النبيين، برقم -صلى اهللا عليه وسلم-رواه مسلم، كتاب الفضائل، باب ذكر كونه         - ٤
 ).١٧٨٥(، وأبو داود الطيالسي في مسنده، برقم "إسناده صحيح على شرط الشيخين: "، وقال محققوه)١٤٨٨٨(

، وأحمد في المسند، بـرقم  )٢٢٨٧( خاتم النبيين، برقم -صلى اهللا عليه وسلم-لفضائل، باب ذكر كونه     رواه مسلم، كتاب ا    - ٥
 ".إسناده صحيح على شرط الشيخين: "، وقال محققوه)١١٠٦٧(
، وأحمد في المسند، بـرقم  )٢٢٨٦( خاتم النبيين، برقم -صلى اهللا عليه وسلم-رواه مسلم، كتاب الفضائل، باب ذكر كونه         - ٦
 ".إسناده صحيح على شرط الشيخين: " ، وقال محققوه)٨١١٦(

صـلى اهللا   -، والترمذي، كتاب السير عن رسول اهللا        )٥٢٣(رواه مسلم، في بداية كتاب المساجد ومواضع الصالة، برقم           - ٧
 ).٩٣٣٧(، وأحمد في المسند، برقم )١٥٥٣(، باب ما جاء في الغنيمة، برقم -عليه وسلم

، )٦٨٥٢(، بـرقم  -صلى اهللا عليه وسـلم - بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهللا   االعتصام كتاب   رواه البخاري،  - ٨
، وأحمـد فـي المـسند، بـرقم         )٢٢٨٧( خاتم النبيين، بـرقم      -صلى اهللا عليه وسلم   -ومسلم، كتاب الفضائل، باب ذكر كونه       

 ".إسناده صحيح على شرط الشيخين: "، وقال محققوه)١١٠٦٧(



 

واألحاديث في هذا ، أخرجاه في الصحيحين)٩())نبي س بعدهحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليي 
  .كثيرة

     أنه ال نبي : في السنة المتواترة عنه -صلى اهللا عليه وسلم-ه وقد أخبر تعالى في كتابه، ورسولُ
   رق وشعبذ، حلو توفهو كذاب أفاك، دجال ضال مضل،  بعده؛ ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده

          جيات، فكلها محال وضالل عند أولي األلباب، كما أجرى اهللا نيراع السحر والطالسم والنَّوأتى بأنو
 على يد األسود العنْسي باليمن، ومسيلمة الكذاب باليمامة، من األحوال الفاسدة واألقوال -سبحانه وتعالى-

الباردة، ما عوكذلك كل مدع لذلك إلى ،ا اهللا أنهما كاذبان ضاالن لعنهمالم كل ذي لب وفهم وِحج         
ختموا بالمسيح الدجال، فكل واحد من هؤالء الكذابين يخلق اهللا معه من األمور ما يشهد يوم القيامة حتى ي

 وهذا من تمام لطف اهللا تعالى بخلقه، فإنهم بضرورة الواقع ال ،ما جاء بهالعلماء والمؤمنون بكذب 
منكر إال على سبيل االتفاق، أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره، ويكون يأمرون بمعروف وال ينهون عن 

ُل تَنز* هْل ُأنَبُئكُم علَى من تَنزُل الشَّياِطين {: في غاية اإلفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم، كما قال تعالى
، فإنهم -السالمالصالة عليهم - ف األنبياء وهذا بخال،]٢٢٢-٢٢١:الشعراءسورة [ اآلية }علَى كُلِّ َأفَّاٍك َأِثيٍم

في غاية البر والصدق والرشد واالستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه، مع ما 
فصلوات اهللا وسالمه عليهم ،دون به من الخوارق للعادات، واألدلة الواضحات، والبراهين الباهراتيؤي 

  .واتاألرض والسم ما دامت ا مستمراًدائماً
            فإن المقصود أن اهللا ، ينزل في آخر الزمان-عليه الصالة والسالم-ال يشكل على هذا أن عيسى 

     نبأ أحد  ال ي، فال يكون ألحد نبوة،-صلى اهللا عليه وسلم- قد ختم النبوة ببعث محمد -تبارك وتعالى-
              فهو سابق للرسول -عليه الصالة والسالم-ى  وأما عيس،-صلى اهللا عليه وسلم-بعد رسول اهللا 

      وكذلك ،-عليه الصالة والسالم-م فإنه لم تكن نبوة بعد النبي  ومن ثَ، ولم يمت،-عليه الصالة والسالم-
 ، أو مصاب بعقله، فهو كذاب-صلى اهللا عليه وسلم- بعد النبي ؤاً فمن ادعى تنب، فإنه يحكم بشرعه-أيضاً-

        كما يحصل كثيراً لبعض أصحاب األمراض ، فيه مرض، الناس هذا؛ ألنه مصاب بعقلهدقد يعتقيعني 
      أو كان ذلك بسبب تلف في خاليا ، ويتكرر هذا سواء كانت هذه األمراض بآفة ال يدرى سببها،العقلية

          ،الناس إلى هذا ويدعو ، وأنه يوحى إليه، فتجد هذا الرجل يتكلم،المخ بسبب تعاطي أمور محرمة
 واهللا ، مرفوع عنه القلم، لكنه غير مؤاخذ، ويتكلم معتقداً لما يقول، وسيفعل، وأنه سيفعل،يؤمنوا به وأن

  .المستعان
   حتى ما ، كل ذلك كان بعد وقعة األحزاب، والموضوعات كما سبق مترابطة،هذا يتصل بإبطال التبني

   ، له ]٤١:سورة األحزاب[ }ا َأيها الَِّذين آمنُوا اذْكُروا اللَّه ِذكْرا كَِثيراي{: -تبارك وتعالى-سيأتي من قوله 
 وهو الوحيد ،-رضي اهللا عنه- أشير إلى أمر يتصل بزيد بن حارثة : وموضوع التبني،نوع ارتباط بما قبله

   -رضي اهللا عنه- فزيد بن حارثة ،}نَاكَهافَلَما قَضى زيد منْها وطَرا زوج{ ،الذي ذكر اسمه في القرآن
                                                

، ومسلم، كتـاب    )٣٣٣٩(، برقم   -صلى اهللا عليه وسلم   -واه البخاري، كتاب المناقب، باب ما جاء في أسماء رسول اهللا            ر - ٩
 .، واللفظ له)٢٣٥٤(، برقم -صلى اهللا عليه وسلم-الفضائل، باب في أسمائه 



 

   ، ثالث من أشراف قريش، أربع من أشراف العرب، أربع منهن من أشراف العرب،تزوج خمس نسوة
       ، بها-صلى اهللا عليه وسلم- زوجه النبي ، فأول امرأة تزوجها هي أم أيمن،وهو مولى من الموالي

      فهذه ، أبيض وأسامة أسود كالليل-رضي اهللا عنه-ن حارثة  كان زيد ب، وهي أم أسامة،وهي موالته
     ثم ، وهو مولى، وهي ابنة عمته، زينب وتزوجها-صلى اهللا عليه وسلم- ثم خطب له النبي ،أول امرأة
       وهؤالء من أشراف ، خطب له أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط-صلى اهللا عليه وسلم-إن النبي 

      كانت أول مهاجرة بعد الصلح هي ،الحديبية لما نزلت آية االمتحان  هاجرت في قصة وهي التي،قريش
     صلى اهللا عليه - فزوجها النبي ، وأمها البيضاء بنت عبد المطلب،أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط

   درة -تزوجأو هو  -صلى اهللا عليه وسلم- ثم خطب له النبي ، ثم طلقها بعد ذلك، لزيد بن حارثة-وسلم
   :  يقال لها،-رضي اهللا تعالى عنه- ثم تزوج أخت الزبير بن العوام ، ثم طلقها، بنت عمه،بنت أبي لهب

    ، يزوجهن مولى، مولى-صلى اهللا عليه وسلم- الحظ هذه األسماء يزوجها النبي ،هند بنت العوام
    طال التفاخر باألنساب والعصبيات  وهو إب، فهذا فيه معنى، من قريباته مثل زينب وبنت عقبةنوبعضه

   وكثير من الناس يتشبث بمثل هذه األمور وإذا رأيت بعض ما يصدر منه ، وفيه عبرة كبيرة،وما إلى ذلك
       وقد تكون المرأة من أصلح ،رأيت أن ذلك ال يمكن أن يجري على ميزان صحيحمن التصرفات 

 أو أن يزوج هذا اإلنسان ،ها أو أن يزوجها ألوالده أو نحو ذلك ولكن لهذا المعنى ال يمكن أن يتزوج،الناس
 ويتزوج امرأة ال ، ولكنه قد يذهب إلى بلد آخر، ومن أهل الصالح والخير،الذي هو من حملة كتاب اهللا

ج عليه  فإذا احتُ، إطالقاً شيء وال عن، ال يدري عن نسبها وال عن أصلها وال عن تربيتها،يدري عنها شيئاً
رفت تربيتها في البلد وأخالقها ودينها  والتي ع، ال يضر التزوج، يعني إناء،المرأة ماعون: ا قالفي هذ

المرأة ماعون : ماذا ال يقال ل، هذا ال يجري على ميزان وال على مقياس،كل النفورمنها  هذه ينفر ،وصالحها
 فهذا غير ،تزوج منهم فال ي،ه ونحو ذلكن بعده من أوالد ثم يبقى ذلك علة وعاراً يالحقه ويالحق لربما مهنا؟

منهم لكن  ، وليس هذا موضع الحديث عنها، والعلماء تكلموا في مسألة الكفاءة في النسب،صحيح في الشرع
 كأن تطلق بناته أو أخواته أو ، إذا كان هذا يؤدي إلى مفاسد من قطيعة األرحام أو أضرار،من اشترط هذا

 ، أو يحصل بسبب ذلك أمور لربما تصل إلى القتل، أو نحو هذا، أحد منهم أو يتعطلون ال يتزوج،قريباته
 ، لكن هذا ما ينبغي أن يعتقده على أقل تقدير، واهللا المستعان، وينأى بنفسه،فاإلنسان يكون بعيداً عن هذا كله

  .واهللا المستعان
 هذه و ،واهللا المستعان ، تأثر بهذا؟ أبداً-صلى اهللا عليه وسلم-يعني هل النسب الشريف نسب النبي 

         في الصورة وال في األخالق وال اً أعاجم ال ترى فرق، تذهب إلى األعاجم،العصبيات في كل مكان
       وهؤالء، هؤالء من أصول كذا، أعاجم في بالد متقاربة أو في البلد الواحد أحياناً،في الطبائع وال شيء

هؤالء ال و ، هؤالء ال يزوجون هؤالء،ء يحتقرون هؤالء وهؤال، هؤالء يحتقرون هؤالء،من أصول كذا
وال ترى !  على العجمة؟، هذا الفخر على أي شيء،أعاجم!  هذا النسب القرشي؟،على ماذا ،يزوجون هؤالء

  لكن هؤالء من أصول، أحياناً في بلد واحدة، الشعوب هذه متقاربة،في الصورة وال في طبائع الناس  الاًفرق



 

 وليس عند ، وهذا كثير في األعاجم، فهذا كله خطأ، ويحتقرونهم وال يرونهم شيئاً،ن أصول كذا وهؤالء م،كذا
  .العرب فقط


