آية التطيير وعالقتيا بعصمة ال ئمة
المقدمة

د .عبداليادي الحسيني

كتاب اهلل عز وجل ىو مصدر اليداية كما أخبر عنو سبحانو فقال﴿ :الـ َذلِ َؾ ا ْل ِكتَاب الَ رْيب ِف ِ
يو
ُ َ َ
يف﴾ ،وقالُ ﴿ :ق ْؿ إِ َّف ُى َدى المّ ِو ُى َو ا ْل ُي َدى﴾ ،فحصر اليداية فيهو وتعجهب ممهي يطمهب
ُى ًدى لِّ ْم ُمتَّ ِق َ
ِ
اليدى واإليماي مي غيره فقهال﴿ :فَ ِبأَ ِّ ِ ٍ
ػوف﴾ ،فمهي اتخهم مصهد اًر خهر
آي ِات ِو ُي ْؤ ِم ُن َ
َي َحديث َب ْع َد المَّو َو َ
يرجع إليو وييتدي بو فيو كما قهال أميهر المهيمنيي عمهي رهللهي اهلل عنهو فهي سهيال وصه:و لمقهري:

"ومي ابتغى اليدى في غيره أهللموُ اهلل".

ليما وغيره فال بد أي تكوي أدلتنا ال سيما في أصول العقيدة التي ىي أساس الديي يات قرنية وال
الم هرادِّ ،بينههة وم:ص ههمة ال
بههد  -مههع مل ه  -أي تكههوي ى ههمه اايههات واهللههحة الداللههة عم ههى المعنههى ُ
مجممه ههة ،وقطعيه ههة محكمهههة ال مشهههتبية .وعقيهههدة كهه ه(عصمة األئمه ههة ال ش ه ه فه ههي أنيه هها ت ههدخل فهههي
األصول .وقد سيقت إلثباتيا بعض مي يات التنزيل المجممة كاي أقواىا وأشيرىا عمى األلسي ما
اىمِ َّي ِ
عرف بآية التطيير وىي خر قولو تعهالى﴿ :وقَر َف ِفي بيوِت ُك َّف وَال تَب َّػر ْْ َف تَب َػرج ا ْلْ ِ
َّػة ْالُُولَػ
َ َ َ
َ َ
ُُ
َ ْ
ِ ِ
ِ
الص َالةَ و ِ
ِ
يف َّ
َى َػؿ ا ْل َب ْيػ ِت
ب َعػن ُك ُـ ِّ
س أَ ْ
سولَ ُو إِ َّن َما ُي ِر ُ
آت َ
يد المَّ ُو ل ُيػ ْذْى َ
الػر ْْ َ
الزَكاةَ َوأََط ْع َف المَّ َو َو َر ُ
َوأََق ْم َف َّ َ
ير﴾.
ط ِّي َرُك ْـ تَ ْط ِي ًا
َوُي َ
ونحي -بعوي اهلل وتوفيقو – قمنا في ىمه الرسالة بمناقشة عمميهة ىادئهة لمها يقهال عهي عالقهة ىهمه
ااية بعقيدة عصمة األئمة ،ومدى داللتيا عمى العصمة.

واهلل تعالى أسأل أي يرد ىمه األمة إلى كتابيا ومصهدر ىهدايتيا وعزتيها وفالحيها إنهو أكهرل مسهيول
وأعظل مأمول.

الميلف ل 4141ل  4111-ىه

أية التطيير
ِ ِ
ط ِّي َػرُك ْـ
َى َػؿ ا ْل َب ْي ِػت َوُي َ
ب َعػن ُك ُـ ِّ
س أَ ْ
( ية التطيير وىي قولو تعالى ...﴿ :إِ َّن َما ُي ِر ُ
يد المَّ ُو ل ُيػ ْذْى َ
الػر ْْ َ
ير﴾ أقوى ما احتجوا بو مي يهات القهري ،ويالحهظ أنيها ليسهت يهة يوانمها ىهي تتمهة اايهة التهي
تَ ْط ِي ًا
أوليهها خطههاب ألميههات المههيمنيي رهللههي اهلل عههنيي بقولههو﴿ :وَ قَػ ْػر َف ِفػػي ُب ُيػػوِت ُك َّف َوَال تََبػ َّػر ْْ َف تََبػ َػر َج
ِ
الص َالةَ و ِ
ِ
ِِ ِ
يف َّ
يد ،﴾...ولهمل فتسهميتيا
سولَ ُو إِ َّن َما ُي ِر ُ
آت َ
الزَكاةَ َوأََط ْع َف المَّ َو َو َر ُ
ا ْل َْاىم َّيَّة ْالُُولَ َوأََق ْم َف َّ َ
به( ية التطيير تدليس ألنيا ليست بآية يوانما ىي جزء منيا.

وعمه ههى كه ههل حه ههال فقه ههد قه ههالوا :إي التطييه ههر يوامىه ههاب اله ههرجس معنه ههاه العصه ههمة مه ههي الخطه ههأ والسه ههيو
والمنب(فأىل البيت معصوموي مي مل كمو ،ومقصودىل (بأىل البيت أشخاصهاً معينهيي ،أوليهل
سيدنا عمي ثل فاطمة والحسي والحسيي  -رهللي اهلل عنيل -وليس جميع أىل البيت.

مناقشة ىذا التفسير:

إف االحتْاج بيذه اآلية عم (عصمة) مردود مف حيث الدليؿ ومف حيث الداللة:
 -4عدل صالحية الدليل ( ية التطيير لالستدالل عمى (العصمة .
إي قهللههايا االعتقههاد الكبههرى وميمههات الههديي وأساسههياتو العظمههى ال بههد إلثباتيهها مههي األدلههة القرنيههة
ػي
ػػو إِالَّ ُى َػو ا ْل َح َ
ػو الَ إِلَ َ
الصريحة القطعية الداللة عمى المعنى المطموب ،كداللة قولهو تعهالى﴿ :المّ ُ
سو ُؿ المَّ ِو﴾ عمى نبوة محمد صمى اهلل عميو وسمل ،وداللهة
َوـ﴾ عمى التوحيد ،وداللة ﴿ َم َح َّم ٌد َّر ُ
ا ْلقَ َي ُ
قولههو تعههالى﴿ :أقيمػػػوا الصػػػالة﴾ ،عمههى فرهللههية الصههالة ومشههروعيتيا .وال يص ه أي تيسههس ىههمه

األم ههور الميم ههة عم ههى األدل ههة الظني ههة المش ههتبية يواال تط ههرل الشه ه إل ههى أس ههاس ال ههديي لقيام ههو عم ههى
ِ
ي
الظنيات ،وابتنائو عمى المتشابيات المحتمالت ،ومل منيي عنو بصري قولو تعهالىُ ﴿ :ى َو الَّذ َ
ِ
ػف أُ َـ ا ْل ِكتَ ِ
يف فػي ُقمُػوِب ِي ْـ
ػات ُى َّ
ات فَأَ َّ
ػاب َوأُ َ
أَ َ
ُم ُػر ُمتَ َ
شػا ِب َي ٌ
ػات َم ْح َك َم ٌ
آي ٌ
اب ِم ْن ُ
َمػا الَّ ِػذ َ
ػو َ
َنز َؿ َعمَ ْي َؾ ا ْلكتَ َ
ش َاب َو ِم ْن ُو﴾ [ ل عمهراي ]7:فاشهترط اهلل جهل وعهال إلقامهة دينهو اايهات المحكمهات
وف َما تَ َ
َزْيغٌ فَ َيتَِّب ُع َ
الواهلل ههحات الت ههي ال اش ههتباه فيي هها وال احتم ههال ،كااي ههات الت ههي استش ههيدنا بي هها عم ههى التوحي ههد والنب ههوة
والصالة وىي (أل الكتاب

ومرجعو وأصمو المعتمد المي يرد إليو ما تشابو وتطرل إليو الظي واالحتمال.

أما مي اعتمد عمى اايات المتشابيات المحتمالت فيو مي الزائغيي الهميي﴿ :فيتبعػوف مػا تشػابو

منو ابتغاء الفتنة﴾.

ػؽ
ػف َوِا َّف الظَّػ َّ
ػوف إَِّال الظَّػ َّ
ػف ا ْل َحػ ِّ
ػف َال ُي ْغ ِنػػي ِمػ َ
وقههال تعههالى أيهللهاًَ ﴿ :و َمػػا لَ ُيػػـ ِبػ ِػو ِمػ ْػف ِع ْمػ ٍػـ إِف َيتَِّب ُعػ َ
ش ْي ًئا﴾ [النجل ،]81:فالدليل الظني ال يص االعتماد عميو؛ ألنو ال ي:يد العمل ،يوامي ال بد أي يكوي
َ
الدليل قطعياً فهي داللتهو ،فيسهقط االسهتدالل بكهل األدلهة الظنيهة المشهتبية ،ولهمل قهال األصهوليوي:

(الدليل إما تطرل إليو االحتمال بطل بو االستدالل .

إي (عصمة األئمة مي هللهروريات االعتقهاد عنهد اإلماميهة؛ ألنيها األسهاس الهمى يقهول عميهو أصهل
عقيدة (اإلمامة  ،فإما انيهار األسهاس (العصهمة انيهدل مها بنهي عميهو (اإلمامهة  ،ولهمل شهددوا فهي

اإليماي بيا ،والنكير عمى مي جحدىا حتى ك:روه وأخرجوه مي الممة!!

فقد روى الكميني أي أبا عبداهلل (ع قال( :ما جاء بو عمي خهم بهو ومها نيهى عنهو أنتيهي عنهو ...

المتعقب عميو في شيء مي أحكامو كالمتعقهب عمهى اهلل وعمهى رسهولو ،والهراد عميهو فهي صهغيرة أو
كبيرة عمى حد الشر باهلل [أصول الكافي .]411 /4

وقهال ابههي بابويهو القمههي( :مههي ن:هى عههنيل العصههمة فهي شهيء مهي أحهواليل فقههد جيميهل ومههي جيميههل

فيو كافر [اعتقادات الصدول ص .]401

وىههما يسههتمزل تك:يههر أكثههر مههي مميههار مسههمل ال يههديي بيههمه العقيههدة ،وتك:يههر حكههاميل ،وأوليههل الخم:ههاء

ال ارش ههدوي فم هها دوي ب ههال اس ههتثناء؛ فهلله هالً ع ههي أجي ههال المس ههمميي المتعاقب ههة عم ههى اخ ههتالف أزمن ههتيل
وأمكنتيل ،وما ينتج عي مل مي م:اسد ال يمكي إحصايىا قد يكوي أىونيا حرمة منهاكحتيل وأكهل

مبائحيل  ..وعمى ىمه العقيدة بنيت ال:تاوى التي تبي أموال المسمميي ودماءىل ،وجواز أو وجوب
مقاتمتيل والخروج عمييل!

وعقيدة بيمه المنزلة والخطورة ال بد أي تكوي أدلتيا صريحة قطعية في داللتيا ،محكمة ال يتطهرل

إلييهها الش ه أو االحتم ههال بههأي ح ههال مههي األحه هوال يواال صههار ال ههديي لعب هاً لك ههل العههب ،وأساس ههياتو
عرهللههة لكههل متالعههب وىههمه اايههة ( :يههة التطييههر ليسههت صهريحة فههي الداللههة عمههى عصههمة أحههد،

فهللالً عي عصمة أشخاص معينيي محدديي ،والقول بداللتيا عمهى (العصهمة ظهي واشهتباه فبطهل
االستدالل بيا عمى مل ؛ ألي الدليل إما تطرل إليو االحتمال بطل بو االستدالل.

وى ههما يك :ههي ف ههي رد ى ههمه الحج ههة ،يواس ههقاط ى ههمه العقي ههدة اس ههتدالالً بااي ههة الكريم ههة؛ ألي ال ههدليل م ههي
األساس فقد صالحيتو لالستدالل عمى المراد.
ولكههي مههي بههاب االسههتطراد النههافع إلخ هراج خههر شههبية مههي ن:ههس المقابههل الههمي يريههد الحههل بههالحل

البأس مي مناقشة داللة الدليل (ااية بالت:صيل.

 -2عدـ داللة النص (اآلية) عم (العصمة).
ومل يتبيي مي وجوه كثيرة منيا:

أوالً :افتقاره إلى السند المغوي:

فيهما الت:سهير ال يهنيض مهي األسهاس ألنهو سهاقط لغويهاً ،والقهري نهزل بمغهة العهرب ،فهإما كانهت ىههمه

األل:اظ (التطيير و(إمىاب الرجس تعني (العصمة فهي ىهمه المغهة فهيمكي حمهل الهنص عمهى مها
يقولوي.

ولكف  ..إذا كانت ىذه اللفاظ تعني ذلؾ فػي المغػة التػي نػزؿ بيػا القػرآف فمػاذا يكػوف الْػواب
والدليؿ عم ما أقوؿ ما يمي:

 -1ال عالقة لمرْس بالمطأ في لغة القرآف.
فال يعرف مي لغة القهري  -التهي ىهي لبهاب لغهة العهرب  -إطهالل ل:هظ (الهرجس عمهى الخطهأ فهي
االجتياد .فإي(الرجس القمر والنتي وأمثاليما.

يقول الراغب األص:ياني في (م:ردات أل:اظ القري مادة(رجس :

ػس ِّم ْػف َع َم ِػؿ َّ
الش ْػيطَ ِ
اف﴾
الرجس :الشيء القمر يقال :رجل رجس ورجال أرجهاس قهال تعهالىِ ﴿:ر ْْ ٌ
 ...والرجس مي جية الشرع الخمر والميسر  ...وجعل الكافريي رجساً مي حيث أي الشر بالعقل
سػػا إِلَػ ِر ْْ ِسػ ِي ْـ﴾ ،وقولههو
أقههب األشههياء قهال تعههالىَ ﴿ :وأَ َّ
ض فَػ َػز َ
يف ِفػػي ُقمُػػوِب ِيـ َّمػ َػر ٌ
َمػػا الَّػ ِػذ َ
ادتْ ُي ْـ ِر ْْ ً
وف﴾ ،قيل الرجس النتي ،وقيهل العهماب ،ومله كقولهو:
تعالىَ ﴿ :وَي ْْ َع ُؿ ِّ
يف الَ َي ْع ِقمُ َ
س َعمَ الَِّذ َ
الر ْْ َ
نز ٍ
س﴾ ،وقولو تعالى﴿ :أَ َْو لَ ْح َـ ِم ِ
س﴾ اىه.
﴿إِ َّن َما ا ْل ُم ْ
ش ِرُك َ
ير فَِإ َّن ُو ِر ْْ ٌ
وف َن َْ ٌ

قمت :ولمل لل يختمف ال:قياء في نجاسة الخمر ،يوانما اختم:وا في كهوي النجاسهة ىهل ىهي معنويهة
أل حس ههية ألني هها وص هه:ت بااي ههة ب ههالرجس وم هها ما إال ألني ههل فيمه هوا م ههي وص ههف اهلل تع ههالى لي هها
ولألنصاب واألزالل والميسر بم:ظ (الرجس إنو القمر والنتي والنجاسة ومي قال بنجاستيا المعنويهة

ػس﴾ [التوبههة ،]81:والخطههأ فههي االجتيههاد ال يمكههي أي
قههال ىههي كقولههو تعههالى﴿ :إِ َّن َمػػا ا ْل ُم ْ
شػ ِػرُك َ
وف َن َْػ ٌ
يوصف بأنو قمر أو نجاسة أو نتي لمل فيو ليس برجس.
فمي قال :إي ااية نص في التنزيو مي الخطأ فقد جاء بما ال يعرف مي لغة العرب.

واذف فااية ال تنيض حجة عمى العصمة مي الخطأ ،بل سقط االحتجهاج بيها كميهاً؛ ألي العصهمة

ال تتجه أز ،فههإما لههل يكههي مههي وصههف بالعصههمة معصههوماً مههي الخطههأ فيههو لههيس معصههوماً مههي الههمنب
ألنيما متالزماي.

( -2التطيير) و(إذىػاب الػرْس) ال يعنهي العصهمة مهي الهمنب والهدليل الواهلله عمهى ىهما وروده
صػػالِ ًحا
فههي غيههر (أىههل البيههت  ،كمهها فههي قولههو تعههالىَ ﴿ :و َ
آمػ ُػر َ
وف ْ
اعتََرفُػوا ِب ػ ُذ ُنوِب ِي ْـ َممَطُ ػوا َع َمػ ًػال َ
ِ
ِ
ِ
ص َػدقَ ًة تُطَ ِّي ُػرُى ْـ
َو َ
س المَّ ُو أَ ْ
وب َعمَ ْي ِي ْـ إِ َّف المَّ َ
َف َيتُ َ
ػيـ * ُمػ ْذ م ْػف أَ َْم َػوال ِي ْـ َ
س ِّي ًئا َع َ
آم َر َ
ػو ََفُ ٌ
ػور َرح ٌ
َوتَُزِّكي ِيـ ِب َيا﴾ [التوبة.]401-408:
وىيالء قول ارتكبوا المعاصي ،فمو كاي (التطيير يعني العصمة مي المنب لمها أطمهل عمهى ىهيالء
المههمنبيي الههميي (اعترف هوا بههمنوبيل خمط هوا عم هالً صههالحاً و خههر سههيئاً وقههد وصههف ى هيالء بالتزكيههة
إهللافة إلى التطيير (تطيرىل وتزكييل والتزكية أعمى ،وقد وصف بيا ىيالء المهمنبوي ،ومهع مله

لههل يكونهوا معصههوميي ،ولههل يوصههف بيهها أولئه الههميي ُيقههال عههنيل (أئمههة معصههوموي  ،يوانمهها اكت:ههى
بم :ههظ (التطيي ههر فق ههط ،وى ههو أق ههل منزل ههة م ههي حي ههث المعن ههى؛ فكي ههف ص ههاروا ب ههو – وى ههو أق ههل -
معصوموي !

ِ
َم ِرْػػػوا َ ٍ
ِ
ػػاس
وقههال تعههالى﴿ :فَ َمػػػا َكػ َ
اب قَ ْو ِمػػػو إَِّال أََف قَػػػالُوا أَ ْ ُ
ػػاف َْػ َػػو َ
آؿ لُػػػوط ِّمػػػف قَػ ْػػرَيت ُك ْـ إِ َّن ُيػ ْػػـ أَُنػ ٌ
وف﴾ [النم ههل ،]61:ول ههل تك ههوي ابنت هها ل ههوط معص ههومتيي م ههع أنيم هها م ههي اال ال ههميي وص هه:وا
ػػػر َ
َيتَطَ َّيػ ُ

(بههالتطيير وأرادوا إخهراجيل ،فتطييههر ل النبههي محمههد صههمى اهلل عميههو وسههمل أو أىمههو ىههو كتطييههر
ل لوط عميو السالل.

وقال جل وعال عي رواد مسجد قباء مي الصحابة األطيهارِ ﴿:ف ِ
ط َّي ُرواْ َوالمّ ُو
َوف أََف َيتَ َ
يو ِر َْا ٌؿ ُي ِح َب َ
يف﴾ [التوبة ،]401.:ولل يكي ىيالء معصوميي مي المنوب باالت:ال.
ُي ِح َ
ب ا ْل ُمطَّ ِّي ِر َ
يف﴾
يف َوُي ِح َ
ػو ُي ِح َ
وقال بعد أي نيى عي إتياي النسهاء فهي المحهيض﴿ :إِ َّف المّ َ
ػب ا ْل ُمتَطَ ِّيػ ِر َ
ػب التَّ َّػوا ِب َ
[البقرة.]888:
ط ِّي َرُكـ ِب ِو
وقال عي أىل بدر وىل ثالثمائة وثالثة عشر رجهالًَ ﴿ :وُي َنِّز ُؿ َعمَ ْي ُكـ ِّمف َّ
الس َماء َماء لِّ ُي َ
ط عمَ ُقمُوِب ُكـ ويثَِّب َ ِ ِ
ِ
ب َعن ُك ْـ ِر ْْ َز َّ
طِ
اـ﴾ [األن:ال.]44:
الش ْي َ
ْ َُ
اف َولِ َي ْرِب َ َ
َوُي ْذْى َ
ت بو الَ ْق َْد َ
والرجز والرجس متقارباي و(يطيركل في اايتيي واحد ،ولل يكي ىيالء معصوميي مي المنوب.
يػد لِ ُيطَ َّي َػرُك ْـ َولِ ُي ِػت َّـ
يد المّ ُو لِ َي ْْ َع َؿ َعمَ ْي ُكـ ِّم ْف َح َر ٍج َولَ ِػكف ُي ِر ُ
وقال مخاطباً المسمميي جميعهاًَ ﴿ :ما ُي ِر ُ
وف﴾ [المائدة.]1:
ِن ْع َمتَ ُو َعمَ ْي ُك ْـ لَ َعمَّ ُك ْـ تَ ْ
ش ُك ُر َ
ػوب ُي ْـ﴾ [المائههدة ،]14:ولههيس
يف لَػ ْػـ ُيػ ِػرِد المّػ ُ
وقههال عههي المنههافقيي والييههود﴿ :أُُْولَػ ِػػئ َؾ الَّػ ِػذ َ
ػو أََف ُيطَ ِّيػ َػر ُقمُػ َ
معنى الم:ظ (أولئ الميي لل يرد اهلل أي يعصميل مي المنوب وال يستقيل ت:سير الم:هظ (بالعصهمة
إال إما كههاي المعنههى كههمل  ،وأيهلل هاً فههإي م:يههول ل:ههظ اايههة يسههتمزل أي يكههوي غيههرىل مههي المههيمنيي
معصوميي مي المنوب ولل يقل أحد بمل .

فااية إماً ال دليل فييا عمى (العصمة بمعنيييا وهلل الحمد.
 -3لفظ (الىؿ) لغة:

ل:ظ (األىل في أصل الوهللع المغوي يعني زوجة الرجل ،ومي يجمعهو يوايهاىل مسهكي واحهد ولهيس
األقارب بالنسب إال عمى سبيل المجاز والي الدليل:
َىػ ِ
ػػؾ لَ َحػػ خ
ػػؿ
(فأىههل الش هيء عموم هاً :أصههحابو المالزمههوي لههو كمهها قههال تعههالى﴿ :إِ َّف َذلِ َ
ػػـ أَ ْ
ؽ تَ َم ُ
اص ُ
َّ
النػ ِ
سػػػتَ ِوي
ػػار﴾ [ص ،]11:فأىههل النههار أصههحابيا وسههكانيا المالزمههوي ليهها ،كمهها قههال تعههالىَ﴿ :ال َي ْ
اب ال َّن ِ
اب ا ْل َْ َّن ِة﴾ [الحشر.]80:
َص َح ُ
َص َح ُ
ار َوأَ ْ
أَ ْ
و(أىل الكتاب و(أىل المكر أصحابو وحممتو (وأىل المدينة و(أىل القرى أصهحابيا وسهاكنوىا
ِ ِ
وف﴾ [الحجههر،]17:
المقيمههوي فييهها المالزمههوي ليهها كمهها قههال تعههالىَ ﴿ :و َْػػاء أَ ْ
ستَ ْب ِشػ ُػر َ
َى ػ ُؿ ا ْل َمدي َنػػة َي ْ
اْ َع ْػؿ
﴿ َولَ ْو أَ َّ
آم ُنواْ َواتَّقَواْ﴾ [األعراف ،]11:وكمل (أىل البمد كما قهال تعهالىَ ﴿ :ر ِّ
َف أَ ْ
ب ْ
َى َؿ ا ْلقَُرى َ
َىمَ ُو ِم َف الثَّمر ِ
َىػ َذا بمَ ًدا ِ
ات﴾ [البقرة.]481:
ؽ أَ ْ
آم ًنا َو ْارُز ْ
َ َ
ََ
َىػ ِػؿ َمػ ْػد َي َف﴾
يف ِفػػي أَ ْ
وكههمل كههل ل:ههظ أهللههيف إلههى كممههة (أىههل كمهها فههي قولههو تعههالىَ ﴿ :فمَ ِبثْػ َ
ػت ِسػ ِػن َ
[طو.]10:

ِ
َى َؿ يثْ ِرب َال مقَػاـ لَ ُكػـ فَػار ِْعوا﴾ [األحهزاب﴿ ،]41:وصػ خد عػف سػ ِب ِ ِ
سِ
ػْ ِد
يؿ المّػو َو ُك ْف ٌػر ِبػو َوا ْل َم ْ
َ َ َ َ
﴿ َيا أَ ْ َ َ ُ َ ْ ْ ُ
ِ
ؽ
َىمِ ِو ِم ْن ُو﴾ [البقهرةَ ﴿ ،]847:حتَّػ إِ َذا َرِك َبػا ِفػي َّ
ػاؿ أَ َ
الس ِػفي َن ِة َم َرقَ َيػا قَ َ
اج أَ ْ
َم َرْقْتَ َيػا ِلتُ ْغ ِػر َ
ا ْل َح َراـ َوِا ْم َر ُ
َىمَ َيا﴾ [الكيف ،]74 :فأىل الس:ينة ركابيا الميي تجمعيل.
أَ ْ
أىؿ البيت:

آم ُنػوا َال تَ ْػد ُممُوا
َيػا الَّ ِػذ َ
وأىل أي بيت سكانو الميي يجمعيل مله البيهت ،كمها قهال تعهالىَ ﴿:يػا أََي َ
يف َ
بيوتًػػا ََ ْيػػر بيػػوِت ُكـ حتَّػ تَ ِ
َىمِ َيػػا﴾ [النههور ،]87:وقالههت أخههت موسههى عميههو
سػمِّ ُموا َعمَػ أَ ْ
َ ُُ ْ َ
ُُ
ْ
سػوا َوتُ َ
ستَأْْن ُ
َى ِؿ ب ْي ٍت ي ْك ُفمُوَن ُو لَ ُكـ و ُىـ لَ ُو َن ِ
اص ُحوف﴾ [القصص.]48:
السالل ل:رعوي﴿ :أَ ْ َ َ
ْ َ ْ
أىؿ الرْؿ:
يقول الراغب األص:ياني :أىل الرجل في األصل مي يجمعو يواياىل مسكي واحد ،ثل تُ ُجوزبو فقيهل
أىل بيت الرجل لمي يجمعو يواياىل نسب .اىه.

فأىههل الرجههل أو أىههل بيتههو فههي األصههل مههي يجمعههو يوايههاىل مسههكي واحههد وبيههما جههاء ت النصههوص
القرنية كما في قولو تعالىُ ﴿ :ق ْم َنا ْ ِ ِ
َىمَ َ َّ
ؽ َعمَ ْي ِػو
ييػا ِمػف ُك وػؿ َز ْو َْ ْػي ِف اثْ َن ْػي ِف َوأَ ْ
س َػب َ
احم ْػؿ ف َ
ػؾ إِال َمػف َ
ِ
ػف مع ُ ِ َّ ِ
يػر
آم َ
آم َ َ َ
ػو إال َقميػ ٌؿ﴾ [ىهود ،]10 :وقهال إخهوة يوسهف عميهو السهاللَ ﴿ :وَنم ُ
ػف َو َمػا َ
ا ْلقَ ْو ُؿ َو َم ْػف َ
َػػر﴾ [يوسههف ،]11:وقههال يوسههف عميههو السههاللَ ﴿ :وأْْتُػػوِني
َىمَ َنػػا﴾ [يوسههفَ ﴿ ،]16:م َّ
َىمَ َنػػا ال َ َ
سػػ َنا َوأَ ْ
أَ ْ
ػيف﴾ [يوسههف ،]11:وكههانوا أبههاه وزوجههة أبيههو يواخوتههو كمهها أخبههر عههنيل الههرب جههل وعههال
ِب ػأَ ْ
َْ َم ِعػ َ
َىمِ ُك ْـ أَ ْ
شاء المّ ُو ِ
ِ
ػَ
آوى إِلَ ْي ِو أَََب َوْي ِو َوقَ َ
ص َر إِف َ
وس َ
آم ِن َ
ػيف * َو َرفَ َ
اؿ ْاد ُممُواْ م ْ
ؼ َ
بقولوَ ﴿ :فمَ َّما َد َممُواْ َعمَ ُي ُ
ِ
أَََب َوْي ِو َعمَ ا ْل َع ْر ِ
اي ِمف قَ ْب ُؿ قَ ْد َْ َعمَ َيا َرِّبػي َحقػا﴾
َّدا َوقَ َ
س َّْ ً
اؿ َيا أَََبت َىػ َذا تَأْ ِْوي ُؿ ُر ْؤَي َ
ش َو َم َرواْ لَ ُو ُ
[يوسف .]400 -11

فأنت ترى كل ىمه الشواىد القرنيهة لهل يهدخل فهي ل:هظ (األىهل فييها غيهر سهكاي بيهت الرجهل الهمي

يجمعيل يواياه مل البيت ،ولل يهدخل األقهارب فيهو قهط الزوجهة مهي (أىهل بيهت الرجهل بهل ىهي أول
عهللو فيو:
فأىؿ الرْؿ زوْتو بدليؿ المغة والشرع والعرؼ والعقؿ وال دليؿ آمر مَ ىذه الربعة:

 -1دليؿ المغة:

يقول الراغب األص:ياني :وعبر (بأىل الرجل عي امرأتو  ...و(تأىل إما تزوج ومنو قيهل :أىمه
اهلل في الجنة :أي زوج فييا ،وجعل ل فييا أىالً يجمع يواياىل .اىه.
وفي (مختهار الصهحاح يقهول الهرازي( :أىهل الرجهل تهزوج وبابهو دخهل وجمهس و(تأىهل مثمهو .اىهه.
فيما دليل المغة.

 -2دليؿ الشرع:

تأمؿ ىذه اآليات:

َىمِ ِو﴾ [القصص ،]81 :ولل يكي معو ساعتيا غير زوجو.
س َار ِبأَ ْ
وس ْالَ َ
َْ َؿ َو َ
َ ﴿ -فمَ َّما قَ َ ُم َ

ش ْي ًما﴾ ،وىما قول سارة زوجة إبراىيل عميو السالل
 ﴿قَالَ ْت َيا َوْيمَتَ أَأََلِ ُد َوأََناْ َع ُْ ٌوز َو َىػ َذا َب ْعمِي َ
ػت المّػ ِػو
ػيف ِمػ ْػف أَ َْمػ ِػر المّػ ِػو َر ْح َمػ ُ
فبمههاما أجابتيهها المالئكههة وتحههت أي وصههف أدخمتيهها ﴿قَػػالُواْ أََتَ ْع َْ ِبػ َ
يد﴾ [ىود.]71-78:
َوَب َرَكاتُ ُو َعمَ ْي ُك ْـ أَ ْ
يد َّم ِْ ٌ
َى َؿ ا ْل َب ْي ِت إِ َّن ُو َح ِم ٌ
فموال كونيا مي أىل بيت إبراىيل عميو السالل لما رحميا اهلل بيمه المعجزة ،وال بار عمييا فحممهت

بإسحل عميو السالل ،يوامي فال عجب.
ػو
 وقالههت أخههت موسههى عميههو السههالل ل:رعههويَ ﴿ :ىػ ْػؿ أَ َُدلَ ُكػ ْػـ َعمَػ أَ ْػو لَ ُكػ ْػـ َو ُىػ ْػـ لَػ ُ
َىػ ِػؿ َب ْيػ ٍػت َي ْك ُفمُوَنػ ُ
ِ
وف﴾ [القص ههص]48 :؛ فم ههي قص ههدت أوالً بأى ههل البي ههت أليس ههت أمي هها أول المقص ههوديي بي ههما
ػػح َ
َناصػ ُ
الم:ههظ؛ ألي ك:الههة الرهللههيع تتوجههو أول مهها تتوجههو إلههى المرهللههع ،وىههي ىنهها أل موسههى ،لههمل قههال
تعالى﴿ :فَرَد ْد َناه إِلَ أُ ِّ ِ
ع ْي ُن َيا َوَال تَ ْح َز َف﴾ [القصص.41:
َ ُ
ُمو َك ْي تَقََّر َ
اد ِبأَ ْ ِ
س َو ًءا﴾ [يوسف ]86:أي بزوجت .
 حتى امرأة العزيز خطبت زوجيا فقالتَ ﴿ :ما َْ َزاء َم ْف أَََر ََىم َؾ ُ
 -وى ههمه ع ههدة ي ههات ع ههي ل ههوط عمي ههو الس ههالل وام أرت ههو ي ههدخميا اهلل تح ههت مس ههمى (األى ههل ف ههي ك ههل

المواهلليع التي ورد فييا إنجايىل يواال لما استثناىا منيل.
َّ
يف﴾ [األعراف.]11:
َنْ ْي َناهُ َوأَ ْ
ام َأرََتَ ُو َكا َن ْت ِم َف ا ْل َغا ِب ِر َ
 ﴿فَأَ ََىمَ ُو إِال ْ
ػف المَّْي ِػؿ والَ ي ْمتَ ِف ْ ِ
ِ
َح ٌػد
َس ِر ِبأَ ْ
َىمِ َؾ ِب ِق ْط ٍَ ِّم َ
ػت مػن ُك ْـ أَ َ
َ َ
س ُؿ َرِّب َؾ لَف َيصمُواْ إِلَ ْي َؾ فَأَ ْ
 ﴿قَالُواْ َيا لُوطُ إِ َّنا ُر َُّ
ام َأرََتَ َؾ﴾ [ىود.]14:
إِال ْ
َنْ ْي َناهُ َوأَ ْ َّ
يف﴾ [النمل.]67 :
ام َأرََتَ ُو قَ َّد َّْرَن َ
اىا ِم َف ا ْل َغا ِب ِر َ
 ﴿فَأَ ََىمَ ُو إِال ْ
يف﴾ [الشعراء.]474 – 470 :
يف * إَِّال َع ُْ ًا
َّي َناهُ َوأَ ْ
وز ِفي ا ْل َغا ِب ِر َ
َْ َم ِع َ
َىمَ ُو أَ ْ
 ﴿فَ َن َّْ ِْ
ِ
َىمَ ُ َّ
يف﴾
ييا لُو ً
 ﴿قَ َػو َوأَ ْ
ػو َكا َن ْ
ام َأرََتَ ُ
ييا لَ ُن َن ِّْ َي َّن ُ
ػف ا ْل َغػا ِب ِر َ
ػت ِم َ
طا قَالُوا َن ْح ُف أَ ْ
َعمَ ُـ ِب َمف ف َ
اؿ إِ َّف ف َ
ػو إِال ْ
[العنكبوت.]18:
َوؾ َوأَ ْ َّ
يف﴾ [العنكبوت.]11:
 ﴿َال تَ َم ْؼ َوَال تَ ْح َز ْف إِ َّنا ُم َن َْ َ
ام َأرََتَ َؾ َكا َن ْت ِم َف ا ْل َغا ِب ِر َ
َىمَ َؾ إِال ْ
فكرر االستثناء مع أي اايتيي متقاربتاي ال تن:صل بينيما إال ية واحدة وفي سيال واحد.
ِ
يف﴾ [الصهافات:
يف * إَِّال َع ُْ ًا
َّي َناهُ َوأَ ْ
ػوز ِفػي ا ْل َغػا ِب ِر َ
َْ َم ِع َ
سمِ َ
َىمَ ُو أَ ْ
يف * إِ ْذ َن َّْ ْ
 ﴿ َوِا َّف لُوطًا لَّم َف ا ْل ُم ْر َ.]416- 411
وال شه أي ىههما اإلصهرار عمههى اسههتثناء امهرأة لههوط فههي كههل مهرة يههمكر فييهها (أىمههو ال داعههي لههو لههو

كاي العرب الميي نزل عمييل القري يستطيعوي فييل ل:ظ (األىل مجرداً مي الزوجة.

 -3دليؿ العرؼ:

يواطالل ل:ظ (األىل والمراد منو الزوجة أمر متعارف عميو إلى اليول :يقول الرجهل مهثالً( :جهاءت
معي أىمي يقصد زوجتو والناس ت:يل منو مل .
 -4دليؿ العقؿ:

إم كل رجل إنما يبدأ بيتو بزوجتو وكل عائمة تبهدأ بهأب وأل أو رجهل وامهرأة ىهي زوجتهو وىنها يصه

إطالل ل:ظ (األىل عمى الزوجة حتى قبل مجيء األوالد ،وحتى لو لل يكي عند الرجهل أب أو أل
أو إخوة .فالزوجة أول شهخص فهي البيهت يطمهل عميهو اسهل (األىهل فيهي أول أىهل بيهت الرجهل أو

أىل البيت .ولمل قيل لمزوجة( :ربة البيهت فيهي ليسهت أىمهو فحسهب أو مهي أىهل بيتهو يوانمها ىهي
ربة ىما البيت.

فالزوْة إذف أىؿ الرْؿ ومف أىؿ بيتو؛ فبأي حؽ تمرج أزواج النبي صم ا﵀ عميو وسمـ مػف

بيتو ويقاؿ إنيف لسف مف أىمو !

فموسهى زوجتهو مههي أىمهو ،يوابهراىيل زوجتهو مهي أىمههو ،وعمهراي زوجتههو مهي أىمهو ،وحتههى لهوط ام أرتههو
مي أىمو ،بل حتى الهوزير ال:اسهل ام أرتهو مهي أىمهو ،بهل كهل رجهال الهدنيا منهم خمقهت يوالهى أي ت:نهى
زوجههاتيل مههي أىههل بيههتيل ،إال رسههول اهلل صههمى اهلل عميههو وسههمل الطههاىر المطيههر زوجاتههو الطههاىرات
أميات الميمنيي بنص القري لسي مي أىمو!

بأي لغة يتحدث القوـ !

أىل النبي صمى اهلل عميو وسمل وبيت أو بيوت النبي.
يف مقَ ِ
ِِ
اع َػد لِ ْم ِقتَػاؿ﴾ [ ل عمهراي ،]484:فمهي
َىمِ َ
ت ِم ْػف أَ ْ
يقول اهلل تعهالىَ ﴿ :وِا ْذ ََ َد ْو َ
ػؾ تَُب ِّػو ُ
ىء ا ْل ُم ْػؤمن َ َ
ىيالء (األىل الميي غدا منيل رسهول اهلل صهمى اهلل عميهو وسهالل متوجيهاً لمقتهال .أليسهوا ىهل الهميي

كههاي يجمعيههل يوايههاه مسههكي واحههد وىههل أزواجههو ال غيههر أىههل مله البيههت الههمي قههال اهلل عنههوَ ﴿ :ك َمػػا
يف لَ َك ِ
وف﴾ [األن:هال ،]6 :وبيهت رسهول اهلل لهو
َؾ ِمف َب ْي ِت َؾ ِبا ْل َح ِّ
أَ ْ
َم َر َْ َؾ َرَب َ
ارُى َ
ؽ َوِا َّف فَ ِريقاً ِّم َف ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
وجود مستقل كاي يأوي إليو وينال فيو ،كمل يأكل ويشرب وي:عل كل ما ي:عمو رجل في بيتهو وفهي
ىههما البيههت أزواجههو وىههي أىمههو ال غيههرىي ،فههأوالده الههمكور قههد مههاتوا جميع هاً ،والبنههات بعهللههيي مههات
وبعهلليي تزوج وخرج مي بيتو.

ولقههد كههاي لرسههول اهلل صههمى اهلل عميههو وسههمل عههدة بيههوت عمههى عههدد أزواجههو ،فمكههل زوجههة بيههت فيههي

بيوت ،كما يعبر اهلل عنيا بصيغة الجمع ويهلليف ىمه البيوت التي تعددت لتعدد أزواجو مهرة إليهو
ومهرة إلههييي ،فبيوتههو بيههوتيي وبيههوتيي بيوتههو عمههى حههد سهواء ،فكيههف يكههوي بيههت لشههخص ومههع مله

فيههما الشههخص لههيس مههي أىههل مل ه البيههت ! فبيههوت أزواج النبههي صههمى اهلل عميههو وسههمل أىميهها ىههمه

األزواج ،وبيوت النبي صمى اهلل عميو وسمل لل تكي غير بيوت أزواجو فيي أىل بيتو بال ش كما
ػاـ ََ ْيػر َن ِ
الن ِب ِّي إَِّال أََف ي ْؤَذ َف لَ ُكـ إِلَػ طَع ٍ
وت َّ
يف
آم ُنوا َال تَ ْد ُممُوا ُب ُي َ
ػاظ ِر َ
َيا الَِّذ َ
ُ
قال تعالىَ ﴿ :يا أََي َ
َ
َ
ْ
يف َ
إِ َناهُ﴾ [األحزاب.]61:
ثههل يههمكر اهلل فههي اايههة ن:سههيا األدب الواجههب عمههى المههيمنيي فههي التعامههل مههع أىههل ىههمه البيههوت
وى َّف ِمػػػف َوراء ِح َْػ ٍ
ػػاب﴾ [األحه هزاب ،]61:ويق ههول
اسػػػأَلُ ُ
سػػػأَْلتُ ُم ُ
وى َّف َمتَ ً
اعػػػا فَ ْ
(أزواج ههو ق ههائالًَ ﴿ :وِا َذا َ
َ
مخاطباً أزواج النبي صمى اهلل عميهو وسهمل مهللهي:اً البيهوت إلهيييَ ﴿ :وقَ ْػر َف ِفػي ُب ُيػوِت ُك َّف َوَال تََب َّػر ْْ َف

يػد المَّ ُ ِ ِ
ب
سػولَ ُو إِ َّن َمػا ُي ِر ُ
المَّ َ
ػو ل ُيػ ْذْى َ
ػو َو َر ُ
ِفي بيػوِت ُك َّف ِم ْػف آي ِ
ػات المَّ ِػو َوا ْل ِح ْك َم ِػة
َ
ُُ

الزَكػاةَ وأَ ِ
الص َػالةَ و ِ
اىمِ َّي ِ
تَب َرج ا ْلْ ِ
ػف
َط ْع َ
آت َ
َّػة ْالُُولَػ َوأَ َِق ْم َ
َ َ َ
ػيف َّ َ
ػف َّ َ
ِ
يراَ .وا ْذ ُك ْر َف َما ُي ْتمَ
َعن ُك ُـ ِّ
س أَ ْ
الر ْْ َ
َى َؿ ا ْل َب ْيت َوُيطَ ِّي َرُك ْـ تَ ْط ِي ً
ير﴾ [األحزاب.]11-11:
اف لَ ِطيفًا َم ِب ًا
إِ َّف المَّ َو َك َ
َى َؿ ا ْل َب ْي ِت﴾ ثهل قهالَ ﴿ :وا ْذ ُك ْػر َف
فتأمل كيف قال الرب جل وعالَ ﴿ :وقَ ْر َف ِفي ُب ُيوِت ُك َّف﴾ ثل قهال﴿ :أَ ْ
َما ُي ْتمَ ِفي ُب ُيوِت ُك َّف﴾ وىما يعني أي المقصود (بأىل البيت في اايهة ن:هس المخاطبهات فهي اايهة
ن:سههيا واايههة التههي بعههدىا ،فبيههت النبههي صههمى اهلل عمي هو وسههمل ىههو ن:سههو بيههت زوجتههو ولتعههدد ىههمه
البيوت أهللي:ت إليهو صهمى اهلل عميهو وسهمل بصهيغة الجمهع فقيهل (بيهوت النبهي وىهي ن:سهيا (بيهوت

أزواجو بال فرل .وأىل ىما البيت ىل النبي صمى اهلل عميهو وسهمل وأزواجهو .فبهأي حهل نخهرج ىهمه

األزواج الطاىرات الطيبات أميات الميمنيي مي (أىل بيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمل !

شبيات (متشابيات) تعمقوا بيا:

-1

مير التذكير في المطاب:

قالوا :لو كاي المقصود بااية أزواجهو لقهال الهرب( :عهنكي و(يطيهركي بالتأنيهث ولهل يقهل (عهنكل

بالتمكير.

قمههت :سههبحاي اهلل! حتههى ع هوال النههاس يههدركوي ب:ط هرتيل أي الخطههاب فههي لغههتيل إما جههاء بصههيغة

التمكير شمل الهمكور واإلنهاث ،أمها إما جهاء بصهيغة التأنيهث فالمقصهود بهو األنثهى أو اإلنهاث فقهط،
ولههمل يقههول الرجههل ألوالده :كم هوا أو اقه أروا .إما كههانوا مكههو اًر يواناث هاً ،وال يقههول اق هرأي إال إما كههي إناث هاً

فقط ،وأحياناً حتى إما كاي المخاطبوي إناثاً ليس فييل مكر فيبقى الخطاب بصيغة التمكير فيقول:
اق أروا ،قوموا ،اخرجوا

آم ُنواْ اتَّقُواْ المّ َو َح َّ
ؽ تُقَ ِات ِو﴾ ،يعل الرجال والنسهاء كقولهو:
َيا الَِّذ َ
وبيما نزل القري ،فقولوَ ﴿ :يا أََي َ
يف َ
السػماو ِ
الصػالِح ِ
ِ
ات َوالَ َْر ِ
ات﴾ ،ولهمل قهال اهلل تعهالى﴿ :إِ َّف ِفػي َم ْمػ ِ
ض
﴿إِ َّف الَِّذ َ
آم ُنواْ َو َعممُواْ َّ َ
ؽ َّ َ َ
يف َ
ار آلي ٍ
ام ِتالَ ِ
ات ِّلُ ُْولِي ال ْل َب ِ
ؼ المَّْي ِؿ َو َّ
وف المّ َو﴾ ،واستمر الخطاب بالتهمكير إلهى
َو ْ
يف َي ْذ ُك ُر َ
اب الَِّذ َ
الن َي ِ َ
أي قههال﴿ :فَاسػػتَْاب لَيػػـ رَبَيػػـ أََِّنػػي الَ أُ ِ ػػيَ عمػ َػؿ ع ِ
امػ ٍػؿ ِّمػػن ُكـ﴾ ،والزال الخطههاب بالتههمكير ثههل
ُ ََ َ
ْ َ َ ُْ َ ُْ
أصب بالمقصود فقال بعد قولو (منكل ِّ ﴿ :مف َذ َك ٍر أَ َْو أُُنثَ َب ْع ُ ػ ُكـ ِّمػف َب ْع ٍ
ػض﴾ يوامي فالمقصهود
ُم ِر ُْواْ ِمف ِد َي ِ
ارِى ْـ َوأُُوُذواْ ِفي
اْ ُرواْ َوأُ ْ
الجميع المكر واألنثى ،ثل عاد الخطاب بالتمكير﴿ :فَالَِّذ َ
يف َى َ

س ِبيمِي﴾ [ ل عمراي.]416-410:
َ

ولمها كهاي بيهت النبهي صهمى اهلل عميهو وسهمل فيهو النبهي وأزواجهو جهاء الم:هظ بصهيغة التهمكير لهيعميل

جميعاً ،فال يمكي إماً أي تأتي الصيغة بالتأنيث يواال ألخرج النبي مي حكل ااية.
ومههي العجيههب أنيههل يخرجههوي نسههاء النبههي صههمى اهلل عميههو وسههمل مههي حكههل اايههة محتجههيي بكههونيي
إناثاً ،وفي الوقت ن:سو يدخموي فاطمة رهللي اهلل عنيا تحت حكميا مع أنيا انثى!
-2حديث الكساء:

روى مسهمل فهي صهحيحو عهي عائشهة رهللههي اهلل عنيها قالهت« :مػرج النبػػي صػم ا﵀ عميػو وسػػمـ
ذات َداة وعميو مرط مرحؿ مف شعر أسود فْػاء الحسػف بػف عمػي فأدممػو معػو فػي المػرط ثػـ

يد المَّ ُو
ْاء الحسف فأدممو معو ثـ ْاءت فاطمة فأدمميا ثـ ْاء عمي فأدممو ثـ قاؿ﴿ :إِ َّن َما ُي ِر ُ
ِ ِ
ػر﴾ ،وفيػػو أف رسػػوؿ ا﵀ لػػـ يػػدمؿ زوْتػػو أـ
َىػ َػؿ ا ْل َب ْيػ ِػت َوُيطَ ِّيػ َػرُك ْـ تَ ْط ِييػ ًا
س أَ ْ
ل ُيػ ْذْى َ
ب َعػػن ُك ُـ الػ ِّػر ْْ َ
سممة معيـ بؿ قاؿ ليا :أنت مف أىؿ بيتي أنت عم مير».

ما العالقة !

ونحي ال ندري ما عالقة ىما الحديث بإخراج أميات الميمنيي مي ااية!!

غاية ما فيو إدخال مجموعة مي أقرباء النبهي صهمى اهلل عميهو وسهمل الهميي لهل يكونهوا يسهاكنونو فهي

بيتههو فههي حكههل اايههة ،ولههيس فيههو قصههر المغطههى عمههييل وحههدىل أو إخهراج غيههرىل منههو ،إم لههيس مههي

شرط دخول ىيالء خروج أولئ  ،ورحمة اهلل وسعت كل شيء ،فمي تهلليل بأحد مي أجل أحهد ،إي

ق ههول القائ ههل مش ههي اًر إل ههى أربع ههة م ههي أص ههدقائو (إي ىه هيالء ى ههل أص ههدقائي ال يعن ههي قص ههر الص ههداقة
عمييل ،ولو كاي ألحدىل عشرة إخوة فأشار إلى ثالثة منيل كانوا معو فقهال معرفهاً بيهل( :إي ىهيالء

إخههوتي لههل يههدل قولههو بم:ظههو ىههما عمههى ع هدل وجههود إخههوة خ هريي لههو إال إما لههل يكههي لههو فههي الواقههع
غيرىل ،فالقرينة التي تحدد معنى الم:ظ سعة وهلليقاً ىي واقع األمر ماتو ،أمها الم:هظ لغهة فهال ين:هي

وال يثبت ،و (أىل بيت النبي صمى اهلل عميو وسمل

في الواقَ كثيروف فبأي حْة نقتصر بالمفظ عم بع يـ دوف بعض !
ش ْػي ار ِفػي ِكتَ ِ
وىما يرد في القري كثيه اًر كقولهو تعهالى﴿ :إِ َّف ِع َّػدةَ ال َ
ػي ِ
ػاب
نػد المّ ِػو اثْ َنػا َع َ
ور ِع َ
شُ
ش َػر َ ً
ِّيف ا ْلقَػ ِّػي ُـ﴾ [التوبهة ،]11:أي مله مههي
ػؽ َّ
ض ِم ْن َيػػا أََْرَب َعػ ٌة ُح ُػرٌـ َذلِػ َ
السػ َػم َاوات َوالَ َْر َ
المّ ِػو َيػ ْػوَـ َممَػ َ
ػؾ الػ ِّػد ُ
الميي القيل وليس الديي القيل مقصو اًر عمى عدة الشيور وكوي أربعة منيا حرماً فقط.
كمل قول النبي صمى اهلل عميو وسمل« :ىؤالء أىؿ بيتي» أي مي أىل بيتي.

يواما كاي ىما الم:ظ يمنع دخول أحد مي بيت النبي صمى اهلل عميو وسمل مهع ىهيالء األربعهة فكيهف

أدخموا تسعة خريي معيل لهل يكونهوا موجهوديي أصهالً عنهدما قهال النبهي صهمى اهلل عميهو وسهمل قولهو
ودعا دعاءه !

فإي قالوا :لوجود أدلة عمى مل قمنا :األدلة كميا تدل عمى أي أزواجو ىي خصوص أىل بيتو مهع

أي األدلة التي احتجوا بيا إلدخال أولئ التسعة ليس فييا دليل واحد مي القري يوانما ىي روايهات
صاغوىا وأحاديث وهللعوىا ليس إال.

لنا ال عمينا:

ونحهي زيهادة عمهى مله نقهول :لهو تمعنهت فههي األمهر قمهيالً لهو جهدت الحهديث حجهة لنها ال عمينهها؛ إم
ىو قرينة واهللهحة عمهى أي المقصهود باايهة أزواجهو ،فمهو كانهت نازلهة بخصهوص أصهحاب الكسهاء
لما كاي لدعاء النبي صمى اهلل عميو وسمل ليل معنى ،فما الداعي لو واألمهر محسهول مهي األسهاس

بههدوي دعائههو ! يوامي دعههاء النبههي طمههب مههي اهلل أي يشههمل بكرامتههو مههي دعهها ليههل شهه:قة منههو أي ال

يكههوي حكههل اايههة عامهاً ألنههو نههزل فههي معههرض الخطههاب ألزواجههو ،ولههو كههاي النبههي صههمى اهلل عميههو
وسمل يقطع بدخوليل في حكميا أو كاي مطمئناً إلى مل لما دعا ليل.
مْيء المفظ بصيغة العموـ والمراد بو المصوص:

إي مجيء الم:ظ عاماً فهي صهيغتو والمهراد بهو خصهوص معنهاه معهروف فهي لغهة العهرب إما احت:هت
بو قرائي توجب أو ترج حممو عمى مل .

والقرينههة إمهها حاليههة أو ل:ظيههة ،فالحاليهة كمهها فههي قولههو تعههالى﴿ :إِ َّف ِف ْر َعػ ْػو َف َعػ َػال ِفػػي ْالَ َْر ِ
ض َو َْ َعػ َػؿ
َىمَ َيػػػا ِشػ َػػي ًعا﴾ [القص ههص .]1:فم :ههظ (أرض و(أىمي هها ع ههال ،والمههراد ب ههو أرض مص ههر وأىمي هها وى ههو
أَ ْ
خاص .والقرينة ما نقطع بو تاريخياً أي فرعوي لل يحكل عمول األرض.

ػي ٍء ِبػأَ َْم ِر َرِّب َيػا﴾ [األحقهاف ،]86:فم:هظ
وقال تعالى عي الري التي أرسميا عمى عاد﴿ :تُ َد ِّم ُر ُك َّػؿ َ
شْ
(كههل شههيء عههال لكههي القرينههة الم:ظيههة التههي بعههده وىههي قولههو﴿ :فَأََصػػبحوا َال يػػرى إَِّال مسػ ِ
ػاك ُن ُي ْـ﴾
ْ َُ
َ َ
َُ
صرفت المعنى إلى الخصوص فمل يعل المساكي.
كمل ل:ظ (أىل البيت في ااية فيو يواي كاي عاماً في صيغتو فقد احت:ت بو قرائي منيها المعنهى
الحقيقهي (ألىههل البيههت وىههو الزوجههة وسههيال اايههات وسههبب النههزول  ...إل ه  .جعمتههو يبههدو لمسههامع
خاصهاً بههأزواج النبههي صهمى اهلل عميههو وسههمل ولهل تكههي مههي قرينهة تجعههل النبههي صهمى اهلل عميههو وسههمل
يطمئي ويقطع بأي المراد بو العمول ،لمل دعا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمل ألصحاب الكسهاء،

وىكما صار دعايه صمى اهلل عميو وسمل قرينو لنا عمى أمريي:

األول :أي أزواجو أول المقصوديي بااية.

الثاني :شمول الم:ظ لبقية أىل بيتو ،ولوال دعايه لما كنا نستطيع القطع باألمر الثاني فتأمل.
أما قصر اآلية عم أىؿ الكساء دوف أزواج النبي فباطؿ لوْوه منيا:

 -4المعنههي المغههوي ألىههل بيههت الرجههل وىههو أزواجههو ومههي يسههاكنو فههي بيتههو ولههل يكههي فههي بيتههو عنههد
نزول ااية مي أىمو غير أزواجو.

 -8المعنى الحقيقي لألىل ىو الزوجة .وأما تعديو إلى األقارب فمجاز.

وقد مر بنا قول الراغب األصه:ياني( :أىهل الرجهل فهي األصهل مهي يجمعهو يوايهاىل مسهكي واحهد ثهل
تجوزيو ،فقيل :أىل بيت الرجل لمهي يجمعهو يوايهاىل نسهب وحمهل الم:هظ عمهى معنهاه المجهازي دوي

الحقيقي ال يكوي إال بعد اجتماع أمريي:
 -4مانع.

 -8قرينة :مانع يمنع حممة عمى حقيقتو وقرينة تصرفو إلى مجازه ،وال مانع مهي حمهل اايهة عمهى

حقيقههة معناىهها (الزوجههة  ،بههل وال قرينههة سههاعة نههزول اايههة تههرج عمههول المعنههى؛ فهللهالً عههي قصهره

عمى مجازه.

 -1سههبب النههزول :فههإي أزواج النبههي صههمى اهلل عميههو وسههمل سههبب نههزول اايههة والسههبب داخههل فههي
الحكههل دخ هوالً أو لههمل لمهها أرادت أل سههممة  -كمهها ورد فههي بعههض الروايههات  -أي تههدخل مههع أىههل
الكساء قائمة :ألست مي بيت ! أجابيا النبي صمى اهلل عميو وسمل« :أنت مف أىؿ بيتي» و«أنػت

عم مير» ،أي :أنت مشمولة بالخير؛ فال داعي لدخول معيل ،إم أنهت السهبب فهي نهزول اايهة،
وىو معنى قولو صمى اهلل عميو وسمل في ل:ظ خهر« :أنت إل مير أنت مف أزواج النبي» ،وىهما
يعني أي أصحاب الكساء لو كانوا مشموليي مي األساس بحكل ااية لما دعا ليل النبهي صهمى اهلل

عميو وسمل.

 -1سيال اايات :فالسيال يأبى أي يدخل كالل أجنبي فيما بيي كالميي مسوقيي لغرض واحد في

كالل العقالء ،يواال كاي ركيكاً ساقطاً يجب أي ينزه عنو كالل الهرب جهل وعهال ،فمها عالقهة عصهمة
أشخاص معينيي بالكالل عي أمور تخص أشخاصاً خريي ليدخل فييا بيي أجزائو !
 -6بيههت النبههي صههمى اهلل عميههو وسههمل ىههو المقصههود باايههة ال بيههت غي هره :وبيههت النبههي صههمى اهلل

عميو وسمل كاي يشغمو وقت نزول ااية أزواجو ولو وجهود مسهتقل عهي بيهت عمهي رهللهي اهلل عنهو،

وال يمكي أي يخطر ببال النبي أو غيره أي قولو تعالى( :أىل البيهت خصهوص أصهحاب الكسهاء؛
فإي مل يستمزل أي ااية نزلت خاصة بأىل بيت عمي دوي بيت النبي ،وكأي النبي في ىمه ااية

ىو عمي بال فرل ،فمو رفعنا النبي ووهللعناه مكانو عمياً لما تغير المعنهى ،وكهمل ألغينها أي يكهوي

لمنبي صمى اهلل عميو وسمل بيت خاص بو دوي غيره يمكي أي يكوي محالً لتنزل الرحمهات وحمهول

البركات!! وىما ال يقول بو مسمل بل وال عاقل.

ليههمه األمههور وغيرىهها لههل يكههي النبههي صههمى اهلل عميههو وسههمل مطمئنهاً إلههى أي اايههة عامههة المعنههى فههي

الجميع فدعا دعاءه المعروف ألصحاب الكساء رهللي اهلل عنيل ،وبمل جزمنا نحي بعمول اايهة،

ولوال حديث الكساء لما قطعنا بمل  ،يوانما يظل العمول ظنياً ال أكثر.
المالصة:

أوالً :وىكههما سههقط السههند المغههوي إلمكانيههة ت:سههير اايههة (بالعصههمة ؛ فهلل هالً عههي عصههمة أشههخاص
بعينيل فسقط االحتجاج بااية عمى مل مي األساس.

ثانياً :إلزاميل بعصمة أزواج النبي صمى اهلل عميو وسمل أميات الميمنيي رهللي اهلل عنيي:

فااية تشمل أزواج النبي صمى اهلل عميهو وسهمل بهدليل الشهرع والمغهة والعهرف والعقهل وسهبب النهزول

والسههيال وغيرىهها مههي األدلههة التههي قههدمناىا ن :هاً وال يحتههاج األمههر إلههى أكثههر مههي ق هراءة اايههات فههي
ػي ُقػؿ ِّلَ َْزَو ِ
َيػا َّ
ػؾ إِف
اْ َ
الن ِب َ
المصحف الشريف فهي سهورة األحهزاب مهي اايهات (َ ﴿ : 11 -81يػا أََي َ
ػو
احا َْ ِم ً
يال * َوِاف ُكنتُ َّف تُ ِػرْد َف المَّ َ
س َر ً
ُسِّر ْح ُك َّف َ
ُمتِّ ِّْع ُك َّف َوأُ َ
ُكنتُ َّف تُ ِرْد َف ا ْل َح َياةَ ال َد ْن َيا َو ِزي َنتَ َيا فَتَ َعالَ ْي َف أُ َ
ػي مػف يػأْ ِ
ِ
َْ ا ِ
ػو أَ ِ ِ ِ ِ
ِ
سػاء َّ
سولَ ُو َو َّ
ْت
الن ِب ِّ َ َ
َّار ْاآلم َػرةَ فَػِإ َّف المَّ َ َ
يمػا * َيػا ن َ
َو َر ُ
َع َّػد ل ْم ُم ْحسػ َنات مػن ُك َّف أَ ْ ً
الد َ
ػر َعظ ً
ٍ
اح َ ٍ
ِمػػن ُك َّف ِبفَ ِ
ػت
ػؾ َعمَػ المَّػ ِػو َي ِسػ ًا
ػاع ْ
ػاف َذِلػ َ
ػير * َو َمػػف َي ْق ُنػ ْ
اب ِ ػ ْػعفَ ْي ِف َو َكػ َ
ؼ لَ َيػػا ا ْل َعػ َذ ُ
شػػة َم َب ِّي َنػػة ُي َ ػ َ
ِ
ِمن ُك َّف لِمَّ ِو ور ِ
سػاء َّ
ػي
الن ِب ِّ
َْ َرَىا َم َّػرتَ ْي ِف َوأَ ْ
صالِ ًحا َن ْؤِت َيا أَ ْ
يمػا * َيػا ن َ
سولِو َوتَ ْع َم ْؿ َ
ََ ُ
َعتَ ْػد َنا لَ َيػا ِرْزقًػا َك ِر ً
َح ٍد ِّم َف ِّ
ػف قَ ْػوًال
ػَ الَّ ِػذي ِفػي َق ْم ِب ِػو َم َػر ٌ
ض َوُق ْم َ
ستُ َّف َكأَ َ
ساء إِ ِف اتَّقَ ْيتُ َّف فَ َال تَ ْم َ ْع َف ِبػا ْلقَ ْو ِؿ فَ َي ْط َم َ
لَ ْ
الن َ
الص َالةَ و ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
يف َّ
ػف
الزَكاةَ َوأَ ِط ْع َ
آت َ
َّم ْع ُروفًا * َوقَ ْر َف في ُب ُيوِت ُك َّف َوَال تََب َّر ْْ َف تََب َر َج ا ْل َْاىم َّيَّة ْالُُولَ َوأََق ْم َف َّ َ
ِ ِ
ير * َوا ْذ ُك ْر َف َما ُي ْتمَػ
َى َؿ ا ْل َب ْي ِت َوُيطَ ِّي َرُك ْـ تَ ْط ِي ًا
ب َعن ُك ُـ ِّ
س أَ ْ
سولَ ُو إِ َّن َما ُي ِر ُ
يد المَّ ُو ل ُي ْذْى َ
الر ْْ َ
المَّ َو َو َر ُ
ِفي بيوِت ُك َّف ِم ْف آي ِ
ير﴾ [األحزاب.]11 – 81 :
اف لَ ِطيفًا َم ِب ًا
ات المَّ ِو َوا ْل ِح ْك َم ِة إِ َّف المَّ َو َك َ
َ
ُُ
بل سورة األحزاب كميا في مكهر أميهات المهيمنيي :ف:هي اايهة السادسهة منيها يقهول تعهالىَّ ﴿ :
ػي
الن ِب َ
ِ
أََولَ ِبا ْلم ْؤ ِم ِن َ ِ
ُم َياتُ ُي ْـ﴾ ،ثل تعهود السهورة بعهد جولهة تمييديهة لتهمكرىي فهي
اْ ُو أُ َّ
يف م ْف أََنفُس ِي ْـ َوأََْزَو ُ
ْ
ُ

ااية ( 81إلى اايهة ( 10ثهل فهي اايهة ( 60إلهى اايهة ( 18تصهريحاً أو تمميحهاً ثهل فهي اايهة

( 11وىي تنيى عي أمى النبي صمى اهلل عميهو وسهمل فهي أزواجهو مهع أي عهدد ياتيها ( ! 71فمهو

كانهت اايههة نصهاً فههي العصههمة السههتمزل مله عصهمة أزواج النبههي صههمى اهلل عميههو وسههمل ولمهها كههاي

مل من:ياً باالت:ال فال داللة في ااية إمي عمى عصمة أحد.
ثالثاً :إلزاميل بعصمة ( ل البيت جميعاً:

ل:ظ (أىل البيت عال يشمل أىهل بيهت النبهي صهمى اهلل عميهو وسهمل جمهيعيل ومهنيل ل جع:هر و ل
العبهاس و ل عقيههل ومههنيل بناتهو األربههع ،ألههيس بناتههو مهي أىههل بيتههو ! ومههنيل أبنهايه ألههيس أبنههايه مههي

أىههل بيتههو ! إي ى هيالء جميع هاً مههي (أىههل البيههت ؛ فكيههف يخصههص الههنص بأىههل بيههت عمههي وحههده
وااية نص في أىل بيت النبي ! وقد مر بنا تيافت القول بداللة حديث الكساء عمى التخصيص،

ثههل إي أوالد عمههي رهللههي اهلل عنههو كثيههروي وقههد أعقب هوا ومههنيل محمههد وعمههر فمههل اقتصههرت العصههمة
عمى اثنيي منيل فقط ! ثل إي الحسي رهللي اهلل عنهو عنهده مريهة فمهل يكهي أحهد مهنيل معصهوماً مهع

أنيل مي أىل البيت ،وأبوىل الحسي أفهللل مي الحسيي رهللي اهلل عنو وأكبر ! ثهل لمهاما اقتصهرت
العصمة عمى واحهد مهي أوالد الحسهيي ،ثهل تسمسهمت فهي الواحهد بعهد الواحهد مهي مريتهو مهع أي الكهل

ينتسبوي إلى أىل البيت الميي نزلت ااية فييل كما يقولوي.

إي ىههمه اايههة إمهها نههص فههي العصههمة (فأىههل البيههت جميعهاً معصههوموي ،يواال فههال داللههة فييهها عمههى
العصمة ،ال سيما وحديث الكساء فيو الدعاء لعدد مخصوص ىل عمي وفاطمهة والحسهي والحسهيي
وليس فيو الدعاء لغيرىل مي مريتيل ممي لل يأتوا بعد.

إنيل يقولوي :إي قول النبهي صهمى اهلل عميهو وسهمل مشهي اًر إلهى ىهيالء األربعهة« :إف ىػؤالء ىػـ أىػؿ

بيتي» ،يعني قصر ااية عمييل يواخراج البقية منيا ،ونحي نقول مجاراة ليل :ابقوا عمى قولكل ىما
واصمدوا عميو إلى األخيهر وال تهدخموا معيهل أحهداً مهي أىهل بيهت النبهي ،وسهتروي النتيجهة فهي غيهر

صهالحكل!! إمي كيههف يسهتطيعوي نقههل (العصهمة إلههى الخهامس فمهها دوي ! ومها الههمي أدخهل ىهيالء
وأخرج غيرىل ! وما ىمه االزدواجية واالنتقائية ! أليس ليا مي هللابط أو مقياس !

رابعاً :اإلرادة الشرعية واإلرادة القدرية:

ومههي األدلههة عمههى عههدل داللههة اايههة عمههى العصههمة أي (اإلرادة التههي جههاءت فييهها شههرعة ال قدريههة

يوالي البياي:
وردت (اإلرادة اإلليية في نصوص الشرع عمى هللربيي:
الهللرب األول :اإلرادة القدرية الكونية:

وىههي المشههيئة التههي البههد مههي وقههوع وتحقههل مهها تعمههل بيهها مههي م هراد اهلل ،وال تههالزل بههيي ىههمه اإلرادة
ومحبة اهلل وأمره الشرعي ،فقد يريد اهلل ويشاء وقوع شيء يكرىو لحكمة يعمميا وبأسهباب مهي خمقهو

أن:سيل كوقوع الزنا والكمب والك:ر واهلل تعالى ال يحب مل وال يأمر بو شرعاً يوانما نيى عنو لكنهو

َؾ َما فَ َعمُوهُ﴾ [األنعال ،]448 :ويقهول تعهالى عهي ىهمه
شاء َرَب َ
يقع بإمنو ومشيئتو يقول تعالىَ ﴿ :ولَ ْو َ
وف﴾ [يس.]18:
ش ْي ًئا أَ ْف َيقُ َ
اد َ
اإلرادة﴿ :إِ َّن َما أَ َْم ُرهُ إِ َذا أَََر َ
وؿ لَ ُو ُك ْف فَ َي ُك ُ

وءا فَالَ َم َرَّد لَ ُو﴾ [الرعد.]44:
﴿ َوِا َذا أَََر َ
س ً
اد المّ ُو ِبقَ ْوٍـ ُ
ص ِحي إِ ْف أَََر َ
يػد أََف ُي ْغ ِػوَي ُك ْـ﴾ [ىهود ،]11:فهاهلل أراد
دت أَ ْ
ػو ُي ِر ُ
ػاف المّ ُ
ػَ لَ ُك ْػـ إِف َك َ
َنص َ
﴿ َوالَ َينفَ ُع ُك ْـ ُن ْ
َف أَ َ
ْم ُر ِبا ْل َع ْػد ِؿ َو ِ
س ِ
ػاف َوِايتَػاء
اِ ْح َ
غوايتيل مع أنو لل يأمر بيا ولل يحبيا فإنو كما أخبر عي ن:سوَ ﴿ :يأْ ُ
ػي﴾ [النحههل ،]10:لكههي مهها كههل مهها أراده اهلل وأحبههو
شػػاء َوا ْل ُمن َكػ ِػر َوا ْل َب ْغػ ِ
ِذي ا ْلقُ ْرَب ػ َوَي ْن َي ػ َعػ ِػف ا ْلفَ ْح َ
وأمر بهو شهرعاً يقهع وال كهل مها كرىهو ونيهى عنهو ال يقهع وىنها يهأتي دور الهللهرب الثهاني مهي اإلرادة
وىي:

اِرادة الشرعية:
وىههي بمعنههى المحبههة والقصههد واألمههر الشههرعي الههمي قههد يقههع وقههد يتخمههف مقتهللههاه ،كمهها فههي قولههو

تعههالىُ ﴿ :ي ِريػ ُػد المّػ ُ ِ
سػ َػر﴾ [البق هرة ،]416 :وىههمه اإلرادة يتوقههف وقههوع
سػ َػر َوالَ ُي ِر ُ
يػػد ِب ُكػ ُػـ ا ْل ُع ْ
ػػـ ا ْل ُي ْ
ػو ب ُك ُ
مقتهللههاىا ومرادىهها عمههى العبههد ،فقههد يقههع إما قههال العبههد بأسههبابو الجالبههة ،وقههد ال يقههع إما قصههر فييهها

فيقههع مهها يكرىههو اهلل وال يريههده أي ال يحبههو وال يههأمر بههو ،ويحههب اهلل شههيئاً ويههأمر بههو فههال يقههع ،فههاهلل

تعههالى يحههب اليسههر لكههل خمقههو وأراده وأمههر بههو ،ويك هره العسههر ليههل كمهها فههي اايههة السههابقة وكمهها فههي
ػؼ َعػن ُك ْـ﴾ [النسهاء ،]81:لكنهو ال يتحقهل فهي حهل كثيهر مهي النهاس الهميي
ػو أََف ُي َمفِّ َ
يػد المّ ُ
قولوُ ﴿ :ي ِر ُ
س َػر
يد المّ ُ
يشددوي عمى أن:سيل ويثقموي عمييا مع أنيل داخموي تحت خطابو تعالىُ ﴿ :ي ِر ُ
ػو ِب ُك ُػـ ا ْل ُي ْ
ػؼ َعػن ُك ْـ﴾ ،واهلل تعهالى أراد مهي عبهاده جمهيعيل
ػو أََف ُي َمفِّ َ
يد المّ ُ
س َر﴾ ،وقولهوُ ﴿ :ي ِر ُ
َوالَ ُي ِر ُ
يد ِب ُك ُـ ا ْل ُع ْ
الطاعة بمعنى أمرىل بيا وأحب أي ي:عموىا لكي محبوب اهلل ومراده ىما وأمره لل ين:مه أكثرىل! فهي

ض
وف َع َػر َ
حيي أنو لل يرد أشياء وكرىيا لكنيا واقعة رغهل أي اهلل لهل يردىها :يقهول سهبحانو﴿ :تُ ِر ُ
يػد َ
يد ِ
اآلم َرةَ﴾ [األن:ال  ،]17فوقع م اردىل وىو أخم ال:داء مي األسرى دوي مراد اهلل وىو
ال َد ْن َيا َوالمّ ُو ُي ِر ُ

وب َعمَ ْي ُك ْـ﴾ [النساء .]87
القتل ويقول أيهللاًَ ﴿ :والمّ ُو ُي ِر ُ
يد أََف َيتُ َ
ػو لِ َي ْْ َعػ َػؿ َعمَػ ْػي ُك ْـ ِمػ ْػف َحػ َػر ٍج َولَ ِكػ ْػف ُي ِريػ ُػد لِ ُيطَ ِّيػ َػرُك ْـ﴾ [المائههدة  ،]1فههالحرج واقههع
ويقههولَ ﴿ :مػػا ُي ِريػ ُػد المَّػ ُ
لمبعض رغل أي اهلل ما يريده والتطيير ال يتحقل لمكل رغهل أي اهلل يريهده ليهل جميعهاً فاايهة خطهاب
لجميههع األمههة وىههي تشههبو تمام هاً ( يههة التطييههر إم الم:ههظ ن:سههة يتكههرر فههي اايتههيي وىههو فههي اإلرادة

الشههرعية الت هي تتوقههف عمههى اسههتجابة المخاطههب ولههيس فههي اإلرادة الكونيههة القدريههة الت هي ال بههد مههي
وقوعيا.

وحتى يمكي حمل ااية عمى العصمة ال بد أي تكوي اإلرادة فييا قدرية كونيو مهي اهلل إم العصهمة

التي أثبتوىا إنما ىي بجعل مي اهلل ال بتكمهف مهي العبهد ،وال دليهل عمهى مله أبهداً ،فباإلهللهافة الهى
كهوي الم:هظ أصهالً فههي اإلرادة الشهرعية لوجهود مهها يشهبيو وىهو لهيس فههي اإلرادة القدريهة فينها قهرائي
تدل عمى أي اإلرادة شرعية ال قدرية منيا:

 -1حديث الكساء:
إم لههو كانههت إرادة اهلل قدريههة ال بههد مههي وقوعيهها لمهها دعهها ليههل؛ إم ىههل أغنيههاء عههي دعائههو صههمى اهلل
عميو وسمل لكوي اهلل تعالى شهاء (عصهمتيل وقهدرىا حتمهاً ،فهال حاجهة لهو ،وأيهللهاً فمهو كانهت اايهة

في العصمة وىهل معصهوموي مهي األصهل فرسهول اهلل صهمى اهلل وسهمل يعمهل مله فعهالل يطمهب ليهل

شههيئاً حاص هالً مههي األسههاس أي كمهها قههال تحصههيل حاصههل وتحصههيل الحاصههل لغههو ينبغههي أي نن هزه
عنههو رسههول اهلل صههمى اهلل عميههو وسههمل وأيهللهاً يقههال :ىههل عصههمتيل قبههل دعههاء النبههي أل بعههدة فههإي

كان ههت حص ههمت بدعائ ههو أي بع ههده في ههل غي ههر معص ههوميي م ههي قب ههل وغي ههر المعص ههول كي ههف ينقم ههب

معصوماً يواي كانت حاصمة بدوي دعائو أي قبمو فعالل دعا !
 -2سياؽ الكالـ:

فالكالل المي جاء في سيال النص (إنما يريد ...توجيو وأمهر ونيهي يبهدأ بقولهو﴿ :إِف ُكنػتُ َّف تُ ِػرْد َف
سػولَ ُو
احا َْ ِم ً
ػيال * َوِاف ُكنػتُ َّف تُ ِػرْد َف المَّ َ
س َػر ً
ػو َو َر ُ
ُس ِّػر ْح ُك َّف َ
ُمػتِّ ِّْع ُك َّف َوأُ َ
ا ْل َح َياةَ ال َد ْن َيا َو ِزي َنتَ َيا فَتَ َعػالَ ْي َف أُ َ
ػي مػػف ي ػأْ ِ
ِ
َْػ ا ِ
ػو أَ ِ ِ ِ ِ
ِ
سػػاء َّ
ْت ِمػػن ُك َّف
الن ِبػ ِّ َ َ
َّار ْاآلمػ َػرةَ فَػِإ َّف المَّػ َ َ
يمػػا * َيػػا ن َ
َعػ َّػد ل ْم ُم ْحس ػ َنات مػػن ُك َّف أَ ْ ً
َوالػ َّػد َ
ػر َعظ ً
ِ ِ
ؼ لَيا ا ْلع َذاب ِ عفَ ْي ِف﴾ إلى قولو تعهالى﴿ :ومػف ي ْق ُن ْ ِ
ٍ
اح َ ٍ
ِبفَ ِ
سػولِ ِو
ََ َ
شة َم َب ِّي َنة ُي َ َ
اع ْ َ َ ُ ْ
ػت مػن ُك َّف لمَّػو َو َر ُ
صالِ ًحا﴾ إلى قولو﴿ :فَ َال تَ ْم َ ْع َف ِبا ْلقَ ْو ِؿ﴾ إلى قولو تعالى﴿ :قَ ْر َف ِفي ُب ُيوِت ُك َّف َوَال تََب َّػر ْْ َف
َوتَ ْع َم ْؿ َ
الزَكػػاةَ وأَ ِ
صػ َػالةَ و ِ
تَبػ َػرج ا ْلْ ِ
ػيف َّ
سػػولَ ُو﴾ ،ثههل قههال معمهالً ىههمه
ػف المَّػ َ
َط ْعػ َ
آتػ َ
اىمِ َّيػ ِػة ْالُُولَػ َوأَ َِق ْمػ َ
َ َ َ
ػو َو َر ُ
َ
ػف ال َّ َ
التوجييههات واألوامههر والنهواىي﴿ :إِ َّنمػػا ي ِريػ ُػد المَّػ ُ ِ ِ
َىػ َػؿ ا ْل َب ْيػ ِػت﴾ ،ثههل يسههتمر
س أَ ْ
ػو ل ُي ػ ْذْى َ
َ ُ
ب َعػػن ُك ُـ الػ ِّػر ْْ َ
بقولهو﴿ :وا ْذ ُكر َف مػا ي ْتمَػ ِفػي بيػوِت ُك َّف ِم ْػف آي ِ
ػات المَّ ِػو َوا ْل ِح ْك َم ِػة ،﴾...يوامي المخاطهب يحتمهل فهي
َ
ُُ
َ ْ َ ُ
حقو الطاعة والمعصية فيحمره اهلل مي المعصهية ويحثهو عمهى الطاعهة فهاإلرادة ىنها شهرعية ،بمعنهى
أي اهلل يأمر بما أرادة وأحبو؛ فاحرص أييا المخاطب عمهى تحقيهل إرادة اهلل فهي تطييهر ىهما البيهت

ُمتِّ ِّْع ُك َّف
المي تنتسب اليو يوامىاب الرجس عنو يواال إما أي تخرج مي ىما البيت بالطالل ﴿فَتَ َعالَ ْي َف أُ َ
يال﴾ وحيي مل فميما عممت فعمم ال ينسب إلى ىما البيهت الهمي يحهب اهلل
احا َْ ِم ً
س َر ً
ُسِّر ْح ُك َّف َ
َوأُ َ
أي يرفع مي شأنو .يواما أي تهللاعف ل العقوبة هللهع:يي إما ارتكبهت مها يخهدش سهمعة ىهما البيهت
الطاىر ومل مي أجل أي يبقى المخاطب  -أزواج النبي صمى اهلل عميهو سهمل  -حهم اًر يقظهاً عمهى

الدوال تحقيقاً إلرادة اهلل ،وىهما المعنهى ال يسهتقيل إما كانهت المشهيئة أو اإلرادة كونيهة حتميهة ،ولهمل

جمع اهلل بيي النيي عي المخال:ة واألمر بالطاعة يوارادتو الثمرة الناتجة عي مل وىي التطيير في
الص َالةَ و ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
يف َّ
الزَكاةَ
آت َ
ية واحدة فقهالَ ﴿ :وقَ ْر َف في ُب ُيوِت ُك َّف َوَال تََب َّر ْْ َف تََب َر َج ا ْل َْاىم َّيَّة ْالُُولَ َوأََق ْم َف َّ َ
ِ ِ
ِ
ير﴾ فمي حمهل
َى َؿ ا ْل َب ْي ِت َوُيطَ ِّي َرُك ْـ تَ ْط ِي ًا
ب َعن ُك ُـ ِّ
س أَ ْ
سولَ ُو إِ َّن َما ُي ِر ُ
يد المَّ ُو ل ُي ْذْى َ
الر ْْ َ
َوأََط ْع َف المَّ َو َو َر ُ
ػف
وف إَِّال الظَّ َّف َوِا َّف الظَّ َّف َال ُي ْغ ِني ِم َ
اإلرادة عمى اإلرادة الكوبية القدرية فكما قال تعالى﴿ :إِف َيتَِّب ُع َ
ش ْي ًئا﴾ والعقيدة مبناىا عمى القطع واإلحكال ال عمى الظي واالشهتباه ،وال يتحصهل إمكهاي أو
ا ْل َح ِّ
ؽ َ
احتمال ت:سير ااية (بالعصمة بداللة ااية إنما ىو احتمال في احتمال فسقط بيا االستدالل.

المعن المقصود مف اآلية:

ولعؿ سائالً يسأؿ :ما المعنى المي ترمي إلية ااية

فنقول :ىو أمر اهلل جل وعهال يوارشهاده ألزواج النبهي صهمى اهلل عميهو وسهمل أي يتهرفعي عهي كهل مها
مي شهأنو أي ال يتناسهب وسهمعة بيهت النبهي وكهونيي ينتمهيي إلهى ىهما البيهت الهمي ىهو بيهت أعظهل
النبييي وخاتميل وأطيرىل ،فعمييي أي يدركي خطهر ىهما االنتمهاء والمنزلهة التهي وهللهعيي اهلل فييها،
وأي طير وأي نقهاوة يريهدىا اهلل ليهي ويحهب أي يتصه:ي بيها ،ولهمل نيهاىي أي يطهالبي رسهولو بمها

تطالب بو النساء األخريات أزواجيي مي الزينة والن:قة ،وبيي (إي مي يهأت مهنيي بمعصهية ظهاىرة

القههب يهللههاعف عقابيهها ،فههإي المعصههية مههي رفيههع الشههأي أشههد قبحهاً فناسههب أي يهللههاعف جزايىهها ،

والجممههة الشههرطية ال تقتهللههي وقههوع الشههرط ،كمهها تقههول لولههد  :إي رسههبت هللهربت  .والقصههد تحههميره
ػػف
حتههى ال يرسههب ،ولههمل خاطههب اهلل رسههولو قههائالً﴿ :لَ ِػػئ ْف أَ ْ
ت لَ َي ْحػ َػػبطَ َّف َع َممُ َ
شػ َػػرْك َ
ػػؾ َولَتَ ُكػػػوَن َّف ِمػ َ
ا ْل َم ِ
يف﴾ [الزمههر ،]16:وىههو صههمى اهلل عميههو وسههمل لههل يشههر ولههل يحههبط عممههو ،وقههال لههو أيهلل هاً:
اسػ ِػر َ
يف ي ْقػر ُؤ َ ِ
ػؾ فَ ِ َّ ِ
ػؾ﴾ [يهوبس ،]11:وىهو
ش وؾ ِّم َّمػا أَ َ
ػاب ِمػف قَ ْبِم َ
نت ِفي َ
﴿فَِإف ُك َ
وف ا ْلكتَ َ
َنزْل َنػا إِلَ ْي َ ْ
اسػأََؿ الػذ َ َ َ
صمى اهلل عميو وسمل لل يش ولل يسأل.
ْت ِمػن ُك َّف ِبفَ ِ
ػي مػف يػأْ ِ
ِ
ساء َّ
ش ٍػة َم َب ِّي َن ٍػة
اح َ
الن ِب ِّ َ َ
فكمل قولو ألميات الميمنيي رهللي اهلل عهنييَ ﴿ :يا ن َ
اب﴾ ،فمههل تههأت واحههدة مههنيي ب:احشههة ،ولههل يهللههاعف ليهها العههماب ،بههل العكههس
ػاع ْ
ؼ لَ َيػػا ا ْل َع ػ َذ ُ
ُي َ ػ َ
َيػا َّ
ػي
الن ِب َ
حصل  -كما سأوهللهحو  -والنيهي ال يسهتمزل وقهوع المنيهي عنهو كمها قهال تعهالىَ ﴿ :يػا أََي َ
ِ
يف إِ َّف المَّ َو َك َ ِ
يف وا ْلم َن ِ
ِ
ِ
اتَّ ِ َّ
يمػا﴾ [األحهزاب ،]4 :ومله فهي مطمهع
اف ِق َ
يما َحك ً
اف َعم ً
ؽ الم َو َوَال تُط َِ ا ْل َكاف ِر َ َ ُ
السورة التي خاطب اهلل بيا أزواج نبيو بقولو﴿ :فَ َال تَ ْم َ ْع َف ِبا ْلقَ ْو ِؿ﴾ ،وقولوَ ﴿ :وقَ ْر َف ِفي ُب ُيوِت ُك َّف
الزَكػاةَ وأَ ِ
الص َالةَ و ِ
ِ
ِِ ِ
سػولَ ُو﴾ ،ورسهول اهلل
ػف المَّ َ
َط ْع َ
آت َ
ػو َو َر ُ
يف َّ َ
َوَال تََب َّر ْْ َف تََب َر َج ا ْل َْاىم َّيَّة ْالُُولَ َوأََق ْم َف َّ َ
صههمى اهلل عميههو وسههمل لههل يطههع الكههافريي والمنههافقيي وأزواجههو لههل يخهللههعي بههالقول ولههل يتبههرجي تبههرج
الجاىميههة األولههى ،بههل أقمههي الصههالة و تههيي الزكههاة واتقههيي اهلل وأطعنههو ورسههولو ،وقمههي بتن:يههم ىههمه

الموعظة خير قيال ،واختري اهلل ورسهولو والهدار ااخهرة والعهيش مهع رسهول اهلل عمهى خشهونتو وخمهو
بيتو مي كل ما يمكي أي يجمب امرأة ويغرييها بالبقهاء فيهو ،ولقهد كهاي اختيهارىي اهلل ورسهولو والهدار

ااخرة عمى الدنيا وزينتيها صهادقاً حقيقيهاً مقبهوالً عنهد اهلل الهمي ال تخ:هى عميهو خافيهو .والهدليل عمهى

مل  :أي اهلل قبل ىما االختيار بأي كافأىي بجممة أمور منيا:
 -حرمة الزواج عمييي.

 -حرمة تطميل واحدة منيي ليتزوج غيرىا.

ػؾ ِّ
سػػاء ِمػػف َب ْعػ ُػد﴾ ،وىههما تحهريل
 ومله بقولههو فههي اايههة ( 68مههي السههورة ن:سههياَ﴿ :ال َي ِح ػ َؿ لَػ َالن َ
س ػ ُن ُي َّف﴾ وىههما تح هريل لتطميههل أي
َّؿ ِب ِيػ َّ
ػف ِمػ ْػف أََْزَو ٍ
لمههزواج عمههيييَ ﴿ ،وَال أََف تََبػ َّػد َ
َع َْ َبػ َ
اج َولَػ ْػو أَ ْ
ػؾ ُح ْ
واحدة منيي.

ِ
ػي أََولَ ػ ِبػػا ْلم ْؤ ِم ِن َ ِ
 ومنيهها اختيههارىي أميههات لممههيمنيي ﴿ َُّم َيػػاتُ ُي ْـ﴾
ػو أُ َّ
اْػ ُ
يف مػ ْػف أََنفُس ػ ِي ْـ َوأََْزَو ُ
الن ِبػ َ ْ
ُ
[األحزاب ،]1 :وتحريل زواجيي مي غير رسهول اهلل صهمى اهلل عميهو وسهمل بعهد وفاتهو ليبقهيي زوجهات

ػاف لَ ُك ْػـ
أبديات ليما الرسول الكريل ال في الدنيا فقط ،يوانما في ااخرة أيهللاً ،ومل بقولهوَ ﴿ :و َمػا َك َ
َّ ِ ِ
ػو ِمػػف بعػ ِػد ِه أََبػ ًػدا إِ َّف َذلِ ُكػػـ َكػ َ ِ
ِ
أََف تُػ ْػؤُذوا رسػ َ ِ
يمػػا﴾
اْػ ُ
َ
ػوؿ المَّػػو َوَال أََف تَنك ُح ػوا أََْزَو َ
َْ
َ ُ
ْ
ػاف عنػ َػد المػػو َعظ ً
[األحزاب.]61:

وكل ىمه التوجييات والتحميرات والوصايا مي أجل ماما

مي أجل أي اهلل يريد ليما البيت أي يكوي طاى اًر بعيداً عي كل ما يقدح في طيارتو ورفعيهو ،فقولهو
ِ ِ
ير﴾ ،تعميل لما تقدل وروده
ط ِّي َرُك ْـ تَ ْط ِي ًا
َى َؿ ا ْل َب ْي ِت َوُي َ
ب َعن ُك ُـ ِّ
س أَ ْ
تعالى﴿ :إِ َّن َما ُي ِر ُ
يد المَّ ُو ل ُي ْذْى َ
الر ْْ َ
اعػػا
س ػأَْلتُ ُم ُ
وى َّف َمتَ ً
فههي السههيال مههي األوامههر والن هواىي كمهها قههال فههي اايههة ( 61مههي السههورةَ ﴿ :وِا َذا َ
وى َّف ِمف َو ارء ِح َْ ٍ
اب﴾ لماما قهالَ ﴿ :ذلِ ُك ْػـ أَ ْط َي ُػر لِ ُقمُػوِب ُك ْـ َوُقمُػوِب ِي َّف﴾ ،فعمهل األمهر بالسهيال
اسأَلُ ُ
فَ ْ
َ
مههي وراء حجههاب بههالتطيير لقمههوب السههائميي وقمههوبيي ،يوامي ىههما التطييههر مهراد مههي قبههل الههرب وىههو
عمة األمر ،فكمل التطيير األول مراد مي الرب وىو عمة األوامر والنواىي األولى.

يػد المَّ ُ ِ ِ
ب َعػن ُك ُـ
ولمل يختل السيال ومعناه لو حمفنا ىهمه العمهة وىهي قولهو تعهالى﴿ :إِ َّن َمػا ُي ِر ُ
ػو ل ُيػ ْذْى َ
ير﴾ ،مي اايات ألنيا ىي الغاية منيا وىهي روح الموهللهوع كمهو
ط ِّي َرُك ْـ تَ ْط ِي ًا
َى َؿ ا ْل َب ْي ِت َوُي َ
ِّ
س أَ ْ
الر ْْ َ
ومههداره الههمي يههدور عميههو وقولههو تعههالى بعههد مله ﴿ :وا ْذ ُكػػر َف مػػا ي ْتمَ ػ ِفػػي بيػػوِت ُك َّف ِمػ ْػف آيػ ِ
ػات المَّػ ِػو
َ
ُُ
َ ْ َ ُ
يػر﴾ ،إشهارة إلهى أنيهي  -وقهد خصصهي بنهزول الهوحي فهي بيهوتيي
اف لَ ِطيفًػا َم ِب ًا
َوا ْل ِح ْك َم ِة إِ َّف المَّ َو َك َ
دوي سائر الناس  -أحل بيمه الهمكرى مهي سهواىي فعمهييي أي يهرتقيي إلهى المسهتوى المطمهوب مهي
أمثههاليي ويعممههي بمهها ينههزل فههي بيههوتيي مههي القههري والسههنة ويههبمغي مله  ،فاايههة إمي ومهها قبميهها ومهها
بع ههدىا  -باختص ههار  -إنم هها س ههيقت م ههي أج ههل تعم ههيل أزواج النب ههي ص ههمى اهلل عمي ههو وس ههمل أمي ههات
المههيمنيي وتهربيتيي كههي يهرتقيي إلههى المنزلههة السههامية الالئقههة بمقههال ىههما النبههي الكهريل الههمي أراد اهلل

تعالى طيارة بيتو الشريف يوامىاب الرجس عنو.
فما دمؿ (عصمة الئمة) في المو وع !

وكيؼ حشرت ىذه الق ية التي ال عالقة ليا بو مف قريب وال مف بعيد !
َّاب﴾ [ ل عمراي.]1:
﴿ َرَّب َنا ال تُ ِز ْ
وب َنا َب ْع َد إِ ْذ َى َد ْيتََنا َو َى ْب لَ َنا ِم ْف لَ ُد ْن َؾ َر ْح َم ًة إِ َّن َؾ أَ ْن َ
ت ا ْل َو َّى ُ
غ ُقمُ َ

المالصة
إي ية التطيير ،وما قبميا وما بعدىا إنما سيقت مي أجل تعميل أزواج النبي صمى اهلل عميو وسهمل
وتربيتيي كي يرتقيي إلى المنزلة السامية الالئقة بمقال ىما النبي الكريل المي أراد اهلل تعالى طيهارة

بيتو الشهريف ،يوامىهاب الهرجس عنهو ،فمها دخهل عصهمة األئمهة فهي الموهللهوع وكيهف حشهرت ىهمه
القهللية التي ال عالقة ليا بو مي قريب وال مي بعيد ولماما يحمل النص واال يتحمل !
المصادر
• القري الكريل.

• م:ردات أل:اظ القري الكريل  -الراغب األص:ياني.
• مختار الصحاح  -الرازي.
• أصول الكافي  -لمكميني.

• اعتقادات الصدول  -ابي بابويو القمي.

