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دراسة المرويات الواردة في زواج النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم


حافظ قدرت ا﵁

بزينب بنت جحش رضي اهلل عنها

ABSTRACT:

Correct interpretation of Allah's saying ) (وختفی یف نفسک ما ہللا مبدیہ ۔۔۔۔۔۔AlAhzab 33:33.)
Hazrat Zaid bin Haritha (R.A) was sold by someone as a slave in
his childhood. He came in Hazrat Khadeeja's slavery afterwards. When the
messenger of Allah (P.B.U.H) got married to Khadeeja, she presented
Zaid to the Prophet (P.B.U.H). The Prophet (P.B.U.H) freed him and
adopted him as his son and people used to call him Zaid bin Muhammad.
The Prophet (P.B.U.H) got Zaid married with his cousin Zainab bint Jehsh
(R.A(
There was a great difference between the behaviors of Zaid and
Zainab, because Zainab (R.A) belonged to the noble family of Quraish
while Zaid (R.A) was a freed slave, though he was also an Arab.
So, there was a lack of understanding between the couple and they
were not enjoying a pleasant relation. Hazrat Zaid (R.A) mentioned this to
the prophet (P.B.U.H) occasionally. Sometimes he showed his desire to
divorce her. But the Prophet (P.B.U.H) advised him not to do so and to
continue the marriage. Moreover Allah has already made known to the
Prophet (P.B.U.H) that Zaid will divorce her and Allah will give her to
him in marriage to stop the custom of ignorance of not marrying the
divorced wives of the adopted sons.
In Islamic shariah adopted son is not like a real son. So, to marry
his divorcee is lawful. The Prophet (P.B.U.H) did fear the people i.e., their
saying that Muhammad (P.B.U.H) married the divorced wife of his
adopted son. Allah advised His messenger not to fear people in fulfilling
His commands.
This was a brief background of that marriage. Moreover some
interpreters have discussed some such matters which are against the
prophethood and respect of the Prophets. So those are not mentioned here.
Hafiz Ibn Kathir and Ibn Hajr Al-Asqalani also have not mentioned them.
Abuahmadiu@gmail.com:الىور الربید االکًتونی،جامعو اذلندسة، قسم الدراسات االسالمیة، االستاذ ادلساعد
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In view of the rules and regulations of the interpreters, this hadith has been
reviewed here and the truth has been revealed. May Allah grant us wisdom
and knowledge to do right things. Ameen.

KEYWORDS:
ادلرویات الواردة  ،زواج النيب ،زینب بنت جحش  ,إسناد
ىذا مقال موجز ُب دراسة ادلرویات الواردة ُب قصة زواج النيب صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم بزینب بنت
ِ
وض ْع ًفا.فلما كانت ىذه القصة من ضمن قصص القرآن
جحش رضي ا﵁ عنها ٍب احلكم علیها ص َّحةً َ
الكرمي اليت ذُكِر ُب تفسَتىا عدة من الروایات الضعىفة.واليت كانت ملصقة جبناب ادلصطفى صلى ا﵁
سبس كرامة النيب صلى ا﵁ علیو وسلم وأزواجو أمهات ادلؤمنُت رضي ا﵁ عنهن
علیو وسلم  ،وىي كانت ُّ
أمجعُت.فمن ىنا جاءت فكرة بدراسة ىذه ادلروىات بشيء من التفصیل لقصد إظهار وجو الصواب
فیها من الباطل .وىو َب قولو تعاىل﴿وإ ْذ تَ ُق ُ ِ ِ
ِ
ت َعلَْی ِو.........اآلیة﴾
ول للَّذي أنْ َع َم ا﵁ُ َعلَْیو َوأنْ َع ْم َ
َ
(االحزاب)ٖٚ:فذكرت ّأوالً ادلعٌت الصحیح ذلذه االىة الكرىمة مستعىنا بذكر بسبب النزول واقوال
الصحابة والتابعىن ومن بعدىمٍ .ب درست الرواىات الواردة ُب تفسَت ىذه اآلیة حدیثًا حدیثًا ،مبىنا
حكم كل روایة بعد دراسة رجاذلا ،مستعینًا ُب ذلك بأقوال ادلتقدمُت من النقاد وا﵀دثُت  .اسال ا﵁
تعاىل التوفىق والسداد.
ِ
﴿وإِ ْذ تَ ُق ُ ِ ِ
ِ
ت َعلَْی ِو أ َْم ِس ْ
ك َوات َِّق اللَّوَ َوُزبْفي ُِب نَ ْف ِس َ
ك َزْو َج َ
ك َعلَْی َ
ول للَّذي أَنْ َع َم اللَّوُ َعلَْیو َوأَنْ َع ْم َ
ك َما اللَّوُ
مب َِد ِ
َّ
َح ُّق أَن َزبْ َشاهُ.....اآلیة﴾ (االحزاب)ٖٚ:
أ
و
ل
ال
و
َّاس
ن
ال
ى
ش
زب
و
یو
َ
ْ
َ
ََ ُ َ
ُْ َ
سبب نزول ىذه اآلية:ما رواه البخاري(ٔ) وغَته عن أنس رضي ا﵁ عنو أنو قال :أن ىذه اآلیة:
ِ
ك َما ا﵁ُ ُمْب ِد ِیو)) نزلت ُب شأن زینب بنت جحش وزید بن حارثة.رضي ا﵁
((وُزبْفي ُِب نَ ْف ِس َ
َ
عنهم  .وُب روایة عند البخاري(ٕ) من حدیث أنس رضي ا﵁ عنو قال(( :جاء زید بن حارثة
یشكو ،فجعل النيب صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم یقول(( :اتق ا﵁ و ِ
زوجك)) قالت
علیك
َ
امسك َ
عائشة رضي ا﵁ عنها :لو كان رسول ا﵁ صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم ِ
كاسبًا َشیئًا لَ َكتَم ىذه  .قال:
ینب تَ ْف َخُر على أزواج النيب صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم ،تقولَ :زَّو َج ُك َّن َأىالِی ُك َّنَ ،وَزَّو َج ٍِت
فكانت ز ُ
ا﵁ُ تعاىل من فوق سبع مسوات ))...احلدیث.
ِ
ِ
ب بنت َج ْح ٍ
ومئِ ٍذ
ش ،وأطْ َع َم علیها یَ َ
وُب روایة عند البخاري(ٖ) عن ِأنس :نزلت آیة احل َجاب ُب َزینَ َ
ُخْب ًزا َوحلَ ْماً ،وكانت تَ ْف َخُر على ن َساء النيب صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم ،وكانت تقول :إن ا﵁ أن َك َح ٍِت ُِب
الس َماء ...احلدیث
َّ
ِ
ِ
صبَة،
الع َ
االبن ادلُتَبَ يٍت ب َ
المعنى اإلجمالي لآلية:إن العرب كان من عادهتا التَبَ يٍت ،وكانت تُلحق َ
متأصلة ُب
وح َرمةُ زوجتو على َم ْن تَبَنَّاه ،وكانت تلك العادة ّ
وذبري علیو حقوق ُب ادلَتاثُ ،
نفوسهم ،كما كان كبَتا أن تتزوج بنات األشراف من مو ٍال وإن اعتقوا ،وصاروا أحرارا طلقاء.
فلما جاء اإلسالم ،كان من مقاصده :أن یزیل الفوارق بُت الناس اليت تقوم على العصبیة،
ومحیة اجلاىلیة ،فالناس كلهم آلدم وآدم من تراب.كما كان من مقاصده ،أن یقضى على ُحرمة زوجة
االبن ادلتَبَ يٍت ،وقد شاء ا﵁ أن یكون َّأول عتیق یتزوج بعربیة ُب الصمیم من قریش ىو زید ،وأن یكون
َّأول َسیيُد یُْبطل ىذه العادة حرمة زوجة ابن ادلتبٍت ىو رسول ا﵁ صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم  ،وما على
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لت السیدة زینب رضي ا﵁ عنها اقًتاهنا بزید بن حارثة
بنات اإلشراف أن یتزوجن بعد ادلوايل ،وقد قَبِ ْ
ضوا ِمْن ُه َّن َوطَرا .وإمام
رضي ا﵁ عنو ،وما على سادات العرب أن یتزوجوا بأزواج أدعیائهم ،وقد قَ َ
ادلسلمُت ،ومن یصدع بأمر ا﵁ ،قد فتح ىذا الباب ،وتزوج حلیلة ُمتبنَّاه بعد فراقها ،وقد كان كل ما
أراد ا﵁  .فرسول ا﵁ صلى ا﵁ علیو وسلم خيطب زینب بنت جحش لزید بن حارثة رضي ا﵁ عنهم
فأبت ىي ُب بدایة األمر ،وأيب بعض أىلها ،وكرر رسول ا﵁ صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم الطلب ،فلما
ٍِ
ِ ِ
اخلِیَ َرةُ ِم ْن
ضى اللَّوُ َوَر ُسولُوُ أ َْمراً أَن یَ ُكو َن َذلُ ُم ْ
[وَما َكا َن ل ُم ْؤم ٍن َوَال ُم ْؤمنَة إِذَا قَ َ
نزل قول ا﵁ تعاىلَ :
أ َْم ِرِى ْم....اآلیة] .فلم یبق إال اإلذعان واخلضوع ألمر ا﵁ ورسولو  ،فرضیت فتزوجت بزید ،وعاشا فًتة
من الزمن ،ووجد زید منها تَ َعاظُ ًما ،وحصل بینهما ما یكون بُت ادلرء وأىلو أحیانًا ،ورغب زید رضي
الرسول صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم ،وكان صلى ا﵁
ا﵁ عنو ُب فراق زینب قضي ا﵁ عنها  ،واستشار
َ
علیو وآلو وسلم ینصحو ویقول لزید :اتق ا﵁ وامسك علیك زوجك .وكان جربیل علیو السالم قد أخرب
النيب صلى ا﵁ علیو وسلم بأن زینب ستكون زوجة لو ،وأن ا﵁ تعاىل سیُْبطل هبذا الزواج عادة
َّ
اضةً على نفسو أن یأمر زیدا بطالقها ویتزوجها
ض
غ
وجد
وسلم
وآلو
علیو
ا﵁
صلى
النيب
كان
اجلاىلیة.و
ََ َ
بعد  ،فَتَ ِشیع ادلقالةُ بُت الناس :أن زلمدا تزوج حلیلة ابنو :وبذلك یصَت ُعرضة للقیل والقال من
اجو صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم بزینب)) كان خيفي ُب نفسو ،وخيشى من مقالة
األعداء.فهذا ىو ((زو ُ
الناس.وقد صرح ا﵁ عزوجل ُب كتابو السبب الباعث على ىذا الزواج فقال...﴿ :لِ َك ْي َال یَ ُكو َن َعلَى
ِ ِ
ِِ
ض ْوا ِمْن ُه َّن َوطَراً َوَكا َن أ َْمُر اللَّ ِو َم ْفعُوالً﴾ (ٗ)
ج ُِب أ َْزَو ِاج أ َْدعیَائ ِه ْم إِ َذا قَ َ
الْ ُم ْؤمن َ
ُت َحَر ٌ
السديي بسیاق واضح إذ قال:
ٕ -وقد أخرج ىذه
القصة :ابنِ ِأيب حاًب(٘) ُب ِتفسَته عن طرِیق ُ
ِ
ت َعلَْیو ))...نزلت ُب زینب بنت جحش
((بلغنا أن ىذه
اآلیة((وإ ْذ تَ ُق ُ
ول للَّذي أَنْ َع َم اللَّوُ َعلَْیو َوأَنْ َع ْم َ
َ
رضي ا﵁ عنها ،وكانت أمها أمیمة بنت عبد ادلطلب َع َّمة رسول ا﵁ صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم :فأراد
ِ
یت دبا صنع رسول ا﵁ صلى ا﵁ علیو وآلو
بن حارثة مواله ،
أن یَُزيو َجها ز َ
فكرىت ذلكٍ ،ب إهنا َرض ْ
ْ
ید َ
بعد أهنا من أزواجو ،فكان یستحیي أن
وسلم
وآلو
علیو
ا﵁
صلى
و
نبی
ا﵁
أعلم
ٍ.ب
اه
إی
ُ
ُ ّ
وسلم فزوجها ّ
یأمر زیدا بطالقها.وكان ال یزال یكون بُت زید وزینب ما یكون بُت الناس ،فأمره صلى ا﵁ علیو وسلم
الناس أن یعیبوا علیو ویقولوا :تزوج امرأة ابنو ،وكان
أن ديسك علیو زوجو ،وأن یتقي ا﵁  ،وكان خيشى َ
یدا ،كما سبق .
صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم قد تبَ ٌَّت َز ً
ٖ .وقد روى الًتمذي ُب سننو( )ٙوابن أيب حاًب ُب تفسَته عن طریق داؤد بن أيب ىند عن الشعيب عن
عائشة رضي ا﵁ عنها قالت" :لو كان النيب صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم كاسباً شیئًا من الوحي لكتم ىذه
اآلیة﴿ :وإِ ْذ تَ ُق ُ ِ ِ
ِ
ت َعلَْی ِو﴾...
ول للَّذي أَنْ َع َم اللَّوُ َعلَْیو َوأَنْ َع ْم َ
َ
یعٍت باإلسالم ،وأنت بالعتق " :أمسك علیك زوجك" إىل قولو ﴿وكان أمر ا﵁ مفعوال﴾ وأن رسول
َح ٍد
ا﵁ صلى ا﵁
علیو وآلو وسلم ِدلا تزوجها قالوا :تزوج حلیلة ابنو ،فأنزل ا﵁ تعاىل ﴿ َّما َكا َن ُزلَ َّم ٌد أَبَا أ َ
ِ
ِ
ُت﴾ وكان رسول ا﵁ صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم تبنَّاه وىو
يمن ير َجالِ ُك ْم َولَكن َّر ُس َ
ول اللَّو َو َخ َاًبَ النَّبیي َ
ند
وى ْم ِآلبَائِ ِه ْم ُى َو أَقْ َس ُ
ط ِع َ
صغَت ،فلبث حىت صار رجال ،یقال لو :زید بن زلمد فأنزل ا﵁ ﴿ ْاد ُع ُ
اللَّ ِو﴾ یعٌت :األعدل  .وقال الًتمذي  :حدیث غریب.
ٗ .وقد أخرج البخاري( )ٚرمحو ا﵁ من حدیث ابن عمر رضي ا﵁ عنهما  :أن زید بن حارثة موىل
وى ْم ِآلبَائِ ِه ْم
رسول ا﵁ صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم ما كنا ندعوه إال زید بن زلمد  ،حىت أنزل ا﵁ ﴿ ْاد ُع ُ
ند اللَّ ِو﴾.فالذى نسخلص شلا تقدم أن الذي كان خيفیو النيب صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم ىو
ُى َو أَقْ َس ُ
ط ِع َ
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قول
إخبار ا﵁ إیاه أهنا ستصَت زوجتو بعد طالق زید ذلا ،والذي كان حيملو على إخفاء ذلك  :خشیتو َ
ب زینب وىي ُب
الناس  :تزوج امرأة ابنو  .ىذا ىو الصحیح ُب ىذا ومل یكن علیو السالم خيفي ُح ّ
ب طالق زید ذلا وىذا كلو یناُب العصمة كما سیأٌب بعد قلیل  .وىو الذي
عصمة زید ،أو أخفى ُح َّ
رجحو البغوي والقاضي عیاض والقرطيب وابن كثَت وابن حجر ُب الفتح واآللوسي والشوكاين وصدیق
حسن خان والشنقیطي وغَتىم)ٛ(.
المرويات الضعيفة في ىذه القصة:
ما رواه الطربي ُب تفسَته( )ٜقال :حدثٍت یونس ،قال :أخربنا ابن وىب ،قال :قال ابن زید :كان النيب
ینب بنت جحش ،ابنة َع َّمتو ،فخرج رسول ا﵁ صلى
صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم قد ّزوج ز َ
ید بن حارثة ز َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ت،
ف
فانكش
ر
ت
الس
یح
ر
ال
فعت
فر
،
ر
ع
ش
من
ر
ت
س
الباب
على
و
یده،
ا﵁ صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم یوما یر
َ ْ
ٌْ
ُ َْ
َ َ
ت
كرَى ْ
وىي ُب حجرهتا حاسرة ،فوقع إعجاهبا ُب قلب النيب صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم :فلما وقع ذلك ّ
اآلخر ،فجاء (زید) فقال :یا رسول ا﵁ إين أرید أن أفارق صاحبيت ،قال(( :مالك ،أرابك منها
إىل َ
شيء؟ قال :ال وا﵁ ما رابٍت منها شيء یا رسول ا﵁ ،وال رأیت إال خَتا ،فقال لو رسول ا﵁ صلى ا﵁
علیو وآلو وسلم ((أمسك علیك زوجك واتق ا﵁ ))،فذلك قول ا﵁ تعاىل﴿ :وإِ ْذ تَ ُق ُ ِ ِ
ول للَّذي أَنْ َع َم اللَّوُ
َ
ِ
ِ
ك َما اللَّوُ ُمْب ِد ِیو﴾ زبفي ُب نفسك
ت َعلَْی ِو أ َْم ِس ْ
ك َوات َِّق اللَّوَ َوُزبْفي ُِب نَ ْف ِس َ
ك َزْو َج َ
ك َعلَْی َ
َعلَْیو َوأَنْ َع ْم َ
تزوجتَها)).
إن فارقها ْ
وذكر الطربي أیضاً القصة نفسها بدون إسناد بسیاق مغایر ،حیث قال :عند تفسَت قولو تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ
ول لِلَّ ِذي أَنْ َع َم اللَّوُ َعلَْی ِو.......اآلیة﴾ وذلك أن زینب بنت جحش فیما ذُكر رآىا رسول ا﵁ صلى
تَ ُق ُ
ا﵁ علیو وآلو وسلم فأعجبَتْو ،وىي ُب حبال مواله ،فألقي ُب نفس زید كراىتها ،دلا علم ا﵁ شلا وقع ُب
نفس نبیو ما وقع.فأراد فراقها ،فذكر ذلك لرسول ا﵁ صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم زید  ،فقال لو رسول ا﵁
صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم ﴿أمسك علیك زوجك﴾ وىو رسول ا﵁ صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم حيب أن
تكون قد بانت منو لینكحها﴿ ،واتق ا﵁)) وخف ا﵁ ُب الواجب لو علیك ُب زوجتك ﴿ َوُزبْ ِفي ُِب
ك َما اللَّوُ ُمْب ِد ِیو﴾ یقول :وزبفي ُب نفسك زلبة فراقو إیاىا لتتزوجها إن ىو فارقها ,وا﵁ ُمْب ٍد ما
نَ ْف ِس َ
زبفي ُب نفسك من ذلك ﴿وزبشى الناس وا﵁ أحق أن زبشاه﴾ یقول تعاىل ذكره :وزباف أن یقول
الناس :أمر رجال بطالق امرأتو ونكحها حُت طلّقها ،وا﵁ أحق أن زبشاه من الناس)ٔٓ(.
رجال اإلسناد:
یونس بن عبد األعلى بن میسرة الصدُب ،أبو موسى البصري ،ثقة ،من صغار العاشرة ،مات سنة أربع
وستُت ومائتُت ،كان إماما ُب القراءات قرأ علیو ابن جریر وغَته.
(هتذیب البن حجرٔٔ )ٖٛ٘/وتاریخ بغداد (ٕ )ٕٔٙ/والسَت للذىيب (ٗٔ.)ٕٙٚ/
(ابن وىب) عبدا ﵁ بن وىب بن مسلم القرشي موالىم ،أبو زلمد ادلصري الفقیو ،ثقة ،حافظ ،عابد،
من التاسعة ،مات سنة سبع وتسعُت ومائة( .تقریب)
(ابن زید) ىو عبد الرمحن بن زید بن اسلم العدوى موالىم  ،روي عن أبیو و سلمة بن دینار.وابن
ادلنكدر وغَتىم.وعنو :ابن وىب وعبدا لرزاق و وكیع وغَتىم .ضعفو اإلمام أمحد  ،وقال ابن معُت:
لیس حدیثو بشيء.وقال البخاري وأبو حاًب :ضعفو علي بن ادلدیٍت.وضعفو أیضا :أبو زرعة والنسائي
وابن سعد وابن حیان وابن خزدية.وقال الساجي :منكر احلدیث /وقال ابن اجلوزي :أمجعوا على ضعفو.
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وقال ابن حجر ُب التقریب :ضعیف (هتذیب ابن حجر  )ٕٔٙ/ٙوالتقریب.
احلكم على الروایة:
ضعیف بسبب عبد الرمحن بن زید بن أسلم.عبد الرمحن بن زید بن أسلم من أتباع التابعُت  .فالروایة
معضلة مع ضعفها.وضعف ىذه الروایة أیضا الزیلعي ُب زبریج أحادیث الكشاف (ٖ ٔٔٔ/رقم
ٕٕٓٔ) وابن حجر ُب الكاُب الشاف بعدم ثبوتو ،وسیأٌب مزید الكالم على بقیة الروایات.
بعض ادلفسرین الذین جاؤوا بعده كالزسلشري(ٔٔ) والثعليب)ٕٔ(،
وىكذا ذكر ىذه احلكایة الكاذبة ُ
وغَتىم بألفاظ متقاربة.
فوقعت ُب نفسو،
أوذلا (( :أن رسول ا﵁ صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم أبصر زینب بعد ما أنكحها زیدا،
ْ
ینب بالتسبیح ،فذكرهتْا لزید ،ففطن ،وألقى ا﵁ ُب نفسو
فقال( :سبحان ا﵁ مقلب القلوب)،
ْ
ومسعت ز ُ
كراىة صحبتها والرغبة عنها ،فقال لرسول ا﵁ صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم إين أرید أفارق صاحبيت ،فقال:
مالك ،أرابك منها شيء ....إىل آخر القصة.
ویكفي لعدم ثبوت ىذه القصة ىنا ،أن الزسلشري والثعليب رویاه من غَت إسناد  ،ولذلك قال الزیلعي ُب
زبریج الكشاف ((غریب هبذا اللفظ)).
وقال ابن حجر(( :ذكر الثعليب بغَت سند ،وأخرج الطربي معناه من روایة عبد الرمحن بن زید بن أسلم
قولو :وُب الصحیحُت عن أنس قصة زینب وزید سلتصرة ،ولیس فیو شلا ُب أولو(ٖٔ) .
وسیأٌب بعد قلیل أقوال ا﵀ققُت ُب نسف ىذه احلكایة الباطلة.
احلدیث الثاين:ما روا ه اإلمام أمحد ُب مسنده ،قال ثنا :مؤمل بن إمساعیل ثنا محاد بن زید ثنا ثابت عن
أنس قال :أتى رسول ا﵁ صلى ا﵁ علیو وسلم منزل زید بن حارثة  ،فرأى رسول ا﵁ صلى ا﵁ علیو وآلو
وسلم امرأتو زینب ،وكأنو دخلو( ،ال أدري من قول محاد ،أو ُب احلدیث) فجاء زید یشكوىا إلیو ،فقال
ِ
ك َما ا﵁ُ ُمْب ِدیو﴾ إىل
لو النيب صلى ا﵁ علیو وسلم ﴿ ْأم ِس ْ
ك َوات َِّق ا﵁َ َوُزبْفي ُِب نَ ْف ِس َ
یك َزْو َج َ
ك َعلَ َ
قولوَ ﴿ :زَّو ْجنَا َك َها﴾ احلدیث(ٗٔ)
رجال إسناده:
مؤمل بن إمساعیل البصري ،أبو عبد الرمحن نزیل مكة ،وثقو ابن معُت وابن راىویو ،وقال أبو حاًب:
َّ
صدوق ،شدید ُب السنة كثَت اخلطأ /وقال الدار قطٍت :ثقة كثَت اخلطأ.
وقال ابن حجر :صدوق سيء احلفظ.وقال البخاري :منكر احلدیث /وقال زلمد بن نصر ادلروزي:
ادلؤمل إذا انفرد حبدیث وجب أن یُتوقّف ویُثَبَّت فیو ،ألنو كان سيء احلفظ ،كثَت الغلط /وقال :یعقوب
مؤمل أبو عبد الرمحن شیخ ُس يٍت جلیل ،مسعت سلیمان بن حرب ُحيسن الثناء ،كان
بن سقیان ّ :
مشیختنا یوصون بو ،إال أن حدیثو ال یُشبو حدیث أصحابو ،وقد جيب على أىل العلم أن یقفوا عن
حدیثو ،فإنو یروي ادلناكَت عن ثقات شیوخو ،وىذا أش ّد.فلو كانت ىذه ادلناكَت عن الضعفاء ل ُكناَّ صلعل
لو عذرا .وقال الساجي :صدوق كثَت اخلطأ ،ولو أو ىام یطول ذكرىا.وقال أبوداؤد :بعد أن رفع من
شأنو قال :إال أنو یهم ُب الشيء.مات سنة ست ومائتُت.
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قلت فخالصة األقوال :أنو ثقة فیما وافق الثقات من مرویاتو ،وأما ما انفرد بو فال یقبل منو ،فعلى ىذا
حيمل قول البخاري والدار قطٍت والفسوي وزلمد بن نصر ادلروزي وغَتىم.انظر :اجلرح ()ٖٚٗ/ٛ
وادلیزان ( )٘ٚٔ/ٙوهتذیب ابن حجر (ٓٔ.)ٖٖٜ/
ٕ .محاد بن زید بن درىم األزدي ،البصري ثقة ثبت فاضل  .التقریب.
ٖ .ثابت ىو البنائي :ثقة عابد .التقریب.
الحكم على الرواية:قصة زواج زینب بنت جحش رضي ا﵁ عنها رواىا مجاعة من الثقات عن
محاد بن زید ،لكن بدون اجلزء الذي ُب بدایة الروایة الذي فیو أن النيب صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم
دخل منزل زید بن حارثة بعد ما أنكحها زیدا ،فرأى زینب فأعجبتو ....فإن ىذا اجلزء تفرد بو
مؤمل بن إمساعیل وقد سبق كالم احلفاظ ُب مؤمل قبل قلیل ،بأنو ثقة إذا روي ما وافقو علیو
الثقات  ،وأما إذا روي وانفرد بشيء عن بقیة احلفاظ فإنو سيء احلفظ وقد أشار إىل مثل ىذا
احلفاظ ادلتقدمون.كابن كثَت ُب تفسَته (ٖ )ٕٗٚ/إذ قال(( :قد روى اإلمام أمحد ىهنا أیضا
حدیثا من روایة محاد بن زید عن ثابت عن أنس رضي ا﵁ عنو ،فیو غرابة تركنا سیاقو أیضا))
واحلافظ ابن حجر ُب زبریج الكشاف ص ( )ٕٕٛإذ قال :بعد ما ذكر مثل روایة مؤمل قال :ذكره
الثعليب بغَت سند ,وأخرج الطربي معناه من روایة عبد الرمحن بن زید بن أسلم قولو :وُب الصحیحُت عن
أنس قصة زینب وزید سلتصرة  ،ولیس فیو شلا ُب أولو.وأورده الزیلعي هبذا السیاق وقال :غریب هبذا
للفظ .قلت :قد روى ىذه القصة -بدون ىذه الزیادة ادلنكرة  -اإلمام مسلم ُب النكاح  ،باب زواج
زینب بنت جحش .عن طریق محاد بن زید عن ثابت عن أنس سلتصرا.
ورواه اإلمام البخاري ُب التوحید باب :وكان عرشو على ادلاء سلتصرا.ورواه النسائي ُب سننو ُب النكاح
باب صالة ادلرأة إذا ُخطبت واستخارهتا (ٖٕٖ٘)واإلمام أمحد ُب مسنده (ٖ )ٜٔ٘/یعٍت (م ،ن ،حم)
ثالثتهم عن طریق سلیمان بن ادلغَتة عن ثابت عن أنس قال:دلا انقضت ِع ّدةُ زینب قال رسول ا﵁
صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم لزید ( اذ ُك ْرَىا َعلَ َّي) قال :فانطلق زید حىت أتاىا وىي ُزبَ يمر َعجبینَتَ َها ،قال:
ت ُب صدري حىت ما أستطیع أن أنظر إلیها أن رسول ا﵁ صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم
فلما رأیتُها َعظُ َم ْ
ِ
ت على َع ِقِيب ،فقلت یا زینب أبْ ِش ِري ،أرسلٍت رسول ا﵁ صلى ا﵁ علیو
ص
ك
ن
و
ي
ر
ه
ذكرىا ،فَ َولَّیتُها ظَ ْ َ َ ْ ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
امر َرييب ،فقامت إىل مسجدىا ،فنزل
ص َ
وآلو وسلم إلیك  ،یَذكرك فقالت :ما أنا ب َ
انعة شیئا حىت أو َ
القرآن ،وجاء رسول ا﵁ صلى ا﵁ علیو وسلم فدخل علیها بغَت إذن.....احلدیث.
قلت :ففي احلدیث أمور :أن السیاق الذي ذكره ابن جریر ،وتبعو علیو غَته ،غَت ثابت سندا كما
تقدم.أن القصة  -بدون ىذه الزیادة ادلنكرة  -رواىا األئمة و احلفاظ كما سبق.
أن النيب صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم مل یدخل على زینب قبل الزواج هبا ،وال سیما ُب حالة غیاب زید بن
ت ُب صدره :ىو زید بن حارثة
وعظُ َم ْ
حارثة روي ذلك باألسانید غَت ثابتة.أن الذي دخل على زینب َ
رضي ا﵁ عنو كما جاء ُب روایة مسلم صراحة.أنو صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم ما كان ینبغي أن تكون لو
خائنة األعُت ،فكیف یرضى أن تكون لو خائنة قلب.
ٍب إنو صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم أرسل زید بن حارثة لیخطبها علیو ،وىذا من أبلغ ما وقع ُب ذلك،
ألن اخلاطب ُب ىذا الزواج ىو زوجها األول :لئال یظُ ّن أحد أن ذلك وقع قهرا بغَت رضاه)ٔ٘(.
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أن ىذه الزیادة تناُب عصمة النيب صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم.فثبت هبذه األمور وغَتىا أن الزیادة أو
القصة اليت رواىا ابن جریر وتبعو علیو غَته :غَت صحیحة سندا ومتنا.وا﵁ أعلم .
الحديث الثالث:ما رواه ابن سعد ُب الطبقات( )ٔٙواحلاكم ُب ادلستدرك :كالمها عن طریق
الواقدي زلمد بن عمر ،قال حدثٍت :عبد ا﵁ بن عامر األسلمي عن زلمد بن حيیي بن حبان
قال :جاء رسول ا﵁ صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم بیت زید بن حارثة یطلبو ،وكان زید یقال لو :زید
بن زلمد ،فردبا فقده رسول ا﵁ صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم ،الساعة ،فیقول :أین زید؟ فجاء منزلو
ضالً ،فأعرض رسول ا﵁ صلى ا﵁ علیو
یطلبو فلم جيده ،وتقوم إلیو زینب بنت جحش زوجتو فُ ُ
َّ
وآلو وسلم عنها ،فقالت :لیس ىو ىهنا یا رسول ا﵁ ......فوىل (رسول ا﵁ صلى ا﵁ علیو وآلو
وسلم) وىو یُ َه ْم ِه ُم بشيء ال یكاد یُفهم منو إال ردبا أعلن :سبحان ا﵁ العظیم ،سبحان مصرف
القلوب ،فجاء زید إىل منزلو فأخربتْو امرأتو  :أن رسول ا﵁ صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم أتى منزلو،
ِ
فقال زید أال ِ
فسمعت شیئا؟ قالت:
قلت لو أن یدخل؟ قالت :قد عرضت ذلك علیو فأىب ،قال:
وىل تكلّم بكالم ال أفهمو ،ومسعتو یقول :سبحان ا﵁ العظیم ،سبحان ا﵁ مصرف
مسعتو حُت ّ
القلوب......القصة بطوذلا.
رجال اإلسناد:
ٔ .زلمد بن عمر بن واقد األسلمي ،الواقدي ادلدين ،القاضي ،نزیل بغداد ،روي عن معمر واألوزاعي
والثوري وغَتىم  .و عنو :ابن أيب شیبة وابن سعد وغَتىم.ك ّذبو أمحد وبندار وابن راىویو والشافعي
والنسائي وأبو حاًب.وقال البخاري :مًتوك احلدیث ،تركو أمحد وابن ادلبارك وابن منَت.وقال أبو زرعة وأبو
حاًب  :مًتوك احلدیث.وقال الذىيب :استقر اإلمجاع على وىن الواقدي  .وقال ابن حجر :مًتوك مع
سعة علمو.توُب سنة سبع و مائتُت (ٕٓٚى ).اجلرح  )ٕٓ/ٛوادلیزان  )ٕٖٚ/ٙوهتذیب ابن حجر
.)ٖٔٗ/ٜ
ٕ  .عبد ا﵁ بن عامر األسلمي :ضعفو أمحد وأبو زرعة وأبو عاصم والنسائي وابن معُت وابن سعد وأبو
داؤد والدر قطٍت وغَتىم.وقال أبو حاًب  :مًتوك.وقال البخاري :یتكلمون ُب حفظو وقال :أیضا:
ذاىب احلدیث.وقال ابن حبان :كان یقلب األسانید وادلتون ویرفع ادلراسیل.وقال ابن حجر :ضعیف
توُب سنة مخسُت أو إحدى ومخسُت ومائة(.التاریخ الكبَت٘ )ٖٗٛ/واجلرح ٘ )ٕٖٔ/وهتذیب ابن
حجر (٘.)ٕٗ٘ ،ٕٗٗ/
زلمد بن حيي بن حبَّان بن منقذ األنصاري ادلدين ،وثقة أبن معُت وأبو حاًب والنسائي وغَتىم .روي لو
اجلماعة  .وقال ابن حجر :ثقة فقیو  .توُب سنة إحدى وعشرین ومائة.
(هتذیب ابن حجر .)ٖٗٛ/ٜ
الحكم على اإلسناد:ىذا اإلسناد فیو علتان.ضعف الواقدي وعبد ا﵁ بن عامر
األسلمي كما تقدم.اإلرسال :ألن زلمد بن حيي بن حبان بن منقذ من صغار التابعُت  .لذا فإن
ىذا اإلسناد مع كونو مرسال  ،ضعیف جدا.وبعد:فهذه ىي ادلرویات ادلرفوعة ادلكذوبة ادللصقة
بالرسول صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم ُب ىذه القصة ،فابن سعد وابن جریر واحلاكم وغَتىم ىم
الذین رووا مثل ىذه الروایات باألسانید وكل من جاء یعدىم تقلوا عنهم.وقد عرفنا حقیقة ىذه
ادلرویات فیما سبق  ،وأهنا ال تقوم أمام أصول ا﵀دثُت للنقد والتمحیص.فأما اآلیة  :فإلیكم بعض
نقول أىل العلم من ادلفسرین وا﵀دثُت وغَتىم ُب ىذه القصة.ما رواه ابن جریر وابن أيب حاًب
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بإسنادمها عن علي بن زید جدعان عن علي بن احلسُت  ،ما یقول احلسن ُب قولو ﴿ َوُزبْ ِفي ُِب
فذكرت لو ،فقال :ال ولكن ا﵁ أعلم نبیّو أهنا ستكون من أزواجو ،قبل أن
ك َما ﵁ُ ُمْب ِدیو﴾
نَ ْف ِس َ
ُ
یتزوجها النيب صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم ،فلما أتاه زید یشكوىا إلیو قال :اتق ا﵁ وأمسك علیك
ِ
ك َما ﵁ُ ُمْب ِد ِیو﴾ ()ٔٚولذلك قال
أين ُمَزيو ُج َك َهاَ ﴿ ،وُزبْفي ُِب نَ ْف ِس َ
زوجك فقال :أين أخربتك ّ
عمر و ابن مسعود وعائشة واحلسن رضي ا﵁ عنهم أمجعُت :ما نزلت على رسول ا﵁ صلى ا﵁
علیو وآلو وسلم آیة ىي أش ّد علیو من ىذه اآلیة)ٔٛ(.
ولذلك قالت عائشة رضي ا﵁ عنها :لو كان رسول ا﵁ صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم كاسبا شیئا لكتم ىذه
اآلیة( )ٜٔألن فیها عتابا شدیدا من ا﵁ عزوجل لنبیو صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم.
ما ذكره البغوي رمحو ا﵁ ُب تفسَته عند ىذه اآلیة بعد ما ذكر قول زین العابدین بأن ا﵁ قد أعلم نبیو
أن زینب ستكون من أزواجو وأن زیدا سیطلقها ،فلما جاء زید یشكوىا إلیو ،فقال لو :أمسك علیك
قلت :أمسك علیك زوجك ،وقد أعلمتك أهنا من أزواجك ُب
زوجك.....فعاتبو ا﵁ وقال :مل َ
ادلستقبل.قال البغوي(( :وىذا ىو األوىل واأللیق حبال األنبیاء ،وىو مطابق للتالوة ،ألن ا﵁ علم أنو
یُبدي ویُظهر ما أخفاه ،ومل یُظهر غَت تزوجيها منو ،فقال﴿ :زوجناكها﴾ فلو كان الذي أخفاه رسول
ا﵁ صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم زلبتها أو إرادة طالقها ،لكان یظهر ذلك....فدل على أنو إمنا عوتب
على إخفاء ما أعلمو ا﵁ أهنا ستكون زوجة لو ،وإمنا أخفاه استحیاء أن یقول لزید :اليت ربتك وُب
نكاحك ستكون امرأٌب ،وىذا قول حسن مرضي.وإن كان القول اآلخر :وىو أنو أخفى زلبتها أو
نكاحها لو طلقها  ،ال یقدح ُب حال األنبیاء ،ألن العبد غَت ملوم على ما یقع ُب قلبو ُب مثل ىذه
األشیاء ما مل یقصد فیو ادلأٍب ،ألن الود ومیل النفس من طبع البشر)ٕٓ(.
قلت :القول األول ىو األوىل من قولو الثاين وا﵁ أعلم.
وبنحو قول البغوي قال القاضي عیاض :حیث ذكر قول زین العابدین أن ا﵁ أعلمو أهنا ستكون زوجة
لوٍ ).....ب نقل عن الزىري قال(( :نزل جربیل على النيب صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم یُعلمو أن ا﵁ یزوجو
زینب بنت جحش)) فذلك الذي أخفى ُب نفسو ،ویصحح ىذا قول ادلفسرین ُب قولو تعاىل﴿ :وكان
أمر ا﵁ مفعوال﴾ أي البد لك أن تتزوجها ویوضح ىذا أن ا﵁  :مل یُْبد من أمره معها غَت زواجو ذلا،
فدل أنو الذي أخفاه صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم شلا كان أعلمو بو تعاىل)ٕٔ(.))......
(فباحلري أن یعاتب ا﵁ُ رسولَو حُت كتمو وبالغ ُب كتمو بقولو
وقال الزسلشري :بعد ما ذكره األقوال:
ّ
﴿أمسك علیك زوجك واتق ا﵁﴾ وأن ال یرضى لو إال ارباد الضمَت والظاىر ،والثبات ُب مواطن احلق،
حىت یقتدي بو ادلؤمنون ،فال یستحیوا من ادلكافحة باحلق وإن كان ُمِّرا)ٕٕ()...........
وقال احلافظ ابن كثَت رمحو ا﵁ :بعد ما ذكر التفسَت الصحیح لآلیة قال :قد ذكر ابن أيب حاًب وابن
جریر ىهنا آثارا عن بعض السلف رضي ا﵁ عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فال
نوردىا.
ٍب قال :وقد روي اإلمام أمحد ىهنا أیضا حدیثا من روایة محاد بن زید عن ثابت عن أنس رضي ا﵁
عنو ،فیو غرابة تركنا سیاقو أیضا)ٕٖ(.
قلت :یشَت بذلك إىل احلدیث ادلروي عن اإلمام أمحد من حدیث أنس :أن رسول ا﵁ صلى ا﵁ علیو
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وآلو وسلم أتى منزل زید بن حارثة فرأى امرأتو زینب ،وكأنو دخلو.....احلدیث.
وقد تقدم احلدیث قبل قلیل مع احلكم بضعفو  .و ا﵁ ادلستعان.
قال احلافظ :ابن حجر ُب الفتح )ٕٗ(:واحلاصل :أن الذي كان خيفیو النيب صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم
ىو إخبار ا﵁ إیاه أهنا ستصَت زوجتو ،والذي كان حيملو على إخفاء ذلك خشیة قول الناس :تزوج امرأة
ورد روایة ابن
ابنو).وىكذا رجح العالمة اآللوسي ادلعٌت الصحیح لآلیة الكردية ،وادلوافق دلقام النبوة َّ ،
صاص ُب ىذه القصة كالم ال ینبغي أن جيعل ُب حیّز
سعد واحلاكم ُب ىذه القصة قائال( :ولل ُق َّ
القبول)ٕ٘(.
ومن ذلك أیضا اإلمام أبوبكر ابن العريب حیث رب ّدث عن عصمة النيب صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم
وطهارتو من العیب ُب اجلاىلیة وبعد أن جاء اإلسالم.
وذكر الروایات الصحیحة ُب بیان ادلعٌت الصحیح وفند الروایات ادلخالفة لذلك قائال بعد ما ذكر بعض
ادلرویات الضعیفة قال(( :وىذه الروایات كلها ساقطة األسانیدٍ ،ب ذكر كالما ُب بیان ادلعٌت مستشهدا
باألحادیث واآلثار الصحیحة وبأقوال السلف)ٕٙ()....
ومثل ىذا الكالم ذكره السید نواب صدیق حسن خان )ٕٚ(،وذكر األحادیث واآلثار الصحیحة,
أقرىا ورجحها.
وذكر أقوال السلف و ّ
ومن ذلك كالم مجیل للشیخ زلمد األمُت الشنقیطي( )ٕٛعند تفسَت قولو تعاىل﴿ :وإذ تقول للذي
أنعم ا﵁ علیو وأنعمت علیو )....بعد ما فسر اآلیة بأسلوبو اخلاص،ونقل عن السلف ُب معٌت اآلیة
قال( :التحقیق إن شاء ا﵁ ُب ىذه ادلسألة:

(ىو ما ذكرنا أن القرآن دل علیو ،وىو أن ا﵁ أعلم نبیو صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم ،بأن زیدا یطلق
زینب ،وأنو یزوجها إیاه صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم ،وىي ُب ذلك الوقت ربت زید ،فلما شكى زید إلیو
صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم .قال لو﴿ :أمسك علیك زوجك واتق ا﵁﴾ فعاتبو ا﵁ تعاىل على قولو:
﴿أمسك علیك زوجك﴾ بعد علمو أهنا ستصَت زوجتو ىو صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم ،وخشي مقالة
الناس أن یقولوا :لو أظهر ما علم من تزوجيو إیاىا أنو یرید تزویج زوجة ابنو ُب الوقت الذي ىي ُب
عصمة زید.
والدلیل على ىذا أمران:ما قدمنا أن ا﵁ جل وعال قال﴿:و زبفي ُب نفسك ما ا﵁ مبدیو﴾ وىذا الذي
ضى َزیْ ٌد يمْن َها َوطَراً َزَّو ْجنَا َك َها﴾ ومل یُْبد
أبداه ا﵁ جل وعال ،ىو زواجو إیاىا ُب قولو :تعاىل ﴿فَلَ َّما قَ َ
جل وعال شیئا شلا زعموه أنو أحبها ،ولو كان ذلك ىو ادلراد ألبداه ا﵁ تعاىل.
ّ
صرح بأن ىو الذي زوجو إیاىا ،وأن احلكمة اإلذلیة ُب ذلك التزویج ىي :قطع ربرمي
أن ا﵁ جل وعال ّ
ِ
ِ
ِ
ج
أزواج األدعیاء ُب قولو تعاىل﴿ :فَلَ َّما قَ َ
ضى َزیْ ٌد يمْن َها َوطَراً َزَّو ْجنَا َك َها ل َك ْي َال یَ ُكو َن َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
ُت َحَر ٌ
ِ ِ
ض ْوا ِمْن ُه َّن َوطَراً...اآلیة﴾.
ُِب أ َْزَو ِاج أ َْدعیَائ ِه ْم إِ َذا قَ َ
وأن سبب زواجو إیاىا لیس ىو زلبتو ذلا اليت كانت سببًا ُب طالق زید ذلا كما زعموا  ،ویوضحو قولو
ضى َزیْ ٌد يمْن َها َوطَراً﴾ یدل على أن زیدا قضى وطره منها ،ومل تبق لو هبا حاجة ،فطلّقها
تعاىل﴿ :فَلَ َّما قَ َ
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باختیاره.
قل ت :وىذا كالم وجیو جدا ،و﵁ دره وعلیو أجره.وشلن فسر ىذه اآلیة تفسَتا صحیحا من العلماء:
السید قطب( )ٕٜقال رمحو ا﵁ :وُب ىذا ما یهدم كل الروایات اليت رویت عن ىذا احلادث ،واليت
تشبت هبا أعداء اإلسالم قدديا وحدیثا ،وصاغوا حوذلا األساطَت وادلفًتیات.ومنهم أیضا :الشیخ زلمد
الغزايل ،فإن لو كالما جیدا ُب ىذه القضیة تأییدا لكالم السلف وقمعا للكالم الباطل ،وصیانة دلكانة
النيب صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم)ٖٓ(.ومن أىل العلم الذین ذلم نشاط بارز ُب الدفاع عن الرسالة
ا﵀مدیة وعن صاحب الرسالة  -علیو أفضل الصالة وأزكى التسلیم وُب الدفاع عن الصحابة رضي ا﵁
عنهم أمجعُت.
الشیخ الدكتور زلمد زلمد أبو شهبة ،حیث ألف كتبا مفیدة  ،وال سیما كتابو القیم (دفاع عن السنة
النبویة)
وكتابو اآلخر( :اإلسرائیلیات وادلوضوعات ُب كتب التفسَت) حیث ذكر ُب األخَت ادلرویات الواردة ُب
بعض األنبیاء  -احلكایات اليت ازبذىا ادلغرضون وادلستشرقون و بعض ضعاف اإلديان وسیلة للنیل من
اإلسالم وأىلو ،وخاصة محَلة اإلسالم ومناىجهم ودواین السنة النبویة.
فإن الشیخ رمحو ا﵁ ذكر ُب كتابو ىذا ادلرویات الضعیفة وادلكذوبة على األنبیاء علیهم السالم ,واليت
وبُت وجو الصواب فیها ،فرمحو ا﵁ رمحة واسعة.
تنال من كرامتهم  ،ف َفنّد أغلبها َّ ،
الخاتمة:
وبعد ىذه اجلولة ادلمتعة ُب ریاض دواوین اإلسالم.وبعد عرض ادلرویات الواردة ُب قصة زواج زینب بنت
جحش رضي ا﵁ عنها بالنيب صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم :وذكر حكم كل منها من حیث الصحة
والضعف ،والقبول والرد.
نستخلص من البحث ما یلي:أن بعض الروایات اليت ذكرىا بعض ادلفسرین كابن جریر وابن أيب حاًب
ومن تبعهما ،بأن النيب صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم دخل ُب بیت زید بن حارثة رضي ا﵁ عنو ورأى زینب
بنت جحش زوجة زید فوقع حبها ُب قلبو علیو السالم ،ىذه الروایات كلها كذب وزور و لیس فیها
شيء من الصحة واحلقیقة.
ِ
ب زینب وال طالقها من زید ،بل طلقها زید
وأن النيب صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم مل ُخيف ُب قلبو ُح ّ
رضي ا﵁ عنو برغبة منو دون قهر من أحد.
تزوج زینب بنت جحش رضي ا﵁ عنها تنفیذا حلكم ا﵁ تعاىل ،
وأن النيب صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم ّ
وىدما للعادة اجلاىلیة  ،أال وىي :ربرمي زواج حلیلة ابن ادلتبٌت.
وأن الذي أخفاه النيب صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم وىو ما أعلمو ا﵁ عزوجل بأهنا ستكون زوجة لو بعد ما
یفارقها زید رضي ا﵁ عنو  ،والذي كان خيشاه صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم ىو قالة الناس  :بأن زلمدا
تزوج امرأة ابنو إىل غَت ذلك من الفوائد ،وقد تقدم ذكر بعضها ُب ثنایا ىذا البحث.
وصلى ا﵁ على نبینا زلمد وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم بإحسان إىل یوم الدین واحلمد ﵁ رب
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العادلُت وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إلو إال أنت ،أستغفرك وأتوب إلیك.

المراجع والحواشی
(ٔ)
ِ
ِ ِ
أح ُّق أ ْن َزبْ َش اهُ" (ح )ٗٚٛٚ :ورواه "ت" ُب
((وُزبْف ي ُِب نَ ْف ِس َ
اس َوا﵁ُ َ
"خ" ُب التفس َت ب اب َ
ك َم ا ﵁ُ ُمْبدی وَ ،وَزبْ َش ى النَّ َ
التفسَت تفسَت سورة األحزاب)) رقم ح ٕٕٖٔ وقال :حسن صحیح.
(ٕ) "خ" كتاب التوحید باب(( :وكان عرشو على ادلاء)) رقم (ٕٓٗ.)ٚ
(ٖ) ادلصدر السابق رقم (ٕٔٗ.)ٚ
(ٗ) ینظر اإلسرائیلیات وادلوضوعات (ص )ٗ٘ٙ ،ٗ٘٘ :بتصرف  .وبنحوه ذكر الشیخ عبدا لرمحن السعدي ُب تفسَته ص:
(ٕ٘.)ٚ
(٘) تفسَت ابن أيب حاًب ( )ٖٖٔٚ/ٜرقم ( .)ٜٔٚٙٙورواىا أكثر ادلفسرین َمن جاء بعده.
( )ٙسنن الًتمذي كتاب تغَت القرآن باب من تفسَت سورة األحزاب (٘/ٖٕ٘/رقم )ٖٕٓٚوتفسَت ابن أيب حاًب ( )ٖٖٔٙ/ٜورواه
مسلم ُب صحیحو بعضو( ،م :كتاب اإلديان ،باب :معٌت قول ا﵁(ولقد رآه نزلة أخرى) رقم ح.)ٖٜٗ :
()ٚ
وى ْم ِآلبَائِِه ْم  )....رقم ٕ )ٗٚٛورواه أیضا ُب النكاح ُب قصة سامل موىل أيب حذیفة رضي ا﵁
خُ :ب كتاب التفسَت بابْ :اد ُع ُ
عنهم.
( )ٛمعامل التنزیل ( )ٖ٘ٙ/ٙوالشفا للقاضي عیاض (ٕ )ٜٔٛ ٔٛٛ/وتفسَت القرطيب (ٗٔ )ٔٙٛ/وتفسَت ابن كثَت (ٖ)ٕٗٚ/
والفتح البن حجر ( )ٖٛٗ/ٛوروح ادلعاين (ٕٕ )ٕٗ/وفتح القدیر (ٗ )ٖ٘٘/وفتح البیان (ٔٔ )ٜٗ/وأضواء البیان (.)ٖٕٛ/ٙ
( )ٜجامع البیان البن جریر (ٕٔٔٙ/رقم ٘٘.)ٕٔٚ
(ٓٔ) جامع البیان (ٕٔ.)ٔٙ/
(ٔٔ) الكشاف (٘)ٕٚ ،ٚٔ/
(ٕٔ) قال ابن حجر ُب الكاُب الشاُب ص ( ٕٕٛرقم ٕ )ٜٛذكره الثعليب بغَت سند.
(ٖٔ) زبریج الكشاف للزیلعي (ٖ )ٔٔٔ/والكاُب الشاف ص ٕٕٛ( :رقم ح ٕ.)ٜٛ
(ٗٔ) مسند أمحد (ٖ.)ٜٔٔ/
(٘ٔ) فتح الباري (.)ٖٛ٘/ٛ
( )ٔٙطبقات ابن سعد  )ٕٔٓ ،ٔٓٔ/ٛوادلستدرك ٗ.)ٕ٘/
( )ٔٚجامع البیان (ٕٔ )ٔٚ/وتفسَت ابن أيب حاًب (.)ٖٖٔ٘/ٜ
( )ٔٛاجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب (ٗٔ.)ٔٙٚ/
(" )ٜٔخ" كتاب التوحید باب :وكان عرشو على ادلاء (رقم ٕٓٗ )ٚوانظر( :ت كتاب التفسَت :رقم .)ٖٕٓٛ ٖٕٓٚ
(ٕٓ) تفسَت البغوي (.)ٕ٘ٙ ،ٕ٘٘/ٙ
(ٕٔ) الشفا (ٕ. )ٜٔٛ/
(ٕٕ) الكشاف (٘.)ٚٗٛ/
(ٖٕ) تفسَت ابن كثَت (ٖ.)ٕٗٚ/
(ٕٗ) فتح الباري (ُ )ٖٛٗ/ٛب تفسَته سورة األحزاب.
(ٕ٘) روح ادلعاين (ٕٕ.)ٕٗ/
( )ٕٙأحكام القرآن ( ٖ. )٘ٛٓ-٘ٚ٘/
( )ٕٚفتح البیان (ٔٔ.)ٜٛ ٜٗ/
( )ٕٛأضواء البیان (.)ٖٕٛ/ٙ
(َ )ٕٜب ظالل القرآن ()9681/5
(ٖٓ) فقو السَتة (ص.)ٗٚ٘ ،ٗٚٗ :

فهرس المصادر والمراجع

القرآن الكرمي
اذباىات التفسَت ُب القرن الرابع عشر للدكتور فهد بن عبد الرمحن الرومي مؤسسة الرسالة ،بَتوت الثالثة ٔٗٔٛى .
أحكام القرآن أليب بكر زلمد بن عبد ا﵁ ،ادلعروف بابن العريب ٖٗ٘ى تعلیق زلمد عبد القادر عطا دار الكتب العلمیة بَتوت
األوىل توزیع دار الباز دبكة ادلكرمة.
اإلسرائیلیات وادلوضوعات ُب كتب التفسَت للدكتور زلمد زلمد أيب شهبة  .دار العاصمة بالریاض األوىل ٜٔٗٓى .
أضواء البیان ُب إیضاح القرآن بالقرآن للشیخ زلمد األمُت بن زلمد ادلختار الشنقیطي خرج أحادیثو الشیخ زلمد عبد العزیز
اخلالدي دار الكتب العلمیة بَتوت توزیع دار الباز دبكة ادلكرمة.
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زبریج األحادیث واآلثار الواقعة ُب تفسَت الكشاف للزسلشري تألیف مجال الدین عبد ا﵁ بن یوسف الزیلعي اعتٌت بو :سلطان
الطبیثي دار ابن خزدية بالریاض األوىلٔٗٔٗ :ى .
تفسَت ابن أيب حاًب مسندا عن رسول ا﵁ صلى ا﵁ علیو وآلو وسلم والصحابة والتابعُت للحافظ عبد الرمحن بن زلمد إدریس الرازي
(ٖٕٚى ) ربقیق أسعد الطیب .مكتبة نزار مصطفى الباز دبكة ادلكرمة ،األوىل ٔٗٔٚى .
تفسَت اجلاللُت دار إحیاء الكتب العربیة ،لعیسى البايب احلليب وشركاه عصر اذلیئة العامة لشؤون ادلطابع األمَتیة بالقاىرةٖٜٖٔ .ى
.
تفسَت القرآن العظیم (تفسَت ابن كثَت) للحافظ إمساعیل بنكثَت الدمشقي ٗٚٚى  .مكتبة العلوم واحلكم بادلدینة ادلنورة ،األوىل
ٔٗٔٚى .
جامع البیان عن تأویل آي القرآن (تفسَت الطربي) للحافظ ا﵀دث زلمد بن جریر الطربي .دار الفكر ،بَتوت األوىل ٕٔٗٔى .
اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبد ا﵁ زلمد بن أمحد القرطيب ،اعتناء الشیخ عبد الرزاق ادلهدي مكتبة الرشد بالریاض األوىل
ٔٗٔٛى .
اجلواىر احلسان (تفسَت الثعاليب) للعالمة عبد الرمحن بن زلمد سللوف الثعاليب ادلكي (٘ٛٚى ) دار إحیاء الًتاث العريب بَتوت
األوىل ٔٗٔٛى .
الدر ادلنثور ُب التفسَت ادلأثور ،للحافظ جالل الدین عبد الرمحن بن أيب بكر السیوطي ٜٔٔى دار الفكر ،األوىل ٖٓٗٔى .
روح ادلعاين ُب تفسَت القرآن العظیم والسبع ادلثاين ،للعالمة شهاب الدین زلمود اآللوسي ٕٓٔٚى  .إدارة الطباعة ادلنَتیة توزیع دار
إحیاء الًتاث العريب بَتوت ،األوىل ٘ٓٗٔى .
سنن الًتمذي بتحقیق أمحد شاكر وآخرین دار احلدیث بالقاىرة تاریخ صحیح البخاري لإلمام احلافظ زلمد بن إمساعیل البخاري
دار ادلعرفة بَتوت.
الشفا بتعریف حقوق ادلصطفى لإلمام القاضي عیاض بن موسى الیحصیي ٗٗ٘ى  .دار الكتب العلمیة بَتوت بدون تاریخ.
صحیح اإلمام مسلم بن احلجاج ،تعلیق أيب قتیبة الفریايب ،دار طیبة بالریاض األوىل ٕٔٗٚى .
الطبقات الكربى ﵀مد بن سعد (ٖٕٓى ) تقدمي إحسان عیاس ،دار صادر ،بَتوت تصویر عن األوىل ٔٗٔٛى .
طبقات ادلفسرین ألمحد بن زلمد ربقیق سلیمان بن صاحل اخلزي.
فتح الباري یشرح صحیح البخاري للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين خبدمة كل من :زلب الدین اخلطیب وزلمد فؤاد عبد
الباقي وآخر .دار الریان للًتاث ادلكتبة السلفیة بالقاىرة الثالثة ٔٗٓٚى .
فتح البیان ُب مقاصد القرآن ،للعالمة صدیق حسن خان ٖٔٓٚى ادلكتبة العصریة صیدا ،بَتوت ،عام ٕٔٗٔى .
الفتح السماوي بتخریج أحادیث تفسَت القاضي البیضاوي لزین الدین عبد الرؤوف ادلتاوي ٕٔٓٔى ربقیق أمحد رلتىب نذیر عامل
السلفي.
فتح القدیر اجلامع بُت فٍت الروایة والدرایة من علم التفسَت لإلمام زلمد بن علي الشوكاين ٕٓ٘ٔى ضبط وتصحیح الشیخ أمحد
عبد السالم دار الكتب العلمیة بَتوت.
الكاُب الشاُب ُب زبریج أحادیث الكشاف للحافظ ابن حجر العسقالين دار إحیاء الًتاث العريب بَتوت األوىل ٔٗٔٛى .
الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل للعالمة جار ا﵁ أيب القاسم زلمود الزسلشري ٖ٘ٛى مكتبة العبیكان األوىل
ٔٗٔٛى .
زلاسن التأویل (تفسَت القامسي) للعالمة زلمد مجال الدین القامسي ٕٕٖٔى ربقیق زلمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحیاء الًتاث العريب،
بَتوت توزیع دار الباز دبكة ادلكرمة األوىل ٘ٔٗٔى .
ادلستدرك على الصحیح لإلمام أيب عبد ا﵁ زلمد بن عبد ا﵁ احلاكم النیسابوري تعلیق زلمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمیة
بَتوت الثانیة ٕٕٗٔى .
معامل التنزیل لإلمام زلیي السنة احلسُت بن مسعود البغوي ٘ٔٙى  .ربقیق زلمد عبد ا﵁ النمر وآخرین ،دار طیبة بالریاض ،األوىل
ٔٔٗٔى .
مقدمة ُب أصول التفسَت لشیخ اإلسالم أمحد بن عبد احللیم بن تیمیة ٕٚٛى  .اعتٌت بو :فواز زمريل دار ابن حزم بَتوت ،األوىل
ٗٔٗٔى .
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