
حممد سليمان

يعدُّ العيش يف البيت النبوي الش��ريف، حيث الرسول9 والرسالة والوحي، 
نعمًة عظيمًة، وس��عادًة ال حدود هلا، وش��رفًا ال مثيل له، يهب ملن حيظى بتوفيق اهلل 
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تعاىل السمو والرفعة.
وتكرمي��ًا للمنزلة ه��ذه، وتتوجي��ًا 
للفضل والعطاء، وحفظًا لكرامة البيت 
املذك��ور وصاحبه وزعيم��ه، وتقديًرا 
للدور العظيم املرس��وم له يف املسرية 
الربانية، وبناء اخللق اإلسالمي الرفيع، 
والس��لوك اإلميان��ي القوي��م، جاءت 
حصانت��ه عرب وس��ائل تربوية عديدة، 
وأح��كام خاصة بنس��ائه؛ ملا يش��كله 
العنصر النس��وي من أهمية وخطورة 
يف احلياة، وبالذات يف هذا البيت الذي 

هو قدوة للناس، فكان منها:
� الكنية اليت أطلقها القرآن الكريم 
على نس��ائه »أمهات املؤمنني«: )َالنَِّبیُّ 
َأْول��ی ِباْلُمْؤِمِني��َن ِمْن َأْنُفِس��ِهْم َو َأْزواُجُه 

هاُتُهْم(.1لتكون وس��امًا لالئي تزوج  ُأمَّ

بهن رسول اهلل9 وأيضًا حصنًا مانعًا 
رادعًا ألي جتاوز على حرمته.

� تقري��ر حرمة ال��زواج بهن بعد 
مفارقته9 هلن:

) َو َما كاَن َلُكْم َأْن ُتْؤُذوا َرُسوَل اِل 
َو ال َأْن َتْنِكُح��وا َأْزواَجُه ِمْن َبْعِدِه َأَبدًا ِإنَّ 

ذِلُكْم كاَن ِعْنَد اِل َعِظيمًا(.2

� الوقاي��ة، ومضاعف��ة العقوب��ة، 
وك��ذا أجوره��ن، تعظيم��ًا لدورهن، 
وبيان��ًا ألهمية وظيفته��ن، وتوضيحًا 
للمس��ؤولية الكربى امللق��اة عليهن، 
وخلط��ورة م��ا يرتتب هل��ن وعليهن، 
جاءت اآليات القرآنية التالية يف سورة 

األحزاب واليت منها:
)َيا ِنَساءَ النَِّبیِّ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمَن النَِّساءِ 
ِإِن اتََّقْيُتنَّ َفاَل َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذی 

ِفی َقْلِبِه َمَرٌض َو ُقْلَن َقْواًل َمْعُروفًا(.3

)َيا ِنَساءَ النَِّبیِّ َمْن َيْأِت ِمْنُكنَّ ِبفاِحَشٍة 
ُمَبيَِّنٍة ُيضاَعْف َلَها اْلَعذاُب ِضْعَفْيِن َو كاَن 

ذِلَك َعَلی اِل َيِس��يرًا ٭ َو َمْن َيْقُنْت ِمْنُكنَّ 

ِلِ َو َرُسوِلِه َو َتْعَمْل َصاِلحًا ُنْؤِتها َأْجَرَها 

َمرََّتْيِن َو َأْعَتْدَنا َلَها ِرْزقًا َكِريمًا(.4

)َو َقْرَن ِف��ی ُبُيوِتُكنَّ َو اَل َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج 
اَلَة َو آِتيَن  اْلجاِهِليَِّة اأُلوَل��ی َو َأِقْمَن الصَّ

ال��زَّكاَة َو َأِطْع��َن اَل َو َرُس��وَلُه ِإنَّما ُيِريُد 

اُل ِلُيْذِهَب َعْنُك��مُ الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت 

َو ُيَطهَِّرُكْم َتْطِهيرًا(.5

تكث��رن  وال  بيوتك��ن  إلزم��ن 
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اخل��روج... ليكن يف هذا ق��دوة لباقي 
نساء املسلمني.

بعد ه��ذا التمهيد الوجيز، ها حنن 
نقف عند واحدة من نساء هذا البيت 
املبارك، ومع أّم من أمهات املؤمنني، إنها 
الصحابية اجلليلة الس��يدة زينب بنت 
جحش نسبًا وعشريًة وإسالمًا وزواجًا 
وأخالق��ًا وخصااًل ومواق��ف وأعمااًل 
صاحلًة، وراويًة ألحاديث رسول اهلل9.

فهي امرأة من علية نس��اء قريش، 
هذب اإلس��الم نفس��ها، وأضاء قلبها 
بن��وره وضيائ��ه، وأكس��بها التق��وى 
واخلل��ق الكريم، حتى صارت قدوة يف 
ورعها وتقواه��ا وتصدقه��ا، و غدت 
أم��ًا من أمهات املؤمن��ني بزواجها من 

النيب9 .
لق��د حتدثُت عن ش��يء من ترمجة 
حياته��ا، وبالذات عن قص��ة زواجها 
من زيد بن حارثة يف مقالة س��ابقة يف 
هذه اجمللة، حني ترمجت هلذا الصحابي 
الشهيد اجلليل؛ ورأيت من املناسب أن 
أذكر هنا م��ا مل أبينه هناك، وأن أفصل 

ال��كالم عنها وعن عائلته��ا وقومها، 
لتتض��ح ش��خصيتها يف جمتمعه��ا، و 
كواحدة من نساء البيت النبوي الذي 
أرادته الس��ماء قبلًة للناس إن أحسن 
أعضاؤه االس��تفادة من آدابه وأحكامه 
ال��يت محلته��ا آي��ات قرآنية ش��ريفة 
وأحاديث ومواقف نبوية مباركة، وأنها 
الئقة ومناس��بة ملا أرادته الس��ماء من 
هدم ملوروث بين على أس��س خاطئة، 
وتأسيس لش��رع جديد، فكانت وزيد 
حموري مش��روع تغيريي لعادة )التبين( 
اليت اس��تحكمت يف احلياة االجتماعية 

للناس يومها.

ُامُّها:
هي الصحابي��ة اجلليلة أميمة بنت 
ة رسول اهلل9، واحدة  عبداملطلب عمَّ
من بنات ست لشيبة احلمد عبداملطلب 
بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 

كالب القرشي.
أّن  الذه��يب  عن��د  ترمجته��ا  ويف 
أميمة عمة رسول اهلل بنت عبد املطلب 
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وال��دة عب��د اهلل وأم املؤمن��ني زينب 
وعبيداهلل وأبي أمح��د عبد ومحنة أوالد 
جح��ش بن ري��اب األس��دي حليف 

قريش؛ أسلمت وهاجرت.
قال ابن سعد: أطعمها رسول اهلل9 
أربعني وس��قًا من متر خيرب. وقيل: إنها 
أميمة بنت ربيعة ابن عم رس��ول اهلل، 
احلارث بن عب��د املطلب اهلامشية، أعين 
اليت أس��لمت وأطعمت من متر خيرب، 
والظاهر أن أميم��ة الكربى، العمة، ما 
هاجرت، وال أدركت اإلسالم. فاهلل أعلم. 
مل يهت��م بذكر إس��المها إال الواقدي، 

وروى يف ذلك قصة فاهلل أعلم.6
ومل��ا تويف عبد املطل��ب رثته بناته 
الس��ت، ومنهن أميمة حيث قالت يف 

رثائها ألبيها عبداملطلب:
أال هلك الراعي العشرية ذو الفقِد

وس��اقي احلجيج واحملامي عن اجملد
ومن ُيؤلف الضيف الغريب بيوته

إذا م��ا مساء الن��اس تبخل بالرعد
كسبت وليدًا خري ما يكسب الفتى

فل��م تنفكك تزداد ياش��يبة احلمد

أبو احلارث الفي��اض خّلى مكانه
ف��ال تبعدن ف��كل ح��ي إىل ُبعد

فإن��ي لب��اك م��ا بقي��ت وموجع
وكان ل��ه أهاًل مل��ا كان من وجدي

س��قاك وليُّ الناس يف القرب ممطرًا
فس��وف ُأبكيه وإن كان يف اللحد 

فق��د كان زين��ًا للعش��رية كله��ا
وكان محيدًا حي��ث ما كان من محد 
وهذا مطلع قصيدة كل واحدة من 

بناته:
صفية:

بليل  نائحة  أرقت لصوت 
على رجل بقارعة الصعيد

برة:
أعي��يّن ج��ودا بدم��ٍع درر

واملعتصر اخلم  طيب  على 
عاتكة:

تبخال وال  ج��ودا  أعي��يّن 
النيام بدمعكما بعد ن��وم 

أم حكيم:
أال يا عنُي جودي واستهلي 

ي ذا الندى واملكرمات وبكِّ
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أروی:
بكت عيين وحق هلا البكاء

على مسح س��جيته احلياء.7

ويف ترمجة أخويها جاء التالي:
� عب��داهلل ب��ن جحش األس��دي، 
وكان حليف��ًا لب��ين عبد مش��س، وأحد 
الس��ابقني إىل اإلسالم، فقد أسلم قبل 
دخول رس��ول اهلل9 دار األرقم، وكان 
هو وأخوه املكنى بأب��ي أمحد عبد بن 
جحش م��ن املهاجري��ن األولني، ممن 
هاجر اهلجرت��ني. ولقد تنصر أخوهما 
عبيداهلل بن جحش يف احلبش��ة بأرض 
احلبشة، ومات بها نصرانياً. وكان قائد 
سريَّة خنلة، وصاحب أول راية عقدت يف 
اإلسالم وأحد الشهداء، فقد استشهد 
يف غزوة ُأحد، وكان قد مثل به كما مثل 
خباله مح��زة، إال أنه مل ُيبق��ر عن كبده، 
ودفنه رسول اهلل9 هو وخاله محزة بن 
عبد املطلب عّم النيب9 يف قرب واحد 

رضوان اهلل عليهما.
وقد تزوج رسول اهلل9 زينب بنت 

خزمية اهلاللية أرملة عبد اهلل بن جحش، 
فكانت الزوجة اخلامسة له9؛ إال أنها 
توفيت بعد زواجها من الرس��ول9 
بش��هرين أو ثالثة، يف الس��نة الثالثة 
للهجرة، وهي أخت ميمونة ألمها نقل 
ه��ذا ابن عبد الرب عن  النس��ابة أبي 
احلس��ن اجلرجان��ي، وميمونة تزوجها 
بعد زينب اهلاللية يف الس��نة اخلامسة 
هجرية بعد أن حل من عمرة القضاء؛ 

وهي الزوجة احلادية عشرة.
� وذكر ابن إسحاق: ... وأما عبيداهلل 
ب��ن جحش، فأقام على ما هو عليه من 
االلتباس حتى أس��لم، ث��م هاجر مع 
املس��لمني إىل احلبش��ة، ومع��ه امرأته 
أم حبيب��ة بنت أبي س��فيان مس��لمًة؛ 
اإلس��الم  وفارق  ر،  قدمها تنصَّ فلم��ا 
حتى هل��ك هناك نصراني��اً. وكان ميرُّ 
بأصحاب رسول اهلل9 وهم هناك من 
أرض احلبشة، فيقول: فقَّحنا وصأصأمت، 
أي أبصرن��ا وأنتم تلتمس��ون البصر، 
ومل تبصروا بعُد؛ وذلك أّن ولد الكلب 
إذا أراد أن يفت��ح عينيه لينظر، صأصأ 
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لينظر. فقَّح: فتح عينيه.
وذكر ابن هش��ام يف سريته أّن ابن 
إسحاق قال: وخلف رسول اهلل9 بعده 
على امرأته أم حبيبة بنت أبي س��فيان 

بن حرب.

أختها:
� محنة بنت جحش من الس��ابقات 
إىل اإلسالم، وكانت حتت مصعب بن 

عمري.
� وأم حبيب بن��ت جحش، ووقع 
خطأ يف املوط��أ، أّن زينب بنت جحش 
كانت عند عبد الرمحن بن عوف، وإنا 
كان��ت أختها أم حبيب، ويقال فيها: أم 
حبيب��ة، كان امسها زين��ب، فهما زينبان 
غلب��ت على إحداهم��ا الكنية، فعلى 
هذا ال يكون يف حديث املوطأ وهم وال 

خطأ.8

أخواهلا:
وه��م أوالد عبد املطل��ب، أعمام 
النيب9 وكان عددهم عشرة نفر، وهم: 

العباس، و محزة رضوان اهلل عليه، امللقب 
بأسد اهلل، استشهد يف غزوة أحد،  فكان 
سيد الشهداء. وعبداهلل والد النيب9 
وأبو طالب مأوى رسول اهلل9 ووالد 
اإلمام عل��ي7، والزب��ري، واحلارث، 
وحج��ل، واملقّوم، وض��رار، وأبو هلب 
وهو عب��د العزى كان وامرأته أّم مجيل 
أروى بن��ت حرب أخت أبي س��فيان، 
أش��د الناس عداًء لرسول اهلل9 حتى 

نزلت فيهما سورة املسد:
)َتبَّ��ْت َيَدآ َأِبی َلَه��ب ٍ َوَتبَّ ٭ َمآ َأْغَنٰی 
َعْنُه َماُلُه َوَما َكَس��َب ٭ َسَيْصَلٰی َنارًا َذاَت 

اَل��َة ٱْلَحَط��ِب ٭ ِفي  َلَه��ب ٍ ٭ َوٱْمَرَأُت��ُه َحمَّ

َسٍد(. ِجيِدَها َحْبٌل مِّن مَّ

املطلب  بنات عب��د  وأما خالته��ا 
فخمس: صفي��ة أم الزبري بن العوام، 
وأم حكيم البيض��اء، وعاتكة، وأروى، 

وبرة.9

العائلة املهاجرة بنو جحش:
قبيلة عربية أسدية معروفة، مهاجرة 

إىل يثرب املدينة املنورة.
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قال ابن اسحاق: وتالحق املهاجرون 
إىل رس��ول اهلل9 فلم يبق مبكة منهم 
أحد إال مفت��ون أو حمبوس، ومل يوعب 
أهل هجرة من مكة بأهليهم وأمواهلم 
إىل اهلل تبارك وتعاىل وإىل رسول اهلل9 

إال أهل دور مسمون:
بنو مظعون من بين مجح.

وبن��و جحش ب��ن رئ��اب حلفاء 
بين أمية.

وبنو البكري من بين سعد بن ليث 
حلفاء بين عدي بن كعب.

ف��إّن دورهم غلقت مبك��ة، هجرة 
ليس فيها ساكن.

وملا خرج بنو جحش بن رئاب من 
دارهم عدا عليها أبو سفيان بن حرب 
فباعها م��ن عمرو بن علقمة أخي بين 
عام��ر بن لؤي، فلم��ا بلغ بين جحش 
ما فعل أبو س��فيان بدارهم، ذكر ذلك 
عبداهلل بن جحش لرسول اهلل9 فقال 
له رسول اهلل9: »أال ترضى يا عبداهلل 
أن يعطي��ك اهلل بها دارًا خريًا منها يف 

اجلنة«؟!

قال: بلى.
قال9: »فذلك لك«.

افتتح رس��ول اهلل مكة، كلمه  فلما 
أب��و أمحد يف داره��م،10 فأبط��أ عليه 
رس��ول اهلل9 فقال الناس ألبي أمحد: 
إّن رس��ول اهلل9 يك��ره أن ترجع��وا 
يف ش��يء من أموالك��م أصيب منكم 
يف اهلل عّزوج��ل، فأمس��ك ع��ن كالم 

رسول اهلل9، وقال ألبي سفيان:
أبل��غ أب�ا س��فيان عن

ندام��ه عواقب��ه  أم��ر 
دار اب��ن عم��ك بعتها

تقضي بها عنك الغرامه
ر ب��اهلل  وحليفك��م 

ّب الناس جمتهد القسامه
إذهب به��ا، إذهب بها

طوقتها طوق احلمامه.11
و ذكر ابن هشام يف سريته املهاجرين 
إىل املدين��ة، وكان مم��ا ذكر عبد اهلل بن 
جحش بن رئ��اب بن يعمر بن صربة 
بن مرة بن كثري بن غنم بن دودان بن 
أسد بن خزمية، حليف بين أمية بن عبد 
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مش��س، احتمل بأهل��ه وبأخيه عبد بن 
جحش، وهو أبو أمح��د، وكان أبوأمحد 
رجاًل ضرير البصر، وكان يطوف مكة، 
أعاله��ا وأس��فلها، بغري قائ��د، وكان 
شاعرًا، وكانت عنده الفرعة بنت أبي 
س��فيان بن حرب، وكان��ت أمه أميمة 
بنت عبد املطلب بن هاش��م، فغلِّقت 
دار ب��ين جحش هجرًة؛ فم��رَّ بها عتبة 
بن ربيع��ة، والعباس بن عبد املطلب، 
وأبوجهل بن هاش��م بن املغرية، وهي 
دار أبان بن عثم��ان اليوم اليت بالردم 
وهو موضع مبك��ة، وهو مصعدون إىل 
أعلى مك��ة، فنظر إليه��ا ربيعة ختفق 
أبوابه��ا يباب��اً، اليب��اب: القفر، ليس 
فيها س��اكن؛ فلما رآها كذلك تنّفس 

عداء، ثم قال: الصُّ
وكّل دار وإن طالت س��المُتها
واحلوُب النكباء  ستدركها  يومًا 

احلوب: التوجع.
قال ابن هش��ام: وهذا البيت ألبي 

داود اإليادي يف قصيدة له.
قال ابن إس��حاق: ثم قال عتبة بن 

ربيعة: أصبح��ت دار بين جحش خالًء 
من أهلها! فقال أب��و جهل: وما تبكي 

عليه من ُقّل بن ِ ُقّل.
قال ابن هشام: الُقّل: الواحد.

قال ابن إسحاق: ثم قال: هذا عمل 
ابن أخ��ي هذا، فّرق مجاعتنا، وش��تت 

أمرنا، وقطع بيننا.
ثم يصف ابن هشام شكل هجرتهم: 
قد أوعبوا إىل املدينة مع رسول اهلل9 
رجاهلم ونس��اءهم: عبداهلل بن جحش، 

وأخوه أبو أمحد بن جحش و...
فكلمة أوعبوا: يقال: جاءوا موعبني: 

إذا مجعوا ما استطاعوا من مجع.12
٭     ٭     ٭

إذن فزينب بنت جح��ش...، وقيل 
ه��ي ب��رة هك��ذا كان امسه��ا قبل أن 
يسميها رس��ول اهلل9 زينب. وتكنى 

بأّم احلكم.13

غدت يف اإلسالم: )أّم املؤمنني(
وتعد هذه الكنية من أروع ما أطلق 
على زوجات النيب9، وقد جاءت دلياًل 
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على املنزلة ال��يت حيتلها البيت النبوي 
املبارك كق��دوة مثلى وأس��وة عظمى 
للمس��لمني وللناس مجيعًا كما جاءت 
تكرميًا للرفعة واملنزلة، اليت حتتلها نساء 
هذا البي��ت، وتتوجيًا للفضل والعطاء، 

وتقديًرا للدور العظيم يف مسرية الدين 
اإلس��المي احلنيف، كوسيلة من أعظم 
وس��ائل الدعوة إلي��ه . . وجاءت هذه 
الكنية اجلليلة »أمهات املؤمنني« لتكون 

وسامًا لالتي تزوج بهن رسول اهلل9؛ 
وكان اهل��دف من إطالق ه��ذه الكنية 
عليهن تقري��ر حرمة الزواج بهن بعد 

مفارقته9 هلن.

أهم حدث يف حياتها:
ش��اءت هلا الس��ماء أن مترَّ حياتها 
ومتتاًل س��ريتها بأحداث، توفرت على 
تشريعات جليلة، ما زالت ما أن تذكر 
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حتى يقرتن ذكرها بأّم املؤمنني زينب:
� إلغاء التب��ين: املقطع القرآني من 

سورة األحزاب، اآليات: 36 - 40.
وقد تناولنا هذا املوضوع عرب ما متَّ 
من زواج بني زيد ب��ن حارثة وزينب 
بن��ت جحش ثم طالقها منه، وزواجها 
من رس��ول اهلل9 يف مقالة سابقة عن 

ترمجة زيد بن حارثة.
امله��م، لق��د ص��ار هذا ال��زواج 
والطالق موضوعًا مل ينجو من تساؤالت 
وش��بهات أث��ريت م��ن هن��ا وهناك 
متخذًة من اإلس��رائيليات واألحاديث 
املوضوعة أساسًا هلا، واملؤسف املؤمل أّن 
هناك بعض املفس��رين ذكروا روايات 
حت��ت عنوان س��بب الن��زول، أقل ما 
يقال فيها: إنها ضعيفة، وقد محلت هذه 
األخبار واألحاديث املختلقة إس��اءات 
واضح��ة للن��يب9 ولطهارته وخللقه 
)َوِإنََّك  السماء:  الذي وصفته  الكريم 
 ُخُلٍق َعِظيٍم(. ولس��ريته الشريفة 

َ
َلَعلی

الطاه��رة اليت ش��هدت به��ا اآليات 
والروايات واملواقف العديدة؛ رغم ما 

قدمه بعضهم من تربيرات.
الش��يخ حممد رش��يد رضا:  يقول 
وللقص��اص يف ه��ذه القص��ة كالم 
الينبغ��ي أن جيعل يف حي��ز القبول، و 
جيب صيانة النيب9 عن هذه الرتهات 

اليت نسبت إليه زورًا وبهتاناً.14
وهنا نقف على التالي:

ملاذا طلّقها زيد؟
س��ؤال س��جل حض��ورًا كبريًا يف 
ه��ذا الزواج ال��ذي كان ب��ني زينب 
وزيد، وهل له عالقة بزواج زينب من 
رسول اهلل9 بعد انقضاء عدة طالقها 

من زيد؟
هناك إجابتان عن هذا السؤال كما 

ذكروا، وهي باختصار:

٭ اإلجابة األوىل:
مل يكن بينهما وئام وانسجام، فهي 
ترى أنها أفضل منه، فاش��تد اخلالف.. 
ففي الدر املنثور، أخرج ابن جرير عن 
ابن عباس، قال: خطب رسول اهلل9 
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زين��ب بنت جحش لزي��د بن حارثة، 
فاس��تنكفت من��ه، وقال��ت: أنا خري 
منه حس��باً، وكانت ام��رأة فيها حدة، 
فأن��زل اهلل: وما كان ملؤم��ن وال مؤمنة 
اآلية كلها. ويبدو أّن هذا التعالي منها 
عليه اس��تمر حتى بعد الزواج، فصار 
ال يطيق العيش معها! فطلقها مبحض 

اختياره و رغبته.
وجاء يف بعض التفاس��ري: أنه بعد 
اهلج��رة إىل املدينة خط��ب زينب ابنة 
أميمة ابنة عبداملّطلب عّدة من أصحاب 
النيب9 فأرس��لت أخاها إىل النيب9 
تستشريه يف أمرها، فقال: فأين هي مّمن 

يعّلمها كتاب رّبها وسّنة نبّيها؟
فسألت: من هو؟ فقال: زيد!

فغضبت، وقالت: تزّوج ابنة عّمتك 
موالك! لس��ت بناكحته! أن��ا خري منه 
حس��بًا! أنا أيِّم قومي، فأنزل اهلل تعاىل: 
)َوَم��ا َكاَن ِلُمْؤِم��ن َواَل ُمْؤِمَن��ة ِإَذا َقَضی 
اُل َوَرُس��وُلُه َأْمرًا َأْن َيُكوَن َلُه��ُم اْلِخَيَرُة 

ِم��ْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اَل َوَرُس��وَلُه َفَقْد 

َضلَّ َضاَلاًل ُمِبينًا(.

من  الرسول9  فزّوجها  فرضيت، 
زيد بعد أّم أمين السوداء احلبشّية، وهلا 
ُاسامة بن زيد، فكانت تعلو على زيد، 
وتشتّد وتأخذه بلسانها، فكان يشكوها 

إىل الرسول9 وحياول تطليقها.

٭ اإلجابة الثانية:
رغبت��ه9 يف زينب صارت س��ببًا 
لكراهي��ة زيد هل��ا، فإنه9 ملّ��ا رأى 
زين��ب فجأًة يف ثياب املن��زل أعجبته، 
و وق��ع يف قلبه حّبه��ا، فتكلم بكالم 
يفهم منه ذلك، مثل س��بحان مصّرف 
القل��وب كما يف الرواي��ة اآلتية البن 
سعد يف طبقاته، أو سبحان اهلل مقلب 
القلوب، وهو ما ذكره الزخمش��ري: . . 
وذلك أّن رسول اهلل9 أبصرها بعدما 
أنكحها إياه، فوقعت يف نفس��ه، فقال: 
وذلك  القل��وب،  مقلب  س��بحان اهلل 
أّن نفس��ه كانت جتف��و عنها قبل ذلك 
ال تريده��ا، ول��و أرادته��ا الختطبها، 
ومسعت زين��ب بالتس��بيحة فذكرتها 
لزيد، ففطن وألقى اهلل يف نفسه كراهة 
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صحبتها والرغبة عنها لرسول اهلل9، 
فقال لرسول اهلل9: إني أريد أن أفارق 
صاحب��يت، فقال: »مال��ك: أرابك منها 
ش��يء؟« ق��ال: ال واهلل؛ م��ا رأيت منها 
إاّل خريًا، ولكنها تتعظم علّي لش��رفها 
وتؤذيين، فقال له: )َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك 
َواتَِّق اَل(، ثم طلقها بعد، فلما اعتّدت 

قال رسول اهلل9: »ما أجد أحدًا أوثق 
يف نفسي منك، اخطب علّي زينب«.

قال زيد: فانطلق��ت فإذا هي ختمر 
عجينته��ا، فلم��ا رأيته��ا عظمت يف 
ص��دري حتى م��ا أس��تطيع أن أنظر 
إليه��ا، حني علمت أّن رس��ول اهلل9 
ذكرها، فوليتها ظهري وقلت: يا زينب، 
أبش��ري إّن رس��ول اهلل9 خيطب��ك، 
ففرحت وقالت: ما أنا بصانعه ش��يئًا 
حتى أؤامر ربي، فقامت إىل مسجدها، 
ْجَن�َٰكَها( فتزوجها  ونزل الق��رآن: )َزوَّ

رسول اهلل9 ودخل بها.15
الن��ور  خال��ق  اهلل  س��بحان  أو 
تب��ارك اهلل أحس��ن اخلالق��ني، كم��ا 
بن  ذكرالشيخ الطربس��ي ع��ن علي 

إبراهيم يف تفس��ريه: »أّن رسول اهلل9 
كان ش��ديد احلّب لزيد، وكان إذا أبطأ 
عليه زيد، أتى منزله فيسأل عنه؛ فأبطأ 
عليه يوماً، فأتى رسول اهلل9 منزله فإذا 
زينب جالسة وس��ط حجرتها تسحق 
طيبًا بِفهرها قال: فدفع رس��ول اهلل9 
الباب فلما نظر إليها قال: »سبحان اهلل 
خالق النور تبارك اهلل أحسن اخلالقني« 
ورجع فج��اء زيد وأخربت��ه زينب مبا 
كان فق��ال هلا: لعل��ك وقعت يف قلب 
رسول اهلل9 فهل لك أن أطلقك حتى 
يتزوجك رسول اهلل9 فقالت: أخشى 
إن تطلق��ين وال يتزوجين؛ فجاء زيد إىل 

رسول اهلل9 .16
وملا راجعت تفس��ري القرآن لعلي 
ب��ن ابراهيم، مل أَر إاّل التالي، أنقل منه 
مورد احلاجة: يف رواية أبي اجلارود عن 
أبي جعف��ر7 فمكثت عن��د زيد ما 
شاء اهلل، ثم إنهما تشاجرا يف شيء إىل 
رسول اهلل فنظر إليها النيب9 فأعجبته 
فقال زيد: يا رسول اهلل9 تأذن لي يف 
طالقها، فإّن فيها ك��ربًا، وإنها لتؤذيين 
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بلسانها، فقال...
وهو شبيه ملا ذكره الشيخ الطوسي، 
ونس��به للقي��ل: وقي��ل: إّن زي��دًا ملا 
ج��اء خماصمًا زوجت��ه، فرآها النيب9 
استحس��نها ومتنى أن يفارقها زيد حتى 

يتزوجها، فكتم.
قال البلخ��ي: وهذا جائز، ألّن هذا 
التمين هو م��ا طبع اهلل عليه البش��ر، 
فال ش��يء على أح��د إذا متنى ش��يئًا 

استحسنه.17
ونظرًا لصراحة ما بينه الزخمش��ري 
أعاله )يف سبب كراهة زيد هلا( ال بد لي 
من ذكر األسئلة اليت طرحها الزخمشري 

يف كشافه وتوىل اإلجابة عنها:
ما أراد بقوله: )َوٱتَِّق ٱَل(؟

جييب: أراد وات��ق اهلل فال تطلقها، 
وقصد نهي تنزيه ال حتريم، ألّن األوىل أن 
ال يطلق. وقيل: أراد: واتق اهلل فالتذّمها 

بالنسبة إىل الكرب وأذى الزوج.
ما الذي أخفى يف نفسه؟

جييب: تعلق قلب��ه بها. وقيل: مودة 
مفارقة زيد إياها. وقيل: علمه بأّن زيدًا 

سيطلقها وسينكحها، ألّن اهلل قد أعلمه 
بذلك.

فماذا أراد اهلل منه أن يقوله حني قال 
له زيد: أريد مفارقتها، وكان من اهلجنة 
أن يقول له: افعل، فإني أريد نكاحها؟

جيي��ب: كأن الذي أراد منه عّزوجّل 
أن يصمت عند ذلك، أو يقول له: أنت 
أعلم بش��أنك، حتى ال خيالف سره يف 
ذلك عالنيته؛ ألّن اهلل يريد من األنبياء 
والتصلب  والباطن،  الظاهر  تس��اوي 
يف األم��ور، والتج��اوب يف األح��وال 

واالستمرار على طريقة مستتبة.
إرادة  حدي��ث  يف  ج��اء  كم��ا 
رس��ول اهلل9 قتل عب��د اهلل بن أبي 
سرح واعرتاض عثمان بشفاعته له: أّن 
عمر ق��ال له: لقد كان عيين إىل عينك، 

هل تشري إلّي فأقتله.
فقال: إّن األنبياء ال تومض ظاهرهم 

وباطنهم واحد.
كيف عاتبه اهلل يف سرت ما استهجن 
التصريح به، وال يس��تهجن النيّب9 
التصريح بش��يء إاّل الشيء يف نفسه 
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مستهجن، وقالة الناس ال تتعلق إاّل مبا 
يس��تقبح يف العقول والعادات؟ وما له 
مل يعاتبه يف نفس األمر، ومل يأمره بقمع 
الشهوة، وكّف النفس عن أن تنازع إىل 
زينب وتتبعها؟ ومل يعصم نبيه9 عن 

تعلق اهلجنة به وما يعرضه للقالة؟
جيي��ب: كم من ش��يء يتحفظ منه 
اإلنسان ويس��تحي من اطالع الناس 
عليه، وهو يف نفسه مباح متسع، وحالل 
مطل��ق، ال مقال فيه وال عيب عند اهلل، 
ورمبا كان الدخول يف ذلك املباح سلمًا 
إىل حص��ول واجبات يعظ��م أثرها يف 
الدين وجيّل ثوابه��ا، ولو مل حتفظ منه 
ألطلق كثري من الناس فيه ألسنتهم إاّل 
من أوتي فضاًل وعلمًا ودينًا ونظرًا يف 

حقائق األمور ولبوبها دون قشورها.
أال ترى أنه��م كانوا إذا طمعوا يف 
بيوت رسول اهلل9 بقوا مرتكزين يف 
جمالسهم ال يرمون مستأنسني باحلديث، 
وكان رس��ول اهلل9 يؤذي��ه قعودهم، 
ويضيق ص��دره حديثهم، واحلياء يصده 
أن يأمرهم باالنتشار، حتى نزلت: )ِإنَّ 

َذِلُكْم َكاَن ُي��ْؤِذی النَِّبّی َفَيْس��َتْحِی ِمنُكْم 

َواُل اَل َيْسَتْحِی ِمَن اْلَحّق(.18
أب��رز رس��ول اهلل9 مكنون  ولو 
ضمريه، وأمرهم أن ينتش��روا، لش��ّق 

عليهم، ولكان بعض املقالة؟
فهذا م��ن ذاك القبيل، ألن طموح 
قلب اإلنسان إىل بعض مشتهياته من 
امرأة أو غريها غري موصوف بالقبح يف 
العقل وال يف الشرع، ألنه ليس بفعل 
اإلنس��ان وال وجوده باختياره، وتناول 
بقبيح  الش��رعي ليس  بالطريق  املباح 
أيضاً، وه��و خطبة زينب ونكاحها من 
غري اس��تنزال زيد عنها، وال طلب إليه 
وهو أقرب ]إلي��ه[ منه من زّر قميصه 
أن يواسيه مبفارقتها، مع قوة العلم بأّن 
نفس زيد مل تكن م��ن التعلق بها يف 
ش��يء، بل كانت جتفو عنه��ا، ونفس 
رس��ول اهلل9 متعلقة به��ا، ومل يكن 
مس��تنكرًا عندهم أن ينزل الرجل عن 
امرأته لصديقه، وال مستهجنًا إذا نزل 
عنها أن ينكحها اآلخر، فإّن املهاجرين 
حني دخلوا املدينة استهم األنصار بكل 
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ش��يء، حتى إّن الرجل منهم إذا كانت 
له امرأتان نزل عن إحداهما وأنكحها 
املهاجر، وإذا كان األمر مباحًا من مجيع 
جهاته ومل يكن فيه وجه من وجوه القبح 
وال مفس��دة وال مضّرة بزيد والبأحد، 
بل كان مستجرًا مصاحل، ناهيك بواحدة 
منها أّن بنت عمة رسول اهلل9 أمنت 
األمية والضيعة ونالت الشرف وعادت 
ُاّمًا من أّمهات املسلمني، إىل ما ذكراهلل 
عّزوجّل م��ن املصلحة العاّمة يف قوله: 
)ِلَكْی اَل َيُك��وَن َعَلی ٱْلُمْؤِمِنيَن َحَرٌج ِفی 
َأْزَواِج َأْدِعَياِئِه��ْم ِإَذا َقَض��ْوْا ِمْنُه��نَّ َوَطرًا( 

فباحلري أن يعاتب اهلل ورس��وله حني 
كتمه وبال��غ يف كتمه بقوله: )َأْمِس��ْك 
َعَلْي��َك َزْوَجَك َوٱتَِّق ٱَل( وأن اليرضى 

له إال احتاد الضمري والظاهر، والثبات 
يف مواط��ن احل��ق، حت��ى يقت��دي به 
املؤمن��ون، فال يس��تحيوا من املكافحة 

باحلق وإن كان مّرًا.
وعن الواو يف:) َوُتْخِفی ِفی َنْفِسَك(، 

( ما هي؟ )َوَتْخَشی ٱلنَّاَس َوٱُل َأَحقُّ
جييب: واو احل��ال، أي: تقول لزيد: 

أمس��ك عليك زوجك خمفيًا يف نفسك 
إرادة أن ال ميس��كها، وختفى خاشيًا قالة 
الناس وختش��ى الناس، حقيقًا يف ذلك 

بأن ختشى اهلل.
أو واو العطف، كأنه قيل: وإذ جتمع 
بني قولك: أمس��ك، وإخف��اء خالفه، 
وخش��ية الناس، واهلل أحّق أن ختش��اه، 
حتى ال تفعل مثل ذلك؛ إذا بلغ البالغ 
حاجته من شيء له فيه همة قيل: قضى 

منه وطره.
واملعن��ى: فلم��ا مل يبق لزي��د فيها 
حاج��ة، وتقاصرت عنها همته، وطابت 
عنها نفسه، وطلقها، وانقضت عّدتها: 
ْجَنٰ�َكَها( الكش��اف للزخمش��ري؛  )َزوَّ

بتصرف بسيط.

الروايات:
وأكتفي بذكر ملخص ملتونها مع ما 

ذكر من نقود لسندها:
٭ روى ابن س��عد يف طبقاته وابن 
جرير يف تارخيه: أخربنا حممد بن عمر، 
قال: حدثين عبد اهلل بن عامر األسلمي، 
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ع��ن حممد بن حييى بن حبان، قال: جاء 
رسول اهلل9 بيت زيد بن حارثة يطلبه، 
و كان زيد إن��ا يقال له: زيد بن حممد، 
فرمبا فقده رسول اهلل9 الساعة فيقول: 
أين زيد؟ فجاء منزله يطلبه، فلم جيده، 
و تقوم إليه زينب بنت جحش زوجته 
ُفُض��اًل � أي وهي البس��ة ثياب نومها 
� فأعرض رسول اهلل9 عنها، فقالت: 
ليس ه��و هاهنا يا رس��ول اهلل، فادخل 
بأبي أنت وأمي، فأبى رسول اهلل9 أن 
يدخل، وإن��ا عجلت أن تلبس ملا قيل 
هلا: رس��ول اهلل9 على الباب فوثبت 
عجلي، فأعجبت رس��ول اهلل9، فوىل 

وهو يهمهم بشيء ال يكاد يفهم منه إال: 
سبحان مصّرف القلوب، فجاء زيد إىل 
منزله، فأخربته امرأته أّن رسول اهلل9 
أت��ى منزله، فقال زي��د: أال قلت له أن 
يدخل؟ قال��ت: قد عرضت ذلك عليه 
فأبى، قال: فسمعت شيئًا؟ قالت: مسعته 
يقول ح��ني وىل تكلم بكالم ال أفهمه، 
و مسعت��ه يقول: س��بحان اهلل العظيم، 

سبحان مصرف القلوب.19
1� فالرواية مرسلة وحممد بن حييى 
بن حب��ان تابعي، يروي عن الصحابة، 
ويروي أيضًا ع��ن التابعني، كعمر بن 
سليم واألعرج، وغريهما، )ت 121 ه�( 



197

ش
جح

ت 
 بن

نب
زي

ن 
مني

مؤ
ّ ال

أم
 )3

0(
ين

يف
شر

ن ال
مي

حر
ن ال

ت م
صيا

شخ

و عمره )74 سنة( فهو مل يدرك القصة 
قطعًا ومل يذكر من حدثه بها.20

2� عب��د اهلل بن عامر األس��لمي، 
ضعيف باالتفاق، بل قال فيه البخاري: 
ذاه��ب احلدي��ث، و ق��ال أب��و حامت: 

مرتوك.21
3� حممد بن عم��ر، وهو الواقدي، 
الرواي��ة، لكنه مرتوك  أخباري كث��ري 
احلدي��ث، ورم��اه مجاعة م��ن األئمة 

بالكذب و وضع احلديث.22  
٭ قال ابن جرير يف تفسريه: حدثين 
يون��س، قال: أخربنا اب��ن وهب، قال: 
قال ابن زيد: ... فخرج رس��ول اهلل9 
يومًا يريده، وعلى الباب سرت من شعر، 
فرفعت الريح الس��رت فانكشفت وهي 
يف حجرتها حاس��رة، فوقع إعجابها يف 
قلب النيب9، فلما وقع ذلك كرهت 

اآلخر...23
1� ابن زيد وه��و عبد الرمحن بن 
زيد بن أسلم ليس بصحابي والتابعي، 
فقد سقط من اإلسناد راويان أو أكثر.

2� عبد الرمحن بن زيد بن أس��لم 

ضعي��ف باتف��اق احملدث��ني، بل صرح 
بعضه��م بأنه م��رتوك احلدي��ث، قال 
البخ��اري وأبو ح��امت: ضعفه علي بن 
املديين ج��دًا، وقال أبو ح��امت: كان يف 
احلديث واهي��اً، وجاء عن الش��افعي 
أن��ه قال: قي��ل لعبد الرمح��ن بن زيد 
ب��ن أس��لم: حدثك أب��وك عن جدك 
أّن رس��ول اهلل9 قال: إّن سفينة نوح 
طاف��ت بالبيت وصلت خل��ف املقام 
ركعتني؟ ق��ال: نعم. وهلذا ملا ذكر رجل 
ملال��ك حديثًا منقطعًا قال له: اذهب إىل 
عبدالرمحن بن زيد حيدثك عن أبيه عن 
نوح. وأقوال األئمة يف تضعيفه كثرية، 
وهو رجل صاحل يف نفس��ه، لكنه شغل 
بالعبادة والتقش��ف عن حفظ احلديث 

فضعف جدًا.24
وُيروى عنه شيء كثري يف التفسري، 
فما كان من رأيه يف فهم القرآن، فهذا 
ينظ��ر فيه، وأما ما يرويه مس��ندًا فغري 

مقبول، فكيف إذا أرسل احلديث؟!
٭ قال أمحد يف مسنده: حدثنا مؤمل 
بن إمساعيل قال: حدثن��ا محاد بن زيد، 
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قال: حدثنا ثابت ع��ن أنس، قال: أتى 
رسول اهلل9 منزل زيد بن حارثة فرأى 
رسول اهلل9 امرأته زينب، وكأنه دخله 
ال أدري م��ن قول مح��اد أو يف احلديث 

فجاء زيد يشكوها إليه...25
1� مؤمل ب��ن إمساعيل قواه بعض 
األئمة، ووصفه أكثرهم بأنه كثري اخلطأ 
يروي املناكري، قال يعقوب بن س��فيان: 
حديثه ال يش��به حديث أصحابه، وقد 
جي��ب على أهل العل��م أن يقفوا عن 
حديثه، فإنه ي��روي املناكري عن ثقات 
ش��يوخه، وهذا أش��د، فلوكانت هذه 
املناكري ع��ن الضعفاء لكن��ا جنعل له 
ع��ذرًا. وقال حممد ب��ن نصر املروزي: 
املؤم��ل إذا انف��رد حبدي��ث وجب أن 
يتوق��ف ويتثبت فيه، ألنه كان س��يء 
احلف��ظ كثري الغل��ط. وحديثه هذا قد 
رواه مجاع��ة من الثق��ات من أصحاب 
مح��اد، فلم يذك��روا أول احلديث، وإنا 
ذك��روا جميء زيد يش��كو زينب، وقول 

النيب9 له، ونزول اآلية.26
٭ قال ابن جرير يف تفسريه: حدثنا 

بش��ر، قال: حدثن��ا يزيد، ق��ال: حدثنا 
سعيد عن قتادة وكان خيفي يف نفسه وّد 
أنه طلقها، قال احلسن: ما أنزلت عليه 
آية كانت أش��د منها قوله: )َواتَِّق اَل 
َوُتْخِفی ِفی َنْفِس��َك َم��ا اُل ُمْبِديِه( ولو 

كان نيب اهلل9 كامتًا ش��يئًا من الوحي 
لكتمها: )َوَتْخَشی النَّاَس َواُل َأَحقُّ َأْن 
َتْخَش��اُه( قال: خش��ي نيب اهلل9 مقالة 

الناس.27 وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن قت��ادة... قال: والن��يب9 حيب أن 

يطلقها وخيشى مقالة الناس.28
وقت��ادة هو بن دعامة السدوس��ي 
يعدونه من احلفاظ، ومشهور بالتفسري، 
فما فسره من فهمه لآليات فينظر فيه، 
وما ذكره رواية فإّن العلماء أخذوا عليه 
كثرة التدليس، فاشرتطوا لصحة حديثه 
أن يصرح بالس��ماع، وه��ذا إذا ذكر 
اإلس��ناد، فإما ما يرسله وال يذكر بعده 
يف اإلس��ناد أحدًا كم��ا يف روايته هلذه 
القصة فهو ضعيف جدًا، قال الشعيب: 
كان قتادة حاطب ليل، وقال أبو عمرو 
بن العالء: كان قتادة وعمرو بن شعيب 
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ال يغث عليهما شيء، يأخذان عن كل 
أحد.29

وكان حييى بن سعيد القطان ال يرى 
إرسال الزهري وقتادة شيئاً، ويقول: هو 

مبنزلة الريح.30
٭ وذكر القرطيب يف تفسريه لآليات 
مورد الكالم روايًة ع��ن مقاتل خالية 
من اإلسناد إليه، وحتى لو صح اإلسناد 
إىل مقات��ل ال تفيد ش��يئاً؛ ألّن مقاتاًل 
وهو مقاتل بن سليمان فيما يظهر، قد 
كذبه مجع م��ن األئمة ووصفوه بوضع 

احلديث، وتكلموا يف تفسريه.31
وروى الط��ربي يف تأويل اآلية عن 
وه��ب بن منّب��ه: أّن النيب9 كان قد 
زّوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش 
ابنة عّمته، فخرج رس��ول اهلل9 يومًا 
يريده، وعلى الباب س��رت من ش��عر، 
فرفعت الريح السرت، فانكشف وهي يف 
حجرتها حاسرة، فوقع إعجابها يف قلب 
النيب9، فلّما وق��ع ذلك كرهت إىل 
اآلخر، فجاء زيد فقال: يا رسول اهلل9 
إّني أري��د أن ُأفارق صاِحَب��يت، قال: ما 

لك؟ أرابك منها شيء؟ قال: ال واهلل ما 
رابين منها شيء يا رسول اهلل وال رأيت 

إاّل خريًا ... احلديث.32
ووردت � أيض��ًا � رواي��ة ُأخ��رى 
يف ه��ذا الصدد باملضمون نفس��ه عن 

احلسن البصري.
ويف س��ند هات��ني الروايتني كالم، 
فوهب ولد س��نة34  هجرية واحلسن 
البص��ري ولد س��نة 21 هجرية. وكل 
منهم��ا أرس��ل روايت��ه. ومل يذك��را 

مصدري الروايتني.
ويف ترمج��ة وهب بن منّبه كان أبوه 
من أبن��اء الفرس الذي��ن بعث بهم 
كسرى إىل اليمن، ويف ترمجته بطبقات 

ابن سعد ما موجزه:
ق��ال وهب: قرأت اثنني وتس��عني 
كتابًا كّلها ُأنزلت من الس��ماء، اثنان 
وس��بعون منها يف الكنائس ويف أيدي 
الناس، وعش��رون ال يعلمها إاّل قليل. 

)ت110 ه�(.
وقال الدكت��ور جواد علي: يقال إّن 
وهبًا من أصل يهودي، وكان يزعم أّنه 
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يتقن اليونانية والس��ريانية واحلمريية 
وقراءة الكتابات القدمية.

وذكر يف كش��ف الظنون من تآليفه 
»قصص األنبياء«.33

ويف ترمجة احلسن البصري  مبيزان 
االعتدال:

كان احلسن كثري التدليس فإذا قال 
يف حدي��ث: عن فالن ضع��ف حلاجة، 
والس��ّيما عّمن قيل إّنه مل يسمع منهم 
كأبي هريرة وحنوه، فعدُّوا ما كان له عن 
أبي هريرة يف مجلة املنقطع، واهلل أعلم.

أي: أّن احلس��ن إذا قال يف احلديث: 
»عن فالن« َضُعَف��ت روايته عن فالن 
ما يف ما  حلاجته إىل ذلك القول، ال س��يّ
يرويه عّمن مل يس��معهم، مثل رواياته 
عن أبي هريرة وحنوها مّمن روى عنهم 

يف حني أّنه مل يشاهدهم.
وبرتمجته بطبقات ابن سعد بسنده 

عن علي بن زيد أّنه قال:
حّدثت احلس��ن حبديث ف��إذا هو 
حيّدث به، قال: قلت: يا أبا س��عيد! من 
حّدثكم؟ ق��ال: ال أدري! قال: قلت: أنا 

حّدثتكم.
وروى � أيض��ًا � أّن��ه قي��ل ل��ه: 
أرأيت ما تفيت الناس أش��ياء مسعتها أم 
برأيك؟ فقال: ال واهلل ما كّل ما نفيت به 
مسعن��اه، ولكّن رأينا خرٌي هلم من رأيهم 

ألنفسهم.34
وبي��ان زيف ذلك يظه��ر مما يلي: 
أّن زين��ب كانت ابن��ة عّمة النيب9 
وليس��ت بعيدًة عن��ه، أو غريبة عليه، 
فكان يراه��ا ويعرفها جيدًا، وما تتمتع 
ب��ه من مجال، فرؤيته هل��ا مل تكن ألول 
مرة، ومل تك��ن بغتًة حتى يقع إعجابها 
يف قلبه، بل كان قد رآها قبل أن يزّوجها 
من زيد مرارًا وتكرارًا، ومل تكن النساء 
حمجبات وقتها، فقد نزل حكم احلجاب 
أو  بزينب،  الرس��ول9  بع��د زواج 
يف صبيح��ة زواجها، وق��د افرتى على 

الرسول9 من قال ذلك.
هذا م��ا جاء يف الس��ند، وقد تبني 
ضعف هذه الروايات، وس��قوطها من 

جهة أسانيدها.
أما متونها ففيها اضطراب وتناقض، 
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ففي بعضها أّن رس��ول اهلل9 زار زيد 
بن حارثة وهو غائب فاستقبلته زينب، 
ويف بعضها أّن زيدًا كان مريضاً، فزاره 
رس��ول اهلل9، وكان جالسًا هو وزيد 
وزينب، فكيف يكون زيد غائبًا ومريضًا 

يف فراشه يف وقت واحد؟!
أّن  ذك��رت  ال��يت  والرواي��ات 
رس��ول اهلل9 زار زي��دًا اختلفت يف 
كيفية رؤية الرس��ول9 لزينب رضي 
اهلل عنها، فرواي��ة تقول بأنه كان واقفًا 
بالباب فخرجت إليه، ورواية بأنه كان 
واقف��ًا بباب زيد فرفعت الريح س��رت 

الشعر فرآها فأعجبته.
وكل الرواي��ات اتفق��ت على أّن 
إعجاب النيب9 بزينب ووقوع حبها 
يف قلبه جاء بعد أن تزوجها زيد، وهذا 
ش��يء عجي��ب، فلقد ول��دت زينب 
ورس��ول اهلل9 قد جاوز الثانية عشرة 
أمامه،  من عمره، وش��بت وترعرعت 
فهي ابنة عمت��ه، أمل يلحظ مفاتنها إال 
متأخرًا، وبعد أن صارت زوجة لدعّيه، 
وهو الذي زوجها له، واحلجاب مل ينزل 

بعد، فقد نزل صبيحة عرسها؟! أال يكون 
شاهدها، فلو كان يهواها أو وقعت يف 
قلبه، ملا منعه شيء من زواجها، فإشارة 
منه9 كافي��ة ألن يقدموها له، بل قد 

ورد أنها وهبت نفسها له.35
إن م��ا يس��تفاد من هذا كل��ه، أّن 
زي��دًا ب��ادر إىل طالقها حتقيق��ًا لرغبة 
رسول اهلل9 وأنه ش��اوره يف طالقها، 
و كان رس��ول اهلل9 ينهاه عن ذلك، 
ويضمر يف قلبه ضد نهيه هذا، وأنه9 
كان راغبًا يف ط��الق زيد هلا ليتزوجها، 
وف��وق ذلك فقد أقر اهلل رس��وله على 
ما فع��ل، بل عاتب��ه ملَ خيفي هذا واهلل 

سيبديه...
ولعلهم ع��ّدوا هذا من العوارض 
غ��ري القادح��ة بعصمت��ه وطهارت��ه، 
ولكنه��م  والنس��يان،  كالغض��ب 
مل يس��تحضروا ما تركه هذا النوع من 
التفس��ري من أضرار حتى ص��ار مادًة 
وذريع��ًة للمستش��رقني، والذي��ن يف 
قلوبهم مرض، لإلساءة للمقام املبارك 
لرسول اهلل9 وأّن ما ذهبوا إليه يتنافى 
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واخللق الكريم له9 ومنه كما نسب 
إليه، إذا أتى باب قوم مل يستقبل الباب 
من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه األمين 
أو األيس��ر ويقول: »الس��الم عليكم« 
حتى عّد هذا األدب من املستحبات يف 

الشريعة.
لو افرتضنا ج��داًل أّن حّبها وقع يف 
قلبه9 متأخرًا بعد رؤيته هلا عند زيد 
بن حارثة، فبأي ش��يء ميكن تفسري ما 
ص��در منه9 وفهم من��ه زيد وزينب 
أنه��ا وقعت يف قلبه، س��واء كان ذلك 
تس��بيحًا أو طأط��أة لل��رأس، أو غري 
ذلك؟! كي��ف ذلك وه��و الذي نهى 
عن أن خيبب الرجل امرأة غريه عليه؟ 
أفيعمل ما قد نهى أمته عنه، كما نسب 
إليه9 ؟! واخلّب هو الغش واخلداع 
 ، من خبَّ – خبَّاً: خدع وغشَّ فهو ِخبٌّ
ويف احلديث: »ال يدخل اجلنة خبٌّ وال 
خائٌن«. يقال: خبََّب عبدًا أو أمًة لغريه، 
وخبَّب على فالن زوَجه: أفسدها عليه، 
ويف احلديث: »من خبَّب امرأًة أو مملوكًا 
على مسلم فليس منا« وعن أبي هريرة 

قال: ق��ال رس��ول اهلل9 : »من خبب 
زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا«.36

ول��و افرتضنا أيضًا أّن رس��ول اهلل 
مل يقصد إفهامه��ا ذلك، وإنا صدر منه 
ذلك عفوًا دون قصد، فكيف مبا ذكروا 
أنه عقد عليه قلبه م��ن حمبته و رغبته 
أن يطلقها زيد ليتزوجها؟ ولو نس��ب 
ذلك إىل غريه من املسلمني لكان ينبغي 

تربئته منه.
وفوق ذلك كله كيف يعاتبه اهلل كما 
تقول ه��ذه الروايات؛ ألنه أخفى ذلك 
ع��ن الناس ومل يعل��ن أنه حيب زوجة 
زيد، وأن��ه يود لو طلقه��ا ليتزوجها؟ 
َتَص��ّوٌر مثل هذا كاف يف ظهور بطالن 

هذه الروايات.
هذه الروايات اليت فسروا بها اآلية 
لو مل يرد غريها مل يصح أن يفس��ر بها 
كتاب اهلل تعاىل؛ لسقوطها إسنادًا ومتناً، 
فكيف وقد وردت روايات أخرى كرواية 
اإلمام زين العابدين7 يف تفسري اآلية 
تفسريًا منطقيًا ال إشكال فيه وال نكارة، 

وهو يتلخص بالنقطتني:
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� ال��ذي خيفيه9 هو ما أعلمه ربه 
أنه ستصبح زوجة له.

� والذي خيشاه هو مقولة الناس إنه 
تزوج حليلة من كان يدعى إليه.

فقد روي عن اإلمام زين العابدين 
علي بن احلسني7 أنه قال: أعلم اهلل 
نبيه9 أّن زينب س��تكون من أزواجه 
قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد يشكوها 
وق��ال ل��ه: »اتق اهلل وأمس��ك عليك 
زوج��ك؛ ق��ال اهلل: ق��د أخربتك أني 
مزوجكه��ا وختفي يف نفس��ك ما اهلل 

مبديه«.37

شيٌء غريب!!
ويبدو أنهم صاروا طوائف ثالثًا يف 
تفس��ري هذا املقطع القرآني من سورة 

األحزاب: 36 � 38.
طائفة: تركت الروايات الصحيحة، 

وذكرت الروايات الشاذة.
طائفة: مل تذكر ما شذ من الروايات، 
لكنه��ا ذهبت تفس��ر اآلي��ات على 

ضوئها.

طائف��ة: وقفت موقف��ًا حازمًا حني 
ذكرتها وفندته��ا، فيما آخرون أضربوا 
عنها صفحًا بعد اإلش��ارة إىل ضعفها 
و نكارته��ا؛ ومنهم: ابن العربي، فبعد 
أن ذك��ر ملخص هذه الروايات، و بني 
عصمة الن��يب9: هذه الروايات كلها 

ساقطة األسانيد.38
وقد ذكرنا يف مقالتنا عن زيد ماقاله 

كل من ابن حجر وابن كثري:
وق��ال اب��ن حج��ر بع��د أن ذكر 
الرواي��ات الصحيح��ة: ووردت آثار 
أخرى أخرجها ابن أبي حامت، والطربي، 
ونقله��ا كثري من املفس��رين ال ينبغي 

التشاغل بها.39
  وكان حس��نًا م��ا قال��ه ابن كثري 
يف تفس��ريه عند قوله تعاىل: )َوُتْخِفی 
ِف��ی َنْفِس��َك َم��ا اُل ُمْبِدي��ِه( ذكر ابن 

حامت وابن جرير هن��ا آثارًا من بعض 
السلف أحببنا أن نضرب عنها صفحًا 

لعدم صحتها...
   وياليت غريهم قد حذا حذوهم 

وفعل فعلهم إلماتة مثل هذه اآلثار!
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٭     ٭     ٭
ولكن احلياة مل َتِس��رْ على وجهها 
املطلوب بني زيد بن حارثة، وبني السيدة 
زينب بنت جحش، فجاء زيد للنيب9 
يريد أن ُيطلِّق زين��ب، لكن النيب9 
ردَّه، وقال له: )ِإتَِّق اَل َوَأْمِس��كْ َعَلْيَك 
َزْوَج��َك( فأنزل اهلل تع��اىل قوله: )َوِإْذ 

َتُقوُل ِللَِّذی َأْنَعَم اُل َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه 

َأْمِس��ْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَّ��ِق اَل َوُتْخِفی 

ِفی َنْفِس��َك َما اُل ُمْبِديِه َوَتْخَشی النَّاَس 

َواُل َأَحقُّ َأْن َتْخَشاُه(.40

فاهلل تعاىل قد أخ��رب نبيَّه أّن زينب 
بنت جحش ستكون زوجًة من زوجاته، 
لكن النيب9 خاف املنافقني وأقواهلم؛ 
، لكن اهلل  ألّن زيًدا ابٌن للن��يب بالتبينِّ
تعاىل أخ��رج ما كان يف صدر النيب9 
ليكون زواجه من الس��يدة زينب بنت 
جحش ذات حكمة تش��ريعية عظيمة، 
وهي إسقاط التبيّن، وأول من ُيطبِّق هذه 
احلكمة هو النيب9 على َمْن تبنَّاه؛ إذ 
كان زيد منسوًبا للنيب9 فكان ُيقال له: 
زيد بن حممد. ثم ُأسقط التبين فُنسب 

المسه احلقيقي زيد بن حارثة.41
إذن اقتضت مش��يئة اهلل وحكمته، 
الرس��ول9 بعد زيد،  يتزّوجه��ا  أن 
فغدت أّمًا للمؤمن��ني، ولُيلغى بذلك 
التبيّن بني املس��لمني، وأشعره الوحي 
بذلك، فخشي الرس��ول9 أن يقول 
الناس: تزّوج حليلة ابنه، فكتم الوحي 
يف نفس��ه وقال لزيد: »إّتق اهلل وأمسك 
عليك زوج��ك«، وملّا ض��اق زيد ذرعًا 
بزوجته زينب، طّلقها وانقضت عّدتها، 
فنزلت اآليات على الرس��ول9 مّرة 
واحدة خترب عّما وقع وتبنّي حكم املتبيّن 

يف شريعة اإلسالم:
ْجَناَكَها  ا َقَضی َزْيٌد ِمْنَها َوَطرًا َزوَّ )َفَلمَّ
ِلَك��ْی اَل َيُك��وَن َعَلی اْلُمْؤِمِني��َن َحَرٌج ِفی 

ٌد َأَبا  َأْزَواِج َأْدِعَياِئِه��ْم...  ٭ ... َم��ا َكاَن ُمَحمَّ

َأَح��ٍد ِم��ْن ِرَجاِلُك��ْم َولِكْن َرُس��وَل اِل 

َوَخاَتَم النَِّبيِّيَن(.

ومما ذك��ره القرطيب: ُرِوَي عن علي 
بن احلسني: أّن النيب9 كان قد أوحى 
اهلل تع��اىل إليه أن زي��ًدا يطلِّق زينب، 
ا  وأنه يتزوَّجها بتزوي��ج اهلل إيَّاها، فلمَّ
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ى زيٌد للنيب9 ُخُلَق زينب، وأنها  تشكَّ
ال تطيع��ه، وأعلمه أن��ه يريد طالقها، 
قال له رسول اهلل9 على جهة األدب 
والوصيَّة: »إّتق اهلل يف قولك، وأمس��ك 
عليك زوجك«. وهو يعلم أنه سيفارقها 
ويتزوَّجه��ا، وهذا ه��و الذي أخفى يف 
نفسه، ومل ُيِرْد أن يأمره بالطالق ملا علم 
أنه س��يتزوَّجها، وخشي رسول اهلل9 
أن َيْلَحقه قوٌل من الناس يف أن يتزوَّج 
زينب بعد زيد، وه��و مواله، وقد أمره 
بطالقه��ا، فعاتبه اهلل تع��اىل على هذا 
القدر من أن خش��ي الناس يف ش��يء 
قد أباحه اهلل له، بأن قال: »َأْمِسْك«؛ مع 
علمه بأن��ه يطلِّق، وأعلمه أّن اهلل أحق 

باخلشية، أي يف كل حال.
ثم يذكر م��ا قال��ه علماؤهم عن 
ه��ذا القول: ق��ال علماؤن��ا رمحة اهلل 
عليه��م: وهذا القول أحس��ن ما قيل 
يف تأويل هذه اآلي��ة، وهو الذي عليه 
��رين والعلماء  أهل التحقيق من املفسِّ
الراس��خني؛ كالزهري، والقاضي بكر 
ب��ن العالء القش��ريي، والقاضي أبي 

بكر بن العربي، وغريهم.
ث��م واصل كالم��ه قائ��اًل: واملراد 
بقوله تعاىل: )َوَتْخَشی ٱلنَّاَس( إنا هو 
إرجاف املنافق��ني بأنه َنَهى عن تزويج 
نساء األبناء وتزوج بزوجة ابنه. فأّما ما 
روي أّن النيّب9  َه��و ِي زينب امرأة 
زي��د � ورمبا أطلق بع��ض اجمُلّان لفظ 
َعِش��ق � فهذا إنا يص��در عن جاهل 
بعصم��ة النيّب9 عن مث��ل هذا، أو 

مستِخّف حبرمته.
ثم ينقل ما قال��ه الرتمذّي احلكيم 
يف نوادر األصول: وأس��ند إىل علّي بن 
احلس��ني7 قوَله: فعلّي بن احلس��ني 
جاء بهذا من خزانة العلم جوهرًا من 
اجلواهر، وُدرًّا من الّدَرر، أنه إنا َعَتَب 
اهلل عليه يف أنه قد أعلمه أن س��تكون 
هذه من أزواجك، فكيف قال بعد ذلك 
لزيد: »أمسك عليك زوجك« وأخذتك 
خش��ية الناس أن يقولوا: تزّوج امرأة 

ابنه؛ واهلل أحق أن ختشاه؟
وما قاله النحاس: قال بعض العلماء: 
ليس هذا من النيّب9 خطيئة؛ أال ترى 
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أن��ه مل يؤم��ر بالتوبة وال باالس��تغفار 
منه؟ وقد يكون الشيء ليس خبطيئة إال 
أن غريه أحس��ن من��ه، وأخفى ذلك يف 

نفسه خشية أن يفتنت الناس.42
وق��د ذكرت لقصة زواج زينب من 
زيد أواًل، ومن رسول اهلل9 ثانيًا منافع 
أشرت إليها فيما سبق عند ترمجة حياة 

زيد بن حارثة.
وعن هذه الواقعة يقول سيد قطب: 
م الفوارق الطبقيَّة  أراد النيب9 أن حيطِّ
املوروث��ة يف اجلماع��ة املس��لمة، فريدَّ 
الناس سواسية كأسنان املشط، ال فضل 
ألحد على أح��د إالَّ بالتق��وى، وكان 
املوال��ي � وهم الرقيق احمل��رَّر � طبقة 
أدنى من طبقة السادة، ومن هؤالء زيد 
بن حارثة، فأراد رسول اهلل9 أن حيقِّق 
املساواة الكاملة بتزوجيه من شريفة من 
بين هاش��م، قريبة النيب9 زينب بنت 
جحش؛ لُيسقط تلك الفوارق الطبقيَّة 
بنفسه يف أسرته. وكانت هذه الفوارق 
مها  من العمق والعن��ف حبيث ال حيطِّ
إالَّ فعل واقعّي من رسول اهلل تتَّخذ منه 

اجلماعة املسلمة أسوًة، وتسري البشريَّة 
كلها على هداه يف هذا الطريق.43

وللشيخ  الطوسي1 كالم مفصل:
ثم خاطب الن��يب9 فقال: واذكر 
يا حمم��د حني : )َتُقوُل ِللَّ��ِذی َأْنَعَم اُل 
َعَلْي��ِه( يع��ين باهل�داي��ة إىل اإلميان،: 

)َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه (بالعتق، )َأْمِسْك َعَلْيَك 
َزْوَج��َك( أي احبسها، وال تطلقها، ألّن 

زيدًا ج��اء إىل النيب9 خماصمًا زوجته 
زين��ب بنت جحش عل��ى أن يطلقها، 
فوعظه النيب9 وق��ال له: »ال تطلقها 
وامس��كها«، )َواتَّ��ِق اَل( يف مفارقتها 
)َوُتْخِف��ی ِف��ی َنْفِس��َك َم��ا اُل ُمْبِديِه( 
فال��ذي أخفى يف نفس��ه أنه إن طلقها 
زيد تزوجها وخش��ي م��ن إظهار هذا 
للن��اس، وكان اهلل تعاىل أمره بتزوجها 
إذا طلقه��ا زيد، فق��ال اهلل تعاىل له إن 
تركت إظهار هذا خش��ية الناس فرتك 
اضماره خش��ية اهلل أح��ق وأوىل. وقال 
احلس��ن: معناه وختش��ى عيب الناس. 
وروي عن عائش��ة أنها قالت: لو كتم 
رسول اهلل9 ش��يئًا من الوحي لكتم: 
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ُمْبِدي��ِه  َنْفِس��َك َم��ا اُل  )َوُتْخِف��ی ِف��ی 
َوَتْخَشی النَّاَس َواُل َأَحقُّ َأْن َتْخَشاُه(.

وقيل: إّن زيدًا ملا جاء خماصمًا زوجته، 
فرآها النيب9 استحس��نها ومتنى أن 

يفارقها زيد حتى يتزوجها، فكتم.
قال البلخي: وه��ذا جائز، ألّن هذا 
التمين هو ما طبع اهلل عليه البش��ر، فال 

شيء على أحد إذا متنى شيئًا استحسنه.
��ا َقَضی َزْيٌد ِمْنَها  ثم قال تعاىل: )َفَلمَّ
ْجَناَكَها( فالوطر: االرب واحلاجة  َوَطرًا َزوَّ

وقضاء الشهوة؛ يقال: لي يف هذا وطر، 
أي حاجة وشهوة، قال الشاعر:

ودع��ين قب��ل أن أودعه
ملا قضى من شبابنا وطرا
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وقال آخر:
وكيف ث��واي باملدين��ة بعد ما

قضى وطرًا منها مجيل بن معمر
وقول��ه:  ْجَناَكَه��ا(...  )َزوَّ وقول��ه: 
)َوَكاَن َأْم��ُر اِل َمْفُع��واًل( معن��اه وكان 
تزوي��ج النيب9 زين��ب بنت جحش 

كائنًا ال حمالة.44

 روايتها لألحاديث:
كانت الس��يدة زين��ب � رضي اهلل 
عنه��ا� من النس��اء اللوات��ي حفظن 
أحاديث الرس��ول9؛ فقد روت أحد 
عش��ر حديثًا وقيل تس��عة، روى عنها 
العديد من الصحابة؛ منهم: ابن أخيها 
حممد بن عبداهلل بن جحش، والقاسم 
ب��ن حممد ب��ن أب��ي بك��ر، ومذكور 
موالها. وروى عنه��ا أيضًا الكثري من 
الصحابي��ات منهن: زين��ب بنت أبي 
أّم املؤمنني أّم س��لمة،  س��لمة، وأمها 
وأّم املؤمن��ني رملة بنت أبي س��فيان 
املعروف��ة بأم حبيبة، وأيضًا كلثوم بنت 

املصطلق.

ومن األحاديث اليت رويت عنها:
عن محيد بن نافع، عن زينب بنت 
أبي س��لمة، أنها أخربتها: دخلت على 
زينب بنت جح��ش حني تويف أخوها، 
فدعت بطيب فمس��ت منه، ثم قالت: 
واهلل مال��ي بالطيب من حاجة غري أني 
مسعت رس��ول اهلل9 يقول على املنرب: 
»ال حيل المرأة تؤم��ن باهلل واليوم حتد 
على امليت فوق ث��الث ليال، إال على 

زوج أربعة أشهر وعشرًا«.
ومما أخرجه البخاري، عن أم حبيبة 
بن��ت أبي س��فيان، ع��ن زينب بنت 
جحش أّن رس��ول اهلل9 دخل عليها 
يومًا فزعاً، يق��ول: »ال إله إال اهلل، ويل 
للعرب، من ش��رق اقرتب، فتح اليوم 
م��ن ردم يأجوج ومأج��وج مثل هذه � 
وحلق بإصبعيه اإلبه��ام واليت تليها� 
قالت زينب بنت جح��ش: فقلت: يا 
الصاحلون؟  وفينا  أفنهلك  رس��ول اهلل 

قال: نعم إذا كثر اخلبث«.
)َياَأيَُّه��ا ٱلنَِّبیُّ ِلَم ُتَح��رُِّم َمآ َأَحلَّ ٱُل 
َلَك َتْبَتِغی َمْرَض��اَت َأْزَواِجَك َوٱُل َغُفوٌر 
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ِحي��ٌم ... ِإن َتُتوَب��آ ِإَل��ی اِل َفَق��ْد َصَغ��ْت  رَّ

اَل  َف��ِإنَّ  َعَلْي��ِه  َتَظاَه��َرا  َوِإن  ُقُلوُبُكَم��ا 

ُه��َو َم��ْواَلُه َوِجْبِري��ُل َوَصاِل��ُح اْلُمْؤِمِنيَن 

َواْلَماَلِئَكُة َبْعَد َذِلَك َظِهيٌر(.45

اختلف يف س��بب نزول صدر هذه 
الس��ورة، أو هذه اآلي��ات، فقيل: إنها 

نزلت يف شأن زينب.
يف جممع البيان للطربسي يف سبب 
الن��زول... وقيل: بل كانت زينب بنت 
جحش، قالت عائشة: إّن رسول اهلل9 
كان ميك��ث عند زين��ب بنت جحش، 
ويش��رب عندها عس��اًل، فتواطأت أنا 
وحفص��ة َأيَّتنا دخل عليها، فلتقل: إني 

أجد منك ريح املغافري!
فدخ��ل على إحداهم��ا، فقالت له 

ذلك.
قال: بل ش��ربت عساًل عند زينب 
بنت جحش، ولن أع��ود إليه. فنزلت 

اآليات.46

زينب ذات املناقب:
لق��د متي��زت ه��ذه امل��رأة املؤمنة 

التقي��ة األمينة الصاحل��ة مبكانة عالية 
ومناق��ب عظيم��ة، وخاص��ة بعد أن 
غدت زوج��ة للرس��ول9 وبعد أن 
أّمًا للمؤمنني. تتصدق بكل ما  صارت 
جتود به��ا يدها على الفقراء واحملتاجني 
واملساكني، وهنالك العديد من املواقف 
اليت تش��هد على عبادتها، وتؤكد على 
جودها وكرمها وعطائها الكبري، الذي 

تغدقه على احملتاجني بال حدود.
نبدأ مبا قالته للن��يب9: إني ألدل 
عليك بث��الث، ما من نس��ائك امرأة 
تدل بهن: جدي وج��دك واحد، وإني 
أنكحنيك اهلل يف السماء، وأّن السفري 

لي جربائيل7.
ت��زوج  ث��م  الط��ربي:  يق��ول 
رس��ول اهلل9 زينب بنت جحش بن 
رئاب بن يعمر بن صربة، وكانت قبله 
عند زيد بن حارثة بن ش��راحيل موىل 
رس��ول اهلل9 فلم تلد له شيئاً، وفيها 
أنزل اهلل عّزوجل: )َوِإْذ َتُقوُل ِللَِّذی َأْنَعَم 
اُل َعَلْي��هِ َوَأْنَعْم��َت َعَلْيِه َأْمِس��ْك َعَلْيَك 

َزْوَجَك...(.47 فزوجها اهلل عّزوجل إياه، 
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وبع��ث يف ذلك جربيل، وكانت تفخر 
على نساء النيب9 وتقول: أنا أكرمكن 

ولّياً، وأكرمكن سفريًا.
ويذكر السيد العالمة الطباطبائي يف 
تفسريه لآليات املذكورة يف زواج زينب 
من الرسول9: ما أومل رسول اهلل9 
على امرأة من نسائه ما أومل على زينب؛ 
ذبح شاة وأطعم الناس اخلبز واللحم. 
ويف الرواي��ات أنها كانت تفتخر على 
س��ائر النس��اء بثالث: أن جّدها وجّد 
الن��يب9 واح��د. فإنه��ا كانت بنت 
أميمة بنت عبد املطلب عمة النيب9، 
وأّن الذي زوجها منه هو اهلل س��بحانه 

وتعاىل، وأّن السفري جربيل7.
فيم��ا أخ��رج ابن س��عد عن ابن 
عباس قال: ملا أخ��ربت زينب بتزويج 

رسول اهلل9 هلا، سجدت.
وق��ال املس��عودي: وكان تزوجي��ه 
صلىاهلل عليه وس��لم من زينب بنت 
جحش س��نة مخس من اهلجرة. وروي 
عن أّم سلمة أّن زينب كان بينها وبني 
عائشة ما يكون؛ فقالت زينب: إني واهلل 

ما أنا كأحد من نس��اء رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم؛ إنهن زوجهن باملهور 
وزوجهن األولياء، وزوجين اهلل رسوله 
وأنزل يف الكتاب يقرأ به املسلمون ال 
يب��دل وال يغري: )َوِإْذ َتُقوُل ِللَّ��ِذی َأْنَعَم 
( اآلي��ة؛ وقالت أم س��لمة:  اُل َعَلْي��هِ

وكانت لرس��ول اهلل9 معجبة، وكان 
يس��تكثر منها؛ وكانت ام��رأة صاحلة 
صوامة قوامة صنعاً. تتصدق بذلك كله 

على املساكني.
وروي ع��ن عاص��م األح��ول، أّن 
رجاًل من بين أس��د فاخ��ر رجاًل، فقال 
األس��دي: هل منكم امرأة زوجها اهلل 
من فوق س��بع مس��اوات؟ يعين زينب 

بنت جحش.
أّن  ش��داد  ب��ن  عب��داهلل  ع��ن 
رس��ول اهلل9 قال لعم��ر: »إّن زينب 
بنت جحش أواهة« قيل: يا رسول اهلل، 
ما األواهة؟ قال: »اخلاش��عة املتضرعة«، 

اٌه ُمنِيٌب(. )ِإنَّ ِإْبَراهِيَم َلَحلِيٌم َأوَّ
ويف رواية، عن أبي خمنف، قال: حدثنا 
الصقعب بن زهري عن فقهاء احلجاز، 
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أّن رس��ول اهلل9 وج��ع وجعه الذي 
قبض فيه يف آخر صفر يف أيام بقني منه 
وهو يف بي��ت زينب بنت جحش. فإن 
صحت رواي��ة الطربي هذه فهي دليل 

على منزلتها عند رسول اهلل9 .48
وق��د أخ��رج الش��يخان، واللفظ 
ملس��لم، عن عائش��ة أنه��ا قالت: قال 
بي  »أس��رعكن حلاقًا  رس��ول اهلل9: 
أطولكن ي��دًا«. قال��ت: فكن أمهات 
املؤمن��ني يتطاولن أيتهن أط��ول يدًا، 
قالت: وكانت أطولنا يدًا زينب؛ ألنها 

تعمل بيدها وتتصدق.
ويف طري��ق آخ��ر: قالت عائش��ة: 
فكن��ا إذا اجتمعنا يف بيت إحدانا بعد 
وفاة الرس��ول9 ند أيدينا يف اجلدار 
نتط��اول، فلم نزل نفع��ل ذلك حتى 
توفي��ت زينب بنت جح��ش، وكانت 
امرأة قص��رية ومل تكن بأطولنا، فعرفنا 
حينئ��ذ أّن النيب9 إنا أراد طول اليد 
بالصدقة، وكانت زين��ب امرأة صناع 
تدبغ وخترز وتتصدق  اليدين، فكانت 

به يف سبيل اهلل.

عن عائشة أنها قالت: كانت زينب 
تغزل الغزل وتعطيه س��رايا النيب9 

خييطون به ويستعينون به يف مغازيهم.
املال  آخر عل��ى بذهل��ا  وموق��ف 
وتصدقها به، م��ا حدثت به برزة بنت 
رافع، فقالت: ملا خرج العطاء، أرس��ل 
عمر إىل زينب بنت جحش بالذي هلا، 
فلم��ا أدخل إليها قالت: غفر اهلل لعمر 
ب��ن اخلطاب، غريي من أخواتي كانت 
أقوى على قس��م هذا مين، قالوا: هذا 
كله لك، قالت: سبحان اهلل، واسترتت 
منه بثوب، ثم قال��ت: صبوه واطرحوا 
علي��ه ثوباً، ثم قالت لي: ادخلي يديك 
واقبضي من��ه قبضة فاذهيب بها إىل بين 
فالن وب��ين فالن من ذوي رمحها وأيتام 
هلا، فقس��مته حتى بقيت منه بقية حتت 
الثوب، فقالت برزة هلا: غفر اهلل لك يا 
أّم املؤمنني، واهلل لق��د كان لنا يف هذا 
املال حق، قال��ت زينب: فلكم ما حتت 
الثوب، فوجدنا حتته مخس��مائة ومثانني 
درهماً، ث��م رفعت يدها إىل الس��ماء 
فقالت: ألله��م ال يدركين عطاء لعمر 
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بعد عامي هذا.
ع��ن عمر بن عثمان ع��ن أبيه: ما 
ترك��ت زين��ب بنت جح��ش درهمًا 
والدينارًا؛ كانت تتصدق بكل ما قدرت 
عليه؛ وكانت مأوى املس��اكني؛ وتركت 
منزهلا فباعوه من الوليد بن عبد امللك 
حني هدم املسجد خبمسني ألف درهم.

وروي عن حممد بن كعب قال: كان 
عطاء زينب بنت جحش اثين عشر ألفًا 
مل تأخذه إاّل عامًا واحدًا فجعلت تقول: 
ألله��م ال يدركين ه��ذا املال من قابل؛ 
فإنه فتنة. ثم قسمته يف أهل رمحها ويف 

أهل احلاجة.49
وعن عائش��ة أنها قال��ت: كانت 
زينب بنت جحش تس��اميين يف املنزلة 

عند رسول اهلل9.

وبعد وفاتها، قالت عائشة فيها:
لق��د ذهبت محيدًة، متعب��دًة، مفزع 

اليتامى واألرامل.
وروي أّن عمر بن اخلطاب أراد أن 
يدخل القرب، فأرسل إىل أزواج النيب9 
فقل��ن: إنه ال حيل لك أن تدخل القرب. 
وإنا يدخل القرب م��ن كان حيل له أن 
ينظر إليها وهي حية، وحفر هلا بالبقيع 
عند دار عقيل فيما بني دار عقيل ودار 
ابن احلنفية. ونقل اللنب من الس��مينة 
فوضع عند القرب؛ وكان يومًا صائفاً.50
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