مكافـح الشبهات  -زواج النبي من السيدة زينب بنت جحش ]1[ ....

قناة مكافح الشبهات  .أبو عمر الباحث
نسف أكاذيب النصارى حول زواج الرسول الكريم
صلى اهلل عليه وسلم

شبهة زواج النبي من السيدة زينب بنت جحش !
احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله

وبعد:
هذه سلسلة ردود علمية عىل شبهات النصارى حول زواج الرسول صىل اهلل عليه وسلم.
قالوا كيف تقولون أن نبي اإلسالم صىل اهلل عليه وسلم عىل خلق عظيم ,وكتب التفاسري والسرية
تقول أنه اشتهى زوجة ولده (زينب) بالتبني وأضمر يف نفسه أن يطلقها منه ليتزوجها هو ؟
 واستدلوا بام رواه بعض املفرسين وأصحاب السري يف كتبهم:
ولكن يأبى اهلل إال أن يـتم نوره ويظهر للناس احلق ويفضح الباطل.
فهذه الرسالة نبحث فيها مسألة هذا الزواج املبارك وما أثري حوله من شبهات ,ونرد عىل فرية
القوم وننسفها نسفاً باألدلة واحلجج والرباهني.
قال تعاىل { :قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني }.

()1

( )1القرآن الكريم سورة البقرة اآلية .111

http://www.youtube.com/antishubohat

http://antishubohat.wordpress.com

مكافـح الشبهات  -زواج النبي من السيدة زينب بنت جحش ]2[ ....

 قال اهلل تعاىل:
{ وكذلك جعلنا لكل نب ٍّي عد ًّوا شياطني اإلنس واْلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول
ورا ولو شاء ر ُّبك ما فعلوه فذرهم وما يفَتون }.
غر ً

()1

 قال اإلمام الطرب ُّي:
غرورا } ,فإنه يعني أنه يلقي امللقي منهم القول,
قوله { :يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول
ً
الذي زينه وحسنه بالباطل إىل صاحبه ,ليغَت به من سمعه ,فيضل عن سبيل اهلل.

()2

 وقال اهلل تعاىل:
{ وإن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنـكم لـمْشكون })3(.

بداية ينبغي أن نذكر أصوالً البد منها وستصاحبنا هذه األصول يف كل أبحاثنا بمشيئة اهلل
 األصل األول :كتب التفاسري مشحونة بالروايات املكذوبة:
 قال ابن الكامل { :كتب التفسري مشحونة باألحاديث املوضوعة }.

()4

( )1القرآن الكريم ,سورة األنعام ,اآلية .112
( )2تفسري اإلمام الطربي ج 12ص  ,11ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ,ت :أمحد حممد شاكر ,الطبعة األوىل 1421 ,ـه 2111 ,م.
( )3القرآن الكريم ,سورة األنعام ,اآلية .121
( )4فيض القدير رشح اْلامع الصغري لإلمام الـمناوي ج 1ص ,21طبعة دار املعرفة  -بريوت لبنان  ,الطبعة الثانية1331 ,ـه1392 ,م.
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 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:
{ وهذه الكتب الت ي يسميها كثري من الناس كتب التفسري فيها كثري من التفسري منقوالت عن
السلف مكذوبة عليهم  ,وقول عىل اهلل ورسوله بالرأي املجرد  ,بل بمجرد شبهة قياسية أو شبهة
أدبية }.

()1

 األصل الثاين :العربة يف دين اإلسالم بكتاب اهلل وصحيح ال ُّسنة:
فاملسلمون ال يقبلون يف دينهم إال ما جاء يف كتاب رهبم وما صح عن نبيهم صىل اهلل عليه وسلم.
ب الكافرين }.
ويدل عىل ذلك قول اهلل تعاىل { قل أطيعوا اَّلل والرسول فإن تولوا فإن اَّلل ال ُي ُّ

()2

وقوله تعاىل{وما آتاكم الرسول فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا واتقوا اَّلل إن اَّلل شديد العقاب}.

()3

 يقول اإلمام مسلم:
الرواة بام هو
(باب بيان أن اإلسناد من الدين ,وأن الرواية ال تكون إال عن الثقات ,وأن جرح ُّ
ب ,وأنه ليس من الغيبة الـمحرمة بل من الذب عن الْشيعة املكرمة ).
فيهم جائ ٌز بل واج ٌ

()4

_________________
( )1جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج 6ص 333ط جممع امللك فهد  ,ت :عبد الرمحن ابن حممد ابن قاسم 1421ـه2114 ,م.
( )2القرآن الكريم سورة آل عمران اآلية. 32
( )3القرآن الكريم سورة احلْش اآلية.9
( )4صحيح اإلمام مسلم ابن احلجاج النيسابوري ص 3ط دار طيبة  -الرياض ,ت :نظر حممد الفاريايب الطبعة األوىل 1429ـه2116 ,م.
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وقال حممد ابن سريين { :إن هذا العلم دي ٌن فانظروا عمن تأخذون دينكم }.

()1

وعن مسعر قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول { :ال ُيدث عن رسول اَّلل صىل اَّلل عليه وسلم
إال الثقات }.

()2

وقال اإلمام أبو حاتم بن حبان:
{ولسنا نستجيز أن نحتج بخرب ال يص ُّح من جهة النقل يف َء من كتبنا  ,وألن فيام يص ُّح من
األخبار بحمد اهلل ومنه يغني عنا عن االحتجاج يف الدين بام ال يص ُّح منها }.

()3

 أوالً :بطالن القصة بكالم العلمـاء:
قال اإلمام القرطبي:
{ وروي عن عِل بن احلسني :أن النبي صىل اَّلل عليه وسلم كان قد أوحى اَّلل تعاىل إليه أن زي ًدا
يطلق زينب ,وأنه يتزوجها بتزويج اَّلل إياها ,فلام تشكى زي ٌد للنبي صىل اَّلل عليه وسلم خلق
زينب ,وأنا ال تطيعه ,وأعلمه أنه يريد طالقها ,قال له رسول اَّلل صىل اَّلل عليه وسلم عىل جهة
األدب والوصية( :اتق اَّلل يف قولك وأمسك عليك زوجك) وهو يعلم أنه سيفارقها ويتزوجها,
وهذا هو الذي أخفى يف نفسه ,وَل يرد أن يأمره بالطالق ِلا علم أنه سيتزوجها ,وخش رسول اَّلل
( )1صحيح اإلمام مسلم ابن احلجاج النيسابوري ص 3ط دار طيبة  -الرياض ,ت :نظر حممد الفاريايب الطبعة األوىل 1429ـه 2116 -م.
( )2صحيح اإلمام مسلم ابن احلجاج النيسابوري ص 3ط دار طيبة  -الرياض ,ت :نظر حممد الفاريايب الطبعة األوىل 1429ـه 2116 -م.
( )3كتاب املجروحني من املحدثني لإلمام أيب حاتم ابن حبان ج 1ص 21ط دار املعرفة  -بريوت الطبعة األوىل 1412ـه 1332 -م.
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صىل اَّلل عليه وسلم أن يلحقه قو ٌل من الناس يف أن يتزوج زينب بعد زيد ,وهو مواله ,وقد أمره
بطالقها ,فعاتبه اَّلل تعاىل عىل هذا القدر من أن خش الناس يف َ قد أباحه اَّلل له ,بأن قال":
أمسك" مع علمه بأنه يطلق .وأعلمه أن اَّلل أح ُّق باْلشية ,أي يف كل حال .قال علامؤنا رمحة اَّلل عليهم:
وهذا القول أحسن ما قيل يف تأويل هذه اآلية ,وهو الذي عليه أهل التحقيق من الـمفرسين والعلامء
الزهري والقاِض بكر بن العالء القشريي ,والقاِض أيب بكر بن العريب وغريهم .واملراد
الراسخني ,ك ُّ
بقوله تعاىل ":وَتشى الناس" إنام هو إرجاف املنافقني بأنه نى عن تزويج نساء األبناء وتزوج بزوجة
ابنه .فأما ما روي أن النبي صىل اَّلل عليه وسلم هوي زينب امرأ ة زيد وربام أطلق بعض املجان لفظ
ف بحرمته.
عشق فهذا إنام يصدر عن جاهل بعصمة النب ُّي صىل اَّلل عليه وسلم عن مثل هذا ,أو مستخ ٍّ
ِل بن احلسني جاء هبذا من
قال الَتمذ ُّي احلكيم يف نوادر األصول ,وأسند إىل عِل بن احلسني قوله :فع ُّ
خزانة العلم جوه ًرا من اْلواهر ,ود ًّرا من الدُّرر ,أنه إنام عتب اَّلل عليه يف أنه قد أعلمه أن ستكون هذه
من أزواجك ,فكيف قال بعد ذلك لزيد( :أمسك عليك زوجك) وأخذتك خشية الناس أن يقولوا :

تزوج امرأ ة ابنه ,واَّلل أح ُّق أن َتشاه }.

()1

قال اإلمام ابن كثري {:ذكر ابن جرير ,وابن أيب حاتم هاهنا آثاراً عن بعض السلف ,رِض
اهلل عنهم ,أحببنا أن نضب عنها صفحاً لعدم صحتها فال نوردها }.

()2

( )1اْلامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبي ج 19ص 119ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ,ت :عبد املحسن الَتكي ,الطبعة األوىل 1429ـه  2116,م.
( )2تفسري القرآن العظيم لإلمام عامد الدين ابن كثري ج 6ص 424ط دار طيبة  -الرياض ,ت :سامي بن حممد السالمة ,الطبعة الثانية 1421ـه1333 ,م.
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 قال اإلمام ابن حجر العسقالين:
كثري من الـمفرسين ال ينبغي التشاغل
{ ووردت آث ٌار أخرى أخرجها ابن أيب حاتم
ُّ
والطربي ونقلها ٌ
النبي صىل اهلل عليه وسلم هو
هبا ,والذي أوردته منها هو املعتمد ,واحلاصل أن الذي كان يـخفيه ُّ
إخبار اهلل إياه أنا ستصري زوجته })1(.

 قال الشيخ الشنقيطي:
{ ك ُّل هذه الروايات التي تقول أن زينب وقعت يف قلبه عليه الصالة والسالم ال صحة هلا })2(.

 قال الشيخ حميى الدين درويش:
{ وأما ما رووه من أن النبي مر ببيت زيد وهو غائب فرأى زينب فوقع منها يف قلبه َء فقال:
سبحان مقلب القلوب فسمعت زينب التسبيحة فنقلتها إىل زيد فوقع يف قلبه أن يطلقها ! إىل آخر
النبي عنه فقد فنده املحققون من العلامء ,وقال اإلمام أبو بكر ابن العريب:
هذا اهلراء الذي يَتفع ُّ
أنه ال يص ُّح وأن الناقلني له املحتجني به عىل مزاعمهم يف فهم اآلية َل يقدروا مقام النبوة حق
قدره})3(.

( )1فتح الباري بْشح صحيح البخاري لإلمام ابن حجر العسقالين ج 12ص 113ط دار طيبة  -الرياض ,الطبعة األوىل 1426ـه ـ 2111م.
( )2أضواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن للشيخ حممد األمني الشنقيطي ج 6ص 633ط عاَل الفوائد  -مكة ,الطبعة األوىل 1426ـه 2111.م.
( )3إعراب القرآن وبيانه للشيخ حميى الدين درويش ج 3ص 23ط دار ابن كثري  -بريوت ,الطبعة السابعة 1421ـه 1333 .م.
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ثم نقل الشيخ كالماً للقاِض أيب بكر بن العريب وسننقل بعضه أيضا للقارئ الكريم.
 قال القاِض أبو بكر ابن العريب:
{ هذه الروايات ك ُّلها ساقطة األسانيد }.

()1

القرطبي.
ونقل القاِض أبو بكر الرواية الصحيحة التي اعتمدها
ُّ
 قال القاِض:
{ وما وراء هذه الرواية غري معترب  ,فأما قوهلم  :إن النبي صىل اَّلل عليه وسلم رآها فوقعت يف قلبه
اب  ,فكيف تنشأ معه وينشأ معها
فباط ٌل فإنه كان معها يف كل وقت وموضع  ,وَل يكن حينئذ حج ٌ
ويلحظها يف كل ساعة  ,وال تقع يف قلبه إال إذا كان هلا زو ٌج  ,وقد وهبته نفسها  ,وكرهت غريه  ,فلم

َتطر بباله  ,فكيف يتجدد له ه ًوى َل يكن  ,حاشا لذلك القلب الـمطهر من هذه العالقة الفاسدة }.

()2

 قال الدكتور حممد حسني الذهبي:
{ وهي من األباطيل التي يروهيا ابن جرير يف تفسريه وهي كمـا نبهنًا عليه سابقاً دسيس ٌة دسها عىل
الدمشقي يف عص بني أمية}.
اإلسالم يوحنا
ُّ

()3

( )1أحكام القرآن للقاِض أيب بكر ابن العريب ج 3ص 199ط دار بن كثري  -بريوت ,ت :حممد عبد القادر عطا ,الطبعة الثالثة 1424ـه2113 ,م.
( )2أحكام القرآن للقاِض أيب بكر ابن العريب ج 3ص 199ط دار بن كثري  -بريوت ,ت :حممد عبد القادر عطا ,الطبعة الثالثة 1424ـه 2113 ,م.
( )3اإلرسا ئيليات يف التفسري واحلديث للدكتور/حممد حسني الذهبي ص 113ط مكتبة وهبة  -القاهرة ,الطبعة الرابعة 1411ـه1331 ,م.
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 قال الشيخ حممد أبو زهرة:
{ وهذه الرواية إنام هي من وضع أعداء الدين  ,وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم متهم بالكذب ,
والتحديث بالغرائب  ,ورواية املوضوعات  ,وَل يذكر هذا إال املفرسون واإلخباريون املولعون بنقل
كل ما وقع حتت أيدهيم من غ ٍّث أو سمني  ,وَل يوجد َء من ذلك يف كتب احلديث املعتمدة التي عليها

الـمعول عند االختالف  ,والذي جاء يف الصحيح خيالف ذلك  ,وليس فيه هذه الرواية املنكرة}.

()1

 ثانياً :ذكر األسانيد الباطلة هلذه القصة الواهية:
 السند األول أورده اإلمام الطربي يف تفسريه قال:
{ حدثنا بْش ,قال :ثنا يزيد ,قال :ثنا سعيد ,عن قتادة ( :وإذ تقول للذي أنعم اَّلل عليه) وهو زيد
أنعم اهلل عليه باإلسالم(وأنعمت عليه) أعتقه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم(:أمسك عليك
زوجك واتق اَّلل وَتفي يف نفسك ما اَّلل مبديه) قال :وكان خيفي يف نفسه ود أنه طلقها }.

()2

ونحن نرى اآلن الكالم منسوباً لقتادة ,وقتادة يف قوله هذا يعتمد عىل نفس الروايات حمل
استدالل أعداء اإلسالم  ,ونحن كمسلمني نقول أن العالـم إذا قال قوالً يعتمد فيه عىل حديث ما,
وتبني لنا ضعف هذا احلديث فال جيوز أن نأخذ بقول هذا العالـم.

( )1اإلرسائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري للشيخ حممد ابن حممد أبو شهبة ص 323ط مكتبة السنة  -القاهرة ,الطبعة الرابعة 1413ـه.
( )2تفسري الطربي لإلمام حممد ابن جرير الطربي ج 13ص 111ط دار هجر  -القاهرة ,ت :عبد اهلل بن عبد املحسن الَتكي1422 ,ـه2111 ,م.
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باب يف أن اإلسناد من الدين }.
 قال اإلمام مسلم ابن احلجاجٌ { :

()1

وذكر كالماً لعبد اهلل بن املبارك قال{ :اإلسناد من الدين ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء}.
وقال ابن املبارك{ :بيننا وبني القوم القوائم ,يعني األسانيد}.
وقال ابن سريينَ { :ل يكونوا يسألون عن اإلسناد فلام وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر
إىل أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إىل أهل البدع فال يؤخذ حديثهم }.

()2

ربمـا يكون الرجل من أهل السنة وال يؤخذ منه احلديثِ ,لاذا ؟
نقول بسبب ضعفه وسوء حفظه أو اختالطه.
 روى مسلم عن أيب الزناد قال:
{ أدركت يف املدينة مئ ًة كلهم مأمون  ,ال يؤخذ عنهم احلديث ,يقال ليس من أهله }.

()3

 قال الشافعي { :إذا صح احلديث فهو مذهبي }.

()4

فقول العاَل عندنا يستدل عليه وال يستدل به ,وكالم قتادة يفتقر إىل الدليل فال يعول عليه.

( )1صحيح اإلمام مسلم ابن احلجاج النيسابوري ص 3ط دار طيبة  -الرياض ,ت :نظر حممد الفاريايب الطبعة األوىل 1429ـه 2116 ,م.
( )2نفس املرجع السابق.
( )3نفس املرجع السابق.
( )4سري أعالم النبالء لإلمام الذهبي ج 11ص 31ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ,ت :شعيب األرنؤوط ,الطبعة الثالثة1411 ,ـه 1331 ,م.
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ومراسيل قتادة غري مقبولة عندنا يف اإلسالم وقد رصح العلامء هبذا مراراً:
 قال اإلمام بدر الدين الزركش:
{ روى ابن أيب حاتم عن ُيي بن سعيد أنه كان ال يرى إرسال الزهري وقتادة شيئاً ويقول :هو
بمنزلة الريح }.

()1

 قال اإلمام شمس الدين الذهبي:
{ قتادة بن دعامة السدويس هو حج ٌة باإلمجاع إذا بني السمـاع فإنه مدل ٌس معروف بذلك }.

()2

وخالصة ذلك أن صحة السند إىل قتادة ال تعني صحة املتن ألن قتادة أرسله.
 السند الثاين قال الطربي:
حدثني يونس ,قال :أخربنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيد :كان النبي صىل اهلل عليه وسلم قد زوج
زيد بن حارثة زينب بنت جحش ,ابنة عمته ,فخرج رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يوماً يريده
َت من شعر ,فرفعت الريح السَت فانكشف ,وهي يف حجرهتا حارسة ,فوقع إعجاهبا
وعىل الباب س ٌ

( )1النكت عىل مقدمة بن الصالح لإلمام الزركش ج 1ص 113ط أضواء السلف  -الرياض ,ت :د/زين العابدين بال فريج ,الطبعة األوىل,
1413ـه1333 ,م.
( )2سري أعالم النبالء لإلمام الذهبي ج 1ص 291ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ,ت :شعيب األرنؤوط ,الطبعة الثالثة1411 ,ـه1331 ,م.
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يف قلب النبي صىل اهلل عليه وسلم ,فلام وقع ذلك كرهت إىل اآلخر ,فجاء فقال :يا رسول اهلل إين
أريد أن أفارق صاحبتي ,قال :ما ذاك ,أرابك منها َء؟ "قال :ال واهلل ما رابني منها َء يا
رسول اهلل ,وال رأيت إال خريا ً ,فقال له رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :أمسك عليك زوجك
واتق اهلل ,فذلك قول اهلل تعاىل( وإذ تقول للذي أنعم اَّلل عليه وأنعمت عليه أمسك عليك
زوجك واتق اَّلل وَتفي يف نفسك ما اَّلل مبديه ) َتفي يف نفسك إن فارقها تزوجتها }.

()1

علل الرواية:
 العلة األوىل :عبد الرمحن بن زيد بن أسلم :ضعيف احلديث.
 قال اإلمام أبو احلجاج الـمزي :عبد الرمحن بن زيد بن أسلم.
 قال أمحد بن حنبل :ضعيف.
عِل ابن املديني جداً.
 وقال البخاري وأبو حاتم :ضعفه ُّ
 قال أبو داود :أوالد زيد بن أسلم كلهم ضعيف ,وأمثلهم عبد اهلل.
 وقال النسائي :ضعيف.
 وقال أبو زرعة :ضعيف.
بقوي يف احلديث ,كان يف نفسه صاحلاً ويف احلديث واهياً.
 وقال أبو حاتم :ليس
ٍّ

()2

( )1تفسري ا إلمام الطربي ج 13ص 116ط دار هجر  -القاهرة ,ت :عبد اهلل بن عبد املحسن الَتكي ,الطبعة األوىل 1422ـه2111 ,م.
( )2هتذيب الكامل لإلمام أيب احلجاج الـمزي ج 19ص 114ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ,ت:د/بشار عواد ,الطبعة الثانية 1413ـه1333 ,م.
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 العلة الثانية :اإلرسال.
فعبد الرمحن ابن زيد ابن أسلم يروي الرواية مبارش ًة عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو َل
يدركه أصالً.
وهذا يسمى عند العلامء باإلرسال.
واحلديث املرسل من أقسام احلديث الضعيف.
 السند الثالث للرواية:
 قال اإلمام احلاكم يف املستدرك:
{ قال ابن عمر :فحدثني عبد اَّلل بن عامر األسلم ُّي ,عن حممد بن ُييى بن حبان ,قال :جاء رسول اَّلل
صىل اهلل عليه وسلم بيت زيد بن حارثة يطلبه ,وكان زيدٌ إنام يقال له :زيد بن حممد فربام فقده رسول
اَّلل صىل اهلل عليه وسلم الساعة فيقول« :أين زيدٌ؟» فجاء منزله يطلبه فلم جيده فتقوم إليه زينب فتقول
له :هنا يا رسول اَّلل فوىل فيوِّل هيمهم بشء ال يكاد يفهم عنه إال سبحان اَّلل العظيم سبحان اَّلل
مصف القلوب ,فجاء زي ٌد إىل منزله فأخربته امرأ ُه أن رسول اَّلل صىل اهلل عليه وسلم أُى منزله ,فقال
زيدٌ :أال قلت له :يدخل ,قالت :قد عرضت ذلك عليه وأبى قال :فسمعته يقول :شيئًا قالت :سمعته
حني وىل تكلم بكالم ال أفهمه وسمعته يقول« :سبحان اَّلل العظيم سبحان اَّلل مصف القلوب» قال:
فخرج زيدٌ حتى أُى رسول اَّلل صىل اهلل عليه وسلم فقال :يا رسول اَّلل بلغني أنك جئت منزِّل فهال
دخلت بأيب أنت وأمي يا رسول اَّلل لعل زينب أعجبتك فأفارقها ,فيقول رسول اَّلل صىل اهلل عليه
وسلم« :أمسك عليك زوجك» فمـا استطاع زيدٌ إليها سب ًيال بعد ذلك ,ويأِت رسول اَّلل صىل اهلل عليه
وسلم فيخربه فيقول« :أمسك عليك زوجك» فيقول :يا رسول اَّلل إ ًذا أفارقها ,فيقول رسول اَّلل صىل
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اهلل عليه وسلم« :احبس عليك زوجك» ففارقها زيدٌ واعتزهلا وحلت قال :فبينام رسول اَّلل صىل اهلل
عليه وسلم جال ٌس يتحدث مع عائشة رِض اَّلل عنها إذ أخذت رسول اَّلل صىل اهلل عليه وسلم غيم ٌة,
ثم رسي عنه وهو يتبسم وهو يقول« :من يذهب إىل زينب يبْشها أن اَّلل عز وجل زوجنيها من السامء»
وتال رسول اَّلل صىل اهلل عليه وسلم{ :وإذ تقول للذي أنعم اَّلل عليه وأنعمت عليه} [األحزاب]39 :
القصة كلها قالت عائشة رِض اَّلل عنها« :فأخذين ما قرب وما بعد ِلا كان بلغني من مجاهلا وأخرى هي
أعظم األمور وأرشفها ما صنع اَّلل هلا زوجها اَّلل عز وجل من السامء» وقالت عائشة« :هي تفخر علينا
هبذا» قالت عائشة« :فخرجت سلمى خادم رسول اَّلل صىل اهلل عليه وسلم تشتدُّ ,فحدثتها بذلك

احا هلا»}.
فأعطتها أوض ً

()1

علل الرواية:
 العلة األوىل :حممد ابن عمر الواقدي :كذاب.
 قال اإلمام الذهب ُّي:
{ قال أمحد بن حنبل :هو كذاب يقلب األحاديث.
وقال ابن معني :ليس بثقة.
وقال مر ًة :ال يكتب حديثه.
خاري وأبو حاتم :مَتوك.
وقال الب
ُّ
وقال أبو حاتم أيضا والنسائ ُّي :يضع احلديث.
وقال الدارقطن ُّي :فيه ضعف }.

()2

( )1املستدرك عىل الصحيحني لإلمام احلاكم النيسابوري ج 4ص 116ط دار احلرمني  -القاهرة ,الطبعة األوىل 1419ـه1339 ,م.
( )2ميزان االعتدال يف نقد الرجال لإلمام شمس الدين الذهبي ج 6ص 293ط دار الكتب العلمية  -بريوت ,الطبعة األوىل 1416ـه1331 ,م.
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 العلة الثانية :عبد اهلل ابن عامر األسلمي ضعيف احلديث.
العسقالين:
 قال اإلمام ابن حجر
ُّ
{ عبد اهلل ابن عامر األسلمي ,أبو عامر املدين :ضعيف }.

()1

 العلة الثالثة :اإلرسال.
حممد ابن ُييى ابن حبان ثقة ,ولكنه َل يدرك النبي صىل اهلل عليه وسلم.
 قال اإلمام الذهب ُّي:
{ مولده يف سنة سبع وأربعني }.

()2

ومعلوم أن النبي صىل اهلل عليه وسلم تويف يف السنة احلادية عْشة من اهلجرة.
فيكون بني وفاة النبي صىل اهلل عليه وسلم وبني مولد حممد ابن ُييى ابن حبان انقطا ٌع يصل إىل
ست وثالثني سنة!.
إذا فحديثه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم مرسل ,واملرسل من أقسام الضعيف كام بينا من قبل.
فالسند كله ساقط متهالك!.
 قلت (أبو عمر) :وذكر اإلمام حممد ابن جرير هذه الرواية بنفس هذا اإلسناد يف تارخيه
املعروف بتاريخ األمم وامللوك.

()3

ٌ
جمهول ,وهذا يزيده ضعفاً عىل ضعفه.
مع العلم أن شيخ اإلمام الطربي

( )1تقريب التهذيب لإلمام ابن حجر العسقالين ص 211ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ,ت :عادل مرشد ,الطبعة األوىل 1421ـه1333 ,م.
( )2سري أعالم النبالء لإلمام الذهبي ج 1ص 136ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ,ت :شعيب األرنؤوط ,الطبعة الثالثة 1411ـه1331 ,م.
( )3تاريخ األمم وامللوك لإلمام الطربي ج 2ص 162ط دار املعارف  -القاهرة ,ت :حممد أبو الفضل إبراهيم ,الطبعة الثانية 1339ـه1369 ,م.
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 كالم مقاتل ابن سليامن:
النبي صىل اهلل عليه وسلم زينب بنت جحش من زيد فمكثت عنده حينا ,ثم
قال مقاتل { :زوج ُّ
إنه عليه السالم أُى زيدا يوما يطلبه ,فأبص زينب قائمة ,كانت بيضاء مجيلة جسيمة من أُم نساء
قريش ,فهوهيا وقال( :سبحان اهلل مقلب القلوب) ! فسمعت زينب بالتسبيحة فذكرهتا لزيد,
ففطن زيد فقال :يا رسول اهلل ,ائذن ِّل يف طالقها ,فإن فيها كربا ً ,تعظم عِل وتؤذيني بلسانا,
فقال عليه السالم( :أمسك عليك زوجك واتق اهلل) }.

()1

 ترمجة مقاتل ابن سليامن:
 قال اإلمام الدارقطني:
اين يكذب }.
{ مقاتل ابن سيلامن خراس ي

()2

 قال اإلمام الذهب ُّي:
{قال البخار ُّي :مقات ٌل ال َء البتة.
قلت :أي الذهبي :أمجعوا عىل تركه}.

()3

( )1تفسري مقاتل ابن سليامن البلخي ج 3ص 49ط دار الكتب العلمية  -بريوت ,ت :أمحد فريد ,الطبعة األوىل 1424ـه2113 ,م.
( )2الضعفاء واملَتوكني لإلمام الدارقطني ص 231ط املكتب اإلسالمي  -بريوت ,ت :حممد لطفي الصباغ ,الطبعة األوىل 1411ـه1331 ,م.
( )3سري أعالم النبالء لإلمام الذهبي ج 9ص 212ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ,ت :شعيب األرنؤوط ,الطبعة الثالثة 1411ـه1331 ,م.
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 قال اإلمام ابن أيب حاتم:
{ مقاتل بن سليامن البلخي صاحب التفسري واملناكري }.

()1

 قال الدكتور وهبة مصطفى الزحيِل:
{ وأشد قبحاً ما قال مقاتل }.

()2

 وقال اإلمام القرطب ُّي:
يد فأوى إىل فراشه ,قالت زينب :وَل يستطعني زيد ,وما أمتنع منه
{ وروي يف اْلرب أنه :أمسى ز ٌ
غري ما منعه اهلل مني ,فال يقدر عىل .هذه رواية أيب عصمة نوح بن أيب مريم ,رفع احلديث إىل زينب
الروايات :أن زيداً تورم ذلك منه حني أراد أن يقرهبا }.
أنا قالت ذلك .ويف بعض ُّ

()3

وللرد عىل هذا الكالم أقول:
اإلمام القرطبي رمحه اهلل نقل هذا الكالم من كتاب نوادر األصول للحكيم الَتمذي.

()4

ومن ينظر يف هذا الكتاب لن جيد إسناداً واحداً هلذا الكالم الساقط ,ونحن أم ٌة ال تقبل يف دينها

( )1اْلرح والتعديل لإلمام عبد الرمحن ابن أيب حاتم ج 4ق 1ص 314ط دار الكتب العلمية  -بريوت ,الطبعة األوىل 1392ـه1313 ,م.
( )2التفسري املنري للدكتور وهبة الزحيِل ج 22ص 31ط دار الفكر املعارص – دمشق.
( )3اْلامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبي ج 19ص 111ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ,ت :عبد املحسن الَتكي ,الطبعة األوىل 1429ـه  2116,م.
( )4نوادر األصول للحكيم الَتمذي ج 1ص 136ط مكتبة اإلمام البخاري  -القاهرة ,ت :إسامعيل إبراهيم متوِّل  ,الطبعة األوىل 1423ـه  2113,م.
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إال ما صح سنده إىل نبيها عليه الصالة والسالم كام قررنا ذلك يف املقدمة.
وعىل فرض وجود سند متصل هلذه الرواية فهي أيضاً رواية مكذوبة.
اب أرش.
ألن نوح ابن أيب مريم املذكور يف هذه الرواية
شخص كذ ٌ
ٌ
وإليك ما قالت كتب اْلرح والتعديل عن هذا املجرم األفاك الكذاب.
 قال اإلمام أبو احلجاج املزي:
{ وقال البخاري :قال بن املبارك :لوكيع حدثنا شيخ يقال له أبو عصمة كان يضع كام يضع املعىل
بن هالل.
وقال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل :قال أيب :كان أبو عصمة يروي أحاديث مناكري.
وقال أمحد بن سعد :سألت ُييى بن معني عن نوح بن أيب مريم فقال ليس بشء وال يكتب حديثه.
وقال إبراهيم بن يعقوب اْلوزجاين :أبو عصمة نوح بن أيب مريم قاِض مرو يسقط حديثه.
وقال أبو زرعة :ضعيف احلديث.
وقال أبو حاتم ومسلم بن احلجاج وأبو بْش الدواليب والدارقطني :مَتوك احلديث.
وقال البخاري :نوح بن أيب مريم أبو عصمة املروزي قاِض مرو منكر احلديث.
وقال يف موضع آخر :نوح بن أيب مريم ذاهب احلديث جداً.
وقال النسائي :أبو عصمة نوح بن جعونة وقيل نوح بن يزيد بن جعونة وهو نوح بن أيب مريم
قاِض مرو ليس بثقة وال مأمون }.

()1

( )1هتذيب الكامل لإلمام أيب احلجاج املزي ج 31ص 61ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ,ت:د/بشار عواد ,الطبعة الثانية 1413ـه1333 ,م.
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 وقال اإلمام القرطب ُّي:
{ وقيل :إن اهلل بعث رُياً فرفعت السَت وزينب متفضلة يف منزهلا ,فرأى زينب فوقعت يف نفسه,
ووقع يف نفس زينب أنا وقعت يف نفس النبي صىل اَّلل عليه وسلم وذلك ِلا جاء يطلب زيداً,
فأخربته بذلك ,فوقع يف نفس زيد أن يطلقها}.

()1

وهذا الكالم أيضاً ليس له إسنا ٌد إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم.
فهو ليس بشء عند املسلمني عىل اإلطالق.
 ثالثاً :ما هو الصحيح يف هذه الروايات؟
 قال اإلمام القرطب ُّي:
{ روي عن عِل بن احلسني :أن النبي صىل اَّلل عليه وسلم كان قد أوحى اهلل تعاىل إليه أن زيداً
زيد للنبي صىل اَّلل عليه وسلم خلق
يطلق زينب ,وأنه يتزوجها بتزويج اهلل إياها ,فلام تشكى ٌ
زينب ,وأنا ال تطيعه ,وأعلمه أنه يريد طالقها ,قال له رسول اهلل صىل اَّلل عليه وسلم عىل جهة
األدب والوصية( :اتق اهلل يف قولك وأمسك عليك زوجك) وهو يعلم أنه سيفارقها ويتزوجها,
وهذا هو الذي أخفى يف نفسه ,وَل يرد أن يأمره بالطالق ِلا علم أنه سيتزوجها ,وخش رسول اهلل
صىل اَّلل عليه وسلم أن يلحقه قول من الناس يف أن يتزوج زينب بعد زيد ,وهو مواله ,وقد أمره
بطالقها ,فعاتبه اهلل تعاىل عىل هذا القدر من أن خش الناس يف َ قد أباحه اهلل له ,بأن قال":
أمسك" مع علمه بأنه يطلق .وأعلمه أن اهلل أحق باْل شية ,أي يف كل حال .قال علامؤنا رمحة اهلل
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عليهم :وهذا القول أحسن ما قيل يف تأويل هذه اآلية ,وهو الذي عليه أهل التحقيق من املفرسين
والعلامء الراسخني ,كالزهري والقاِض بكر بن العالء القشريي ,والقاِض أيب بكر بن العريب
وغريهم  ,فأما ما روي أن النبي صىل اَّلل عليه وسلم هوي زينب امرأة زيد وربام أطلق بعض
املجان لفظ عشق فهذا إنام يصدر عن جاهل بعصمة النبي صىل اَّلل عليه وسلم عن مثل هذا ,أو
مستخف بحرمته .قال الَتمذي احلكيم يف نوادر األصول ,وأسند إىل عِل بن احلسني قوله :فعِل
بن احلسني جاء هبذا من خزانة العلم جوهرا من اْلواهر ,ودرا من الدرر ,أنه إنام عتب اهلل عليه يف
أنه قد أعلمه أن ستكون هذه من أزواجك ,فكيف قال بعد ذلك لزيد( :أمسك عليك زوجك)
وأخذتك خشية الناس أن يقولوا :تزوج امرأة أبنه ,واهلل أحق أن َتشاه}.

()1

إذاً ,فاإلمام القرطبي ال يرى صحة هذه الروايات التي سلف ذكرها.
أقول ذلك ألبرأ ساحة اإلمام القرطبي من الكالم الذي قاله يف تفسريه من املسائل أن النبي صىل
اهلل عليه وسلم إذا وقع بصه عىل امرأة وجب عىل زوجها طالقها وحل له نكاحها
والقرطبي رمحه اهلل إنام ينقل ذلك فقال (قال ابن العريب :هكذا قال إمام احلرمني ,وقد مىض ما
للعلامء يف قصة زيد من هذا املعنى .احلادي عْش -أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها).
فأين قال اإلمام ابن العريب هذا الكالم ؟

( )1اْلامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبي ج 19ص 113ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ,ت :عبد املحسن الَتكي ,الطبعة األوىل 1429ـه  2116,م.
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 جاء ذلك يف كتاب أحكام القرآن ,قال اإلمام أبو بكر ابن العريب:
{العارش :إذا وقع بصه عىل امرأ ة وجب عىل زوجها طالقها ,وحل له نكاحها.
 قال القاِض :هكذا قال إمام احلرمني ,وقد بينا األمر يف قصة زيد بن حارثة كيف وقع }.

()1

إذاً ف القاِض أبو بكر بن العرب ينقل هذا القول عن إمام احلرمني الفضيل بن عياض !
والسؤال اآلن  ,هل األحاديث التي اتكأ عليها الفضيل بن عياض صحيحة ؟؟
بالطبع ال !
وطاِلا أن الروايات َل تصح يف هذا الباب  ,فقول الفضيل رمحه اهلل غري معترب ,ألنه َل يعتمد عىل
دليل صحيح ,وذلك ألن قول العالـم ال ُيتج به  ,وإنام احلجة يف كتاب اهلل عز وجل وما صح من
سنة سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
فام بالك إذا تعارض اجتهاد العالـم مع كتاب اهلل تبارك وتعاىل أو سنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم
والسنة الصحيحة فقط.
فإن األمر ير ُّد بال خالف إىل الكتاب ُّ
وال خيالف يف ذلك مسلم يؤمن باهلل واليوم اآلخر.
ونحن هنا نرى هذا الكالم يعارض كتاب اهلل وسنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم الصحيحة.

( )1أحكام القرآن للقاِض أيب بكر ابن العريب ج 3ص 133ط دار الكتب العلمية  -بريوت ,ت :حممد عبد القادر الطبعة الثالثة 1424ـه2113 ,م.
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 رابعاً :بطالن القصة بآيات القرآن الكريم:
 اآلية األوىل:
قال اهلل تعاىل خماطباً نبيه حممداً صىل اهلل عليه وسلم { :وإنك لعىل خلق عظيم }.

()1

وصاحب اْللق العظيم ال يصدر منه مثل هذه األفعال الشائنة.
 قال الشيخ السعدي:
ٌ
داخل يف حيز الـمقسم عليه وهو أن النبي حممداً
{ وقوله { :وإنك لعىل خلق عظيم } هذا أيضاً
صىل اهلل عليه وسلم لعىل خلق أي أدب عظيم حيث أدبه ربه ,فكيف ال يكون أكمل اْللق أدباً,
وسريته وما خوطب به يف القرآن من مثل { خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اْلاهلني }.
ومثل { وشاورهم يف األمر } ومثل { ولو كنت فظًّا غليظ القلب النف ُّضوا من حولك } إىل غري
ذلك من اآلداب الرفيعة التي أدب اهلل هبا رسوله مما جعله أكمل الناس أدباً وخلقاً وقد سئلت
عائشة عن خلق النبي صىل اهلل عليه وسلم فقالت { :كان خلقه القرآ ن } وقال هو  ..إنام بعثت
ألمتم مكارم األخالق }.

()2

والنبي صىل اهلل عليه وسلم صاحب اْللق العظيم الذي ال يتخيل حلظ ًة أن يصدر عنه نظرات
اإلعجاب املذكورة يف هذه القصة املكذوبة.
( )1القرآن الكريم  -تنزيل من حكيم محيد  -سورة القلم اآلية.4
( )2أيرس التفاسري للشيخ أيب بكر اْلزائري ج 1ص 419ط مكتبة دار العلوم واحلكم  -املدينة املنورة ,الطبعة الثالثة 1413ـه1339 ,م.
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 اآلية الثانية:
ريا }.
{ لقد كان لكم يف رسول اَّلل أسو ٌة حسن ٌة ملن كان يرجو اَّلل واليوم اآلخر وذكر اَّلل كث ً

()1

لقد أخربنا اهلل تعاىل يف هذه اآلية أن يف نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم أسو ًة وقدو ًة حسن ًة.
 قال اإلمام ابن كثري:
{ هذه اآلية الكريمة أصل كبري يف التأيس برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف أقواله وأفعاله
وأحواله؛ وهلذا أمر الناس بالتأيس بالنبي صىل اهلل عليه وسلم يوم األحزاب ,يف صربه ومصابرته
ومرابطته وجماهدته وانتظاره الفرج من ربه ,عز وجل ,صلوات اهلل وسالمه عليه دائمـا إىل يوم
الدين؛ وهلذا قال تعاىل للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا يف أمرهم يوم األحزاب:
{لقد كان لكم يف رسول اَّلل أسو ٌة حسن ٌة } أي :هال اقتديتم به وتأسيتم بشمـائله؟ وهلذا قال{ :ملن
ريا }.
كان يرجو اَّلل واليوم اآلخر وذكر اَّلل كث ً

()2

وم ن جيعله اهلل قدوة للبْش وأسوة حسنة يستحيل أن يصدر منه فعل كالذي فهمه النصارى من
هذه الروايات املكذوبة وإال فام فائدة التأيس به إذا كانت أخالقه كأخالق أنبياء كتاب النصارى ؟
وهناك الكثري من اآليات القرآنية التي تدل عىل حسن أخالقه وسمو سلوكه عليه الصالة والسالم.

( )1القرآن الكريم  -تنزيل من حكيم محيد  -سورة األحزاب اآلية.21
( )2تفسري القرآن العظيم لإلمام ابن كثري ج 6ص ,331ط دار طيبة  -الرياض ,ت :سامي بن حممد سالمة ,الطبعة الثانية 1421ـه1333 ,م.
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 خامساً :بطالن القصة باألحاديث الصحيحة:
 روى اإلمام أبو داود:
{ عن أبى هريرة قال رسول اَّلل صىل اهلل عليه وسلم :ليس منا من خبب امرأ ًة عىل زوجها أو عب ًدا
عىل سيده }.

()1

 قال الشيخ أبو الطيب العظيم آبادي:
{ من خبب أي خدع وأفسد امرأة عىل زوجها بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأُه أو حماسن أجنبي}.

()2

وهذا يدلك عىل أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان حريصاً دائامً وأبداً عىل إصالح بيوت
املسلمني ,واحلفاظ عليها من االنفصال والفساد ,فهل يقال بعد هذا أنه فعل هذا الفعل ؟!
ائي:
 روى اإلمام النس ُّ
{ عن مصعب بن سعد  ,عن أبيه  ,قال  :لـمـا كان يوم فتح مكة  ,أمن رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم الناس إال أربعة نفر وامرأ ُني  ,وقال  :اقتلوهم وإن وجدمتوهم متعلقني بأستار الكعبة :
عكرمة بن أيب جهل  ,وعبد اهلل بن خطل  ,ومقيس بن صبابة  ,وعبد اهلل بن سعد بن أيب رسح.
فأما عبد اهلل بن خطل فأدرك وهو متعل ٌق بأستار الكعبة  ,فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمـ ٌار ,

( )1سنن اإلمام أيب داود السجستاين ج 3ص ,113ط دار الكتاب العريب  -بريوت ,ت :سامي بن حممد سالمة ,الطبعة الثانية 1421ـه1333 ,م.
( )2عون املعبود رشح سنن أيب داود أليب الطيب العظيم آبادي ج 6ص ,113ط دار الكتب العلمية بريوت ,الطبعة الثانية 1411ـه.
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السوق
فسبق سع ٌ
يد عمـ ًارا  ,وكان أشب الرجلني فقتله  ,وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس يف ُّ
ف  ,فقال أصحاب السفينة ألهل السفينة :
فقتلوه .وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاص ٌ
أخلصوا  ,فإن آلهتكم ال تغني عنكم شيئًا هاهنا  ,فقال عكرمة  :واَّلل لئن َل ينجيني يف البحر إال
اإلخالص ما ينجيني يف الرب غريه  ,اللهم إن لك عه ًدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه  ,أن آِت حمم ًدا
حتى أضع يدي يف يده  ,فألجدنه عف ًّوا كري ًمـا  ,قال  :فجاء فأسلم.
وأما عبد اهلل بن سعد بن أيب رسح فإنه اختبأ عند عثامن  ,فلام دعا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
الناس للبيعة  ,جاء به حتى أوقفه عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم  ,فقال  :يا رسول اهلل  ,بايع عبد
اهلل  ,قال  :فرفع رأسه فنظر إليه ثال ًثا  ,ك ُّل ذلك يأبى فبايعه بعد الثالث  ,ثم أقبل عىل أصحابه ,
يد يقوم إىل هذا حيث رآين كففت يدي عن بيعته فيقتله ؟ قالوا  :وما
فقال  :أما كان فيكم رج ٌل رش ٌ
يدرينا يا رسول اهلل ما يف نفسك  ,أال أومأت إلينا بعينك ؟ قال  :إنه ال ينبغي لنب ٍّي أن تكون له
خائنة أعني }.

()1

ايب:
 قال اإلمام اْلط ُّ
{ هو أن يضمر يف قلبه غري ما يظهره للناس فإذا كف لسانه وأومأ بعينه إىل ذلك فقد خان وقد كان
ظهور تلك اْليانة من قبيل عينه فسميت خائنة األعني }.

()2

( )1سنن اإلمام أيب عبد الرمحن النسائي ج 2ص ,312ط دار الكتب العلمية  -بريوت ,ت :عبد الغفار بنداري  ,سيد كرسوي حسن.
( )2معاَل السنن لإلمام أيب سليامن اْلطايب ج 2ص ,239ط املطبعة العلمية  -حلب ,الطبعة األوىل 1311ـه1332 ,م.
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حممد صىل اهلل عليه وسلم صادق العني والقلب الذي ال َتون عينه وال خيون
قلت :هذا هو نبينا ٌ
قلبه ,حتى وهو نائم بأيب هو وأمي صىل اهلل عليه وسلم ال َتون عينه وال خيون قلبه !!
 روى اإلمام البخاري:
{ عن أيب هريرة رِض اَّلل عنه ,قال :بينا نحن عند رسول اَّلل صىل اهلل عليه وسلم ,إذ قال :بينا أنا
نائ ٌم رأيتني يف اْلنة ,فإذا امرأ ٌة تتوضأ إىل جانب قص فقلت :ملن هذا القص؟ فقالوا :لعمر بن
اْلطاب فذكرت غريته فوليت مدب ًرا  ,فبكى عمر وقال :أعليك أغار يا رسول اَّلل }.

()1

 سادساً :فوائد هذا الزواج املبارك:
 الفائدة األوىل :بيان أن زواج الرجل من مطلقة دعيه مباح.
والدع ُّي هو االبن الـمتبنى ,وسمي بذلك ألنه كان يدعى السم الشخص مثل (زيد بن حممد).
قوله { :فلمـا قىض زي ٌد منها وط ًرا زوجناكها لكي ال يكون عىل املؤمنني حر ٌج يف أزواج أدعيائهم }
احا ألمته ؛ ألنه أخرب أن التزويج كان ملنع احلرج عن األمة يف
اآلية دل ٌيل عىل أن ما أبيح له كان مب ً
مثل ذلك التزويج فلوال أن فعله الـمباح له يقتِض اإلباحة ألمته َل ُيسن التعليل وهذا ظاه ٌر }.

()2

( )1صحيح البخاري لإلمام حممد بن إسامعيل البخاري ص 311ح ,3242ط دار ابن كثري  -بريوت ,الطبعة األوىل 1423ـه2112 ,م .
( )2جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج 11ص ,443ط جممع امللك فهد ,ت :عبد الرمحن حممد قاسم ,الطبعة األوىل 1311ـه1332 ,م.
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 الفائدة الثانية :بيان جواز طالق الرجل للمرأة إذا َل يستطيعا العيش مع بعضهام.
نستفيد كمسلمني من هذه اآلية الكريمة جواز طالق الرجل لزوجته إذا استحالت العْشة بينهمـا,
وهذا من رمحة اهلل بالناس
 الفائدة الثانية :مكافأة زينب بنت جحش لطاعتها هلل ورسوله.
لقد كافأ اهلل عز وجل السيدة زينب بنت جحش رِض اهلل عنها ألنا َل تعارض رسول اهلل صىل
زيد كان عبداً أعتقه رسول اهلل يف
اهلل عليه وسلم لـمـا أشار عليها بالزواج من زيد بن حارثة ,و ٌ
حني كانت هي حرة من عائلة رشيفة ,فكافأها اهلل خريا ً منه أال وهو خري اْللق رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم.
 سادساً :من فمك أدينك:
كثريا ً ما تنفع املقارنة يف علم مقارنة األديان ,ولسوف نعقد مقارنة حقيقية حمايدة بني رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم وبني بعض أنبياء النصارى بحسب كتاهبم الـمسمى مقدساً.
هذه الرواية مع أنا مكذوبة وباطلة وال تصح ,إال أنا عىل فرض صحتها ,فإن غاية ما فيها أنا
تقول أن النبي صىل اهلل عليه وسلم اشتهى زينب !!
أما يف كتاب النصارى فإنه يقول أن نبي اهلل داود اشتهى امرأة متزوجة بعد أن رآها عارية وهي
تستحم فأمر جنوده فأُوا هبا فاغتصبها وفعل هبا الفاحشة وِلا حبلت منه املرأة حاول حث زوجها
عىل مجاعها ,وِلا رفض الزوج ,قتله داود حتى ال يفتضح أمره بني الناس !!
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 جاء يف كتاب النصارى:
{ وأما داود فأقام يف أورشليم .وكان يف وقت املساء أن داود قام عن رسيره ومتشى عىل سطح ب ي ت
امللك ,فرأ ى من عىل السطح امرأ ًة تستح ُّم .وكانت املرأ ة مجيلة املنظر جد ًا .فأرسل داود وسأ ل
عن املرأ ة ,فقال واح ٌد « :أليست هذه بثشبع بنت أليعام امرأ ة أوريا احلثي؟» فأرسل داو د ر س ً
ال
وأخذها ,فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهر ٌة من طمثها .ثم رجعت إىل بيتها .وحب ل ت
املرأ ة ,فأرسلت وأخربت داود وقالت« :إين حبىل» .فأرسل داود إىل يوآب يقول« :أرسل إِّل أوريا
احلثي...وقال داود ألوريا« :انزل إىل بيتك واغسل رجليك» .فخرج أوريا من بيت امللك ...ونام
أوريا عىل باب بيت امللك مع مجيع عبيد سيده وَل ينز ل إىل بيته .فقالوا لداودَ« :ل ينزل أوريا إ ىل
بيته» .فقال داود ألوريا « :أما جئت من السفر؟ فلامذا َل تنزل إىل بيتك؟ » فقال أوريا لداو د « :إن
التابوت وإرسا ئيل وهيوذا ساكنون يف اْليام ,وسيدي يوآب وعبيـد سـيدي نـازلون عـىل وجـه
الصحراء ,وأنا آِت إىل بيتي آلكل وأرشب وأضطجع مع امرأ ِت! وحياتك وحياة نفسك ال أفع ل
هذا األمر» .فقال داود ألوريا« :أقم هنا اليوم أيضاً ,وغد ًا أطلقك» .فأقام أوريا يف أورشليم ذ ل ك
اليوم وغده .ودعاه داود فأكل أمامه ورشب وأسكره .وخرج عند املساء ليضطجع يف مضجعه م ع
عبيد سيده ,وإىل بيته َل ينزل .ويف الصباح كتب داود مكتوباً إىل يوآب وأرسله بيد أوريا .وكت ب يف
املكتوب يقول« :اجعلوا أوريا يف وجه احلرب الشديدة ,وارجعوا من ورائه فيضب ويموت».
وكان يف حم ارصة يوآب املدينة أنه جعل أوريا يف املوضع الذي علم أن رجال البأس فيه .فخر ج
رجال املدينة وحاربوا يوآب...ومات أوريا احلث ُّي أيض ًا.
النبي داود بموت أوريا هل حزن عليه؟ هل أصابه الغضب ؟ هل استشعر جريمته؟
وبعد علم ُّ
يكمل الكتاب قائالً :فقال داود للرسول « :هكذا تقول ليوآب :ال يسؤ يف عينيك هذا األمر ,ألن
السيف يأكل هذا وذاك  ...فلمـ ا سمعت امرأ ة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها.
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فهل رحم النبي داود املرأة ؟ هل أحس بجريمته الشنعاء ؟ هل حاك يف ضمريه َء ؟
يكمل الكتاب قائالً :وِلا مضت املناحة أرسل داود وضمها إىل بيته ,وصارت له امرأ ًة وولدت ل ه
ابن ًا .وأما األمر الذي فعله داو د فقبح يف عيني الرب }.

()1

فامذا فعل النصارى ؟؟
كفروا بالنبي الذي َل يشته املرأة وَل يزن هبا وآمنوا بالنبي الفاسق الزاين القاتل بحسب كتاهبم !!
ب رصا ح عىل نبي
ال يفوتني يف هذا املقام أن أنبه أن ما جاء يف كتب هؤالء القوم كف ٌر بواح وكذ ٌ
اهلل داود عليه السالم وعىل غريه من أنبياء اهلل صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني.
الشاهد يف القصة أن النصارى يصدقون نصوص كتاهبم ,فهي حجة عليهم.
هل هذا هو الكتاب الذي تريدوننا أن نؤمن به ؟ هل هذا هو النبي الذي تريدوننا أن نؤمن به ؟
إليك بعض ما قاله علامء النصارى يف وصفهم لفعلة داود بحسب كتاهبم:
 يقول القس وليم مارش:
{ وهذا ظلم ودناءة ظلم ألنه أمر بقتله وَل يْش إىل العلة أو الذنب ,وكان قتله بحيلة وخدعة
ودناءة ألنه أرسل املكتوب بيده }.

()2

( )1كتاب النصارى – العهد القديم سفر صموئيل الثاين أصحاح 11
( )2السنن القويم يف تفسري أسفار العهد القديم ج 4ص , 132ط جممع الكنائس يف الْشق األدنى
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هذا ما سطرته يد العبد الفقري أيب عمر.
وأسأل اهلل أن تعاىل أن جيعلها نجا ًة و قربى بني يديه سبحانه وتعاىل يوم القيامة ,أللقاه هبا يف هذا
اليوم  ,وأقول للنبي صىل اهلل عليه وسلم عىل احلوض فعلتها لنصتك يا سيدي يا رسول اهلل.
فام كان فيها من توفيق فمن اهلل وحده ال رشيك له ,وما كان فيها من زلل أو تقصري أو خطأ فمني
ومن الشيطان ,وريب جل جالله ورسوله صىل اهلل عليه وسلم منها براء.
فاللهم تقبلها واجعلها خالصة لوجهك الكريم ,,

تمت بحمد اهلل

كتبه أبو عمر الباحث
غفر اهلل له ولوالديه
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