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 ملخص البحث

 

إىل دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا      البحث:يهدف هذا 

الواردة يف شةةةةةةةةزي ب ان ب حش وحال تالف  ا      

يف أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق ه بأ ك م  أ    ل         وز     

 ال قين  مق صد ا      د  ته .

 إ ضةةةةةةةةةةةةة ال مدا تح سةةةةةةةةةةةةةش د    ا      

الق آبيةةةةة  مم  ةةةةةي مو ار ةةةةة د ةةةةة   ال  ا ةةةةة        

الصةةةةةةاليال   الضةةةةةةةي    انوصةةةةةةو  م  وي ي صةةةةةةور 

 موصةةةو    ا     مو أسةةةق ه الحأ   ال ح سةةةش ون

 الح سةةةةةن  انحاةةةةةوا  ار     ال  الي ي   الد      

الةقد    اخُلالقي  مم بظ ئ ه  يف الاةةور  انواصةةم  

 ار  ا يف الق آي ال   م.

 ي    ي لةالم مق صةد ا     أ    ق   

يف ت تيح ال  ا    الواردة يف أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق ه الحأ  م  

 بي  ار    م  دفم  إ ضةةةةة ال الة    اخل ا مو انة

م    م في  وةض ان اةةةةةةةةةةةةةةة  و مو الوهم يف وةض 

الد   م  تق     صةةةةة ئيب الح  صةةةةةال  ا   الي  

 سةةالمم  وي ي مق صةةد الحاةةن  أهدي    د  ت م مو 

    انق صةةةةةةةةةةةةةد الآل دلال  اليه  ا     الواردة يف 

باةةةةةةن ال قين  أ   م م فدحه  م  ت ي ل  صةةةةةةييب 

ا   الي   سةةةةةةةةةةةةةةالمم وةض ار     و لح  صةةةةةةةةةةةةةةال  

 وةضةةةةةةه  ل فم اه ن  ح  صةةةةةةال  ا   الي   سةةةةةةالم 

  و انؤمحن فيد   أويح كمم  محه  م  ت ي ل ق      

وةض الد    الةقالي  يف سةةةةةةةةةةةةةةةةي   ا     ت   

الق آبي م    ظ  قو  ا و ي الصةةةةةةالقنم  أباةةةةةة ه 

 الح س  شةووهم   ق ئالهمم  غ   ل .

 

 
 
 

 

 
 

 مقاصد اآليات الواردة يف زاوج زينب بنت جحش
 الله عنها يرض

 )عرض وتحليل(

(The purposes of the verses which refer to the marriage of Zainab bint 

Jahsh, may God be pleased with her - presentation and analysis) 

 



 
Abstract 

 (The purposes of the verses 

which refer to the marriage of 

Zainab bint Jahsh, may God be 

pleased with her - presentation and 

analysis) 

This research aims: to study 

the verses descent in respect of the 

marriage of Zainab bint Jahsh and the 

difference in the reasons for its 

descent, the effect of this and its 

relationship to the provisions of 

adoption and the purposes and 

indications of the verses. 

And clarify the extent of the 

connotations of the verses of the 

Qur’an with each of the authentic, 

weak and established hadiths and 

narrations, and illustrate the images 

of proportionality between the topics 

of the verses from circumstances of 

revelation " Asbāb al-nuzūl and the 

abrogator and the abrogated and the 

mandatory provisions and valued and 

moral connotations with their 

analogues in the Surah and other 

places in the Holy Quran. 

Where the science of the 

purposes of the verses had a great 

impact in weighting the narratives 

contained in the circumstances of 

revelation, and clarifying the general 

and special meanings and rulings, 

and correcting what some of the 

interpreters misread in some of the 

indications, and showing of the 

characteristics of the Prophet, peace 

be upon him, and clarifying the 

purposes of abrogation and its 

importance and significance, through 

the purposes indicated in the verses 

which refer to the adoption and its 

provisions, some of which came to 

allocate some provisions to the 

Prophet, peace and blessings be upon 

him, and some to spare the 

embarrassment from him, peace and 

blessings of God be upon him, and 

the believers in what is permitted to 

them, including what came to assert 

some mental significance in the 

context of Quranic protests, and 

memorize the rights of the biological 

fathers, the lineages of people, their 

nations and tribes, and more 

. 
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 مقدم 

احلمد هلل الذي ال إله إال هو، خلق اإلنسان علمه البيان، أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، 

والصالة والسالم علي حممد األمني، أزكى الناس ٌخلقا وأطهرهم سرية وأحسنهم أدبا، وعلى آله 

 وأزواجه أمهات املؤمنني، وعلى أصحابه والتابعني.

 وبعد:

أبواب الشريعة وأوسعها، وعليه مدار النصوص ومعانيها،  فإن علم املقاصد على العموم من أعظم

وبه تتكشف غاياتها وأحكامها، ومقاصد القرآن الكريم أعلى هذه املقاصد الشرعية شأنًا وأعالها 

رتبة، فعلى مقاصده تبين األحكام ويف ضوئه تفهم املعاني والدالالت والغايات، وشغفا من الباحثة وحبا 

سلم، وأزواجه أمهات املؤمنني وآله الطاهرين، وذبا وذودا عن عرضه الطاهر، حملمد صلى اهلل عليه و

وبـَِمن ٍّ من اهلل وفضل أحببت أن أدرس مقاصد اآليات اليت وردت يف شأن زواجه صلى اهلل عليه وسلم 

بزينب بنت جحش رضي اهلل عنها، وما كان يف ذلك الزواج وما دار حوله من شبهات، وما كان يف 

واردة يف شأنه من املقاصد العظيمة والفوائد اجلليلة، كنسخ التبين بني اآلباء واألدعياء ومحاية اآليات ال

األعراض واألنساب، وحفظ حقوق اآلباء، وما يلحق بذلك من األحكام اخلاصة بالنيب صلى اهلل عليه 

ذا البحث الذي وسلم من املقاصد العقدية والتكاليف اخلاصة والعامة، فحاولت دراسة ذلك من خالل ه

 .(موضوعية)دراسة رضي اهلل عنها  مقاصد اآليات الواردة يف زاوج زينب بنت جحش) أمسيته:

 : أسق ه ا  ي ره أهدي  القال 

 ودواعي اختياره لألسباب اآلتية:تكمن أهمية هذا البحث 

علم املقاصد الشرعية أو  –أنه داخل ضمن البحوث املتعلقة مبقاصد اآليات القرآنية، وهذا العلم  -1

له تعلق كبري بفهم معاني اآليات القرآنية ودالالتها املعنوية واحلكمية والبالغية  -مقاصد القرآن

 واللغوية. 
أن التصنيف يف التفسري املوضوعي املهتم مبقاصد القرآن الكريم وآياته قليل جدا، فأحببت  -2

 لكتابة والبحث العلمي فيه ألهميته.املشاركة بهذه البحث يف هذا اجملال بقصد إثراء ا
أن هناك كثري من الشبهات اليت أثريت حول زواج زينب رضي اهلل عنها بزيد بن حارثة وطالقها  -3

 منه، ثم زواجها بالنيب صلى اهلل عليه وسلم.
تنوع أسباب النزول يف اآليات الواردة يف شأن زينب بنت جحش، وتكامل معاني أسباب النزول  -4

 نظائرها يف املواضع املختلفة من سورة األحزاب ويف غريها من املواضع يف القرآن الكريم.وتناسبها مع 
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 أهدا  القال : 

 يهدف هذا البحث إىل:

بيان وإيضاح االختالف يف سبب نزول اآليات الواردة يف شأن طالق زينب بنت جحش من زيد بن  -1

فيه بعض املفسرين من اللبس، من خالل حارثة وزواجها بالنيب صلى اهلل عليه وسلم وكشف ما وقع 

 مقاصد اآليات وتناسب معانيها وأسباب نزوهلا.
 .دراسة املقاصد العامة واخلاصة لآليات وبيان صورها ودالالتها التكليفية اخلاصة والعامة -2
إيضاح مقاصد الناسخ من اآليات الواردة يف هذه اآليات، وبني صورها وأقسامها ودالالتها العامة  -3

 صة.واخلا
 مش ال  القال :

أساس مشكلة هذا البحث تكمن يف اختالف املفسرين يف أسباب نزول اآليات الواردة يف زوج 

زينب بالنيب صلى اهلل عليه وسلم وما أثري حول هذه اآليات من الشبهات، وميكن إبراز مشكلة البحث 

يات الواردة يف شأن زينب بنت من خالل السؤال الرئيس اآلتي: ما ُمبتنى االختالف يف أسباب نزول يف اآل

 جحش عند املفسرين، وما أثر هذا االختالف وعالقته يف أحكام التبين ومقاصد اآليات ودالالتها؟

 ويتفرع من هذا السؤال ويتداخل معه أسئلة فرعيه أخرى، منها:  

 ما مدى تناسب دالالت اآليات القرآنية مع كل من األحاديث والروايات الصحيحة والضعيفة -1

 واملوضوعة.
ما قيمة التناسب املوضوعي بني مقاصد اآليات واألحاديث الصحيحة وأثر ذلك على صور النسخ  -2

 ومقاصده وصوره.
كيف تناسبت موضوعات السورة من أسباب النزول والناسخ واملنسوخ واألحكام التكليفية  -3

 لقرآن الكريم.والدالالت العقدية واخُللقية مع نظائرها يف السور واملواضع األخرى يف ا
 

 محهج القال :  

اتبعت الباحثة املنهج الوصفي والتحليلي، فقامت جبمع اآليات الواردة يف شأن زواج زينب بنت جحش 

رضي اهلل عنها ودراسة مقاصدها املتعلقة بأسباب النزول والتكاليف الشرعية والدالالت األصولية 

 العقدية واألخالقية وغريها.

 الدراس   الا وق :  

هناك بعض الدراسات اليت وقعت بني يدي الباحثة مما له تعلق بعلم مقاصد القرآن والتأليف 

فتح البيان يف مقاصد القرآن، ككتاب  فيه، وهي إما مؤلفات جمملة داخلة يف مؤلفات كتب التفسري،

شبكة وإما دراسات حبثية مقتضبة، ومقاالت على ال (هـ1307)ت: الِقنَّوجي، الطيب حممد صديق يبأل
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، وستقتصر الدراسة على ذكر الدراسة البحثية اليت استطاعت الباحثة -اإلنرتنت–املعلوماتية العاملية 

 احلصول عليها فقط، وهي:
 (، وهي ورقة حبثية مقدمة من التفسري املقاصدي لسور القرآن الكريم )يف ظالل القرآن أمنوذجا

قبل الدكتور/ وصفي عاشور أبو زيد، قدمها إىل جامعة األمري عبد القادر، للعلوم اإلسالمية، جبمهورية 

اجلزائر، يف مؤمترها الدولي بعنوان: )فهم القرآن بني النص والواقع، الذي نظمته كلية أصول الدين 

 .م2013ديسمرب  6-4يف 
اسة وتعريف التفسري املقاصدي للقرآن الكريم، وأنواعه وعالقته وقد تركز البحث على در

بالتفسري، ومقاصده، مع دراسات تطبيقية ملواضع متفرقة من تفسري ظالل القرآن، لسيد قطب، وقد 

 حصر الباحث دراسته مبا جاء من املقاصد العامة واخلاصة يف تفسري الظالل.

ملقاصد العامة واخلاصة املتعلقة بأسباب النزول يف حني أن دراسيت هلذا املوضوع قد تناولت ا

وتناسب اآليات ودالالتها الرتجيحية ومقاصدها التكليفية وكذلك بيان بعض صور ومقاصد اآليات 

وعالقتها بالناسخ واملنسوخ، من خالل اآليات الواردة يف زواج النيب صلى اهلل عليه وسلم بزينب بنت 

 جحش رضي اهلل عنها.

  ط  القال :

 :قسم البحث إىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتةين

 املبحث األول: أسباب نزول اآليات ودالالت تناسبها مع احملاور العامة يف سورة األحزاب، وفيه مطلبان:

 الواردة يف قصة زواج زينب بنت جحش رضي اهلل عنها.أسباب نزول اآليات  املطلب األول:

 .السورة ودالالتها الرتجيحية تناسب اآليات مع غريها يف املطلب الثاني:
 :مطلباناملبحث الثاني: مقاصد اآليات وحماورها العامة، وفيه 

 .مقاصد اآليات اإلميانية املطلب األول:
 مقاصد اآليات التكليفية، وفيه فرعان: املطلب الثاني:

 .الدالالت واملقاصد التكليفية للنيب صلى اهلل عليه وسلم الفرع األول:
 .الدالالت واملقاصد التكليفية لعامة املؤمنني ومن يف حكمهم الفرع الثاني:

 النواسخ يف اآلايت الواردة يف شأن زينب ومقاصدها، وفيه مطلبان: املبحث الثالث:
 أنواع النسخ املذكور يف اآليات ونظائره يف القرآن. املطلب األول:

 مقاصد النسخ ودالالته. املطلب الثاني:
 اخلامتة:

 النتائج والتوصيات:وتشمل: 
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 انقال  ار  : أسق ه بأ   ا      د    تح سقه  مم احمل  ر الة م  يف سورة ار أاهم  في  مطالق ي:

 :الواردة يف  ص  ب ان ب حش وحال تالف رصي ا   حه انطالش ار  : أسق ه بأ   ا     

 خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل چ نزلت اآليات يف قوله تعاىل: 
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جهين ىن من
 ىتنت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ

 ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت

بنت  يف شأن زواج النيب صلى اهلل عليه وسلم بزينب، ]40 –36األحزاب:[ چ من زن رن مم اميل

بعد أن كانت حتت زيد بن حارثة رضي اهلل عنه موىل رسول اهلل صلى اهلل عليه  رضي اهلل عنها جحش

 .(1)وسلم وابنه باالدعاء قبل نسخ التبين والتوارث
وقد تعددت الروايات الواردة يف أسباب نزول هذه اآليات فمنها ما تعلق نزوله برفض زينب بنت    

 (2)بن حارثة؛ ألنها كانت من سادة قريش وأشرافهاجحش رضي اهلل عنها وأخيها عبد اهلل الزواج بزيد 
وقع يف األسر وهو غالم، وبيع يف سوق وكان زيد رضي اهلل عنه موىل للنيب صلى اهلل عليه وسلم، 

قدم أبوه حارثة وملا صلى اهلل عليه وسلم،  للنيبعكاظ فاشرتاه حكيم بن حزام لعمته خدجية فوهبته 

صلى اهلل عليه وسلم بني املكوث عنده، أو الرجوع مع والده  النيبوعمه كعب مكة لفدائه، خيٍّره 

  :حتى نزلت، (3)صلى اهلل عليه وسلم فكان يدعى زيد بن حممد النيبوعمه، فاختار البقاء عند 

، ]٥األحزاب:[َّ ييىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام يل ُّ 

 خك حك جك مق حقمف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خضچ  وقوله تعاىل:

 .(4)]٤٠األحزاب:[ چ لك

                                                           

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض هـ(، 224أبو عبيد الهروي، القاسم بن ساّلم بن عبد هللا)ت: (1)
 (.228م: )ص:1997، 2الرشد، الرياض، ط ة، تحقيق: محمد بن صالح المديفر، الناشر: مكتبوالسنن

، االستيعاب في معرفة األصحابهـ(، 463ينظر: ابن عبد البر، يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر النمري)ت: (2)
 (.1852-4/1849م: )1992، 1تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار الجيل، بيروت، ط

(. والعسقالني، أحمد بن علي بن محمد بن 547-542 /2ينظر: ابن عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب: ) (3)
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى  اإلصابة في تمييز الصحابة،هـ(، 852أحمد بن حجر، أبو الفضل، العسقالني)ت:

 (.498-2/494هـ: )1415، 1ط محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت،

، تحقيق: أسباب نزول القرآنهـ(، 468ينظر: الواحدي، علي بن أحمد بن محمد بن علي، أبو الحسن، النيسابوري)ت:  (4)
(، والسيوطي، عبد 352م: )1992 -هـ 1412، 2عصام بن عبد المحسن الحميدان، الناشر: دار اإلصالح، الدمام، ط
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ومنها ما تعلق سبب نزوله بقضية طالق زيد بن حارثة لزينب وزواجها بالنيب صلى اهلل عليه وسلم 

وميكن سرد أسباب نزول هذه اآليات بناء على ذلك من خالل ، (5)وما أثري حول هذه القضية من األقاويل

 الفقرات اآلتية: 

 خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلچ  أوال: سبب نزول قوله تعاىل:

 .]٣٦األحزاب:[ چ ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جهين ىن من

يف تزويج النيب صلى اهلل عليه وسلم لزينب بنت جحش رضي  :إحداها ويف سبب نزوهلا رويتان،

   .(6)اهلل عنها بزيد بن حارثة رضي اهلل عنهم، وهو الراجح عند كثري من املفسرين
وكانت من أوٍّل من هاجر من النساء،  ،أبي معيطأنها نزلت يف أم كلثوم بنت عقبة بن  :والرواية األخرى

فوهبت نفسها للنيب صلى اهلل عليه وسلم، فزوجها زيد بن حارثة؛ فسخطت هي وأخوها وقاال: إمنا أردنا 

وهذه اآلية وإن نزلت يف سبب خاص، ، (7)ت اآليةقال: فنزل ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فزوٍّجنا عبده

 .(8) خبصوص السببفإن العربة بعموم اللفظ ال
وذلك أنه إذا حكم اهلل  ؛فهذه اآلية عامة يف مجيع األمور": -رمحه اهلل- قال ابن كثري    

ورسوله بشيء، فليس ألحد خمالفته، وال اختيار ألحد هاهنا، وال رأي، وال قول، كما قال تبارك 

 جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ُّ  :وتعاىل

                                                           

، ضبطه وصححه: أحمد عبد الشافي، لباب النقول في أسباب النزولهـ( 911لدين)ت:الرحمن بن أبي بكر، جالل ا
 (.159لبنان: )ص: –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 (.352ينظر: الواحدي، أسباب نزول القرآن: ) (5)
، تحقيق: أحمد القرآنجامع البيان في تأويل هـ(، 310ينظر: الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، أبو جعفر)ت: (6)

(، وابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن 271 /20م: )2000 -هـ 1420، 1محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط
، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار الكتاب زاد المسير في علم التفسيرو هـ(، 597محمد، جمال الدين أبو الفرج)ت:

 (.159(، والسيوطي، لباب النقول في أسباب النزول: )ص:3/448)هـ: 1422، 1العربي، بيروت، ط
 (.352ينظر: الواحدي، أسباب نزول القرآن: ) (6)
، راجع أصوله أحكام القرآنهـ(، 543ينظر: ابن العربي، محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي، المعافري، المالكي)ت: (7)

م: 2003 -هـ 1424، 3لبنان، ط –وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
 (.159(، والسيوطي، لباب النقول في أسباب النزول: )ص:573 /3)
، تحقيق: محمد أبو وم القرآناإلتقان في علهـ(، 911ينظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين)ت: (8)

 (.113-1/110م: )1974 -هـ1394الفضل إبراهيم، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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وسيأتي بيان مقاصد هذه اآلية يف املبحث الثاني ، (9)"]٦٥النساء:[َّ  حف جف مغ جغ مع

 بإذن اهلل.

 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذچ  ثانيا: سبب نزول قوله تعاىل:
 نث مث  زث رث يت ىتنت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

چ  من زن رن مم اميل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

 .]٣٧األحزاب:[
 وجهني:الروايات الواردة يف سبب نزول هذه اآلية على 

من حيث إمجاع املفسرين على أن سبب نزوهلا يف شأن طالق زينب بنت جحش  الوجه األول: 

 .(10)رضي اهلل عنها وزواجها بالنيب صلى اهلل عليه وسلم، وهذا الوجه متفق عليه عند مجهور املفسرين
 :من حيث صحة الروايات الواردة يف زواج زينب رضي اهلل عنها وضعفها والوجه الثاني: 
فأما الروايات الصحيحة فمدارها حول قضية الطالق باعتبار الفوارق الطبقية بني زينب بنت  

جحش وزيد بن حارثة رضي اهلل عنهما مجيعا، وما كان عالقا يف نفوس بعض الصحابة مما ألفوه من 

 .(11)تدرجيياالتمايز الطبقي وبعض الصفات اليت ورثوها من حياتهم يف اجلاهلية، واليت عاجلها اإلسالم 
وأما الروايات اجملمع على ضعفها فمدارها اهلمز واللمز يف أخالق النيب صلى اهلل عليه وسلم 

وعرضه ودعاوى تعلقه بزينب وحبه هلا ونظره إليها وهي ما زالت حتت زيد بن حارثة، وهذه الروايات 

احلافظ ابن مبسوطة يف التفاسري املأثورة ومبسوط الرد عليها يف أكثر التفاسري وكتب احلديث، قال 

: "ووردت آثار أخرى بعد سرد ما ورد يف قصة طالق زينب وزواجها بالنيب صلى اهلل عليه وسلمحجر 

                                                           
، تحقيق: سامي بن محمد سالمة، تفسير القرآن العظيمهـ(، 774ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير، أبو الفداء)ت: (9)

 (.423 /6م: )1999 -هـ 1420، 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
لباب النقول (، والسيوطي، 352: )أسباب نزول القرآن(، والواحدي، 573 /3: )أحكام القرآنينظر: ابن العربي،  (10)

 (.159: )ص:في أسباب النزول
، ُمْقبُل بُن َهاِدي بِن ُمْقِبلِ  (11) ، الناشر: النزولالصحيح المسند من أسباب هـ(، 1422الَهْمَداني)ت:، ينظر: الوادِعيُّ

(، والُقَصيِّر، د/ أحمد بن عبد العزيز بن ُمْقِرن، 169-168م: )ص:1987 -هـ1408، 4مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط
)َعْرٌض َوِدراَسٌة(، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، السعودية، األحادْيُث الُمْشِكَلُة الواردُة في تفسير القرآِن الكريم

  (.718-709ـ: )ص:ه1430، 1ط
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بن أبي حامت والطربي ونقلها كثري من املفسرين ال ينبغي التشاغل بها والذي أوردته منها هو اأخرجها 

 .(12)"املعتمد
  مو ال  ا    الصاليال  الدال   ال   ل :

جاء زيد بن حارثة يشكو زينب إىل النيب صلى اهلل "رضي اهلل عنه أنه قال:  عن أنس ما روي

 يئ ىئچ  :فنزلت ،عليه وسلم، فكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: أمسك عليك زوجك

 .(13)"چ  ىتنت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب

نزلت يف شأن زينب  چ رب يئ ىئچ  البخاري عن أنس رضي اهلل عنه "إن هذه اآلية وما رواه

 .(14)"بنت جحش وزيد بن حارثة
وأما الروايات الضعيفة واجملمع على ردها وعدم قبوهلا، إما لعلل يف أسانيدها، أو علل يف 

يف رده هلذه الروايات: "إن أحًدا ال ينبغي أن يذكر نبيا صلى اهلل  متونها، فقد قال ابن العربي مستطردا

عليه وسلم إال مبا ذكره اهلل، ال يزيد عليه؛ فإن أخبارهم مروية، وأحاديثهم منقولة بزيادات توالها أحد 

رجلني إما غيب عن مقدارهم، وإما بدعي ال رأي له يف برهم ووقارهم فيدس حتت املقال املطلق الدواهي، 

                                                           

، الناشر: دار المعرفة، فتح الباري شرح صحيح البخاري أبو الفضل، الشافعي،  ،العسقالني، أحمد بن علي بن حجر (12)
بيروت، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، 

 (. 8/524ه: )1379العزيز بن عبد هللا بن باز، عليه تعليقات العالمة: عبد 
أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وقال حديث حسن صحيح، ينظر: ابن حنبل، أحمد بن محمد بن  (13)

 -، تحقيق: شعيب األرنؤوط مسند اإلمام أحمد بن حنبلهـ(، 241حنبل بن هالل بن أسد، أبو عبد هللا، الشيباني)ت:
م: 2001 -هـ 1421، 1عبد هللا بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط /شد، وآخرون، إشراف: دعادل مر 

الجامع الكبير)سنن هـ(، 279(، والترمذي، محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى)ت:492 /19)
(، وصححه األلباني 207 /5م: )1998، بيروت، ، تحقيق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب اإلسالميالترمذي(

التعليقات الحسان على صحيح هـ( 1420في التعليقات الحسان: ينظر: األلباني، محمد ناصر الدين، أبو عبد الرحمن)ت:
، مؤلف األصل: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظه

هـ( ترتيب: األمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد هللا، عالء 354التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي)ت: بن َمْعبَد، 
م: 2003 -هـ 1424، 1السعودية، ط -هـ( الناشر: دار باوزير للنشر والتوزيع، جدة 739الدين الفارسي الحنفي)ت:

(10/150.) 
ن، باب: )وتخفي في نفسك ما هللا مبديه وتخشى الناس وهللا أحق أن أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآ (14)

صحيح البخاري)الجامع المسند الصحيح المختصر تخشاه(، ينظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، أبو عبد هللا، الجعفي، 
ر: دار طوق ، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشمن أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه(

 (.4787( رقم )6/117هـ: )1422، 1النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، ط
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وال يراعي األدلة وال النواهي.... وهذه الروايات كلها ساقطة األسانيد، إمنا صحيح ما روي عن عائشة 

 ٰذ چ أنها قالت: "لو كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كامتا من الوحي شيئا لكتم هذه اآلية:

 .(16)"يعين: بالعتق، ]٣٧األحزاب:[ چ ِّ ُّ چ يعين: باإلسالم، (15) چ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئچ  وقال ابن كثري: "قال تعاىل:

ذكر ابن جرير، وابن أبي حامت هاهنا آثارا عن بعض السلف، رضي اهلل عنهم، ، ]٣٧األحزاب:[چنت

وقد روى اإلمام أمحد هاهنا أيضا حديثا، من ، نها صفحا لعدم صحتها فال نوردهاع أحببنا أن نضرب

 .(17)"أنس فيه غرابة تركنا سياقه أيضا رواية محاد بن زيد، عن ثابت، عن
واحلاصل أن الذي كان خيفيه النيب صلى اهلل عليه وسلم هو إخبار اهلل سبحانه وتعاىل له إياه 

أنها ستصري زوجه، والذي كان حيمله على إخفاء ذلك خشية أن يقول الناس تزوج امرأة ابنه واستحياؤه 

ية عليه من أحكام التبين بأمر ال أبلغ يف اإلبطال منه، وهو منهم، وأراد اهلل إبطال ما كان أهل اجلاهل

املسلمني ليكون أدعى لقبوهلم، وليس ما تناقلت  تزوجيه بامرأة الذي يدعى ابًنا له، ووقوع ذلك من إمام

الروايات من أنه نظر إليها فأعجبته، فإنه صلى اهلل عليه وسلم كان يعرفها قبل ذلك وناهيك أنه صلى 

وسلم هو الذي خطبها لزيد بنفسه ورضيه هلا حني رفضته هي وأخوها، فكيف يزوجه إياها اهلل عليه 

 .(18)ثم يعجب بها وتتوق نفسه إليها وهي زوجة غريه
ومما سبق يتبني خطأ من اعتمد على هذه الروايات الضعيفة واملردودة يف تفسري هذه اآليات  

 .(19)ولذلك أعرضت عن ذكرها هنا
 

                                                           
[، )وهو رب العرش العظيم( 7أخرج البخاري في صحيحه، كتاب: التوحيد، باب: )وكان عرشه على الماء( ]هود:  (15)

يمان، باب: معنى صحيحه، كتاب اإلفي (، وأخرجه مسلم 7420( رقم )9/124[، ينظر: صحيح البخاري: )129]التوبة: 
مسلم،  النبي صلى هللا عليه وسلم ربه ليلة اإلسراء: ينظر: [، وهل رأى13قول هللا عز وجل: )ولقد رآه نزلة أخرى( ]النجم: 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل  ، صحيح مسلم، هـ(261النيسابوري)ت: ،القشيري  ،أبو الحسن ،مسلم بن الحجاج
لعربي، بيروت: عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث ا

 (.288( رقم )1/160)
 (.3/576: )أحكام القرآن، ابن العربي (16)
 (425-424 /6) تفسير القرآن العظيم:، ابن كثير (17)
 (.8/524: )فتح الباري ، ينظر: ابن حجر (18)
العظيم والسبع روح المعاني في تفسير القرآن هـ(، 1270:تالحسيني) ،شهاب الدين، محمود بن عبد هللا، لوسياآل (19)

 (.11/204هـ: )1415، 1طبيروت،  –: علي عبد الباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية ، تحقيقالمثاني
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 تح سش ا     مم غ ه  يف الاورة  د  ته  الرتتيالي :انطالش الث بي: 

علم تناسب اآليات والسور علم له أصوله وقواعده وفوائده وبه تعرف علل ترتيب أجزاء املصحف 

وسوره وآياته، وبه تتجلى الدالالت البالغية واإلعجازات التشريعية والدالالت التفسريية من خالل ربط 

يث تتجلى املعاني من خالل التفاصيل الدقيقة يف سياق اآليات القبلي اآليات ببعضها البعض، حب

وسيتبني لنا من خالل هذا املطلب أهمية هذا العلم يف الرتجيح بني أسباب نزول اآليات ، (20)والبعدي

 .(21)املختلف فيها، وكذلك يف ترجيح الرواية الواردة يف معاني اآليات أو تضعيفها
سورة األحزاب مبا فيها من الدالالت املعنوية واألحكام التشريعية يف ( 58-36)حيث إن اآليات

تتحدث عن حال النيب صلى اهلل عليه وسلم مع أزواجه سواء من هنٍّ يف عصمته وحتت يده أو ما ملكت 

ميينه، أو ما أشارت إليه اآليات من إباحة قريباته من بنات أعمامه وعماته وأخواله وخاالته، فهذا من 

ويف ، (22)هذه اآليات تنزه النيب صلى اهلل عليه وسلم عن كل ذميم من األقوال واألفعال جهة، ثم إن

اآليات بيان فضل النيب صلى اهلل عليه وسلم على أصحابه مجيعا، وعلى زيد بن حارثة وزينب بنت جحش 

مبتدئة رضي اهلل عنهما خصوصا، ولعّلي يف هذا املطلب أبني التسلسل احلدثي لآليات وبعض دالالتها 

  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلچ  باآلية السادسة والثالثني وهي قوله تعاىل:

ففي اآلية خطاب عام ، ]٣٦األحزاب:[ٹ   ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن

وحتذير شديد لكل من خالف أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي هو أمر اهلل وقضاؤه، يف كل ما 

 . (23)جاء به من التشريع
وهذه اآلية على عمومها خمصصة بأمر زينب بنت جحش وأخيها عبد اهلل حني رفضا القبول 

بتزويج النيب صلى اهلل عليه وسلم هلا مبواله زيد بن حارثة، ومناسبة اآليات والسياق بعدها يدل على 

صلى ذلك ويؤكده، إذ أن اآلية بعدها معطوفة عليها مصرحة باسم زيد وشكواه من زينب وأمر النيب 

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذچ ، قال تعاىل: (24)اهلل عليه وسلم بالصرب عليها
                                                           

نظم الدرر في تناسب اآليات  هـ(885إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر)ت: ،ينظر: البقاعي (20)
 (.1/5م: )1969، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، والسور

، تحقيق: محمد البرهان في تناسب سور القرآنهـ (، 708أحمد بن إبراهيم بن الزبير، أبو جعفر)ت: ،الثقفي ينظر: (21)
 (.184م: )ص: 1990 -هـ 1410شعباني، الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ المغرب،

 (.11/204: )المثاني روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبعي، آللوسا (22)
 (.184: )ص:البرهان في تناسب سور القرآن، ينظر: الثقفي (23)
 ،(، وابن الجوزي 352: )أسباب نزول القرآن ،لواحديا(، و 271 /20: )جامع البيان في تأويل القرآن ،لطبري اينظر:  (24)

 .(159: )ص:لباب النقول في أسباب النزول، (، والسيوطي3/448: )زاد المسير في علم التفسير
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  زث رث يت ىتنت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 زن رن مم اميل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

 .]٣٧األحزاب:[ چ من

فدل ذلك على أن حمور اآليات منشأه اخلالف بني زينب وزوجها زيد، وليس ما قيل بأنها نزلت  

، وهلذا الرأي يستأنس وحيتج له بالروايات الصحيحة املروية يف أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطيف 

 .(25)سبب نزول اآلية

وأما ما كان النيب صلى اهلل عليه وسلم خيفيه وخيشى أن يطلع علي الناس، هو إنباء اهلل جل 

الناس وملزهم إياه إذ أن زيدا جالله له بأن زيدا سيطلق زينب وأن اهلل سيزوجه إياها، فخشي كالم 

كان ابنه بالتبين، ولكن شاء اهلل أن ينسخ هذا احلكم بزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم بزينب، 

والشاهد لذلك مناسبة اآلية بعدها وتوكيدها هلا، فقال تعاىل بعد ذكر نسخ التبين بني النيب صلى 

 ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّ  على العموم: اهلل عليه وسلم على اخلصوص وبني املؤمنني وأدعيائهم
 مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هبمب خب حب جب  هئ مئ خئ حئجئ يي ىي

 .(26)]39-38األحزاب:[ َّ حض جض مص  خص حصمس خس حس جس مخ جخ
فاآلية صرحية يف رفع احلرج عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من زواجه بزينب، فهي سنة اهلل 

اآلية بعدها توجيه له صلى اهلل عليه وسلم  وأمره، وهو صلى اهلل عليه وسلم مبلغ ألمر اهلل تعاىل، ويف

 بعدم خشية الناس وإخفاء األمر الذي ال حمالة اهلل مظهره.

 جك مق حقمف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خضچ وقوله تعاىل بعدها: 

، ختصيص ثان لنسخ تبين النيب صلى اهلل عليه وسلم، لزيد، بعد ]٤٠األحزاب:[ چ لك خك حك

  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يتچ  النسخ األول يف قوله تعاىل:

 .]٣٧األحزاب:[ چ   من زن رن مم اميل ىل مل يك ىك مك
وحتدثت يف اجلملة عن فضل النيب صلى اهلل عليه وسلم وحث ( 58-41)ثم تال ذلك اآليات

للمؤمنني على طاعته، والعمل مبا شرعه اهلل، والتحذير من متابعة الكافرين واملنافقني، وجهادهم، 

ثم شرعت اآليات بعد ذلك لكثري من األحكام اليت خص بها النيب صلى اهلل عليه وسلم، وقد أعرضت 

 عن ذكر تفاصيل ذلك كله حيث إنها ليس من صلب هذا البحث ومتعلقه.

                                                           

 (.169-168: )ص:الصحيح المسند من أسباب النزول ،لوادِعيُّ اينظر:  (25)
، (، وابن الجوزي 352: )أسباب نزول القرآن، لواحديا(، و 271 /20: )جامع البيان في تأويل القرآن، لطبري اينظر: (26)

 .(159: )ص:لباب النقول في أسباب النزول، (، والسيوطي3/448: )زاد المسير في علم التفسير
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 :مطالق يانقال  الث بي: مق صد ا      حم  ره  الة م م  في  

 انطالش ار  : مق صد ا     اإلمي بي :

تنوعت املقاصد اإلميانية يف اآليات الواردة يف شأن زواج أم املؤمنني زينب بنت جحش رضي اهلل 

 :(27)عنه على صور عدة، منها
ما كان له تعلق ببواعث اإلميان بقضاء اهلل تعاىل وحكمه، وإن املخالفة  الصورة ار ىل:

واعي الزلل والضالل املبني، كما يف الصرحية ألمر اهلل جل جالله وأمر نبيه صلى اهلل عليه وسلم من د

 ىه مه جهين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلچ  قوله تعاىل:

فإنه ال يصح وال يستقيم أن جيتمع يف قلب املؤمن ، ]٣٦األحزاب:[چ  ىي  مي خي حي جي يه

اإلميان الكامل وخمالفة أمر اهلل تبارك وتعاىل وأمر رسوله صلى اهلل عليه وسلم، فإن اإلشارة يف قوله 

واحلظر، واإلخبار تعاىل يف مجيع القرآن وأينما ورد لفظ: )ما كان، أو ما ينبغي(، وحنوهما األمر باملنع 

 مك  لك اك يقچ  بعدها ال حيل شرعا، أو ملا ميتنع عقال، كما يف قوله تعاىل: منه تعاىل بأن ما

 .(28)] ٦٠النمل:[  چ يك ىك
 قضى إذا- باهلل يؤمن ملن حيل ال أنه: اآلية : "ومعنىفتح البيان يف مقاصد القرآن يف الِقنَّوجيقال 

 قضاه ما حتت نفسه ويوقف للقضاء يذعن أن عليه جيب بل شاء، ما نفسه أمر من خيتار أن -أمرًا اهلل

 . (29)"لرأيه تبعًا رأيه وجيعل له، واختاره عليه، اهلل

 خي حي جي يه ىه مهچ  فقال: لقضائه وقدره يذعن مل من سبحانه تعاىل وقد توعد

 احلق طريق ضل عن فقد بالقضاء الرضا عدم ذلك ومن األمور من أمر يف، ]٣٦األحزاب:[چ  ىي  مي

                                                           

فتُح  هـ(،1307البخاري)ت: ،الحسيني ،أبو الطيب ،محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف هللا ،الِقنَّوجي (27)
، عني بطبعِه وقّدم له وراجعه: َعبد هللا بن إبراهيم األنَصاري، الناشر: الَمكتبة العصريَّة للطَباعة البيان في مقاصد القرآن

 .(11/92م: )1992 -هـ 1412، والّنْشر، َصيَدا، َبيروت
المحرر الوجيز هـ(، 542ابن عطية، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية، أبو محمد، األندلسي)ت: (28)

هـ: 1422، 1بيروت، ط –، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العلمية في تفسير الكتاب العزيز
الجامع ألحكام القرآن )تفسير هـ(، 671(، والقرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري)ت:385 /4)

م: 1964 -هـ 1384، 2القاهرة، ط، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية، القرطبي(
 (.92 /11: )فتح البيان في مقاصد القرآن(، والقنوجي، 187 /14)
 (.92 /11: )فتح البيان في مقاصد القرآنالقنوجي،  (29)
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 كفر، ضالل فهو القبول عن وامتناع رد عصيان العصيان كان فإن خيفى، ال واضحًا ظاهرًا ضالاًل

 .(30)وفسق خطأ ضالل فهو الوجوب واعتقاد األمر قبول مع فعل عصيان كان وإن
األمر يف رية اخلدلت اآلية على لزوم اتباع قضاء الكتاب والسنة، وذم التقليد والرأي، وعدم ف

وإن كان السبب خاصًا فإن االعتبار بعموم  مورسوله صلى اهلل عليه وسل تعاىل يف مقابلة النص من اهلل

 .(31)اللفظ ال خبصوص السبب
ما له تعلق خبالفات املؤمنني فيما بينهم وأنها ليست من قوادح اإلميان وإن كان   الصورة الث بي :

 من زن  رن مم ُّ  القرآن قد نبه على هذا املقصد يف كثري من اآليات كما يف قوله تعاىل:
  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن
 حصمس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هتمت خت حت جت
  َّ خض حض جض  مص خص

، فنص اآليتان على أن القتال عند اخلطأ يف التأويل ال خيرج من امللة؛ وذلك أنه وصف ]١٠-٩احلجرات:[

 .(32)الطائفتني املقتتلتني باإلميان يف حال بغي إحداهما على األخرى
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يتچ  هذه اآلية من سورة األحزاب:ويف 

مقصد عظيم عاجله ، ]٣٧األحزاب:[چ   من زن رن مم اميل ىل مل يك ىك مك  لك اك

الشارع من خالل تقرير اخلالف بني الزوجني ووصول األمر بينهما إىل الطالق، إال أنه اعترب ذلك أمرا 

مشروعا وليس فيه قدح يف إميان أحدهما، وذلك أنه ضرب لنا يف هذه القصة عربًة يف مؤمنني صادقني 

لسابقني إىل اإلسالم، وأم املؤمنني زينب هما: زيد بن حارثة حب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأحد ا

شكا بنت جحش رضي اهلل عنها، الصحابية وأم املؤمنني زوج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقد 

، غلظة القول وعصيان األمر واألذى باللسان والتعظم بالشرف إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم منهازيد 

هما على اآلخر، ومل يعب أحد من املؤمنني عليهما من ذلك وقد وقع الطالق بينهما، ومل يعب أحد من

شيء، فدل هذا املقصد أن الزواج سنة من سنن اهلل ُتبنى عليها املصاحل الدنيوية واألخروية بني الزوجني، 

فإن مل يتحقق ذلك فإن الطالق من أيسر الطرق يف إصالح ما بني الزوجني، ويف االفرتاق بينهما سعة 

                                                           
 (.92 /11: )فتح البيان في مقاصد القرآن(، والقنوجي، 187 /14: )الجامع ألحكام القرآنينظر: القرطبي،  (30)
 (.93-92 /11: )فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجيينظر (31)
الكشاف  هـ(، 538:تمحمود بن عمرو بن أحمد، أبو القاسم) ،الزمخشري و (، 292 /22: )جامع البيان، لطبري ا ينظر: (32)

ابن عطية، (، و 365-364 /4هـ: )1407 ،3طبيروت،  –الناشر: دار الكتاب العربي  ،عن حقائق غوامض التنزيل
 (.148 /5) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:المحرر 
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 يل ىل مل يك ىك مكلك اك  يق ىق يف ىف يث  ُّ  قال تعاىل:وغنًى لكيهما، 
 .(33)فالطالق يف حد ذات حل شرعي أمثل له أحكامه وِحَكُمه، ]١٣٠النساء:[َّ

كما أن هذا املقصد له أثر كبري وتعلق واضح يف ضالل بعض الفرق اليت تكفر املسلمني 

 . (34)باملعاصي على خمتلف أنواعها وتقريرهم بأن املعاصي ختلد صاحبها يف النار
التقرير بوجوب اإلميان بالقضاء والقدر، فإن األمر وإن كان  والصورة الثالثة من مقاصد اآليات:

فيه ختصيص لتزويج املوىل جل جالله للنيب صلى اهلل عليه وسلم بزينب رضي اهلل عنها، وذلك يف قوله 

 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت چ تعاىل:

حيتمل  چ من زن رن مم چ فإن قوله تعاىل:، ]٣٧األحزاب:[ چ من زن رن مم اميل ىل

أن ما شرعه اهلل وقضاه فإنه ال ينبغي للمؤمنني اخلرية فيه بعد أمر اهلل تعاىل، وكذلك  األول: أمرين:

توجيه وعتب للنيب صلى اهلل عليه وسلم؛ ألنه أخفى يف نفسه ما قد أعلمه اهلل جل جالله من أنه سيكون 

أن أمر اهلل كائن ال حمالة فوجب اإلميان به والتسليم  والثاني: عنها، من أمر زواجه بزينب رضي اهلل

 جتچ له، وقد أكد سبحانه وتعاىل األمر الثاني وقرر أن أمره كائن ال حمالة فقال يف اآلية بعدها: 

وهاتان اآليتان وإن كانتا متعلقتني بسبب النزول وشأن طالق ، ]٣٨األحزاب:[چ  هت مت خت حت

لزينب، وزواجها بالنيب صلى اهلل عليه وسلم إال أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، زيد بن حارثة 

وهاتان اآليتان وما شابهها من أقوى احلجج والرباهني الصريح يف الرد على القدرية واملشككني يف 

 . (35)القدر
 
 
 

 انطالش الث بي: مق صد ا     ال  الي ي م  في  ف   ي:

                                                           

 (.11/94: )فتح البيان في مقاصد القرآنالقنوجي، ينظر:  (33)
فتح هللا خليف،  /المحقق: د التوحيد،هـ(، 333: تمحمد بن محمد بن محمود، أبو منصور) ،ينظر: الماتريدي (34)

 ،البخاري  ،الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم ،مي(، والَحِلي328اإلسكندرية: )ص: ،الناشر: دار الجامعات المصرية
 ،1ط: حلمي محمد فودة، الناشر: دار الفكر، تحقيق المنهاج في شعب اإليمان، هـ(،403:تالجرجاني، أبو عبد هللا)

، هـ(724:تعلي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان، أبو الحسن) ،(، وابن العطار159 /1م: )1979 -هـ 1399
سعد بن هليل الزويهري، الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر،  تحقيق:، قاد الخالص من الشك واالنتقاداالعت

 (.236م: )ص: 2011 -هـ 1432 ،1ط
 (.11/99: )فتح البيان في مقاصد القرآن، لقنوجياينظر:  (35)
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الصنف الثاني من صنوف التوجيهات الشرعية اليت قصدتها اآليات من سورة وهذا املقصد هو 

األحزاب الواردة يف طالق زينب بنت جحش من زيد بن حارثة، وهي املقاصد التكليفية والعملية وهي 

 على وجوه عدة، ميكن أن نستخلص أبرزها من خالل الفرعني اآلتيني:

 لالح  صال  ا   الي   سالم: ال  ع ار  : الد     انق صد ال  الي ي 

يف هذا الصنف من التكاليف توجٍّه التكليف واخلطاب الشرعي للنيب صلى اهلل عليه وسلم 

 يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئچ  بصورتني: األوىل: إما بالصيغ املباشرة كقوله تعاىل:

، حيث أمر تبارك وتعاىل نبيه صلى اهلل عليه وسلم بعدم خشية  ]٣٧األحزاب:[چ  ىتنت مت زت رت

الناس ووجوب إبالغ ما أوحي إليه من شأن زواجه بزينب وأحكام نسخ التبين وتوارث املوالي، 

وقصرها على أولي األرحام، وإن كانت الصيغة يف ذلك على وجه التخصيص بهذا الشأن إال أنها قد 

 ،(36)وردة صرحية وعامة يف مواضع كثرية يف القرآن
َّ زن رن  مم ام يلىل مل يك ىك مكلك اك يق ىق يف ىف  ُّ  كقوله تعاىل:   

 هن من خن حن جن مم خمحم  جم هل مل خل حل جل ُّ ،]١٠٦األنعام:[

 لك اك يقىق يف ىف يث ىث نث مث  زث  ُّ   ،]٢٧الكهف:[ َّ  ٰه مه جه

، ]١١٠الكهف:[ َّ خي حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن  ُّ ،]١٠٩يونس:[َّ  ىك مك

وهذه األوامر وإن كان ظاهرها اخلطاب للنيب صلى اهلل عليه وسلم وختصيصها حباله إال إن تبليغ 

شرع اهلل تبارك وتعاىل مقصد شرعي يلزم األمة مجيعا بالدعوة إىل اهلل واألمر باملعروف والنهي عن 

 .(37)فهذه الصورة األوىل منكر، 

                                                           

الناشر: وزارة األوقاف  الفصول في األصول،هـ(، 370:تالحنفي)، أبو بكر الرازي  ،أحمد بن علي ،ينظر: الجصاص (36)
 ،األندلسي ،أبو محمد ،علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ،بن حزما(، و 1/136م: )1994 -هـ 1414، 2طالكويتية، 
إحسان عباس،  د/: أحمد محمد شاكر، قدم له: تحقيق اإلحكام في أصول األحكام، هـ(،456: تالظاهري) ،القرطبي

 (.84 /8لجديدة، بيروت: )الناشر: دار اآلفاق ا
حققه وعلق  العدة في أصول الفقه،هـ(، 458:تابن الفراء) ،محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ،ينظر: أبو يعلى (37)

إبراهيم بن  ،(، والشيرازي 324 /1م: )1990 -هـ 1410 ،2طأحمد بن علي بن سير المباركي،  /عليه وخرج نصه : د
 ،محمد حسن هيتو، الناشر: دار الفكر /المحقق: د التبصرة في أصول الفقه، ـ(،ه476:تسحاق)إأبو ، علي بن يوسف

 (.241ه: )ص:1403، 1طدمشق، 
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 ل األنبياء صلوات اهلل عليهم وسالمه فقال:فجاءت على صيغ التعريض حبا : أم  الصورة الث بي 

حيث إنهم كانوا ال خيشون  ، ]٣٩األحزاب:[ چ حس جس مخ جخ مح جح مج  حجچ

أحد إال اهلل وكان الواجب على النيب صلى اهلل عليه وسلم اقتفاء أثرهم واالهتداء بهداهم، وقد جاء 

 مغ جغ مع ُّ  تعاىل:يف القرآن يف غري ما موضع آيات تأمره بهذه التكاليف صراحة كقوله 

 زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ  ،]٩٠األنعام:[َّ حقمف خف حفجف

 مفخف حف جف مغ جغ مع جع ٹ ٹ ُّ  ،]١٢٠هود:[ َّ زت رت يب ىب نب  مب

 .(38)وغريها من اآليات، ]١١١يوسف:[ َّ حك جك  مق حق

 :(39)ال  ع الث بي: الد     انق صد ال  الي ي  لة م  انؤمحن  مو يف   دهم
اهلل جل جالله للنيب صلى اهلل عليه وسلم أمر ألمته، وسواء جاءت  معلوم شرعا أن األمر من

األوامر صرحية أو بصيغ التعريض، وهذا املقصد العظيم من مقاصد اآليات له أثر عظيم يف نفوس 

املؤمنني، فإن كان اهلل جل جالله قد عاتب النيب صلى اهلل عليه وسلم على إخفاء بعض األمور اليت 

ا، فإن غريه أوىل، وإن كان نهيه لنبيه صلى اهلل عليه وسلم بتبليغ ما أوحي إليه فغريه َتحرَّج من إظهاره

وإن كان ، (40)من املؤمنني أحق بتبليغه، فإن اخلوف من غري اهلل تبارك وتعاىل قادح من قوادح اإلميان

 چىتنت مت زت رت يب ىب چ النيب صلى اهلل عليه وسلم قد خشي الناس كما صرحة به اآلية:

، إال خشيته للناس حتمل على االستحياء ال على اخلوف القادح يف كمال إميانه صلى  ]٣٧األحزاب:[

اهلل عليه وسلم، إال أن التعريض مبا يقع يف نفوس املؤمنني من خشية الناس حيمل على معناه الشرعي 

كثري من املواضع فهم بال شك أقل رتبة من النيب صلى اهلل عليه وسلم، وقد حذر الشارع املؤمنني يف 

                                                           

قواطع األدلة في هـ(، 489:تالتميمي)، منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي  ،ينظر: السمعاني (38)
م: 1999-هـ1418، 1طسماعيل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، إ: محمد حسن محمد حسن تحقيق ، األصول

: أبو عبيدة مشهور تحقيق الموافقات، هـ(،790:تإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي) ،(، والشاطبي1/310)
 (.411-2/410م: )1997 -هـ1417 ،1طبن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، 

 واليهود وأهل الذمة، وغيرهم.كالمنافقين  (39)
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا  ابن تيمية،(، و 1/515: )المنهاج في شعب اإليمان ،الَحِليمي ينظر: (40)

: محمد ناصر الدين األلباني، تحقيق اإليمان، هـ(،728:تأبو العباس) ،تقي الدين، بن أبي القاسم بن محمد، ابن تيمية
 (.29م: )ص:1996-هـ1416، 5طلمكتب اإلسالمي، عمان، األردن، الناشر: ا
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 ،]٤٤املائدة:[ چزي ري ٰى ين ىن نن  من زن رنچ  من خشية الناس فقال:

 .]٧٧النساء:[ چري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يكچ  
وأما املقاصد العملية يف اآليات فتمثلت يف إباحة النساء اللواتي كن حتت أبنائهم بالتبين، 

وكذلك فيه إشارات إىل نسخ التوارث بينهم، ودعوتهم آلبائهم ولزوم التأدب مع النيب صلى اهلل عليه 

  ال تعاىل:وسلم، وترك اخلوض فيما يسوؤه، وعدم تتبع خطوات اليهود واملنافقني وشبهاتهم، كما ق

وإن كان ، ]٣٨األحزاب:[ چ هبمب خب حب جب  هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىنچ 

ظاهر اخلطاب للنيب صلى اهلل عليه وسلم إال أنه يدخل فيه املؤمنون؛ وذلك أنه مل يزوج زينب من تلقاء 

عالقة وقال معلال لرفع احلرج عنه صلى اهلل عليه وسلم أن األصل يف ، (41)نفسه بل زوجها اهلل إياها

النيب بزيد رضي اهلل عنه ليست عالقة األبوة األصلية اليت حيرم معها النكاح من بعد طالقه لزينب، 

ثم حذرهم ، ]٤٠األحزاب:[ چ حقمف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خضچ  فقال:

 مت زت ُّ   من عواقب إيذاء النيب صلى اهلل عليه وسلم من بعد ما تبينت هلم احلجج والرباهني فقال:
  وقال:، ]٥٧األحزاب:[َّ يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت

  مي زي ري ٰى ينىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك ُّ  
 .(42)]٦٩األحزاب:[َّ

وإن كانت صيغها حممولة على  -يف سورة األحزاب–فهذه املقاصد اليت أشارت إليها اآليات هنا 

اخلصوص إال أن العربة بعموم األلفاظ ال خبصوص األسباب، وقد تكاملت هذه املقاصد اآلنفة الذكر 

مع نظائرها يف القرآن الكريم، فكل مقصد مما ذكرت له يف القرآن يف مواضع أخرى ما يبيٍّنه 

 عظم مقاصد هذا الشرع ومشوهلا وسعتها.  ويعضده ويتمم معانيه ويكملها، فدل ذلك على

 

 

 الحواسن يف ا     الواردة يف شزي ب حش  مق صده م  في  مطالق ي:انقال  الث ل : 

                                                           

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه  هـ(،450:تالقرطبي) ،أبو الوليد ،محمد بن أحمد بن رشد ابن رشد،ينظر:  (41)
، 2طلبنان،  –محمد حجي وآخرون، الناشر : دار الغرب اإلسالمي، بيروت  /: د تحقيق والتعليل لمسائل المستخرجة،

بدائع  هـ(،587: تعالء الدين، الحنفي)، أبو بكر بن مسعود بن أحمد ،(، والكاساني124 /17م: )1988 -هـ 1408
  .(4/52م: )1986 -هـ 1406، 2ط، الناشر: دار الكتب العلمية، الصنائع في ترتيب الشرائع

 ي،منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروز  ،(، والسمعاني332-20/331: )جامع البيان، لطبري ا: ينظر (42)
 –وغنيم بن عباس بن غنيم، الناشر: دار الوطن، الرياض  ،: ياسر بن إبراهيمتحقيق تفسير القرآن، هـ(،489:تالتميمي)

 (.311-4/309م: )1997 -هـ1418، 1طالسعودية، 
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 :انطالش ار  : أبواع الحان انذ ور يف ا      بظ ئ ه يف الق آي
بادئ األمر،  تعددت اآليات الواردة يف نسخ التبين الذي كان يف اجلاهلية وجاء اإلسالم وأقره يف

واستمر العمل عليه حتى نسخه القرآن، وقد تنوع النسخ الوارد يف القرآن على صور منها النسخ القولي، 

ومنها النسخ الفعلي، فأما النسخ الفعلي بزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم بزينب، وأما النسخ القولي 

باء وأبنائهم من األدعياء جاءت النصوص فإنه ملا اشتهر عند الصحابة مسألة التبين والتوارث بني اآل

 أن عمر ابن القرآنية بأوامر صرحية تدعوهم إىل نسبة هؤالء األدعياء إىل آبائهم الصلبني، فقد روي عن

 رن مم  ام يل ُّ   قوله تعاىل: نزل حتى حممد بن زيد إال يدعونه  كانوا ما حارثة بن زيد

 .(44)(43)]٥األحزاب:[َّ ييىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ننمن زن
بن حارثة إال زيد بن حممد دليل على أن التبين كان  اويف قول ابن عمر: ما كنا ندعو زيد

إىل أن نسخ اهلل ذلك فرفع اهلل حكم التبين ومنع  اصُرَنَتبه وُي وارُثَتمعموال به يف اجلاهلية واإلسالم ُي

 (45)من إطالق لفظه وأرشد إىل أن األوىل واألعدل أن ينسب الرجل إىل أبيه نسبا
 زيد عند فكانت جحش، ابنة نكاح صلى اهلل عليه وسلم أراد اهلل رسول قال الشافعي: "فإن

 :األدعياء آلبائهم يدعى أن ذكره تعاىل اهلل فأمر صلى اهلل عليه وسلم تبناه، النيب فكان حارثة، بن

، ]٥األحزاب:[َّ ييىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام يل ُّ  

 چىيچ  :قوله إىل، ] ٤األحزاب: [ ژ ىق يف ىف يثىث نث مث زثُّ وقال

 ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يتُّ   :وسلم عليه اهلل صلى لنبيه وقال، ]٥األحزاب:[

 .(46)"اآلية  ]٣٧األحزاب:[ ژ من زن رن مم اميل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق

                                                           

 :[ ينظر5اري في صحيحه، كتاب: تفسير القرآن، باب: باب )ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند هللا( ]األحزاب:أخرجه البخ (43)
(، ومسلم في صحيحه، كتاب: كتاب فضائل الصحابة رضي هللا تعالى عنهم، 4782( رقم )6/116: )صحيح البخاري 

 (.2425( رقم )4/1884: )حيح مسلمصباب: باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي هللا عنهما، ينظر: 
 (.228: )ص: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسننأبو عبيد،  (44)
 (.119 /14: )الجامع ألحكام القرآن، لقرطبيينظر: ا (45)
 هـ(،204:تأبو عبد هللا) ،محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف ،الشافعي (46)

 ه1427: 1طالسعودية،  ،الناشر: دار التدمرية، أحمد بن مصطفى الفرَّان /تفسير اإلمام الشافعي، جمع وتحقيق ودراسة: د
 .(572 /2م: )2006 -
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فهذه األوامر اللفظية من النواسخ اجملمع عليه عند املفسرين، وإن كان الشارع قد ذكرها يف 

 نث مث  زث رث يت ُّ   ما ذكر يف بداية سورة األحزاب كقوله تعاىل:مواضع متفرقة، منها 

،  ]٣٧األحزاب:[ام ژ يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

  مغ جغ مع جع مظ حط مض خضچ  وقال يف اآلية بعدها وإن كان بني اآليات مجل وفواصل ِعدٍّة:

وقال يف سورة النساء يف تعداد ، (47)]٤٠األحزاب:[ چ لك خك حك جك مق حقمف خف حف جف

فاقتصر  ،]٢٣النساء:[  ژ هئ مئ  خئ حئ جئ ُّ من النساء:احملرمات 

التحريم على أزواج األبناء من األصالب، وسكت عن األدعياء فُعلم من الضد أن نساءهم لسن من 

 .(48)املشموالت بالتحريم، وإىل مثل هذا ذهب الشافعي رمحه اهلل وغريه
 حض جض مص خص حص مس ُّ  وقد أحلق أبو جعفر النحاس بهذه النواسخ قوله تعاىل:

فجعل هذه  ،]٦األحزاب:[َّ مفخف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض

وكل هذه النواسخ داخلة حتت مسمى النسخ القولي، وقد استدل ، (49)اآليات من نواسخ القرآن للسنة

 (52)والشوكاني ،(51)وابن كثري، (50)بها مجيعا كثري من املفسرين على نسخ التبين، كالشافعي
 وغريهم. 

 مق صد الحان  د  ت :انطالش الث بي: 

تنوعت مقاصد اآليات الناسخة حلكم التبين وتكاملت صور النسخ ما بني دالالت لفظية 

وفعلية، وتلك التنوعات واالختالفات جاءت لدالالت ومقاصد عديدة ميكن استخالص بعضها من خالل 

  املقاصد التالية:
 
 

                                                           

 (.14/188: )الجامع ألحكام القرآن، لقرطبيينظر: ا (47)
 (.2/253: )تفسير القرآن العظيم، بن كثيروا(، 572 /2: )تفسير اإلمام الشافعيينظر:  (48)
اسينظر:  (49) : تحقيق الناسخ والمنسوخ، هـ(،338: تالمرادي) ،أبو جعفر ،أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس ،النَّحَّ
 (.626ه: )ص:1408، 1طالكويت،  –محمد عبد السالم محمد، الناشر: مكتبة الفالح  /د
 (.572 /2: )تفسير اإلمام الشافعيينظر:  (50)
 (.2/253: )تفسير القرآن العظيم، ابن كثيرينظر:  (51)
فتح القدير الجامع بين علمي الرواية  هـ(،1250محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا اليمني)ت: ،الشوكانيينظر:  (52)

  (.1/513هـ: )1414 ،1طدمشق، بيروت،  -، الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب والدراية من علم التفسير
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  الي   سالم:انقصد ار  : ختصييب وةض ار     و لح  صال  ا  

ومن ذلك أن النيب صلى اهلل عليه وسلم حني خطب زينب بنت جحش رضي اهلل عنها دخل عليها 

ملا انقضت عدة زينب قال رسول اهلل  صلى  بدون ولي وال شهود وال عقد مما هو متعارف عليه، ولكنه

اهلل عليه وسلم لزيد: اذكرني هلا، فأنطلق زيد إىل زينب فقال هلا: أبشري أرسل رسول اهلل يذكرك، 

  شيئا حتى أؤمر ربي فقامت إىل مسجدها وصلت، ونزل القرآن على رسوله: فقالت: ما أنا بصانعة

 ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت چ

، وقد فجاء إليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حتى دخل عليها بغري إذنها  ]٣٧األحزاب:[  چام يل

كانت تفتخر على سائر نساء النيب صلى اهلل عليه وسلم بأن اهلل زوجها إياه من فوق سبع مسوات وأن 

 .(53)السفري جربيل عليه السالم، وبقرابتها منه صلى اهلل عليه وسلم يف النسب
فهذه خاصية بالنيب صلى اهلل عليه وسلم ومثل  ذلك كثري من النظائر اليت ذكرها أهل التفسري 

والفقه، كإباحة التعدد فوق األربع، وقبول الواهبة لنفسها للنيب صلى اهلل عليه وسلم، وتقييد غريها 

 . (54)من الواهبات أنفسهن لغريه بأركان النكاح املعروفة من صداق وشهود وولي، وغريها
 نقصد الث بي: رفم اه ن  و الح  صال  ا   الي   سالم  انؤمحن يف انق     كم:ا

وهذا من املقاصد العظيمة اليت دلت عليها اآليات هنا، فقد ثبت يف الكتاب والسنة واإلمجاع      

عتزاز كراهة االســـتحياء مما أباحه اهلل جل جالله للنيب صـــلى اهلل عليه وســـلم واملؤمنني، ووجوب اال   

 حب جب  هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىنچ  مبا أحله اهلل تعاىل هلم، قال تعاىل:

ــتقيم، وقد نبه تعاىل على كراهة  ، ]٣٨األحزاب:[چ  هبمب خب ــح وال يســــ فقوله: )ما كان( أي: ما يصــــ

 اخلشية

ــتــــــــــــــــحــــــــــــــــيــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن الــــــــــــــــنــــــــــــــــاس، فــــــــــــــــقــــــــــــــــال:     واالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واخلطاب وإن  ،]٣٧األحزاب:[چ نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئچ 

كان يف ســياقه خطاب للنيب صــلى اهلل عليه وســلم إال أن محله على غريه من املؤمنني أحق وأوىل، وقد 

 فصــل اهلل تعاىل ســياق اخلطاب يف اآليات بعدها فخصــص اخلطاب للنيب صــلى اهلل عليه وســلم فقال:   

 چ مقحق مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حضچ 

                                                           

الهداية إلى بلوغ هـ(، 437:تالقيسي) ،أبو محمد ،مكي بن أبي طالب َحّموش بن محمد بن مختار( ابن أبي طالب، 53)
: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات تحقيق، النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه

م: 2008 -هـ 1429، 1طالشاهد البوشيخي، الناشر: جامعة الشارقة،  /جامعة الشارقة، بإشراف أ.د ،العليا والبحث العلمي
(9/ 5839-5840.) 
 (.1/513: )فتح القدير، لشوكانياينظر: ( 54)
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  ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يثچ  ، وعمٍّمه فقال خماطبا للمؤمنني: ]٥٠األحزاب:[

 .(55)ونظائر ذلك يف القرآن كثري، ]٣٧األحزاب:[چ 
 

 انقصد الث ل : تق    وةض الد    الةقالي  يف سي   ا     ت   الق آبي :

 مق حقمف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خضچ  كما يف قوله تعاىل:

من أقوى احلجج والرباهني العقلية بل هي من أبرز ، فهذه اآلية ]٤٠األحزاب:[ چ لك خك حك جك

 أصول الدين ومقاصده، ووجوه الدالالت واملقاصد الشرعية فيها على العموم كثرية:

كدالالت أن النيب صلى اهلل عليه وسلم خامت النبيني، وأن اهلل عليم بكل شيء، وإثبات صفة  

غريها من الدالالت، غري أن ما يعنينا يف هذا العلم له جل جالله وإحاطته سبحانه وتعاىل بكل شيء، و

املوضع هو الدالالت العقلية يف اآليات حيث إن اآليات نصت على ما يستوجبه العقل واحلال من أن زيدا 

رضي اهلل عنه مل يكن ابنا للنيب صلى اهلل عليه وسلم بل أبوه وقبيلته معلومون لكل أحد، فحقيقة 

وأحالت االدعاء إىل أصله، وقد جاءت األلفاظ دقيقة جدا حيث عرب  األمر أن اآليات استصحبت احلال

فإنها أنكرت عليهم التبين وإال فإن ، چ جغ مع جع مظ حط مض خضچ عن األبناء بالتبين فقال: 

النيب صلى اهلل عليه وسلم قد كان له أوالد ذكور، ولكنهم ماتوا صغارا، وأما احلسن واحلسني 

قيقة، فهذا من جهة اخلطاب عن حال النيب صلى اهلل عليه وسلم فليسا أبناًء له من صلبه على احل

 . (56)وخصوصياته
واجلهة األخرى: يف خماطبة اآليات للمؤمنني وتسمية أبنائهم بالتبين باألدعياء، فلفظ االدعاء  

تعاىل ينبين عليه أن العالقة بني اآلباء وأدعيائهم إمنا هي دعاوى باللسان وليس على احلقيقة، لذلك قال 

فدل  ،]٤األحزاب:[چ  يقىق يف ىف يثىث نث مث زثچ  :يف بداية سورة األحزاب

ذلك أن األحكام الشرعية عموما وأحكام النكاح ال تبين على الدعاوى القولية وإمنا تبين على ما 

 .(57)قرره اهلل تعاىل فأحله أو حرمه
 

                                                           
 (.1/513: )فتح القدير(، والشوكاني، 2/253: )تفسير القرآن العظيمينظر: ابن كثير،  (55)
، الناشر: تفسير عبد الرزاقهـ(، 211ينظر: ابن الهمام، عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني، الصنعاني)ت: (56)

(، 3/41هـ: )1419، 1دار الكتب العلمية، دراسة وتحقيق: د/ محمود محمد عبده، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط
معالم التنزيل في تفسير القرآن)تفسير هـ(، 510ء، أبو محمد، الشافعي)ت:والبغوي، الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرا

 (.3/645هـ: )1420، 1تحقيق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، طالبغوي(، 
هدى محمود  د/القرآن، تحقيق:  يمعان هـ(،215:تالمجاشعي) ،أبو الحسن ،سعيد بن مسعدةاألخفش األوسط، ينظر:  (57)

 (.2/480م: )1990 -هـ 1411، 1طقراعة، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، 
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   ق ئالهم:انقصد ال اوم:   ظ  قو  ا و ي الصالقنم  أبا ه الح س  شةووهم 

وهذا أيضا مقصد عظيم قررته اآليات الواردة يف شأن زواج زينب بنت جحش رضي اهلل عنها، 

فإن حفظ األعراض واألنساب من كليات الشريعة ومقاصدها العامة، وعلى هذا املقصد تبنى كثري 

 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ من األحكام الفقيهة والتشريعية، قال تعاىل: 
، فاألقسط عند اهلل تعاىل ]١٣احلجرات:[ َّ يث ىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب

 مم  ام يل  ُّ  واألعدل واألحكم أن ينسب الشيء إىل أصل ال إىل غريه، لذلك قال تعاىل:
 جب  هئ مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن
فأمر بأمر صريح على وجوب ، ]٥األحزاب:[َّ مث  هت مت خت حت جتهب مب خب حب

ويف قول ابن عمر: ما دعوتهم آلبائهم الصلبيني وجعل دعوتهم لغريهم خطأ يستلزم العقوبة بعد التعمد، 

بن حارثة إال زيد بن حممد دليل على أن التبين كان معموال به يف اجلاهلية واإلسالم  اكنا ندعو زيد

 حكم التبين ومنع من إطالق لفظه وأرشد بقوله إىل يتوارث به ويتناصر إىل أن نسخ اهلل ذلك فرفع اهلل

وقد روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: ، (58)أن األوىل واألعدل أن ينسب الرجل إىل أبيه نسبا

اَل َتْرَغُبوا َعْن آَباِئُكْم، : "َقاَلو .(59)"َمن ادََّعى ِإَلى َغْيِر أِبيِه َوُهَو َيْعَلُم أنَُّه َغْيُر أِبيِه َفاجَلنَُّة َعَليِه َحراٌم"

 .(60)"َفَمْن َرِغَب َعْن أبيِه َفُهَو ُكْفر
 

َلْيَس مْن َرُجل  ادََّعى ِلَغْير أبيِه َوُهَو " :َيُقوُلملسو هيلع هللا ىلص  أنَُّه َسِمَع رسوَل اللَّه  رضي اهلل عنه َوَعْن َأبي َذرٍّ

 . (61)...َفَلْيَس ِمنَّا، َولَيَتبوَُّأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارَيْعَلُمُه إالَّ َكَفَر، َوَمِن ادََّعى َما َلْيَس لُه، 

                                                           

 (.119 /14: )الجامع ألحكام القرآن، لقرطبيينظر: ا (58)
( 8/156: )صحيح البخاري  :أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الفرائض، باب: من ادعى إلى غير أبيه، ينظر (59)

صحيح كتاب: اإليمان، باب: بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، ينظر:  (، ومسلم في صحيحه،6766رقم )
 (.63( رقم )1/80: )مسلم

( 8/156: )صحيح البخاري أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الفرائض، باب: من ادعى إلى غير أبيه، ينظر:  (60)
صحيح ينظر:  ،من رغب عن أبيه وهو يعلم(، ومسلم في صحيحه، كتاب: اإليمان، باب: بيان حال إيمان 6768رقم )
 (.62(، رقم )1/80: )مسلم

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المناقب، باب: بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، نسبة اليمن إلى  (61)
إيمان  ومسلم في صحيحه، كتاب: اإليمان، باب: بيان حال ،(3508( رقم )4/180: )صحيح البخاري إسماعيل، ينظر: 

 (.61( رقم )1/79: )صحيح مسلم :من رغب عن أبيه وهو يعلم، ينظر
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فهذه األحاديث وما وافقها من اآليات الناسخة للتبين وما جاء يف القرآن من اآليات املقررة لعظم 

حق الوالدين من الطاعة واإلحسان إليهما وعدم االنتماء لغري اآلباء الصلبيني ملا يف ذلك من االستصغار 

والتقليل من شأنهما، وال خيفى ما يف ذلك من اإليذاء هلما بل إنه من صريح العقوق واجلحود هلما، هلما 

 هلذا جاءت مقاصد اآليات لتوضيح هذا األمر وخطورته وعواقبه الدنيوية واألخروية، واهلل أعلم. 
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 اخل مت 

منتهى هذا البحث، وقبل رفع القلم وطي احلمد هلل الذي بفضله ومنٍّه وعونه وصلت إىل 

 الصفحات، أحببت أن أدون أبرز ما توصلت إليه من النتائج والتوصيات واملقرتحات، وهي كالتالي:

 أ  : الح  ئج:

تنوعت الروايات يف أسباب نزول اآليات الواردة يف شأن زينب بنت جحش رضي اهلل عنها وطالقها  -1

عليه وسلم، وقد كان لتناسب معاني اآليات وترتيبها أثر كبري يف من زيد وزواجها بالنيب صلى اهلل 

 بيان الراجح واملرجوح من هذه الروايات.
وردت الكثري من الروايات الضعيفة اليت أوردها بعض املفسرين وردها احملققون من العلماء ملا فيها  -2

ات يف القرآن عموما ويف سورة من همر وملز وقدح يف النيب صلى اهلل عليه وسلم وخمالفتها ملقاصد اآلي

 األحزاب وشأن زينب بنت جحش رضي اهلل عنها خصوصا.
تنوعت مقاصد اآليات من سورة األحزاب الواردة يف زواج زينب بنت جحش بزيد بن حارثة رضي اهلل  -3

عنهما وطالقها منه وزواجها بالنيب صلى اهلل عليه وسلم ما بني مقاصد إميانية عقدية متعلقة بأصول 

الدين، وبني مقاصد تكليفية خاصة بالنيب صلى اهلل عليه وسلم وعامة جلميع املؤمنني ومن يف حكمهم 

 من اليهود واملنافقني وأهل الذمة وغريهم.
اختلفت صور النسخ الوارد يف هذه اآليات فمنها ما جاء بصيغ األوامر اللفظية، ومنها ما جاء بالفعل،  -4

 بزينب، فاختلفت مقاصد اآليات بناء على ذلك.كزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم 
تكاملت صور النسخ اخلاصة يف شأن زينب بنت جحش رضي اهلل عنها ونسخ التبين مع ما جاء من  -5

 النواسخ يف مواضع أخرى، كمثل ما جاء يف بداية سورة األحزاب، أو ما جاء يف سورة النساء.
لواردة يف نسخ التبين وأحكامه، فمنها ما كان هناك مقاصد عديدة ومتنوعة دلت عليها اآليات ا -6

جاء لتخصيص بعض األحكام بالنيب صلى اهلل عليه وسلم، وبعضها لرفع احلرج عنه صلى اهلل عليه 

وسلم وعن املؤمنني فيما  أبيح هلم، ومنها ما جاء لتقرير بعض الدالالت العقلية يف سياق االحتجاجات 

 أنساب الناس وشعوبهم وقبائلهم.القرآنية، وحفظ حقوق اآلباء الصلبني، و
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   بي : ال وصي  :

 :  ومن خالل هذه الدراسة توصلت الباحثة إىل عدة توصيات ومقرتحات من أبرزها 
 دراسة مقاصد النسخ وصوره يف القرآن الكريم دراسة شاملة وموسعة. -1
وأهمية علم تناسب اآليات إجراء دراسات موسعة لدراسة العالقة بني تناسب اآليات وأسباب النزول،  -2

 يف توجيه الروايات الواردة يف أسباب النزول والرتجيح بينها.
 دراسة أحكام التبين يف ضوء الكتاب والسنة. -3

 
 ان اتم  انص در

 .الق آي ال   م 

 :اهلداية إىل بلوغ هـ(، 437ابن أبي طالب، مكي بن أبي طالب َحمٍّوش، أبو حممد، القيسي)ت

، حتقيق: جمموعة رسائل معاني القرآن وتفسريه، وأحكامه، ومجل من فنون علومهالنهاية يف علم 

 -هـ 1429، 1امعة الشارقة، بإشراف أ.د/ الشاهد البوشيخي، الناشر: جامعة الشارقة، طجب جامعية

 .م2008

 :زاد املسري يف علم هـ(، 597ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن حممد، مجال الدين أبو الفرج)ت

 .هـ 1422، 1، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، الناشر: دار الكتاب العربي، بريوت، طتفسريال

 راجع أحكام القرآنهـ(، 543)ت: ابن العربي، حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العربي، املعافري ،

بنان، ل –أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: حممد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 

 .م2003 -هـ 1424، 3ط

 :حتقيق: االعتقاد اخلالص من الشك واالنتقادهـ(، 724ابن العطار، علي بن إبراهيم بن داود)ت ،

 .م2011 -هـ 1432، 1سعد بن هليل الزويهري، الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، ط

 حتقيق: حممد  اإلميان،هـ(، 728تقي الدين، أبو العباس)ت:، ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم

 .م1996-هـ1416، 5ناصر الدين األلباني، الناشر: املكتب اإلسالمي، عمان، األردن، ط

 :اإلحكام هـ(، 456ابن حزم، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، األندلسي، القرطيب، الظاهري)ت

له: د/ إحسان عباس، الناشر: دار اآلفاق  حتقيق: أمحد حممد شاكر، قدم يف أصول األحكام،

 .اجلديدة، بريوت

 :مسند هـ(، 241ابن حنبل، أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد، أبو عبد اهلل، الشيباني)ت

عبد اهلل بن عبد /عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د ،، حتقيق: شعيب األرنؤوطاإلمام أمحد بن حنبل

 .م2001 -هـ 1421، 1الرسالة، طاحملسن الرتكي، الناشر: مؤسسة 
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 :البيان والتحصيل والشرح هـ(، 450ابن رشد، حممد بن أمحد بن رشد، أبو الوليد، القرطيب)ت

حتقيق: د/ حممد حجي وآخرون، الناشر : دار الغرب اإلسالمي،  والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة،

  .م1988 -هـ 1408، 2لبنان، ط –بريوت 

 االستيعاب يف معرفة هـ(، 463سف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري)ت:ابن عبد الرب، يو

 .م1992، 1، حتقيق: علي حممد البجاوي، الناشر: دار اجليل، بريوت، طاألصحاب

 :احملرر هـ(، 542ابن عطية، عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية، األندلسي)ت

حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد، الناشر: دار الكتب العلمية  ،الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز

 .هـ1422، 1بريوت، ط –

 :حتقيق: تفسري القرآن العظيمهـ(، 774ابن كثري، إمساعيل بن عمر بن كثري، أبو الفداء)ت ،

 .م1999، 2سامي بن حممد سالمة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

 الناسخ واملنسوخ يف القرآن العزيز وما هـ(، 224اهلروي، القاسم بن ساّلم بن عبد اهلل)ت: ،أبو عبيد

، 2الرشد، الرياض، ط ة، حتقيق: حممد بن صاحل املديفر، الناشر: مكتبفيه من الفرائض والسنن

 .م1997 -هـ1418

 صول الفقه،العدة يف أهـ(، 458ابن الفراء)ت: ،أبو يعلى، حممد بن احلسني بن حممد بن خلف 

  .م1990، 2حققه وعلق عليه وخرج نصه : د/ أمحد بن علي بن سري املباركي، ط

 :حتقيق:  القرآن، يمعانهـ(، 215األخفش األوسط، سعيد بن مسعدة، أبو احلسن، اجملاشعي)ت

 .م1990 -هـ 1411، 1د/ هدى حممود قراعة، الناشر: مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط

 التعليقات احلسان على صحيح ابن هـ( 1420دين، أبو عبد الرمحن)ت:األلباني، حممد ناصر ال

، مؤلف األصل: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان ومتييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من حمفوظه

هـ( ترتيب: األمري أبو احلسن 354حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت)ت:

، 1السعودية، ط -هـ( الناشر: دار باوزير للنشر والتوزيع، جدة 739هلل)ت:علي بن بلبان بن عبد ا

 .م2003 -هـ 1424

 :روح املعاني يف تفسري القرآن هـ(، 1270اآللوسي، حممود بن عبد اهلل، شهاب الدين، احلسيين)ت

، 1ط بريوت، –، حتقيق: علي عبد الباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية العظيم والسبع املثاني

 .هـ1415

  ،صحيح البخاري)اجلامع املسند البخاري، حممد بن إمساعيل، أبو عبد اهلل، البخاري، اجلعفي

، حتقيق: حممد زهري بن ناصر الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه(

، 1د فؤاد عبد الباقي(، طالناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حمم

 .هـ1422
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 :معامل التنزيل يف تفسري القرآن)تفسري هـ(، 510البغوي، احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء)ت

 .هـ1420، 1حتقيق: عبد الرزاق املهدي، الناشر: دار إحياء الرتاث، بريوت، طالبغوي(، 

 :نظم الدرر يف تناسب هـ( 885البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر)ت

 .م1969، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، اآليات والسور

 :اجلامع الكبري)سنن الرتمذي(هـ(، 279الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة، أبو عيسى)ت ،

 .م1998دار الغرب اإلسالمي، بريوت، حتقيق: بشار عواد معروف، الناشر: 

 :حتقيق: الربهان يف تناسب سور القرآنهـ(، 708الثقفي، أمحد بن إبراهيم بن الزبري، أبو جعفر)ت ،

 .م1990حممد شعباني، الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ املغرب،

 الناشر: وزارة  األصول،الفصول يف هـ(، 370الرازي)ت: ،أبو بكر ،اجلصاص، أمحد بن علي

 .م1994 -هـ 1414، 2األوقاف الكويتية، ط

 :املنهاج يف شعب اإلميان،هـ(، 403احَلِليمي، احلسني بن احلسن بن حممد بن حليم، أبو عبد اهلل)ت 

 .م1979 -هـ 1399، 1حتقيق: حلمي حممد فودة، الناشر: دار الفكر، ط

 الكشاف عن حقائق غوامض هـ(، 538)ت:الزخمشري، حممود بن عمرو بن أمحد، أبو القاسم

  .هـ1407، 3بريوت، ط –، الناشر: دار الكتاب العربي التنزيل

 :قواطع األدلة هـ(، 489السمعاني، منصور بن حممد بن عبد اجلبار بن أمحد املروزي، التميمي)ت

بنان، ، حتقيق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت، ليف األصول

 .م1999-هـ1418، 1ط

 :تفسري القرآن،هـ(، 489السمعاني، منصور بن حممد بن عبد اجلبار بن أمحد املروزي، التميمي)ت 

، 1السعودية، ط –حتقيق: ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس بن غنيم، الناشر: دار الوطن، الرياض 

 .م1997 -هـ1418

 :لباب النقول يف أسباب النزولهـ( 911السيوطي، عبد الرمحن بن أبي بكر، جالل الدين)ت ،

 .لبنان –ضبطه وصححه: أمحد عبد الشايف، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 

 :حتقيق: اإلتقان يف علوم القرآنهـ(، 911السيوطي، عبد الرمحن بن أبي بكر، جالل الدين)ت ،

 .م1974 -هـ1394يم، الناشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب، حممد أبو الفضل إبراه

 :حتقيق: أبو عبيدة  املوافقات،هـ(، 790الشاطيب، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي)ت

 .م1997، 1مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، ط

 املطلب بن عبد مناف، أبو عبد  الشافعي، حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد

، مجع وحتقيق ودراسة: د/ أمحد بن مصطفى الفرَّان، الناشر: تفسري اإلمام الشافعيهـ(، 204اهلل)ت:

 .م2006 - هـ 1427: 1دار التدمرية، السعودية، ط



34 

 

 

 34 

 رضي الله عنها - مقاصد اآليات الواردة يف زاوج زينب بنت جحش
 د/ هبة هللا صادق سعيد أبو عرب                                                            )عرض وتحليل(

 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2020يونيو  -إبريل( 7المجلد ) ( 32العدد )

 

 :فتح القدير اجلامع بني هـ(، 1250الشوكاني، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل اليمين)ت

دمشق، بريوت،  -، الناشر: دار ابن كثري، دار الكلم الطيب اية والدراية من علم التفسريعلمي الرو

 .هـ1414، 1ط

 :احملقق:  التبصرة يف أصول الفقه،هـ(، 476الشريازي، إبراهيم بن علي بن يوسف، أبو إسحاق)ت

 .هـ 1403، 1د/ حممد حسن هيتو، الناشر: دار الفكر، دمشق، ط

 :الناشر: تفسري عبد الرزاقهـ(، 211الصنعاني، عبد الرزاق بن همام بن نافع احلمريي اليماني)ت ،

دار الكتب العلمية، دراسة وحتقيق: د/ حممود حممد عبده، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت، 

 .هـ1419، 1ط

 :جامع البيان ـ(، ه310الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر)ت

 .م2000، 1، حتقيق: أمحد حممد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، طيف تأويل القرآن

  ،الناشر: دار املعرفة، بريوت، فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقالني، أمحد بن علي بن حجر ،

ب، عليه : حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيترقيم

 .هـ 1379تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، 

 :اإلصابة يف متييز هـ(، 852العسقالني، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر، أبو الفضل)ت

وعلى حممد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت،  ،حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود الصحابة،

 .هـ1415، 1ط

 هـ(، 671، حممد بن أمحد بن أبي بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين)ت:القرطيب

وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار  ،، حتقيق: أمحد الربدونياجلامع ألحكام القرآن)تفسري القرطيب(

 .م1964 -هـ 1384، 2الكتب املصرية، القاهرة، ط

  ،األحادْيُث امُلْشِكَلُة الواردُة يف تفسري القرآِن الكريمالُقَصيِّر، د/ أمحد بن عبد العزيز بن ُمْقِرن 

 .هـ1430، 1)َعْرٌض َوِدراَسٌة(، الناشر: دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، السعودية، ط

  ،الِقنَّوجي، حممد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف اهلل، أبو الطيب، احلسيين

، عين بطبعِه وقدٍّم له وراجعه: َعبد اهلل بن إبراهيم آنفتُح البيان يف مقاصد القرهـ(، 1307البخاري)ت:

 .م1992األنَصاري، الناشر: امَلكتبة العصريَّة للطَباعة والنٍّْشر، َصيَدا، َبريوت، 

 :بدائع الصنائع يف ترتيب هـ(، 587الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أمحد، عالء الدين)ت

 .م1986 -هـ 1406، 2، الناشر: دار الكتب العلمية، طالشرائع

 :احملقق: د/ فتح اهلل  التوحيد،هـ(، 333املاتريدي، حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور)ت

 .خليف، الناشر: دار اجلامعات املصرية، اإلسكندرية
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 :املسند ) صحيح مسلم هـ(261مسلم، مسلم بن احلجاج، أبو احلسن، القشريي، النيسابوري)ت

، حتقيق: حممد فؤاد عبد (دل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمالصحيح املختصر بنقل العدل عن الع

 .الباقي، الناشر: دار إحياء الرتاث العربي، بريوت

 :حتقيق: د/ حممد الناسخ واملنسوخهـ(، 338النَّحَّاس، أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس،)ت ،

 .هـ 1408، 1الكويت، ط –عبد السالم حممد، الناشر: مكتبة الفالح 

 :حتقيق: أسباب نزول القرآنهـ(، 468الواحدي، علي بن أمحد بن حممد بن علي، أبو احلسن)ت ،

 .م1992، 2عصام بن عبد احملسن احلميدان، الناشر: دار اإلصالح، الدمام، ط

 :الصحيح املسند من أسباب هـ(، 1422الوادِعيٍُّ، ُمْقبُل بُن َهاِدي بِن ُمْقِبِل بِن َقاِئَدَة اهَلْمَداني)ت

 .م1987 -هـ1408، 4، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، طالنزول

 

 
 


