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مقدمة


الحمد هلل رب العالمين ،مس ِّدد الطائعين وناصر المؤمنين ،ومذل
الجبابرة المتكبرين ،والصالة والسالم عل نبيه األمين وآله وأزواجه
أمهات المؤمنين ،وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسا إل يوم الدين.
وبعد:
فهذه رسالة بعنوانها ُمنيفة بموضوعها عزيزة شريفة بحجمها موجزة
خفيفة خصصتها في الدفاع عن جناب النبي ‘ األغر (األزهر) وزوجه
األبر (األنور) السيدة أم المؤمنين صفية النضيرية الهارونية  ،سليلة
النبيين ،وحفيدة المرسلين ،ساقها حب ناجز ،وهدف فائز ،وشرف
مرتج  ،وخطها يراع القلب بمداد الحب ،وقد وسمتها
مبت َغ  ،وأجر
َ
بالرسالة الجلية في الدفاع عن أم المؤمنين صفية  ،راجي ًا بها القبول
حسن العمل مع
ال ربي
والثواب حين ال يجدي مال وال متاب ،سائ ً
َ
ومكل ِّفيه وشيوخه
غفرا الزلل عن واضعها ووالديه وأهله وبنيه وإخوانه ُ
ومعل ِّميه.
ُ
** ** **

.
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نفحة زكية يف سرية السيدة صفية

َّ
ِّ
نفحة زكية يف سرية السيدة صفية 
بنت ُح َي ِّي ْب ِن
اسمها ونسبها :هي السيدة أم المؤمنين َص ِفي ُة ُ
عية بن ثعلبة بن ُعبيد بن كعب بن الخزرج بن أبي حبيب
أَ ْخ َط َب بن َس َ
ينخوم ،وقيل :نخوم .واألول
ابن النضير بن النحامِ بن ناخوم ،وقيلُ :
قاله اليهود ،وهم أعلم بلسانهم ،وهم من بني إسرائيل من سبط الوي
ابن يعقوب ،ثم من ولد هارو بن عمرا  ،أخي موس .)1(
وقيل :كا اسمها ــ أي صفية ــ زينب قبل أ ُتسب  ،فلما صارت
من الصفي سميت صفية( .)2وهذا قول مردود بداللة قول الرجل للنبي
‘ لما أعطاها دحية :يَا نَبِي اهلل ِ ،أَ ْع َط ْي َت ِد ْح َي َة َص ِفي َة بِ ْن َت ُح َيي،
َسيِّ َد َة قُ َر ْي َظ َة َوالن ِضيرِ ،الَ َت ْصلُ ُح ِإال ل َ َك ،)3(..فدل عل أنه اسمها(.)4
وكا يقال لبني النضير ــ قوم صفية ــ وبني قريظة :الكاهنا (.)5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3
()4
()5

.

انظر :تاريخ الطبري 610/11 :ــ أسد الغابة .168/7 ،وأورده الحاكم في المستدرك
ونسبه إل مصعب( .المستدرك .)30/4 :وقيل :قد ولد صفية مائة نبي ومائة ملك ثم
صيرها اهلل تعال أَ َمة لسيد الرسل صلوات اهلل وسالمه عليه .ذكره القسطالني في إرشاد
الساري ( )113/4وعزاه إل الجاحظ في الموالي ،وفي صحته نظر.
إرشاد الساري :القسطالني.368/6 ،
متفق عليه :أخرجه البخاري ،ح ( )371ومسلم ،ح (.)1365
انظر :السيرة الحلبية.64/3 ،
دالئل النبوة :البيهقي .498/6 ،وانظر :البداية والنهاية ،240/6 ،الوافي للصفدي:
 ،265/24وفاء الوفا للسمهودي.142/1 :
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قيل :ألنهم من ولد الكوهن بن هارو  ،ونزلوا بنواحي يثرب بعد
تفرق األزد عند انفجار سيل العرم(.)1
وفاة موس بن عمرا  وقبل ُّ
ــ أ ُّمها :أ ُّم صفية عند مصعب والطبري وابن عبد البر وكثير من
المشتهر :بَر ُة بِ ْن ُت الس َم ْوأَ ِل( )2بن (حيا بن عاديا بن رفاعة
العلماء وهو
َ
ابن الحارث بن ثعلبة بن كعب بن عمرو مزيقاء)( .)3من بني قريظة،
جيرا بني النضير في ضواحي المدينة ،وكانوا يشتغلو بالزراعة.
واسم أمها عند أبي نعيمَ :ع ْم َر ُة بِ ْن ُت ُج َح ْير ِبن عمرو من بني
قينقاع حلفاء بني عمرو بن الخزرج ،نسبها محمد بن إسحاق(.)4
وعند العصامي والزرقانيَ :ضرة ــ بفتح الضاد المعجمة وتشديد
الراء ــ بنت سموأل(.)5
وهي أخت الصحابي الجليل رفاعة بن سموأل القرظي  ،خال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3
()4
()5
.

األغاني ألبي الفرج األصفهاني ،111/22 :وعنه نقله ابن خلدو في تاريخه:
 .343/2وقيل في نسبتها سبب آخر :وهو أ الكاهن في اللغة بمعن الكاهل،
وهو الذى يقوم بحاجة أهله ،إذا خلف عليهم ،يقال :هو كاهن أبيه وكاهله ،قاله
الهروي ،فيحتمل أ يكو سمي الكاهنا ــ أي لهذا ــ( .انظر :الروض األنف
للسهيلي.)236/6 ،
راجع :المستدرك 30/4 :ــ االستيعاب 1871/4 :ــ أسد الغابة .168/7 :وسموأل
ُضبطت بفتح السين ،وضبطها بعضهم بكسرها كما في أسد الغابة )283/2( :ونقل
الفتح والكسر الحلبي في سيرته الحلبية المسماة >إنسا العيو <.)451/2( :
إمتاع األسماع.188/6 :
معرفة الصحابة :أبو نعيم.3231/6 ،
سمط النجوم العوالي :للعصامي 468/1 ،ــ شرح الزرقاني عل المواهب اللدنية:
.429/4
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السيدة صفية بنت حيي( .)1والظاهر أنها لم تسلم وماتت عل كفرها.
قال البرها الحلبي :ال أعلم لها إسالم ًا ،والظاهر هالكها عل
كفرها(.)2
مولدهاُ :ولِدت السيدة صفية  بعد البعثة بثالث سنوات
عل التقريب في حصو قومها بني النضير ،وفي مرابعهم نشأت
وتربت ،ووالدها حيي بن أخطب كا من زعماء اليهود ،ورأس بني
النضير ،وكان شديد العداوة لرسول اهلل ‘ رغم علمه بصدقه ،كما دلَّت
عليه الروايات ،كثير التأليب عليه ،وكان من أسباب غدر يهود بني النضير
بالنبي ‘ ،وممن ألَّب المشركين على النبي ‘ في غزوة األحزاب مع
بني قريظة ،بل كا أحد أكابر مجرميها إل أ قتل في غزوة بني قريظة
سنة خمس من الهجرة مع كعب بن أسد ومن قُتل من اليهود وقتها(.)3
أزواجها :تزوجت السيدة صفية  قبل إسالمها وزواجها من
النبي ‘ برجلين ،كا أولهما :سالم بن ِمش َكم ا ْل ُق َر ِظي ،وعند
الذهبي :سالم بن أبي ا ْل ُح َق ْيق( ،)4ثم طلقها وخلف عليها كنانة بن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3
()4
.

راجع :الطبقات الكبير البن سعد 116/10 :ــ أُسد الغابة البن األثير 283/2 ،ــ
اإلصابة البن حجر 408/2 :ــ سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي.212/11 ،
راجع :شرح الزرقاني عل المواهب اللدنية للزرقاني :ج 4حاشية ص ،429 :من
نص المحقق.
ِّ
راجع :السيرة النبوية البن هشام 241/2 ،ــ تاريخ الطبري 610/11 :ــ عيو
األثر 106/2 :ــ تاريخ اإلسالم للذهبي .315/2 :البداية والنهاية 213/3 :ــ
 ،124/4تاريخ ابن خلدو .351/2 :
سير أعالم النبالء.484/3 :
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الربيع بن أبي ا ْل ُح َق ْيق الن ْضرِي ــ صاحب حصن القموص حصن بني
النضير في خيبر ،وهو أع ُّز حصو اليهود فيها ــ وكانا من شعراء
وسبيت صفية(.)1
اليهود ،ف ُقتل كنانة يوم خيبر عنهاُ ،
وكانت صفية  قبل قدوم النبي ‘ خيبر عروس ًا كما دلت عليه
الروايات( ،)2ويرى صاحب السيرة الحلبية أ كو صفية رضي اهلل
تعال عنها عروس ًا عند مجيء النبي ‘ خيبر ربما يدل عل أ سالم بن
مشكم ــ زوجها األول ــ طلقها قبل الدخول بها؛ أل كنانة تزوج بها بعد
أ طلقها سالم بن مشكم( .)3وال يوجد ما يدل قطع ًا عل ذلك ،وال
يعني زواج كنانة من صفية بعد أ طلقها سالم أنه تزوجها عل الفور بال
ِعدة ،فقد كانت العدة معروفة في الجاهلية( ،)4ويضاف إليه أ الوقت
بين إجالء بني النضير وفتح خيبر عل أقل تقدير يربو عل سنتين ،وهي
مدة كافية لتتزوج صفية زواج ًا طبيعي ًا وتمكث فترة مع زوجها ،و ُتطلق،
وتعتد لتتزوج بغيره ،وبخاصة إذا علمنا أ عمرها وقت الجالء كا ما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3
()4

.

انظر :المحبر البن حبيب :ص 90ــ المعارف البن قتيبة :ص 138ــ الطبقات البن
سعد 120/6 :ــ الطبقات الكبير 116/10 :ــ السمط الثمين للمحب الطبري:
ص 139ــ تلقيح فهوم أهل األثر البن الجوزي ،ص 24ــ سير أعالم النبالء:
 .484/3وراجع :اإلصابة البن حجر 210/8 ،ــ أسد الغابة.168/7 :
راجع رواية البخاري :رقم ( )2235وفيهاُ ..:ذ ِك َر ل َ ُه َج َمالُ َص ِفي َة ب ِْن ِ
ت ُح َي ِّي ْب ِن
أَ ْخطَ َبَ ،وقَ ْد قُ ِت َل َز ْو ُج َهاَ ،و َكانَ ْت َع ُرو ًسا..
ذكره أبو الفرج علي بن البرها الحلبي في السيرة الحلبية.)65/3( .
راجع :شرح النووي عل مسلم .114/10 ،يقول القرطبي في تفسيره)126/3( :
ثبت أ أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطالق عدد ،وكانت عندهم العدة معلومة
مقدرة.
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بين اثنتي عشرة سنة إل أربع عشرة سنة ،كما سيأتي.
وبعد أ وقعت صفية في السبي أعتقها النبي ‘ وتزوجها سنة
سبع ( )7من الهجرة إثر فتح خيبر ،بعد أ خيرها بين اإلعتاق واللحاق
بقومها أو الزواج منه كما سيأتي(.)1
ومن هذا يتضح أ السيدة صفية  تزوجت مرتين من رجلين
قبل النبي ‘ ،خالف ًا البن كثير الذي يرى أنها ما تزوجت قبل النبي
ال واحد ًا فقط ال اثنين ــ حسب ما يظهر من عبارته ــ وأنها
‘ إال رج ً
وقت جالء بني النضير كانت طفلة دو البلوغ( .)2وقال أيض ًا بعد ذكر
زواجها من كنانة :وقد زعم سيف بن عمر في روايته أنها كانت قبل
كنانة عند سالم بن مشكم ،فاهلل أعلم(.)3
إال أ المشهور غير ذلك ،وعليه جل العلماء ،كما أ كثير ًا من
العلماء ذهب إل أ سنها وقت زواجها من النبي ‘ كا سبع عشرة
سنة عل ح ِّد قول ابن عساكر( ،)4وعليه دلت بعض الروايات.
فأخرج ابن سعد عن الواقديَ :حدثَ ِني ُمحم ُد بن ُموس  ،عن
اجرِ ،عن آ ِمنَ َة بِ ْن ِ
ُع َم َار َة ْب ِن ا ْل ُم َه ِ
ت أَبِي قَ ْيس ا ْل ِغ َفارِيةِ ،قَال َ ْت :أَنَا ِإ ْح َدى
ولَ > :ما
الن ِّ َس ِاء الالتِي َزفَ ْف َن َص ِفي َة ِ إل َ َر ُسو ِل اهلل ِ ‘ ،فَ َس ِم ْع ُت َها َت ُق ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4
.

االستيعاب 1871/4 :وانظر :المحبر البن حبيب :ص.91
البداية والنهاية.196/4 :
البداية والنهاية.295/5 :
راجع :كتاب األربعين في مناقب أمهات المؤمنين البن عساكر ،ص.45
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بَلَ ْغ ُت َس ْب َع َع َش َر َةَ ،و َج ْه ِدي أَ ْ بَلَ ْغ ُت َس ْب َع َع ْش َر َة َسنَ ًة ل َ ْيلَ ًة ِإ ْذ َد َخ ْل ُت
ين ِفي َز َم ِن
َعلَ َر ُسو ِل اهلل ِ ‘< قَ َالَ > :و ُت ُوف ِّ َي ْت َص ِفي ُة َسنَ َة ا ْثنَ َت ْي ِن َو َخ ْم ِس َ
ُم َعاوِيَ َة َوقُب َِر ْت بِا ْل َب ِقي ِع<(.)1
وبعملية حسابية يسيرة نجد أ غزوة خيبر كانت في المحرم سنة
سبع (7هـ) عل قول جمهور العلماء( .)2وجالء بني النضير كا في
ربيع األول من السنة الرابعة من الهجرة عل قول ابن إسحاق وابن
هشام وابن القيم ومن معهم( )3بل وابن كثير أيض ًا( ،)4أو في السنة
الثانية وبعد بدر بستة أشهر عل قول الزهري عن عروة في البخاري،
والبيهقي ،والسهيلي(.)5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3

()4
()5

.

أخرجه ابن سعد في الطبقات 129/8 :ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق:
 ،223/3والحاكم في المستدرك :ح ( )6789ومحمد بن عمر الواقدي متروك،
مع سعة علمه إال أنه ال يُستغن عنه في المغازي كما هو معروف.
انظر :زاد المعاد 281/3 ،ــ فتح الباري.464/7 :
مغازي الواقدي 363/1 :ــ السيرة النبوية البن هشام 190/2 :ــ وذكره أبو نعيم
في معرفة الصحابة ،3202/6 :وأورد فيه رواية عن علي بن الحسين ،من طريق
ابن إسحاق ،إال أ سندها منقطع ،ونسبه السهيلي إل ابن إسحاق في الروض
األنف 158/6 :ــ وذهب إليه ابن حبا في السيرة النبوية ،236/1 :وابن حزم في
جوامع السيرة :ص ،181والحافظ مغلطاي في اإلشارة إل سيرة المصطف ،
ص .242والكالعي في االكتفاء ،412/1 :وابن القيم في زاد المعاد.223/3 :
ذهب ابن كثير إل أ الصحيح أ غزوة بني النضير كانت بعد أحد تبع ًا البن إسحاق،
ودليله :أ الخمر حرمت ليالي حصار بني النضير( .السيرة النبوية البن كثير.)9/3 :
راجع :صحيح البخاري 88/5 :ــ دالئل النبوة للبيهقي 176/3 :ــ  ،177الروض
األنف .158/6 :ورد ابن القيم هذا الرأي بقوله في زاد المعاد :)223/3( :وزعم
محمد بن شهاب الزهري أ غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهر ،وهذا وهم=
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وعليه فإذا كا س ُّن السيدة صفية وقت خيبر سبع عشرة سنة ،فإ
سنَّها يوم جالء بني النضير أربع عشرة ( )14سنة على رأي من قال :إنه كا
في السنة الرابعة ومنهم ابن كثير نفسه( ،)1أو اثنتا عشرة ( )12سنة عل
رأي من قال :إنه كا في السنة الثانية ،وعل كال القولين فإ صفية قد
تخطت سن البلوغ وقت جالء بني النضير ،خالف ًا لما يراه ابن كثير.
و ِو ْفق ترتيب ابن إسحاق فقد تزوج النبي ‘ صفية بعد جويرية
بنت الحارث ،وتزوج بعدها ميمونة بنت الحارث ،وقد استحسن ابن
كثير هذا الترتيب( ،)2وكا ترتيب صفية بين زوجاته ‘ العاشرة عل
أشهر األقوال(.)3
مواليها :من موالي السيدة صفية :كنانة ويقال :اسم أبيه نبيه(،)4
ومن أعاجيب التصاريف أ زوجها قبل النبي ‘ كا اسمه كنانة،
وموالها اسمه كنانة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

()1
()2
()3
()4
.

منه أو غلط عليه ،بل الذي ال شك فيه أنها كانت بعد أحد ،والتي كانت بعد بدر
بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع ،وقريظة بعد الخندق ،وخيبر بعد الحديبية ،وكا
له مع اليهود أربع غزوات ،أولها :غزوة بني قينقاع بعد بدر ،والثانية :بني النضير
بعد أحد ،والثالثة :قريظة بعد الخندق ،والرابعة :خيبر بعد الحديبية.
لعل الحافظ ابن كثير لم يأخذ برواية الواقدي التي ُحدد فيها سن السيدة صفية بسبع
عشرة سنة عند زواجها من النبي ‘ بعد خيبر ،ولم تترجح لديه صحتها.
البداية والنهاية.300/5 :
راجع :جوامع السيرة البن حزم ،ص 35ــ اإلنباء في تاريخ الخلفاء البن العمراني:
ص 46ــ سمط النجوم العوالي للعصامي المكي.427/1 :
تهذيب التهذيب :ابن حجر 403/8 ،رقم.817 :
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ومن مواليها :يزيد بن معتب( ،)1وفي التاريخ الكبير :يزيد بن
شعيب(.)2
وأبو الفرات :حدث عن ابن مسعود ،وروى عنه محمد بن
عبد اهلل الشعيثي(.)3
ومنهمُ :ر َز ْينة ،قال ابن عساكر :رزينة موالة النبي ‘ ،والصحيح
أنها كانت لصفية بنت حيي ،وكانت تخدم النبي ‘( .)4وذكر الطبراني
حديثها في معجمه تحت عنوا  :رزينة موالة صفية زوج النبي ‘(.)5
** ** **

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3
()4
()5
.

تهذيب الكمال للمزي 210/35 :ــ وانظر :تهذيب التهذيب البن حجر458/12 ،
رقم .2828 :اإلصابة.212/8 :
التاريخ الكبير.340/8 :
تاريخ دمشق .130 /67 :تهذيب الكمال.560/25 :
تاريخ دمشق .305/4 :البداية والنهاية.329/5 :
المعجم الكبير.277/24 :
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ُّ
نور يشع يف األفق
سبق إسالم صفية  بعض اإلرهاصات والذكريات التي مهدت
له وتركت انطباع ًا طيب ًا وآثار ًا نفسية محمودة عل صفية من بَعد.

لقد احتلت السيدة صفية  مكانة خاصة عند أبيها حيي بن أخطب
وعمها أبي ياسر ،وحظيت بموقع خاص في قلب أبيها
زعيم بني النضير ِّ
وبيته أتاح لها االطالع عل خبايا الفكر اليهودي وأسراره ،فشاركت
غيرها من اليهود في سماع كهنة بني قومها ورجاالتهم يحذرو العرب،
وهم أهل شرك وأوثا  ،من أ نبي ًا سيبعث ،قد أظل زمانه ،نتبعه،
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ،وزادت عليهم أ سمعت ما لم يتح لغيرها
وعمها ،مما ترك في نفسها
أ تسمعه نظر ًا لمكانتها وحظوتها عند أبيها ِّ
أثر ًا أظهرته األيام بعد حين ،وهذا ما نقلته لنا صفية بعد إسالمها .
قال ابن إسحاقَ :حدثَ ِني َع ْب ُد اهلل ِ ْب ُن أَبِي بَ ْكر ْب ِن ُم َحم ِد ْب ِن َعمرو
ا ْب ِن َح ْزم قَ َالُ :ح ِّدثت عن َصفية بِ ْن ِ
ت ُح َي ِّي ْب ِن أَ ْخطَ َب أَن َها قَال َ ْتُ :ك ْن ُت
أحب َول َ ِد أَبِي إل َ ْيه َِ ،و ِإل َ َع ِّمي أَبِي يَ ِ
اسر ،ل َ ْم أ ْل َقهما قَ ُّط َم َع َولَد ل َ ُه َما
َ
ول اهلل ِ ــ ‘ ــ ا ْل َم ِدينَ َةَ ،ونَ َز َل
إال أَ َخ َذانِي ُدونَ ُه ،قَال َ ْت :فَلَما قَ ِد َم َر ُس ُ
قُ َباء ِفي بَ ِني َعمرو ْب ِن َع ْوف َغ َدا َعلَ ْيه ِ أَبِيُ ،حيي ْب ُن أَ ْخ َط َبَ ،و َع ِّمي أَبُو
يَ ِ
وب
اسرِ ْب ِن أَ ْخطَ َبُ ،م َغل َِّس ْين( .)1قَال َ ْت :فَلَ ْم يَ ْر ِج َعا َحت َكانَا َم َع ُغ ُر ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الغلس :ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح( .النهاية البن األثير=377/2 :
.
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فأتيا َكال ْين َك ْس َالنَ ْي ِن َساقِطَ ْي ِن يَ ْم ِش َيا ِ الهوينَ (.)1
الش ْم ِ
س .قَال َ ْتَ :
التفت إلي َو ِ
احد
فهشش ُت( )2إل َ ْيه َِما َك َما ُك ْن ُت أَ ْصنَ ُع ،فَ َواهلل ِ َما
قَال َ ْت:
ْ
َ
ِم ْن ُه َماَ ،م َع َما بِه َِما ِم ْن ال َغ ِّم .قَال َ ْتَ :و َس ِم ْع ُت َع ِّمي أَبَا يَ ِ
ول
اسرَ ،و ُه َو يَ ُق ُ
أخ َطب :أَ ُه َو ُه َو؟ قَ َال :نَ َع ْم َواهلل ِ :قَ َال :أَ َت ْعرِفُ ُه و ُت ْثبته؟
ِألَبِيُ ،حيي ْب ِن ْ
قَ َال :نَ َع ْم ،قَ َال :فَ َما ِفي ِ
يت(.)3
نفسك ِم ْن ُه؟ قَ َال :عداو ُت ُه واهلل ما بَ ِق ُ
وهكذا َص َد َق في حيي وأضرابه قول ربنا حاكي ًا عن اليهود قبح
صنيعهم وسوء طويتهم وفساد خلقهم{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ

ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ } [البقرة.]89 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=
()1
()2
()3

.

ــ مقاييس اللغة.)390/4 :
أَي عل ُت َؤ َدة( .المخصص البن سيده.)493/4 :
ِ
والخفة للمعروف( .مختار الصحاح للرازي،
هششت :الهشاشة بالفتح االرتياح
ص.)326
السيرة النبوية البن هشام .519/1 :وهذا األثر رواه ابن إسحاق ومن طريقه أبو نعيم
والبيهقي في الدالئل ( )533/2إال أ في سنده انقطاع ًا ،فقال
في الدالئل)77/1( :
ُّ
عنه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ( )1843/4وهو منقطع.
ففي سنده جهالة شيخ شيخ ابن إسحاق عبد اهلل بن أبي بكر ،وقد ورد اسم هذا
الشيخ عند أبي نعيم وهو جد عبد اهلل بن أبي بكر ...واسمه محمد بن عمرو بن
حزم وله رؤية وليس له سماع إال من الصحابة (التقريب )195/2 :وحفيده تابعي
صغير وثقة من رجال الشيخين (التقريب )405/1 :وله شاهد عن الزهري عند
البيهقي (.)532/2
(راجع السيرة النبوية كما جاءت في األحاديث الصحيحة ألبي عمر الصوياني ،حاشية
 )294/1وقال أيض ًا في مؤلفه الصحيح من أحاديث السيرة( :ص )170وسنده قوي.
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لقد ترك هذا الموقف انطباع ًا محمود ًا في ْنفس السيدة صفية 
وعاه قلبها واحتفظت به ذاكرتها ،ودلت عليه حكايتها له فيما بعد،
وسرعة إسالمها بعد خيبر ،تشهد له رواية ابن سعد حين دعاها النبي
ول اهلل ِ ل َ َق ْد َه َو ْي ُت ْ ِ
اإل ْس َال َم َو َصد ْق ُت
‘ إل اإلسالم :فقالت :يَا َر ُس َ
بِ َك قَ ْب َل أَ ْ َت ْد ُع َونِي َح ْي ُث ِص ْر ُت ِإل َ َر ْحلِ َك(.)1
ومما يلحق بهذا أيض اا ما روي عنها من رؤى رأتها قبل إسالمها،
ومنها:
ــ عن ُع َب ْي ِد اهلل ِ ْب ِن ُع َم َرَ ،ع ْن نَ ِافع ،عن ْاب ِن ُع َم َر ،قَ َالَ :كا َ بِ َع ْينَ ْي
َص ِفي َة ُخ ْض َرة ،فَ َق َال ل َ َها النب ُِّي ‘َ > :ما َه ِذهِ ا ْل ُخ ْض َر ُة بِ َع ْينَ ْي ِ
ك؟< فَ َقال َ ْت:
ِ
يما يَ َرى النائِمِ قَ َم ًرا َوقَ َع ِفي ِح ْجرِي فَلَ َط َم ِني،
قُ ْل ُت لِ َز ْو ِجيِ :إنِّي َرأَ ْي ُت ف َ
ض ِإلَي ِم ْن َر ُسو ِل اهلل ِ،
َوقَ َال :أَ ُترِي ِد َ
ين َملِ َك يَ ْثر َِب؟ قَال َ ْتَ :و َما َكا َ أَ ْب َغ ُ
قَ َت َل أَبِي َو َز ْو ِجي ،فَ َما َز َال يَ ْع َت ِذ ُر ِإلَي فَ َق َال> :يَا َص ِفي ُة ِإ أَبَا ِك أَل َب َعلَي
ا ْل َع َر َبَ ،وفَ َع َل َوفَ َع َل< َحت َذ َه َب َذا َك ِم ْن نَ ْف ِسي(.)2
رأيت كأنِّي وهذا الذي
ــ عن حميد بن هالل قال :قالت صفيةُ :
بجناح ْيه ،قال :فر ُّدوا عليها ُرؤياها
يزعم أ اهلل أرسلَه وملَك ْيس ُترنا
َ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الطبقات الكبرى :ابن سعد.123/8 ،
( )2أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 76/24 :ح ( )177وابن حبا في الصحيح ح
( )5199ضمن حديث طويل ،والبيهقي في السنن الكبرى :ح ( :)18387وقال
الهيثمي في المجمع 251/9( :رقمَ )15373 :ر َو ُاه الط َب َرانِ ُّيَ ،ور َِجال ُ ُه ر َِجالُ
الص ِحي ِح ،وصححه األلباني في الصحيحة (.)2793
.
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وقالوا لها في ذلك قَو ًال َشديد ًا(.)1
إ ما رأته السيدة صفية  قبل إسالمها هو من قبيل البشريات
التي استقرت في وجدانها ،ومألت قلبها ،وهيِّأتها لقبول اإلسالم دو
كثرة عرض وكثير جهد ،فهل يستغرب أحد بعد ذلك أ تحلِّق صفية
في أجواء الدين الجديد ..وأ ترى قمر ًا يقع في حجرها ..فتؤمن
ويحسن إسالمها.
بالنبي ‘ سريع ًا
ُ
** ** **

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه ابن سعد في الطبقات ( )122/8وذكره الذهبي في السير ( )487/3وقال
محقق السير :ضعيف إلرساله ،حميد بن هالل العدوي ،أبو نصر البصري من
الطبقة الثالثة الوسط من التابعين.
.
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َّ
أخوات قبل أن يكن رضائر
العالقة البينية بين زوجات النبي ‘ بعموم كانت عالقة شعارها
المودة ودثارها المحبة يجمعهن حب اهلل وحب رسوله ‘ ،ولم يكن
بينهن  إال ما ينشب بين الضرائر من شأ الغيرة وأمثالها ،والتي
يترتب عليها أحيان ًا صدور بعض المواقف أو األلفاظ التي سرعا ما كا
ويقومها كالتعريض تلميح ًا وتصريح ًا بالدم اليهودي
يرفضها النبي ‘ ِّ
الذي يجري في عروق السيدة صفية ،والتذكير بأصلها اليهودي ،كوصف
بعض نساء النبي ‘ لصفية باليهودية أو بنت اليهودي ...والتي ال تعدو
كونها مواقف عارضة تهيِّجها الغيرة ،لكنها سرعا ما تزول ،وال تؤثر
يوضحه لنا ما روته السيدة َعائِ َشة، ،
عل ل ُ ِّب العالقة وجوهرهاِّ ،
حيث قالتَ :د َع ْت ِني أُ ُّم َحب َِيبةَ ،ز ْو ُج النب ِِّي ‘ ِع ْن َد َم ْوتِ َها فَ َقال َ ْت :قَ ْد َكا َ
بَ ْينَنَا َما يَ ُكو ُ بَ ْي َن الض َرائِرِ فَ َغ َف َر اهللُ َذلِ َك ُكل ُه َو َت َج َاو َز َو َحل ْل ُت ِ
ك ِم ْن َذلِ َك
ُكلِّه ِ ،فَ َقال َ ْت َعائِ َش ُةَ :سر ْرتِ ِني َسر ِك اهللَُ ،وأَ ْر َسلَ ْت ِإل َ أُ ِّم َسلَ َم َة فَ َقال َ ْت
ل َ َها ِم ْث َل َذلِ َك(.)1
بل أحيان ًا ما تكو بعض تلك المواقف مدعاة للمرح والضحك
وإشاعة جو من المؤانسة والمالطفة ،ومنها ما روته َعائِ َش َة قَال َ ْت :أَ َت ْي ُت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه ابن سعد في الطبقات ،100/8 :والحاكم في المستدرك :ح ( )6773وذكره
ابن كثير في البداية ،28/8 :وابن حجر في اإلصابة .142/8 :وفيه الواقدي.
.
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النبِي ‘ بِ َخز َِيرة( )1قَ ْد ط ََب ْخ ُت َها ل َ ُه ،فَ ُق ْل ُت لِ َس ْو َد َة ــ َوالنب ُِّي ‘ بَ ْي ِني
َوبَ ْينَ َها ــُ :كلِي ،فَأَبَ ْت ،فَ ُق ْل ُت :ل َ َت ْأ ُكلِن أَ ْو َألُلَط َِّخن َو ْج َه ِ
ك ،فَأَبَ ْت،
فَ َو َض ْع ُت يَ ِدي ِفي ا ْل َخز َِير ِة ،فَطَلَ ْي ُت َو ْج َه َها ،فَ َض ِح َك النب ُِّي ‘ ،فَ َو َض َع
بِ َي ِدهِ ل َ َهاَ ،وقَ َال ل َ َها> :ا ْل َط ِخي َو ْج َه َها< ،فَ َض ِح َك النب ُِّي ‘ ل َ َها.)2(.

ولعل من هذه األمور وتلك المواقف التي حدثت بين السيدة
صفية وغيرها من زوجات النبي ‘ ما يأتي:
ــ روى أبو داود بسنده َع ْن َعائِ َش َة ،قالت :قُ ْل ُت لِلنب ِِّي ‘:
َح ْس ُب َك ِم ْن َص ِفي َة َك َذا َو َك َذا ،قَ َال َغ ْي ُر ُم َسدد(َ :)3ت ْع ِني قَ ِص َير ًة ،فَ َق َال:
>ل َ َق ْد قُ ْل ِ
ت َكلِ َم ًة ل َ ْو ُمز َِج ْت بِ َم ِاء ا ْل َب ْحرِ ل َ َم َز َج ْت ُه<(.)4

>ل َ َق ْد قُ ْل ِ
ت َكلِ َم ًة ل َ ْو ُمز َِج ْت بِ َم ِاء ا ْل َب ْحرِ ل َ َم َز َج ْت ُه< ..يا لها من كلمة
نفسه الشريفة ‘،
خرجت من صاحب الخلق الرفيع الذي ُجب ْ
ِلت عليه ُ
تسم َع
إنها كلمة فيها ما فيها من جبر لخاطر صفية الغريبة عنه نسب ًا أ ْ َ
ويغض من شأنها ،حت ولو كانت الكلمة
في بيته ما يُك ِّدر نفسها،
ُّ
وصف ًا لموجود بالفعل ،إنها الرحمة التي غمرت قلبه ‘ ،والحنو الذي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3
()4
.

الخزيرة :لحم يقطع صغار ًا ويصب عليه ماء كثير ،فإذا نضج ذر عليه الدقيق ،فإ
لم يكن فيها لحم فهي عصيدة ،وقيل :هي حسا من دقيق ودسم .وقيل :إذا كا من
دقيق فهي حريرة ،وإذا كا من نخالة فهو خزيرة( .راجع :النهاية في غريب
الحديث واألثر البن األثير.)28/2 ،
حسن.
أخرجه أبو يعل في مسنده :ح ( )4476وقال حسين سليم أسد :إسناده َ
أي الحافظ أبو الحسن ُم َسدد ْب ُن ُم َس ْر َه ِد األسدي البصري شيخ أبي داود الذي
روى عنه الرواية.
أخرجه أبو داود :ح ( )4875وصححه األلباني.
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البقاء
مأل جوانح نفسه ،والذي جعل السيدة صفية  لما خيرها تختار َ
عنده عل العودة إل َذوِيها.
ــ وروى أحمد بسنده عن َعائِ َش َة ،قالت :بَ َع َث ْت َص ِفي ُة ِإل َ َر ُسو ِل
اهلل ِ ‘ بِ َط َعام قَ ْد َصنَ َع ْت ُه ل َ ُه َو ُه َو ِع ْن ِدي ،فَلَما َرأَ ْي ُت ا ْل َجارِيَ َة ،أَ َخ َذ ْت ِني
ر ِْع َدة َحت ْاس َت َقل ِني أَ ْف َك ُل( ،)1فَ َض َر ْب ُت ا ْل َق ْص َع َة ،فَ َر َم ْي ُت بِ َها .قَال َ ْت:
ول اهلل ِ ‘ ،فَ َع َر ْف ُت ا ْل َغ َض َب ِفي َو ْج ِهه ِ ،فَ ُق ْل ُت :أَ ُعو ُذ
فَنَ َظ َر ِإلَي َر ُس ُ
بِ َر ُسو ِل اهلل ِ أَ ْ يَ ْل َعنَ ِني ا ْل َي ْو َم .قَال َ ْت :قَ َال> :أَ ْول َ <( .)2قَال َ ْت :قُ ْل ُتَ :و َما
ول اهلل ِ؟ قَ َال> :ط ََعام َكطَ َعا ِم َهاَ ،و ِإنَاء َك ِإنَائِ َها<(.)3
َكف َار ُت ُه يَا َر ُس َ

وهذه لفتة طيبة وملمح كريم وتوجيه سديد من رسول اهلل ‘
فعدل المعاملة وجبر الخاطر مع
يذيب صخور الغيرة بين نسائهْ ،
الزوجات ينتج عنهما بال شك عالقة زوجية بأوسع معانيها الروحية،
وهذا ما كا بين النبي ‘ ونسائه ،وهذا ما جعل نساءه وفي طليعتهن
صفية يهرعن إليه ويضعن مقاليدهن بين يديه ويبادلنه حب ًا بحب وود ًا
بود ،ويفضلنه عل اآلباء واألمهات.
** ** **
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1األ ْف َكل :الرعدة( .غريب الحديث البن قتيبة.)358/2 :
الدعاء ْأول َ بك.
( )2أي:
ُ
( )3أخرجه أحمد في المسند :ح ( )26366وحسن الشيخ شعيب إسناده.
.
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صفية  ويوم ادلار
ُّ
(ردوين ال يفضحين هذا)

اختبرت الشدائد أم المؤمنين صفية  فوجدت فيها المرأة العاقلة
الحازمة ،التقية النقية ،المقدامة الباسلة ،ويظهر ذلك في األحداث التي
حدثت في حياتها وبخاصة في أواخر خالفة عثمان  ،فلم تكن السيدة
صفية  بمعزل عن بعض المجريات السياسية في حياتها وبخاصة تلك
التي حدثت أواخر خالفة ذي النورين عثما بن عفا  ،حيث كانت
شديدة الوالء له ،حريصة عل نصرته ،وحاولت جاهد ًة الدفاع عنه يوم
حاصروه في الدار مظهِرة شجاعة فريدة ،حيث كا لها موقف كريم مع
ِ
المحاصرين
الخليفة المحاصر المظلوم وظنت  أنها لو خرجت لجموع
وهي أمهم زوجة نبيهم لرعوا فضلها وارعووا لتوجيهها ونصحها
والستطاعت بذلك وأد الفتنة في مهدها ،وبالفعل خرجت رغبة في
ذلك إال أ األشتر بن مالك اعترضها وضرب وجه بغلتها حت ردها.
ود بِ َص ِفي َة لِ َت ُرد َع ْن ُع ْث َما َ فَلَ ِق َي َها ْاألَ ْش َت ُر
قال موالها ِكنَانَةُ > :ك ْن ُت أَقُ ُ
فَ َض َر َب َو ْج َه بَ ْغلَ ِت َها َحت َمال َ ْت فَ َقال َ ْتُ :ر ُّدونِي َال يَ ْف َض ُح ِني َه َذا .قَ َال
ا ْل َح َس ُن ِفي َح ِدي ِثه ِ :ثُم َو َض َع ْت َخ َش ًبا ِم ْن َم ْن ِزلِ َها َو َم ْن ِز ِل ُع ْث َما َ َت ْن ُق ُل َعلَ ْيه ِ
اء َوالط َع َام.)1(<..
ا ْل َم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال ،وابن أبي شيبة في المصنف=:
( )1أخرجه ابن سعد في الطبقات 128/8 :كام ً
.
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فالظاهر من صنيعها  أنها لم تيأس ولم تتوا في نصرة عثما
 ،فحين ردها األشتر وفعل فعلته الشنيعة تلك لجأت إل طريقة
أخرى تساعد بها في تخفيف حدة الحصار عل عثما ومن معه بأ
وضعت معبر ًا بين منزلها ومنزل عثما تنقل إليه الطعام والماء وهو في
ْ
محنة الحصار.
** ** **

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

.

ح ( )30619إل قولها :يَ ْف َض ُح ِني َه َذا .وحسن ابن حجر إسناده( .اإلصابة:
 .)212/8ووردت الرواية في مسند ابن الجعد :ح ( )2666وتاريخ المدينة البن
ْب<.
>ر ُّدونِي َال يَ ْف َض ُح ِني َه َذا ا ْل َكل ُ
شبة 1311/4 :بلفظُ :

صفية يف حمضن العلم ورحاب الرواية
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صفية  يف حمضن العلم ورحاب الرواية
(روايتها ُ
ورواتها)

أدلت السيدة صفية  بدلوها في نشر العلم ورواية الحديث
الشريف ،وأسهمت وسع طاقتها في نقل ما تعلمته من رسول اهلل رواي ًة
إل غيرها.
فورد لها من الحديث عشرة أحاديث ،منها واحد متفق عليه(.)1
وحدث عنها :علي بن الحسين وإسحاق بن عبد اهلل بن الحارث
وكنانة موالها وآخرو (.)2
وزاد المزي فيمن روى عنها :موالها يزيد بن معتب ،ومسلم بن
صفوان( .)3وزاد أبو نعيم :وعبد اهلل بن صفوانَ ،و ُص َه ْي َرة بنت َج ْي َفر(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3
()4
.

سير أعالم النبالء .488/3 :والحديث المتفق عليه هو :ما روي عن علي بن
حسين ،عن صفية بنت حيي ،قالت :كا رسول اهلل ‘ معتكفا فأتيته أزوره ليال،
فحدثته ثم قمت فانقلبت ،فقام معي ليقلبني ،وكا مسكنها في دار أسامة بن زيد،
فمر رجال من األنصار ،فلما رأيا النبي ‘ أسرعا ،فقال النبي ‘> :عل
رسلكما إنها صفية بنت حيي< فقاال :سبحا اهلل يا رسول اهلل قال> :إ الشيطا
يجري من اإلنسا مجرى الدم ،وإني خشيت أ يقذف في قلوبكما سوء ًا ،أو قال:
شيئ ًا< .أخرجه البخاري :ح ( )3281ومسلم :ح (.)2175
سير أعالم النبالء.485/3 :
تهذيب الكمال 210/35 :وانظر :تهذيب التهذيب ،ابن حجر 458/12 ،رقم.2828 :
معرفة الصحابة.3232/6 :
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صفية  وايلوم املحتوم
(وفاتها)

توفيت السيدة صفية  في خالفة معاوية  عل الراجح من
أقوال العلماء ،واختلف في السنة التي توفيت فيها تحديد ًا ،فقال ابن
عبد البر :إنها توفيت سنة خمسين( ،)1وصححه ابن حجر في الفتح(،)2
ودفنت بالبقيع( ،)3وذهب ابن
وقيل :سنة اثنتين وخمسين من الهجرةُ ،
قتيبة في المعارف أ وفاتها كانت قبل ذلك ،وأنها كانت سنة ست
وثالثين( .)4وذكر األقوال جميعها ابن الجوزي(.)5
وقيل :إنها آخر أمهات المؤمنين موت ًا( .)6وقال ابن حزم :وهذا
وهم ،وذكر أ آخرهن موت ًا أم سلمة ماتت سنة تسع وخمسين(.)7
والمقطوع به أنها ماتت في خالفة معاوية ال في سنة ست وثالثين،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3
()4
()5
()6
()7
.

االستيعاب .1872/4 :وذكرها ابن األثير فيمن توفي في سنة خمسين( .الكامل:
.)67/3
فتح الباري.278/4 :
راجع :تاريخ الطبري 611/11 :ــ كتاب األربعين في مناقب أمهات المؤمنين البن
عساكر ،ص.45
المعارف :ص.138
تلقيح فهوم أهل األثر :ص.25
اإلنباء في تاريخ الخلفاء :البن العمراني ،ص.46
جوامع السيرة البن حزم :ص.34 ،33
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صفية واليوم احملتوم

قال ابن حجر :وهو الذي ال يتجه غيره ،فإ في الصحيحين تصريح علي
ابن الحسين بسماعه منها وكا مولده بعد سنة ست وثالثين قطع ًا(.)1
وقال في التقريب عن وفاتها :وقيل :في خالفة معاوية ،وهو
الصحيح(.)2
وقال في الفتح :وفي تصريح علي بن الحسين بأنها حدثته رد عل
من زعم أنها ماتت سنة ست وثالثين أو قبل ذلك أل علي ًا إنما ولد
بعد ذلك سنة أربعين أو نحوها ،والصحيح أنها ماتت سنة خمسين،
وقيل :بعدها ،وكا علي بن الحسين حين سمع منها صغير ًا(.)3
** ** **

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1تهذيب التهذيب :ابن حجر 458/12 ،رقم.2828 :
( )2تقريب التهذيب :ص ،1360رقم .8621 :وقد ورد في البخاري ومسلم تصريح
علي بن الحسين بالسمع من السيدة صفية .انظر :صحيح البخاري :رقم ()2038
و ( )2039و ( )3281وصحيح مسلم :ح (.)2175
( )3فتح الباري.278/4 :
.
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َ َّ

إطاللة بهية ىلع عبادة وأخالق ومناقب صفية 
وفي هذا الجزء سنتناول نتف ًا يسيرة موجزة من عبادة السيدة صفية
وأخالقها ومناقبها  ،حن نعطي القارئ الكريم تصور ًا شافي ًا عن
السيدة صفية وما يتعلق بها.
أوالً :صفية يف حمراب العبادة (العابدة القانتة)
كانت السيدة صفية  من الطائعات القانتات العابدات الذاكرات،
فكانت كثيرة الذكر والتسبيح ،وقد روى ِكنَانَ ُة موالها قالَ :س ِم ْع ُت
ول اهلل ِ ‘ َوبَ ْي َن ي َدي أَ ْربَ َع ُة َآال ِ
ف نَ َواة
ولَ :د َخ َل َعلَي َر ُس ُ
َص ِفي َةَ ،ت ُق ُ
َ
ت بِ َه ِذهِ ،أَ َال أُ َعل ُِّم ِ
ك بِأَ ْك َث َر ِمما َسب ْح ِ
أُ َس ِّب ُح بِ َها ،قَ َال> :ل َ َق ْد َسب ْح ِ
ت؟<
فَ ُق ْل ُت :بَلَ َعل ِّْم ِني .فَ َق َال> :قُولِيُ :س ْب َحا َ اهلل ِ َع َد َد َخ ْل ِقه ِ<(.)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه الترمذي :ح ( )3554وقال :ه َذا َح ِديث َغرِيب ،الَ نَ ْعرِفُ ُه ِم ْن َح ِد ِ
يث َص ِفي َة
اشمِ ب ِن َس ِعيد ال ُك ِ
الو ْجه ِ ِم ْن َح ِدي ِ
وف ِّيَ ،ول َ ْي َس ِإ ْسنَ ُاد ُه ب َِم ْع ُروف.
ث َه ِ ْ
ِإال ِم ْن َه َذا َ
والطبراني في الكبير :ح ( )195والحاكم في المستدرك :ح ( )2008وقالَ > :ه َذا
اإل ْسنَادِ َول َ ْم يُ َخ ِّر َج ُاهَ .ول َ ُه َشا ِهد ِم ْن َح ِدي ِ
يح ْ ِ
ين بِ ِإ ْسنَاد أَ َصح
ث ا ْل ِم ْصرِي ِّ َ
َح ِديث َص ِح ُ
ِم ْن َه َذا< .ووافقه الذهبي ،وضعفه األلباني متعجب ًا من تصحيح الذهبي له ،ومبين ًا أ
علته في هاشم بن سعيد( .السلسلة الضعيفة .)190/1 :وقال الشيخ عبد القادر
األرناؤوط في تحقيقه عل جامع األصول )396/4( :وفي سنده هاشم بن سعيد
الكوفي وهو ضعيف ،وكنانة مول صفية ،لم يوثِّقه غير ابن حبا  ،ولذلك قال
الترمذي :هذا حديث غريب ،ال نعرفه من حديث صفية إال من هذا الوجه من=

.
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كما كانت  كثيرة البكاء والخشية ،ذات عي ٍن باكية ،ودمعةٍ
وتح ُّثهم عليه.
حاضرة هادرة ،وكانت تذ ِّكر غيرها بهذا ُ
اج َت َم ُعوا ِفي
ومن ذلك ما روي عن َع ْب ِد اهلل ِ ْب ِن ُع َب ْي َد َة ،أَ نَ َف ًرا ْ
ُح ْج َر ِة َص ِفي َة بِ ْن ِ
ت ُح َيي َز ْو ِج النب ِِّي ‘ فَ َذ َك ُروا اهللَ َو َتلَ ُوا ا ْل ُق ْرآ َ َو َس َج ُدوا
الس ُج ُ ِ
اء؟<(.)1
فَنَ َاد ْت ُه ْم َص ِفي ُةَ > :ه َذا ُّ
ود َوت َال َو ُة ا ْل ُق ْرآ ِ فَأَ ْي َن ا ْل ُب َك ُ
ثانياً :صفية الرقراقة الصافية يف واحة األخالق:

كانت صفية  كريمة الخلق صادقة اللهجة عاقلة وقورة الطبع،
زانها حلم وعقل ،وصفها ابن األثير في األُسد بقوله :كانت عاقلة من
ُعقالء النساء(.)2
وجمال ودِين
وقال عنها الذهبي :كانت شريف ًة عاقل ًة َ
حسب َ
ذات َ
ـ  ـ(.)3
ذات ِح ْلم ووقَار(.)4
وقال أيض ًا :كانت صفية َ
ذات العين الباكية صفية الصافية
وقال عنها أبو نعيم :التقية الزاكية ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

()1
()2
()3
()4
.

حديث هاشم بن سعيد الكوفي وليس إسناده بمعروف .أقول :ومع ذلك فقد صححه
الحاكم  547/1ووافقه الذهبي ،وقد صح الحديث من طريق ابن عباس دو ذكر
الحص .
أخرجه أبو نعيم في الحلية.55/2 :
أسد الغابة.168/7 :
سير أعالم النبالء.485/3 :
سير أعالم النبالء.487/3 :
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زوجة النبي ‘(.)1
ولعل من معالم ُحسن خلقها ما يأتي:
* حلمها وتسامحها:
بن
قال أبو عمر بن عبد البرَ :ر َو ْينَا أَ َجارِيَ ًة لِ َص ِفي َة أَ َت ْت ُع َم َر َ
ِ
ِ
الي ُه ْو َد .فَ َب َع َث ُع َم ُر
ال َخط ِ
اب فَ َقال َ ْتِ :إ َصفي َة ُتح ُّب الس ْب َت َو َت ِص ُل َ
الج ُم َع َة َوأَما
يَ ْسأَل ُ َها .فَ َقال َ ْت :أَما الس ْب ُت فَلَ ْم أُ ِحب ُه ُم ْنذُ أَ ْب َدل َ ِني اهللُ بِه ِ ُ
الي ُه ْو ُد فَ ِإ لِي ِف ْيه ِْم َر ِحم ًا فَأَنَا أَ ِصلُ َها ثُم قَال َ ْت لِ ْل َجارِيَةَِ :ما َح َملَ ِ
ك عل
َ
()2
ت :الش ْي َطا ُ قَال َ ْت :فَا ْذ َهبِي فَأَ ْن ِ
ت؟ قَال َ ِ
َما َصنَ ْع ِ
ت ُحرة .
* صلَتها لرحمها:

كانت  واصلة لرحمها ،فقد روي عن ِع ْكر َِم َة ،أَ َص ِفي َة َز ْو َج
النب ِِّي ‘ قَال َ ْت ِألَخ ل َ َها يَ ُهو ِدي> :أَ ْسلِ ْم َترِ ْث ِني< ،فَ َس ِم َع بِ َذلِ َك قَ ْو ُم ُه
ِيع دِينَ َك بِال ُّد ْن َيا ،فَأَبَ أَ ْ يُ ْسلِ َم ،فَأَ ْو َص ْت ل َ ُه بِالثُّلُ ِ
ث(.)3
فَ َقالُوا :أَ َتب ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1حلية األولياء.54/2 :
( )2االستيعاب .1872/4 :وانظر :سير أعالم النبالء.487/3 :
( )3أخرجه سعيد بن منصور في سننه :ح ( ،)437وعبد الرزاق في مصنفه :ح ()19327
والبيهقي في السنن الكبرى :ح ( )12650واللفظ له ،وقال ابن الملقن في البدر
المنير )286/7( :وإسناده جيد .واإلسناد هذا منقطع ،إال أ البيهقي أورده من
وجه آخر من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن بكير بن عبد اهلل أ أم علقمة
موالة عائشة حدثته أ َص ِفي َة ب ِْن َت ُحي ِِّي ْب ِن أَ ْخطَ َب  أَ ْو َص ْت ِال ْب ِن أَخ ل َ َها يَ ُهودِي.
(السنن الكبرى :ح .)12651وإسناده إل أم علقمة حسن .وقال صاحب التكميل:
وإسناده جيد إال أ أم علقمة مستورة ،وليس في النساء متهمة وال من تركت=.
.
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* جودها وكرمها:
فع ْن َس ِعي ِد ْب ِن ا ْل ُم َسيِّ ِب
كانت  جوادة كريمة محبة لغيرهاَ ،
قَ َال> :قَ ِد َم ْت َص ِفي ُة بِ ْن ُت ُح َيي ِفي أُ ُذنَ ْي َها ُخ ْر َص ًة ِم ْن َذ َهب فَ َو َه َب ْت ِم ْن ُه
لِ َفا ِط َم َة َولِ ِن َساء َم َع َها<( .)1وهذا من شواهد جودها من جهة وحبها للسيدة
فاطمة  من جهة أخرى ،ومن جهة ثالثة من رجاحة عقلها :فقد
الحظت صفية حين استقر بها المقام في بيت النبي ‘ ،وهي بين
أمهات المؤمنين ،وشريكتهن برسول اهلل ،أن شراكتها الجديدة أثارت
حفيظتهن ،وأنهن عل حزبين ،حزب عائشة وحزب أم سلمة( )2وكا
بين الحزبين ما يقع غالب ًا بين الضرائر.
ورأت صفية أنها ال تزال حت اآل ــ وهي أم المؤمنين ــ تعاني
بعض آثار يهودية سابقة ،وال يزال محمو ًال عليها بجريرة برئت منها،
وحسن تديُّنها وأمومتها للمؤمنين،
وبحوب وإصر تطهرت منهما بإسالمها ُ
فرأت أ تحسن الصلة بين ضرائرها كلهن ،وبَنَ ْت ِجسر ًا طيِّب ًا من الود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= وله أوجه أخرى ،وبالجملة فاألثر حسن ثابت يصلح لالحتجاج به( .التكميل لما
فات تخريجه من إرواء الغليل :صالح آل الشيخ ،ص.)98
( )1أخرجه ابن سعد في الطبقات .127/8 :ورجاله ثقات ،وصحح إسناده ابن حجر
في اإلصابة .)211/8( .والخرصة :جمع خرص :وهو الحلقة الصغيرة من
الذهب ،وهو من ُحلي األذ ( .انظر :النهاية البن األثير.)22/2 ،
( )2أخرجه البخاري من حديث عائشة :ح ( )2581بلفظ :أ نساء رسول اهلل ‘ كن
حزبين ،فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة ،والحزب اآلخر أم سلمة وسائر
نساء رسول اهلل ‘ ...ويالحظ أنه سرعا ما انخرطت صفية في هذا األمر
ورجحت حزب عائشة وانضمت إليه.
.
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والمحبة واأللفة واإليناس معهن ومع فاطمة الزهراء .)1(
ونظر ًا لجمالها الالفت للنظر ،وظهور آثار الغيرة عل بعض نسائه
‘ ،فلقد الحظت صفية هذا األثر في نفوس بعض ضرائرها ،فقدمت
لهن بعض الحلي من الذهب ،كرمز لمودتها لهن ،كما قدمت ذلك
لفاطمة بنت محمد ،وهذا أسلوب ذكي جد ًا ،فاإلنسا أحيان ًا يحقق
بعض أهدافه بكلمة طيبة ،أو بهدية مخلِصة ،من أجل أ يسير المركب
وتتوطد العالقة ،ولهذا كا اإلرشاد النبويَ > :ت َه َاد ْوا ،فَ ِإ ا ْل َه ِدي َة ُتذْ ِه ُب
()2
هادوا َتحابُوا)(.)3
َو َغ َر الص ْد ِر<  ،وفي حديث آخرَ ( :ت ُ
فقد كانت السيدة صفية  ذات عقل راجح ،وحلم وافر،
وثبات قل نظيره.
ضا ـ :ما حدث حين مر بها بالل
ولعل من شواهد رجاحة عقلها ـ أي ا
بعد خيبر عل مصارع قومها مع ابنة عم لها ،فما كا من صفية إال وأ
تماسكت وثبتت في هذا الموقف العصيب والمنظر الشديد مخالفة ابنة
عمها التي ما إ رأت مصارع قومها إال وصاحت وصكت وجهها،
ال :أَنُز َِع ْت
وحثت التراب على رأسها ،ليعاتب الرسول ‘ بعدها بال ًال قائ ً
َ
()4
اللَ ،ح ْي ُث َت ُم ُّر بِ ْام َرأَ َت ْي ِن َعلَ قَ ْتلَ ر َِجالِه َِما! .
ِم ْن َك الر ْح َم ُة يَا بِ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2

()3
()4

.

انظر :نساء النبي ،السيد الجميلي ،ص.118
أخرجه أحمد في المسند :ح ( )9250وحسنه الشيخ شعيب .ومعن و َغر الصدر:
ارته( .النهاية البن األثير.)208/5 :
وح َر ُ
ِغل ُه َ
وصححه األلباني في اإلرواء.)1601( :
أخرجه البخاري في األدب المفرد :ح ()594
َّ
أخرجه ابن هشام في السيرة 336/2 :من رواية ابن إسحاق ،والطبري في التاريخ:
 ،14/3وذكره ابن كثير في البداية.197/4 :
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ثالثاً :صفية بني املناقب والفضائل
اكتنف المجد السيدة صفية  من كل جانب ،وحازت جملة
من المناقب والفضائل دلت عل فضلها وشرفها وتقدير النبي ‘ لها،
ولعل من هذه المناقب ما يلي:
 1ــ (صفية حفيدة األنبياء):
عن أَنَس ،قَ َال :بَلَ َغ َص ِفية أَ َح ْف َص َة ،قَال َ ْت :بِ ْن ُت يَ ُهو ِدي(،)1
فَب َك ْت ،فَ َد َخ َل َعلَ ْي َها النب ُِّي ‘ َو ِهي َتب ِكي ،فَ َق َالَ > :ما يُب ِكي ِ
ك<؟
ْ
َ ْ
َ
فَ َقال َ ْت :قَال َ ْت لِي َح ْف َص ُةِ :إنِّي بِ ْن ُت يَ ُهو ِدي ،فَ َق َال النب ُِّي ‘َ > :و ِإن ِ
ك
يم َت ْف َخ ُر َعلَ ْي ِ
ك لَنَبِيَ ،و ِإن ِ
َال ْبنَ ُة نَبِيَ ،و ِإ َعم ِ
ك؟< ثُم
ك ل َ َت ْح َت نَبِي ،فَ ِف َ
قَ َال> :ات ِقي اهللَ يَا َح ْف َص ُة<(.)2
وحسن رعايته لنسائه وبخاصة صفية
وهذا من كريم خلقه ‘ ُ
صاحبة هذا الموقف ،حيث خصها رسول اهلل هنا برعاية خاصة،
وأوالها اهتمام ًا من نوع آخر ،وحرص عل تطييب خاطرها لما عيرتها
حفصة بنسبها ،حيث شعر بغربتها نظر ًا أل بقية نسائه قُرشيات بين
قومهن ،أما هي فغريبة ،وألنها غريبة ،فلها معاملة خاصة ،ولها عطف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وهذا القول صدر من السيدة حفصة من باب الغيرة وغيرها من األمور الشائعة بين
ال يهودي ،ومع ذلك فقد خفف النبي ‘ عن صفية
الضرائر ،وصفية والدها فع ً
والطفها ولقنها ُحجتها معلِّم ًا إياها كيف ترد إذا ما ُعيِّرت بنفس الكالم ،ثم عاتب
حفصة آمر ًا إياها بتقوى اهلل ومراقبته حت ال تعود إل تلك المقولة مرة أخرى.
( )2أخرجه الترمذي في سننه :ح ( )3894وقال :ه َذا َح ِديث َح َسن َص ِحيح َغرِيب ِم ْن
الو ْجهِ ،وأحمد في مسنده :ح ( )12392وصححه األلباني.
َه َذا َ
.
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خاص ،ولها رعاية خاصة؛ ولذا فكثير ًا ما كانت تتمتع بحماية النبي ‘
وعطفه ،وهذا أيض ًا من ُحسن سياسته ‘ ،ومن حكمته في التعامل،
فكا منه ‘ أ سالها وخفف عنها وذكرها بحظوة من نسب بعيد،
()1
ُتفاخر به غيرها إذا ما اقتضت الضرورة ذلك ،فهي من ضئض ء
النبوة ،وذلك أل السيدة صفية أم المؤمنين ابنة ُحيي بن أخطب من بني
سبط الوي بن يعقوب ،ثم من ذرية هارو بن عمرا
النضير ،وهو من ْ
أخي موس .
لقد جبرت كلماته ‘ خاطر صفية المكسور ،وزادت ثقتها بنفسها
وبتدينها وبزوجها ،فقد نزلت وترسلت هذه الكلمات عل صدرها برد ًا
ويذب عنها ،ويختصها برعاية
وسالم ًا .ولقد كا ‘ يحامي عن صفية
ُّ
وحياطة مخصوصة ،ويشعر بالضيق والتأثر إذا ما أوذيت من الضرائر...
ولقد ظل يحامي عنها  حت آخر عمره(.)2

ٍ
مؤانسة وإكرامٍ):
 2ــ (خروج
لعل من مناقب السيدة صفية  خروج النبي ‘ من معتكفه
الصطحابها إل بيتها تكرم ًة لها.
الح َس ْي ِن
ِي ،قال :أَ ْخ َب َرنِي َعلِ ُّي ْب ُن ُ
روى البخاري بسنده عن ال ُّز ْهر ِّ
 :أَ َص ِفي َة ــ َز ْو َج النبِي ‘ ــ أَ ْخبر ْت ُه أَن َها َجاء ْت ِإل َ ر ُسو ِل اهلل ِ
َ
ََ
ِّ
َ
ِ ِ
ِ
الع ْشرِ األَ َو ِ
اخرِ ِم ْن َر َم َضا َ ،
الم ْس ِج ِد ِفي َ
‘ َت ُز ُ
ور ُه في ْاع ِت َكافه ِ في َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الض ْئ ِض ِ
(ِ )1
يء :األصل( .تاج العروس للزبيدي.)314/1 :
( )2نساء النبي :السيد الجميلي ،ص.119
.
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اع ًة ،ثُم قَ َام ْت َت ْن َقلِ ُب ،فَ َق َام النب ُِّي ‘ َم َع َها يَ ْقلِ ُب َها،
فَ َت َحدثَ ْت ِع ْن َد ُه َس َ
اب أُ ِّم َسلَ َم َةَ ،مر َر ُجالَ ِ ِم َن
الم ْس ِج ِد ِع ْن َد بَ ِ
َحت ِإ َذا بَلَ َغ ْت بَ َ
اب َ
األَ ْن َصا ِر ،فَ َسل َما َعلَ َر ُسو ِل اهلل ِ ‘ ،فَ َق َال ل َ ُه َما النب ُِّي ‘َ > :علَ
ول اهلل ِ،
ر ِْسلِ ُك َماِ ،إن َما ِه َي َص ِفي ُة بِ ْن ُت ُح َيي< ،فَ َقاالَُ :س ْب َحا َ اهلل ِ يَا َر ُس َ
َو َك ُب َر َعلَ ْيه َِما ،فَ َق َال النب ُِّي ‘ِ > :إ الش ْي َطا َ يَ ْبلُ ُغ ِم َن ا ِإل ْن َسا ِ َم ْبلَ َغ الدمِ،
يت أَ ْ يَ ْق ِذ َف ِفي قُلُوبِ ُك َما َش ْي ًئا<(.)1
َو ِإنِّي َخ ِش ُ
وفي رواية للبخاري :كا النبي ‘ في المسجد وعنده أزواجه
فرحن ،فقال لصفية بنت حيي :ال تعجلي حت أنصرف معك(.)2
وقد أخذ شيخ اإلسالم ابن تيمية من هذا أ بيت صفية كا بعيد ًا
عن المسجد ،ومما أورده في ذلك قوله :وكا بيتها أبعد من المسجد
من غيره ،ثم ساق الرواية وقال مع ِّقب ًا عليها:
في هذا الحديث أ مسكنها كا في دار أسامة بن زيد وأ النبي
‘ قام معها ليقلبها إل مسكنها ،وأنه مر به رجال من األنصار ،ولو
ال بالمسجد لم يحتج إل شيء من ذلك ،فإ المسجد
كا منزلها متص ً
لم يكن فيه ما يخافه ،ولكن خرج معها من المسجد ليوصلها إل
مسكنها ،والرجال مرا به في الطريق لم يكن مرورهما في المسجد،
فإ المسجد لم يكن طريق ًا بالليل ،ولو رأياه في المسجد لم يحتج أ
يقول ما قال ،بل رأياه ومعه امرأة خارج ًا من المسجد ،فقال ما قال لئال
يقذف الشيطا في قلوبهما شيئ ًا من الظن السيئ ،فيهلكا بذلك(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه البخاري :ح (( .)2038فرحن) أي أزواجه من الرواح وهو الرجوع آخر النهار.
( )2متفق عليه :أخرجه البخاري :ح ( )2035ومسلم :ح (.)2175
( )3الرد عل األخنائي :ص.136
.
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بل ورد في رواية الشيخين ما يفيد أ مسكن السيدة صفية كا في
بيت أسامة؛ ففي رواية البخاري> :وكا بيتها في دار أسامة< وفي رواية
مسلم> :وكا مسكنها في دار أسامة بن زيد<(.)1
قال الحافظ في الفتح :والذي يظهر أ اختصاص صفية بذلك
تأخ َر عن رفقتها فأمرها بتأخير التوجه ليحصل لها التساوي في
لكون مجيئها َّ
مدة جلوسهن عنده ،أو أن بيوت رفقتها كانت أقرب من منزلها فخشي النبي
‘ عليها ،أو كان مشغو ًال فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله ويشيعها(.)2
وحت عل هذا التفسير فإ الفضيلة ال تنتفي ،حيث دل عل خوف
النبي ‘ عليها ،وقيامه بنفسه ليرجعها ،وفيه منقبة عظيمة لصفية .
 3ــ صفية في بؤرة الحدث (ل رحيل بغير صفية)
من مناقب صفية  التي عدها لها غير واحد من العلماء :إرادة
احتباس النبي ‘ وجملة الحجيج مراعا ًة لها .)3(
ِ
ِ
ِ
يض
عن ا ْل َقاسمِ ْب ِن ُم َحمد ،عن َعائ َش َة ،قالتُ :كنا نَ َت َخو ُف أَ ْ َتح َ
ول اهلل ِ ‘ فَ َق َال> :أَ َحابِ َس ُتنَا
يض ،قَال َ ْت :فَ َج
َص ِفي ُة قَ ْب َل أَ ْ ُت ِف
اءنَا َر ُس ُ
َ
َ
اض ْت ،قَ َال> :فَ َال ِإ َذ ْ <(.)4
َص ِفي ُة؟< قُ ْلنَا :قَ ْد أَفَ َ
وروى الشيخا بسندهما عن األَ ْس َودَ ،ع ْن َعائِ َش َة  ،قالت :أَ َر َاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4
.

انظر :صحيح البخاري :حديث رقم ( )2038ومسلم :حديث رقم (.)2175
فتح الباري.278/4 :
راجع :السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين ،للمحب الطبري ،ص.143
أخرجه مسلم :ح (.)1211
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اب ِخ َبائِ َها َك ِئ َيب ًة َحزِينَ ًةِ ،ألَن َها
النب ُِّي ‘ أَ ْ يَ ْن ِف َر ،فَ َرأَى َص ِفي َة َعلَ بَ ِ
اض ْت ،فَ َق َالَ > :ع ْق َرى َح ْل َق ــ ل ُ َغة لِ ُق َر ْيش ــ ِإن ِ
ك ل َ َحابِ َس ُتنَا< ثُم قَ َال:
َح َ
ت أَفَ ْض ِ
>أَ ُك ْن ِ
ت يَ ْو َم الن ْح ِر< ــ يَ ْع ِني الط َو َاف ــ قَال َ ْت :نَ َع ْم ،قَ َال> :فَا ْن ِفرِي
ِإذًا<(.)1
إكراما
ففي الحديث احتمال أ يكو إرادته  تأخير الرحيل
ً
لصفية(.)2
وفي شرح الزرقاني عل الموطأ بشأ المستفاد من الرواية :وإكرام
صفية باالحتباس كما احتبس بالناس عل عقد عائشة(.)3

 4ــ (شهادة ص ْدق من أصدق مصدوق)

اج ُه،
َع ْن َز ْي ِد ْب ِن أَ ْسلَم ،قالَ :كا َ النب ُِّي ‘ َشا ِك ًياَ ،و ِع ْن َد ُه أَ ْز َو ُ
ول اهلل ِ ،ل َ َو ِد ْد ُت أَ ال ِذي بِ َك بِي ،قَ َال :فَ َت َغ َام َز بِ َها
فَ َقال َ ْت َص ِفي ُة :يَا َر ُس َ
اج النب ِِّي ‘ ،فَ َق َال النب ُِّي ‘> :أَ ِع ْب ُتن َها ،فَ َو ال ِذي نَ ْف ِسي بِ َي ِد ِه ِإن َها
أَ ْز َو ُ
ل َ َصادِقَة<(.)4
إ الرسول ‘ قد شهد هنا لصفية بصدقها في تمنيها أ يحل بها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4

.

أخرجه البخاري :ح ( )6157ومسلم :ح (.)1211
انظر :عمدة القاري للعيني 99/10 :ــ فتح الباري البن حجر.590/3 :
شرح الزرقاني عل الموطأ.504/2 :
أخرجه معمر بن راشد في الجامع )431/11( :ح ( )20922منشور كملحق
بمصنف عبد الرزاق ،وابن سعد في الطبقات .128/8 :والحديث أرسله زيد بن
أسلم التابعي مول عمر .وحسن ابن حجر إسناده( .اإلصابة .)212/8 :وال
نحتاج أ نكرر أ هذه المواقف شائعة بين الضرائر ،وهي من قبيل الطبيعة
البشرية ،ومما جرت به العادة ،فال ينبغي المبالغة فيها أو تحميلها ما ال تحتمل.

40

إطاللة بهية على عبادة وأخالق ومناقب صفية

مرضه ‘ ويبرأ هو ،وأع ِظم بهذه من شهادة لها من رسول اهلل ‘.

 5ــ (غضبة من أجل حبيبة غريبة)

ول اهلل ِ ‘ َكا َ ِفي َس َفر ل َ ُه ،فَ ْاع َتل بَ ِعير لِ َص ِفي َة،
عن َعائِ َش َة ،أَ َر ُس َ
ول اهلل ِ ‘ِ > :إ بَ ِع ًيرا لِ َص ِفي َة ْاع َتل،
َو ِفي ِإبِ ِل َز ْينَ َب فَ ْضل ،فَ َق َال ل َ َها َر ُس ُ
فَلَ ْو أَ ْع َط ْي ِت َها بَ ِع ًيرا ِم ْن ِإبِلِ ِ
ك ،فَ َقال َ ْت :أَنَا أُ ْع ِطي تِ ْل َك ا ْل َي ُهودِي َة( ،)1قَ َال:
ول اهلل ِ ‘ َذا ا ْل ِحجةِ َوا ْل ُم َحر َم َش ْه َر ْي ِن ،أَ ْو ثَ َالثَ ًةَ ،ال يَ ْأتِ َيها،
فَ َت َر َك َها َر ُس ُ
قَال َ ْتَ :حت يَ ِئ ْس ُت ِم ْن ُهَ ،و َحو ْل ُت َسرِيرِي ،قَال َ ْت :فَب ْينَ َما أَنَا يَ ْو ًما بِ ِن ْص ِ
ف
َ
الن َها ِرِ ،إ َذا أَنَا بِ ِظ ِّل َر ُسو ِل اهلل ِ ‘ ُم ْقبِل<(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وهذا القول لم يصدر من السيدة زينب طعن ًا في إسالم السيدة صفية وإنما هو من
قبيل نسبتها ألصلها اليهودي ،حملها عليه غيرتها وهذا أمر شائع بين الضرائر ،ومع
وهجر
ذلك فقد أظهر النبي ‘ غضبه لتلك الكلمة وهجر زينب فترة أظهرتها الروايةْ .
النبي ‘ كا لفراش زينب إلرادته تأديبها عل قولها وحملها عل اإلقالع عنه.
( )2أخرجه أحمد في المسند :ح ( )25003وأبو داود في السنن مختصر ًا :ح ()4602
والطبراني في الكبير 71/24 :ح ( )188وفي األوسط 99/3 :ح ( )2609وابن سعد
في الطبقات .126/8 :وقال الهيثمي في المجمع 7696/4( :رقمَ )7696 :ر َو ُاه
الط َب َرانِ ُّي ِفي ْاأل َ ْو َس ِطَ ،و ِفيه ِ ُس َمي ُة َر َوى ل َ َها أَبُو َد ُاو َدَ ،و َغ ْي ُر ُهَ ،ول َ ْم يَ ْج َر ْح َها أَ َحد،
َوبَ ِقي ُة ر َِجالِه ِ ثِ َقات .وقال األلباني في السلسلة الصحيحة )623/7( :ورجاله ثقات
رجال مسلم؛ غير سمية هذه ،وهي مقبولة عند الحافظ ابن حجر .ثم ساق
االختالف الوارد في اسم من روت عن عائشة.
وقد وقع اختالف في اسم من روت عن عائشة ففي المسند ألحمد والسنن ألبي
داود وعند الطبراني أنها ُس َمي َة ،وفي الطبقات البن سعد أنها ُش َم ْي َس َة .وقال محققو
المسند (الشيخ شعيب وآخرو ) إسناده ضعيف لجهالة ُش َم ْي َسة ،وسماها حماد
(وهو ابن َسلَمة) مرةُ :س َمية ــ كما بسطنا ذلك في الرواية ( ،)24640وقد قال
سمية التي=
الحافظ في >األطراف<  309/9بعد إيراده هذا اإلسناد من طريقها :وأظنُّها َّ
.

إطاللة بهية على عبادة وأخالق ومناقب صفية

41

 6ــ ( ُحسن رعاية وجميل ُصنع) أكرم بالحامل والمحمول.

ويضاف إل مناقب السيدة صفية  أ النبي ‘ كا يضع لها
ركبتيه حت تركب البعير ،وكا يصلح لها ما تحتها للركوب ،وهذا من
جميل عنايته ‘ بها ورعايته لها.

ِ
عن أَنَ ِ
س ْب ِن َمالك  ،قال :قَ ِد َم النب ُِّي ‘ َخ ْي َب َر ،فَلَما فَ َت َح اهللُ
َعلَ ْيه ِ ال ِح ْص َن ُذ ِك َر ل َ ُه َج َم ُال َص ِفي َة بِ ْن ِ
ت ُح َي ِّي ْب ِن أَ ْخطَ َبَ ،وقَ ْد قُ ِت َل
ول اهلل ِ ‘ لِنَ ْف ِسه ِ ،فَ َخ َر َج بِ َها
اها َر ُس ُ
اص َط َف َ
َز ْو ُج َهاَ ،و َكانَ ْت َع ُرو ًسا ،فَ ْ
َحت بَلَ ْغنَا َسد الر ْو َح ِاء َحل ْت فَ َبنَ بِ َها ،ثُم َصنَ َع َح ْي ًسا ِفي نِ َطع َص ِغير،
ول اهلل ِ ‘> :آ ِذ ْ م ْن َحول َ َك< ،فَ َكانَ ْت تِ ْل َك َولِيم َة ر ُسو ِل اهلل ِ
ثُم قَ َال َر ُس ُ
َ ْ
َ َ
ول الل ‘
الم ِدينَةِ قَ َال :فَ َرأ َ ْي ُت َر ُس َ
‘ َعلَ َص ِفي َة ،ثُم َخ َر ْجنَا ِإل َ َ
اء ٍةُ ،ث َّم َي ْجل ُس ع ْن َد َبعيره ،فَ َي َض ُع ُر ْك َب َت ُه فَ َت َض ُع
ُي َح ِّوي لَ َها َو َر َاء ُه ب َع َب
َ
َصف َّي ُة ر ْجلَ َها َعلَى ُر ْك َبته َح َّتى َت ْر َك َب(.)1
وفي رواية أخرى ألنس  ،قَ َال> :أَقَ َام النب ُِّي ‘ بَ ْي َن
الم ِدينَةِ ثَالَ ًثا يُ ْبنَ َعلَ ْيه ِ بِ َص ِفي َة بِ ْن ِ
ت ُح َيي> ...فَلَما ْار َت َح َل َوط
َو َ
س<(.)2
اب بَ ْينَ َها َوبَ ْي َن النا ِ
َخ ْل َف ُه َو َمد ال ِح َج َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َخ ْي َب َر
ل َ َها

= مرت ،لكنه جزم في >النكت الظراف<  393/12أنها ُسمية ــ ولترددِ حماد بين وصله
ابن ُمسلم ــ شيخ أحمد في آخر الحديث.
وإرساله ،كما ذكر عفا ــ وهو ُ
( )1أخرجه البخاري :ح ( )2235ومعن قوله( :حيس ًا) خليط ًا من التمر واألقط والسمن،
ويقال :من التمر والسويق أو التمر والسمن( .نطع) جلود مدبوغة يجمع بعضها إل
يحوي) يدير
بعض و ُتفرش( .آذ َمن حولك) أعلمهم ليحضروا وليمة العرسِّ ( .
كساء فوق سنام البعير ثم يركبه( .بعباءة) نوع من األكسية( .انظر تعليق مصطف
البغا عل البخاري :مطبوع بحاشية البخاري.)84/3 :
( )2أخرجه البخاري :ح (.)5085
.
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ومعن (وطأ) أي أصلح (لها) ما تحتها للركوب خلفه(.)1

يمة أ ُ ِّم ُك ْم)
 7ــ ( ُكلُوا م ْن َول َ

ول اهلل ِ ‘ َخ ْي َب َر َو َص ِفي ُة َع ُروس ِفي
ــ عن أَبِي بَ ْر َز َة ،قال :نَ َز َل َر ُس ُ
()2
َم َج ِ
اس ِد َها  ،فَ َرأَ ْت ِفي ا ْل َمنَامِ َكأَ الش ْم َس نَ َزل َ ْت َحت َوقَ َع ْت َعلَ
َص ْدر َِها ،فَ َقص ْت َذلِ َك َعلَ َز ْو ِج َها ،فَ َق َالَ :واهلل ِ َما َت َمن ْي َن ِإال َه َذا ا ْل َملِ َك
ول اهلل ِ ‘ َو َض َر َب ُعنُ َق َز ْو ِج َها َص ْب ًرا،
ال ِذي نَ َز َل بِنَا ،فَ َف َت َح َها َر ُس ُ
ول اهلل ِ
َو َت َع ِّر
ض ِم ْن ُهنَا َك ِم ْن ِف ْت َيةِ النب ِِّي ‘ لِ َي َت َزو َج َها َحت أَ ْل َق ل َ ُه ْم َر ُس ُ
َ
يم َة َر ُسو ِل اهلل ِ َعلَ َص ِفي َة<(.)3
‘ َت ْم ًرا َعلَ ُم ْن َت َصف ،فَ َق َالُ > :كلُوا َولِ َ
ــ عن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اهلل ِ ،قال :لَما َد َخلَ ْت َص ِفي ُة بِ ْن ُت ُح َيي َعلَ
َر ُسو ِل اهلل ِ ‘ فُ ْسطَاط َُهَ ،ح َض َر نَاسَ ،و َح َض ْر ُت َم َع ُه ْم لِ َي ُكو َ ِف َيها قَ ْسم،
وموا َع ْن أُ ِّم ُك ْم< ،فَلَما َكا َ ِم َن ا ْل َع ِش ِّي
فَ َخ َر َج النب ُِّي ‘ ،فَ َق َال> :قُ ُ
َح َض ْرنَا ،فَ َخر َج النب ُِّي ‘ ِإل َ ْينَا ِفي طَر ِ
ف ر َِدائِه ِ نَ ْحو ِم ْن ُمد َونِ ْصف ِم ْن
َ
َ
()4
يمةِ أُ ِّم ُك ْم< .
َت ْمر ِم ْن َع ْج َوة ،فَ َق َالُ > :كلُوا ِم ْن َولِ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3

()4

.

إرشاد الساري للقسطالني.368/6 :
المجاسد :جمع ُمجسد ،وهو القميص الذي يلي البد ( .تاج العروس.)501/7 :
والعصفر.
وم َجسد ،إذا كا مصبوغ ًا بالجسد وهو الزعفرا
ُ
ويقال :ثَ ْوب ُم ْج َسد ُ
(النهاية البن األثير.)271/1 :
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 67/24 :ح ( .)176وابن أبي عاصم في
اآلحاد والمثاني :ح ( )3112وقال الهيثمي في المجمع 251/9( :رقم)15372 :
ِ
اس ْب ُن قَ ْهمَ ،و ُه َو َض ِعيف ُم ْج َمع َعلَ ْيهِ.
َر َو ُاه الط َب َرانِ ُّيَ ،وفيه ِ النه ُ
أخرجه أبو يعل في المسند :ح ( )2251وأحمد في المسند :ح ( )14576وقال
الهيثمي في المجمع 49/4( :رقم )6137 :وقالَ :ر َو ُاه أَبُو يَ ْعلَ َ ،ور َِجال ُ ُه ر َِجالُ
الص ِحي ِح .وقال حسين سليم أسد :رجاله رجال الصحيح.
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َّ
صفية  بني الشبهات واإلشاكالت
(شبهات زائفة وإشاكالت مردودة)

مدخل

(بني الشبهة واإلشاكل)

قبل الحديث عن الشبهات واإلشكاالت التي تتعلق بالسيدة صفية
 أرى أنه البد من استهالل هذا الجزء من البحث بموجز يسير في
تحرير مصطلحي >الشبهة واإلشكال< والتفرقة بينهما حت يتضح المراد
ويزول اللبس.
بداية :ال بد من بيا أ الشبهة واإلشكال قد يراد بهما لغة اللبس
واالختالط ،فمعناهما من حيث اللغة متقارب ،لكن الميز يأتي من
ناحية االصطالح.
الشبهات في اللغة جمع شبهة ،وهي كلمة عربية أصيلة ،قال ابن
ين َوا ْلباء َوا ْل َهاء أَ ْصل َو ِ
احد يَ ُد ُّل َعلَ َت َشابُه ِ الشي ِء َو َت َشا ُكلِه ِ
فارسِّ :
ُ
الش ُ َ ُ
ْ
ل َ ْو ًنا َو َو ْص ًفا .يُ َق ُال ِش ْبه َو َش َبه َو َشبِيهَ .والش َب ُه ِم َن ا ْل َج َوا ِه ِر :ال ِذي يُ ْشب ُِه
ات ِم َن ْاألُ ُمو ِر :ا ْل ُم ْش ِك َال ُتَ .و ْاش َت َب َه ْاألَ ْم َرا ِ ِ ،إ َذا
الذ َه َبَ .وا ْل ُم َش ِّب َه ُ
أَ ْش َك َال(.)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مقاييس اللغة.243/3 :
.
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والم ْش َتبِهات من األمور:
والش ْب َه ُة:
قال الجوهريُ > :
االلتباسُ .
ُ
الت<( ،)1أوَ :ما بِه ِ ْيش َتبه ويلتبس
ْ
الم َتماثِ ُ
والمتشابِ ُ
المش ِك ُ
هاتُ :
التُ .
()3
()2
أَمر بِأَ ْمر  ،وعند أبي البقاء :الظن المشتبه بالعلم .
وعليه فمادة شبهة في اللغة تدور حول معاني كثيرة منها :المماثلة
واالختالط وااللتباس واالرتياب واإلشكال في الفهم وعدم وضوح
الحقيقة .فكل ما اشتبه عل الناظر ،وتردد فيه؛ فهو شبه.
والشبهة في اصطالح علماء الش ْرعَ :ما ا ْلتبس أمره فَ َال يدرى أحالل
حراما أو
حرام َوحق ُه َو أم بَا ِطل( .)4أو :ما لم يتيقن كونه
ً
ُه َو أم(َ )5
حالال .
ً
أو :ما يشبه الشيء الثابت وليس بثابت في نفس األمر(.)6
يقول ابن القيمُ :س ِّميت الشبهة شبهة الشتباه الحق بالباطل فيها
فإنها تلبس ثوب الحق عل جسم الباطل(.)7
أما اإلشكال :فهو في اللغة يرد أيض ًا بمعن اللبس واالختالط،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3
()4
()5
()6
()7
.

الصحاح ،2236/6 ،وانظر :لسا العرب 503/13 :ــ  ،505تاج العروس:
 ،413/36المعجم الوسيط .471/1
جامع العلوم في اصطالحات الفنو .142/2 :
التوقيف للمناوي :ص.201
المعجم الوسيط.471/1 :
التعريفات :ص.124
التعريفات الفقهية للبركتي :ص .119الكليات :ألبي البقاء الحنفي ،ص.539
مفتاح دار السعادة :ابن القيم .140/1 ،وانظر :مجمع البحرين للطريحي.349/6 ،
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قالْ :أش َكلَ ْت َعلَي األَ ْخ َب ُار،
واخ َتلَ َط ،ويُ ُ
تقولْ :أش َك َل األَ ْم ُر :ا ْل َت َب َسْ ،
ِ
كال ِفي األَ ْمرِ ْاس ِت َع َارة
قال الرا ِغ ُب :ا ِإل ْش ُ
واحدَ ...
ْ
وأحلَ َك ْتَ ،
بم ْعن ً
ِ
س ..:وأُ ُمور ْأش َكال :أَي ُم ْل َتب َِسةَ ،م َع
األسا ِ
كا ِال ْش ِت َباهِ من الش َبه َِ ..،وفي َ
ِ
بعضها ُم ْخ َتلِ َفة(.)1

وفي االصطالحِ ْ ( :
اإل ْش َكال) ْاألَمر يُوجب التباس ًا ِفي ا ْل َفهم وإشكال
الت ْن ِفيذ(.)2
وعل ضوء ما سبق :فإ الشبهة واإلشكال يتقاربا من حيث
المفهوم اللغوي ويفترقا من حيث االصطالح ،فالشبهة مسألة شرعية،
التبس فيها الباطل بالحق ،أو الخطأ بالصواب ،ويغلب على الظن فيها
الباطل أو الخطأ ،أو هي شيء يرد يصرف الحكم إلى غيره ،بخالف
اإلشكال فهو يرد على فهم الكالم مع بقاء األصل ،فاإلشكال من الموافق
(غالبا).
والشبهة من المخالفً .
وبعد هذا العرض نقول:
لقد حاولت سهام الكيد والص ِّد منذ وقت مبكر من تاريخنا أ تنال
منه ‘ ومن أزواجه ومن المصادر التي وثقت هذه الزيجات قدح ًا
وتزوير ًا عبر مجموعة من الشبهات الزائفة التي حاول بعض األفاكين
التذرع بها والولوج من خاللها للطعن في شخصية النبي ‘ وفي أزواجه
وفي شرعه بل وفي المصادر الموثوق بها التي نقلت لنا هذا الشرع غض ًا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1تاج العروس ،271/29 :وانظر :اللسا .357/11 :
( )2المعجم الوسيط.491/1 :
.
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طري ًا ،وذلك عبر إلصاق مجموعة من االتهامات والمغالطات به وبأزواجه
وبشرعه.
والسيدة صفية  لم تكن بمعزل عن هذا كله ،باعتبارها نالت
شرف الزواج من النبي ‘ وحازت لقب (أم المؤمنين) ،وهو لقب
شريف لم تحظ بها إال قلة من النساء ممن اختارهن المول جل وعال
زوجات لرسوله ‘ ،وبالتالي أصابها حظ غير منقوص من تلك
االدعاءات ،وأصاب زواج النبي ‘ منها كذلك حصيلة هائلة من التهم
واألراجيف ،وفيما يلي عرض ألبرز الشبهات واإلشكاالت المتعلقة
بالسيدة أم المؤمنين صفية  وزواج النبي ‘ منها ،سواء تلك التي
برزت والكتها بعض األلسنة وخطتها بعض األقالم ،أو التي قد يتذرع
ويتسنح بها بعض ضعاف النفوس للطعن في زوجة النبي ‘ ،أو تلك
التي قد تنشأ نتيجة لفهم خاطئ أو اجتهاد مردود دو تعمد اإلساءة.
** ** **

.
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ا

أوال
شبهات متعلقة بزواج انليب ‘ من السيدة صفية 
تقرير الشبهة:
منذ أمد بعيد وسهام البغي والكيد مسلطة عل مصادرنا اإلسالمية
وتراثنا بعموم ،تحاول النيل منه ومن رموزه ونصوصه بغية إسقاط
المهابة من القلوب ،وإحداث فصل بين المسلم وتراثه الصحيح ،ولعل
زواج النبي ‘ من السيدة صفية وما سبقه واكتنفه من أحداث قد ناله شيء
ليس بالقليل من هذا ،حيث نشطت معاول الهدم ومعاقل اإلفك لبث
الشبهات وتسطير االفتراءات للنيل من نزاهة مصادرنا والطعن بنبينا ‘.
وقائمة االفتراءات تطول ،ولعل منها ما نُشر آخر ًا من مغالطات
وشبهات حول زواج الرسول اهلل ‘ من السيدة أم المؤمنين صفية ،
وكا مادة دسمة وفرصة سانحة لدى البعض للطعن في مصادرنا
اإلسالمية متهمين إياها بشرعنة القسوة والعنف وشبهوا فيها زواج الرسول
(‘) من السيدة صفية بنت حيي بسلوك جماعة >داعش<.
بل ورد حرفي ًا في بعض الشبهات> :لو تقرأ فقط قصة صفية بنت
حيي ،ستعطيك نظرة حقيقية عن الدعشنة<.
ومما ورد أيض ًا قول البعض> :إ الرسول محمد (‘) تزوج من
.
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السيدة صفية في يوم مقتل أبيها( )1وأخيها وزوجها< معتبرين أ ذلك هو
ما ورد في أشهر كتب الحديث ،وهو ما يتناف ــ حسب رأي أصحاب
هذا السلوك الشائن ــ مع الشريعة اإلسالمية ويطرح أهمية مراجعة كتب
الحديث والبحث في صحة الروايات حت تنسجم مع الواقع ،وال
تستغلها الجماعات المتطرفة التي تتخذ من مثل هذه الروايات مرجع ًا
>للدعشنة<(.)2
وكأ النبي ‘ سفاك للدماء قد نُزعت منه الرحمة ،وتبرر الغاية
لديه ولوج أي وسيلة ،وكأنه ‘ ال حرمة لديه للفروج وال اعتبار لديه
للعدة ،وال قيمة لديه الستبراء الرحم ،وهذا ما لم يكن أبد ًا.
وبالطبع يرى هؤالء أ مصادرنا الحديثية والتاريخية قد أثبتت كل
هذا ،وأنها بهذا اإلثبات قد طعنت وفي المقام األول بالنبي ‘ ،ثم
ثاني ًا :قد أصلت للعنف والقسوة وروجت لهما ،وما سلوك داعش عن
هذا ببعيد.
ونادى أصحاب هذا االتجاه بضرورة التأكد من المعلومات >في
ظل كل وسائل التوثيق الموجودة اآل من كتابة وتصوير ،فكيف
بالتاريخ المعتمد عل النقل واألقاويل<.
ــ وهذه ليست أول المحاوالت التي ينتمي أصحابها لإلسالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وهنا مغالطة تاريخية أل مقتل حيي بن أخطب كا قبل خيبر ،حيث قتل في غزوة
بني قريظة( .راجع السيرة النبوية البن هشام .)241/2 ،بينما يجعله أصحاب
الشبهة في خيبر ،حيث كا زواج النبي ‘ بالسيدة صفية .
( )2أصل هذه الشبهة تم نشره عل حساب كاتبة عربية عل موقع تويتر تدع سارة
الدريس.
.
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والتي حاولوا من خاللها الطعن في المصادر التي نقلت زواج النبي ‘
من السيدة صفية والظروف التي أحاطت به ،فبين أيدينا أيض ًا نماذج
ومحاوالت سابقة حاولت نفس المحاولة ،ومنها ما سطره جعفر السبحاني
في مؤلفه الحديث النبوي بين الرواية والدراية ،ومما ورد فيه قوله تحت
عنوا  :ما رواه ــ أي أنس ــ حول زواج النبي ( ) بصفية.
يشوه سمعة النبي (
إ ما رواه أنس حول صفية ،مما ِّ
يوافق األصول المسلمة المستفادة من الكتاب والسنة(.)1

) وال

ثم ساق روايتين كالهما عن أنس في مقام التدليل عل ما ذكره
إحداهما في صحيح مسلم( )2واألخرى في البخاري( ،)3ثم قال معلقا
عل ما ورد في الروايتين:
ثمة تأمالت حول الروايتين :أو ًال :وجود التهافت بينهما حيث إ
الرواية األول تصرح بأ صفية صارت لدحية في مقسمه ،فلما سمع
النبي مدح الناس إياها وقولهم> :ما رأينا في السبي مثلها< بعث إل
دحية فأعطاه بها ما أراد ،ثم أخذها منه ودفعها إل أُم أنس كي تصلحها،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الحديث النبوي بين الرواية والدراية :ص.634
( )2وفيها قَ َال أنسَ :صار ْت َص ِفي ُة لِ ِد ْحي َة ِفي م ْقس ِمهَِ ،و َج َعلُوا ي ْم َد ُحونَ َها ِع ْن َد ر ُسو ِل اهلل ِ
َ َ
َ
َ
َ
َ
‘ ،قَ َالَ :ويَ ُقولُو َ َ :ما َرأَ ْينَا ِفي الس ْب ِي ِم ْثلَ َها ،قَ َال :فَ َب َع َث ِإل َ دِ ْح َي َة ،فَأَ ْعطَ ُاه ب َِها َما
أَ َر َاد ،ثُم َدفَ َع َها ِإل َ أُ ِّمي ،فَ َق َال> :أَ ْصلِ ِح َيها< ،قَ َال :ثُم َخ َر َج َر ُسولُ اهلل ِ ‘ ِم ْن َخ ْي َب َر،
َحت ِإ َذا َج َعلَ َها ِفي ظ َْهرِهِ نَ َز َل ،ثُم َض َر َب َعلَ ْي َها ا ْل ُقب َة( ..أخرجه مسلم ،ح.)1365 :
( )3وفيها :ثم قَ ِد ْمنَا َخ ْيب َر فَلَما فَ َت َح اهللُ َعلَ ْيه ِ ال ِح ْص َنُ ،ذ ِك َر ل َ ُه َج َمالُ َص ِفي َة ب ِْن ِ
ت ُح َي ِّي ْب ِن
َ
اها َر ُسولُ اهلل ِ ‘ لِنَ ْف ِسهِ ،فَ َخ َر َج
ف
ط
اص
ف
ا،
س
و
ر
ع
ت
ان
ك
و
ا،
ه
ج
و
ز
أَ ْخ َط َبَ ،وقَ ْد قُ ِت َل َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ً َ ْ َ َ َ
ب َِها َحت بَلَ ْغنَا َسد الص ْه َب ِاءَ ،حل ْت ،فَ َبنَ ب َِها( ...أخرجه البخاري ،ح.)2893 :
.
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ولكن الظاهر من الثانية هو أ النبي اختارها لنفسه من أول األمر بعد أ
ُذكر له جمال صفية ومحاسنها.
وثاني ًا :إ الفقه اإلسالمي يصرح بأ صفايا الغنائم للنبي والخليفة
بعده ،ولكن ال يصلح لمسلم الدخول باألمة المسبية إال بعد استبراء
رحمها ،فكيف بن بها النبي في الطريق قبل االستبراء عل كلتا
الروايتين؟ كما هو صريح قوله> :وقد قتل زوجها وكانت عروس ًا،
فخرج بها حت بلغنا سد الصهباء( )1حلت( )2فبن بها<....
وثالث ًا :إ مكارم األخالق التي تمتع بها النبي ( ) تصده عن
البناء بها في الطريق تحت القبة وفي معرض أنظار المسلمين ،وال يقوم
بذلك من له أدن حظ من العفة.
ولعمري إ تلك الروايات وأمثالها التي رواها أنس بن مالك أو
شوه سمعة النبي ( ) الذي كا في منته الخلق الكريم
رووا عنه ُت ِّ
واألدب الرفيع(.)3
ــ وثالث محاوالت الطعن في المصادر التي نقلت زواج النبي ‘ من
السيدة صفية  :ما ذكره صالح الورداني صاحب كتاب الخديعة حيث
يقول بعد عرضه لبعض الروايات الواردة في عالقة النبي ‘ بزوجاته:
إن المتأمل في هذه الروايات يتأكد له أن رسول اهلل كان شديد الشغف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1موضع بأسفل خيبر ،وقيل :عل بريد من خيبر( .فتح الباري.)480/7 :
بنصها وتغافل عن لفظة >حلت< الواردة
( )2ال أدري كيف ساق السبحاني هذه الرواية ِّ
فيها؟
( )3الحديث النبوي بين الرواية والدراية :ص 635ــ .636
.
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بالنساء حت أنه كا يطوف عل نسائه التسع في ليلة واحدة ،وأ هذا
السلوك الشهواني من قِبله قد جعل الناس في المدينة يتحدثون عن قدرته
الجنسية ،فهل هذا يعني أ الرسول كا يطوف عل نسائه عالنية..؟.
وما معن أ الرسول تسيطر عليه شهوته إل الحد الذي يجعله
يأخذ صفية من دحية ويدخل بها في الطريق دو حت أ ينتظر دخول
المدينة وهو قادم من حرب..؟(.)1
معرض ًا بابن حجر وكتابه:
إل أ يقول ِّ
وبخصوص صفية بنت حيي يقول ابن حجر :فلما قيل للنبي ( )
إنها بنت ملك من ملوكهم ظهر له أنها ليست ممن ُتوهب لدحية لكثرة
من كا في الصحابة مثل دحية وفوقه وقلة من كا في السبي مثل صفية
تغير خاطر بعضهم فكان من المصلحة
في نفاستها .فلو خصه بها ألمكن ُّ
بها فإن في ذلك رضى الجميع.
العامة ارتجاعها منه واختصاص النبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معرض ًا بزواج النبي ‘ من السيدة عائشة  :ثم
( )1الخدعة :ص .75ويقول بعدها ِّ
ما هذا العشق الغريب لعائشة دون بقية نسائه الالتي غرن من هذا الوضع وأعلن احتجاجهن
على استئثار عائشة بالرسول .وكيف بالرسول أن ينحاز إلى عائشة ضد بقية أزواجه .هل
كان ذلك لكونها صغيرة السن .وبماذا يوحي مثل هذا الموقف..؟ .وما معن فقدا
الرسول للصبر عل شهوة الجنس بحيث يضاجع زوجاته وهن حائضات..؟ .وكيف
للرسول أ يعقد عل طفلة عمرها ست سنوات ويدخل بها وعمرها تسع سنوات؟ .هل
انقرضت نساء العرب؟ أم أ الرسول كا يهوى األطفال..؟ .وماذا يفعل نبي خاتم
بطفلة تلهو بالدم ..؟ هل مثل هذا التصرف يعود سببه ألجل إكرام صاحبه ابن أبي
قحافة؟ ليست هناك وسائل وأساليب أخرى يعبر بها الرسول عن حبه وتقديره ألبي
بكر..؟ وتأتي رواية ابن كثير لتزيد الطين بلة وتؤكد حقيقة عطش الرسول للجنس
الذي افتقده في سودة بنت زمعة زوجته وكا يجده في عائشة.
.
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ثم يقول معل ِّق ًا ومستنكر ًا مقالة ابن حجر :هل كا الرسول ال يعلم
مكانة صفية بين قومها..؟( .)1وواضح هنا أ الورداني يطعن في
المصادر والروايات التي نقلت عالقة النبي ‘ بنسائه ،بل إنه بتلك
الروايات يلتمس العذر للمستشرقين الذين طعنوا في رسول اهلل ‘،
ومن قوله في ذلك :كنت أتصور أ المستشرقين يتجنو عل رسول اهلل
( ) حين يتهمونه بحب النساء والشغف بهن وأنه رجل جنس .وأ
هذا االتهام إنما يعكس الحقد الصليبي الذي يكنه أمثال هؤالء لإلسالم
في شخص الرسول .حت وقعت عل مجموعة من الروايات في كتب
السنن تدعم هذا االتهام وتعذر أمثال هؤالء.)2(.
وعند النظر نجد أ تلك األقوال السابقة يتفرع عنها مجموعة من
الشبهات كلها ذات تعلق بزواج النبي ‘ من صفية ،وهذا ما سنُجيب
عنه بمشيئة اهلل تعال في الصفحات القادمة.
رد الشبهة ومتعلقاتها:
ُّ
وعند الرد وبيا ما وقع فيه مثيرو هذه الفتنة من جرم لتعديهم عل
مقام النبوة من جهة ،وعل صفية من جهة أخرى عن طريق اإليحاء بأنها
ال قيمة لها وال كرامة ،ومن جهة ثالثة وهي األصل طعنهم في مصادرنا
الحديثية التي ذكرت زواج النبي ‘ من السيدة صفية  ،فإننا نطالبهم
أوال بما طالبوا به غيرهم أال وهو :ضرورة التأكد من المعلومات ،وعدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الخدعة :ص ،77وتناسى الورداني أن الرسول ‘ أذن لدحية بعموم امرأة من السبي
ال صفية بعينها ولم يكن يعلم باختيار دحية لها لوال أ أُخبر ممن عارض هذا االختيار.
( )2الخدعة :ص.73
.
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سوق االتهامات والشبهات جزاف ًا بال زمام وال خطام.
فما سبق إيراده من شبهات ال يساوي المداد الذي ُس ِّود به ،وال
يعدو كونه هرطقات عل وريقات؛ ألنه يحوي عدة مغالطات وطوام ال
يقع فيها طُويلب علم صغير بله من يدعي علم ًا وينادي بتنقية وتنقيح
وتعمدهم اإلساءة
التراث ،ولعل هذا نتاج سطحية معلومات هؤالء،
ُّ
لمصادرنا بعامة والحديثية منها بخاصة ،حت قادهم ما سبق إل أ
يهرفوا بما ال يعرفوا.
ومما يجدر ذكره وقبل الشروع في الر ِّد ولعله من مقدماته أ من
تخرص حديث ًا بهذه الشبهات السقيمة كا مسبوق ًا من كثير من علماء
النصرانية واليهودية مبشرين ومستشرقين ،الذين عبدوا لهم هذا الطريق،
تعمد
وساروا في هذا الفلك وزادوا عليه ،وما قادهم إليه إال الجهل مع ُّ
اإلساءة ،وباإلمكا الرجوع في ذلك إل كتاب الهداية الذي أعده
المبشرون والمستشرقون ،ولقاءات زكريا بطرس في قناة الحياة التبشيرية،
وكتابات المستشرقين حول النبي ‘ والتراث من أمثال :المستشرق
اليهودي التشيكوسلوفاكي بول كراوس(،Paul Eliezer Kraus :)1
والبلجيكي هنري المانس ،Henry Lammens :والدانماركي بوهل:
 ،Buhlواأللماني اليوس سبرنجر ،Springer :واإلنجليزي صموئيل
مرجليوث( David Samuel Margoliouth :)2واألسكتلندي وليام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1له رسالة في تاريخ األفكار العلمية في اإلسالم.
( )2أحد الذين كتبوا دائرة المعارف اإلسالمية ،متهم بالتهويل وعدم التوثيق فيما يخص
التاريخ اإلسالمي .وله مؤلفات منها :محمد وظهور اإلسالم.
.
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ميور( ،William Muir :)1واأللماني تيودر نولدكه(:)2
 ،Noldekeواليهودي المجري جولد تسيهر( ،GOLDZIHER :)3وإدمو
باور( ،Admin Power )4والمستشرق األمريكي اشنجتن إيرفنج(:)5
 ...Washington Irvingوغيرهم ممن ألفوا في سيرة النبي األعظم
‘ وحشوها باالفتراءات والشبهات الساقطة(.)6
Theodor

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3

()4
()5
()6

.

قام بعمل دراسات حول حياة النبي محمد ‘ والخالفة اإلسالمية ،وله كتاب:
حياة محمد من المصادر األصلية.
ويعد شيخ المستشرقين األلما  ،وله مصنفات كثيرة ،منها :تاريخ القرآ  ،ومن أبرز
تالميذه :كارل بروكلما .
من أوائل المستشرقين الذين قاموا بمحاوالت واسعة شاملة للتشكيك في الحديث
النبوي ،وله كتاب :العقيدة والشريعة في اإلسالم ،وقد رد عليه كثير من العلماء،
منهم شيخنا العالمة الراحل :محمد الغزالي السقا في مؤلفه :دفاع عن العقيدة
والشريعة ضد مطاعن المستشرقين.
ويزعم هذا الضال أ الرسول ‘ قد أعف نفسه من االلتزام بحرمة زواج المحارم.
والذي يدعي أ آية >الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة <..قد
خاصا به ،يقصد بذلك أحكام
وحيا ًّ
منعته ‘ من اتخاذ >مارية< حظية ،فاخترع ً
ملك اليمين .وله كتاب :حياة محمد.
راجع :موسوعة المستشرقين للدكتور عبد الرحمن بدوي ،االستشراق في السيرة
النبوية ( .)1997عبد اهلل محمد األمين النعيم .المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،
المستشرقو  :نجيب العقيقي....
وبالمالحظة والتتبع يظهر أ كتابات المستشرقين تناولت سيرة الرسول ‘ من
ثالثة محاور:
ــ شخصية الرسول ‘ وأخالقه.
ــ أحداث السيرة في العهد المكي والعهد المدني.
ــ تفسير أحداث السيرة( .راجع عل الشبكة العنكبوتية :موقع الضياء للدراسات
المعاصرة.)http:/www.aldhiaa.com .
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والر ّد على هذه الشبهة يكمن في تنزيه مصادرنا الحديثية والتاريخية
من هذه االفتراءات الظالمة ببيا الحق في هذا األمر ،وإظهار ما وقع
تعمد اإلساءة واجتزاء المعلومات،
فيه هؤالء من تضارب قادهم إليه ُّ
ال من وجوه عدة ،تم استخالصها مما سبق إيراده
وسينتظم الرد تفصي ً
من أقوال أصحاب هذه الشبهة ،وقد أوردت مضامينه بصيغة أسئلة حت
يسهل إيرادها واإلجابة عليها ،وهي كاآلتي:
* أو ال :هل قتل النبي ‘ أبا السيدة صفية  وزوجها وأخاها
ليحظى بها لنفسه؟
* ثاني اا :هل اصطفى النبي ‘ صفية  بعد سبيها أم أخذها من
دحية بعد أن كانت له سهم اا أو هبة؟
* ثالث اا :هل دخل النبي ‘ بالسيدة صفية  قبل استبراء
رحمها؟
* رابع اا :هل بناء النبي ‘ بصفية  في الطريق يتنافى مع
مكارم األخالق ويتناقض مع ع َّفته ‘؟
* خامس اا :هل رضيت السيدة صفية  بزواجها من رسول الل
‘ أم تزوجها َعنوة؟
* سادس اا :لماذا تزوج النبي ‘ السيدة صفية ؟

* سابع اا :هل انتفعت السيدة صفية  بزواجها من رسول الل ‘؟
وفيما يلي عرض كل تساؤل مشفوع اا باإلجابة عليه بما يزيل الشبهة
ويدحض الفرية ،بمشيئة الل وعونه ،وتوفيقه ومدده.
.
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أو ال :هل قتل النبي ‘ أبا السيدة صفية وأخاها وزوجها ليحظى
بها لنفسه؟
حمل
ما سبق إيراده من شبهات حول زواج الرسول ‘ بصفية يُ ِّ
مصادرنا الحديثية والتاريخية جريمة الطعن في النبي ‘ ،ويح ِمل في
طياته معنى وإشارة إلى وحشية المسلمين وقسوة رسولهم بل وشهوانيته،
َّ
وأن النبي ‘ استأثر صفية لنفسه بعد أن قتل أباها يوم بني قريظة وأخاها
وزوجها يوم خيبر ،فهل كا رسول اهلل ‘ بتلك الشهوانية وهذه القسوة
ليقتل العدو لكي يتزوج امرأته أو ابنته؟ إ هذا تجن واضح وإساءة
متعمدة لمقام النبوة وشخص النبي ‘ ،يكذبها صحيح المنقول وصريح
َّ
المعقول.
ويُجاب عليها إجما ًال أ النبي ‘ عل فرض إعجابه بصفية
وانتوائه الظفر بها واغتنامها لنفسه ما كا يلزمه قَ ْتل أبيها وزوجها بحال؛
والم ْسبية يُفرق بينها وبين زوجها حال
ألنها عندها ستكو َم ْسبيةَ ،
ال،
حياته ،ويكفيها أ تستبرئ بحيضة لتحل لغيره ،إ لم تكن حام ً
سيحدثه ْقت ُل الوالد والزوج طالما
وإال فبوضع الحمل ،فأي فارق إذ ُ
تعمد قت ِل النبي ‘ لوالد السيدة صفية
أ المؤدى واحد؟ فبطل إجما ًال ُّ
وأخيها وزوجها ليحظ بها ،أما عن التفصيل فإنه ينتظم في اآلتي:
 1ــ هل استحق أبوها وأخوها وزوجها القتل؟
الناظر إل حقيقة ما حدث والمستقرئ للتاريخ جيد ًا ال بد وأ
يدرك جزم ًا أ والد السيدة صفية وأخاها وزوجها كانوا يستحقو القتل.
.
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لقد كا أبوها حيي بن أخطب رأس بني النضير وأحد أكبر زعماء
اليهود ،وكذا كا زوجها كنانة بن الربيع بن أبي ا ْل ُح َق ْيق ،وعل ح ِّد
وصف ابن كثير أنهما كانا ذوي أموال وشرف في قومهما( .)1وكانا
مشهورين بعداوة الرسول ‘ حت مع علمهما بصدقه وأنه الذي دلت
عليه كتبهم.
وتبدأ القصة قبيل غزوة بني النضير حيث تجلت خيانة بني النضير
وعل رأسهم والد السيدة صفية ،وأضحت خيانتهم واضحة للعيا لما
هموا بالغدر بالنبي ‘ رغم أنه ‘ عقد معهم عقد ًا ومعاهدة إال أنهم
ُّ
نكثوها.
وكا ذلك سبب ًا في إجالء بني النضير في السنة الرابعة من الهجرة
عل رأي من ذهب إل ذلك من العلماء( )2لما ألب حيي بن أخطب
والد صفية وكنانة زوجها بعد ذلك ،وغيرهما ،يهود بني النضير عل
هموا بقتله حين جاءهم يستعينهم في
الغدر برسول اهلل ‘ ،لدرجة أ ُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظر :السيرة النبوية البن كثير.371/3 :
( )2اختلف العلماء في توقيت غزوة بني النضير ،فابن إسحاق وابن هشام ومن معهما
يرو أنها كانت في السنة الرابعة من الهجرة .راجع( :السيرة النبوية البن هشام:
 )190/2وذهب عروة والزهري فيما رواه عنه والبيهقي والسهيلي أنها كانت في السنة
الثانية بعد غزوة بدر (راجع :صحيح البخاري 88/5 :ــ دالئل النبوة للبيهقي176/3 :
ِيَ ،ع ْن
ــ  ،177الروض األنف .)158/6 :وفيها رواية َع ْن َم ْع َمرَ ،ع ِن ال ُّز ْهر ِّ
ُع ْر َو َةَ ،ع ْن َعائِ َش َة  قَال َ ْتَ :كانَ ْت َغ ْز َو ُة بَ ِني الن ِضيرِ َو ُه ْم طَائِ َفة ِم َن ا ْل َي ُهودِ َعلَ
س ِستة ِ أَ ْش ُهر ِم ْن َو ْق َعة ِ بَ ْدر( ..أخرجه عبد الرزاق في المصنف :ح،9732
َر ْأ ِ
والحاكم في المستدرك :ح ،3797وصححه عل شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(راجع عنوان :أزواجها).
.
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دية القتيلين من بني عامر ،اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري ،مرجعه
من بئر معونة ،فأظهروا الرضا بمعونته ،وجلس النبي ‘ إل جدار من
بيوتهم في نفر من أصحابه ،فيهم أبو بكر وعمر وعلي ،رضوا اهلل
وهموا بقتله
عليهم ،ينتظر وفاءهم بما وعدوا ،ثم خال بعضهم ببعضُّ ،
‘ بإلقاء صخرة عليه وهو جالس جنب الجدار ،لوال أ أت رسول اهلل
‘ الخبر من السماء بما أراد القوم ،فقام وخرج راجع ًا إل المدينة
وأنجاه اهلل منهم ،فتهيأ النبي ‘ ومن معه من المسلمين لحربهم،
وساروا إليهم وحاصروهم ست ليال ــ عل قول ابن إسحاق ــ ،وقيل:
خمس عشرة ليلة ــ عل قول الواقدي ــ ،أجهدوهم فيها حت ألجأوهم
في حصارهم إل أ خربوا بيوتهم بأيديهم مما يليهم ،والمسلمو
يخربو ما يليهم فقطعوا نخيلهم وأحرقوها وألق اهلل الرعب في
قلوبهم()1؛ ألنهم شاقوا اهلل وحاربوا رسوله ،حت سألوا الرسول ‘
الصلح ،وأ يجليهم ويكف دماءهم ،فاستجاب النبي ‘ عل أ
يخرجوا بما معهم من متاع وأموال ،ويتركوا أسلحتهم غنيمة للمسلمين،
جزاء نقضهم العهد ،وطعنهم بالمواثيق ،وبالفعل خرجوا وتركوا
أسلحتهم وتفرقوا(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين َك َف ُروا ِم ْن أَ ْه ِل
( )1وفي إجالء بني النضير نزل قول اهلل تعال ُ :ه َو ال ِذي أَ ْخ َر َج ال ِذ َ
اب ِم ْن دِيَا ِر ِه ْم ِألَو ِل ا ْل َح ْشرِ َما ظَنَ ْن ُت ْم أَ ْ يَ ْخ ُر ُجوا َوظَنُّوا أَن ُه ْم َمانِ َع ُت ُه ْم ُح ُصونُ ُه ْم
ا ْل ِك َت ِ
وت ُه ْم
ِم َن اهلل ِ فَأَ َت ُ
الر ْع َب يُ ْخرِبُو َ بُ ُي َ
اه ُم اهللُ ِم ْن َح ْي ُث ل َ ْم يَ ْح َت ِس ُبوا َوقَ َذ َف ِفي قُلُوبِه ُِم ُّ
ين ف َ ْاع َتب ُِروا يَا أُولِي ْاأل َ ْب َصارَِ .ول َ ْو َال أَ ْ َك َت َب اهللُ َعلَ ْيه ُِم ا ْل َج َال َء
بِأَ ْي ِديه ِْم َوأَ ْي ِدي ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
اب النارِ( .الحشر 2/ــ .)3
ل َ َعذبَ ُه ْم ِفي ال ُّد ْن َيا َول َ ُه ْم ِفي ْاآل ِخ َر ِة َع َذ ُ
( )2انظر في غزوة بني النضير :السيرة النبوية البن هشام ،190/2 :الروض األنف:
 ،158/6السيرة النبوية البن حبا  ،236/1 :السيرة النبوية البن كثير=.145/3 :
.
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وهناك قول آخر في سبب غزوة بني النضير أورده الذهبي في تاريخه
مرجح ًا قول الزهري بأ غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهر ،أي
ِّ
في السنة الثانية من الهجرة ،وهذا القول بناء عل رواية أوردها أبو داود
ِي ،عن َع ْب ِد الر ْح َم ِن ْب ِن َك ْعب ْب ِن َمالِك ،عن
في سننه بسنده عن ال ُّز ْهر ِّ
اب النب ِِّي ‘ :أَ ُكف َار قُ َر ْيش َك َت ُبوا ِإل َ ْاب ِن أُبَيَ ،و َم ْن
َر ُجل ِم ْن أَ ْص َح ِ
ول اهلل ِ ‘ يَ ْو َم ِئذ
س َوا ْل َخ ْز َر ِجَ ،و َر ُس ُ
َكا َ يَ ْع ُب ُد َم َع ُه ْاألَ ْوثَا َ ِم َن ْاألَ ْو ِ
بِا ْل َم ِدينَةِ قَب َل َو ْق َعةِ ب ْدرِ :إن ُك ْم َآوي ُت ْم َص ِ
اح َبنَاَ ،و ِإنا نُ ْق ِس ُم بِاهلل ِ ل َ ُت َقاتِلُن ُه ،أَ ْو
َ
ْ
ْ
ِيح
ل َ ُت ْخر ُِجن ُه أَ ْو لَنَ ِس َير ِإل َ ْي ُك ْم بِأَ ْج َم ِعنَا َحت نَ ْق ُت َل ُم َقاتِلَ َت ُك ْمَ ،ونَ ْس َتب َ
ِ
اء ُك ْم ،فَلَما بَلَ َغ َذلِ َك َع ْب َد اهلل ِ ْب َن أُبَي َو َم ْن َكا َ َم َع ُه ِم ْن َع َب َد ِة ْاألَ ْوثَا ِ ،
ن َس َ
اج َت َم ُعوا لِ ِق َتا ِل النب ِِّي ‘ ،فَلَما بَلَ َغ َذلِ َك النبِي ‘ ل َ ِق َي ُه ْم ،فَ َق َال> :ل َ َق ْد
ْ
بَلَ َغ َو ِعي ُد قُ َر ْيش ِم ْن ُك ُم ا ْل َم َبالِ َغَ ،ما َكانَ ْت َت ِكي ُد ُك ْم بِأَ ْك َث َر ِمما ُترِي ُدو َ أَ ْ
ِ
ِ
اء ُك ْمَ ،و ِإ ْخ َوانَ ُك ْم< فَلَما َس ِم ُعوا
َتكي ُدوا بِه ِ أَ ْن ُف َس ُك ْمُ ،ترِي ُدو َ أَ ْ ُت َقاتلُوا أَ ْبنَ َ
َذلِ َك ِم َن النب ِِّي ‘ َت َفرقُوا ،فَ َبلَ َغ َذلِ َك ُكف َار قُ َر ْيش ،فَ َك َت َب ْت ُكف ُار قُ َر ْيش
بَ ْع َد َو ْق َعةِ بَ ْدر ِإل َ ا ْل َي ُهودِِ :إن ُك ْم أَ ْه ُل ا ْل َح ْل َقةِ َوا ْل ُح ُصو ِ َ ،و ِإن ُك ْم ل َ ُت َقاتِلُن
َص ِ
ول بَ ْينَنَا َوبَ ْي َن َخ َدمِ نِ َسائِ ُك ْم
اح َبنَا ،أَ ْو لَنَ ْف َعلَن َك َذا َو َك َذاَ ،و َال يَ ُح ُ
َش ْيءَ ،و ِه َي ا ْل َخ َال ِخ ُيل ،فَلَما بَلَ َغ ِك َتابُ ُه ُم النبِي ‘ ،أ َ ْج َم َع ْت َبنُو
ين
النَّضير با ْل َغ ْدر ،فَأَ ْر َسلُوا ِإل َ َر ُسو ِل اهلل ِ ‘ْ :اخ ُر ْج ِإل َ ْينَا ِفي ثَ َالثِ َ
َر ُج ًال ِم ْن أَ ْص َحابِ َكَ ،و ْل َي ْخ ُر ْج ِمنا ثَ َالثُو َ َح ْب ًراَ ،حت نَ ْل َت ِقي بِ َم َكا ِ
َ
ا ْل َم ْن َص ِ
ف فَ َي ْس َم ُعوا ِم ْن َك ،فَ ِإ ْ َصدقُو َك َو َآمنُوا بِ َك َآمنا بِ َك ،فَ َقص
ول اهلل ِ ‘ بِا ْل َك َتائِ ِب فَ َح َص َر ُه ْم،
َخ َب َر ُه ْم ،فَلَما َكا َ ا ْل َغ ُدَ ،غ َدا َعلَ ْيه ِْم َر ُس ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

.

وقد روى ذلك ابن إسحاق عن يزيد بن ُروما  ،وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث،
لكن الحديث مرسل( .راجع :ما شاع ولم يثبت في السيرة للعوشن :ص.)102
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فَ َق َال ل َ ُه ْمِ > :إن ُك ْم َواهلل ِ َال َت ْأ َمنُو َ ِع ْن ِدي ِإال بِ َع ْهد ُت َعا ِه ُدونِي َعلَ ْيه ِ< ،فَأَبَ ْوا
وه َع ْه ًدا ،فَ َق َاتلَ ُه ْم يَ ْو َم ُه ْم َذلِ َك ،ثُم َغ َدا ا ْل َغ ُد َعلَ بَ ِني قُ َر ْي َظ َة
أَ ْ يُ ْعطُ ُ
وه،
بِا ْل َك َتائِ ِبَ ،و َت َر َك بَ ِني الن ِضيرِ َو َد َع ُ
وه ،فَ َع َ
اه ُد ُ
اه ْم ِإل َ أَ ْ يُ َعا ِه ُد ُ
فَا ْن َص َر َف َع ْن ُه ْمَ ،و َغ َدا َعلَ بَ ِني الن ِضيرِ بِا ْل َك َتائِ ِب ،فَ َق َاتلَ ُه ْم َحت نَ َزلُوا
ِ
اح َت َملُوا َما أَقَل ِ
ت ِْ
اإلبِ ُل ِم ْن أَ ْم ِت َع ِته ِْم،
َعلَ ا ْل َج َالء ،فَ َجلَ ْت بَنُو الن ِضيرَِ ،و ْ
اب بُ ُيوتِه ِْمَ ،و َخ َشب َِها(.)1
َوأَ ْب َو ِ
وهذه الرواية أوردها الذهبي في تاريخه ،وابن حجر في الفتح،
وصحح إسنادها(.)2

ابن إسحاق من
وقال ابن حجر بعد إيراده لها :فهذا أقوى مما َذ َكر ُ
أ سبب غزوة بني النضير طلبه ‘ أ يعينوه في دية الرجلين ،لكن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه أبو داود في سننه :ح ( )3004وصححه ابن حجر ،واأللباني ،والرواية في
>مصنف عبد الرزاق< ( ،)9733ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد في >تفسيره<
كما في >فتح الباري<  ،331/7والبيهقي في >السنن<  ،232/9وفي >الدالئل<
 178/3ــ  ،179وهو عند البخاري في >التاريخ الكبير<  313/5معلق ًا عن شيخه
المسنَدي ،عن عبد الرزاق .وقال الخطابي :قوله> :إنكم أهل الحلقة والحصو <
ُ
يريد بالحلقة السالح ،وقيل :أراد بها الدرع ،ألنها حلق مسلسلة.
الرجل.
وخدم النساء :خالخيلهن ،واحدتهاَ :خدمة ،والمخدم :موضع الخلخال من ِّ
والكتائب :الجيوش المجتمعة ،واحدتها :كتيبة ،ومنها الكتاب المكتوب ،ومعناه:
الحروف المضمومة بعضها إل بعض.
قلنا :وقوله :فقص خبرهم ،يعني :أخبر النبي ــ ‘ ــ الناس بخبرهم( .راجع تحقيق
الشيخ شعيب عل سنن أبي داود.)619/4 :
( )2انظر :تاريخ اإلسالم للذهبي ،150/2 :وقال ابن حجر في الفتح )331/7( :وروى
ابن مردويه قصة بني النضير بإسناد صحيح إل معمر عن الزهري ..وساق الرواية.
.
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جل أه ِل المغازي ،فاهلل أعلم(.)1
وافق ابن إسحاق ُّ
وأي ًا كان السبب الذى دعاهم إلى الغدر بالنبي ‘ ،فموضع الشاهد
أنهم غدروا وخانوا ،وكا غدرهم سبب ًا في إجالئهم من ديارهم،
وتفرقوا ،فذهبت طائفة منهم إلى الشام،
وبالفعل خرجوا وتركوا أسلحتهم َّ
ونزل أكثرهم بخيبر ،فدانت لهم ،وكان ممن صار منهم إلى خيبر أكابرهم
كحيي بن أخطب ــ والد السيدة صفية ــ وسالم بن أبي ا ْل ُح َق ْيق ،وكنانة
ابن الربيع بن أبي ا ْل ُح َق ْيق(.)2

ال آخر
ثم كا الكيد والغدر مرة أخرى لتشهد غزوة بني قريظة فص ً
من فصول غدرهم ،وتشهد كذلك نهاية والد السيدة صفية حيث لم
يصبر عل عداوة الرسول ‘ ومحاولة االنقضاض عل اإلسالم
والمسلمين حت قاده هذا مع نفر من يهود بني النضير( ،)3ومن بني
وائل ،إل تأليب مشركي مكة وغطفا عل حرب رسول اهلل ‘ قُبيل
الخندق ،ثم إغواء وإغراء كعب بن أسد سيد بني قريظة عل نقض عهده
مع رسول اهلل ‘ ومحالفة قريش وغطفا ومن واالهم ،وكا نصيب
حيي في هذه المؤامرة غير منقوص ،لدرجة أنه في سبيل طمأنة بني
قريظة َش َر َط لهم عل نفسه أ يدخل معه حصن بني قريظة إ رجعت
قريش وغطفا ليصيبه ما يصيبهم ،ونصر اهلل رسوله وأرسل ريح ًا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1فتح الباري.332/7 :
( )2انظر في غزوة بني النضير :السيرة النبوية البن هشام 190/2 :ــ الروض األنف:
 158/6ــ السيرة النبوية البن كثير.145/3 :
( )3منهم :سالم بن أب الحقيق ،وكنانة ابن الربيع بن أب الحقيق ..النضريو  ،وهوذة
بن قيس ،وأبو عمار ــ الوائليا ( .راجع :جوامع السيرة البن حزم :ص.)187
.
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وجنود ًا من عنده ،ورجعت قريش وغطفا مدحورين ،ثم الحت ساعة
الجزاء ،فحاصر رسول اهلل ‘ بني قريظة ،ومعهم حيي بن أخطب،
خمس ًا وعشرين ليلة إل أ استسلموا ،وحكم فيهم سعد بن معاذ
وح َكم فيهم بحكم اهلل بأ تقتل
األوسي ،وكا موالي ًا لهم قبل اإلسالمَ ،
وقتل
الرجال وتسب الذراري والنساء ،ونفذ رسول اهلل ‘ الحكمَ ،
منهم قرابة سبعمائة رجل ،وكا ممن قتل حيي بن أخطب ،والذي كا
حريص ًا عل إظهار عداوته للرسول ‘ حت آخر رمق من حياته.
حت يروى أنه أُتِ َي بِه ِ َم ْك ُتو ًفا بِ ِقد فَ َق َال ُح َيي لِلنب ِِّي ‘ :أَ َما َواهلل ِ َما
ل ُ ْم ُت نَ ْف ِسي ِفي َع َد َاوتِ َكَ ،ول َ ِكن ُه َم ْن يَ ْخذُ ِل اهللَ يُ ْخ َذ ُل ،فَأَ َم َر بِه ِ النب ُِّي ‘
فَ ُضرِبَ ْت ُعنُ ُق ُه(.)1

وهكذا كانت نهاية حيي بن أخطب والد السيدة صفية ،وهي نهاية
كما نراها عادلة وجزاء وفاق ًا لغدره وعداوته.
ال آخر من
ثم تتعاقب األحداث وتأتي غزوة خيبر لتشهد فص ً
فصول غدر اليهود ،ونهاية كنانة زوج السيدة صفية وكذلك أخيها.

وكانت خيبر حصن ًا حصين ًا لليهود وأهلها ،وكانت وكرة الدس
والتآمر ،ومركز االستفزازات العسكرية ومعدن التحرشات وإثارة الحروب؛
ولذا كانت هي الجديرة بالتفات المسلمين أو ًال.
وأهل خيبر ومن نزح إليها من يهود بني النضير الذين يحملو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه عبد الرزاق في مصنفه :ح ( .)9737وراجع في غزوة بني قريظة :السيرة
النبوية البن هشام 234/2 :ــ  244ــ ومغازي الواقدي 496/2 :وما بعدها .وال ِق ُّد:
يرها( .جمهرة اللغة.)113/1 :
سيور تقد من جلد ُتشد َبها األقتاب والمحامل َو َغ َ
.
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الحقد والضغن عل اإلسالم والمسلمين والذين اتخذوا خيبر مقام ًا لهم
هم الذين حزبوا األحزاب وألبوا العرب عل المسلمين في الخندق،
وأثاروا قبلها بني قريظة عل الغدر والخيانة ون ْقض العهود التي كانت
بينهم وبين الرسول ‘ ،ثم أخذوا في االتصاالت بالمنافقين ــ الطابور
الخامس في المجتمع اإلسالمي ــ وبغطفا وأعراب البادية ــ الجناح
الثالث من األحزاب ــ وكانوا هم أنفسهم يهيِّئو للقتال ،فألقوا المسلمين
بإجراءاتهم هذه في محن متواصلة ،حت وضعوا خطة الغتيال النبي
‘ ،ومن ثم فقد كانت خيبر مركز ًا لتجمعات اليهود يقومو منها بما
يريدو من غدر ومكايد ،وإزاء ذلك اضطر المسلمو إل بعوث
متوالية ،وإل الفتك برأس هؤالء المتآمرين(.)1
حت كانت غزوة خيبر في المحرم سنة سبع (7هـ) عل قول
جمهور العلماء( ،)2وفيها فتك المسلمو بحصو اليهود وآطامهم
واستأصلوا فرسانهم المشهورين كمرحب ،والحارث أبي زينب ،وقتلوا
رأس الفتنة فيها مثل :سالم بن أبي ا ْل ُح َق ْيق وكنانة بن الربيع بن أبي
وص) ،وكا يسم حصن
ا ْل ُح َق ْيق ،زوج صفية وكانوا في حصن (ا ْل َق ُم ُ
بَ ِني أَبِي ا ْل ُح َق ْيق( ،)3وفيه أصاب رسول اهلل ‘ منهم سبايا منهن صفية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظر :السيرة النبوية عل ضوء القرآ والسنة :أبو شهبة 414/2 ،ــ الرحيق
المختوم :للمباركفوري ،ص.333
( )2وقيل :كانت في السنة السادسة .قال ابن القيم :والجمهور عل أنها في السابعة( .زاد
المعاد )281/3 :وقال ابن حجر :وهذه األقوال متقاربة ،والراجح منها ما ذكره ابن
إسحاق ــ أي في السابعة ــ ،ويمكن الجمع بينهما بأ من أطلق سنة ست بناء عل أ
ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقي وهو ربيع األول( .فتح الباري.)464/7 :
( )3انظر :السيرة النبوية البن هشام.331/2 :
.
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بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين.
وفي قتل كنانة زوج السيدة صفية قصة ،مفادها كالتالي:
روى ابن سعد بسنده َع ِن ْاب ِن َعباس ،قَ َال :لَما ظ َْه َر النب ُِّي ‘
اء
َعلَ َخ ْي َب َر َصال َ َح ُه ْم َعلَ أَ ْ يَ ْخ ُر ُجوا بِأَ ْن ُف ِسه ِْم َوأَ ْهلِيه ِْم ل َ ْي َس ل َ ُه ْم بَ ْي َض ُ
وه
َو َال َص ْف َر ُاء ،فَأُتِ َي بِ ِكنَانَةِ َوالربِي ِعَ ،و َكا َ ِكنَانَ ُة َز ْو َج َص ِفي َةَ ،والربِ ُيع أَ ُخ ُ
ول اهلل ِ ‘> :أَ ْي َن آنِ َي ُت ُك َما ال ِتي ُك ْن ُت َما ُت ِع َيرانِ َها
َو ْاب ُن َع ِّمه ِ ،فَ َق َال ل َ ُه َما َر ُس ُ
أَ ْه َل َمك َة؟< قَ َاالَ :ه َر ْبنَا فَلَ ْم َت َز ْل َت َض ُعنَا أَ ْرض َو َت ْرفَ ُعنَا أُ ْخ َرى ،فَ َذ َه ْبنَا
فَأَ ْن َف ْقنَا ُكل َشيء ،فَ َق َال ل َ ُه َماِ > :إن ُك َما ِإ ْ َك َت ْم ُت َمانِي َش ْي ًئا فَاطلَ ْع ُت َعلَ ْيه ِ
ْ
ِ
ِ
اء ُك َماَ ،و َذ َرارِي ُك َما< ،فَ َق َاال :نَ َع ْم ،فَ َد َعا َر ُج ًال م َن
ْاس َت ْحلَ ْل ُت بِه ِ د َم َ
ْاألَ ْن َصا ِر فَ َق َال> :ا ْذ َه ْب ِإل َ قَ َرا ِح َك َذا َو َك َذا ،ثُم ا ْئ ِ
ت الن ْخ َل فَا ْن ُظ ْر نَ ْخلَ ًة
وع ًة فَ ْأتِ ِني بِ َما ِف َيها< .قَ َال:
َع ْن يَ ِمي ِن َك أَ ْو َع ْن يَ َسا ِر َك فَا ْن ُظ ْر نَ ْخلَ ًة َم ْرفُ َ
اء ُه بِ ْاآلنِ َيةِ َو ْاألَ ْم َوا ِل فَ َض َر َب أَ ْعنَاقَ ُه َما َو َس َب أَ ْهلَ ْيه َِما َوأَ ْر َس َل
فَا ْنطَلَ َق فَ َج َ
اء بِ َص ِفي َة فَ َمر بِ َها َعلَ َم ْص َر ِعه َِما ،فَ َق َال ل َ ُه نَب ُِّي اهلل ِ ‘> :لِ َم
َر ُج ًال فَ َج َ
ول اهلل ِ أَ ْ أَ ِغي َظ َها .قَ َال :فَ َدفَ َع َها ِإل َ بِ َالل
فَ َع ْل َت؟< فَ َق َال :أَ ْح َب ْب ُت يَا َر ُس َ
َو ِإل َ َر ُجل ِم َن ْاألَ ْن َصا ِر فَ َكانَ ْت ِع ْن َد ُه<(.)1
وفي رواية ابن إسحاق أ رسول اهلل ‘ لما اشترط عل كنانة
وعثر عل بعضه،
القتل إ وجد كنز بني النضير وأجابه عل ما شرطُ ،
ول اهلل ِ ِإل َ ُم َحم ِد ْب ِن َم ْسلَ َم َة ،فَ َض َر َب ُعنُ َق ُه بِأَ ِخيه ِ َم ْح ُمودِ ْب ِن
َدفَ َع ُه َر ُس ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه ابن سعد في الطبقات .112/2 :والطبراني في الكبير :ح ( )12068وقال
الحافظ الهيثمي في المجمع 153/6( :رقم )10209 :رواه الطبراني ،وفيه محمد
بن أبي ليل وهو سيئ الحفظ ،وبقية رجاله ثقات.
.
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َم ْسلَ َم َة( .)1وبهذا يكو قَ ْتل كنانة جزاء وفاق ًا بعد شدة عداوته للرسول
‘ وتآمره عليه ،ثم إنكاره لكنز قومه وإجابته لِما شرطه الرسول ‘
عليه ،وآخر لقتل محمود بن مسلمة ،أي أ قَ ْتل كنانة بن الربيع إضافة
لكل ما سبق كا قِصاص ًا لقتل محمود بن مسلمة.
فهل قَ ْتل من قُتل من زعماء اليهود ،وبخاصة حيي بن أخطب
وكنانة بن أبي الحقيق ،بعد ما سبق بيانه يعد قسوة من جانب الرسول
‘ ُتعير بها مصادرنا وتراثنا بعامة؟ وهل كا مطلوب ًا من النبي ‘
وقتها أ يغض الطرف عن جرائم اليهود وخياناتهم وبخاصة رؤوسهم
في خيبر ومن انضم إليهم من بني النضير مخافة هذه المعرة المزعومة؟
وعليه فلم يتبق لمنصف قول في وجوب ما فعله النبي ‘ مع
يهود خيبر ومن لجأ إليهم من بني النضير كوالد السيدة صفية حين قتل
في غزوة بني قريظة ،وزوجها وأخيها حين قتال في غزوة خيبر ،ومن
يخالف في ذلك فهو كمن يريد حجب نور القمر بكفه أو إطفاء ضياء
الشمس بنفخه ،وأن له ذلك.
وعليه فقد كا ْقتل زوج السيدة صفية في خيبر ووالدها قبله في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه الطبري في تاريخه .14/3 :وابن شبة في تاريخ المدينة .464/2 :بسنده
عن ابن شهاب .ورواية ابن إسحاق فيها انقطاع إضافة إل أ محمد بن حميد
الرازي ،متروك .وقال محقق تاريخ الطبري :إسناده إل ابن إسحاق ضعيف ،وقد
ابن إسحاق بالغ ًا( .ضعيف تاريخ الطبري د .محمد صبحي حسن حالق
ذكره ُ
 ،86/7ط :دار بن كثير ــ دمشق ــ بيروت) .ومع ضعف الرواية فإنها مما اشتهر
وتناقله كثيرو  ،السيما وابن إسحاق إمام في السير والمغازي كما هو معروف.
وقد ذكرها ابن كثير في البداية )197/4( :عازي ًا إياها إل ابن إسحاق دو تعقيب.
.

66

شبهات متعلقة بزواج النيب ‘ من السيدة صفية 

بني قريظة واجب الوقت ،والزم األمر ،حت يستقيم أمر دولة اإلسالم
ويتفرغ النبي ‘ لغيرهما ،فهو ‘ إذ لم يقتلهم رغبة في إزاحة
العقبات التي تعترض طريقه إل صفية كما يتوهم الواهمو وينسبونه
ال عقبة في طريقه لو
ضمن ًا إل مصادرنا وصحاحنا؛ فهم لم يكونوا أص ً
صحت هذه المزاعم ــ وأن لها ذلك؟ ــ لوقوع صفية وقتها في السبي
وله أحكامه الخاصة ،كما أسلفنا ،إضافة إل عدم علم النبي ‘ بصفية
قبل ذلك ،وهذا ما سنوضحه فيما يلي.
 2ــ هل كان النبي ‘ يعلم بالسيدة صفية وصفتها وجمالها قبل خيبر؟
وهذه مسألة في غاية األهمية هي األخرى ،والثابت أ النبي ‘
لم يكن يعلم بصفية عند إجالء بني النضير وال قبيل غزوة خيبر ،ولو
كا ‘ يعلم بها عند إجالء قومها بني النضير سنة 4هـ عل قول ،أو
فلم لم يحتفظ بها لنفسه وقتها؟ لقد كا عمرها في
2هـ عل قول آخرَ ،
هذا الوقت يقارب الرابعة عشرة بناء عل أ الجالء كا في سنة 4هـ،
أو الثانية عشرة بناء عل أنه كا في السنة الثانية للهجرة؛ أل النبي
‘ تزوجها وعمرها سبع عشرة سنة بناء عل رواية الواقدي وما ذكره
ابن عساكر( ،)1وعل كال القولين فكا يمكن للنبي ‘ أ يصطفيها
لنفسه وقتها ،السيما وقد تزوج عائشة في سن أصغر من هذا ،بل إ
السن ،وهذا خالف ًا
صفية نفسها تزوجت زوجها األول قريب ًا من هذا
ِّ
ال
البن كثير والذي يرى أ صفي َة ما تزوجت قبل النبي ‘ إال رج ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1راجع :كتاب األربعين في مناقب أمهات المؤمنين البن عساكر ،ص .45وانظر:
ص  16 ،15من هذا الكتاب.
.
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واحد ًا ،وأنها كانت يوم جالء بني النضير طفلة دو البلوغ(.)1
كل ما سبق يقود إل نتيجة واحدة وهي أ النبي ‘ لم يكن
يعلم بصفية قبل خيبر ،وهذا هو الواضح والمنقول الذي دلت عليه
الروايات.
س ْب ِن َمالِك  ،قَ َال :قَ ِد َم النب ُِّي ‘ َخ ْي َب َر،
فقد ُروي عن أَنَ ِ
فَلَما فَ َت َح اهللُ َعلَ ْيه ِ ال ِح ْص َن ُذك َر لَ ُه َج َم ُال َص ِفي َة بِ ْن ِ
ت ُح َي ِّي ْب ِن أَ ْخ َط َب،
ول اهلل ِ ‘ لِنَ ْف ِسه ِ(.)2
اها َر ُس ُ
اص َط َف َ
َوقَ ْد قُ ِت َل َز ْو ُج َهاَ ،و َكانَ ْت َع ُرو ًسا ،فَ ْ

وهذا ظاهر جد ًا أ النبي ‘ لم يعلم بها إال بعد أ قُتل زوجها،
ويؤكد ذلك في الرواية السابقة قوله :فَلَما فَ َت َح اهللُ َعلَ ْيه ِ ال ِح ْص َن ُذك َر لَ ُه
َج َم ُال َصف َّي َة ب ْنت ُح َي ِّي ْبن أ َ ْخطَ َب.

وفي رواية أخرى ألنس قالَ :ص َار ْت َص ِفي ُة لِ ِد ْح َي َة ِفي َم ْق َس ِمه ِ،
َو َج َعلُوا َي ْم َد ُحونَ َها ع ْن َد َر ُسول الل ‘ ،قَ َالَ :ويَ ُقولُو َ َ :ما َرأَ ْينَا ِفي
الس ْب ِي ِم ْثلَ َها ،قَ َال :فَ َب َع َث ِإل َ دِ ْح َي َة ،فَأَ ْع َط ُاه بِ َها َما أَ َر َاد ،ثُم َدفَ َع َها ِإل َ
ول اهلل ِ ‘ ِم ْن َخ ْي َب َرَ ،حت
أُ ِّمي ،فَ َق َال> :أَ ْصلِ ِح َيها< ،قَ َال :ثُم َخ َر َج َر ُس ُ
ِإ َذا َج َعلَ َها ِفي ظ َْه ِرهِ نَ َز َل ،ثُم َض َر َب َعلَ ْي َها ا ْل ُقب َة.)3(.

فالرواية األخيرة تشير إل أ النبي ‘ لم يكن يعلم بها وجمالها
بداللة قوله في الروايةَ :و َج َعلُوا َي ْم َد ُحو َن َها ع ْن َد َر ُسول الل ،ثم إن صفية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البداية.196/4 :
( )2أخرجه البخاري :ح ( )2235وأبو داود :ح (.)2995
( )3أخرجه مسلم :ح ( )1365وأحمد في المسند :ح (.)13023
.
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وقعت في أول األمر في سهم دحية الكلبي ،وأخذها منه رسول اهلل بعد
أ استرضاه ،وهذا يطرح تساؤ ًال :ترى لو كا النبي ‘ يعلم بأمر
صفية وبخاصة وأنه قتل أباها وزوجها ليحظ بها لنفسه كما يزعم
األفاكو أو كما ينسبوه ضمن ًا إل مصادرنا ،أكا يمكنه أ يتركها تقع
في سهم غيره كما حدث مع دحية؟
هل لو كا النبي ‘ يعلم بها قبل خيبر أو وقتها وأراد االحتفاظ
بها لنفسه أكا يسمح أ تقع في سهم غيره؟
ويستفاد مما سبق أ النبي ‘ لم يأمر بقتل كنانة زوج صفية في
خيبر ليتزوجها ،بل لم يعلم بها إال بعد أ أخذها دحية ،فكيف يُتهم
صلوات ربي وسالمه عليه إشارة أو تلميح ًا أنه قتل زوجها ليتزوجها؟،
وكيف ُتتهم مصادرنا بذلك؟ بل إنه ‘ لما قُتل زوجها يوم خيبر أحسن
إليها بأن أعتقها وتز َّوجها ،وجعل عتقها صداقها ،كما في الصحيحين
وغيرهما(.)1
وليس في زواج النبي ‘ منها بعد قتل من قُتل من أهلها قسوة
وال شدة مع ما سبق بيانه.
بل ويضاف إليه رواية ابن إسحاق وهي شاهدة بأ ما فعله النبي
البعد عن القسوة المزعومة ،وأ النبي ‘ كا
‘ كا بعيد ًا كل ُ
شفوق ًا رحيم ًا بصفية ومن معها من نسوة بعد مقتل أهلها جزاء لفعالهم.
وصِ ،ح ْص َن
فروى ابن إسحاق ،قال :ولما فتح رسول اهلل ا ْل َق ُم َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه البخاري :ح ( )4200ومسلم.)1365( :
.
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ول اهلل ِ بِ َص ِفي َة بِ ْن ِ
ت ُح َي ِّي ْب ِن أَ ْخطَ َبَ ،وبِأُ ْخ َرى
ْاب ِن أَبِي ا ْل ُح َق ْي ِق ،أُتِ َي َر ُس ُ
ِ
ود،
اء بِه َِما ــ َعلَ قَ ْتلَ ِم ْن قَ ْتلَ يَ ُه َ
َم َع َها ،فَ َمر بِه َِما بِالل ــ َو ُه َو الذي َج َ
اح ْت َو َصك ْت َو ْج َه َهاَ ،و َح َث ِ
اب َعلَ
ت ال ُّت َر َ
فَلَما َرأَ ْت ُه ُم ال ِتي َم َع َص ِفي َة َص َ
ول اهلل ِ قَ َال :أَ ْغرِبُوا َعنِّي َه ِذ ِه الش ْي َطانَ َةَ ،وأَ َم َر بِ َص ِفي َة
َر ْأ ِس َها ،فَلَما َر َآها َر ُس ُ
فَ ِح َيز ْت َخ ْل َف ُهَ ،وأُ ْل ِق َي َعلَ ْي َها ر َِدا ُؤ ُه ،فَ َع َر َف المسلمو أ رسول اهلل قد
ِ
ين َرأَى ِم ْن
يما بَلَ َغ ِني ــ ِح َ
اصطفاها لنفسه ،فقال رسول اهلل لِبِالل ــ ف َ
اللَ ،ح ْي ُث َت ُم ُّر بِ ْام َرأَ َت ْي ِن
تِ ْل َك ا ْل َي ُهودِيةِ َما َرأَى :أَنُز َِع ْت ِم ْن َك الر ْح َم ُة يَا بِ ُ
َعلَ قَ ْتلَ ر َِجالِه َِما!(.)1
أهذه أخالق رجل قاسي القلب شهواني الطبع؟ لقد صدق ربنا
حين قال في حقه{ :ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ}[ .األنبياء.]107/
ال بأخالق النبي ‘ المعروفة وخالله التي أقر له بها العدو قبل
إ رج ً
الصديق ال يُعقل أ يقتل ويسفك الدماء بداع من شهوة تملكت قلبه،
والحسن ،وال ُيقبل أ
أو رغبة جامحة في امرأة مهما بلغت من الجمال ُ
يتصدى لشهوة مهينة تشغل ذهنه وقلبه عن رسالته العظيمة وواجباته
الكثيرة التي ال تطيق حملها الجبال؟
ثم لبد هنا من بيان أم ٍر في غاية األهمية :أال وهو ضرورة النظر
في سيرة النبي ‘ حال شبابه وقبل نزول الوحي عليه ،ثم في حال
كهولته بعد نزول الوحي ،وكيف لم يتزوج ‘ إال امرأة واحدة ثيِّب ًا تكبره
في السن ،وهي السيدة خديجة  ،فهل يعقل بعد كبر السن ،ونزول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه ابن هشام في السيرة 336/2 :من رواية ابن إسحاق ،والطبري في التاريخ:
 ،14/3وذكره ابن كثير في البداية.197/4 :
.
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وتحمل أعباء الرسالة وتكاليف الديانة ،أ تتغير حياته ‘ إل
الوحي،
ُّ
طلب الشهوات والقتل من أجلها؟ سبحانك هذا بهتا عظيم!!
فالمتحتم أ كل زيجة من زيجاته ‘ إنما كانت لحكم تشريعية
ودواع إنسانية ،كما هو معروف.
ثم آ لنا أ نتساءل :هل تعاليم الشريعة تبيح مثل هذا األمر الذي
يزعمه الزاعمو ؟ هل تدعو الشريعة إل القسوة وسفك الدماء ألغراض
شهوانية بحتة؟ أَ َول َ ْيس اإلسالم من حرم القتال دو دعوة؟ أَ َول َ ْيس
اإلسالم من حرم قتل المرأة والصبي والشيخ؟ أَ َول َ ْيس اإلسالم من حرم
قتل الرهبا وأصحاب الصوامع؟ أَ َول َ ْيس اإلسالم من حرم الحرق
بالنار؟ أَ َول َ ْيس اإلسالم من حرم قطع األخضر والمثمر؟ إ هذا التحريم
جاء في أحلك األوقات ،وقت الحروب ،و ْقت تسكت فيه األلسنة
وتخطب السيوف عل منابر الرقاب؟ أَ َول َ ْيس ربنا جل وعال خاطب نبيه
‘ بقوله في آي الذكر الحكيم بقوله جل من قائل{ :ﲀ ﲁ ﲂ
ﲃ ﲄ} [األنبياء ..]107 :أَ َول َ ْيس كل ما سبق من مقتضيات
الرحمة ومعالمها؟ اإلجابة متروكة لمثيري هذه الشبهات لعلهم يخرجو
علينا في هذا الصدد بجديد.
*

.

*

*
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ثاني اا :هل اصطفى النبي ‘ صفية  بعد َس ْبيها أم أخذها من
دحية بعد أن كانت له سهم اا أو هبة؟
ومع أ طرح هذا التساؤل ال يغيِّر شيئ ًا في نتيجة ما حدث إال أنه
السبحاني الذي رأى فيه فرصة
قد تذرع به أصحاب الشبهة وبخاصة ُّ
سانحة لضرب مصادر أهل السنة وبخاصة الصحيحين بدعوى التضارب
والتناقض في هذا األمر.
وعند اإلجابة نجد أنه ورد في هذا األمر ثالثة اتجاهات تبع ًا لروايات
أصلت لهم:
* التجاه األول :أ النبي ‘ اصطف صفية لنفسه بادئ األمر
أي بعد خيبر لما أُخبر بها وأنها بنت سيد قومها.
وهذا االتجاه من الروايات لم يذكر وقوع السيدة صفية بادئ األمر
في سهم دحية أو نصيبه.
ول
ــ ويدل عليه ما ورد في حديث الحجاج بن ِعالط ..:أَ َر ُس َ
اهلل ِ ‘ قَ ِد ا ْف َت َت َح َخ ْي َب َرَ ،و َغ ِن َم أَ ْم َوال َ ُه ْمَ ،و َج َر ْت ِس َه ُام اهلل ِ ِ في
ول الل ‘ َصف َّي َة ب ْن َت ُح َيي فَا َّت َخ َذ َها لنَ ْفسه
اصطَ َفى َر ُس ُ
أَ ْم َوالِه ِْمَ ،و ْ
اخ َت َار ْت أَ ْ يُ ْع ِت َق َها
َو َخي َر َها أَ ْ يُ ْع ِت َق َها َو َت ُكو َ َز ْو َج َت ُه ،أَ ْو َت ْل َح َق بِأَ ْهلِ َها ،فَ ْ
َو َت ُكو َ َز ْو َج َت ُه<(.)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه أحمد في المسند :ح ( )12409وعبد الرزاق في المصنف :ح ()9771
ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد ( )1288والبزار في المسند ( )6916وأبو يعل
في المسند :ح ( )3479والطحاوي في شرح مشكل اآلثار :ح ( )3213وابن
حبا في الصحيح :ح ( )4530والطبراني في الكبير :ح ( )3196والبيهقي في=
.
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ويحتمل أ يكو مراد الحجاج في حديثه مع العباس ـ  ـ
حكاية النتائج والنهايات ال مطلق التفاصيل التي لن تفيد شيئ ًا ،وبخاصة
وأنه في موقف ال يسمح له بإيرادها ،وقد استعمل الخديعة لدخول مكة
وجمع أمواله منها ،بعد أ أذ له النبي ‘ في ذلك.
س ْب ِن َمالِك  ،أنه قَ َال :قَ ِد َم النب ُِّي ‘ َخ ْي َب َر ،فَلَما
ــ وعن أَنَ ِ
فَ َت َح اهللُ َعلَ ْيه ِ ال ِح ْص َن ُذ ِك َر ل َ ُه َج َم ُال َص ِفي َة بِ ْن ِ
ت ُح َي ِّي ْب ِن أَ ْخ َط َبَ ،وقَ ْد
ول الل ‘ لنَ ْفسه(.)1
اها َر ُس ُ
اص َط َف َ
قُ ِت َل َز ْو ُج َهاَ ،و َكانَ ْت َع ُرو ًسا ،فَ ْ
وهذه الرواية معارِضة للروايات الواردة في وقوع السيدة صفية في
سهم دحية ،ومنها ما أخرجه الشيخا وغيرهما كما سيأتي ،ولعل
إيرادها هنا بقصد اإليجاز والنظر للمآل ال سيما وأ الروايات األخرى
مروية أيض ًا عن أنس وقد َذكرت أمر دحية.
* التجاه الثاني :أ النبي ‘ أخذها من دحية بعد أ وقعت في
سهمه ،وعوضه عنها.
ففي البخاري عن أنسَ :و َكا َ ِفي الس ْب ِي َص ِفي ُة ،فَ َص َار ْت ِإل َ
َد ْح َي َة ال َك ْلب ِِّي ،ثُم َص َار ْت ِإل َ النب ِِّي ‘ ،فَ َج َع َل ِع ْت َق َها َص َداقَ َها(.)2

وفي مسلم عن أنسَ :و َوقَ َع ْت ِفي َس ْه ِم دِ ْح َي َة َجارِيَ ٌة َج ِميلَ ٌة ،فَ ْاش َت َر َاها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= السنن :ح ( )18454وقال الشيخ شعيب في تحقيقه عل المسند)402/19( :
ال).
إسناده صحيح عل شرط الشيخين( .ثم أورد تخريجه كام ً
( )1أخرجه البخاري :ح ( )2235وأبو داود :ح (.)2995
( )2أخرجه البخاري :ح (.)4200
.
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ول اهلل ِ ‘ بِ َس ْب َعةِ أَ ْر ُؤس ،ثُم َدفَ َع َها ِإل َ أُ ِّم ُسلَ ْيم ُت َصن ِّ ُع َها ل َ ُه َو ُت َهيِّ ُئ َها
َر ُس ُ
ــ قَ َالَ :وأَ ْح ِس ُب ُه قَ َال ــ َو َت ْع َت ُّد ِفي بَ ْي ِت َهاَ ،و ِه َي َص ِفي ُة بِ ْن ُت ُح َيي( .)1وفي
ول اهلل ِ ‘ بِ ِت ْس َعةِ أَ ْر ُؤس( .)2ولعله وهم،
رواية البيهقي :فَ ْاش َت َر َاها َر ُس ُ
فقد عزاه البيهقي إل مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفا  ،أي
الرواية السابقة :وفيها :بِ َس ْب َعةِ أَ ْر ُؤس.
وفي رواية لمسلم عن أنسَ :ص َار ْت َص ِفي ُة لِ ِد ْح َي َة ِفي َم ْق َس ِمه ِ،
َو َج َعلُوا يَ ْم َد ُحونَ َها ِع ْن َد َر ُسو ِل اهلل ِ ‘ ،قَ َالَ :ويَ ُقولُو َ َ :ما َرأَ ْينَا ِفي
الس ْب ِي ِم ْثلَ َها ،قَ َال :فَ َب َع َث ِإل َ دِ ْح َي َة ،فَأَ ْع َط ُاه بِ َها َما أَ َر َاد(.)3
ويظهر من هذه الروايات أ السيدة صفية وقعت في سهم دحية
الكلبي قبل أ يأخذها النبي ‘ ،ويعطيه بدلها سبعة أنفس أو تسعة
يعوضه بجارية مكانها كما في رواية
كما في رواية البيهقي ،أو ِّ
الصحيحين التالية ،حيث إ المراد بقوله في الرواية :فاشتراها ،أي:
أعطاه بدلها ،ال أنه جرى عقد بيع(.)4
* التجاه الثالث :أن النبي ‘ وهبها دحية قبل القسمة ثم أخذها منه.
ويدل عليه ما ورد في الصحيحين عن أنس في غزوة خيبر..:
اء دِ ْح َي ُة ال َك ْلب ُِّي  ،فَ َق َال :يَا نَبِي
فَأَ َص ْبنَ َ
اها َع ْن َو ًة ،فَ ُج ِم َع الس ْب ُي ،فَ َج َ
اهلل ِ ،أَ ْع ِط ِني َجارِيَ ًة ِم َن الس ْب ِي ،قَ َال> :ا ْذ َه ْب فَ ُخذْ َجارِيَ ًة< ،فَأَ َخ َذ َص ِفي َة
اء َر ُجل ِإل َ النب ِِّي ‘ فَ َق َال :يَا نَبِي اهلل ِ ،أَ ْع َط ْي َت دِ ْح َي َة
بِ ْن َت ُح َيي ،فَ َج َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4

.

أخرجه مسلم :ح (.)1365
أخرجه البيهقي في الكبرى :ح (.)13358
أخرجه مسلم :ح (.)1365
شرح النووي عل مسلم.188/5 :
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وه
َص ِفي َة بِ ْن َت ُح َييَ ،سيِّ َد َة قُ َر ْي َظ َة َوالن ِضيرِ ،الَ َت ْصلُ ُح ِإال ل َ َك ،قَ َالْ > :اد ُع ُ
اء بِ َها ،فَلَما نَ َظ َر ِإل َ ْي َها النب ُِّي ‘ قَ َالُ > :خذْ َجارِيَ ًة ِم َن الس ْب ِي
بِ َها< فَ ( َجَ )1
َغ ْي َر َها<  ،قَ َال :فَأَ ْع َت َق َها النب ُِّي ‘ َو َت َزو َج َها ،فَ َق َال ل َ ُه ثَابِت :يَا أَبَا
َح ْم َز َةَ ،ما أَ ْص َدقَ َها؟ قَ َال :نَ ْف َس َها ،أَ ْع َت َق َها َو َت َزو َج َها(.)2
ولعل هذه الرواية جامعة لكل ما سبق ،قال الشوكاني :وبهذه الرواية
يجمع بين الروايات المختلفة(.)3

فالنبي ‘ اصطفاها لنفسه بعد أ أخذها من دحية حين وقعت
في سهمه ،أي في نصيبه ،لما جاء مطالب ًا بامرأة من السبي ،فسمح له النبي
‘ بأخذ إحداهن دو تحديد ،فاختار دحية أجملهن وكانت السيدة
صفية ،ولما اختارها صارت في سهمه ،فاعترض عل ذلك البعض؛
ألنها بنت سيد قومها وأجمل من في السبي ،وال تصلح لدحية ،وبلغ
النبي ‘ اعتراضهم ،فاصطفاها لنفسه ،دفع ًا للمفسدة ،وحسم ًا لمادة
أي خالف قد ينشب ،وأيض ًا مراعاة لصالح دحية وصفية في آ واحد،
كسر لخاطره ،أو تظن
بح َسبها فيكو فيه ْ
فقد يحدث أ تستطيل عليه َ
في نفسها غبن ًا النتهاك مرتبتها ووقوعها تحت من تظنه أقل منها حسب ًا.
إذ فاالصطفاء كا بعد أخذها من دحية ألنه ‘ كا يمكنه أ
يهبها لغيره ممن هو أقدم إسالم ًا وأعل حسب ًا ونسب ًا لكنه ‘ اصطفاها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1والمرأة التي أخذها دحية هي أخت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق زوج صفية كما
في األم للشافعي )352/7( .وانظر :السيرة الحلبية.64/3 ،
( )2متفق عليه :أخرجه البخاري ،ح ( )371ومسلم ،ح (.)1365
( )3نيل األوطار.327/7 :
.
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لنفسه ،وعل هذا يحمل معن االصطفاء الوارد سابق ًا ،وينتفي معه أي
تعارض بين الروايات.
وفي دفع التعارض المزعوم بين الروايات السابقة يقول النووي
فيما نقله عن المازري وغيره:
قال المازري وغيره :يحتمل ما جرى مع دحية وجهين :أحدهما:
أ يكو رد الجارية برضاه وأذ له في غيرها ،والثاني :أنه إنما أذ له
في جارية له من حشو السبي ال أفضلهن ،فلما رأى النبي ‘ أنه أخذ
أن َف َسهن وأجودهن نسب ًا وشرف ًا في قومها وجما ًال استرجعها؛ ألنه لم
لتميزه بمثلها عل باقي
يأذ فيها ،ورأى في إبقائها لدحية مفسدة ُّ
الجيش ،ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتها وكونها بنت سيدهم ،ولما
يخاف من استعالئها عل دحية بسبب مرتبتها ،وربما ترتب عل ذلك
شقاق أو غيره ،فكا أخذه ‘ إياها لنفسه قاطع ًا لكل هذه المفاسد
المتخوفة ،ومع هذا فعوض دحية عنها .وقوله في الرواية األخرى :إنها
وقعت في سهم دحية فاشتراها رسول اهلل ‘ بسبعة أرؤس ،يحتمل أ
المراد بقوله :وقعت في سهمه ،أي حصلت باإلذ في أخذ جارية
ليوافق باقي الروايات ،وقوله :اشتراها أي أعطاه بدلها سبعة أنفس
تطييب ًا لقلبه ،ال أنه جرى عقد بيع ،وعل هذا تتفق الروايات(.)1
ويرى ابن حجر كذلك أنه ال تعارض بين الروايات السابقة ،وأنه
يمكن الجمع بينها ،عن طريق حمل المراد بسهمه في رواية مسلم عل
نصيبه الذي اختاره لنفسه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1شرح النووي عل مسلم.188/5 :
.
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قال ابن حجر :فاألولى في طريق الجمع أن المراد بسهمه هنا نصيبه
الذي اختاره لنفسه وذلك أنه سأل النبي ‘ أ يعطيه جارية فأذ له أ
يأخذ جارية ،فأخذ صفية ،فلما قيل للنبي ‘ :إنها بنت ملك من
وهب لدحية؛ لكثرة من كان في الصحابة
ملوكهم ،ظهر له أنها ليست ممن ُت َ
خصه
مثل دحية وفوقه ،وقلة من كان في السبي مثل صفية في نفاستها ،فلو َّ
تغير خاطر بعضهم ،فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه
بها ألمكن ُّ
واختصاص النبي ‘ بها ،فإ في ذلك رضا الجميع ،وليس ذلك من
الرجوع في الهبة من شيء ،وأما إطالق الشراء عل العوض فعل سبيل
المجاز ،ولعله عوضه عنها بنت عمها أو بنت عم زوجها ،فلم تطب
نفسه ،فأعطاه من جملة السبي زيادة عل ذلك(.)1
رضا الناس باختصاص
وقال السنديَ :كأَن ُه ظهر ل َ ُه من ذلك عدم َ
دح َية بِ ِم ْثلِ َها فخاف ا ْل ِف ْتنَة َعلَ ْيهِم فكره ذلك ..ثم ساق كالم المازري
ْ
()2
السابق .
إشكال:

وهنا إشكال قد يبدو أال وهوَ :ك َيف َجا َز للرسول ‘ إعطاء صفية
()3
 لدحية قبل ا ْل ِق ْس َمة؟ وأجيب عنه بأن هذا قد يدخل في صفي ا ْلمغنم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1فتح الباري .246/8 :وانظر :نيل األوطار.328 ،327/7 ،
( )2حاشية السندي عل سنن النسائي.133/6 :
قال ا ْل َخطاب ُِّي :الص ِف ُّي َما يَ ْصطَ ِفيه ِ ْ ِ
يمة ِ ِم ْن َش ْيء قَ ْب َل أَ ْ يَ ْق ِس َم ِم ْن
(َ )3
اإل َم ُام َع ْن أَ ْر ِ
ض ا ْل َغ ِن َ
س ل َ ُه
صا بِ َذلِ َك َم َع ا ْل ُخ ُم ِ
َع ْبد أَ ْو َجارِيَة أَ ْو فَ َرس أَ ْو سيف أو غيرها ،وكا َم ْخ ُصو ً
َخاص ًة َولَي َس َذلِ َك لِو ِ
احد ِم َن ْاألَئِمة ِ بَ ْع َد ُه( .عو المعبود .)134/8 :ويرى جمهور
َ
ْ
الفقهاء أ الصفي ثابت للرسول ـ ‘ ـ خاصة ،خالف ًا ألبي ثور والذي يرى أ الصفي=
.
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ِ ِ
اء.
الذي هو َلر ُسول اهلل ،فَ ُله أَ يُ ْعطيه لمن َش َ
ويبدو أ العيني لم يقنع بهذا الرأي؛ أل النبي ‘ أذ لدحية
بأخذ جارية من السبي قبل أ يعين الصفي ،ثم يجيب بقوله:
وههنا أجوبة جيدة .األول :يجوز أ يكو أذ له في أخذ الجارية
عل سبيل التنفيل( )1له ،إما من أصل الغنيمة أو من خمس الخمس،
سواء كا قبل التمييز أو بعده .الثاني :يجوز أ يكو أذ له عل أنه
يحسب من الخمس إذا ميز .الثالث :يجوز أ يكو أذ له ليقوم عليه
بعد ذلك ويحسب من سهمه(.)2
وقال النووي :وهذا اإلعطاء لدحية محمول عل التنفيل ،فعل
قول من يقول :التنفيل يكو من أصل الغنيمة ال إشكال فيه ،وعل
قول من يقول :إ التنفيل من ُخمس ال ُخمس يكو هذا التنفيل من
الخمس بعد أ ميز أو قبله ويحسب منه ،فهذا الذي ذكرناه هو
ُخمس ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= إ كا ثابت ًا للنبي ‘ فهو كذلك لمن بعده من األئمة( .منح الجليل.)251/3 :
فجمهور الفقهاء وإ ذهبوا إل أ الصفي ثابت للرسول ‘ خاصة إال أنهم اختلفوا في
وقت استحقاقه ،فذهب الشافعية ومن تبعهم إل أنه يؤخذ من رأس الخمس قبل
تقسيمه إل خمسة أخماس ،وأنه بهذا محسوب من سهمه ‘ خمس الخمس.
(راجع :أحكام القرآ للشافعي 37/2 ،ــ  )38وذهب الحنابلة ومن تبعهم إل أنه
يؤخذ قبل قسمة الغنيمة زائد ًا عما فرضه اهلل له خارج ًا عما يستحقه من الحظوظ.
(راجع :المغني والشرح الكبير.)459/6 ،
الراجل فوق سهمه وهو من النفل( .التعريفات
الفارس أو
( )1التنفيل :هو إعطاء ا ِإلمام
َ
َ
الفقهية للبركتي :ص.)63
( )2عمدة القاري.85/4 :
.
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الصحيح المختار(.)1
وبناء عل ما سبق ،وسواء أكا إعطاء النبي ‘ صفية 
ال من أصل الغنيمة أو أصل الخمس،
لدحية من أصل سهمه ،أو تنفي ً
تنتفي دعوى التعارض بين الروايات الواردة في اصطفاء النبي ‘
سبيها أو بعد أ كانت لدحية هب ًة أو سهم ًا.
للسيدة صفية  بعد ْ
*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1شرح النووي عل مسلم.220/9 :
.

*

*
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ثالث اا :هل دخل النبي ‘ بالسيدة صفية  قبل استبراء رحمها؟
السبحاني ومن معه ــ أ مصادرنا الروائية
زعم الزاعمو ــ ُّ
والتاريخية الموثوق بها ذكرت أ النبي ‘ قد دخل بالسيدة صفية 
قبل استبراء رحمها.
أي قبل علمه ببراءة رحمها من ماء الغير(.)1
السبحاني :إ الفقه ا ِالسالمي يصرح بأ صفايا الغنائم للنبي
يقول ُّ
والخليفة بعده ،ولكن ال يصلح لمسلم الدخول باألمة المسبية إال بعد
استبراء رحمها ،فكيف بن بها النبي ‘ في الطريق قبل االستبراء
عل كلتا الروايتين()2؟ كما هو صريح قوله> :وقد قتل زوجها وكانت
عروس ًا ،فخرج بها حت بلغنا سد الصهباء ،حلَّت ،فبن بها<(...)3
وهذه مسألة تسقط منها الحبل وتضحك منها الثكل ويشيب منها
األقرع ،إن هذا األمر يحوي طعن ًا في مصادرنا من جهة ،ومن جهة أخرى
طعن ًا في النبي ‘ وتجرؤ ًا عل مقام النبوة ،وهذا ما ال يمكن قبوله.
إن النبي ‘ لم يدخل بالسيدة صفية  قبل استبراء رحمها ،بل
على العكس تمام ًا دخل بها بعد استبراء رحمها ،وذلك ألن السيدة صفية
وقتها كانت مسبية ،و ِع َّدة المسبية تختلف عن غيرها؛ ألنها إن كانت
ال أي غير حامل تستبرئ
ال فعدتها بوضع الحمل ،وإ كانت حائ ً
حام ً
ال ،فكانت عدتها
بحيضة واحدة ،والسيدة صفية  وقتها لم تكن حام ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الكوثر الجاري إل رياض أحاديث البخاري للكوراني الشافعي.480/4 :
( )2سيأتي ذكرهما ص .81
( )3جزء من رواية البخاري عن أنس ،رقم (.)2893
.
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االستبراء بحيضة ،والعدة هنا من قبيل المجاز اللغوي وإال فالمسبية ال
عدة لها وإنما هي مدة استبراء.
فاستبراء الرحم هو التعبير الشرعي في هذه الحالة ،تمييز ًا بينه
وبين العدة؛ أل المرأة ال عدة عليها من زوجها الكافر ،وإنما تستبرأ
بحيضة حت يطمأ أ رحمها بريء من الحمل ،وهذا شأ النساء إذا
ُسبين ،فإنهن يستبرأ بحيضة ،وال عالقة ألزواجهن بهن ،سواء كانوا
أحيا ًء أو أموات ًا( .)1وإذا جرى استعمال لفظ العدة في حالة كهذه كما في
رواية مسلم ح (> )1365وتعتد في بيتها< فإنما يراد بها االستبراء،
والوصف بالعدة وصف مجازي ،أو العدة بمعناها اللغوي أي إحصاء
الشيء ،باعتبارها مدة استبراء ُتحص بحيضة واحدة لغير الحامل ،ال
الحقيقة الشرعية للعدة.
قال ابن حجر :وإطالق العدة عليها مجاز عن االستبراء(.)2

فعن عدة السبية الحامل روى الترمذي بسنده عن أُ ُّم َحب َِيب َة بِ ْنت
ول اهلل ِ ‘ >نَ َه أَ ْ ُتو َطأَ
اها ،أَ ْخ َب َر َها ،أَ َر ُس َ
ِع ْربَا ِ
ض ْب ِن َسارِيَ َة ،أَ أَبَ َ
الس َبايَا َحت يَ َض ْع َن َما ِفي بُطُونِهِن<(.)3
وعن عدة غير الحامل ،أو الحائل بلغة الفقهاء ،روى أبو داود في
ِ
َاسَ > :ال
سننه عن أَبِي َس ِعيد ا ْل ُخ ْدر ِّ
ِيَ ،و َرفَ َع ُه ،أَن ُه قَ َال في َس َبايَا أَ ْوط َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1راجع :شرح سنن أبي داود للعباد 15/352 ،دروس صوتية ورقم الجزء رقم الدرس.
( )2فتح الباري.480/7 :
( )3أخرجه الترمذي :ح ( )1564وصححه األلباني ،وقال الشوكاني في نيل األوطار:
( )363/6وإسناده حسن.
.
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ِ
ِ
ِ
يض َح ْي َض ًة<(.)1
ُتو َطأُ َحامل َحت َت َض َعَ ،و َال َغ ْي ُر َذات َح ْمل َحت َتح َ
ضا َعلَ أَن ُه يَ ْح ُر ُم َعلَ الر ُج ِل
يث ..يَ ُد ُّل أَ ْي ً
قال الشوكانيَ :وا ْل َح ِد ُ
أَ ْ يَطَأَ ْاألَ َم َة ا ْل َم ْسبِي َة إ َذا َكانَ ْت َحائِ ًال َحت ُت ْس َت ْب َرأَ بِ َح ْي َضة(.)2

أما بخصوص ما حدث مع السيدة صفية  فلم يدخل بها النبي
‘ حت استبرأت بحيضة ،أو حت حلت ،قال ابن كثيرَ :ولَما
ول اهلل ِ ‘ َو َص َار ْت ِفي َح ْو ِزهِ َو ُم ْل ِكه ِ..
اها ــ أي صفية ــ َر ُس ُ
اصطَ َف َ
ْ
ِ ()3
َوبَنَ بِ َها بَ ْع َد ْاس ِت ْب َرائِ َها َوحل َِّها  .وقال الذهبي :ثُم ِإ النبِي ـ ‘ ـ لَما
ط َُه َر ْت َت َزو َج َها َو َج َع َل ِع ْت َق َها َص َداقَ َها(.)4
ولقد تمسك السبحاني عند تقريره لشبهته الواهية بروايتين عن
أنس ،إحداهما ورد فيها قول أنسَ :ص َار ْت َص ِفي ُة لِ ِد ْح َي َة ِفي َم ْق َس ِمه ِ،
َو َج َعلُوا يَ ْم َد ُحونَ َها ِع ْن َد َر ُسو ِل اهلل ِ ‘ ،قَ َالَ :ويَ ُقولُو َ َ :ما َرأَ ْينَا ِفي
الس ْب ِي ِم ْثلَ َها ،قَ َال :فَ َب َع َث ِإل َ دِ ْح َي َة ،فَأَ ْع َط ُاه بِ َها َما أَ َر َاد ،ثُم َدفَ َع َها ِإل َ
ول اهلل ِ ‘ ِم ْن َخ ْي َب َرَ ،حت
أُ ِّمي ،فَ َق َال> :أَ ْصلِ ِح َيها< ،قَ َال :ثُم َخ َر َج َر ُس ُ
ِإ َذا َج َعلَ َها ِفي ظ َْه ِرهِ نَ َز َل ،ثُم َض َر َب َعلَ ْي َها ا ْل ُقب َة(.)5
تمسكه بها واختياره لها عمد ًا دو بقية الروايات أنه لم يُنص
وعلة ُّ
فيها عل استبراء صفية ،فوجد فيها السبحاني فرص ًة سانح ًة للنيل من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4
()5
.

وصححه األلباني.
أخرجه أبو داود :ح ( )2157والحاكم في المستدرك :ح ()2790
َّ
نيل األوطار.363/6 :
السيرة النبوية البن كثير.371/3 :
سير أعالم النبالء .485/3 :وفيه إشارة إل رواية البخاري :ح (.)4200
أخرجه مسلم :ح (.)1365
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المصادر الصحيحة ومن الصحابي الجليل أنس بن مالك بحجة أنه لم
يُذكر فيها شيء عن ِعدة صفية أو براءة رحمها.

وتناس أغلب الروايات الواردة في هذا الباب في البخاري ومسلم
وجلها عن أنس والتي
وغيرهما ،وأورد إحداها متغاف ً
ال عن وجه داللتها ُ
نُص فيها عل أ صفية قد حلت واستبرأت رحمها ،وتجاهل عادة أهل
ال تام ًا
الحديث في أنهم ربما يوردو الحديث مختصر ًا في باب وكام ً
في باب آخر ،وفيما يلي إيراد بعض الروايات المنصوص فيها عل
استبراء صفية :
س ْب ِن َمالِك  ،قَ َال :قَ ِد َم النب ُِّي ‘ َخ ْي َب َر ،فَلَما فَ َت َح
ــ عن أَنَ ِ
اهللُ َعلَ ْيه ِ ال ِح ْص َن ُذ ِك َر ل َ ُه َج َم ُال َص ِفي َة بِ ْن ِ
ت ُح َي ِّي ْب ِن أَ ْخ َط َبَ ،وقَ ْد قُ ِت َل
ول اهلل ِ ‘ لِنَ ْف ِسه ِ ،فَ َخ َر َج بِ َها
اها َر ُس ُ
اص َط َف َ
َز ْو ُج َهاَ ،و َكانَ ْت َع ُرو ًسا ،فَ ْ
َحت بَلَ ْغنَا َسد الر ْو َح ِاء(َ )1حلَّ ْت ،فَ َبنَى ب َها ،ثُم َصنَ َع َح ْي ًسا ِفي نِ َطع
َص ِغير ،ثُم قَ َال ر ُس ُ ِ
يم َة
ول اهلل ‘> :آ ِذ ْ َم ْن َح ْول َ َك< ،فَ َكانَ ْت تِ ْل َك َولِ َ
َ
()2
َر ُسو ِل اهلل ِ ‘ َعلَ َص ِفي َة. ..
ضا ـ
والعجيب الغريب أ السبحاني قد استند إل هذه الرواية ـ أي ً
لتقرير شبهته بأ مصادر السنة نقلت بناء النبي ‘ بصفية من غير عدة أو
استبراء رحم ،فهي الرواية الثانية التي استند إليها ،وتأمل معي نصها:
>حتى بلغنا س َّد الصهباء ،حلَّت ،فبنى بها< وليفسر لنا السبحاني ومن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ذكر ابن حجر وغيره أ سد الروحاء ليس قرب خيبر وأ الصواب ما اتفق عليه
الجماعة أنها الصهباء( .فتح الباري 480/7 :ــ عمدة القاري.)244/17 :
( )2أخرجه البخاري :ح ( )2235و ح (.)4211
.
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لف لفيفه معن لفظةَ > :حلت< الواردة في الرواية ،أال يفهم منها طهارتها
من حيضها وبراءة رحمها؟
لقد خلط السبحاني هنا ــ في ظني ــ وعن عمد ظاهر بين السفر
قبل االستبراء والبناء قبل االستبراء ،فاألول ال غضاضة فيه ،حيث أخذ
العلماء من الرواية أ النبي ‘ سافر بصفية قبل االستبراء ال بن بها
قبله ،وأنها حلت في الطريق( .)1أما الثاني فهو ما لم يحدث.
قال ابن حجر :قولهَ > :حت بَلَ ْغنَا َسد الر ْو َح ِاء َحل ْت ،فَ َبنَ بِ َها<
فإ المراد بقوله> :حلت< ،أي طهرت من حيضها(.)2
ــ وفي صحيح مسلم عن أنس في فتح خيبرَ ..:و َه َز َم ُه ُم اهللُ
ول اهلل ِ ‘
َ ،و َوقَ َع ْت ِفي َس ْه ِم دِ ْح َي َة َجارِيَة َج ِميلَة ،فَ ْاش َت َر َاها َر ُس ُ
بِ َس ْب َعةِ أَ ْر ُؤس ،ثُم َدفَ َع َها ِإل َ أُ ِّم ُسلَ ْيم ُت َصن ِّ ُع َها ل َ ُه َو ُت َهيِّ ُئ َها ــ قَ َالَ :وأَ ْح ِس ُب ُه
قَ َال ــ َو َت ْع َت ُّد في َب ْيت َها(َ ،)3و ِه َي َص ِفي ُة بِ ْن ُت ُح َيي(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3

()4
.

الكوثر الجاري للكوراني.481/4 :
فتح الباري.176/5 :
ولعل هنا إشكا ًال مفاده ظاهر التعارض بين رواية :تعتد في بيتها ،وروايةَ :حت بَلَ ْغنَا
َسد الر ْو َح ِاء َحل ْت ،فَ َبنَ ب َِها ،فهل اعتدت في بيت أم كانت مسافرة؟ واإلجابة ميسورة
إ شاء اهلل وهي :أ قوله( :وتعتد في بيتها) المقصود به الخباء؛ ألنهم كانوا مسافرين،
فأمر النبي ‘ أم سليم أ تكو مع صفية مرافقة لها ،وتكو معها في خبائها حت
تطهر من الحيض ،وهو استبراء للرحم( .راجع :شرح سنن أبي داود للعباد،
 )15/352وعليه فال تعارض بين الروايتين فاالستبراء كا في خباء أثناء السفر.
أخرجه مسلم في صحيحه :ح ( )1365وأبو داود :ح (.)2997
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وهذه الرواية أخرجها مسلم عن أنس من طريق ثابت ،ومع ذلك
أغفلها السبحاني ألنها نُ َّص فيها على العدة ،وبالتالي فهي قادحة في شبهته.

جاء في إكمال المعلم للقاضي عياض :وقوله> :وتعتد في بيتها<:
أي تستبرئ؛ ألنها كانت مسبية ،أي في بيت أم سليم ثم حينئذ تهيئها
له(.)1

وقال النووي :أما قوله >تعتد< فمعناه تستبرئ ،فإنها كانت مسبية
يجب استبراؤها ،وجعلها في مدة االستبراء في بيت أم سليم ،فلما
انقض االستبراء جهزتها أم سليم وهيأ ْتها ،أي زينتها وجم ْلتها عل عادة
العروس بما ليس بمنهي عنه من وشم ووصل وغير ذلك من المنهي
عنه(.)2
وقال ابن بطال :حديث صفية ــ السابق ــ دليل عل أ االستبراء
أمانة ،يؤتمن المبتاع عليها بأال يطأها حتى تحيض حيضة إن لم تكن
ال؛ ألن النبي ـ  ـ ألقى رداءه على صفية ،وأمرها أن تحتجب
حام ً
بالجعرانة حين صارت في سهمه ،ومعلوم أ من سنته أ الحائل ال
ال ،وأ الحامل ال توطأ
توطأ حت تحيض حيضة؛ خشية أ تكو حام ً
حت تضع؛ لئال يسقي ماءه زرع غيره(.)3

* إشكال مردود:
وهنا إشكال قد يرد أال وهو :أنه ورد في بعض الروايات أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1إكمال المعلم.594/4 :
( )2شرح النووي عل مسلم.190/5 :
( )3شرح صحيح البخاري :ابن بطال.358/6 ،
.
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الرسول ‘ قد جعل عتق صفية مهر ًا أو صداق ًا لها.
ففي رواية أنس في الصحيحين ،قال ثَابِت :يَا أَبَا َح ْم َز َةَ ،ما
أَ ْص َدقَ َها؟ قَ َال :نَ ْف َس َها ،أَ ْع َت َق َها َو َت َزو َج َها .)1(.وفي رواية :فَ َج َع َل ِع ْت َق َها
َص َداقَ َها( .)2وفي حديث معاذ عن أبيه في مسلمَ :وأَ ْص َدقَ َها ِع ْت َق َها(.)3
ول اهلل ِ ‘َ ،و َج َع َل
وفي حديث ِكنَانَةَ ،ع ْن صفي َة ،قَال َ ْت> :أَ ْع َت َق ِني َر ُس ُ
ِع ْت ِقي َص َداقِي<( .)4وفي رواية وحشي بن حربَ ..:و َج َع ْل ُت ِع ْت َق َها
َم ْه َر َها<(.)5
ولعل هناك من قد يفهم أ عدة صفية هنا عدة الحرة ال عدة األمة؛
أل النبي ‘ قد أعتقها قبل الزواج ،ونسي هؤالء أ عدة السيدة صفية
تبدأ من وقوعها في السبي ال عند إرادة النبي ‘ الزواج منها ثم
عتقها ،كما أ إرادة زواج النبي ‘ منها كانت حال رقِّها بداللة أنه
ْ
‘ جعل عتقها صداق ًا لها ،وهذا ما فهمه األئمة األعالم ،وما يحمل
من فعله ‘.
وهنا إضافة ذات تعلُّق بالموضوع حت تتضح معالمه أال وهي :ما
المراد من قول أنس في الرواية> :وجعل عتقها صداقها<؟ هل كا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4
()5

.

متفق عليه :أخرجه البخاري :ح ( )371ومسلم :ح (.)1365
أخرجه البخاري :ح ( )4200ومسلم.)1365( :
أخرجه مسلم :ح (.)1365
أخرجه الطبراني في الكبير :ح ( )194واألوسط :ح (.)4953
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 136/22( :رقم )362 :وقال الهيثمي في المجمع:
( 252/9رقم )15379 :رواه الطبراني ،ورجاله وثقهم ابن حبا .
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العتق هو عين الصداق ،أم كا الصداق قيمة العتق؟ وهل األمر خاص
()1
بالنبي ‘ أم هو حكم عام؟
ولإلجابة على هذا األمر ال بد من بيان أقوال العلماء في هذا األمر،
وعند البحث نجد أنهم قد اختلفوا فيم إذا كا نفس العتق الوارد في
الحديث برواياته صداق ًا أم ال ،وذلك عل النحو اآلتي موجز ًا:
 1ــ فذهب البعض إل األخذ بظاهر الحديث دو حمله عل
الخصوصية وأجازوا جعل العتق صداق ًا في حق النبي ــ ‘ ــ وغيره،
وذهب إل ذلك من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم وطاووس
والزهري ،ومن فقهاء األمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق،
ورجحه ابن حزم والشوكاني ،حيث قالوا :إذا أعتق أمته عل أ يجعل
عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر عل ظاهر الحديث( .)2وقال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ورد في بعض الروايات أ النبي ‘ أعتق صفية وخطبها وتزوجها وجعل مهرها
رزينة موالتها ،أخرج أبو يعل في مسنده ( )7161والبيهقي في الكبرى ()13745
ت ا ْل َع َت ِكي َةَ ،ع ْن أُ ِّم َها أُ َم ْي َم َةَ ،ع ْن أَ َمة ِ اهلل ِ ب ِْن ِ
عن ُعلَ ْيلَ ُة ب ِْن ُت ا ْل ُك َم ْي ِ
ت َرزِينَ َةَ ،ع ْن أُ ِّم َها
ود َها َسبِي ًة َحت فَ َت َح اهللُ َعلَ ْيه ِ
َرزِينَ َة قَال َ ْت :لَما َكا َ يَ ْو ُم قُ َر ْي َظ َة َوالن ِضي ِر َجاءَ ب َِص ِفي َة يَ ُق ُ
اع َها فِي يَ ِدهِ ،فَلَما َرأَت الس ْب َي قَال َ ْت> :أَ ْش َه ُد أَ ْ َال ِإل َ َه إِال اهللُ َوأَن َك َر ُسولُ اهللِ،
َو ِذ َر ُ
اع َها ِم ْن يَ ِدهِ ،فَأَ ْع َت َق َها ،ف َ َخطَ َب َها ،فَ َت َزو َج َها َوأَ ْم َه َر َها َرزِينَ َة< .والحديث
فَأَ ْر َس َل ِذ َر َ
ضعيف ،قال عنه الحافظ ابن حجر :وهذا ال يقوم به حجة لضعف إسناده( .أنيس
الساري .)1139/2 :وقال عنه في المطالب العالية )610/16( :حديث منكر عن
نسوة مجهوالت ،والذي في الصحيح عن أنس  أنه ‘ جعل عتقها صداقها،
وقال الحافظ ابن كثير :الحق أنه  اصطف صفية من غنائم خيبر ،وأنه أعتقها
وجعل عتقها صداقها ،وما وقع في هذه الرواية يوم قريظة والنضير تخبيط فإنهما
يوما  ،بينهما سنتا  ،واهلل أعلم( .البداية والنهاية.)327/5 :
( )2المغني :البن قدامة 74/7 ،ــ فتح الباري البن حجر 129/9 :ــ إحكام األحكام=
.
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ابن حبا َ :ولم يقم َدلِيل عل أَنه َخاص به دو أمته فَ ُي َباح ل َ ُهم َذلِك
لعدم جود َت ْخ ِصيصه ،واختاره الجالل السيوطي(.)1
 2ــ وذهب آخرو إل األخذ بظاهر الحديث مع حمله عل
الخصوصية ،وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية عل تفصيل
بينهم( ،)2وهو ما ذهب إليه أيض ًا اإلمامية(.)3
والقائلو بهذا من علماء السنة اختلفوا :فبعضهم اعتبر العتق هو
عين الصداق كما فعل الماوردي ،فقرر فيما حكاه عنه ابن حجر أ
النبي ‘ جعل نفس عتقها هو المهر ،وأ هذا من خصائصه ‘(.)4
ــ وذهب آخرو إل أ النبي ــ ‘ ــ تزوج صفية بغير صداق،
عل سبيل الخصوصية ،وأنه لما كا عتقها قائم ًا مقام الصداق ،إذ لم
يكن ثَم عوض :سمي صداق ًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

()1
()2

()3
()4
.

البن دقيق 182/2 ،ــ المحل  100/8 :ــ تحفة األحوذي للمباركفوري216/4 :
ــ نيل األوطار .185/6 :وحك الشوكاني مذاهب العلماء فيه ،وكذا الصنعاني في
سبل السالم.217/2 :
الخصائص الكبرى للسيوطي 431/2 :ــ وانظر :السيرة الحلبية.64/3 :
البحر الرائق البن نجيم 168/3 :ــ الحجة لمحمد بن الحسن 426/3 :ــ البيا
والتحصيل 300/4 :ــ الكافي في فقه أهل المدينة :القرطبي 553/2 ،ــ الشرح
الكبير للدردير 303 ،265/2 :عيو المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي،
ص 330ــ المجموع.332/16 :
راجع :الخالف للطوسي .269/4 ،وعند اإلمامية تفصيل في جواز كو العتق
صدا ًقا من حيث العموم( .راجع :الكافي للحلبي ،ص ،317المهذب البن البراج،
 ،247/2وانظر :ص.)90
فتح الباري البن حجر.129/9 :
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وقال بهذا الحنفية()1؛ أل العتق عندهم ال يجوز أ يكو صداق ًا،
والمالكية فيما نقله عنهم ابن رشد( ،)2ونقله المزني عن الشافعي(،)3
ال :وهذا الوجه أصح األوجه وأقربها إل لفظ
وذهب إليه ابن الصالح قائ ً
الحديث( ،)4ورجحه النووي حيث قال :فالصحيح الذي اختاره
المحققو أنه أعتقها تبرع ًا بال عوض وال شرط ،ثم تزوجها برضاها بال
صداق ،وهذا من خصائصه ‘ أنه يجوز نكاحه بال مهر ال في الحال
وال فيما بعد بخالف غيره( .)5ومال إليه ابن دقيق حسب ما يظهر من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3

()4
()5
.

الحجة لمحمد بن الحسن .426 ،421/3 :ومع أ المقرر عند الحنفية أ َج ْعل
العتق صداق ًا هو من خصائص النبي ‘ إال أنه قد اختلفت عبارتهم فيما يتعلق بما
فعله النبي ‘ مع صفية بين ع ِّده زواج ًا بال صداق أو زواج ًا بصداق خاص؛ ألنه
‘ يجوز ل َ ُه أ َيت َزوج عل َش ْيء فَ َي ْج َع ُله َص َداقا َو َه َذا ِمما َال يكو َص َداق ًا بَين
ا ْل ُمسلمين( .راجع :الحجة  .)426/3وقد رجحت في نسبة القول إل مذهبهم
كونه زواج ًا بال صداق؛ أل كال القولين يفضيا إل نتيجة واحدة.
البيا والتحصيل.300/4 :
الحاوي الكبير للماوردي .86/9 :إرشاد الساري للقسطالني .17/8 :ونُسب إل
الشافعي القول بالجواز مطلق ًا ،وفي نسبته إليه كالم( .تحفة األحوذي)216/4 :
ويبدو أ الشافعية حملوا األمر عل خصوصيته بالنبي ‘ إال أنهم اختلفوا في
تحديد وجه الخصوصية .قال المزني :فاختلف أصحابنا فيما خص به في أمر صفية
عل أربعة أوجه :أحدها :أنه خص بأ صار عتقها نكاحها وال يصير عتق غيره من
أمته نكاح ًا .والثاني :أنه خص بأ وجب عليها أ تتزوج به وال يجب عل غيرها
أ تتزوج بغيره .والثالث :أنه خص بأ لم يلزمه لها صداق وغيره يلزمه الصداق.
والرابع :أنه خص بأ صارت قيمتها وإ جهلت صداق ًا منه وال تكو القيمة إذا
جهلت صداق ًا من غيره( .الحاوي الكبير للماوردي.)86/9 :
فتح الباري البن حجر.129/9 :
روضة الطالبين 11/7 :ــ شرح النووي عل مسلم.221/9 :
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عبارته في اإلحكام(.)1
 3ــ وذهب القاضي صاحب فيض الباري إل خالف القول
مقرر ًا أ النبي ــ ‘ ــ كا أمهرها ،وأعتقها ،ولكنها لما عفت
السابق ِّ
عن مهرها رعاية إلعتاقه إياها ،فكأ العتق حل محل المهر ،وهو الذي
عبر عنه الراوي بقوله :جعل عتقها صداقها(.)2
 4ــ وذهب بعض الشافعية إل أ الصداق لم يكن ذات العتق
إنما كا قيمته ،فالنبي ‘ شرط عليها :أ يعتقها ويتزوجها ،فقبلت،
فلزمها الوفاء به( .)3أي أنه أعتقها بشرط أ يتزوجها فوجبت له عليها
قيمتها ،وكانت معلومة فتزوجها بها.
وذهب آخرو إل أنه ‘ أعتقها وتزوجها عل قيمتها وكانت
مجهولة(.)4
ويبدو أ ابن حجر يميل إل هذا الرأي حيث قال معقب ًا عليه:
فالتأويل األول ال بأس به فإنه ال منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت
القيمة مجهولة ،فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجه ًا عند
الشافعية(.)5
ال :وال يجوز هذا وال الذي قبله
ورد النووي هذا القول وسابقه قائ ً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4
()5
.

إحكام األحكام البن دقيق.182/2 ،
فيض الباري :أنور شاه الكشميري.161/5 ،
راجع :إحكام األحكام 182/2 :ــ شرح النووي عل مسلم.221/9 :
راجع :إحكام األحكام .182/2 :شرح النووي عل مسلم.221/9 :
فتح الباري البن حجر.129/9 :
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لغيره ‘ ،ــ يقصد كو الصداق قيمة العتق سواء أكانت معلوم ًة أم
مجهولة ــ بل هما من الخصائص(.)1
وظاهر أ هذا التحرير خاص بواقعة زواج النبي ‘ من صفية
 ال مطلق حكم جعل العتق صداق ًا الحتمال وقوع األمر في باب
خصوصية النبي ‘.
أما عن مطلق الحكم فقد اختلف الفقهاء فيمن أعتق أمته عل أ
يتزوجها ،ويكو عتقها صداقها ،فقال جمهور أهل العلم من الحنفية
ــ خالفا ألبي يوسف( )2ــ والمالكية والشافعية( )3أ الشرط باطل وال
يجوز أ يكو العتق صداق ًا ،وإذا قبلت عل هذا الشرط عتقت ولم
يلزمها أ تتزوجه ،وعليها قيمتها له.
وذهب جماعة ــ منهم الثوري والزهري ،وقول عن أحمد وإسحاق،
ورجحه ابن حزم ــ :أنه يجوز أ يعتقها عل أ يتزوج بها ويكو عتقها
صداقها ،ويلزمها ذلك ،ويصح الصداق عل ظاهر لفظ الحديث(.)4
وذهب إليه أيضا اإلمامية( .)5بشرط أ يقدم لفظ التزويج عل لفظ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3

()4
()5

.

شرح النووي عل مسلم.221/9 :
مجمع األنهر.348/1 :
البحر الرائق البن نجيم 168/3 :ــ الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن 421/3 :ــ
الكافي في فقه أهل المدينة :القرطبي 553/2 ،ــ الشرح الكبير للدردير303 ،265/2 :
عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ،ص ،330المجموع.332/16 :
راجع :إحكام األحكام البن دقيق 182/2 ،ــ المحل .100/8 :
الكافي :للحلبي ،ص 317ــ الخالف للطوسي 269/4 ،ــ المهذب :ابن البراج،
.247/2

شبهات متعلقة بزواج النيب ‘ من السيدة صفية 

91

العتق ،فإ قدم لفظ العتق عل لفظ التزويج كا العتق ماضي ًا وكانت
مخيرة بين الرضا بعقد النكاح وبين االمتناع منه.
فدل ما سبق عل أ النبي ‘ لم يدخل عل السيدة صفية 
إال بعد استبراء رحمها ،وذلك بحيضة ،وعليه فبطل ما ذكره األفاكو
ونسبوه إل مصادرنا ،وكيف يتصور بنبينا ‘ ذلك وهو المحذر من
خطورة هذا األمر ،فعن أَبِي الد ْر َد ِاءَ ،ع ِن النب ِِّي ‘ ،أَن ُه أَ َت بِ ْام َرأَة
اب فُ ْسطَاط ،فَ َق َال> :ل َ َعل ُه يُرِي ُد أَ ْ يُلِم بِ َها< ،فَ َقالُوا :نَ َع ْم،
ُم ِجح َعلَ بَ ِ
ول اهلل ِ ‘> :ل َ َق ْد َه َم ْم ُت أَ ْ أَ ْل َعنَ ُه ل َ ْع ًنا يَ ْد ُخ ُل َم َع ُه قَ ْب َر ُهَ ،ك ْي َف
فَ َق َال َر ُس ُ
يُ َو ِّرثُ ُه َو ُه َو َال يَ ِح ُّل ل َ ُه؟ َك ْي َف يَ ْس َت ْخ ِد ُم ُه َو ُه َو َال يَ ِح ُّل ل َ ُه؟<(.)1
إ النبي ‘ مر عل امرأة ُم ِجح ،أي حامل قد قربت والدتها،
ال مسبية ،عل باب فسطاط وكأ صاحبها يريد الوقاع بها
وكانت حام ً
قبل أ تنتهي عدتها بوضع حملها ،فغضب النبي ‘ وهم بلعنه لعنة ال
تنفك عنه ،فكيف يتصور من النبي ‘ أ يفعل هو ذلك؟
ــ وهناك معلم آخر يمكن الركو إليه في الرد وهوَ :من هم أطراف
الواقعة؟ إنهم النبي ‘ ،والسيدة صفية  ،ومجتمع الصحابة ،
ومن تبق من اليهود والمشركين ،وهنا لنا أ نتساءل:
والمنافقو َ
أو ًال :لو فرضنا جد ًال أ النبي ‘ فعل ذلك ،ودخل بالسيدة
صفية  قبل أ تعتد أو تستبرأ رحمها ،فهل كا المنافقو ومن تبق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه مسلم :ح ( )1441واللفظ له ،وأبو داود :ح ( )2156وفيه> :ل َ َعل َص ِ
اح َب َها
أَلَم ب َِها؟< قَالُوا :نَ َع ْم.
.
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من اليهود والمشركين يتركونه يفعل ذلك دو أ يشنِّعوا عليه؟ إنها
فرصة سانحة لهم ليحققوا ما يصبو إليه ،فهل تراهم كانوا يتركونها
وهم أحوج الناس إليها؟ اإلجابة واضحة إنهم لن يتركوها.
ثاني ًا :إذا كانوا لن يتركوها وسيملؤو بها اآلفاق ،فهل سجل
التاريخ عنهم شيئ ًا بخصوصها؟ السيما وقد سجل عنهم أشياء أخرى
اتخذوها ذريعة للنيل من النبي ‘ ورد اهلل كيدهم في نحورهم ،مثل:
زواج النبي ‘ من زينب بنت جحش  ،وحديث اإلفك الذي
خاضوا فيه مع بعض المسلمين الذين ندموا عل فعلتهم وتابوا عنها،
تراهم أكانوا يغفلو عن مثل هذه الواقعة أو الحادثة لو كانت؟ فأين هي
أقاويلهم في كتب التاريخ والحديث والسير؟؟
(أبو أيوب األنصاري حمبة ووفاء)

وهنا ملمح طيب نرى ذكره خاص بأبي أيوب :

ول اهلل ِ ‘ بِ َص ِفي َة
روي عن أَبِي ُه َر ْي َر َة  ،قَ َال :لَما َد َخ َل َر ُس ُ
ول اهلل ِ ‘
وب َعلَ بَ ِ
اب النب ِِّي ‘ ،فَلَما أَ ْص َب َح فَ َرأَى َر ُس َ
بَ َ
ات أَبُو أَيُّ َ
ول اهلل ِ َكانَ ْت َجارِيَ ًة َح ِد َيث َة َع ْهد
وب الس ْي ُف ،فَ َق َال :يَا َر ُس َ
َكب َر َو َم َع أَبِي أَيُّ َ
اها َو َز ْو َج َها ،فَلَ ْم َآم ْن َها َعلَ ْي َك ،فَ َض ِح َك
اها َوأَ َخ َ
بِ ُع ْرسَ ،و ُك ْنت قَ َت ْلت أَبَ َ
ول اهلل ِ ‘ َوقَ َال ل َ ُه َخ ْي ًرا(.)1
َر ُس ُ
وهذا من حبِّه لرسول اهلل ‘ وحرصه عليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه الحاكم في المستدرك :ح ( )6787وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ولم
يُ َخ ِّر َجاه ،ووافقه الذهبي .ومعن قال له خير ًا :أي قو ًال حسن ًا.
.
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رابع اا :هل بناء النبي ‘ بصفية  في الطريق يتنافى مع مكارم
األخالق ويتناقض مع ع َّفته ‘؟
اتفقت كلمة السبحاني والورداني في التشنيع عل المصادر التي
نقلت بناء النبي ‘ بالسيدة صفية  في الطريق بعد خروجه من
خيبر وقبل دخوله المدينة ،وكأنه معرة تعير بها مصادرنا ،وكأ األمر
يتناف مع الحياء والذوق العام ،ويتعارض مع اإلجالل والتقدير
الواجبين لرسول اهلل ‘.
وعند النظر نجد أ هناك روايات نقلت لنا بناء النبي ‘ بالسيدة
صفية  في السفر ،ومن هذه الروايات:
عن ُح َم ْيد الط ِويلَ ،س ِم َع أَنَ َس ْب َن َمالِك  ،أَ النبِي ‘> :أَقَ َام
َعلَ َص ِفي َة بِ ْن ِ
ت ُح َيي بِ َطرِي ِق َخ ْي َب َر ثَالَثَ َة أَيامَ ،حت أَ ْع َر َس بِ َهاَ ،و َكانَ ْت
ِ
اب<(.)1
يم ْن ُضر َِب َعلَ ْي َها ال ِح َج ُ
ف َ
الم ِدينَةِ ثَالَ ًثا يُ ْبنَ
وفي رواية أخرى> :أَقَ َام النب ُِّي ‘ بَ ْي َن َخ ْي َب َر َو َ
َعلَ ْيه ِ بِ َص ِفي َة بِ ْن ِ
ت ُح َيي.)2(<..

وفي رواية ثالثة ألنسَ ..:حت ِإ َذا َكا َ بِالطرِي ِقَ ،جه َز ْت َها ل َ ُه أُ ُّم
ُسلَ ْيم ،فَأَ ْه َد ْت َها ل َ ُه ِم َن الل ْي ِل ،فَأَ ْص َب َح النب ُِّي ‘ َع ُرو ًسا ،فَ َق َالَ > :م ْن َكا َ
ِ
ِ
يء بِالت ْم ِر،
ع ْن َد ُه َش ْيء فليجيء بِه ِ< َوبَ َس َط ن َط ًعا ،فَ َج َع َل الر ُج ُل يَ ِج ُ
يء بِالس ْم ِن ،قَ َالَ :وأَ ْح ِس ُب ُه قَ ْد َذ َك َر الس ِو َيق ،قَ َال:
َو َج َع َل الر ُج ُل يَ ِج ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجها البخاري :ح ( )4212والنسائي في الكبرى :ح (.)6563
( )2أخرجها البخاري :ح (.)4213
.
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يم َة َر ُسو ِل اهلل ِ ‘(.)1
فَ َح ُ
اسوا َح ْي ًسا ،فَ َكانَ ْت َولِ َ

ولإلجابة عل هذا نتساءل :أي معرة في هذا األمر؟ إ الرسول
مشرع بوحي من رب ِّه جل وعال ،ويؤخذ الشرع من أقواله وأفعاله
‘ ِّ
وتقريراته ،ولقد أخذ العلماء من هذا الحديث وغيره مما يدور في فلكه
جواز البناء في الليل وفي السفر ،دو أدن امتعاض.
قال القاضي عياض :فقوله> :حت إذا كا بالطريق جهزتها له أم
سليم ،وأهدتها له من الليل< :فيه االبتناء بالليل في السفر ،وجواز إقامة
اإلمام في حاجته بالجيش ما لم يضر لهم؛ ألنه قد روى أنه أقام عليه
خرجه البخاري(.)2
ثالث ًا،
ُ
وقال القاضي عياض أيض ًا :وقوله ــ  ــ> :من كا عنده شيء
فليجيء به< :فيه انبساط الرجل مع أصدقائه وحاشيته وآله ،واستدعاء
مثل هذا ممن يعرف سروره به وصحبته فيه(.)3
فالشاهد :أ العلماء أخذوا من األحاديث الواردة في هذا الشأ
ال ،وهذا ما فهمه اإلمام البخاري من النصوص الواردة
جواز البناء لي ً
في هذا الشأ ؛ ولذا فقد جعلها تحت عنوا  :باب البناء في السفر(.)4
وكذلك فعل النسائي(.)5
وقال المهلب :وفيه من الفقه :جواز البناء في السفر كما ترجم،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4
()5
.

أخرجه البخاري :ح ( )371ومسلم :ح (.)3380
إكمال المعلم .593/4 :وانظر :شرح صحيح البخاري البن بطال.277/7 ،
إكمال المعلم.594/4 :
صحيح البخاري.21/7 :
السنن الكبرى.245/5 :
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وجواز بقاء المسافرين عل العالم والسلطا اليومين والثالثة ،وليس
َذلِ َك من الحابس ظل ًما لهم ،وال قط ًعا بهم عن سفرهم؛ أل الثالثة
األيام سفر ،وما زاد حضر ،فإ حبس الرئيس جنده أكثر من ثالثة أيام
في حاجة عرضت خشي عليه الحرج واإلثم .وفيه :أ البقاء مع الثيب
عند البناء بها ثالثة ُسنة مؤكدة في السفر والحضر؛ من أجل حبس
الشارع الجيش ثالثة أيام ليأتي عل الناس علم َذلِ َك(.)1
وفهم منه النووي أمر ًا زائد ًا نص عليه بقوله :وفيه الزفاف بالليل(.)2

فأي غضاضة في بناء النبي ‘ بصفية  حال سفره؟ لقد بنى بها
النبي ‘ في خباء ،وهو ظاهر في الرواية في قوله :يُ ْبنَ َعلَ ْيه ِ بِ َص ِفي َة،
أي :يبن عل رسول اهلل ــ ‘ ــ خباء جديد مع صفية أو بسببها(.)3
إذ فاألمر ال يتناف مع األخالق والذوق العام وبخاصة في
عصرهم ،وال توجد نصوص في حرمة النكاح في السفر حت عند
أصحاب هذه الشبهة السبحاني والورداني ومن لف لفيفهما ،والحاجة
إل مثل هذا األمر باقية ،فمن األمة من قد تلجئه الظروف لمثل هذا
ال.
األمر فيأنس من النبي ‘ فيه تشريع ًا أو فع ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظر :شرح صحيح البخاري البن بطال 277/7 ،ــ التوضيح لشرح الجامع
الصحيح 495/24 :ــ سبل السالم للصنعاني.232/2 :
( )2شرح النووي عل مسلم .222/9 :والزفاف بمعن  :سير العروس إل زوجها،
وهذا السير قد يصاحبه بعض مرح وسرور؛ ولذا تسم النساء الالتي يزففن
العروس :زواف( .جمهرة اللغة .)129/1 :ولعل اإلمام النووي أراد هذا المعن ،
مفارقة بينه وبين االبتناء ،واهلل أعلم( .جمهرة اللغة.)129/1 :
( )3المال الهروي :مرقاة المفاتيح.2105/5 ،
.
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خامس اا :هل َرض َي ْت السيدة صفية  بزواجها من رسول الل
‘ ،أم تزوجها َع ْن َوة؟

أو بعبارة أخرى :هل تزوجها النبي ‘ َعنوة بغير رضاها؟ إ
بعض الروايات دلت عل أنه ‘ لم يدخل بالسيدة صفية  ولم
يجامعها إال بعد أ خيرها بين اإلعتاق واللحاق بقومها وبين اإلسالم،
فاختارت اإلسالم بمحض إرادتها وأعلنت إسالمها ،فتزوجها النبي ‘
وجعل عتقها صداقها ،وجعل لها وليمة.
ول اهلل ِ ‘ قَ ِد ا ْف َت َت َح
ففي حديث الحجاج بن ِعالط ..:أَ َر ُس َ
اص َط َف
َخ ْي َب َرَ ،و َغ ِن َم أَ ْم َوال َ ُه ْمَ ،و َج َر ْت ِس َه ُام اهلل ِ ِ في أَ ْم َوالِه ِْمَ ،و ْ
ول اهلل ِ ‘ َص ِفي َة بِ ْن َت ُح َيي فَات َخ َذ َها لِنَ ْف ِسه َِ ،و َخي َر َها أَ ْ يُ ْع ِت َق َها
َر ُس ُ
اخ َت َار ْت أَ ْ يُ ْع ِت َق َها َو َت ُكو َ َز ْو َج َت ُه.)1(.
َو َت ُكو َ َز ْو َج َت ُه ،أَ ْو َت ْل َح َق بِأَ ْهلِ َها ،فَ ْ

وفي الطبقات عن ِإ ْب َرا ِهيم ْبن َج ْع َفر ،عن أَبِيه ِ قَ َال> :لَما َد َخلَ ْت
ود لِي َع َد َاو ًة
َص ِفي ُة َعلَ النب ِِّي ‘ ،قَ َال ل َ َها> :ل َ ْم يَ َز ْل أَبُو ِك ِم ْن أَ َش ِّد يَ ُه َ
ول ِفي ِك َتابِه ِ{ :ﲱ ﲲ ﲳ
ول اهلل ِ ِإ اهللَ يَ ُق ُ
َحت قَ َتلَ ُه اهللُ ،فَ َقال َ ْت :يَا َر ُس َ
ول اهلل ِْ > :اخ َتارِي فَ ِإ ِ ْاخ َت ْر ِ
ت
ﲴ ﲵ} [األنعام ،]164 :فَ َق َال ل َ َها َر ُس ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه أحمد في المسند :ح ( )12409وعبد الرزاق في المصنف :ح ()9771
ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد ( )1288والبزار في المسند ( )6916وأبو يعل
في المسند :ح ( )3479والطحاوي في شرح مشكل اآلثار :ح ( )3213وابن
حبا في الصحيح :ح ( )4530والطبراني في الكبير :ح ( )3196والبيهقي في
السنن :ح ( )18454وقال الشيخ شعيب في تحقيقه عل المسند)402/19( :
ال).
إسناده صحيح عل شرط الشيخين( .ثم أورد تخريجه كام ً
.
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ك لِنَ ْف ِسي َو ِإ ِ ْاخ َت ْر ِ
ت ا ْل َي ُهو ِدي َة فَ َع َس أَ ْ أُ ْع ِت َق ِ
اإل ْس َال َم أَ ْم َس ْك ُت ِ
ِْ
ك فَ َت ْل َح ِقي
بِ َق ْو ِم ِ
ول اهلل ِ ل َ َق ْد َه َو ْي ُت ْ ِ
ك< ،فَ َقال َ ْت :يَا َر ُس َ
اإل ْس َال َم َو َصد ْق ُت بِ َك قَ ْب َل أَ ْ
َت ْد ُع َونِي َح ْي ُث ِص ْر ُت ِإل َ َر ْحلِ َك َو َما لِي ِفي ا ْل َي ُهودِيةِ أَ َرب َو َما لِي ِف َيها
َوالِد َو َال أَخَ ،و َخي ْر َت ِني ا ْل ُك ْف َر َو ْ ِ
اإل ْس َال َم فَاهللُ َو َر ُسول ُ ُه أَ َح ُّب ِإلَي ِم َن
ول اهلل ِ لِنَ ْف ِسه ِ(.)1
ا ْل ِع ْت ِق َوأَ ْ أَ ْر ِج َع ِإل َ قَ ْو ِمي ،قَ َال :فَأَ ْم َس َك َها َر ُس ُ
فالنبي ‘ تزوجها بعد أ خيرها ثم أعتقها ،وجعل عتقها صداقها
كما في رواية أنس في الصحيحين ،قال ثَابِت :يَا أَبَا َح ْم َز َةَ ،ما
أَ ْص َدقَ َها؟ قَ َال :نَ ْف َس َها ،أَ ْع َت َق َها َو َت َزو َج َها.)2(.
فهو لم يجامعها وهي يهودية ،وال وهي َأمة ،بل كانت زوجة له
برضاها وأم ًا للمؤمنين ،وأي كرامة بعد؟ وعليه :فلم يعاشرها رسول اهلل
‘ وهي مب ِغضة له كما يزعم الزاعمو  ،بل كا ذلك بعد إسالمها
وزواجها وزوال ما في نفسها عل النبي ‘ حت استحقت شرف أمومة
المسلمين.
يخرج من َخ ْيبر حت ط َُه َر ِ
ت صفية من
فقد روي أ النبي ‘ لم
ُ
َ
حيضها ،فجعلها وراءه ،فلما صار إلى منز ٍل على ستة أميال من َخ ْيبر ،مال
فلما كان بالصهباء ،وهي
يريد أن يُ ْعرِس بها ،فأبت عليه ،فوجد في نفسهّ ،
فمشطَتها أم ُسليم وعطرتها ،وكانت
على بري ِد من َخ ْيبر ،نزل بها هناكَّ ،
أضوأَ ما يكو من النساء ،فدخل عل أهله ،فلما أصبح ،سألتها عما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الطبقات الكبرى :ابن سعد.123/8 ،
( )2متفق عليه :أخرجه البخاري ،ح ( )371ومسلم ،ح (.)1365
.

98

شبهات متعلقة بزواج النيب ‘ من السيدة صفية 

أوال؟<
قال لها ،فقالت :قال لي> :ما حملك عل االمتناع من النزو ِل ً
خشيت عليك من قُرب اليهود .فزادها ذلك عنده(.)1
فقلت:
ُ
أهذا صنيع امرأة مع رجل قتل أباها وأخاها وزوجها ليحظ بها
لنفسه؟ أم صنيع امرأة عاينت منه ‘ ما جعلها تأنس إليه سريع ًا ،وتألفه
رغم قُرب عهدها به؟
ــ ويضاف إليه أ صفية  كانت مؤهلة نفسي ًا للزواج من النبي
‘ ،أو أنها لم تستبعد ذلك لرؤيا رأتها قبل خيبر ،وأ رسول اهلل ‘
كا قد أخبر صفية  بما حصل عليه وعل اإلسالم من والدها ،فما
زال يخبرها ويعتذر إليها حت ذهب ما في نفسها عليه.
فعن ُع َب ْي ِد اهلل ِ ْب ِن ُع َم َر ،عن نَ ِافعَ ،ع ِن ْاب ِن ُع َم َر ،قَ َالَ :كا َ بِ َع ْينَ ْي
َص ِفي َة ُخ ْض َرة ،فَ َق َال ل َ َها النب ُِّي ‘َ > :ما َه ِذهِ ا ْل ُخ ْض َر ُة بِ َع ْينَ ْي ِ
ك؟< فَ َقال َ ْت:
ِ
يما يَ َرى النائِم قَ َم ًرا َوقَ َع ِفي ِح ْجرِي فَلَطَ َم ِني،
قُ ْل ُت لِ َز ْو ِجيِ :إنِّي َرأَ ْي ُت ف َ
ض ِإلَي ِم ْن َر ُسو ِل اهلل ِ،
َوقَ َال :أَ ُترِي ِد َ
ين َملِ َك يَ ْثرِب؟ قَال َ ْتَ :و َما َكا َ أَ ْب َغ ُ
قَ َت َل أَبِي َو َز ْو ِجي ،فَ َما َز َال يَ ْع َت ِذ ُر ِإلَي ،فَ َق َال> :يَا َص ِفي ُة ِإ أَبَا ِك أَل َب
َعلَ ا ْل َع َر َبَ ،وفَ َع َل َوفَ َع َل< َحت َذ َه َب َذا َك ِم ْن نَ ْف ِسي(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الم َعاني الد َرارِي في َك ْش ِ
يح
ف َخ َبايا َص ِح ْ
( )1الرواية منسوبة إل الواقدي .انظر :كوثَر َ
الب َخاري .180/6 ،وأوردها ابن الملقن في التوضيح.609/14 :
ُ
( )2أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 76/24 :ح ( )177وابن حبا في الصحيح
ح ( )5199ضمن حديث طويل ،والبيهقي في السنن الكبرى :ح ( :)18387وقال
الهيثمي في المجمع 251/9( :رقم )15373 :رواه الطبرانِيَ ،ور َِجال ُ ُه ر َِجالُ
الص ِحي ِح .وحسنه األلباني.
.
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وعن ُحميد ب َن ِه َالل ،أَ َص ِفي َة قَال َ ْت :ا ْن َتهي ُت ِإل َ ر ُسو ِل اهلل ِ
َْ ْ
َ
َْ
س أَ َحد أَ ْك َر َه ِإلَي ِم ْن ُه ،فَ َق َالِ > :إ قَ ْو َم ِ
ك َصنَ ُعوا َك َذا
‘َ ،و َما ِم َن النا ِ
س أَ َحد أَ َحب ِإلَي
َو َك َذا< ،قَال َ ْت :فَ َما قُ ْم ُت ِم ْن َم ْق َعدي َو َما ِم َن النا ِ
ِم ْن ُه(.)1
لقد فضلت صفية  رسول اهلل ‘ عل قومها ،وأحبته أكثر من
نفسها ،والزمته مالزمة الزوجة المحبة ،وتمنت عند وفاته أ لو افتدته
بنفسها ،واستحسن النبي ‘ أمنيتها وصدق مقالتها.
اج ُه،
عن َز ْي ِد ْب ِن أَ ْسلَ َم ،قَ َالَ :كا َ النب ُِّي ‘ َشا ِك ًياَ ،و ِع ْن َد ُه أَ ْز َو ُ
ول اهلل ِ ،ل َ َو ِد ْد ُت أَ ال ِذي بِ َك بِي ،قَ َال :فَ َت َغ َام َز بِ َها
فَ َقال َ ْت َص ِفي ُة :يَا َر ُس َ
اج النب ِِّي ‘ ،فَ َق َال النب ُِّي ‘> :أَ ِع ْب ُتن َها ،فَ َوال ِذي نَ ْف ِسي بِ َي ِدهِ ِإن َها
أَ ْز َو ُ
ل َ َصادِقَة<(.)2

هذه األدلة التي ال يستطيع أ يجحدها عاقل أو ينكرها منصف
أبد ًا تدل وتؤكد عل أ صفية  ارتضت رسول اهلل ‘ زوج ًا،
وأحبته حب ًا َملَك زمام قلبها ،وعاشت معه طواعية سنوات ،فلو كانت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده :ح ( )2085وأبو يعل في المسند :ح ()7114
واللفظ له ،وقال الهيثمي في المجمع 252/9( :رقم )15380 :ورجاله رجال
الصحيح ِإال أَ ُح َم ْي َد بن هالل لم يدرك صفية ،وقال ابن حجر في المطالب العالية
( 194/8رقم :)1603 :مرسل .وقال حسين سليم أسد :رجاله ثقات.
( )2أخرجه معمر بن راشد في الجامع )431/11( :ح ( )20922منشور كملحق
بمصنف عبد الرزاق ،وابن سعد في الطبقات ،128/8 :والحديث أرسله زيد بن
أسلم التابعي مول عمر .وحسن ابن حجر إسناده( .اإلصابة.)212/8 :
.
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كارهة له لسعت في قتله أو الخالص منه ،لكن هيهات هيهات.
ال مكثها مع النبي ‘ :كانت تخاف منه أو
ال يقول معل ً
ولعل قائ ً
تخش مواجهته .ونقول له :لقد خيرها النبي ‘ قبل الزواج منها كما
أسلفنا ،ثم إنها عاشت بعد موت رسول اهلل ‘ قرابة األربعين سنة
ولم يعرف عنها أ ارتدت أو تركت المدينة فارة إل قومها.
*

.

*

*
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سادس اا :لماذا تزوج النبي ‘ السيدة صفية؟
وهذا التساؤل كا محله في صدارة الرد ولكني أرجأته إل هذا
الموضع حت ال يعد مصادرة عل المطلوب ،وال يكو استباق ًا للحكم
واستشراف ًا له قبل بحثه من جميع جوانبه.
لم يتزوج النبي ‘ السيدة صفية  لشهوة عاجلة ساقها إليه
إعجابه بجمالها ،فلم يكن نبينا ‘ شهواني الطبع ولم تركبه شهوة
طاغية نحو المرأة كما يقول األفاكو المغرضو  ،ونظرة إل سيرته
تنبيك عن هذا كله ،حيث يتأكد لمن يطالع سيرته ‘ أمور ،منها:
* عفته وطهارته قبل البعثة وأبا فترة شبابه والتي تخلو من أي
حادثة تدل عل انسياقه لهذا األمر ،وخلو اعتراضات المشركين عليه
من أي أمر يدخل في هذا السياق ،ولو كا لتلقفوه بألسنتهم وأوصلوه
إل الحاضر والباد ،ال سيما بعد جهره بالدعوة وشدة تكالبهم عليه.
إ النبي ‘ لم يتزوج إال في الخامسة والعشرين من عمره ..ومع
هذا فما أُخذت عليه في فترة شبابه ــ تلك الفترة الحرجة التي تزل فيها
أقدام كثير من الشباب ويختل فيها توازنهم ــ َم ْيلَة هوى ،وال نظرة
سوء ،وما كا منه غدوة أو روحة إل مراتع اللهو ،ومواطن السمر التي
كا يغشاها شباب قريش ،حيث يلهو  ،ويسمرو  ،ولو كانت له صبوة
لنقم عليه المشركو بها ولتناقلوها ولكانت معرة يعير بها ‘ بعد ذلك.
ولم تكن عفة وطهارة النبي ‘ قبل البعثة نتاج ضعف جنسي ،أو
خمود في رغبته للمرأة ،وطلبه لها ،وإنما كانت تلك العفة وهذه الطهارة
.
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س نقية ،وروح طاهرة ،تأبى الخبث ،وتتأذى منه ،وتضيق به ذرع ًا.
عن نف ٍ ِ

* إ أول زوجاته السيدة خديجة  كانت امرأة ثيِّب ًا تكبره
بخمس عشرة سنة ولم يتزوج عليها طيلة أكثر من خمس وعشرين سنة
إل أ ماتت.
* بعد وفاة خديجة  تزوج النبي ‘ السيدة سودة بنت زمعة
 ومكثت عنده وحدها قرابة ثالث سنوات.

* لم يعدد النبي ‘ زيجاته إال بعد سن الخمسين( ،)1ولو كا
شهواني الطبع لعدد في مقتبل عمره وريعا شبابه.

* لم يتزوج بكر ًا إال امرأة وحدة هي السيدة عائشة  ،ولو كان
كما يقول األفَّاكون لتزوج األبكار الشابات ال األرامل المسنات ،ال سيما
وهو القائل لجابرَ > :ه ْل َت َزو ْج َت بِ ْك ًرا أَ ْم ثَيِّ ًبا؟< ،فَ ُق ْل ُتَ :ت َزو ْج ُت ثَيِّ ًبا،
فَ َق َالَ > :هال َت َزو ْج َت بِ ْك ًرا ُتالَ ِع ُب َها َو ُتالَ ِع ُب َك<( .)2فالرسول الكريم ‘
أشار عليه بتزوج البكر ،وهو عليه السالم يعرف طريق االستمتاع وسبيل
الشهوة ،فهل يعقل أ يتزوج األرامل ويترك األبكار .ويتزوج في سن
الصبا ،إذا كا غرضه االستمتاع والشهوة()3؟!
الشيخوخة ويترك سن ِّ
* كل زيجاته ‘ كانت لمصلحة الدعوة ،وكانت لحكم جليلة
وغايات نبيلة وأهداف سامية ،ليس المجال هنا مجال بسطها واستقصائها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أل أول امرأة تزوجها النبي ‘ بعد خديجة كانت سودة بنت زمعة وتزوجها النبي
‘ في رمضا في السنة العاشرة من البعثة عل أرجح األقوال( .راجع :سير أعالم
النبالء.)508/3 ،
( )2أخرجه البخاري :ح ( )2967ومسلم :ح (.)715
( )3راجع :روائع البيا تفسير آيات األحكام :محمد علي الصابوني.317/2 ،
.
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فهو جهد مسبوق من جهة ومن جهة أخرى ال تتحمله طبيعة هذا البحث.
وبناء عل ما سبق فإ زواج النبي ‘ من نسائه لم يكن إلشباع
حاجته من المرأة وقضاء رغبته فيها ..فكثير من زوجات النبي ‘ كا
زواجه بهن لغير هذا ..كا زواجه لبعضهن تطييب ًا لخاطرهن ،أو عزاء
لهن ،أو رحمة بهن كما حدث مع السيدة صفية  ،فلم يتزوجها
النبي ‘ بدافع شهواني وإنما تزوجها لمصالح راجحة وأهداف سامية
وغايات نبيلة ،منها:
ــ تغليب الجانب اإلنساني والرحمة الناجزة.
كا زواج النبي ‘ من السيدة صفية  جانب اإلنسانية فيه هو
األغلب واألسبق .فلم يكن هذا الموقف إعجا ًبا بصفية وجمالها؛ ولكنه
موقف اإلنسانية النبيلة التي يعبِّر عنها السلوك النبيل بالعفو عند المقدرة
والرحمة والرفق بمن أوقعتهن ظروف الهزيمة في الحرب في حالة
وحسن إسالمهن ،وقد
االستضعاف والمذلة ال سيما وقد أسلمن
ُ
أدركت صفية هذا جيد ًا ووعته فسارعت باختيار الزواج منه ‘ ،وذلك
وحسن معاملته ‘.
لما رأته من جاللة قدره وعظمته ُ
ــ كا زواج تكريم لصفية  فقد تكو مع رجل ال يعرف لها
قدر ًا أو شرف ًا ،كما كا تعويض ًا لها عن موت أب وأخ وزوج سابق رغم
ما كا منهم من عداوة وشقاق ،فهم من رفضوا اإلسالم وخانوا العهد.
يقول البسام :ومن كرمه أنه لم يكتف بالتمتع بها َأم ًة ذليل ًة ،بل
رفع شأنها بإنقاذها من ذلك الرق ،وجعلها إحدى أمهات المؤمنين،
وذلك أنه أعتقها ،وتزوجها ،وجعل عتقها صداقها(.)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1توضيح األحكام من بلوغ المرام :عبد اهلل البسام.394/5 ،
.
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ــ قطع بوادر النزاع والشقاق بين الصحابة الذين استكثر بعضهم
صفية عل دحية وأبدوا معارضة ضمنية السيما وأ في الصحابة من هو
أقدم إسالم ًا من دحية وأعظم تاريخ ًا وأفضل طبقة.
ــ تغليب مصلحة الدعوة بكسر حدة عداوة اليهود ،وتأليفهم
بالزواج من ابنتهم ،وإعطاء الدليل العملي عل نفي تهمة العنصرية
ضدهم ،وهذا األمر له بُعد سياسي من أجل تأليف القلوب عليه ‘
وجمع القبائل حوله ،كما حدث بزواجه من جويرية بنت الحارث ،سيد
بني المصطلق ،وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان  من أكابر زعماء مكة.
ــ البعد الروحي ،وهو بُعد سابق عل كل ما سبق ولكن أخرناه
وقدمنا عليه األدلة المنطقية والعقلية والتي تتالءم مع أصحاب هذا
البعد في أ النبي ‘ ما كا
التوجه إ كانت لهم عقول ،ويتمثل هذا ُ
له أ يقدم عل الزواج من صفية  دو وحي ،إ هو إال وحي
يوح  ،إذ فصفية اختيار المول  لنبيه ‘ وما كانت رؤياها
السابقة إال إشارات ضمنية عل طريق هذا االختيار.
*

.

*

*
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سابع اا :هل انتفعت السيدة صفية بزواجها من رسول الل ‘؟

لب هذه القضية وجوهرها،
وهذا سؤال في غاية األهمية ،وهو ُّ
فاألمور بمقاصدها كما هو معلوم ،ولإلجابة عليه نقول :لقد انتفعت
السيدة صفية  بزواجها من النبي ‘ انتفا ًعا عظي ًما في الدنيا،
واآلخرة إ شاء اهلل ،فال يخف قدر الفضل الالحق بالسيدة صفية كونها
زوج النبي ‘ ،ومن معالم انتفاعها بهذا الزواج المبارك ما يأتي:
 1ــ كا زواج النبي بصفية ودخولها بيته شرف ًا لها ،وعوض ًا عن
بنت واحد من
بقائها في األسر والذلِّ والهوا  ،وبخاصة وأنها كانت َ
أشهر زعماء القبائل اليهودية وأكثرهم عداو ًة لرسول اهلل أال وهو حيي
ابن أخطب.
بسب ِيها ويكفيها أنها أسلمت
 2ــ انتفعت صفية  نفع ًا عظيم ًا ْ
ونجاها اهلل تعال من الكفر.
 3ــ ويكفيها شرف ًا بعد اإلسالم أ صارت زوجة للنبي ‘ ،وقد
جمع اهلل تعال لها شرف ًا عظيم ًا لم يحصل لغيرها من نساء النبي ‘،
وهو كونها من نسل نبي ،وعمها نبي ،وزوجها نبي ،فعن أَنَس ،قَ َال:
بَلَ َغ َص ِفي َة أَ َح ْف َص َة ،قَال َ ْت :بِ ْن ُت يَ ُهو ِدي ،فَ َب َك ْت ،فَ َد َخ َل َعلَ ْي َها النب ُِّي
‘ َو ِهي َتب ِكي ،فَ َق َالَ > :ما يُب ِكي ِ
ك<؟ فَ َقال َ ْت :قَال َ ْت لِي َح ْف َص ُةِ :إنِّي
ْ
َ ْ
ك َال ْبنَ ُة نَبِيَ ،و ِإ َعم ِ
بِ ْن ُت يَ ُهو ِدي ،فَ َق َال النب ُِّي ‘َ > :و ِإن ِ
ك لَنَبِي،
يم َت ْف َخ ُر َعلَ ْي ِ
َو ِإن ِ
ك؟< ثُم قَ َال> :ات ِقي اهللَ يَا َح ْف َص ُة<(.)1
ك ل َ َت ْح َت نَبِي ،فَ ِف َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه الترمذي ( )3894وأحمد في المسند :ح ( )12392وصححه األلباني.
.

106

شبهات متعلقة بزواج النيب ‘ من السيدة صفية 

فصفية من نسل هارو بن عمرا  ،وعمها هو موس بن
عمرا  ،وهي زوجة نبي هو أفضل البشر ،محمد بن عبد اهلل .
 4ــ أنها صارت أُم ًا للمؤمنين؛ لقوله تعال { :ﲭ ﲮﲯ}
[األحزاب .]6 :فأزواجه ‘ ومنهن السيدة صفية يجب على جميع المؤمنين
ويبروهن ،وكذلك يحرم عليهن
والمؤمنات أ يعظموهن ويجلوهن ُّ
الزواج من الرجال بعد النبي ‘ ألنهن بمثابة أمهاتهم ،فهي محرمية
دائمة.
 5ــ وجوب محبتها وتقديرها.
 6ــ مضاعفة األجر لها .امتثا ًال لقوله تعال :

{ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ

ﱏ}

[األحزاب.]31 :
 7ــ ثبوت الجنة لها ولغيرها من زوجاته ‘ ،لثبوت كونهن
أزواج ًا له ‘ في اآلخرة؛ ألنه ‘ خيرهن بين زينة الدنيا وبين اهلل
ورسوله واآلخرة :قال تعال { :ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ
ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ ﲫ
ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷ

ﲸ} [األحزاب 28 :ــ  .]29فاختر اهلل ورسوله واآلخرة ،روى مسلم
اخ َت ْرنَ ُاه ،فَلَ ْم يَ ْع ُد ْد َها
بسنده عن َعائِ َش َة ،قَال َ ْتَ > :خي َرنَا َر ُس ُ
ول اهلل ِ ‘ ،فَ ْ
َعلَ ْينَا َش ْي ًئا<(.)1
أَ َول َ ْيس في زواج النبي ‘ بصفية ما يعيد إليها اإلحساس بالعزة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه البخاري :ح ( )5262ومسلم :ح (.)1477
.
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وعظيم االعتبار وهي في كنف النبوة الطاهرة الميمونة حيث الرحمة
والبر والخلق الرفيع وهذا في الدنيا ،ثم في اآلخرة الظفر بجنة الرحمن.
فأي فضيلة لصفية بعد هذا؟ وأي إجحاف نزل بها؟ وأي ظلم
أحاطها؟ حت يأتي لنا من يدعي نصرة السيدة صفية ويتهم تاريخنا
وصحاحنا بشرعنة القسوة وظلم المرأة بنقلهم زواج النبي ‘ من
السيدة صفية بعد ْقتل أبيها ثم أخيها وزوجها من غير أ تستبرأ رحمها،
وكأنه ‘ ما كا رحمة للعالمين ،وكأنه ما قتل زوجها إال ليحظ بها.
** ** **

.
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ا

ثانيا
إشاكالت متعلقة ب ِس َ
رية السيدة صفية 
ِ
هناك بعض اإلشكاالت التي قد تعتري من يقرأ في سيرة السيدة
ال؛ لذا سنحاول في هذه
صفية  ،وربما قد تترك في نفسه أثر ًا ولو قلي ً
الصفحات كشف النقاب عن بعض هذه اإلشكاالت واإلجابة عليها بما
يشفي الغلة ويُذهب العلة ويريح الصدر ويطمئن القلب بعو من اهلل
وتوفيق.

 1ــ ميل السيدة صفية إلى قومها من اليهود وصلَتها لهم.
من اإلشكاالت التي يمكن أ يتعلق بها بعض ضعاف النفوس أو
بعض قراء السيرة ممن ضعفت صلتهم بالعلم ما روي أ صفية 
كانت تحابي قومها من اليهود وتصلهم مما يدل ــ عندهم ــ عل تعلُّق
قلبها بهم ،وتقديمها إياهم عل المسلمين ،ويستدلو عل ذلك بما
يلي :ــ
روي من طريق سفيا عن أَيُّوب ،عن ِع ْكر َِم َة ،أَ َص ِفي َة بِ ْن َت
اع ْت ُح ْج َر َت َها ِم ْن ُم َعاوِيَ َة بِ ِما َئةِ أَ ْلفَ ،و َكا َ ل َ َها أَخ يَ ُهو ِدي،
ُح َيي >بَ َ
فَ َع َر َض ْت َعلَ ْيه ِ أَ ْ يُ ْسلِ َم فَ َير َِث ،فَأَبَ  ،فَأَ ْو َص ْت ل َ ُه بِ ُثلُ ِ
ث ا ْل ِما َئةِ<(.)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه سعيد بن منصور في سننه :ح ( )437واللفظ له ،وعبد الرزاق في مصنفه=:
.
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وروي عن ليث عن نَ ِافع ،عن ْاب ِن ُع َم َر> :أَ َص ِفي َة ــ َز ْو َج النب ِِّي
‘ ــ أَ ْو َص ْت لنَ ِسيب ل َ َها يَ ُهودِي<(.)1
بن
وما أورده ابن عبد البرَ :ر َو ْينَا أَ َجارِيَ ًة لِ َص ِفي َة أَ َت ْت ُع َم َر َ
ِ
ِ
الي ُه ْو َد .فَ َب َع َث ُع َم ُر
ال َخط ِ
اب فَ َقال َ ْتِ :إ َصفي َة ُتح ُّب الس ْب َت َو َت ِص ُل َ
الج ُم َع َةَ ،وأَما
يَ ْسأَل ُ َها .فَ َقال َ ْت :أَما الس ْب ُت فَلَ ْم أُ ِحب ُه ُم ْنذُ أَ ْب َدل َ ِني اهللُ بِه ِ ُ
الي ُه ْو ُد فَ ِإ لِي ِف ْيه ِْم َر ِحم ًا فَأَنَا أَ ِصلُ َها ،ثُم قَال َ ْت لِ ْل َجارِيَةَِ :ما َح َملَ ِ
ك عل
َ
()2
ت :الش ْي َطا ُ  ،قَال َ ْت :فَا ْذ َهبِي فَأَ ْن ِ
ت؟ قَال َ ِ
َما َصنَ ْع ِ
ت ُحرة .
وعند النظر إل ل ُ ِّب األمر وجوهره نجد أنه ال يعدو كونه صلة
للرحم كما أشارت الراوية السابقة ،وال داللة فيه عل تعلُّق ق ْلب السيدة
صفية بقومها وتقديمهم عل المسلمين ،أو ارتضائها دينهم ،كما أنه ال
يعد خادش ًا في إيمانها  وهذا ما صرح به علماؤنا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ح ( )19327والبيهقي في السنن الكبرى :ح ( ،)12650وقال ابن الملقن في
البدر المنير )286/7( :وإسناده جيد .واإلسناد هذا منقطع أل عكرمة لم يأخذ
عن صفية.
إال أ البيهقي أورده من وجه آخر من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن بكير
ابن عبد اهلل أ أم علقمة موالة عائشة حدثته أ َص ِفي َة ب ِْن َت ُحي ِِّي ْب ِن أَ ْخطَ َب 
أَ ْو َص ْت ِال ْب ِن أَخ ل َ َها يَ ُهودِي( .السنن الكبرى :ح .)12651وإسناده إل أم علقمة
حسن .وقال صاحب التكميل :وإسناده جيد إال أ أم علقمة مستورة ،وليس في
النساء متهمة وال من ُتركت .وله أوجه أخرى ،وبالجملة فاألثر حسن ثابت يصلح
لالحتجاج به( .التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل :صالح آل الشيخ ،ص.)98
( )1أخرجه عبد الرزاق في المصنف :ح ( )19344والدارمي في السنن :ح ()3341
والبيهقي في الكبرى :ح ( .)12651وليث هذا هو ابن أب سليم ضعيف الحديث.
(راجع ترجمته في ميزا االعتدال للذهبي.)420/3 :
( )2االستيعاب .1872/4 :وانظر :سير أعالم النبالء.487/3 :
.
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فقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أ صفية بنت حيي بن أخطب
قد أوصت لقرابة لها من اليهود ،وأ َو ْص َل األقارب من الكفار غير
مخرِج عن اإليما (.)1
بل في موضع آخر قرر أ وصاية صفية لبعض أقاربها من اليهود
مما ُتحمد عليه ال مما ُتذم عليه(.)2
للذمي
وقد أخذ العلماء من فعلها  ــ وغيره ــ صحة الوصية ِّ
بعموم ،واشترط الحنابلة أ يكو معين ًا(.)3

وقد أنزل اهلل في محكم التنزيل نص ًا قاطع ًا ألي نزاع فيما يتعلق
بهذا األمر وهو قوله تعال { :ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ} [الممتحنة.]8 :
وقد بر النبي ‘ عمه أبا طالب ووصله رغم كونه عل الشرك،
ولم ينهه ربه عن ذلك.
وروى البخاري بسنده عن أَ ْس َماء بِ ْنت أَبِي بَ ْكر  ،قالت :أَ َت ْت ِني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1منهاج السنة النبوية.279/6 :
( )2منهاج السنة النبوية.271/6 :
( )3أحكام أهل الذمة :ابن القيم .607/1 ،وأجاز الوصية للذمي الحنفية (بدائع
الصنائع للكاساني )341/7 :والمالكية( :التاج واإلكليل للمواق )520/8 :خالف ًا
البن رشد والذي قيد جواز الوصية بكونها ذات سبب من جوار أو قرابة أو يد
سبقت لهم ،فإ لم تكن ذات سبب فالوصية للذمي محظورة( .حاشية الدسوقي:
 )426/4والشافعية( :روضة الطالبين للنووي )102/5 :والحنابلة بشرط التعيين:
(الكافي في فقه اإلمام أحمد :ابن قدامة )268/2 ،وابن حزم وقال :والوصية
للذمي جائزة ،وال نعلم في هذا خالف ًا( .المحل .)364/8 :
.
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أُ ِّمي َرا ِغب ًةِ ،في َع ْه ِد النبِي ‘ ،فَ َسأَ ْل ُت النبِي ‘ِ :
آصلُ َها؟ قَ َال> :نَ َع ْم<
ِّ
َ
ِ
يها{ :ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
قَ َال ْاب ُن ُع َي ْينَ َة :فَأَ ْن َز َل اهللُ َت َعال َ ف َ
ﱰ ﱱ }...اآلية [الممتحنة.)1(]8 :
وقال الخطابي :فيه أ الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما
توصل المسلمة ،ويستنبط منه وجوب نفقة األب الكافر واألم الكافرة
وإ كا الولد مسلم ًا(.)2
وقال القاضي عياض :فيه جواز صلة المشرك ذي القرابة والحرمة
والذِّمام(.)3
وقال الشوكاني :فيه دليل عل جواز الهدية للقريب الكافر ،واآلية
المذكورة تدل عل جواز الهدية للكافر مطلق ًا من القريب وغيره وال
منافاة ما بين ذلك وما بين قوله تعال { :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ} [المجادلةْ ]22 :اآليَ ُة ،فإنها
قاتل ومن لم يقاتِل ،واآلية المذكورة خاصة بمن لم
عامة في حق من َ
يقاتِل ،وأيضا البر والصلة واإلحسا ال تستلزم الت َحاب َوالت َواد المنهي
عنه ،ومن األدلة القاضية بالجواز قوله تعال { :ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

ﲉﲊ} [لقما .)4(]15 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4
.

أخرجه البخاري :ح ( )5978ومسلم :ح (.)1003
فتح الباري.234/5 :
إكمال المعلم.523/3 :
نيل األوطار.7/6 :
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وقد صح في البخاري وغيره >أ النبي ـ ‘ ـ كسا عمر حلة
فأرسل بها إل أخ( )1له من أهل مكة قبل أ يسلم<(.)2
وقال ابن حجر :ثم البر والصلة واإلحسا ال يستلزم التحابب
والتوادد المنهي عنه في قوله تعال { :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ}([ )3المجادلة.]22 :
وقد بوب البخاري في صحيحه باب ًا جعله بعنوا  :باب الهدية
ين ل َ ْم يُ َقاتِلُو ُك ْم ِفي
للمشركين ،وقول اهلل تعال َ :ال يَ ْن َها ُك ُم اهللُ َع ِن ال ِذ َ
ال ِّدي ِن(( .)4الممتحنة.)8/
فدل ما سبق عل أ وصل صفية ألقاربها من اليهود وصية مضافة
لما بعد الموت أو هبة حال الحياة ،غير خادش في إيمانها وال مخرجها
عنه ،وهذا أمر ال يحتاج إل كثير بيا بعد ما سبق.
*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3
()4
.

*

*

واسم هذا األخ عثما بن حكيم ،وكا أخا عمر من أمه أمهما خيثمة بنت هشام بن
المغيرة ،وهي بنت عم أبي جهل بن هشام بن المغيرة .وقال الدمياطي :إنما كان عثما
ابن حكيم أخا زيد بن الخطاب أخي عمر ألمه أمهما أسماء بنت وهب .قلت ـ ابن
حجر ـ :إ ثبت احتمل أ تكو أسماء بنت وهب أرضعت عمر فيكو عثما بن
حكيم أخاه أيض ًا من الرضاعة كما هو أخو أخيه زيد من أمه( .فتح الباري.)233/5 :
أخرجه البخاري :ح (.)2619
فتح الباري.233/5 :
صحيح البخاري.164/3 :
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 2ــ رغبة النبي ‘ عن صفية وعدم قسمته لها:
مما استشكله أو قد يستشكله البعض أ النبي ‘ لم يكن يقسم
لصفية لعدم رغبته فيها أو كرهه لها مستدلين عل ذلك برواية مسلم في
صحيحه حيث روى بسنده عن ْابن ُج َر ْيج عن َع َطاء ،قَ َالَ :ح َض ْرنَا َم َع
ْاب ِن َعباس َجنَا َز َة َم ْي ُمونَ َة َز ْو ِج النب ِِّي ‘ بِ َسر َِف ،فَ َق َال ْاب ُن َعباسَ > :ه ِذ ِه
َز ْو ُج النب ِِّي ‘ ،فَ ِإ َذا َرفَ ْع ُت ْم نَ ْع َش َها ،فَ َال ُت َز ْعز ُِعواَ ،و َال ُت َز ْل ِزلُواَ ،و ْارفُ ُقوا،
فَ ِإن ُه َكا َ ِع ْن َد َر ُسو ِل اهلل ِ ‘ تِ ْسع ،فَ َكا َ يَ ْق ِس ُم لِ َث َما َ ،و َال يَ ْق ِس ُم
لِو ِ
اح َد ٍة< .قَ َال َع َطاءٌ> :ال َّ ِتي َال يَ ْق ِس ُم ل َ َهاَ :ص ِف َّي ُة بِ ْن ُت ُح َيي ْب ِن أَ ْخ َط َب<(.)1
َ
وهذه الرواية وإ كانت في البخاري (دو قول عطاء) ومسلم إال
أ الواحدة التي لم يقسم لها النبي ‘ ليست هي صفية ،كما روي عن
عطاء ،بل هي سودة كما هو معروف ومشهور.
قال الطحاوي في قول عطاء :وهو وهم ،وصوابه :سودة كما تقدم
في األحاديث المتقدمة إذ وهبت يومها لعائشة ،وإنما غلط فيه ابن
جريج ،وهو راوي هذا الحديث عن عطاء(.)2
وقال النووي :وأما قول عطاء :التي ال يقسم لها صفية ،فقال العلماء:
هو وهم من ابن جريج الراوي عن عطاء وإنما الصواب سودة(.)3
وقال ابن حجر :حديث ابن عباس كا عند النبي ‘ تسع كا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه مسلم في صحيحه :ح ( .)1465والرواية أصلها في البخاري :ح ()5067
دو قول عطاء.
( )2إكمال المعلم بفوائد مسلم.670/4 :
( )3شرح النووي عل مسلم.51/10 :
.
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يقسم لثما وال يقسم لواحدة هي سودة بنت زمعة كانت وهبت يومها
لعائشة ،ووهم من قال :هي صفية بنت حيي(.)1
وفي فيض الباري :قوله( :كا يَ ْق ِسم لثما  ،وال يَ ْق ِسم لواحدة)
وتلك كانت َس ْودة(.)2
فدل ما سبق عل أ المرادة بعدم القسمة في الحديث ليست
صفية ،وإنما هي سودة بنت زمعة ،وحت مع كونها السيدة سودة بنت
زمعة إال أ هذا ال يعني بُغض النبي ‘ لها أو رغبته عنها ،وإنما
المراد أ السيدة سودة بنت زمعة لعلمها بحب النبي ‘ للسيدة عائشة
ضحت بليلتها لها رغبة في إرضاء النبي ‘.
روى البخاري بسنده عن ُع ْر َو َة ،عن َعائِ َش َة  ،قَال َ ْتَ > :كا َ
ول اهلل ِ ‘ ِإ َذا أَ َر َاد َس َف ًرا أَ ْق َر َع بَ ْي َن نِ َسائِه ِ ،فَأَي ُت ُهن َخ َر َج َس ْه ُم َها َخ َر َج
َر ُس ُ
بِ َها َم َع ُهَ ،و َكا َ يَ ْق ِس ُم لِ ُك ِّل ْام َرأَة ِم ْن ُهن يَ ْو َم َها َول َ ْيلَ َت َهاَ ،غ ْي َر أَ َس ْو َد َة بِ ْن َت
َز ْم َع َة َو َه َب ْت يَ ْو َم َها َول َ ْيلَ َت َها لِ َعائِ َش َة َز ْو ِج النب ِِّي ‘َ ،ت ْب َت ِغي بِ َذلِ َك ر َِضا
َر ُسو ِل اهلل ِ ‘<(.)3
عن ُعروة عن عائشةَ ..:ول َ َق ْد قَال َ ْت َس ْو َد ُة
وفي رواية أبي داودْ :
ول اهلل ِ،
ين أَ َسن ْت َوفَرِقَ ْت أَ ْ يُ َفا ِرقَ َها َر ُس ُ
ول اهلل ِ ‘ يَا َر ُس َ
بِ ْن ُت َز ْم َع َةِ :ح َ
ول ِفي َذلِ َك
ول اهلل ِ ‘ ِم ْن َها ،قَال َ ْت :نَ ُق ُ
يَ ْو ِمي لِ َعائِ َش َة ،فَ َقب َِل َذلِ َك َر ُس ُ
أَ ْن َز َل اهللُ َت َعال َ َو ِفي أَ ْش َبا ِه َها أُ َر ُاه قَ َال{ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ}
[النساء.)4(]128 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4
.

فتح الباري.320/1 :
فيض الباري :محمد أنور شاه.499/5 ،
أخرجه البخاري :ح ( )2593وأبو داود :ح (.)2138
أخرجه أبو داود :ح ( )2135والحاكم في المستدرك :ح ( )2760وصححه=،
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إ سودة لما كبرت وأسنت أقدمت عل هبة ليلتها لعائشة لعلمها
لكبر سنها ،ورغبتها في أ
بحب النبي ‘ لها ،وخشيتها من مفارقتها َ
ُتحشر مع أزواجه ‘.

ويالحظ في الرواية أ السيدة سودة  خشيت أ يفارقها النبي
‘ ،ال أ النبي ‘ أراد مفارقتها أو أشار لها بذلك ،فليتنبه لهذا.
قال ابن بطال :والتي لم يقسم لها النبي (‘) من أزواجه هي
سودة؛ ألنها وهبت يومها لعائشة؛ لعلمها بحب النبي (‘) لها ،وإنما
فعلت ذلك رغبة أ تحشر في جملة أزواج النبي (‘) ،فكانت من
أزواجه ولم يكن لها قسمة في المبيت(.)1
وقال ابن حجر بعد إيراده لكثير من الروايات التي جاءت في
تنازل سودة عن ليلتها لعائشة :فتواردت هذه الروايات عل أنها خشيت
الطالق فوهبت(.)2
ومن خالل ما سبق اتضح لنا أ صفية ليست المرادة بترك القسمة
في رواية مسلم وأ المرادة بها سودة؛ ألنها تنازلت عن ليلتها بمحض
إرادتها ووهبتها عائشة لخشيتها مفارقة النبي ‘ لها لما كبرت ،ولعلمها
بحب النبي ‘ لعائشة فابتغت رضاه بما صنعت ،وال مانع من إرادة
كال األمرين مع ًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ووافقه الذهبي ،والبيهقي في الكبرى :ح ( )13434وقال األلباني في صحيح أبي
داود )352/6( :إسناده حسن صحيح.
( )1شرح صحيح البخاري البن بطال.164/7 :
( )2فتح الباري.313/9 :
.
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 3ــ اتضاع أمر صفية عند رسول الل ‘ والتفريق بينها وبين
عائشة من حيث المعاملة.
من اإلشكاالت التي قد ترد عل مكانة صفية عند رسول اهلل ‘
ويفرق بينها وبين عائشة في المعاملة،
أ النبي ‘ كا ال يأبه بصفية ِّ
وهذا اإلشكال مبناه عل حادثة ُحملت عل غير وجهها ،وهذه الحادثة
أوردتها رواية الشيخين عن األَ ْس َودِ ،عن َعائِ َش َة  ،قَال َ ْت :أَ َر َاد النب ُِّي
اض ْت،
‘ أَ ْ يَ ْن ِف َر ،فَ َرأَى َص ِفي َة َعلَ بَ ِ
اب ِخ َبائِ َها َك ِئ َيب ًة َحزِينَ ًةِ ،ألَن َها َح َ
فَ َق َالَ > :ع ْق َرى َح ْل َق ــ ل ُ َغة لِ ُق َر ْيش ــ ِإن ِ
ك ل َ َحابِ َس ُتنَا< ثُم قَ َال> :أَ ُك ْن ِ
ت
أَفَ ْض ِ
ت يَ ْو َم النَّ ْحرِ< ــ يَ ْع ِني الطَّ َو َاف ــ قَال َ ْت :نَ َع ْم ،قَ َال> :فَا ْن ِفرِي ِإذًا<(.)1
حيث أخذ البعض من هذه الرواية ــ اجتهاد ًا ال تهمة لصفية ــ
اتضاع أمر صفية عند النبي ‘ بداللة قوله ‘ لها :عقرى ،لما رآها
كئيبة حزينة إثر حيضها ،علم ًا بأنه ‘ قد أخذ موقف ًا مغاير ًا من عائشة
لما مرت بذات الظرف ،حيث خفف عنها وآنسها ،وذلك حسب رواية
الشيخين َع ِن ال َق ِ
اسمِ ْب ِن ُم َحمدَ ،ع ْن َعائِ َش َة ،قالتَ :خ َر ْجنَا َم َع النب ِِّي
الحج ،فَلَما ِج ْئنَا َسر َِف َط ِم ْث ُت ،فَ َد َخ َل َعلَي النب ُِّي ‘
‘ الَ نَذْ ُك ُر ِإال َ
َوأَنَا أَ ْب ِكي ،فَ َق َالَ > :ما يُب ِكي ِ
الع َام،
ك؟< قُ ْل ُت :ل َ َو ِد ْد ُت َواهلل ِ أَنِّي ل َ ْم أَ ُحج َ
ْ
ت؟< قُ ْل ُت :نَ َع ْم ،قَ َال> :فَ ِإ َذلِ ِ
قَ َال> :ل َ َعل ِ
ك نُ ِف ْس ِ
ك َش ْيء َك َت َب ُه اهللُ َعلَ
اجَ ،غير أَ ْ الَ َت ُط ِ
بَنَ ِ
وفي بِا ْلب ْي ِ
ت َحت
ات َآد َم ،فَا ْف َعلِي َما يَ ْف َع ُل َ
الح ُّ ْ َ
َ
َتط ُْهرِي<(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه البخاري :ح ( )6157ومسلم :ح (.)1211
( )2أخرجه البخاري :ح ( )305ومسلم :ح (.)1211
.
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وهذا القول قد تبناه اإلمام القرطبي ،اجتهاد ًا منه ال تهم ًة أو طعن ًا
يصرح بلفظة االتضاع إال أ ابن حجر
في السيدة صفية ــ وإ كا لم ِّ
استعملها عند ر ِّده عليه ،ومما ذكره القرطبي في ذلك ،قال :شتا بين
قوله ــ ‘ ــ هذا لصفية ،وبين قوله لعائشة لما حاضت في الحج :هذا
شيء كتبه اهلل عل بنات آدم ،لما فيه من الميل لها والحنو عليها،
بخالف صفية( .)1وذهب إليه أيض ًا صاحب كوثر المعاني(.)2
ومال إل ذلك الزركشي حسب ما يظهر من قوله في اإلجابة وفيه:
وتأمل قوله ‘ لما حاضت عائشة :إ هذا شيء كتبه اهلل عل بنات
آدم ،وقوله لما حاضت صفية :عقرى حلق أحابستنا هي؟ ،وفرق
عظيم بين المقامين(.)3
ومما يجدر ذكره في هذا المقام ولعله من البدهيات أ هؤالء
الكرام الذين تبنوا الرأي السابق ما قصدوا منه اإلساءة إل مقام أم
المؤمنين السيدة صفية  ،ولكن غايتهم إظهار مكانة عائشة  عند
النبي ‘ وحظوتها عنده ،وهذا ما يظهر من أقوالهم ،وبخاصة
الزركشي حيث أورد كالمه السابق تحت عنوا  :وجوب محبتها ــ أي
عائشة ــ عند كل أحد(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2

()3
()4
.

انظر :فتح الباري .589/3 :شرح الزرقاني عل الموطأ.505 ،504/2 :
كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري :محمد الخضر الشنقيطي،
.177/6
اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة عل الصحابة :الزركشي ،ص.28
المرجع السابق ،ص.28
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ويجاب عليه من عدة وجوه:
يفرق بين نسائه من حيث المعاملة ،فمع
 1ــ أ النبي ‘ لم ِّ
حبه ‘ لعائشة إال أنه لم يفضلها عل باقي نسائه من حيث القسمة أو
المعاملة ،ولم يخصصها بشيء من ذلك مراعاة للعدل ،وتطييب ًا لخاطر
نسائه .
وال يعني هذا بخس قدر السيدة عائشة عند رسول اهلل ‘ ،فال
يستطيع أحد أ ينكر فضل أم المؤمنين السيدة عائشة أو محبة النبي ‘
لها وميله القلبي إليها ،وهذا ما عرفه الجميع حت أمهات المؤمنين
أنفسهن ،فها هي سودة تهب ليلتها لعائشة تبتغي بذلك رض رسول اهلل
‘ لعلمها بمكانة عائشة عنده ‘(.)1
وها هن أمهات المؤمنين يرسلن السيدة فاطمة للرسول ‘ ليسألنه
العدل في عائشة ،فقد ُروي عن َعائِ َش َةَ ،ز ْوج النب ِِّي ‘ ،قَال َ ْت :أَ ْر َس َل
اج النب ِِّي ‘ فَا ِط َم َة بِ ْن َت َر ُسو ِل اهلل ِ ‘ ِإل َ َر ُسو ِل اهلل ِ ‘،
أَ ْز َو ُ
فَ ْاس َت ْأ َذنَ ْت َعلَ ْيه ِ َو ُه َو ُم ْض َط ِجع َم ِعي ِفي ِم ْر ِطي ،فَأَ ِذ َ ل َ َها ،فَ َقال َ ْت :يَا
اج َك أَ ْر َس ْلنَ ِني ِإل َ ْي َك يَ ْسأَ ْلنَ َك ا ْل َع ْد َل ِفي ْابنَةِ أَبِي
َر ُس َ
ول اهلل ِ ِإ أَ ْز َو َ
ول اهلل ِ ‘ >أَ ْي بُنَي ُة أَل َ ْس ِ
ت
قُ َحافَ َةَ ،وأَنَا َسا ِك َتة ،قَال َ ْت فَ َق َال ل َ َها َر ُس ُ
ين َما أُ ِح ُّب؟< فَ َقال َ ْت :بَلَ  ،قَ َال >فَأَ ِحبِّي َه ِذ ِه<.)2(..
ُت ِحبِّ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه البخاري :ح (.)2593
( )2أخرجه البخاري :ح ( )2581ومسلم :ح ( )2442واللفظ له .وورد في رواية
البخاري ما يفيد أ نساء النبي إنما أرسلن له فاطمة وقبلها أم سلمة وبعدها زينب
يطلبن العدل؛ أل الناس كانوا يتحرو يوم عائشة بالهدايا ،فطلبن يسألنه العدل في=
.
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والعدل المراد هنا هو التسوية بينهن في محبة القلب ،ال في المعاملة،
وال يفهم من هذا بحال أ النبي ‘ لم يكن يعدل بينهن في األمور التي
يتطلب فيها العدل ،من نحو القسمة والمعاملة ،فهذا ما لم يكن.
فال يجوز الميل والجور في القسم بأ يعامل الرسول ‘ إحدى
نسائه بما ال يعامل به غيرها من اللباس ،والمآكل ،والمشارب ،وغيرها،
بخالف ما يجوز من الميل القلبي الذي ال يستطيع اإلنسا أ يفعله بين
زوجاته بالسوية ،فإنه مغت َفر ،بنص قوله تعال { :ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ} [النساء.)1(]129 :
يقول النووي في بيا معن العدل في الرواية :معناه يسألنك التسوية
بينهن في محبة القلب ،وكان ‘ يسوي بينهن في األفعال والمبيت ونحوه،
وأما محبة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن ،وأجمع المسلمو عل أ
محبتهن ال تكليف فيها وال يلزمه التسوية فيها؛ ألنه ال قدرة ألحد عليها
إال اهلل سبحانه وتعال وإنما يؤمر بالعدل في األفعال(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= هذا األمر .ولعل هناك من قد يفهم أ النبي ‘ كا يخص عائشة بشيء من هذه
الهدايا يؤثرها بها دو غيرها ،وهذا ما لم يحدث ،يقول ابن المنيِّر معقب ًا عل ما
قرره ابن بطال عن المهلب استقاء من الرواية من أنه ال حرج عل المرء في إيثار
بعض نسائه بالتحف :إ النبي ‘ لم يفعل ذلك وإنما فعله الذين أهدوا له ،وهم
باختيارهم في ذلك ،وإنما لم يمنعهم النبي ‘ ألنه ليس من كمال األخالق أ
يتعرض الرجل إل الناس بمثل ذلك لما فيه من التعرض لطلب الهدية ،وأيضا
فالذي يهدي ألجل عائشة كأنه ملك الهدية بشرط والتمليك يتبع فيه تحجير
المالك ،مع أ الذي يظهر أنه ‘ كا يشركهن في ذلك ،وإنما وقعت المنافسة
لكو العطية تصل إليهن من بيت عائشة( .فتح الباري.)208/5 :
( )1راجع :ذخيرة العقب في شرح المجتب .184/28 :
( )2شرح النووي عل مسلم.205/15 :
.
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اللهم
وثبت من حديث عائشة أنه ‘ كان يَ ْق ِس ُم فَ َي ْع ِد ُلَ ،ويَ ُق ُ
ولُ > :
ِ
ِ
يما َت ْملِ ُكَ ،و َال أَ ْملِ ُك<( .)1قاصد ًا ‘
يما أَ ْملِ ُك فَ َال َتلُ ْم ِني ف َ
َه َذا قَ ْس ِمي ف َ
الميل القلبي والذي ال يملك تغييره ،وأنه مما تجوز فيه المفاضلة؛ أل
القلوب ال ُتملَك.
وأشار الخطابي إل ضرورة توكيد وجوب ال َق ْسم بين الضرائر
الحرائر ،ذاكر ًا أ المكروه من الميل هو ميل ال ِعشرة الذي يكو معه
بخس الحق ،دو ميل القلوب ،فإ القلوب ال ُتملَك(.)2
ال وخلق ًا ورحم ًة وعد ًال
فال يتصور من النبي ‘ وهو َمن هو فض ً
يفرق بين عائشة وصفية  في المعاملة ،ويطلق هاتين الكلمتين
أ ِّ
ال عائشة عليها في
قاصد ًا كسر خاطر صفية وجرح شعورها ،أو ِّ
مفض ً
ذات الموقف ــ إ اتحدت أسبابه ــ ،بل ربما خرجت هاتا الكلمتا
منه ‘ من باب التدليل لصفية والتخفيف عنها ،وهذا هو المتصور منه
‘ ،تصديق ًا لقول ربنا تعال { :ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ}
[األنبياء.]107 :
 2ــ أ لفظي >حلق وعقرى<( )3ال داللة فيهما عل اتضاع قدر
صفية عند النبي ‘ ،فهما من األلفاظ التي خالفت فيها عاد ُة االستعمال
األصل اللغوي .ــ كما هو معلوم ــ.
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه أبو داود :ح ( )2134والدارمي :ح ( )2253وقال حسين أسد :إسناده صحيح.
( )2معالم السنن 218/3 :ــ .219
( )3قال أبو عبيد :قَ َال :وأَصحاب ا ْل َح ِد ِ
وحلْق ًا،
يث يَ ْر ُوونَ ُه َع ْقرى َحلْق  ،و ِإنما ُه َو َع ْقر ًا َ
وحلَ َق( .لسا العرب.)594/4 :
بِالت ْن ِوي ِن ،ألَنهما َم ْص َد َرا َع َق َر َ
.
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فأصلهما اللغوي الدعاء ،فعقرى :أي عقرها اهلل ،بمعن عقر
عاقرا ال تلد ،وقيل :عقر
جسدها أي جرحها ،أو أ تعقر أي تصير ً
قومها ،وحلق  :أي حلقها اهلل ،بمعن أصابها وجع في حلقها ،أو
ثاكال حت تحلق شعرها ،أو حلق قومها بشؤمها
أصبحت أمه حال ًقا أيً :
أي أهلكهم ،وكله عل مذهب الدعاء ،وحك القرطبي أنها كلمة تقولها
اليهود للحائض(.)1
قال ابن سالم :وعل الوجوه كلها فإنه دعاء ال يراد به وقوعه،
إنما هو عادة بينهم(.)2
وقال ابن األثير :وظاهره الدعاء عليها ،وليس بدعاء في الحقيقة،
وهو في مذهبهم معروف(.)3
وقال أبو عبيد :وهذا عل مذهب العرب في الدعاء عل الشيء
من غير إرادة لوقوعه(.)4
لكن جرت عادة العرب عل استعمال هاتين الكلمتين للداللة
عل التعجب ،وقال األصمعي :يقال عند األمر يعجب منه خمش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3
()4
.

راجع :مقاييس اللغة البن فارس .93/4 :غريب الحديث للخطابي 247/3 ،ــ
غريب الحديث البن قتيبة 457/1 :ــ تهذيب اللغة لألزهري 145/1 :ــ لسا
العرب .594/4 :فتح الباري .589/3 :التوضيح شرح الجامع الصحيح البن
الملقن 565/28 :ــ  566ــ شرح النووي عل صحيح مسلم 153/8 :ــ .154
راجع :فتح المنا شرح وتحقيق كتاب الدارمي ،أبو عاصم الغمري،)655/7( ،
وانظر :كالم القاسم بن سالم في غريب الحديث (.)212/4
النهاية.272/2 :
لسا العرب.594/4 :
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وعقرى وحلق (.)1
وأشار ابن حجر إل أ العرب اتسعت في قول هذه األلفاظ بغير
إرادة حقيقتها كقولهم :قاتله اهلل ،وتربت يداه ونحو ذلك(.)2
وصرح الزرقاني في شرحه عل الموطأ :بأنه ال داللة فيهما عل
وضيعة صفية عند النبي ‘؛ أل العرب اتسعت في استعمال هاتين
الكلمتين وغيرهما بغير إرادة حقيقتهما ،كما قالوا :قاتله اهلل وتربت
يداك ونحوهما(.)3
وعليه ،فهاتا الكلمتا  ،وغيرهما مما يدور في فلكهما ،قد
َج َر ْت بهما ألسنة العرب دو قصد لظاهر لفظيهما ،أي من غير نية
الدعاء ،بل إنهما قد يردا داللة عل التعجب كما حك األصمعي ،وال
يفهم من استعمال النبي ‘ لهما الحط من قدر صفية أو اتضاع أمرها
عنده ‘؛ ألنهما مما شاع استعماله بغير إرادة حقيقته ،وهذا ما نجده
واضح ًا في كثير من استعماالت النبي ‘ كما دلت عليه صحاح السنة،
كقوله :تربت يداك ،تربت يمينك ،ثكلتك أمك ،ال أبا لك.
 3ــ أن كالم القرطبي السابق ر َّده كثير من العلماء.
فقد تعقب الحافظ ابن حجر كالم القرطبي بقوله :قلت :وليس فيه
دليل عل اتضاع قدر صفية عنده ـ ‘ ـ ،لكن اختلف الكالم باختالف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1تهذيب اللغة.38/4 :
( )2فتح الباري.589/3 :
( )3شرح الزرقاني عل الموطأ.504/2 :
.
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المقام ،فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسف ًا عل ما فاتها من النسك،
فسالها بذلك ،وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهله فأبدت المانع،
ال منهما ما خاطبها به في تلك الحالة قوله ،فال بأس(.)1
فناسب ك ً
حيث جمع ابن حجر بين الرواية السابقة ــ محل اإلشكال ــ(،)2
ورواية البخاري عن َعائِ َش َة  وفيهاَ :ح َج ْجنَا َم َع النب ِِّي ‘ ،فَأَفَ ْضنَا
اض ْت َص ِفي ُة فَأَ َر َاد النب ُِّي ‘ ِم ْن َها َما يُرِي ُد الر ُج ُل ِم ْن
يَ ْو َم الن ْحرِ ،فَ َح َ
ول اهلل ِ ِإن َها َحائِض ،قَ َالَ > :حابِ َس ُتنَا ِه َي< ،قَالُوا :يَا
أَ ْهلِه ِ ،فَ ُق ْل ُت :يَا َر ُس َ
اض ْت يَ ْو َم الن ْحرِ ،قَ َالْ > :اخ ُر ُجوا<(.)3
َر ُس َ
ول اهلل ِ أَفَ َ
فجمع بينهما ابن حجر لكونهما في موقف واحد وال يجوز أ
تتعدد مناسبتهما ،وإنما حمل إحداهما عل األخرى وأتم إحداهما
باألخرى وجعلهما في موطن واحد.
ألنه يحتمل أ يكو النبي ‘ قد رآها كئيبة حزينة لحيضها ولم
يعلم به فأراد منها ما يريد الرجل من زوجه لظنه أنه طافت طواف
اإلفاضة قبل ،فأُخبر بحيضها ،فقال ما قال ،ثم وجه سؤاله أو كالمه
إليها :إنك لحابستنا؛ ألنه ‘ لم يكن يعلم بطوافها قبل.
ويدل عل هذا التوجيه السابق ما فعله ابن حجر حيث ساق حديث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1فتح الباري .589/3 :ونقله الزرقاني في شرحه عل الموطأ انتصارا له( .شرح
الزرقاني عل الموطأ.)505 ،504/2 :
( )2أي :رواية الشيخين ــ محل اإلشكال ــ وفيها قول النبي ‘ لصفية حلق وعقرى.
( )3أخرجه البخاري :ح ( )1733من طريق األعرج عن أبي سلمة ،ومسلم :ح ()1211
ِ
يم الت ْي ِم ِّي عن أبي سلمة باختالف يسير.
من طريق ُم َحم ِد ْب ِن ِإ ْب َراه َ
.
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النبي ‘ السابق وأورد إشكا ًال قد يثار عليه ثم أجاب عنه بقوله :وهذا
مشكل ،ألنه ‘ إ كا َعلِم أنها طافت طواف اإلفاضة فكيف يقول:
أحابستنا هي؟ وإ كا ما َعلِم فكيف يريد وقاعها قبل التحلل الثاني؟
ويجاب عنه :بأنه ‘ ما أراد ذلك منها إال بعد أ استأذنه نساؤه في
طواف اإلفاضة فأذ لهن ،فكا باني ًا عل أنها قد حلت ،فلما قيل له:
إنها حائض جوز أ يكو وقع لها قبل ذلك حت منعها من طواف
اإلفاضة ،فاستفهم عن ذلك ،فأعلمته عائشة أنها طافت معهن ،فزال
عنه ما خشيه من ذلك .واهلل أعلم(.)1
ويقول في موضع آخر :قوله :وحاضت صفية أي في أيام من
وسيأتي في أبواب اإلدالج من المحصب أ حيضها كا ليلة النفر زاد
الحاكم عن إبراهيم عند مسلم لما أراد النبي ‘ أ ينفر إذا صفية عل
باب خبائها كئيبة حزينة فقال :عقرى الحديث ،وهذا يشعر بأ الوقت
الذي أراد منها ما يريد الرجل من أهله كا بالقرب من وقت النفر من
من واستشكله بعضهم( )2بناء عل ما فهمه أ ذلك كا وقت الرحيل
وليس ذلك بالزم الحتمال أ يكو الوقت الذي أراد منها ما أراد
سابق ًا عل الوقت الذي رآها فيه عل باب خبائها الذي هو وقت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1فتح الباري.587/3 :
( )2لعل ابن حجر يقصد بالبعض هنا الحافظ العراقي حيث إنه استبعد من النبي ‘
إرادة الوقاع وقت النفر بحجة أ تلك الحالة ال يتهيأ فيها هذا ،وعليه فقد عد الرواية
التي فيها إرادة الوقاع َو ْه ًما ،معززا قوله بأنه لم يقف عليها في صحيح البخاري وفي
ذكر عبد الغني المقدسي لها في العمدة نظر واهلل أعلم( .طرح التثريب للحافظ
العراقي وولده.)128/5 :
.
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مانعا من اإلرادة المذكورة(.)1
ًا
الرحيل ،بل ولو اتحد الوقت لم يكن ذلك
ثم ساق بعده قول القرطبي وإجابته عليه بما يفيد جمعه للروايتين.
وبهذا يجمع ابن حجر بين الروايات الواردة في هذا الباب ،وعليه
حمل قول النبي ‘ لصفية >حلق عقرى< أي عل مناسبة إرادته منها
ما يريد الرجل من أهله.
 4ــ أن هناك من العلماء من ع َّد هذه الرواية ومثيالتها في فضائل
السيدة صفية.
كما فعل المحب الطبري :حيث جعلها من فضائل السيدة صفية
 ووضعها تحت عنوا  :إرادة احتباسه ‘ وجملة الحجيج مراعا ًة
لصفية .)2(
وعدها الزرقاني من موارد إكرام النبي ‘ للسيدة صفية  حيث
قال :وإكرام صفية باالحتباس ،كما احتبس بالناس عل ِعقد عائشة(.)3
وقال فيها صاحب كوثر المعاني :ففي الحديث احتمال أ يكو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1فتح الباري .589/2 :وقبله ذكر الحافظ العراقي هذا اإلشكال وأجاب عنه بقوله:
وهذه الرواية مشكلة ألنه ــ  ــ لم يكن علم بأنها طافت طواف اإلفاضة كما
اتفقت عليه سائر الروايات فكيف يريد وقاعها وحكم اإلحرام في حقها بالنسبة إل
الوقاع باق قبل الطواف (وجوابه) أنه ــ  ــ ظن أنها طاهرة وأنها طافت طواف
اإلفاضة فلما تبين له أنها حائض توهم حينئذ أنها لم تطف طواف اإلفاضة فما
حدث له هذا التوهم إال بعد علمه بأنها حائض فلم يجتمع إرادة الوقاع وتوهم عدم
الطواف في زمن واحد واهلل أعلم( .طرح التثريب.)128/5 :
( )2راجع :السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين ،للمحب الطبري ،ص.143
( )3شرح الزرقاني عل الموطأ.504/2 :
.
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إكراما لصفية(.)1
إرادته  تأخير الرحيل ً
 5ــ أ هناك ملمح ًا آخر في الرواية تنتفي معه المفاضلة في
المعاملة أو في ر ِّد الفعل بين السيدة صفية والسيدة عائشة  أال وهو:
تغاير الموقفين واختالفهما مما قد يستلزم معه أ يقول النبي ‘ لصفية
ما قال ــ ال من باب الدعاء كما مر ــ وأ يقول لعائشة  ما قال.
وبيا ذلك أ حيض السيدة صفية  كا قبيل النفر ــ وبعد
طواف اإلفاضة ــ( )2كما دلت عليه الروايات ،فخشي النبي ‘ معه
الحبس أو التأخير لظنه أنها لم تطف طواف اإلفاضة ،فناسب ذلك أ
يقول :حلق وعقرى تعبير ًا عن ضجر سببه احتمال التأخير والحبس.
بخالف ما حدث مع السيدة عائشة  حيث كا حيضها في
بادئ األمر ولم يترتب عليه أي تأخير قد يصاحبه ضيق ،فلم تدع
الحاجة أ يقول النبي ‘ لها ما قاله لصفية  بعدها.
ُفروي عن َعب ِد الر ْح َم ِن ْب ِن ال َق ِ
اسمِ ،عن أَبِيه َِ ،ع ْن َعائِ َش َة  :أَ
ْ
ِ
اض ْت ب َسرف ،قَ ْب َل أ َ ْن َت ْد ُخ َل َم َّك َةَ ،وه َي
النبِي ‘ َد َخ َل َعلَ ْي َهاَ ،و َح َ
َتب ِكي ،فَ َق َالَ > :ما ل َ ِ
ك أَنَ ِف ْس ِ
ت؟< قَال َ ْت :نَ َع ْم ،قَ َالِ > :إ َه َذا أَ ْمر َك َت َب ُه اهللُ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1كوثر المعاني الدراري ،محمد الخضر الشنقيطي.177/6 ،
( )2وقد أخذ ابن تيمية وغيره من الروايات الواردة في حيض السيدة صفية :أ المرأة
إذا حاضت بعد طواف اإلفاضة لم يجب عليها أ تحتبس حت تودع البيت ،بل لها
أ تخرج وهي حائضة من غير وداع( .شرح عمدة الفقه البن تيمية ــ كتاب الحج:
 .)569/2وفيه أ النبي >رخص للحائض أ تنفر من غير وداع< (شرح عمدة
الفقه البن تيمية ــ كتاب الحج.)584/2 :
.

إشكاالت متعلقة بسرية السيدة صفية 

127

اجَ ،غير أَ ْ الَ َت ُط ِ
َعلَ بَنَ ِ
وفي بِا ْلب ْي ِ
ت<
ات َآد َم ،فَا ْق ِضي َما يَ ْق ِضي َ
الح ُّ ْ َ
َ
ول
يت بِلَ ْحمِ بَ َقر ،فَ ُق ْل ُتَ :ما َه َذا؟ قَالُواَ :ضح َر ُس ُ
فَلَما ُكنا بِ ِم ًن  ،أُتِ ُ
اهلل ِ ‘ َع ْن أَ ْز َو ِ
اجه ِ بِا ْل َب َقرِ(.)1

اض ْت بِ َسرِف ،قَ ْب َل أَ ْ َت ْد ُخ َل َمك َة،
ويالحظ في الروايةَ :و َح َ
فحيضها كا في أول الحج وال احتمال معه للتأخير كما حدث مع صفية
والتي حاضت قبيل النفر ،فاختالف المقامين كا سائغ ًا الختالف ر ِّد
الفعل ،وهذا إذا نحينا جانب ًا كالم ابن حجر في جمعه بين الروايات
الواردة في هذا الموقف كما مر.

يفرق بين نسائه من حيث
فدل ما سبق عل أ النبي ‘ لم يكن ِّ
المعاملة ،وإ كنا ال نستبعد أ الميل القلبي لعائشة  قد يستلزم أ
يكو له بعض الصور الحية عل أرض الواقع ،إال أ هذه الصور لم
تخرج إجما ًال عن الح ِّد المقبول ،ولم تصل لدرجة المفارقة في
المعاملة.
** ** **

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أخرجه البخاري )5548( :ومسلم :ح (.)1211
.
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A
موجز ًا حول سيرة سيدة ذكرها
كا ما سبق عرضه تطواف ًا سريع ًا َ
التاريخ بلسا ندي باإلعجاب رطيب بالثناء ،السيدة أم المؤمنين صفية
 تطرقنا من خالله إل بيا ترجمتها ونتف من سيرتها وخلُقها رضي
اهلل عنها وأرضاهاْ ،متبِعين ذلك بر ِّد بعض الشبهات التي حاول البعض
إلصاقها بها وبنبينا ‘ وبمصادرنا وصحاحنا الموثوق بها وبخاصة تلك
التي نقلت زواج النبي ‘ منها والظروف والمالبسات التي أحاطت
ذلك الزواج ،وكذا اإلجابة عل بعض اإلشكاالت التي قد تعتري من
يقرأ في سيرتها الطيبة رضي اهلل عنها وأرضاها.
والل سبحانه نسأل أن نكون بهذه المحاولة المتواضعة والموجزة
قد نلنا شرف الدفاع عن جناب حبيبه ‘ ،والدفاع عن أزواجه أمهات
المؤمنين  ،سائلين ربنا اإلخالص والقبول ،راجين منه تعالى أن
يجعل هذا الجهد المتواضع في ميزان حسنات من كلَّف ومن أع َّد ومن
أعان ووالديهم وأزواجهم وذرياتهم يوم ل ينفع مال ول بنون.
وآخر دعوانا أن الحمد لل رب العالمين
**
.

**

**
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 1ــ اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة عل الصحابة :أبو عبد اهلل
بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي الشافعي ،تحقيق وتخريج:
د .رفعت فوزي عبد المطلب ،أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة .مكتبة الخانجي ــ
القاهرة ،الطبعة :األول  ،سنة  1421هـ ــ  2001م.
 2ــ اآلحاد والمثاني :أبو بكر حمد بن عمرو بن الضحاك ،ابن أبي
عاصم ،تحقيق :د .باسم فيصل أحمد الجوابرة ،الناشر :دار الراية ــ الرياض،
الطبعة :األول  ،سنة 1411هـ ــ 1991م.
 3ــ إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام :ابن دقيق العيد ،الناشر :مطبعة
السنة المحمدية ،بدو طبعة وبدو تاريخ.
 4ــ أحكام القرآ للشافعي ــ جمع البيهقي :أحمد بن الحسين بن علي
ابن موس ال ُخ ْس َر ْو ِجردي الخراساني ،أبو بكر البيهقي ،كتب هوامشه:
عبد الغني عبد الخالق ،الناشر :مكتبة الخانجي ــ القاهرة ،الطبعة :الثانية ،سنة
 1414هـ ــ  1994م.
 5ــ أحكام أهل الذمة :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين
ابن قيم الجوزية ،المحقق :يوسف بن أحمد البكري ــ شاكر بن توفيق
العاروري ،الناشر :رمادى للنشر ــ الدمام ،الطبعة :األول  ،سنة 1418هـ ــ
1997م.
 6ــ ْإر َش ُاد السارِي لِشرح َص ِحيح الب َخاري :أحمد بن محمد بن أب بكر
ابن عبد الملك القسطالني القتيبي المصري ،أبو العباس ،شهاب الدين،
.
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الناشر :المطبعة الكبرى األميرية ،مصر ،الطبعة :السابعة ،سنة 1323هـ.
 7ــ االستيعاب في معرفة األصحاب :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ،المحقق :علي محمد البجاوي،
الناشر :دار الجيل ،بيروت ،الطبعة :األول  ،سنة  1412هـ ــ 1992م.
 8ــ أسد الغابة في معرفة الصحابة :أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد
ابن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ،عز الدين ابن
األثير ،المحقق :علي محمد معوض ــ عادل أحمد عبد الموجود ،الناشر :دار
الكتب العلمية ،الطبعة :األول  ،سنة 1415هـ ــ 1994م.
 9ــ األسماء والصفات للبيهقي :أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي،
البيهقي ،تحقيق :عبد اهلل بن محمد الحاشدي ،الناشر :مكتبة السوادي ،جدة ــ
المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األول  ،سنة 1413هـ ــ 1993م.
 10ــ االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول اهلل ــ ‘ ــ والثالثة الخلفاء:
سليما بن موس بن سالم بن حسا الكالعي الحميري ،أبو الربيع ،الناشر:
دار الكتب العلمية ــ بيروت ،الطبعة :األول  ،سنة 1420هـ.
الم ْعلِمِ ب َف َوائِ ِد ُم ْسلِم :عياض بن موس بن عياض بن عمرو
كمالُ ُ
 11ــ ِإ َ
يح َي ِإ ْس َما ِعيل ،الناشر :دار
اليحصبي السبتي ،أبو الفضل ،المحقق :الدكتور ْ
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر ،الطبعة :األول  ،سنة 1419هـ ــ
1998م.
 12ــ إمتاع األسماع بما للنبي من األحوال واألموال والحفدة والمتاع:
أحمد بن علي بن عبد القادر ،أبو العباس الحسيني العبيدي ،تقي الدين
المقريزي ،المحقق :محمد عبد الحميد النميسي ،الناشر :دار الكتب العلمية ــ
بيروت ،الطبعة :األول  ،سنة 1420هـ ــ 1999م.
 13ــ اإلنباء في تاريخ الخلفاء :محمد بن علي بن محمد المعروف بابن
.
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العمراني ،المحقق :قاسم السامرائي ،الناشر :دار اآلفاق العربية ،القاهرة،
الطبعة :األول  ،سنة  1421هـ ــ  2001م.
 14ــ البحر الرائق شرح كنز الدقائق :زين الدين بن إبراهيم بن محمد،
المعروف بابن نجيم المصري ،الناشر :دار الكتاب اإلسالمي ،الطبعة :الثانية ــ
بدو تاريخ.
 15ــ البداية والنهاية :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي
البصري ثم الدمشقي ،الناشر :دار الفكر ،سنة  1407هـ ــ  1986م.
 16ــ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود
ابن أحمد الكاساني الحنفي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :الثانية ،سنة
1406هـ ــ 1986م.
 17ــ البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير:
ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري،
المحقق :مصطف أبو الغيط وعبد اهلل بن سليما وياسر بن كمال ،الناشر :دار
الهجرة للنشر والتوزيع ــ الرياض ــ السعودية ،الطبعة :األول  ،سنة 1425هـ ــ
2004م.
 18ــ البيا والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة:
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ،حققه :د محمد حجي وآخرو ،
الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ــ لبنا  ،الطبعة :الثانية ،سنة  1408هـ ــ
1988م.
 19ــ التاج واإلكليل لمختصر خليل :محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن
يوسف العبدري الغرناطي ،أبو عبد اهلل المواق المالكي ،الناشر :دار الكتب
العلمية ،الطبعة :األول  ،سنة 1416هـ ــ 1994م.
 20ــ تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم :شمس الدين أبو
.
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عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثما بن قَ ْايماز الذهبي ،المحقق :عمر عبد السالم
التدمري ،الناشر :دار الكتاب العربي ،بيروت ،الطبعة :الثانية ،سنة  1413هـ ــ
1993م.
 21ــ تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك ،وصلة تاريخ الطبري:
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطبري ،الناشر:
دار التراث ــ بيروت ،الطبعة :الثانية ،سنة  1387هـ.
 22ــ التاريخ الكبير :محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة
البخاري ،أبو عبد اهلل ،الطبعة :دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد ــ الدكن.
 23ــ تاريخ المدينة البن شبة :عمر بن شبة بن عبيدة بن ريطة النميري
البصري ،أبو زيد ،تحقيق :فهيم محمد شلتوت ،سنة  1399هـ.
 24ــ تاريخ دمشق :أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل المعروف بابن
عساكر ،تحقيق :عمرو بن غرامة العمروي ،الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع ،سنة 1415هـ ــ 1995م.
 25ــ تفسير الطبري = جامع البيا عن تأويل آي القرآ  :أبو جعفر محمد
ابن جرير الطبري ،تحقيق :الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،الناشر:
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعال  ،الطبعة :األول  ،سنة 1422هـ ــ
2001م.
 26ــ تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) :أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي،
تحقيق :محمد حسين شمس الدين ،الناشر :دار الكتب العلمية ،منشورات محمد
علي بيضو ــ بيروت ،الطبعة :األول  ،سنة  1419هـ.
 27ــ التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل :صالح آل الشيخ ،دار
العاصمة للنشر والتوزيع ،الرياض ــ سنة 1417هـ.
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 28ــ تلقيح فهوم أهل األثر في عيو التاريخ والسير :جمال الدين أبي
الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي ،الناشر :شركة دار األرقم بن أبي األرقم ــ
بيروت ،الطبعة :األول  ،سنة 1997م.
 29ــ تهذيب اللغة :محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور،
المحقق :محمد عوض مرعب ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ــ بيروت،
الطبعة :األول  ،سنة 2001م.
 30ــ التوضيح لشرح الجامع الصحيح :ابن الملقن سراج الدين أبو
حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري ،المحقق :دار الفالح للبحث
العلمي وتحقيق التراث ،الناشر :دار النوادر ،دمشق ــ سوريا ،الطبعة :األول ،
سنة  1429هـ ــ  2008م.
 31ــ الجامع (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق) :معمر بن أبي عمرو
راشد األزدي موالهم ،أبو عروة البصري ،نزيل اليمن ،المحقق :حبيب
الرحمن األعظمي ،الناشر :المجلس العلمي بباكستا  ،وتوزيع المكتب
اإلسالمي ببيروت ،الطبعة :الثانية ،سنة  1403هـ.
 32ــ الجامع الكبير ــ سنن الترمذي :أبو عيس محمد بن عيس ،
الترمذي ،تحقيق :بشار عواد معروف ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ــ بيروت،
سنة 1998م.
 33ــ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل ‘ وسننه
وأيامه = صحيح البخاري :أبو عبداهلل محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي،
الناشر :دار طوق النجاة ،الطبعة :األول  ،سنة 1422هـ.
 34ــ الجامع :معمر بن أبي عمرو راشد األزدي موالهم ،أبو عروة
البصري ،تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي ،الناشر :المجلس العلمي بباكستا ،
وتوزيع المكتب اإلسالمي ببيروت ،الطبعة :الثانية ،سنة  1403هـ.
.
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 35ــ جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى البن حزم :أبو محمد علي بن
أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري ،المحقق :إحسا عباس،
الناشر :دار المعارف ــ مصر ،الطبعة :األول  ،سنة  1900م.
 36ــ حاشية الدسوقي عل الشرح الكبير :محمد بن أحمد بن عرفة
الدسوقي المالكي ،الناشر :دار الفكر ،بدو طبعة وتاريخ.
 37ــ الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر
المزني :أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،
الشهير بالماوردي ،المحقق :الشيخ علي محمد معوض ــ الشيخ عادل أحمد
عبد الموجود ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت ــ لبنا  ،الطبعة :األول ،
سنة  1419هـ ــ 1999م.
 38ــ الحجة عل أهل المدينة :أبو عبد اهلل محمد بن الحسن بن فرقد
الشيباني ،المحقق :مهدي حسن الكيالني القادري ،الناشر :عالم الكتب ــ
بيروت ،الطبعة :الثالثة ،سنة 1403هـ.
 39ــ الحديث النبوي بين الرواية والدراية :جعفر السبحاني ،دار
األضواء ــ بيروت ،الطبعة :األول  ،سنة 1420هـ ــ 2000م.
 40ــ حلية األولياء وطبقات األصفياء :أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن
أحمد بن إسحاق بن موس بن مهرا األصبهاني ،الناشر :السعادة ــ بجوار
محافظة مصر ،سنة 1394هـ ــ 1974م.
 41ــ الخدعة :صالح الورداني ،دار الرأي ،الطبعة :األول  ،سنة 1419هـ
ــ 1998م.
 42ــ الخالف :محمد بن الحسن الطوسي ،الناشر :مؤسسة النشر
اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم ،سنة 1407هـ.
.
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 43ــ دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة :أحمد بن الحسين بن
علي بن موس ال ُخ ْس َر ْو ِجردي الخراساني ،أبو بكر البيهقي ،الناشر :دار الكتب
العلمية ــ بيروت ،الطبعة :األول  ،سنة 1405هـ.
 44ــ الرد عل األخنائي :أحمد بن عبد الحليم ،ابن تيمية الحراني،
المكتبة العصرية ــ بيروت ،الطبعة :األول  ،سنة 1423هـ.
 45ــ روائع البيا تفسير آيات األحكام :محمد علي الصابوني ،الناشر:
مكتبة الغزالي ــ دمشق ،مؤسسة مناهل العرفا ــ بيروت ،الطبعة :الثالثة ،سنة
1400هـ ــ 1980م.
 46ــ الروض األنف في شرح السيرة النبوية البن هشام :أبو القاسم
عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أحمد السهيلي ،المحقق :عمر عبد السالم السالمي،
الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،الطبعة :األول  ،سنة 1421هـ ــ
2000م.
 47ــ الروض الداني (المعجم الصغير) :أبو القاسم سليما بن أحمد
الطبراني ،تحقيق :محمد شكور محمود الحاج أمرير ،الناشر :المكتب
اإلسالمي ،دار عمار ــ بيروت ،عما  ،الطبعة :األول  ،سنة 1405هـ ــ
1985م.
 48ــ روضة الطالبين وعمدة المفتين :محي الدين النووي ،المحقق :عادل
أحمد عبد الموجود ــ عل محمد معوض ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بدو .
 49ــ زاد المعاد في هدي خير العباد :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت ــ مكتبة
المنار اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة :السابعة والعشرو  ،سنة 1415هـ ــ
1994م.
 50ــ سبل السالم :محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني،
.
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الكحالني ثم الصنعاني ،أبو إبراهيم ،عز الدين ،المعروف كأسالفه باألمير،
الناشر :دار الحديث ،بدو طبعة وتاريخ.
 51ــ سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة :أبو
عبد الرحمن محمد ناصر الدين ،بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم ،األشقودري
األلباني ،دار النشر :دار المعارف ،الرياض ــ المملكة العربية السعودية،
الطبعة :األول  ،سنة1412هـ ــ 1992م.
 52ــ السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين ،للمحب الطبري،
الطبعة :األول  ،دار المعرفة ــ بيروت ،سنة 1418هـ ــ 1997م.
 53ــ سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي :عبد الملك بن
حسين بن عبد الملك العصامي المكي ،المحقق :عادل أحمد عبد الموجود ــ
علي محمد معوض ،الناشر :دار الكتب العلمية ــ بيروت ،الطبعة :األول  ،سنة
 1419هـ ــ 1998م.
 54ــ السنة :أبو بكر بن أبي عاصم ،تحقيق :محمد ناصر الدين األلباني،
الناشر :المكتب اإلسالمي ــ بيروت ــ الطبعة :األول  ،سنة 1400هـ.
 55ــ سنن ابن ماجه :أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجه)
تحقيق :شعيب األرناؤوط وآخرو  ،الناشر :دار الرسالة العالمية ،الطبعة:
األول  ،سنة 1430هـ ــ 2009م.
 56ــ السنن الكبرى :أبو بكر أحمد بن الحسين ،البيهقي ،تحقيق :محمد
عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت ــ لبنا  ،الطبعة :األول ،
سنة 1424هـ ــ 2003م.
 57ــ السنن الكبرى :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ،النسائي،
تحقيق :حسن عبد المنعم شلبي ،أشرف عليه :شعيب األرناؤوط ،الناشر:
مؤسسة الرسالة ــ بيروت ،الطبعة :األول  ،سنة 1421هـ ــ 2001م.
.
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 58ــ سير أعالم النبالء :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن
عثما بن قَ ْايماز الذهبي ،الناشر :دار الحديث ــ القاهرة ،سنة 1427هـ ــ
2006م.
 59ــ السيرة النبوية عل ضوء القرآ والسنة :محمد بن محمد بن سويلم
أبو ُشهبة ،الناشر :دار القلم ــ دمشق ،الطبعة :الثامنة ،سنة 1427هـ.

 60ــ السيرة النبوية كما جاءت في األحاديث الصحيحة(قراءة جديدة):
أبو عمر ،محمد بن حمد الصوياني ،الناشر :مكتبة العبيكا  ،الطبعة :األول ،
سنة  1424هـ ــ  2004م.
 61ــ السيرة النبوية البن هشام :عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري
المعافري ،أبو محمد ،جمال الدين ،تحقيق :مصطف السقا وإبراهيم األبياري
وعبد الحفيظ الشلبي ،الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطف البابي الحلبي
وأوالده بمصر ،الطبعة :الثانية ،سنة 1375هـ ــ 1955م.
 62ــ السيرة النبوية وأخبار الخلفاء :محمد بن حبا بن أحمد بن حبا
البستي ،الناشر :الكتب
ابن معاذ بن َم ْعب َد ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارميُ ،
الثقافية ــ بيروت ،الطبعة :الثالثة ،سنة 1417هـ.
 63ــ شرح الزرقاني عل موطأ اإلمام مالك :محمد بن عبد الباقي بن
يوسف الزرقاني المصري األزهري ،تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،الناشر:
مكتبة الثقافة الدينية ــ القاهرة ،الطبعة :األول  ،سنة 1424هـ ــ 2003م.
 64ــ شرح السنة :أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء
البغوي ،تحقيق :شعيب األرنؤوط ــ محمد زهير الشاويش ،الناشر :المكتب
اإلسالمي ــ دمشق ،بيروت ،الطبعة :الثانية ،سنة 1403هـ ــ 1983م.
 65ــ شرح العمدة في بيا مناسك الحج والعمرة :تقي الدين أبو العباس
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ،ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي،
.

138

ثبت املراجع

المحقق :د .صالح بن محمد الحسن ،الناشر :مكتبة الحرمين ــ الرياض،
الطبعة :األول  ،سنة 1409هـ ــ 1988م.
 66ــ شرح سنن النسائي المسم «ذخيرة العقب في شرح المجتب »:
الول ِوي ،الناشر :دار المعراج الدولية
محمد بن علي بن آدم بن موس اإلثيوبي َ
للنشر ــ دار آل بروم للنشر والتوزيع ،الطبعة :األول .
 67ــ شرح صحيح البخارى :ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن
عبد الملك ،تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،دار النشر :مكتبة الرشد ــ
السعودية ،الرياض ،الطبعة :الثانية ،سنة 1423هـ ــ 2003م.
ي ،تحقيق:
 68ــ الشريعة :أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اهلل ُ
اآلج ِّر ُّ
الدكتور عبد اهلل بن عمر بن سليما الدميجي ،الناشر :دار الوطن ــ الرياض ــ
السعودية ،الطبعة :الثانية ،سنة1420هـ ــ 1999م.
 69ــ شعب اإليما  :أبو بكر أحمد بن الحسين ،البيهقي ،تحقيق:
د .عبد العلي عبد الحميد حامد ،الناشر :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض
بالتعاو مع الدار السلفية ببومباي بالهند ،الطبعة :الثانية ،سنة 1423هـ ــ
2003م.
 70ــ الطبقات الكبرى :أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الزهري،
المحقق :إحسا عباس ،الناشر :دار صادر ــ بيروت ،الطبعة :األول  ،سنة
1968م.
 71ــ الطبقات الكبير :أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الزهري،
المحقق :علي محمد عمر ،الناشر :مكتبة الخانجي ــ القاهرة ،الطبعة :األول ،
سنة 2001م.
 72ــ طرح التثريب في شرح التقريب :أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم
العراقي ،أكمله ابنه :أحمد ابن العراقي ،الناشر :الطبعة المصرية القديمة ــ
.
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وصورتها دور عدة منها (دار إحياء التراث العربي ،ومؤسسة التاريخ العربي،
ودار الفكر العربي).
 73ــ عمدة القاري شرح صحيح البخاري :أبو محمد محمود بن أحمد
ابن موس بن أحمد بن حسين الغيتاب الحنفي بدر الدين العيني ،الناشر :دار
إحياء التراث العربي ــ بيروت.
 74ــ عو المعبود شرح سنن أبي داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب
سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته :محمد أشرف بن أمير بن علي بن
حيدر ،أبو عبد الرحمن ،شرف الحق ،الصديقي ،العظيم آبادي ،الناشر :دار
الكتب العلمية ــ بيروت ،الطبعة :الثانية ،سنة 1415هـ.
الم َسائِل :أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي
 75ــ ُعيو ُ َ
البغدادي المالكي ،دراسة وتحقيق :علي محمد إبراهيم بورويبة ،الناشر :دار
ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ــ لبنا  ،الطبعة :األول  ،سنة
1430هـ ــ 2009م.
 76ــ غريب الحديث :أبو سليما حمد بن محمد بن إبراهيم بن
الخطاب البستي المعروف بالخطابي ،المحقق :عبد الكريم إبراهيم الغرباوي،
الناشر :دار الفكر ــ دمشق ،سنة 1402هـ ــ 1982م.
 77ــ غريب الحديث :أبو محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري،
المحقق :د .عبد اهلل الجبوري ،الناشر :مطبعة العاني ــ بغداد ،الطبعة :األول ،
سنة 1397هـ.
 78ــ فتح الباري شرح صحيح البخاري :أحمد بن علي بن حجر
أبو الفضل العسقالني الشافعي ،الناشر :دار المعرفة ــ بيروت ،سنة 1379هـ.
 79ــ فضائل الصحابة :أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل
ابن أسد الشيباني ،تحقيق :د .وصي اهلل محمد عباس ،الناشر :مؤسسة الرسالة
.
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ــ بيروت ،الطبعة :األول  ،سنة 1403هـ ــ 1983م.
 80ــ فيض الباري عل صحيح البخاري :محمد أنور شاه بن معظم شاه
الكشميري الهندي ثم الديوبندي ،المحقق :محمد بدر عالم الميرتهي ،الناشر:
دار الكتب العلمية بيروت ــ لبنا  ،الطبعة :األول  ،سنة  1426هـ ــ 2005م.
 81ــ الكافي في فقه اإلمام أحمد :أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن
أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير
بابن قدامة المقدسي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األول  ،سنة 1414هـ
ــ 1994م.
 82ــ الكافي في فقه أهل المدينة :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد
ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ،المحقق :محمد محمد أحيد ولد
ماديك الموريتاني ،الناشر :مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض ،المملكة العربية
السعودية ،الطبعة :الثانية ،سنة 1400هـ ــ 1980م.
 83ــ الكافي :أبو الصالح الحلبي ،الناشر :مكتبة اإلمام أمير المؤمنين
علي العامة ــ أصفها .
 84ــ كتاب األربعين في مناقب أمهات المؤمنين البن عساكر ،ط :1دار
الفكر ،دمشق ،سنة 1406هـ ــ 1986م.
 85ــ كتاب األربعين في مناقب أمهات المؤمنين البن عساكر .،ط :1دار
الفكر ،دمشق ،سنة 1406هـ ــ 1986م.
الم َعاني الد َرارِي في َك ْش ِ
الب َخاري :محمد
ف َخ َبايا َص ِح ْ
 86ــ كوثَر َ
يح ُ
ال َخ ِضر بن سيد عبد اهلل بن أحمد الجكني الشنقيطي ،الناشر :مؤسسة الرسالة،
بيروت ،الطبعة :األول  ،سنة  1415هـ ــ 1995م.
 87ــ لسا العرب :أبو الفضل محمد بن مكرم بن عل  ،ابن منظور،
الناشر :دار صادر ــ بيروت ،الطبعة :الثالثة ،سنة  1414هـ.
.
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 88ــ مجمع األنهر في شرح ملتق األبحر :عبد الرحمن بن محمد بن
سليما المدعو بشيخي زاده ،يعرف بداماد أفندي ،الناشر :دار إحياء التراث
العربي ،بدو طبعة وتاريخ.
 89ــ المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) :أبو زكريا
محيي الدين يحي بن شرف النووي ،الناشر :دار الفكر ،بدو .
 90ــ المحبر :محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي ،بالوالء،
أبو جعفر البغدادي ،تحقيق :إيلزة ليختن شتيتر ،الناشر :دار اآلفاق الجديدة،
بيروت.
 91ــ المحل باآلثار :أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
األندلسي القرطبي الظاهري ،الناشر :دار الفكر ــ بيروت ،بدو طبعة وبدو
تاريخ.
 92ــ مختار الصحاح :زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر الرازي،
تحقيق :يوسف الشيخ محمد ،الناشر :المكتبة العصرية ــ الدار النموذجية،
بيروت ــ صيدا ،الطبعة :الخامسة ،سنة 1420هـ ــ 1999م.
 93ــ المستدرك عل الصحيحين :أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل
ابن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري
المعروف بابن البيع ،تحقيق :مصطف عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب
العلمية ــ بيروت ،الطبعة :األول  ،سنة  1411هـ ــ 1990م.
 94ــ مسند أبي يعل  :أبو يعل أحمد بن علي بن المثُن التميمي،
الموصلي ،تحقيق :حسين سليم أسد ،الناشر :دار المأمو للتراث ــ دمشق،
الطبعة :األول  ،سنة 1404هـ ــ 1984م.
 95ــ مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار :أبو بكر أحمد بن عمرو
ابن عبد الخالق المعروف بالبزار ،الناشر :مكتبة العلوم والحكم ــ المدينة
.
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المنورة ــ( ،بدأت 1988م ،وانتهت 2009م).
 96ــ مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي) :أبو محمد عبد اهلل بن
عبد الرحمن الدارمي ،تحقيق :حسين سليم أسد الداراني ،الناشر :دار المغني
للنشر والتوزيع ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األول  ،سنة 1412هـ ــ
2000م.
 97ــ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إل رسول اهلل
‘ :أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،الناشر :دار إحياء
التراث العربي ــ بيروت ،بدو .
 98ــ المسند :أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ،تحقيق:
شعيب األرنؤوط ،وآخرو  ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األول  ،سنة
1421هـ ــ 2001م.
 99ــ المصنف في األحاديث واآلثار :أبو بكر بن أبي شيبة ،تحقيق:
كمال يوسف الحوت ،الناشر :مكتبة الرشد ــ الرياض ،الطبعة :األول  ،سنة
1409هـ.
 100ــ المصنف :أبو بكر عبد الرزاق بن همام اليماني الصنعاني،
تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي ،الناشر :المجلس العلمي ــ الهند ،يطلب من:
المكتب اإلسالمي ــ بيروت ــ الطبعة :الثانية ،سنة 1403هـ.
 101ــ المعارف :أبو محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري،
تحقيق :ثروت عكاشة ،الناشر :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،الطبعة:
الثانية ،سنة 1992م.
 102ــ معالم السنن ،وهو شرح سنن أبي داود :أبو سليما حمد بن
محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي ،الناشر :المطبعة
العلمية ــ حلب ،الطبعة :األول  ،سنة 1351هـ ــ 1932م.
.
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 103ــ المعجم األوسط :أبو القاسم سليما بن أحمد الطبراني ،تحقيق:
طارق بن عوض اهلل بن محمد ،عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ،الناشر :دار
الحرمين ــ القاهرة ،بدو .
 104ــ المعجم الكبير :أبو القاسم سليما بن أحمد الطبراني ،تحقيق:
حمدي بن عبد المجيد السلفي ــ الناشر :مكتبة ابن تيمية ــ القاهرة ،الطبعة:
األول  ،بدو .
 105ــ معجم مقاييس اللغة :أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي،
تحقيق :عبد السالم محمد هارو  ،الناشر :دار الفكر ،سنة 1399هـ ــ 1979م.
 106ــ معرفة السنن واآلثار :أبو بكر أحمد بن الحسين ،البيهقي،
تحقيق :عبد المعطي أمين قلعجي ،الناشرو  :جامعة الدراسات اإلسالمية
(كراتشي ــ باكستا ) ،دار قتيبة (دمشق ــ بيروت) ،الطبعة :األول  ،سنة
1412هـ ــ 1991م.
 107ــ معرفة الصحابة :أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق
ابن موس بن مهرا األصبهاني ،تحقيق :عادل بن يوسف العزازي ،الناشر:
دار الوطن للنشر ،الرياض ،الطبعة :األول 1419هـ ــ 1998م.
 108ــ المغني البن قدامة :أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن
محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة
المقدسي ،الناشر :مكتبة القاهرة ،بدو طبعة ،سنة 1388هـ ــ 1968م.
 109ــ منح الجليل شرح مختصر خليل :محمد بن أحمد بن محمد
عليش ،أبو عبد اهلل المالكي ،الناشر :دار الفكر ــ بيروت ،بدو طبعة ،سنة
1409هـ ــ 1989م.
 110ــ منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية :تقي الدين أبو
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ،ابن تيمية الحراني الحنبلي
.
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الدمشقي ،المحقق :محمد رشاد سالم ،الناشر :جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية ،الطبعة :األول  ،سنة  1406هـ ــ 1986م.
 111ــ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج :أبو زكريا محيي الدين
يحي بن شرف النووي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ــ بيروت ،الطبعة:
الثانية ،سنة 1392هـ.
 112ــ المهذب :القاضي عبد العزيز بن البراج ،الناشر :مؤسسة النشر
اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم ،سنة 1406هـ.
 113ــ نساء النبي صل اهلل عليه وآله وسلم :السيد الجميلي ،الناشر :دار
ومكتبة الهالل ــ بيروت ،سنة  1416هـ.
 114ــ النهاية في غريب الحديث واألثر :مجد الدين أبو السعادات
المبارك بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير ،تحقيق :طاهر
أحمد الزاوي ــ محمود محمد الطناحي ،الناشر :المكتبة العلمية ــ بيروت ،سنة
1399هـ ــ 1979م.
 115ــ نيل األوطار :محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني
اليمني ،تحقيق :عصام الدين الصبابطي ،الناشر :دار الحديث ،مصر ،الطبعة:
األول  ،سنة 1413هـ ــ 1993م.
**
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