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على آله  و هللا، والصالة والسالم على رسول هللا محمد بن عبد المقدم: �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل
هذا  كرام إلىنا الفالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته، وأهًال ومرحًبا �كم مستمعی ،أما �عد ،وصحبه ومن وااله

د عب �تور:اللقاء الجدید في شرح التجر�د الصر�ح ألحادیث الجامع الصحیح، الذي �شرحه معالي الشیخ الد
م رحًبا �كاء فمعضو هیئة �بار العلماء وعضو اللجنة الدائمة لإلفت -وفقه هللا -الكر�م بن عبد هللا الخضیر
 فضیلة الشیخ وأهًال وسهًال.

 المستمعین. اإلخوةحیاكم هللا و�ارك فیكم، وفي  
 هللارضي - عائشةعن المقدم: و�كم حفظكم هللا، نبدأ في هذا اللقاء مستمعینا الكرام �حدیث عائشة، وفیه 

ه، عتكف فی�لذي أراد أن نصرف إلى المكان ااأراد أن �عتكف فلما  -علیه وسلم صلى هللا–أن النبي  -عنها
تى عتكف حم انصرف فلم �ث ن؟لبر تقولون بهآفقال:  ،وخباء حفصة، وخباء ز�نب خباء عائشة، ؛ةٌ إذا أخبی

 .من شوال ااعتكف عشرً 
ین أما وعلى آله وأصحا�ه أجمع وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد، وصلى هللا الحمد هلل رب العالمین،

 :�عد
االعتكاف، وقد تقدم شرحه  أحادیثمن حدیث فهذا الحدیث طرٌف من الحدیث األول، حدیث عائشة أول 

، جد�اب األخبیة في المس :على هذا الموضع �قوله -رحمه هللا-ى �جمیع أطرافه، وقد ترجم البخاري مستوفً 
آخر  أراد أن �عتكف إذا أخبیٌة خباء عائشة، إلىوالمناسبة بین الحدیث والترجمة ظاهر المطا�قة في قوله: 

 وال داعي إلعادة شرحه، وقد تقدم مفصًال. ،الحدیث
 علیه صلى هللا–أنها جاءت رسول هللا  -عنها ورضي ،صلى هللا علیه وسلم–عن صفیة زوج النبي المقدم: 

لب، ت تنقاعتكافه في المسجد، في العشر األواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قام تزوره في -وسلم
ن من ر رجال م ةبلغت �اب المسجد عند �اب أم سلم معها �قلبها، حتى إذا -صلى هللا علیه وسلم–فقام النبي 

 ،اى رسلكمعل«: -مصلى هللا علیه وسل–، فقال لهما -صلى هللا علیه وسلم–األنصار، فسلما على رسول هللا 
لیه  عصلى هللا–: سبحان هللا �ا رسول هللا، و�بر علیهما، فقال النبي ، فقاال»یيإنما هي صفیة بنت حُ 

 .»اأن �قذف في قلو�كما شیئً  إن الشیطان یبلغ من اإلنسان مبلغ الدم، و�ني خشیتُ «: -وسلم
 یر، وهو من سبطضن ثعلبة من بني النعنة بأخطب بن س بن یيّ ث هي أم المؤمنین صفیة بنت حُ راو�ة الحدی

م بن مشكم، ثم ، �انت تحت سّال -علیه السالم -الوي بن �عقوب، ثم من ذر�ة هارون بن عمران أخي موسى
–لنبي اثم استعادها  ،خلف علیها �نانة بن أبي الحقیق، فقتل �نانة یوم خیبر، فصارت مع السبي، فأخذها دحیة

 تزوجها، ثبت ذلك في الصحیحین من حدیث أنس.عتقها و أ، ف-صلى هللا علیه وسلم
 ها ماتت: �انت صفیة عاقلة حلیمة فاضلة، قیل في وفاتها أقوال منها أن-رحمه هللا-قال أبو عمر بن عبد البر 

، راوي علي بن الحسین الراوي عنهاألن  ؛لكنه مردود ،من أهل العلم ، وهذا القول قال �ه جمعست وثالثینسنة 
 ا صرح �أنها أخبرته.هذا الحدیث عنه
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 أو قبل، ست وثالثینعلى من زعم أنها ماتت سنة  �ح علي بن الحسین �أنها حدثته رد�قول ابن حجر في تصر  =

 إنما ولد �عد ذلك، سنة أر�عین ونحوها. األن علیً  ؛ذلك
ا، �قول ابن حجر: والصحیح أنها ماتت سنة خمسین، وقیل �عدها، و�ان علي بن حسین حین سمع منها صغیرً 

 ینلما صرح �ه علي بن حس ؛قوٌل ضعیف ست وثالثینالمقصود أن القول الذي قال �ه جمع من أهل العلم أنها 
 عنها أنها حدثته أو أخبرته. تهروای من

جم ، والحدیث تر اثنتین وخمسین، �قول ابن حجر: وهذا أقرب، وقیل سنة خمسینفالمعتمد في وفاتها أنها سنة 
  المعتكف لحوائجه إلى �اب المسجد؟ب هل �خرج علیه اإلمام البخاري �ا

�عني  �قول ابن حجر: قوله �اب هل �خرج المعتكف لحوائجه إلى �اب المسجد أورد هذه الترجمة على االستفهام،
 أتى فیهالحتمال القضیة ما ُترجم له، لكن تقییده ذلك بباب المسجد، مما ال یتّ  ؛على االستفهام"هل" ما جزم، 

لكن الكالم على الخروج  ..ى یتوقف عن الحكم إلى �اب المسجدالحكم فیه، حت توقف عن بتّ الخالف حتى ی
 .دة�اب المسجد إلى الغا�ة المرامن 

و ه الذيجه إلى �اب المسجد وقال العیني: أي هذا �اٌب ُیذ�ر فیه، هل �خرج المعتكف من معتكفة ألجل حوائ
م وا�ه نعجواب االستفهام هل �خرج؟ ج�ما هو في الحدیث، �عني  كتفاءً ا ؛معتكٌف فیه؟ ولم یذ�ر جواب االستفهام

ب قام معها �قلبها، وأما �ونه إلى �ا -علیه الصالة والسالم–ألن الحدیث تضمن الجواز أن النبي  ؛�خرج
 المسجد أو إلى بیتها، �عني قام �قلبها.

 .ةبلغت �اب المسجد عند �اب أم سلم المقدم: حتى إذا
 ةلمبلغت �اب المسجد عند �اب أم س حتى إذا -علیه الصالة والسالم–غا�ة ذها�ه معها � لیسمر رجالن، هذا 

و أنه أهل هذا الغا�ة التي قام معها؟ �عني قام معها إلى �اب المسجد،  ..علیهم امر رجالن من األنصار فسلم
 قلبها وأرجعها إلى بیتها، سیأتي تفصیل ذلك إن شاء هللا تعالى.

 لمسجدامعها �قلبها حتى إذ بلغت �اب  -علیه الصالة والسالم–فقام النبي ث للترجمة في قوله: ومطا�قة الحدی
 أنها قر�بة �لها من أبواب -علیه الصالة والسالم–�عني سیأتي في �عض الروا�ات، وهو الواقع في بیوت 

 المسجد.
لیس من في �اب صفة إب ةتیمعمر اآل ، في روا�ةتزوره في اعتكافه -صلى هللا علیه وسلم–أنها جاءت رسول هللا 

 عن معمر هشام بن یوسف، وفي روا�ة فأتیته أزوره لیًال  :في صفة إبلیس ةتیروا�ة معمر اآل بدأ الخلق، قال: في
ي حتى في المسجد، وعنده أزواجه، فرحنا، وقال لصفیة: ال تعجل -صلى هللا علیه وسلم–�ان النبي  :عن الزهري 

 .نصرف معكِ أ
لیحصل لها  ؛لكون مجیئها تأخر عن رفقتها، فأمرها بتأخیر التوجه ؛أن اختصاص صفیة بذلك والذي �ظهر

صلى هللا علیه –التساوي في مدة جلوسهن عنده، أو أن بیوت رفقتها �انت أقرب من منزلها، فخشي النبي 
 علیها، أو �ان مشغوًال فأمرها �التأخر لیفرغ من شغله و�شیعها. -وسلم
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�ان معتكًفا في  -صلى هللا علیه وسلم–أن النبي ق عن طر�ق مروان بن سعید بن المعل ورواه عبد الرزا
ا�ة في رو ، و ه، ثم تفرقن، فقال لصفیة: أقلبك إلى بیتك، فذهب معها حتى أدخلها بیتهاؤ المسجد، فاجتمع إلیه نسا

ن سامة بان مسكنها في دار أزاد في روا�ة عبد الرزاق عن معمر، و� ،هشام المذ�ورة: و�ان بیتها في دار أسامة
یها فذاك لم �كن له دار مستقلة �حیث تسكن إألن أسامة  ؛ز�د، أي الدار التي صارت �عد ذلك ألسامة بن ز�د

 صفیة.
 حوالي أبواب المسجد، و�هذا یتبین صحة ترجمة المصنف، -صلى هللا علیه وسلم–و�انت بیوت أزواج النبي 

بیت  حوالي أبواب المسجد، �عني قد �كون �ل بیت أو أكثر من -علیه وسلمصلى هللا –كانت بیوت أزواج النبي 
ل هاإلمام البخاري ترجم علیه على حدیث ألن  ؛عند �اب من أبواب المسجد، و�هذا یتبین صحة ترجمة المصنف

 ؟المعتكف لحوائجه إلى �اب المسجد �خرج
 المقدم: صیغة استفهام.

 ن بیتهاالمسجد، لكن إذا �اإلى �اب  نه قلب صفیة إلى بیتها، لم �كتفِ قد �قول قائل: أل !ال إلى �اب المسجد
طوات ، �كفي إلى أن �قف عند �اب المسجد، وتذهب إلى بیتها تقطع ما بینهما من سوق خمن �اب المسجد اقر�بً 

 تدخل.و 
 ما حوالي حوالي أبواب، �عني -المعلیه الصالة والس–قال: و�هذا یتبین صحة ترجمة المصنف، بیوت النبي 

ا ن طر�قهألنه قد �كو  ؛-علیه الصالة والسالم–ال �قال: لماذا لم یترك صفیة تذهب مع �قیة أزواجه ئ�اب واحد ل
 غیر طر�قهن.

 األواخر من في العشر �كون إال في المسجد �ما تقدم، إذ االعتكاف ال ؛هذا وصف ال مفهوم له في المسجد
خر یوٍم من آادي والعشر�ن إلى غروب الشمس من س لیلة الحالعشر األواخر تبدأ من غروب الشم رمضان

 .لها العشر رمضان، سواًء �ان الشهر �امًال ثالثین، أو تسعًة وعشر�ن، �قال
دب ساعة من العشاء، األقال ابن حجر: زاد ابن أبي عتیق عن الزهري �ما سیأتي في  ،فتحدثت عنده ساعة

 لىعر غیر محدد من الزمان، قد تز�د ة الواردة في النصوص مقداوالساعة مقدار من الزمان غیر محدد، الساع
في  صالة الجمعة، فالساعةلتبكیر الالساعة المعروفة اآلن المحددة �ستین دقیقة، وقد تنقص �ما في ساعات 

حدیث التبكیر لصالة الجمعة في الصیف أكثر من الساعة المعروفة، وفي الشتاء أقل، وقد تساوي الساعة 
 إذا توسط النهار طوًال وقصًرا. المعروفة
تام خنصل إلى  ان الكرام بهذوالمستمع اإلخوةأیها فضیلة الشیخ، توقف عند هذا الحد، أن نرأیتم  إنالمقدم: 

 -هاعن عالىت هللارضي -في لقاء مقبل إتمام الحدیث حول حدیث صفیة  ة، و�تیسر �حول هللا وقوتههذه الحلق
 -وفقه هللا-خضیر شكر الجز�ل لمعالي الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا الفي ختام هذا اللقاء أتقدم �ال

عالى في تن هللا ونلقاكم �إذ ،ولكمشكر هللا لفضیلته وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء  ،عضو هیئة �بار العلماء
 والسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. ،اللقاء المقبل


