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 .المقدم: �سم هللا الرحمن الرحیم
 ،دما �عأ ،الهابن عبد هللا وعلى آله وصحبه ومن و محمد  ،ة والسالم على رسول هللاوالصال ،الحمد هلل 

لتجر�د افي شرح  لجدیدوأهًال ومرحًبا �كم مستمعینا الكرام إلى هذا اللقاء ا ،فالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
ر عبد لد�تو للقاءات معالي الشیخ ا�ما أرحب �ضیفنا في هذه ا ،أرحب �كم ،الصر�ح ألحادیث الجامع الصحیح

أهًال ف ،تاءوعضو اللجنة الدائمة لإلف ،عضو هیئة �بار العلماء -وفقه هللا-الكر�م بن عبد هللا الخضیر 
 ا.وسهًال �كم معالي الشیخ ومرحبً 

  المستمعین.  اإلخوةحیاكم هللا و�ارك فیكم وفي 
 ،یه وسلم علصلى هللا -زوج النبي لكرام في حدیث صفیةال یزال الكالم مستمعي ا ،المقدم: وفیكم حفظكم هللا

عشر تزوره في اعتكافه في المسجد في ال -صلى هللا علیه وسلم- : أنها جاءت رسول هللا-ورضي عنها
 ،بهاا �قلمعه -صلى هللا علیه وسلم-فقام النبي  ،ثم قامت تنقلبُ  ،األواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة

لیه ع هللاصلى  -ى رسول هللافسلما عل مر رجالن من األنصارِ  سلمة ب أمجد عند �احتى إذا بلغت �اب المس
بحان س: فقاال »إنما هي صفیة بنت حیي ،على رسلكما« :-صلى هللا علیه وسلم -لهما النبي فقال -وسلم

ن مبلغ نسااإل  إن الشیطان یبلغ من« :-صلى هللا علیه وسلم- فقال النبيُّ  ،هللا �ا رسول هللا و�بر علیهما
 .»او�ني خشیت أن �قذف في قلو�كما شیئً  ،الدم

ما أ ،آله وصحبه أجمعین ىورسوله نبینا محمد وعل هدوصلى هللا وسلم و�ارك على عب ،الحمد هلل رب العالمین
 ،سللرِّ تقدم �الم أهل اللغة �ابن فارس وغیره في معنى ا »على رسلكما« :-علیه الصالة والسالم-قوله ي �عد ف
 ینِتكما.هني على �ع ؛نعم على رسلكما ،السیر السهل وأنه

 ؛سرعةمن العجلة وال ًئاي المواقف التي تتطلب أحیاًنا شیوالرفق مطلوٌب في �ل شيء حتى ف ،والمطلوب الرفق
 رفق فيألن ال ؛»انفث على رسلك« :�قول لعلي لما �عثه إلى خیبر -علیه الصالة والسالم-كالحرب مثًال فالنبي 

إال  ن شيءٍ مع زِ وال نُ  ،ما �ان الرفق في شيٍء إال زانه ،اشك أنه �شینه والنزع هو تر�ه ال ،امور یز�نهجمیع األ
 ،أي قفا ل الداودي:�فتح الالم قا »تعالیا« : -صلى هللا علیه وسلم -فقال لهما النبيُّ  :معمرفي روا�ة  ،شانه

على  بناءً  تعال :ه دعاه فقال لهفلما أ�صر  :ا�ة سفیانوفي رو  ،وقد أخرجه عن معناه �غیر دلیل ،ینتوأنكره ابن ال
 .أنه
 مقدم: رجٌل واحد.ال

 ،المرجل �فتح ال �ا تعال :إذا أمرت تقول منه ،االلتفاف :قال الجوهري: التعالي :وقال العیني ،رجٌل واحد
  .يتعالَ  :وللمرأة 

 تعاال تفاعال من علوُت. وقال ابن قتیبة:
إلینا  تعال �عني ؛ونقله ابن الملقن عنه وقال: عاِل إلینا ،بناء �ذا في عمدة القاريءه عاِل ال: أصلءوقال الفرا

 .ار عندهم �منزلة هلمَّ صإن العرب لكثرة استعمالهم إ�اه  ثم ،وهو من العلو
  .وأقبل حتى استجازوا أن �قول الرجُل وهو فوق شرفٍ  هلم تعال �معنى
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 المقدم: تعال أنزل. =

 صلها الصعود.و�نما أ ،أي اهبط تعال
نسبة الملقن: فیه الابن قال  ،هذه صفیة :وفي روا�ة سفیان ،تقدمت ترجمتها »إنما هي صفیة بنت حیي«قوله: 

-لنبيعر�ف و�یان الواقع �ما قال او�نما هو انتساب ت ،لیس المقصود �ه انتساب شرف هألن ؛إلى األب الكافر
هللا �ا  بحانفقال: س »بن عبد المطلباأنا  ،ال �ذب النبيُّ أنا  ،د المطلبعبابن أنا «: -علیه الصالة والسالم

 .رسول هللا
 ال ینبغي ا �ماه متهمً أو ننزه هللا تعالى عن أن �كون رسول ،؛ أي أنزه هللاةكرماني: إما قال سبحان هللا حقیققال ال

ا�ة عن أو �ن ،ا �ما ال ینبغيه هللا تعالى عن أن �كون رسوله متهمً �عني تلفظ �قول سبحان هللا أي أنزّ إما حقیقة؛ 
ق ن طر�م قال ابن حجر: زاد النسائيُّ  ،و�بر علیهما ،�ثیًرا ما �ستعمل التسبیح للتعجب ،التعجب من هذا القول

و�ذا  ،ومثله في روا�ة ابن المسافر اآلتیة في الخمس ،�بر علیهم ذلك ،ذلك :�شر بن شعیب عن أبیه
 في األدب: بن أبي عتیق عند المصنفاوزاد  ،فیه :ن شیخ البخاري بي الیماعن أ ،خرمن وجٍه آلإلسماعیلي 

 ا� :فقاال :وفي روا�ة هشیم ،فكبر ذلك علیهما :وله من طر�ق عبد األعلى عن معمر ،و�بر علیهما ما قال
 .هل نظن �ك إال خیًرا ،رسول هللا

 :–لمصلى هللا علیه وس-لنبُي قال اف ،أي شق أي عظم وشق علیهما ؛�بر �ضم الباء الموحدةو وقال الكرماني: 
  .»إن الشیطان یبلغ من اإلنسان مبلغ الدم«

ي فتح فالذي لكن الخطأ  ،وهذا في روا�ة موجود ننبه علیه ،دمیبلغ من ابن آ :شرح علیها ابن حجرالنسخة التي 
 یبلغ من ابن آدم مبلغ القدم. :الباري 

  .المقدم: تصحیف
  .ى موجود في طبعة بوالقأنه حت فسال شك أن هذا تصحیف مع األ

 المقدم: بین ید�كم اآلن؟
  !مطبعة بوالق علماء صحح�دم مبلغ القدم مع أن الذي بن آیبلغ من ا ،هي موجودة اآلن ،هي معنا ،نعم

 المقدم: اآلن �ستعرض النسخة.
  .دم مبلغ القدم: إن الشیطان یبلغ من ابن آنعم هذا موجود قوله

 ؟من النسخة نفسها اآلن أنتم تقرؤون المقدم: 
  .من البوالقیة
  .المقدم: نعم

جنة للكن طبعت بوالق والذي �صحح في مطبعة بوالق  ،ستغرب أن یوجد فیها أخطاء�عني الطبعات الثانیة ما �ُ 
من  وقد �كون له أصل ،هو عمل البشرو لكن الكتاب مثل هذا البد أن یوجد فیه ما یوجد  ،من �بار أهل العلم
 أ�ًضا حتى من ابن حجر لیس �معصوم.�كون  وأ ،اخسّ عض النُّ �عض النسخ من �

 .المقدم: نعم
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طا�ع ا بلغ الهموم ،ومهما بلغ الناسخ من الدقة ،المقصود أن مثل هذه األمور البد أن تقع مهما بلغ المؤلف
ن إ«: -مصلى هللا علیه وسل-فقال النبي ،–جل وعال-شا �تاب هللا األنه ال شيء �كمل ح ؛والمصحح والمراجع

  .»دم مجرى الدم�جري من ابن آ« :�عض الروا�ات ،»الشیطان یبلغ من اإلنسان مبلغ الدم
 إلنسانیبلغ من ا .وعدم المفارقة ،وجه الشبة بین طرفي التشبیه شدة االتصالو  ،قال الكرماني: أي �مبلغ الدم

یه خل ففید ،دموالمراد جنس أوالد آ ،وعلیها شرح ابن حجر ،دممن ابن آ :مسافر وابن أبي عتیقالابن في روا�ة 
أدخل فیه فلعرف عممه اإال أن  ،بلفظ المذ�ر } َ�ا َبِني ِإْسَراِئیلَ  { :وقوله ،} َ�ا َبِني َآَدمَ  الرجال والنساء �قوله: {

 .النساء
ر �ّ ذبل قد ی ،وأن النساء شقائق الرجال و�دخلن في خطابهم ،داللة النصوص األخرى أن  أمإن العرف  :هل نقول

-ما قال� ،ساءال من الرجال وال من الن أحد ةد إلى امرأٍة دون مشار�ر ما �عو یذ�ّ  ،ما �عود إلى امرأٍة دون غیرها
ُتِبِه َوَ�اَنْت ِمَن اِت َر�َِّها َو�ُ ِ�َكِلمَ  َقْت الَِّتي َأْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفیِه ِمْن ُروِحَنا َوَصدَّ {  :في مر�م -جل وعال

  .]12[التحر�م:} ِنِتینَ اْلَقا
 .وهي امرأة واحدة

 المقدم: نعم ما قال من القانتات.

: لهوقو  ،ي �ذا في إرشاد السار  ،والمراد �اإلنسان الجنس الرجال والنساء ،�ذا في فتح الباري  ،من القانتات نعم
لكثرة  ؛مجازٌ  :وقیل ،على ذلك ةً تعالى جعل له قو  وأن هللا ،هقول ابن الملقن: قیل هو على ظاهر � ،مجرى الدم

  .نعم ،فكأنه ال �فارق اإلنسان �ما ال �فارقه دمه ،أعوانه ووسوسته
ه ال فكأن ،لكثرة أعوانه ووسوسته ؛مجاز :وقیل ،ك على ذلةً وأن هللا تعالى جعل له قو  ،هظاهر  هو على :قیلو 

لى إفتصل الوسوسُة  ،البدنإنه یلقي وسوسته في مسام لطیفة من  :وقیل ،�فارق اإلنسان �ما ال �فارقه دمه
ان إن الشیط :و�ه في لیسلازعم ابن خ ،سمه لیس من �الم العربله �تاب ا ،و�ه في لیسلاوزعم ابن خ ،القلب

ِهْم َوِمْن  َأْیِدیْن َبْینِ ُثمَّ َآلِتَینَُّهْم مِ { قال تعالى:  ،وعلى أن �أتي العبد من فوقه ،ٌط على الناصیةلیس له تسلّ 
 .ن رحمة هللا تنزل من فوق أل ؛ولم �قل من فوقهم ،] 17[األعراف: ْن َأْ�َماِنِهْم َوَعْن َشَماِئِلِهْم} َخْلِفِهْم َوعَ 

 دم أو من اإلنسان؟الشیطان �جري من ابن آ
 المقدم: النسخة هنا یبلغ فقط.

ن ابن �جري م لكن ماذا عن الجن؟ هو ،في العروق �الدم جري نه �أ�الدم  هو مشبه ،والحكم واحد نعم ،یبلغ نعم
م و�ر�د إضالله ،بس علیهمفیشبه علیهم وُ�ل ،لكن ال �جري �النسبة لمسلم الجن ،و�جري من اإلنسان ،دمآ

 اللفظین لیس فیهما ما یدخل الجن. ألنهم؛ ءو�غوا
 المقدم: الجان.
 أو من ابن آدم. ،نعم من اإلنسان
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 ابن�ه مل بهم عمًال شبیه ما �عملدم أو أنه �عوأنه ال �جري في عروقهم مجرى ال ؟فهل الجن سلموا من وسوسته =

  ..دم لكنآ
   .المقدم: ما یناسب

 نه یر�دن من الجن ال شك أو وأما المسلم ؟دمببني آ الجر�ان مجرى الدم خاص� اكون فی ،عن �یفیته رى لكن ما ید
 وأقسم أنه  ،معه النار ن من یدخلو م دالسوا تكثیر

 المقدم: لیغو�نهم.
  .أو من الجن ،سواٌء �ان من اإلنسیدخل أحٌد الجنة أو �سلم أو یؤمن؛ و�غیظه أن  ،نعم�إغوائهم أجمعین 

  ..المقدم: وطر�قه في ذلك اإلغواء
سته وأما �النسبة لطر�قة وسو  ،اندم واإلنسهذا خاص ببني آفنه �جري مجرى الدم لكن �و  ،الوسوسةو اإلغواء 

 اهلل أعلم بها.فو�غوائه للجان 
م إلى ختا ا نصللى هنالمستمعون الكرام إ اإلخوةأیها  ، إلیكم معالي الشیخ ونفع �ما قلتمالمقدم: أحسن هللا

وفقه -ر الخضی م بن عبد هللاتقدم في ختامها �الشكر الجز�ل لمعالي الشیخ الد�تور عبد الكر�أ ،هذه الحلقة
 منفعنا و��اكو  ،وشكر لكم ،یلتهشكر هللا لفض ،وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء ،عضو هیئة �بار العلماء ،–هللا

 ى محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمعین.وصلى هللا عل ،�ما نسمع و�ما نقول


