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 المقدم: 
وصحبه  لى آلهوع ،بن عبد هللاة والسالم على رسول هللا ُمحمد والصال ،الحمد هلل ،�سم هللا الرحمن الرحیم

ى هذا ِكرام إلون الوأهًال ومرحًبا �كم أیها المستمع ،و�ر�اته ة هللافالسالم علیكم ورحم ،أما �عد ،الهومن وا
هذا  مطلع فيب اللقاء الجدید في برنامجكم التجر�د الصر�ح ألحادیث الجامع الصحیح، حیث �سعدني أن أرحّ 

وعضو  ،ُعلماء�بار الهیئة عضو  -وفقه هللا-اللقاء �معالي الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر 
 الشیخ. معاليومرحًبا �كم  اللجنة الدائمة لإلفتاء، فأهالً 
 المستمعین. اإلخوةحیاكم هللا و�ارك فیكم وفي 

 .وفیكم حفظكم هللالمقدم: 
نها عفیه و : -صلى هللا علیه وسلم ورضي عنها -الكرام في حدیث صفیة زوج النبي اعینال یزال الكالم مستم

 ن رمضانه في اعتكافه في المسجد في العشر األواخر مر تز  -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا أنها جاءت 
اب لغت �حتى إذا ب ،�قلبها -صلى هللا علیه وسلم معها-فقام النبي  ،فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب

هما قال لف -صلى هللا علیه وسلم-فسلما على رسول هللا  ،مر رجالن من األنصار ةم سلمالمسجد عند �اب أ
 سول هللاسبحان هللا �ا ر  :فقاال »يإنما هي صفیة بنت حی ،على رسلكما« :-صلى هللا علیه وسلم-النبي 

یت �ني خشو  ،بلغ من اإلنسان مبلغ الدمإن الشیطان ی« :-صلى هللا علیه وسلم-فقال النبي  ،و�بر علیهما
 .»أن �قذف في قلو�كما شیًئا

ا أم ،ینالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمع
 ،،�عد

في  يل الخطابو�ني خشیت أن �قذف في قلو�كما شیًئا، �قو  :فقد �قي من شرح الحدیث الجملة األخیرة، في قوله
لیه عصلى هللا -هذا الحدیث أن النبي  ىأنه قال في معن -رحمه هللا–شافعي بلغني عن ال :شرحه أعالم الحدیث

، زوجته اوأنه ،الكفر، لو ظنا �ه ظن التهمة، فبادر إلى إعالمهما �مكانها، �عني منه اخاف علیهم -وسلم
 ان فیه هذا أو معناه.هلكی افوسهما أمرً �قذف الشیطان في ن نصیحة لهما في حق الدین، قبل أن

 ،یًئاشوقال ابن الملقن: ظن السوء �األنبیاء �فر �اإلجماع، وقال ابن حجر: و�ني خشیت أن �قذف في قلو�كما 
حمد د، وأداو  وعند مسلم وأبي ،شیًئا، �عني على الشك :ا أو قالءً سو  :�ة ابن مسافر، وفي روا�ة معمركذا في روا

 .امعجمة وراء بدل سوءً �ا ر� ش :من حدیث معمر
لیه صلى هللا ع-، والمحصل من هذه الروا�ات، أن النبي »إني خشیت أن یدخل علیكما شیًئا« :وفي روا�ة هشیم

ما هو �ادر من شفقته علیهما، � -علیه الصالة والسالم-لم ینسبهما إلى أنهما �ظنان �ه سوًءا، النبي  -وسلم
ذف ئال �قلمین الذي ال خیر إال دل األمة علیه، وال شر إال حذرها منه، �ادر وف الرحیم �أمته، الناصح األؤ الر 

 .»و�ني خشیت«احتمال، 
 لم ینسبهما إلى أنهما �ظنان �ه -صلى هللا علیه وسلم-قال ابن حجر: والمحصل من هذه الروا�ات، أن النبي 

ألنهما غیر  ؛هما الشیطان ذلكلما تقرر عنده من صدق إ�مانهما، ولكن خشي علیهما أن یوسوس ل ؛اسوءً 
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حسًما للمادة، وتعلیًما لمن �عدهما إذا وقع له  ؛إلى إعالمهما ادرمعصومین، فقد �فضي بهما ذلك إلى الهالك، فب =

 مثل ذلك.
 �طائل، �هللا الموفق. فیة هذا، واستبعد وقوعه، ولم �أتِ �قول ابن حجر: وغفل البزار فطعن في حدیث ص

ا علیهم ىقلو�هما، فال �خشوقد وقر اإل�مان في  ،یث صفیة لماذا؟ ألنهما صحابیانغفل البزار فطعن في حد
ان ألن هذین الصحابیین ممن وقر اإل�م ؛مثل هذا، فطعن في الحدیث، �عني في متنه، �اعتبار أن متنه منكر

 .ًئافي قلبه، فال یتوقع أن الشیطان �قذف في قلو�هما شی
 بتعقّ  ي�طائل، �عني ما جاء �علة مقنعة، العین ، واستبعد وقوعه ولم �أتِ صفیة هذاغفل البزار فطعن في حدیث 

ل ، و�ل من ذب عن رسو -صلى هللا علیه وسلم-ألنه ذب عن رسول هللا  ؛�طائل �یف لم �أتِ  :قولهابن حجر �
 ؟اوجیهً  لیس أموجیه  يأینكر علیه؟ �الم العین -صلى هللا علیه وسلم-هللا 

على  بن حجراولكن إنكار  ،-صلى هللا علیه وسلم-كار ابن حجر على ما قاله النبي المقدم: وجیه لو �ان إن
 البزار �ونه.

 -سلمو صلى هللا علیه -النبي ، فكیف �قال لمن ذب عن -علیه الصالة والسالم-عن النبي  ن البزار ذبَّ إ�قول 
 �طائل. لم �أتِ 

ر ه وقَّ ا �أنالبزار هن ،-صلى هللا علیه وسلم- وما ذب عن النبي ،المقدم: لكنه هو ذب عن صحا�ة رسول هللا
 الصحا�ة أن �كونوا ممن �قع في قلو�هم مثل هذا.

-رسول هللا ، و�ل من ذب عن -صلى هللا علیه وسلم-ألنه ذب عن رسول هللا  ؛�طائل �أتِ  �یف لم :�قول
الة علیه الص-ر أن النبي نكر علیه، �عني البزار لما طعن في الحدیث نعم، �اعتبایُ أ -صلى هللا علیه وسلم

ذا من ا هأبدً  ؟همافي �المه ما یدل على اتهام -علیه الصالة والسالم-اتهمهما نعم، لكن هل النبي  -والسالم
 �معصومین. واط على بني آدم، ولیستمام النصح، سبقهما لئال �سبق الشیطان، والشیطان مسلّ 

نكر و�یف ی :، وأنا أتعقب العیني أقول-یرد على ابن حجر-�طائل  �یف لم �أتِ  :ما أقول، العیني �قولاسمع 
اآلن الحدیث مخرج في البخاري، فإذا  ؟الصحیح ابجنى ، وحم-صلى هللا علیه وسلم-على من ذب عن سنته 

، لبخاري ما ثبت في صحیح ا سلمنا �طعن البزار معناه أننا طعنا في السنة، في صمیم السنة التي أصحها وأقواها
یه الصالة عل- ىة، والذب عن السنة عن سنة المصطف، ابن حجر یذب عن السنىمن �اب أول هنما دو �عني ف
 .-علیه الصالة والسالم- نفسه ىذب عن المصطف -والسالم

الصحیح من أن �طعن في  بجنا ى، وحم-صلى هللا علیه وسلم-سنته  نكر على من ذب عنو�یف یُ  :أقول
قد  هذه األخبار :وفي التلو�ح فإن قال قائل :ثم قال العیني ؟ائلدیث خرجه البخاري، بدون مبرر و�دون طح

 رواها قوم ثقات، ونقلها أهل العلم �األخبار.
 ؟رعن �مجرد وهم سبق إلى ذهن البزافكیف �ط ،البخاري الحدیث من طر�قهم أثبات نعم ى كل الرواة الذین رو 
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ة التي العل :هلثقات، ونقلها أهل العلم �األخبار، قیل هذه األخبار قد رواها قوم  :وفي التلو�ح فإن قال قائل :قال
ان ، و�ن �-صلى هللا علیه وسلم-ها ال خفاء بها، و�جب على �ل مسلم القول بها، والذب عن رسول هللا ابین
 ن لها ثقات فال �عرون عن الخطأ والنسیان والغلط.و او الر 

لط، ان والغن لها ثقات فال �عرون عن الخطأ والنسیاوو و�ن �ان الر  :ألنه قال ؛في الخبراآلن العیني یبرر الطعن 
نه غیر محفوظ، �ل هذا ألنه هجم على أذهانهم أن إ :قال وقال أبو الشیخ عند ذ�ر هذا الحدیث و�وب له

ؤ�د نما فیه ما ی�و على ذلك، اتهم هذین الرجلین، لكن ما في الحدیث ما یدل  -علیه الصالة والسالم -النبي
ا، ئً على أمته، خشیة من أن �سبق الشیطان إلى قلو�هما فیقذف فیهما شی -ه الصالة والسالمعلی-شفقة النبي 

 وهما غیر معصومین.
ا یره ر�مغلو �ان  ،»إني خشیت«الصر�ح هنا  -صلى هللا علیه وسلم-المقدم: والدلیل على ذلك قول الرسول 

 وقع في قلبي أنكما اتهمتم أو شيء من هذا. :قال
-�ما تقدم ولیس فیه ما �خدش في جنا�ه الشر�ف  هحفوظ، بل من غا�ة الصحة، وتوجیهالحدیث م :أقول

في  أن �قذف الشیطانمن  -صلى هللا علیه وسلم-، بل هذا من شفقته ورأفته �أمته -صلوات هللا وسالمه علیه
 ما تحتاج إلى مثل هذا االستدراك. ،لة واضحةأا لهالكهم، والمسقلو�هم ما �كون سببً 

�ه عنه، و�نما اختلفوا في المعتكف یدخل  ىروج المعتكف فیما ال غنن �طال: ال خالف في جواز خقال اب
ه ال وي عن ابن عمر والنخعي وعطاء أنلحاجته تحت سقف، فأجاز ذلك الزهري ومالك وأبو حنیفة والشافعي، ورُ 

 یدخل تحت سقف.
 ه فیه،المسجد، �طل اعتكافه إال أن �كون ممر  غیر اإن دخل بیتً  :وهو قول إسحاق، وقال الثوري والحسن بن حي

 ،كف حاجةال �أتي المعت :قال مالك في الموطأفوا في اشتغاله �األمور المباحة، �عني محتاج إلیه، و�ذلك اختلف
 عته.وال �أس أن �أمر أهله ببیع ماله وصالح ضی ،ا علیها، وال �شتغل بتجارةوال �عین أحدً  ،وال �خرج لها

 ن هذهمغ قلبه ر لكن ال یباشر، وال �أس أن �أمر أهله ببیع ماله وصالح ضیعته، مع أنه لو فرَّ ال �أس أن �أم
 االعتكاف. لكان أقرب إلى تحقیق الهدف مناألمور، 

اعة، تحدث معها س -صلى هللا علیه وسلم-له أن یتحدث، والحدیث دلیله أن النبي  :وقال أبو حنیفة والشافعي
از جلة خالفیة، �عني إذا أاء على جواز ذلك �المسجد، والمسي في المسجد، هذا بنله أن یتحدث و�بیع و�شتر 

 فهو مثل الحدیث العادي. اكان من المباح للمعتكف ولغیره، مادام مباحً 
 ال ،له :عندهما وله أن یتحدث و�بیع و�شتري في المسجد، و�تشاغل �ما ال �أثم فیه ولیس علیه صمت، قولهم

مع أن تر�ه هو  ،ال یؤثر في اعتكافهفلك، أو �شرع له ذلك، لكن لو حصل عندهم �عني أنه �ستحب له ذ
وب ألن هذه األمور تشتت القلب، والمطل ؛و�ه یتحقق الهدف من اعتكاف واجتماع القلب ،األصل، وهو األكمل

شرع  في هذه الخلوة وفي هذه المجاورة وهذا االعتكاف أن �جتمع القلب على تحقیق الهدف الذي من أجله
 من أجل الصالة والذ�ر والتالوة. ،االعتكاف
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لى لو اتصل ع :�كفیه، �عني مثال اله عنه من طعامه إذا لم �كن له م ىال �شتري إال ما ال غن :وقال مالك =

 �كفیه �جوز له ذلك. نم، ما فیه إشكال إذا لم �كن له ممطعم یوصل له سحوره نع
ا ا �ممیعً جنفعنا الشیخ، نسأل هللا تعالى تبارك وتعالى أن ی عاليمكم، ونفع �ما قلتم المقدم: أحسن هللا إلی

ختامه  فيدم تقنإلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة مستمعینا الكرام، و�ها نختم الحدیث،  ،نسمع و�ما نقول
ة و هیئعض -وفقه هللا-بهذه الحلقة �الشكر الجز�ل لمعالي الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر 

�إذن  اء مقبل،في لق الكرام، ونلقاكم امستمعینا له لكم أنتم ، وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء، شكرً كبار العلماء
  هللا تعالى، والسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.


