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 المقدم: 
آله  وعلى ،بن عبد هللاوالسالم على خیر خلق هللا ُمحمد والصالة  ،هلل والحمد ،�سم هللا الرحمن الرحیم

اء جدید م إلى لقلِكراوأهًال ومرحًبا �كم مستمعینا ا ،فالسالم علیكم ورحمته و�ر�اته ،أما �عد ،وصحبه ومن وااله
 -خضیر الهللا معالي الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبدلالصر�ح ألحادیث الجامع الصحیح،  في شرح التجر�د

مطلع  في ه� وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء، والذي �سعدني أن أرحب ،�بار الُعلماء هیئة عضو -وفقه هللا
 �كم فضیلة الشیخ. وسهالً  هذا اللقاء، فأهالً 

 المستمعین. اإلخوةحیاكم هللا و�ارك فیكم وفي 
 هللاورضي  ،صلى هللا علیه وسلم- المقدم: الكالم موصول في حدیث صفیة مستمعینا الكرام زوج النبي

عشر ه في اعتكافه في المسجد في الر و تز  -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا أنها جاءت : وفیه -عنها
 ،ا�قلبه معها -صلى هللا علیه وسلم-فقام النبي  ،فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب ،األواخر من رمضان

 هللاصلى -فسلما على رسول هللا  ،مر رجالن من األنصار ةبلغت �اب المسجد عند �اب أم سلم حتى إذا
 :االفق »إنما هي صفیة بنت حیي ،على رسلكما« :-لى هللا علیه وسلمص-فقال لهما النبي  -علیه وسلم

 اإلنسان بلغ منإن الشیطان ی«: -صلى هللا علیه وسلم-فقال النبي  ،ر علیهمابُ و�َ  ،سبحان هللا �ا رسول هللا
 .»خشیت أن �قذف في قلو�كما شیًئا ينو� ،مبلغ الدم

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

تكف في الحدیث من الفوائد جواز اشتغال المع :فمازال الحدیث عن فوائد وأحكام حدیث صفیة، فیقول ابن حجر
ان �ي إذا والحدیث مع غیره، و��احة خلوة المعتكف �الزوجة، �عن ،والقیام معه ،ن تشییع زائر�األمور المباحة م

إال  بها، وال �خلو ،ا �ذلك، و�ال إذا �ان ال �أمن وال �صبر عنها مثل هذا یبتعد عنهاوهي أ�ًض  ،�أمن على نفسه
 وأأن �قطعها  هل له ،عبادةفي  متطوع في ذلك، على الخالف فیمن دخلوهو  ،إذا أراد نقض االعتكاف و�خرج

 وقد تقدم تفصیله. ؟االستمرار بها یلزمه
م فع عنهما ید على أمته، و�رشادهم إلى -صلى هللا علیه وسلم-ا بیان شفقته ف، فیه أ�ًض وز�ارة المرأة للمعتكِ 

ظن التعرض لالتحرز من التعرض لسوء الظن، واالحتفاظ من �ید الشیطان واالعتذار، التحرز من  اإلثم، وفیه
 .-علیه الصالة والسالم-ألنه اعتذر لهما  ؛وء واالحتفاظ من �ید الشیطان واالعتذارالسَّ 

�جوز  فال ،�ه ىقتدد في حق العلماء، ومن �ُ وهذا متأكّ  :ا قال ابن دقیق العیدكما سبق في �الم ابن الملقن قر�بً 
 م.�علمه ألن ذلك سبب إلى إ�طال االنتفاع ؛صخلَ ب سوء الظن بهم، و�ن �ان لهم فیه مَ جو ی لهم أن �فعلوا فعالً 

ومن  ن �ه،فال ینتفعو  ،نفسه و�قع في مواقع ال تلیق �ه، تجعل العامة یزهدون �ه و�علمه ذلالعالم الذي یبت ،منع
ما  حتى ،ةللتهم انفیً  ؛اینبغي للحاكم أن یبین للمحكوم علیه وجه الحكم، إذا �ان خافیً  :ثم قال �عض العلماء

ذا لحكم إان له وجه ، إذا بیَّ اوجورً  اظلمً  المحكوم علیه و�تحدث �المجالس أن القاضي فعل وترك وحكم عليّ �خرج 
 ن له.یِّ �عض العوام ال �ستوعب ولو بُ  كنول ،كان �ستوعب
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، ةمللته انفیً  ؛اینبغي للحاكم أن یبین للمحكوم علیه وجه الحكم، إذا �ان خافیً  :على �ل حال قال �عض العلماء =

، من هنا �قول ابن حجر: ومن هنا �ظهر خطأ من یتظاهر �مظاهر السوء، و�عتذر �أنه �جرب بذلك على نفسهو 
 �هللا أعلم. ،وقد عظم البالء بهذا الصنف
 ؤه مظهر سوء، �جرئ علیه من ال �جر مظهر  السیئألن  ؛؟ یتظاهر �مظاهر السوءكیف �جرب بذلك على نفسه

ء إنما یتظاهر �مظهر السو  :ر و�علة أو �أخرى، أو لهدف أو آلخر �قولعلى األخیار، فقد �كون من األخیا
 لیختبر �عض الناس أو �ختبر �ذا، ثم �عد ذلك �قع، ثم ال �ستطیع أن یتخلص، نعم من خطوات الشیطان.

 و�عتذر �أنه �جرب بذلك على نفسه، وقد عظم البالء ،من هنا �ظهر خطأ من یتظاهر �مظاهر السوءو  :�قول
 المرأة  خروج جوازیه إلیهن، وف -صلى هللا علیه وسلم-�هللا أعلم، وفیه إضافة بیوت أزواج النبي  ،لصنفبهذا ا

أمن  ا معًض الحاجة إلى ذلك فاألصل القرار في البیوت، وأ� اجة وأمن الفتنة، لكن إذا لم تدعُ �عني مع الح لیالً 
 الفتنة، أما إذا وجد احتمال للفتنة فال �جوز الخروج �حال.

ي فذ�ره �ما من اء وللحی ،لتعظیم األمر وتهو�له ؛سبحان هللا عند التعجب، وقد وقعت في الحدیث وفیه قول
 ،ماءرأت الهي نعم إذا  :الرجل في منامه، قال ى ما یر  ى لما ذ�رت أن المرأة تر  !حان هللاسب :حدیث أم سلیم

 ن هللاسبحا :، قالت أم سلیم-لصالة والسالمعلیه ا-نعم، �عني لما ذ�ر عنده  ؟تحتلم المرأة  لوه ،سبحان هللا
 متعجبة.

 اسیرً � اواستدل �ه ألبي یوسف �محمد في جواز تمادي المعتكف، إذا خرج من مكان اعتكافه لحاجته، وأقام زمنً 
 ا عن الحاجة، ما لم �ستغرق أكثر الیوم.زائدً 

عضهم ��ین المسجد فاصل زائد، وقد حد ألنه لم یثبت أن منزل صفیة �ان بینه و  ؛قال ابن حجر: وال داللة فیه
ا الیسیر بنصف یوم، ولیس في الخبر ما یدل علیه، استدل �ه ألبي یوسف �محمد في جواز تمادي المعتكف إذ

 �ستغرق  �یف زمن �سیر ة ما لم �ستغرق أكثر الیوم،عن الحاجا �سیرً  اخرج من مكان اعتكافه لحاجته وأقام زمنً 
عضهم �ألنه لم یثبت أن منزل صفیة �ان بینه و�ین المسجد فاصل زائد، وقد حد  ؛وال داللة فیه أكثر الیوم؟!

 �هللا أعلم. ،ولیس في الخبر ما یدل علیه ،الیسیر بنصف یوم
ف لیس مذهب أبي یوس :ألنه نسبه ألبي یوسف �محمد، العیني �قول ؛ب ابن حجر في هذا الكالمالعیني تعقَّ 

ل ألن في القلی ؛بنصف یوم، و�نما مذهبهما أنه إذا خرج أكثر النهار �فسد اعتكافه �محمد في حد الیسیر
ثم  ،من أصحابنا، ما هو لیس مذهبه ن حجر والعجب أنهم ینقلون عن أحدٍ ضرورة، والعجب أنهم ینقلون �عني اب

وم، مستدلین كر أنهما حدا الیسیر بنصف یففي أي �تاب من �تب أصحابنا ذُ  ،یردون علیه �ما ال وجه له
 �الحدیث المذ�ور.

 .ى حنفي وأدر  ى المقدم: هو أدر 
أئمة المذاهب ما ال یوجد في العیني أنه نسب ألحمد ولغیره من بال شك، لكن ألم �قع من  ى در هو حنفي وأ

ررنا أن المذاهب ال تؤخذ إال من �تب أصحابها، وال �عني هذا عدم الثقة بنقل �في مناسبات و كتبهم، ولذا نقول 
ل العلم، األصل فیهم الثقة، لكن قد ینقل ابن حجر مذهب أحمد و�نسبه ألحمد على أنه المذهب وهو روا�ة أه
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مرجوحة �المذهب، وقد ینسب ألبي حنیفة أو ألبي یوسف، وقد ینسب العیني لمالك أو ألحمد أو للشافعي ما ال 
هم یرون أن مثل هذا القول جاري على على أن قد یتداولون النقل، بناءً فیوجد في �تبهم، �عني معتمد و�ال 

 قواعدهم، مما ال یوجد في �تبهم.
ب ل األقوال إال من �تنقَ على �ل حال طالب العلم علیه أن یتحرى و�تثبت، یتحرى الدقة في نقله، وال تُ 

 أصحابها.
 ؟ �قول العیني: وفیه جواز التسلیم على رجل معه امرأة، �خالف ما �قوله �عض األغبیاء، �یف

 مقدم: هذا من �الم من؟ال
 الرجل ىتسلم عل أن ألن السنة ؛أة، �خالف ما �قوله �عض األغبیاءفیه جواز التسلیم على رجل معه امر  العیني،
السالم �أمر  وفیه ،سلم على المرأة، خشیة الفتنة، اآلن عندنا رجل وامرأة ، هذا ما فیه إشكال، لكن ال �ُ یهو�رد عل

درأ و  ،على اإل�احة مالحظر مقد :ى رجل معه امرأته، قاللذي منع من التسلیم علوحض وفیه منع، فهذا الغبي ا
 ال �مكن أن ي!ا والزوج موجود �حضرت، وأي مفسدة على السالم علیهما معً على جلب المصالح المفاسد مقدم

ا قع أنهیوجد مثل هذه التهمة إال في قلب رجل مر�ض القلب، لیسمع صوتها إذا ردت أو شيء من هذا، أو یتو 
 ترد.

ن ءة القرآقرا -معتكفال�عني  -ولهقراءة القرآن، والحدیث والعلم والتدر�س،  -�عني المعتكف -وله :و�قول العیني
 لى وجهوالحدیث والعلم والتدر�س و�تا�ة أمور الدین وسماع العلم، وعرفنا آراء األئمة في هذا، وقول مالك ع

 الخصوص.
ص صالشافعي في األم والجامع والكبیر: ال �أس أن �قص في المسجد، القُ قال ا :وقال أبو الطیب في المجرد

ألن القصص وعظ وتذ�یر، وقال  ؛�أن �قص في المسجد �قصد �ه الوعظ، ،الوعاظ، والقصص هو الوعظ
وجدال  ما قاله الشافعي محمول على األحادیث المشهورة والمغازي والرقائق، مما لیس فیه موضع �الم، :النووي 
 رد السیما ما یتعلق بدراسة العقائد على طر�قة المتكلمین وغیرهم.و وأخذ 

 �الم، ما قاله الشافعي محمول على األحادیث المشهورة والمغازي والرقائق، مما لیس فیه موضع :المقصود �قول
ذا �له  ى ر جتهم أن �عض األنبیاء ار�خ وقصص األنبیاء وحكا�وایذ�ره أهل الت ما الوما ال تحتمله عقول العوام، و 

، من فتنة ونحوه، فإن �ل هذا �منع منه، هذا یذ�ره القصاص �كثرة، وهي موجودة في �ثیر من �تب التفسیر
 تعرض له.على اإلسرائیلیات، مثل هذا ال یُ  ااعتمادً 

من  ما فیهمنزه �تب التفسیر نزه منه �تب التفسیر، السیما ما فیه طعن في األنبیاء، �جب أن تُ ومما ینبغي أن تُ 
 �اها.ص األنبیاء، أو إنزالهم عن منزلتهم الرفیعة التي أنزلهم هللا إالقصص التي تشتمل على شيء من تنقُّ 
 المقدم: لكن العظة �عمومها لو حدثت.

 .-جل وعال -على أن العلم خیر ما یتقرب �ه هلل ما فیها إشكال بناءً 
التي و العامة  ادیثحماضیة إذا �ان البدیل هو األالا المقدم: السیما إذا �ان البدیل مثل ما أسلفتم في حلقة ر�م

 .النوم.أو ال طائل منها 
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تاب �، لكن لو استصحب المعتكف معه مع وال مقارنة بال شك ما أشبه ذلك، العلم أفضلو  القیل والقال والنوم =

القلوب  �عض �تب الرقائق التي تعینه على حضور قلبه، و�عض الكتب التي تعالج أمراض -جل وعال-هللا 
و�ه یتحقق الهدف من  ،شك أنها تعینه على حضور قلبه كبعض �تب ابن القیم وابن رجب وما أشبه ذلك، ال

 رع االعتكاف من أجله من قراءة وذ�ر وصالة.ن على حساب ما شُ و االعتكاف، وال �ك
إنه  ،رضاه ا فیهاهم على منا و��دلوأن ی ،مهتكافن اعیأن یتقبل من المعتكف -عز وجل-هللا المقدم: نسأل 

لشیخ امعالي لالكرام، نتقدم في ختامها �الشكر الجز�ل  نصل إلى ختام هذه الحلقة مستمعيم، بهذا �جواد �ر 
، لإلفتاء لدائمةاعضو هیئة �بار العلماء، وعضو اللجنة  -وفقه هللا-الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر 

 ته. و�ر�امة هللاتعالى وأنتم �خیر وعلى خیر، والسالم علیكم ورح ونلقاكم �إذن هللا ،شكر هللا لفضیلته ولكم


