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 المقدم: 
 له وصحبهعلى آو  ،بن عبد هللاة والسالم على رسول هللا ُمحمد والصال ،والحمد هلل ،�سم هللا الرحمن الرحیم

دید في جلى لقاء رام إ�كم مستمعینا الكِ وأهًال ومرحًبا  ،فالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته ،أما �عد ،ومن وااله
د هللا ن عبر�م بشرح التجر�د الصر�ح ألحادیث الجامع الصحیح، والذي یتفضل معالي الشیخ الد�تور عبد الك

 سعدني أنوعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء، �شرحه والذي � ،�بار الُعلماءهیئة عضو  -وفقه هللا-الخضیر 
 �كم معالي الشیخ. وسهالً  أرحب �ه في مطلع هذا اللقاء، فأهالً 

 المستمعین. اإلخوةحیاكم هللا و�ارك فیكم وفي 
: - عنهاصلى هللا علیه وسلم ورضي هللا-فیة زوج النبي المقدم: مر الكالم مستمعینا الكرام في حدیث ص

 واخر منه في اعتكافه في المسجد في العشر األ ر و تز  -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا أنها جاءت  :وفیه
غت إذا بل �قلبها حتىمعها  -صلى هللا علیه وسلم-فقام النبي  ،فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب ،رمضان

ل فقا -لمصلى هللا علیه وس-فسلما على رسول هللا  ،مر رجالن من األنصار ةم�اب أم سل�اب المسجد عند 
ا رسول �سبحان هللا  :فقاال »على رسلكما إنما هي صفیة بنت حیي«: -لى هللا علیه وسلمص-لهما النبي 

 ي�نو  ،لدماغ إن الشیطان یبلغ من اإلنسان مبل«: -صلى هللا علیه وسلم-ر علیهما فقال النبي بُ و�َ  ،هللا
 .»خشیت أن �قذف في قلو�كما شیًئا

ا أم ،ینلى آله وأصحا�ه أجمعالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، نبینا محمد وع
 :�عد

ج ري خرَّ فقد انتهینا من شرح الحدیث، و�قي الكالم على مواضع التخر�ج، لهذا الحدیث في الصحیح، اإلمام البخا
 -دیث في سبعة مواضع:الح

ا حدثن :-رحمه هللا-قال  ؟في �تاب االعتكاف، �اب هل �خرج المعتكف لحوائجه إلى �اب المسجد ناه :األول
أن صفیة زوج  -رضي هللا عنهما-أخبرني علي بن الحسین  :أخبرنا شعیب عن الزهري قال :أبو الیمان قال

 ،فهتزوره في اعتكا -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا  نها جاءت إلىأأخبرته  -صلى هللا علیه وسلم -لنبيا
 ا سبق شرحه مفصًال.وذ�ره بتمامه، وسبق ذ�ر مناسبة الحدیث للترجمة، وأ�ًض 

لرحمن عند ابن حبان في روا�ة عبد ا ،أخبرته -صلى هللا علیه وسلم-أن صفیة زوج النبي  :قال ابن حجر: قوله
أخبرني علي بن الحسین أن  :حدثتني صفیة، في حدیث الباب :الحسین قالبن إسحاق عن الزهري عن علي بن 
 عن علي بن الحسین حدثتني صفیة. :صفیة أخبرته، وفي روا�ة ابن حبان

 حسین �أنها حدثته، رد على من زعم أنها ماتت سنة ست وثالثین، أوال�قول ابن حجر: وفي تصر�ح علي بن 
و ر�عین ألد �عد ذلك سنة أإنما وُ  األن علی�  ؛-رضي هللا عنها -أشرنا إلى هذا في ترجمة صفیة ..قبل ذلك ألن

 نحوها، والصحیح أنها ماتت سنة خمسین وقیل �عدها، و�ان علي بن الحسین حین سمع منها صغیًرا.
حدثنا سعید  –رحمه هللا -في �تاب االعتكاف أ�ًضا، في �اب ز�ارة المرأة زوجها �اعتكافه، قال  :الموضع الثاني

رضي هللا -حسین الحدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن  :حدثني اللیث قال :قال بن عفیر
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حدثنا هشام بن  :وحدثني عبد هللا بن محمد قالح أخبرته،  -صلى هللا علیه وسلم-أن صفیة زوج النبي  -عنهما =

وعنده  - علیه وسلمصلى هللا-�ان النبي  :حسین قالالأخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن  :یوسف قال
فخرج  ،، و�ان بیتها في دار أسامة»نصرف معكأال تعجلي حتى « :فقال لصفیة بنت حیي أزواجه فرحن

ثم أجازا، فقال  -صلى هللا علیه وسلم-فلقیه رجالن من األنصار فنظرا إلى النبي  -صلى هللا علیه وسلم -النبي
إن « :قال ،سبحان هللا �ا رسول هللا :فقاال »ا صفیة بنت حیينهإ ،ایتعال« :-صلى هللا علیه وسلم-لهما النبي 

 .»و�ني خشیت أن یلقي في أنفسكما شیًئا ،ملشیطان �جري من اإلنسان مجري الدا
حدهما �اب ز�ارة المرأة زوجها في اعتكافه، ذ�ر فیه حدیث صفیة من وجهین عن الزهري، أ :قال ابن حجر: قوله

 حدثني اللیث :حدثنا سعید بن عفیر قال :ألنه قال ؛ن مسافر وهي موصولةمن طر�ق عبد الرحمن بن خالد ب
أن صفیة زوج النبي  -رضي هللا عنهما-حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسین  :قال
بن  وحدثني عبد هللاح  :ألنه قال ؛طر�ق هشام بن یوسف ى خر أخبرته هذا موصول، واأل -صلى هللا علیه وسلم-
 صلى هللا علیه-حسین �ان النبي الحدثنا هشام بن یوسف وأخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن  :حمد قالم

 واألخرى طر�ق عن معمر وهي مرسلة، واألولى موصولة. :ألنه قال ..، لماذا قال-وسلم
رته، یة أخبحسین في الموضعین، و�صرح �أن صفیة أخبرته، في األول صرح �أن صفالهو من حدیث علي بن 
ن بحدثنا سعید  ..حدثنا إسماعیل بن عبد هللا :ألنه قال في الموضع األول ؛القصة ىوفي الموضع الثاني حك

رضي هللا -حسین الحدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن  :حدثني اللیث قال :عفیر قال
 .أخبرته، فهو یروي القصة عن صاحبتها التي حصلت لها -صلى هللا علیه وسلم-أن صفیة زوج النبي  -عنهما

ر نا معمأخبر  :حدثنا هشام بن یوسف قال :حدثني عبد هللا بن محمد قال :الوجه الثاني قالفي الطر�ق الثاني أو 
 في المسجد وعنده أزواجه، وفي الطر�ق -صلى هللا علیه وسلم-�ان النبي  :حسینالعن الزهري عن علي بن 

، فهو القصة من تلقاء نفسه، ال عن صاحبتها ىألنه حك ؛بن حجر �أنها مرسلةاافظ ي حكم علیها الحالثاني الت
 �حكي قصة لم �شهدها، ولم یدر�ها فهي مرسلة.

وهي  ،مسافربن ما من طر�ق عبد الرحمن بن خالد ذ�ر فیه حدیث صفیة من وجهین عن الزهري، أحده :قال
حسین في الن علي بن إ :وهي مرسلة، قد �قول قائل ،سف عن معمرموصولة، واألخرى من طر�ق هشام بن یو 

 الموضعین تا�ع یروي عن صحابیة.
سطة، بدون والكنه في الموضع األول صرح �أنها أخبرته، روا�ة ابن حبان حدثته، هذا یدل على أنه سمعه منها 

في المسجد وعنده  -سلمصلى هللا علیه و -حسین �ان النبي الالقصة عن علي بن  ىفي الموضع الثاني حك
وهي  ،واألخرى من طر�ق هشام بن یوسف عن معمر :أزواجه، فهو �حكي قصة لم �شهدها، ولذا قال الحافظ

 مرسلة، وساقه هنا على لفظ معمر.
ظ لى لفوساقه هنا ع :الحدیث عن اثنین، فاللفظ لآلخر منهما، قال ى أنه إذا رو  :عند اإلمام البخاري  والقاعدة

 اختار لفظ معمر وقد ورد ذ�ره في الطر�ق المرسلة؟ معمر، لماذا 
 المقدم: ألنه األخیر.
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ه، ثابت عندموصولة، على �ل حال الخبر اللكن ما هي مبرر إلى أن �قدم المرسلة على  ،هذه قاعدة عنده ،ال
قرر اختار اللفظ األول أو اللفظ الثاني �ما هنا، و  ثقات �سند متصل، فسواءً  ته�طر�ق صحیح متصل، روا

 ر منهما.بن حجر حیث �خرج الحدیث عن اثنین، فاللفظ لآلخِ االحافظ 
 اطا�قً مووجد اللفظ الموجود هنا  ،لكن هل ابن حجر هنا لما قرر أن البخاري ساقه على لفظ معمر تتبع األلفاظ

 ؟شىأو أنه اعتمد القاعدة وم ،خرى ین في الروا�ة األللفظ معمر �ما بُ 
ا�قه طال إذا و�نما هي أغلبیة، ولذا ال �جزم �أنه لفظ معمر إ ،ألنها لیست �لیة ؛قاعدةالحافظ ال �مكن أن �عتمد 

ل في وأن هذا لفظه، وأعاده �اإلسناد المذ�ور هنا من طر�ق ابن مسافر، الطر�ق األول الموصو  ،بروا�ة أخرى 
 فرض الخمس على لفظه.

 بن حجرار �االستقراء عند ثنین، فاللفظ �ما تقر على لفظ ابن مسافر، اإلمام البخاري حینما یروي الحدیث عن ا
، حدثنا مسلم یبین بدقة صاحب اللفظ ؟الثاني أولفظ األول العتمد هل �، مسلم ما طر�قته؟ األخیر منهملاللفظ 

 .نظر حتى �االستقراء ینظر صنیعه وطر�قته ال، هو یبینفالن وفالن وفالن واللفظ لفالن، ما �جمل أو یُ 
 لروا�ةافي أنفسكما هو مثل قوله في  :وهي مثلها، قوله ،في قلو�كما :والروا�ة التي معنا ،اقوله: في أنفسكم

حر�م: [التا} وُ�ُكمَ {َفَقْد َصَغْت ُقلُ : �ثیر مسموع، �قوله تعالى ىكما، و�ضافة لفظ الجمع إلى المثنفي قلو� :األخرى 
ع إلى فة الجمقل، بینما إضافیه ثِ  ىلمثن ىضافة مثنألن إ ؛قال قلباكماوفي اآل�ة اثنتان، ما  ،�عني هما اثنان ]4

 یؤدي الغرض، وهو أخف. ىمثن
 .]4تحر�م: [ال{َفَقْد َصَغْت ُقُلوُ�ُكَما}  :�ثیر مسموع، �قوله تعالى ىلمثنإلى ا قال: و�ضافة لفظ الجمع

حدثنا  :-رحمه هللا-قال  ؟في �اب هل یدرأ المعتكف عن نفسه افي �تاب االعتكاف أ�ًض  :الموضع الثالث
 -أخبرني أخي عن سلیمان عن محمد بن أبي عتیق عن الزهري عن علي بن حسین :إسماعیل بن عبد هللا قال

 سمعت الزهري  :حدثنا ابن سفیان قال :وحدثنا علي بن عبد هللا قال ح ،أن صفیة أخبرته -رضي هللا عنهما
فلما  ،وهو معتكف -ى هللا علیه وسلمصل-أتت النبي  -رضي هللا عنها -�خبر عن علي بن حسین أن صفیة

 :، ور�ما قال سفیان»هي صفیة تعالَ « :فلما أ�صره دعاه فقال ،رجعت مشي معها، فأ�صره رجل من األنصار
 ؟الً ال لیإوهل هو  :قال ؟أتته لیالً  :، قلت لسفیان»الدم ى هذه صفیة، فإن الشیطان �جري من ابن آدم مجر « 

ذه هعلى أنه رجل، والروا�ات السا�قة والالحقة رجالن، وتقدم الجمع بین  هنا الروا�ة التي فیها التنصیص
 هوجَّ  -علیه الصالة والسالم-وأن النبي  ،وأن الرجل المنصوص علیه هنا هو األصل، والثاني تبع له ،الروا�ات

 و�اعتبار الحقیقة أنهما اثنان، جاء الحدیث في أكثر طرقه على هذا. ،إلیه الكالم، فصح إفراده
نا الى ینفعرك وتعالحلقة، نسأل هللا تبا في حد معالي الشیخ، حیث ال وقت �اقٍ المقدم: ولعلنا نقف عند هذا ال

لشكر لحلقة �اهذه ا ن الكرام نتقدم في ختاموالمستمع اإلخوةجواد �ر�م، أیها  إنه ،ا �ما سمعنا و�ما قلناجمیعً 
، وعضو لعلماءعضو هیئة �بار ا -وفقه هللا- الخضیر الجز�ل لمعالي الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا

م كوالسالم علی خیر، علىخیر و �لقاكم �إذن هللا تعالى وأنتم لكم، ونو له  هللا شكراللجنة الدائمة لإلفتاء، 
  ورحمة هللا و�ر�اته.


