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بن عبد هللا وعلى آله ة والسالم على رسول هللا ُمحمد والصال ،الحمد هلل ،المقدم: �سم هللا الرحمن الرحیم
الِكرام إلى لقاٍء  اُمستمعینوأهًال ومرحًبا �كم  ، و�ر�اتهفالسالم علیكم ورحمة هللا ،أما �عد ،وصحِبِه ومن وااله

د الكر�م بن والذي �شرُحُه فضیلة الشیخ الد�تور عب ،جدید في شرح التجر�د الصر�ح ألحادیث الجامع الصحیح
فأهًال �كم معالي  ،وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء ،عضو هیئِة ِ�بار العلماء -وفقُه هللا- عبد هللا الُخضیر

 الشیح ومرحًبا.
 وفي اإلخوة الُمستمعین  ،حیاكم هللا و�ارك فیكم

 وِ�ُكم حفظكم هللا.: المقدم
أ حیث بد ،اِفهِ بل في أطر  ،-صلى هللا علیه وسلم-ال یزال الكالم ُمستمعینا الكرام في حدیث صفیة زوج النبي 

 ألطراف.اذ�ر  ولعلكم تتفضلون �إتمام ما بدأتموه فضیلة الشیخ من ،الشیخ شیًئا من ذلك في الحلقة الماضیة
عد �أما  ،وعلى آله وأصحا�ه أجمعین ،وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ونبیه محمد ،الحمد هلل رب العالمین

ه ث ومتنوذ�رنا سند الحدی ،هل یدرُأ الُمعتكف عن نفِسهِ  ،في الطرف الثالث في �تاب االعتكاف فمازال الحدیث
 في هذا الموضع.

م ثو قال ل ،قولُه: �اٌب هل یدرُأ �فتح أوِلِه وسكون الدال �عدها راٌء ثم همزة مضمومة أن یدفع ،بن حجرا�قول 
 ترك ،بط حر�ة اإلعراب؛ ألنها تتغیر نعمة ما ُتضوالعاد ،مومةضذا الموضع مهي في ه ،همزة بدون مضمومة

ت لروا�ااأو في بین بین الروا�ة والقواعد  ،أن حر�ة اإلعراب ال ُتضبط إال إذا �ان فیها اختالف ،العادة بذلك
ه �فیلحق  ،وقد دل الحدیث على الدفع �القول ،أن یدفع، وقوله: عن نفسه أي �القول والفعل ،�عضها عن �عض

المعتكف �أشد في ذلك من المصلي، المصلي یدفع عن نفسه وهو �صلي، و�دفع من أراد أن �مر  الفعل ولیس
 بین ید�ه.

 ،حدیث صفیة أ�ًضا من وجهین عن الزهري أحدهما طر�ق بن أبي عتیق وهي موصولة هثم أورد المصنف فی
 ،ن واإلسناد �له مدنیو  ،بن باللابن أبي أو�س وأخوه أبو �كر وسلیمان هو او�سماعیل بن عبد هللا شیخه و 

ر�قین ن الطوساقه على لفظ سفیان. مثل ما تقدم في الطرف الثاني التفر�ق بی،واألخرى طر�ق سفیان وهي مرسلة 
والثاني  ،نه في الطر�ق األول �حكي القصة عن صاحبتهاإخر مرسل مثل ما قلنا واآل ،�أن أحدهما موصول

ته، ر بأن صفیة أخ -رضي هللا عنهما- ألول: عن علي بن حسینألنه قال في الطر�ق ا ؛�حكي قصة لم �شهدها
 .-صلى هللا علیه وسلم-أتت النبي  -ارضي هللا عنه- حسین أن صفیةالفي الطر�ق الثاني قال: عن علي بن 

 -معلیه الصالة والسال-عن عمار أن النبي  ةحنفیالو�قال في هذا المقام مثل ما قیل في حدیث عن محمد بن 
مام وحكم اإل ،-علیه الصالة والسالم-أن عماًرا مر �ه النبي  ةحنفیالطر�ق األخرى عن محمد بن مر �ه، وال
ي أنه �حكي القصة عن صاحبها ف ،والثاني منقطع لهذا السبب ،على األول �أنه متصل بن شیبة بو أحمد و�عق

 فیحكم علیها �أنها مرسلة. ،الطر�ق األول، و�حكي قصة من تلقاء نفسه لم �شهدها
 وأعاده �اإلسناد المذ�ور هنا من طر�ق بن أبي ،وساقه على لفظ سفیان ،واألخرى طر�ق سفیان وهي مرسلة

 عتیق في األدب على لفظه.
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اللفظ ج الحدیث عن اثنین فعلى القاعدة أن البخاري إذا خرَّ  هو جارٍ الطر�ق الثاني  .قه على لفظ سفیانوسا =

ا فیه نت موقد بیَّ  ،بن أبي عتیق في األدب على لفظهاهنا من طر�ق لألخیر منهما، وأعاده �اإلسناد المذ�ور 
ال هل هو إ! قال: و ؟خر الحدیث قال: قلت لسفیان: أتته لیالً آألنه في  ؛بن عیینةاأ�ًضا. قوله: قلت لسفیان وهو 

ائل: ة والقعیینشیخ البخاري. قلت لسفیان وهو بن  يالمدین ن؟ القائل: الراوي عنه علي بنمن القائل لسفیا ؟لیالً 
نفي  لمراداولیس  ،وهل وقع اإلتیان إال في اللیل :شیخ البخاري، وقوله: وهل هو إال لیًال أي يهو علي بن المدین

 وقوع؟أو لل لكن النفي لإلمكان ،بل نفي وقوعه، ال یراد إمكان الز�ارة �النهار، الز�ارة �النهار ممكنة ،إمكانه
ي نفس فمبارك عن سفیان بن عیینة الوقع عند النسائي من طر�ق عبد هللا بن النفي للوقوع اإلمكان ممكن، وقد 

 ذات لیلة.  -صلى هللا علیه وسلم-الحدیث أن صفیة أتت النبي 
 ، وما نسب-صلى هللا علیه وسلم-في �تاب فرض الخمس �اب ما جاء في بیوت أزواج النبي  :والموضع الرا�ع

 أضاف البیوت. ،]33[األحزاب: }ُیوِتُكنَّ {َوَقْرَن ِفي بُ : -عز وجل-قول هللا و من البیوت إلیهن، 
 المقدم: إلیهن.

وهنا  ،رن في بیوتكنق ،]53اب:[األحز  ال َتْدُخُلوا ُبُیوَت النَِّبيِّ ِإالَّ َأْن ُیْؤَذَن َلُكْم}{ :-جل وعال-نعم، وقوله  أي
وقد  ،لى صاحبه هو األصل، المالكإضافة البیت إ ..لى صاحبه أوإ: بیوت النبي �عنى إضافة البیوت قال

یت یقال: بالمرأة قعیدة البیت مالزمة البیت تضاف إلیه ف أننى مال�سة أو مناسبة، فباعتبار �ضاف إلى غیره ألد
 الثانیةاآل�ة  إلضافة فيا} ِبيِّ ال َتْدُخُلوا ُبُیوَت النَّ {، }{َوَقْرَن ِفي ُبُیوِتُكنَّ  فالنة �ما �قال: بیت فالن، فهنا واضح

 والثانیة من �اب اإلضافة للمال�سة والمناسبة.  ،حقیقة
ن ععید بن عفیر قال: حدثني اللیث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب سحدثني قال رحمه هللا: 

ه صلى هللا علی-جاءت رسول هللا  اأخبرته أنه -صلى هللا علیه وسلم-حسین أن صفیة زوج النبي العلي بن 
-مت تنقلب فقام معها رسول هللاثم قا ،تزوره وهو معتكف في المسجد، في العشر األواخر من رمضان -وسلم

بیت ل�اب افأضاف الباب  ،فذ�ره ة،ا من �اب المسجد عند �اب أم سلمحتى إذا بلغ قر�بً  -صلى هللا علیه وسلم
 .ةإلى أم سلم

یوت ما أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للب غرضه بهذه الترجمة أن یبین :ربن المنیِّ اقال بن حجر: قال 
 ؟-علیه الصالة والسالم-هل تستمر زوجته في بیته؟ غیر النبي ف�قین، إذا توفي صاحب البیت 

 المقدم: اللهم صلي وسلم علیه، تستمر.
ما ینتفع �ه م -علیه الصالة والسالم-لكن �النسبة لبیوته وما یتر�ه النبي  ،وزع على الورثةتالذي یتر�ه تر�ة 

. قال: غرضه بهذه الترجمة أن یبین أن هذه النسبة تحقق دوام ىواجه من �عده �ستمر، تستمر السكنأز 
، نفقتهن تستمر -صلى هللا علیه وسلم-ألن نفقتهن وسكناهن من خصائص النبي  ؛استحقاقهن للبیوت ما �قین

وأ�ًضا ما یتر�ه النبي ال  ،بحن لألزواجوسكناهن �ستمر، والسر فیه حبسهن علیه، السر في ذلك أنهن ال یُ 
یورث، ثم ذ�ر سبعة أحادیث ثالثها حدیث صفیة بنت حیي أنها جاءت �عنى ذ�ر في الباب، �اب ما جاء في 

سبعة أحادیث ثالثها حدیث  هسب من البیوت إلیهن، ذ�ر فیوما نُ  -صلى هللا علیه وسلم-بیوت أزواج النبي 
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، فأضاف الباب إلى ةعند �اب أم سلم :والغرض منه قولها فیه ،وهو معتكف صفیة بنت حیي أنها جاءت تزوره
 ؟ةوالبیت لیس ألم سلم ةلبیت، هل یتصور أن الباب ألم سلموال یتصور إضافة الباب مجرًدا عن ا ة،أم سلم

 المقدم: ال یتصور.
 إنما من �اب إطالق.

 .ء..المقدم: الجز 
 وقد تقدم شرحه في االعتكاف.  ة،د �اب أم سلمجزء و�رادة الكل. عننعم، من �اب إطالق ال

حدثنا محمد بن الخامس في بدء الخلق في �تاب بدء الخلق في �اب صفة إبلیس وجنوده، قال رحمه هللا: 
: حسین عن صفیة بنت حیي قالتالعن الزهري عن علي بن  عبد الرزاق قال: أخبرنا معمرحدثنا  غیالن، قال:

 ،نيلیقلب فقام معي ،معتكًفا فأتیته أزوره لیًال، فحدثته ثم قمت فانقلبت -یه وسلمصلى هللا عل-كان رسول هللا 
اب ه: �قول :بن حجرا�قول  فذ�ر الحدیث بنحوه. ،فمر رجالن من األنصار ،و�ان سكنها في دار أسامة بن ز�د

ن با، قال ا یئسولعلها إذ ،�أسوهو مشتق من أبلس أي أ ،د األكثرسم أعجمي عناصفة إبلیس وجنوده، إبلیس 
شتق �بلس �عنى عر�ي، له مادة أمشتق من  :وقیل ،أعجمي عند األكثر ا لصرف، �قول:األنباري: لو �ان عر�ی� 

 منها في العر�یة.
الم �ه في لقلة نظیر  ؛اا لصرف �إكلیل، وقال الطبري: إنما لم �صرف و�ن �ان عر�ی� قال األنباري: لو �ان عر�ی� 

 -رحمه هللا-ن المصنف إتقر�ر هذه المسألة وقال:  بن حجر أطال فيا. المقصود أن �األعجمي فشبهوهالعرب، 
ث ذ�ر في هذا الباب سبعة وعشر�ن حدیًثا �لها ورد فیها ذ�ر إبلیس. الثالث عشر من هذه السبعة عشر حدی

، من صفته �عنية على التوصل إلى �اطن اإلنسان وفیه أن هللا جعل للشیطان قو  ،وتقدم في االعتكاف ،صفیة
رد و لذلك تظهر المطا�قة، صفة إبلیس. من صفته أن هللا جعل له قوة على التوصل إلى �اطن اإلنسان، وقیل: 

 لمراده هل اوهذا تقدم تقر�ر  ،على سبیل االستعارة أي أن وسوسته تصل في مسام البدن مثل جري الدم من البدن
 ؟حقیقة أن إبلیس �جري 

 المقدم: �مازج الدم نعم.
ا إلى م �هللا أعلم �حقیقة الحال، وقد أحسن من انتهى ،و�بول في األذن ،مع الدم �ما یبیت على الخیشوم �جري 

 .و�ورد سمع، وال ینبغي أن �سترسل اإلنسان
 المقدم: یتكلف.
لبدن انه ورد على سبیل االستعارة أي أن وسوسته تصل في مسام إلكن من أهل العلم من قال:  ،و�تكلف األجو�ة

 ري الدم من البدن.مثل ج
ا ًرا، أیهنه خیعلى أن �جز�كم المقدم: أحسن هللا إلیكم فضیلة الشیخ ونفع �ما ذ�رتم، أسأل هللا تبارك وتعا

خ الي الشیل لمعخوة المستمعون الكرام إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في ختامها �الشكر الجز�األ
، فتاءلإل لدائمةاوعضو اللجنة  ،عضو هیئة �بار العلماء -وفقه هللا- الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر

 في حلقة مقبلة �إذن هللا، والسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.ونلقاكم  ،شكر هللا له ولكم


