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2 yÍàî ÿ^=ÑÍàs kÿ^–=„Ëàê ≈ÿ^Ë=Ô≈ã _kÿ^=Ô— Ÿ• ^=

 المقدم: 
أما اله ه ومن واهللا، وعلى آله وصحبوالسالم على رسول هللا محمد بن عبد الصالة و �سم هللا الرحمن الرحیم، 

جر�د شرح الت ید فيوأهًال ومرحًبا �كم مستمعینا الكرام إلى لقاء جد ،فالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته ،�عد
 ن عبدبم ستضیف فضیلة الشیخ الد�تور عبد الكر�نجامع الصحیح، هذا البرنامج الذي الصر�ح ألحادیث ال

 شیخال لياكم معلدائمة لإلفتاء، فمرحًبا �وعضو اللجنة ا ،عضو هیئة �بار العلماء -وفقه هللا-هللا الخضیر 
 وأهًال وسهًال.

 المستمعین. اإلخوةحیاكم هللا و�ارك فیكم وفي 
ف طراوهل �قي من هذه األ ،-نهارضي هللا تعالى ع-المقدم: بدأتم �ا شیخ في ذ�ر أطراف حدیث صفیة 

 ؟شيء
 ین.الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمع

 في �تاب األدب في �اب التكبیر والتسبیح عند :فقد �قي من أطرافه السادس والسا�ع، فالسادس ،أما �عد
ثني قال: حدوحدثنا إسماعیل  ح ،عن الزهري  قال: أخبرنا شعیب نحدثنا أبو الیما: -رحمه هللا-التعجب، قال 

بن شهاب عن علي بن الحسین أن صفیة بنت حیي زوج اأخي عن سلیمان عن محمد بن أبي عتیق عن 
 تزوره وهو معتكف في -صلى هللا علیه وسلم-أخبرته أنها جاءت رسول هللا  -صلى هللا علیه وسلم -النبي

 .عنده ساعة من العشاء فذ�ر الحدیثثت المسجد، في العشر الغوابر من رمضان، فتحد
یم هللا بن �طال: التسبیح والتكبیر معناه تعظابن حجر: قوله: �اب التكبیر والتسبیح عند التعجب، قال ا�قول 

 ، وفیه تمر�ن اللسان على ذ�ر هللاحسناللتعجب واستعظام األمر واستعمال ذلك عند ا ،وتنز�هه من السوء
وهل  البخاري رمز إلى الرد على من منع ذلك، لماذا یذ�ر أن هناك من منع؟ �عنى وهو توجیه جید �أن ،تعالى

 یتصور أن �منع أحد من التسبیح والتكبیر؟
 المقدم: عند التعجب؟

 إنما �قصد بذلك التعجب. ،وال �قصد بذلك ذات الذ�ر ،ألنه یذ�ر هللا ؛عند التعجب
 المقدم: �أنه صرف هذه العبادة؟

 ولذلك ینكر �عض الناس من یردد �عض األذ�ار أو �عض األقوال الحسنة ،ي غیر موضعهانعم، �أنه وضعها ف
ه علی-أو �عض األشعار المستحسنة عند العمل مثًال، مع أنه ُعرف أنهم لما �انوا یبنون المسجد في عهده 

 أنهم �قولون �عض األشعار. -الصالة والسالم
 المقدم: یرجزون.

 ه.هذا مما �حمد علی -جل وعال-ه األمور �ون اإلنسان �عود لسانه ذ�ر هللا یرتجزون، المقصود أن مثل هذ
 أنه.. -صلى هللا علیه وسلم-المقدم: لكن لم �كن من سنة رسول هللا 

تعالى یترجم  -رحمه هللا-ألن البخاري  ؛ثار مثل هذاآلكن وجد من  ،أهل العلم قاطبة نوهذا دید ،�سبح و�كبر
ى من خالف، �اب قول الرجل: ما صلینا، الترجمة لها فائدة؟ نعم یر�د بذلك الرد على بتراجم �قصد بها الرد عل
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. -رحمه هللا-لكن ال وجه له، ومثل هذا �ثیر عنده  ،من منع هذا اللفظ، و�ر�د أن ینبه أن هناك من قال �المنع =

على «: -یه وسلمصلى هللا عل-حدیث صفیة بنت حیي في قصة الرجلین اللذین قال لهما النبي  هوذ�ر فی
 ،بن أبي عتیقاومن طر�ق  ،أورده من طر�ق شعیب بن أبي حمزة ،فقال: سبحان هللا ،»نها صفیةإ ،رسلكما

�الغین المعجمة ثم  »العشر الغوابر«وقوله:  .وقد تقدم شرحه في االعتكاف ،بن أبي عتیقاوساقه على لفظ 
 اد.ضدوهو من األ ،لمواضيق أ�ًضا على االموحدة المراد بها هنا البواقي، وقد تطل

 المقدم: قلت العشر هي أو قال: العشر الغوابر وال األر�ع؟
 الغوابر.

 المقدم: العشر قال؟
ق أ�ًضا لد تطوق ،وحدة المراد بها هنا البواقيمأي في العشر الغوابر. وقوله: العشر الغوابر �الغین المعجمة ثم ال

ن موالمراد �ه  ،بربر في خبر من غَ طبع �تاب الذهبي العِ  �المناسبة لما ..دادضوهو من األ يعلى المواض
مضى، �ثر الكالم في معنى  نا المختصر في خبر من غبر �عنى ممضى، في التار�خ في تار�خ الذهبي هذ

ر من �قي، ب: عبر �عنى مضى، وألن من غن �عضهم استدرك على الذهبي وقال: األصل أن �قولإغبر حتى 
ل ما �ستعم� ،�ستعمل في البواقي ،دادضوجود �عنى �كتب اللغة وهو من األوهو المثم �عد ذلك �تب من �تب 

ا: ألن الظاهر أن مرادهما �قولهم ؛بن حجر: وهو مطابق لما ترجم لهاداد. �قول ضوهو من األ ،في المواضي
اب �ع في �تأي عظم وشق، والموضع السا ،و�بر علیهما :سبحان هللا، التعجب من القول المذ�ور �قر�نة قوله

اب األحكام في �اب الشهادة تكون عند الحاكم في وال�ة القضاء أو قبل ذلك للخصم، في �تاب األحكام في �
ز�ز بن : حدثنا عبد الع-رحمه هللا-الشهادة التي تكون عند الحاكم في وال�ة القضاء أو قبل ذلك للخصم. قال 

ه صلى هللا علی-حسین أن النبي الشهاب عن علي بن  بناحدثنا إبراهیم بن سعد عن عبد هللا األو�سي قال: 
إنما هي «فمر �ه رجالن من األنصار فدعاهما فقال:  ،نطلق معهاافلما رجعت  ،أتته صفیة بنت حیي -وسلم
بي أبن ابن مسافر و ارواه شعیب و  »إن الشیطان �جري من بن آدم مجرى الدم«: سبحان هللا، قال: ، قاال»صفیة

صلى هللا علیه -عن صفیة عن النبي  -حسینالبن ا�عنى -عن الزهري عن علي  ىیعتیق و�سحاق بن �ح
 .-وسلم
قضي �بن حجر: قوله: �اب الشهادة التي تكون عند الحاكم في وال�ة القضاء أو قبل ذلك للخصم، أي هل ا�قول 

 ،�عنى إذا �ان القاضي �علم القضیة، �عرف القضیة خر؟آ�علمه ذلك أو �شهد له عند حاكم  له على خصمه
فیة آخر؟ �عنى مسألة قضاء القاضي �علمه مسألة خال فهل �قضي �علمه أو البد أن یؤدي هذا العلم عند قاضٍ 

�المه  خرآو�ن �ان  ،لقوة الخالف في المسألة ؛بین أهل العلم معروفة. هكذا أورد الترجمة مستفهًما �غیر جزم
ورته أتته صفیة بنت حیي هذا ص -صلى هللا علیه وسلم- قوله: أن النبي .�حكم �علمه فیهاال ر أ�قتضي اختیا

 ت.دها مثل ما مر بنا في مواضع سبقألنه �حكي قصة لم �شه ؛مرسل
عن  ىبن أبي عتیق و�سحاق بن �حیابن مسافر و ابه البخاري �قوله: رواه شعیب و ومن ثم عقّ  ،هذا صورته مرسل
ل روا�ة حمَ فتُ  ،القصة عن صاحبتها، �عنى فوصلوه ىین عن صفیة �عنى أنه حكحسالبن  الزهري عن علي
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إبراهیم بن سعد على أن علي بن حسین تلقاه عن صفیة. ووجه االستدالل �حدیث صفیة لمن منع الحكم �العلم 
ة نفي التهمة ن من وسوسة الشیطان شيء، فمراعای�ره أن �قع في قلب األنصار�َ  -صلى هللا علیه وسلم-أنه 

علیه الصالة -مع عصمته تقتضي مراعاة نفي التهمة عمن هو دونه. النبي  -علیه الصالة والسالم-عنه 
یر�د أن ینفي التهمة التي یتوقع أن �قذف بها الشیطان في  ،نها صفیةإال شك أنه لما قال ما قال:  -والسالم

للقضاة وأن تنفى التهمة أال �مكن أن �حتاط  -السالمعلیه الصالة و -قلبیهما، فإذا �ان هذا �جنا�ه مع عصمته 
 !؟تهمواال �حكموا �علمهم فیُ عنهم �أ

 فهو متفق علیه. ،والحدیث خرجه اإلمام مسلم
 المقدم: أحسن هللا إلیكم، الحدیث التالي �ا شیخ؟

 نعم.
 -لیه وسلمهللا ع صلى-قال: �ان النبي  -رضي هللا عنه-عن أبي هر�رة : -رحمه هللا-المقدم: قال المؤلف 

 .عتكف عشر�ن یوًمااالذي قبض فیه  �عتكف في �ل رمضان عشرة أ�ام، فلما �ان العام
ي فحمن بن صخر الدوسي، على خالف هنا راوي الحدیث هو راو�ة اإلسالم الصحابي الجلیل أبو هر�رة عبد الر 

ي عتكاف ف�قوله: �اب اال -رحمه هللا-ومر ذ�ره مراًرا، والحدیث ترجم علیه اإلمام البخاري  ،سمه تقدم بیانها
 العشر األوسط من رمضان، العشر األوسط من رمضان.

 خر.آالمقدم: ما قال له 
ي فألن اعتكاف عشر�ن یوًما ما �مكن أن �قال: في األواخر، حتى �كون معها األواسط. �اب االعتكاف  ؛نعم

ن االعتكاف ال �ختص �العشر األخیر و�ن بن حجر: �أنه أشار بذلك إلى أاقال  ،العشر األوسط من رمضان
: وهو أنه العشر األوسط؟ قلت ،كان االعتكاف فیه أفضل، �قول الكرماني: فإن قلت: �یف یدل على الترجمة

 لعشر�نأو الغالب أنه ال �فهم من إطالق ا ،فیحمل المطلق علیه ،هذا مطلق، والروا�ات األخرى مقیدة �األوسط
 العشر ألنها إن �انت العشر�ن األوائل ففیها ؛فیلزم اعتكاف العشر األوسط ضرورة ،إال عشر�ن یوًما متوالیة

 األوسط، و�ن �انت العشر�ن األواخر �عد العشر األول..
 المقدم: ففیها أ�ًضا.

�ن ق العشر فإن الظاهر �إطال ،مطا�قة الحدیث للترجمة :بن حجر أ�ًضا مقرًرا �الم العینياففیها األوسط، �قول  
خرى �ات األأو أنه حمل المطلق على هذه الروا�ة على المقید في الروا ،فیتعین لذلك العشر األوسط ،متوالیةأنها 

، وهذا �الم الكرماني. و�قول العیني: أي هذا �اب في بیان مباشرة االعتكاف في العشر األوسط من رمضان
ة في فیه أفضل، ومطا�قة الحدیث للترجمو�أنه أشار بذلك إلى أن االعتكاف ال �ختص �العشر األخیر و�ن �ان 

 ألن فیها العشر األوسط. ؛قوله: عشر�ن یوًما
بن �طال: هذا یدل على أن ا�عتكف في �ل رمضان عشرة أ�ام، قال  -صلى هللا علیه وسلم-قوله: �ان النبي 

 ؛المؤ�دةاالعتكاف من السنن المؤ�دة، �ان �عتكف في �ل رمضان، هذا یدل على أن االعتكاف من السنن 
فینبغي للمؤمنین االقتداء �ه في ذلك، االقتداء بنبیهم في  ،-صلى هللا علیه وسلم-ألنه مما واظب علیه النبي 
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صلى هللا -ن النبي �عجًبا للمسلین، تر�وا االعتكاف و بن شهاب أنه �ان �قول: ابن المنذر عن اذلك. وذ�ر  =

عشر األواخر حتى قبضه هللا، �عنى هذه سنة مؤ�دة لم یتر�ه منذ دخل المدینة �ل عام في ال -علیه وسلم
ن اإلمام مالك ذ�ر أن الناس هجروها، وقال إهجر في �عض األزمان وفي �عض األماكن حتى و�ادت أن تُ 

على عمل یدل على الوجوب، والسنة المؤ�دة في  -صلى هللا علیه وسلم-العیني: قاعدة أصحابنا أن مواظبته 
على عمل یدل على الوجوب  -صلى هللا علیه وسلم-: قاعدة أصحابنا أن مواظبته قوة الواجب، العیني �قول

 والسنة المؤ�دة في قوة الواجب.
 اللقاء، ي هذانتهى وقتنا فولعلكم توضحون فضیلة الشیخ هذا األمر في الحلقة المقبلة، حیث ا ،المقدم: نعم

-  الخضیرد هللالشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبفي ختامه �الشكر الجز�ل لمعالیكم، شكر هللا لمعالي ا نتقدم
قاء لقاكم في م ونلوعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء، ولكم أنتم مستمعي الكرا ،عضو هیئة �بار العلماء -وفقه هللا

 لسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.مقبل �إذن هللا تعالى، وا


