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 المقدم: �سم هللا الرحمن الرحیم
 اینكم مستمعأهًال �و  ،هللا و�ر�اتهفالسالم علیكم ورحمة  ،أما �عد ،والصالة والسالم على رسول هللا ،الحمد هلل 

عبد تور الد� مع الصحیح لفضیلة الشیخالكرام إلى هذا اللقاء الجدید في شرح التجر�د الصر�ح ألحادیث الجا
م رحًبا �كفم ،اءعضو اللجنة الدائمة لإلفتعضو هیئة �بار العلماء و  -وفقه هللا-الكر�م بن عبد هللا الخضیر 
 معالي الشیخ وأهًال وسهًال.
 ن.المستمعی اإلخوةحیاكم هللا و�ارك فیكم وفي 

ه وسلم  علیصلى هللا -زوج النبي -رضي هللا عنها-الكرام في حدیث صفیة  ناالمقدم: ال یزال الكالم مستمعی
ي العشر تزوره في اعتكافه في المسجد ف –یه وسلم صلى هللا عل -رسول هللا إلى أنها جاءت -ورضي عنها

قلبها ها �مع -صلى هللا علیه وسلم -ثم قامت تنقلُب فقام النبيُّ  ،األواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة
 هللاصلى  -على رسول هللا افسلم ،مر رجالن من األنصار ةبلغت �اب المسجد عند �اب أم سلم حتى إذا

 :قاالف ،»على رسلكما إنما هي صفیُة بنت حیي«: -صلى هللا علیه وسلم -لنبيفقال لهما ا –علیه وسلم 
ن ن اإلنسام بلغُ ی إن الشیطانَ « :-صلى هللا علیه وسلم  -و�بر علیهما فقال النبيُّ  ،سبحان هللا �ا رسول هللا

 .»او�ني خشیُت أن �قذف في قلو�كما شیئً  ،الدم مبلغَ 
أما  ،نوسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمعیوصلى هللا  ،الحمد هلل رب العالمین

 -أي صفیة أم المؤمنین -ثم قامت ،ت عنده ساعةثَ فتحدَّ مضى الكالم في صدر الحدیث إلى قوله: ف :�عد
هللا  صلى -فقام النبي ،الملقن اله ابننصرف قاإذا  هو نقلباقلبه �قلبه و  :�قال ،أي تنصرف إلى منزلها ؛تنقلب

اب �بلغت  حتى إذا ،قاله العیني ،أي یردها إلى منزلها ؛معها �قلبها �فتح الیاء وسكون القاف –علیه وسلم
ذا والمراد به ة،الذي عند َمسكن أم سلم :�قول ابن حجر: في روا�ة ابن أبي عتیق ةالمسجد عند �اب أم سلم

 .انتبه للعبارة ..والمراد بهذا ،فیةبیاُن المكان الذي لقیه الرجالن فیه ال بیاُن مكاِن بیت ص
 المقدم: نعم

 قال ابن حجر: في روا�ة ابن أبي عتیق الذي عند مسكن أم سلمة حتى إذا بلغت �اب المسجد عند �اب أم
 الفیه ن والمراد بهذا بیاُن المكان الذي لقیه الرجال ،معروف إنه �اب المسكن الذي تسكنه سلمة �اب أم ،سلمة

ن صواب وهذا الكالم منقوٌل منه إلتیاِن مكاِن بیت صفیة الذي �ظهر أ ،فتح الباري في  ،صفیةبیاُن مكان بیت 
 حتى �طبعة بوالق إلتیان مكان بیت صفیة والذي �ظهر من صواب العبارة ال بیان.  ،العبارة

ع في المطبو  الباري فتح واللفظة عند ابن حجر في  ،قال: المراد بهذا بیاُن المكان الذي لقیه الرجالن فیه ال بیان
سلفیة الوالمعلوم أن الطبعة  ،طبعات إلتیان مكان بیت صفیةال أصحُّ هي جمیع طبعاته �ما في ذلك بوالق التي 

ن أو قام بتصحیحها الشیخ عبد العز�ز بن �از في المجلد األول والثاني وشيء �سیر م ،أشرف على تصحیحها
یان وله: إلتفق ،من بوالق ها�حروفة فبقیة األجزاء �لها مأخوذ ،وهااعتمد :ن إلى طبعة بوالق وقالأثم اطم ،الثالث

لقیه  إنما هو المكان الذي ،العبارة ال بیاُن مكان بیت صفیةصواب  یت صفیة ال �ظهر له معنى إال أنمكان ب
  .فیه الرجالن
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 ،تكافهفي اع المرأة زوجهاة �اب ز�ار و  ،�عني هذا الباب ؛قال ابن الملقن: �ذا في البابین ،مر رجالن من األنصار =

 .رجالن
   .المقدم: نعم

 .اأنه �ان رجًال واحدً  ،معتكف عن نفسه�اب هل یدرأ ال :وفي روا�ة سفیان �عد هذا �عني �عد ثالثة أبواب
ه  علیهللاصلى -أو أنه  ،و�حتمل أن هذا �ان مرتین ،ألن أكثر الروا�ات أنهم اثنان؛ قال ابن التین: ولعله وهمٌ 

لیه ه عبَّ ن ،فیصح على هذا نسبة القصِة إلیهما جمیًعا وأفراًدا ،خربل على أحدهما �القول في حضرة اآلأق -وسلم
 ب.فهو تبع للمخاط ،والثاني �سمع ،منهما األنه خاطب واحدً  ؛القرطبي

ا نهمفي شيٍء من �تب الحدیث إال أن ابن العطار في شرح العمدة زعم أ ماوقال ابن حجر: لم أقف على تسمیته
ره فأ�ص :بووقع في روا�ة سفیان اآلتیة �عد ثالثة أبوا ،اولم یذ�ر لذلك مستندً  ،اد بن �شرٍ أسید بن حضیر وعبّ 

 .�اإلفراد ،رجٌل من األنصار
هو  بل ،ددعدم التع ،واألصُل عدمه :قوُل ابن حجر� .ثم قال: �حتمل تعدد القصة ،قال ابن التین: إنه وهمٌ 

و�حتمل أن �كون  ،خرخص أحدهما �خطاب المشافهة دون اآلأو  ،خربًعا لآلموٌل على أن أحدهما �ان تمح
 لقیه :ي بن منصور عن هشیٍم عن الزهر سعید  ه فقد روا  ،رجالنِ  :ةً وتار  ،رجل :ةً ار الزهري �ان �شك فیه فیقول ت

 ه عم روا ن ،خرى أن �كون اثنین �ما في الروا�ة األني ال ینفي  مفهوم �عولیس لقوله رجلٌ  ،رجٌل أو رجالِن �الشك
د ذ�ر فحیث ُأفر  ،خرقدمته من أن أحدهما �ان تبًعا لآلُه ما هووج ،من حدیث أنس �اإلفرادآخر  مسلم من وجهٍ 

  .-راوي ال -أو فحیُث أفرد ،األصل
  المقدم: نعم 
 افنظر  :في روا�ة معمر -صلى هللا علیه وسلم -ى رسول هللاعل افسلم ،ورةصذ�ر ال ىنثوحیث  ،ذ�ر األصل

 ؛النهر العبور جاز :الجواز  ،ىً �معن جاز وأجاز :�قالُ  ،أي مضیا اثم أجاز  ،-صلى هللا علیه وسلم -ى النبيإل
لفاء �ا افذثم ن :في روا�ة ابن أبي عتیق ،فهوأجازه إذا قطعه وخلّ  ،جاز الموضع إذا سار فیه :و�قالُ  ،ه�عني عبر 
   أو �الفاء المعجمة؟ ،هل هو �الفاء والمعجمة، والمعجمة

 .المقدم: �الفاء والمعجمة الذال
 �الفاء المعجمة؟ :الذال هل �حتاج أن �قال

   .المقدم: ال �حتاج
جام عن بیان اإلع ىفیكتف ،فاء ما لها نظیر تلتبس فیهما لها نظیر إذا �تبت �الحروف �ال هاألن ؛ال �مكن

  ؛إهمال أواء ال تحتاج إلى بیان إعجام الف لو قال �الفاء المعجمة والذال ،والمعجمة التي هي الذالواإلهمال 
لذال �ا :لو قال ،ألنها تلتبس �الدال؛ �كفي عن أن �قول �الذال المعجمة والمعجمة ،تلتبس �غیرهاال ألنها 

ن عن بیا ألن قوله �الذال ال �غني ؛لكن اكتفى �قوله �المعجمة ،سواٌء رسمت أو �تبت �الحروف؛ لتبست �الدالال
 .فاهام أي خلّ اإلعج
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 بنوفي روا�ة عبد الرحمن  ،أسرعا أي في المشي - علیه وسلمصلى هللا-فلما رأ�ا النبي :وفي روا�ة معمر
میم لغة تو  ،لغة قر�ش وهذه ،استحییا بیاءین فرجعا ،فلما رأ�اه استحییا فرجعا :إسحاق عن الزهري عند ابن حبان

 .بیاٍء واحدة
 المقدم: استحیا 

 .استحیا
   .ء مثنىالمقدم: لو �ان الیا

 ؟ینأ
  ؟المقدم: هو �قصد هنا استحییا الرجالن �عني

 ولغة ،اأراد أن تثني على لغة تمیم استحیإذا  ااستحی ، بلاستحیا ال ما �قول استحیا المقصود أن الفعل ،نعم
  .قر�ش بیاءین

 .المقدم: استحییا نعم
 .ولغة تمیم

  .االمقدم: استحی
 :یثما روى حدل -رحمه هللا-والبخاري  ،ولغة تمیم ال �ستحي بیاٍء واحدة ،اءینبی }إن هللا ال �ستحیي{بیاٍء واحدة 

  .الحدیث على لغة قر�ش وساق ،دب من صحیحة ترجم بلغة تمیمفي �تاب األ »صنع ما شئتاإذا لم تستحي ف«
 .تستحي إذا لمالمقدم: 

 .�الكسر إذا لم تستحِ  ،لغة تمیم �ابٌ  ،ال لغة قر�ش �ابٌ 
 المقدم: نعم 

  .إنما أدرك الناس من �الم النبوة األولى إذا لم تستحي :والمتن على لغة قر�ش ،صنع ما شئتاف 
  .المقدم: إثبات الیاء

 .جازملذفت لألن الیاء الثانیة حُ  ؛بیاٍء واحدة
 ،اجوعهمفأفاد سبب ر  ،فلما رآه استحییا فرجعا :قالوا في روا�ة عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عند ابن حبان

 ،لیهشك أن رؤ�ة الرجل مع أهله ال شك أن من �قابله �ستحي أن یتحدث معه حتى یلتفت إ هما فی ،الحیاءهو و 
ن ذاهبی و�أنهما لو استمرا ،فأفاد سبب رجوعهما ،هذه عادتهم ،السلیمة موجود إلى اآلن عند أصحاب الفطر وهذا

  .ردهما اعمقصدهما ورج ابل لما رأى أنهما تر� ،إلى مقصدهما ما ردهما
لى ذاهبین إ اقال: و�أنهما لو استمر  ،هماردَّ  »تعالیا« :وفي روا�ة ،»اعلى هینتكم« :على ما سیأتي :قال

 لى هللاص -لهما النبي فقال ،ابن حجر هقال ،همامقصدهما ورجعا ردَّ  ابل لما رأى أنهما تر� ،مقصدهما ما ردهما
وضبطه  ،السیر السهل :وقال ابن فارس: الِرسل ،نتكما�كسر الراء أي على هی »على رسلكما«: -علیه وسلم
 ،واللین قالرف و�الفتح ،�الكسر التؤدة :وقیل ،والفتح �معنى التؤدة وترك العجلة ،وجاء فیه الكسرُ  ،سل�الفتح الرَّ 

  .قاله العیني ،والمعنى متقارب
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نكره وأ ،فاأي ق :ديو و ح الالم قال الدافتهو �و  ،»تعالیا« :فقال لهما النبي صلى هللا علیه سلم :وفي روا�ة معمر =

 .»تعالیا«أخرجه عن معناه �غیر دلیل ابن التین وقال: قد 
 .المقدم: نعم

 ؟قفا أو هلما وأقبال  »تعالیا«أي قفا هل معنى  ؛قال الداودي »تعالیا«
 .المقدم: الثانیة

 اءً بن ،التع :فلما أ�صره دعاه فقال :وفي روا�ة سفیان ،وقد أخرجه عن معناه �غیر دلیل ،ینقال: وأنكره ابن الت
  .على أن المخاطب واحد على ما تقدم في اختالف الروا�ات

 ،الیوم ئنا هذاالمستمعون الكرام ینتهي وقت لقا اإلخوةأیها  ،شیخ �ا تفضلتم نقف إنعند هذا  ،المقدم: نعم
عضو  –هللا وفقه-د هللا الخضیر م بن عبنسأل هللا تبارك وتعالى أن �جزي معالي الشیخ الد�تور عبد الكر�

لمنا ععنا �ما �نفو  ونسأله أن �علمنا ما ینفعنا ،هیئة �بار العلماء وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء على ما تفضل
 وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. ،إنه جواٌد �ر�م


