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 .المقدم: �سم هللا الرحمن الرحیم
علـى آلـه و هلل رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینـا محمـد  والحمد

 وصحبه أجمعین..
مجكم فـي برنـا السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته، وأهًال �كم إلى حلقة جدیدة ،أیها اإلخوة واألخوات

 ة �سـرنا أن نرحـب"شرح �تاب التجر�ـد الصـر�ح ألحادیـث الجـامع الصـحیح" مـع مطلـع هـذه الحلقـ
ــا �كــم  �ضــیف البرنــامج فضــیلة الشــیخ الــد�تور/ عبــد الكــر�م بــن عبــد هللا الخضــیر، فــأهًال ومرحًب

 فضیلة الشیخ.
 وفي اإلخوة المستمعین. ،و�ارك فیكم ،حیاكم هللا

یر فـي �ـاب االسـتنثار فـي الوضـوء لتـذ� -رضـي هللا عنـه-المقدم: مـا زلنـا فـي حـدیث أبـي هر�ـرة 
حســب األصـــل، �احــد وســتین و مائـــة و  ،حســب المختصــر�مائــة وتســـع عشــر�ن  اإلخــوة الحــدیث

 هذا الحدیث.  مننستكمل ما تبقى 
 علـى آلـه وأصـحا�هوصلى هللا وسـلم و�ـارك علـى عبـده ورسـوله نبینـا محمـد و  ،الحمد هلل رب العالمین

 ،أجمعین، أما �عد
ي حكـم فـتـاب "المغنـي" لإلمـام الموفـق النقـل عـن �� ، وأتینـاففي الحلقة السا�قة ذ�رنا أقوال أهل العلـم

جــامع الترمــذي �قــول: اختلــف أهــل  ،المضمضــة واالستنشــاق، وهنــا نقــول �قــول الترمــذي فــي جامعــه
 ،فقالـت طائفـة مـنهم: إذا تر�همـا فـي الوضـوء أعـاد الصـالة ،العلم فیمن ترك المضمضة واالستنشـاق
 لیلـــى، وعبـــد هللا بـــن المبـــارك، وأحمـــد،، و�ـــه �قـــول ابـــن أبـــي ورأوا ذلـــك فـــي الوضـــوء والجنا�ـــة ســـواءً 

و�ســحاق، وقــال أحمــد: االستنشــاق أو�ــد مــن المضمضــة، �عنــي ممــا تقــدم مــراًرا مــن أن الــذي جــاء 
�االستنشــاق أكثــر ممــا جــاء وأصــرح ممــا جــاء �المضمضــة، قــال أبــو عیســى: وقالــت طائفــة مــن أهــل 

ت الثـوري، و�عـض أهـل الكوفـة، وقالـوهـو قـول سـفیان  ،وال �عید في الوضـوء ،�عید في الجنا�ة :العلم
 –صــلى هللا علیــه وآلــه وســلم  –ال �عیــد فــي الوضــوء وال فــي الجنا�ــة؛ ألنهمــا ســنة مــن النبــي  :طائفــة

     .وهو قول مالك والشافعي في آخرٍة. ،ةفال تجب اإلعادة على من تر�هما في الوضوء وال في الجنا�
 المقدم: المذهب األخیر �عني. 

ول اإلمام الشافعي له القـ�عني ضبطها الشیخ أحمد شاكر في تحقیقه لجامع الترمذي، �ذا  ،في آخرةٍ 
عــده، قولــه القــد�م قبــل مجیئــه إلــى مصــر وقولــه الجدیــد � ،القــد�م ولــه القــول الجدیــد، فهــذا قولــه الجدیــد

ا مســائل ذ�رهــ ،للقــول القــد�م، إال فــي مســائل اوالمفتــى �ــه عنــدهم علــى القــول الجدیــد �اعتبــاره ناســخً 
وذ�ــرت فــي آخــر األشــباه والنظــائر للســیوطي، �عنــي مــن أرادهــا یرجــع  ،النــووي فــي مقدمــة المجمــوع

 .إلیها
وهــي األحجــار  ،االســتجمار هــو مســح محــل البــول والغــائط �الجمــار :ومــن اســتجمر �قــول الكرمــاني

االسـتجمار و  ،االسـتطا�ة واالسـتجمار واالسـتنجاء لتطهیـر محـل الغـائط والبـول :الصغیرة، قـالوا: �قـال
واالستطا�ة واالستنجاء �كونان �الماء و�كونان �األحجار، السین هذه فـي  ،مختص �المسح �األحجار



 
 
 
 
 
 

 

 

۳ 4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=ÔŸÎòÃ=
 

 
= 

األلفاظ الثالثة: االستطا�ة واالستجمار واالستنجاء للطلب، �االستشفاء طلب الشفاء، استسـقاء طلـب 
واالســـتنجاء طلـــب الســـقیا، هـــذه للطلـــب، فاالســـتجمار طلـــب الجمـــار التـــي هـــي األحجـــار الصـــغیرة، 

معنــاه طلــب اإلزالــة، واالســتطا�ة طلــب الطیــب فالســین والتــاء للطلــب  :و�ذا قلنــا ،األصــل إزالــة النجــو
لكـنهم  ،و�طلـق �عضـها علـى �عـض ،الذي هو ضد هذا القذر الموجود، فهـذه األلفـاظ الثالثـة متقار�ـة

الصـــغار، وأمـــا �النســـبة أكثـــر مـــا �قولـــون فـــي االســـتجمار أنـــه �األحجـــار؛ ألن الجمـــار هـــي الحجـــارة 
�الهما �حصـل �المـاء �مـا  ،و�ذلك إزالة النجو ،لالستطا�ة واالستنجاء فإطا�ة المكان بزوال ما علیه

المــاء یز�ــل األثــر  ،�حصــل �األحجــار، و�ن �ــان هنــاك فــرق بــین اســتعمال األحجــار واســتعمال المــاء
 .إال أثر ال یز�له إال الماء �الكلیة، واالستنجاء �الحجارة إنما یز�ل الغالب �حیث ال یبقى

وهـي الحجـارة الصـغار فـي االسـتنجاء، وحملـه �عضـهم  ،استعمل الجمـار :�قول ابن حجر: استجمر 
لـه نعیم الــُمجمر أو المجّمـر الـذي یبخـر المسـجد، وحم ومنه ةجمر على استعمال البخور، استجمر المِ 

تجمــــر  :إنــــه قــــالف ،ر واســــتجمرتجمــــ :ر أو �قــــال�ّخــــ :فإنــــه �قــــال ،�عضــــهم علــــى اســــتعمال البخــــور
 �صـح عنـه، وال ،المجمرة التي هي للطیـب، حكـاه ابـن حبیـب عـن ابـن عمـر واستجمر �عني استعمل

ابـن خز�مـة فـي الصـحیح عنـه خالفـه، وقـال عبـد الـرزاق عـن معمـر  ى وابن عبد البر عن مالك، ورو 
 .أ�ًضا �موافقة الجمهور

 ،جمیًعـا، �عنـي اسـتعمل اسـتجمر فـي المعنیـین مًعـاوقال العیني: ونحن نستحب الـوتر فـي الـوجهین  
األكثر وهو الظاهر من إیراد األئمـة هـذا الحـدیث  حمله �عضهم على الطیب، و�عضهم وهماستجمر 

 فــي أبــواب الطهــارة، علــى أن المــراد �ــه إزالــة األثــر الخــارج، �قــول العینــي: ونحــن نســتحب الــوتر فــي
ما فـي إمعنییه، ومعروف أقوال أهل العلم في استعمال اللفظ  الوجهین جمیًعا استعماًال لهذا اللفظ في

 .حقیقته أو مجازه، أو في أكثر من معنى من معانیه المشتر�ة
فیأخذ ثالث قطع من الطیب، أو یتطیب مرة  ،قال العیني: ونحن نستحب الوتر في الوجهین جمیًعا 

م ثـشـفع، �عنـي إذا أدیـر الطیـب مـرة  واحدة، أو یتطیب ثالًثا أو خمًسا، المقصـود أنـه ال �قطعـه علـى
، وهــذا �لــه علــى ســبیل االســتحباب، قــول العینــي: ونحــن الثــةالبــد أن تتطیــب ث ،أدیــر ثانیــة ال تقــف

ه نستحب الوتر في الوجهین جمیًعا ال شك أنه استعمال للفظ فـي معنییـه، واسـتعمال اللفـظ فـي حقیقتـ
 نــد مـن �قــول �ـه ممنــوع عنـد جمهــور أهـل العلــمن هـذا مــن �ـاب الحقیقــة والمجـاز عإ :ومجـازه إذا قلنــا

هـل إنما �ستعمل إما في الحقیقة أو في المجاز، استعمال اللفظ المشترك في معانیه أ�ًضا جمع مـن أ 
     .رأیت عیًنا :العلم �منعه، �عني ما تقول

 المقدم: وأنت تر�د بها أكثر من لفظ.  
 ع استعمال اللفـظ المشـترك فـي جمیـع معانیـه إالأكثر من معنى، شیخ اإلسالم �قول: ال یوجد ما �من

  .�عني هذا ذ�ره في مقدمة التفسیر ،إذا دل دلیل على عدم إرادة �عضها
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أي فلیجعــل الحجــارة التــي �ســتنجي بهــا  »مــن اســتجمر فلیــوتر« ،وعلــى �ــل حــال هــذا �ــالم العینــي
  .وتًرا
 .استجمر فلیوتر ؟�عني فلیوتر یدخل فیه الواحدة »فلیوتر«

 قدم: أي واحدة. الم
 تدخل

 فـ.. كأما االستجمار ذلالمقدم: �النسبة الستجمار الطیب نعم، 
 :»فلیــوتر«علــى الخــالف الحنفیــة �قولــون �كفـي واحــدة، المقصــود اإلنقــاء،  ،علــى مــا تقــدم أقلـه ثــالث

�قـول  ا�قـول العینـي: إمـا واحـدة أو ثالًثـا أو خمًسـا، هكـذ ،أي فلیجعل الحجارة التي �سـتنجي بهـا وتـًرا
 .اتنجاء بواحـــدة، إمـــا واحـــدة أو ثالًثـــا أو خمًســـني ألن مـــذهب الحنفیـــة �جیـــزون االســـوالكرمـــا ،العینـــي

ار، و�قـول الكرمـاني: المـراد �اإلیتـار أن �كـون عـدد المســحات ثالًثـا أو خمًسـا أو فـوق ذلـك مـن األوتــ
اغسـلنها « :ت قـالفي تغسیل المی -علیه الصالة والسالم-�عني في حدیث أم عطیة في غسل ابنته 

ك، وهنـا �عني إذا رأیتن أن الحاجة داعیة إلـى ذلـ »ثالًثا أو خمًسا أو سبًعا أو أكثر من ذلك إن رأیتن
خـرج أ�قول الكرماني: المراد �اإلیتار أن �كون عدد المسحات ثالًثا أو خمًسـا أو فـوق ذلـك، مـا الـذي 

 ال أوتر أو ما أوتر؟هل �قفالواحدة من الوتر؟ �عني إذا صلى ر�عة واحدة بلیل 
 المقدم: أوتر. 

 -، ومـذهبناأوتر، لكن أدنى الكمال ثالث، وهنا أدنى الواجب ثالث عندنا، أو فـوق ذلـك مـن األوتـار
وهــو قــول الجمهــور، فــإن حصــل  ،أن اســتیفاء الــثالث واجــب -�قــول الكرمــاني وهــو شــافعي المــذهب

صـل حتر فال ز�ادة، لم �حصل اإلنقاء بـثالث اإلنقاء �ه فال ز�ادة و�ال وجبت الز�ادة ثم إن حصل بو 
، ثـم لكن حصل �أر�ع یز�د واحدة، فإن حصـل اإلنقـاء �ـه فـال ز�ـادة، و�ال وجـب الز�ـادة ،�خمس �كفي

عنـــدنا تحتـــاج مـــن المنادیـــل طیـــب و�ن حصـــل �شـــفع اســـتحب اإلیتـــار، إن حصـــل بـــوتر فـــال ز�ـــادة، 
ــاني فكفــىمــا �فــى، اســت اواحــدً  اســتعملت منــدیًال  ،لتنظیــف شــيء مــا  اخــذ ثالًثــ :، هــل نقــولعملت الث

ا اآلن واحـد مـ أنـت :ن هـذا لـه عالقـة �مـا معنـا هـل نقـولإلهذا من إضاعة المال؟  :لإلیتار أو نقول
ــ ــ : خــذهــل نقــول ،�فــى اكفــاك أخــذت ثانًی ن الثالــث مــن إ :لتقطعــه علــى وتــر �مــا هنــا أو نقــول اثالًث
 إضاعة المال؟ 

 مال. المقدم: الظاهر أنه من إضاعة ال
، ثــم إن حصــل بــوتر فــال ز�ــادة ،فــإن حصــل اإلنقــاء �ــه فــال ز�ــادة، و�ال وجــب الز�ــادة :ألنــه �قــول هنــا

ألنه قـد �سـتجمر �منادیـل علـى  ؛»من استجمر فلیوتر«نه قال: أل ؛و�ن حصل �شفع استحب اإلیتار
 ؟ »من استجمر فلیوتر« اخامسً خذ  :ذا أنقى �أر�عة منادیل نقولما تقدم، فإ

 : في االستجمار نعم. المقدم
 وفي غیره ما حكمه؟

 ه. في وجه ،في یده ،في جسمه اعالقً  ًئایز�ل مثًال شی واحًداالمقدم: في غیره ال �عني أن 
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  ،من أنفه مثًال  اأو خارجً 
 نص لإلیتار. المقدم: مثًال ما جاء فیه 

. و�ــین أن ینقطــع. ،ًعاثــم نطلــب مــا نــوتر �ــه خامًســا أو ســا� ،مــا الفــرق بــین أن تنقطــع النجاســة �شــفع
 ؟القذر �اثنین ونطلب ثالًثا

 فرق النص �ا شیخ. الالمقدم: 
 أین؟

 المقدم: النص الوارد. 
 ؟ طیب من حمله على البخور ،هذا نص خاص �االستجمار
 المقدم: ألن اللفظ �حتمل. 

وال إضــاعة للمــال فــي البخــور، وز�ــادة مــن شــيء مطلــوب مرغــوب شــرًعا، وهنــا نقــول فیــه شــيء مــن 
ن وال أر�عــة اكتفیــت اأنــت احتجــت �عــد أن توضــأت أن تتمســح �منادیــل مــا �فــاك اثنــ ،إضــاعة المــال

 ،�ستة مثًال مـن المنادیـل لتمسـیح وجهـك و�ـد�ك ومـا أشـبه ذلـك، �عـض النـاس یتجـوز فـي هـذا األمـر
 ،واألمـر فـي هـذا فیـه سـعة، لكـن یبقـى أن إضـاعة المـال منهـي عنـه ،صد اقتصاًدا �الًغـات�ق و�عضهم

�عنـي مـن -قـال �عـض أصـحابنا  ،وهـذه مسـألة �حتـاج إلیهـا �اسـتمرار ،فیستعمل منها �قدر المطلـوب
لظـــاهر الحـــدیث، وحجـــة الجمهـــور  ؛�جـــب اإلیتـــار مطلًقـــا :-الشـــافعیة؛ ألن الكـــالم مـــا زال للكرمـــاني

حجـة الجمهـور علـى عـدم وجـوب اإلیتـار، وحجـة الجمهـور الحـدیث الصـحیح فـي  ،یث الصحیحالحد
مــن فعــل فقــد أحســن ومــن ال فــال حــرج، و�حملــون هــذا الحــدیث علــى  »مــن اســتجمر فلیــوتر«الســنن 

فیــه دلیـل علــى وجــوب عــدد الـثالث، فیــه دلیــل علــى  :الـثالث أو علــى النــدب فیمـا زاد، قــال الخطــابي
 ؟ أال �حصل بها الوتر؟والواحدة ،وجوب عدد الثالث

 ..جاء نص آخر �أال..المقدم: 
فیــه دلیــل علــى وجــوب عــدد  -»مــن اســتجمر فلیــوتر«�عنــي فــي هــذا الحــدیث  -فیــه :ال، ال. �قــول

شـكل، �یـف نأخـذ وجـوب عـدد وهـو أ�ًضـا البـن الجـوزي فـي �شـف المُ  ،وهذا �الم الخطـابي ،الثالث
؟ نسمع �الم الخطابي، �قول: فیه دلیل على وجوب عـدد  »من استجمر فلیوتر«الثالث من حدیث 

مـن  :؛ ألنه ز�ادة صفة على االسم، �عني مـا قـالأنه لم یرد �ه الوتر الذي هو فرد إذ معلوم ؛الثالث
ن االســـتجمار �حصـــل بواحـــدة، مـــن اســـتجمر �عنـــي أقـــل مـــا �حصـــل �ـــه إ :نقـــول ،أحـــدث فلیســـتجمر

جمر الواحدة، وفلیوتر قدر زائد على مجـرد حصـول االسـم أقل ما یتحقق �ه لفظ من است ،االستجمار
  .الذي هو االستجمار

 ا یدل على الثالث فما فوق. مالمقدم: م
؛ ألنــه أنــه لــم یــرد �ــه الــوتر الــذي هــو فــرد إذ معلــوم ؛نعــم، �قــول: فیــه دلیــل علــى وجــوب عــدد الــثالث

قــل مــن جمار ال �حصــل �أز�ــادة صــفة علــى االســم، واالســم ال �حصــل �أقــل مــن واحــد، االســم االســت
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واالسـم  ،؟ إال أنه قدر زائد على مـا �حصـل �ـه االسـم الـذي هـو االسـتجمارواحد، إًذا ما موقع فلیوتر
وتقـدم الخـالف فـي  ،فعلم أنه إنما قصد �ه ما زاد على الواحد وأدناه ثـالث ،ال �حصل �أقل من واحد

و�وافقــه علیــه ابـــن الجــوزي فــي �شـــف  ،وهــذا الكـــالم للخطــابي ،فــال داعـــي إلعادتــه ى،العــدد مســتوفً 
  شكل.المُ 

مــرتین فـي موضــعین، فــي هـذا الموضــع فــي  -رحمـه هللا تعــالى-هـذا الحــدیث خرجـه اإلمــام البخــاري 
وفــي الموضــع الــذي یلیــه مباشــرة، فــي �تــاب الوضــوء  ،�ــاب االســتنثار فــي الوضــوء ،كتــاب الوضــوء

عـن النبـي  -مرضـي هللا عـنه-د وابـن عبـاس �اب االستنثار في الوضوء ذ�ره عثمان وعبد هللا بن ز�
علیــه الصــالة -�عنــي ذ�ــره هــؤالء الــرواة الــذي رووا وضــوء النبــي  ،-صــلى هللا علیــه وآلــه وســلم  –

ا أخبرنــ :عبــدان عبــد هللا بــن عثمــان، قــال ..أخبرنــا :حــدثنا عبــدان قــال :-رحمــه هللا-قــال  ،-والســالم
ــا یــونس :عبــد هللا �عنــي ابــن المبــارك، قــال عــن الزهــري محمــد بــن مســلم مــن بــن یز�ــد األیلــي  أخبرن

 أنـه –صـلى هللا علیـه وآلـه وسـلم  –أنه سمع أ�ا هر�رة عن النبـي  ،أخبرني أبو إدر�س :قالو  ،شهاب
هـا وأن ،وهذا سبق ذ�ـر الـرا�ط بینـه و�ـین الترجمـة ،»من توضأ فلیستنثر ومن استجمر فلیوتر« :قال

  حرفیة.مطا�قة 
یــه فــي وهــو الــذي یل ،الــذي یلیــه فــي �تــاب الوضــوء �ــاب االســتجمار وتــًرا الموضــع الثــاني فــي البــاب

فـــي  -رحمـــه هللا تعـــالى-بینهمـــا فـــي األصـــل والمختصـــر، �قـــول  وفـــي المختصـــر ال فاصـــل ،األصـــل
 أخبرنـا مالـك عـن أبـي الزنـاد عـن األعـرج عـن أبـي :حـدثنا عبـد هللا بـن یوسـف قـال :الباب الذي یلیه

 اقرأ المتن.  ......:قال –هللا علیه وآله وسلم صلى  –هر�رة أن رسول هللا 
ضـأ تو  إذا« :قـال –صـلى هللا علیـه وآلـه وسـلم  –أن رسـول هللا  -رضـي هللا عنـه-المقدم: وعنه 

فلیغسـل  و�ذا استیقظ أحد�م من نومـه ،ومن استجمر فلیوتر ،ثم لینثر أحد�م فلیجعل في أنفه ماءً 
   .»ال یدري  فإن أحد�م ،یده قبل أن یدخلها في ُوضوئه

 �عني قبل أن یدخلها في الماء. ،وئه الماءَوُض في 
 .َوضوئه ين�الفتح �ع ،المقدم: عندنا �الضم

  ،َوضوئه �عني في الماء
 .»فإن أحد�م ال یدري أین �اتت یده ،قبل أن یدخلها في َوضوئه« ،المقدم: ضبطها �الضم

  .ر ال �كرر�عني المختِص 
 المقدم: �یف �رر هنا.

 وأیهما الذي �غني عن اآلخر؟  !؟كیف �رر
 المقدم: األصل الثاني. 

توضــأ أحــد�م فلیجعــل فــي أنفــه  إذا«، »مــن توضــأ فلیســتنثر«الثــاني �غنــي عــن األول؛ ألن األول: 
حقیقة ذ�ره للحدیث فـي موضـعه األول  »ومن استجمر فلیوتر ،ثم لینثر، ومن استجمر فلیوتر ماءً 

راوي الحــدیث الســابق، وســیأتي  ،ي الحــدیث هــو أبــو هر�ــرةراو  ،علــى خــالف شــرطه وقاعدتــه وعادتــه
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أو غیره، هـل هـو نفسـه  ،الخالف بین ابن حجر وغیره في �ون هذا الحدیث هو نفس الحدیث األول
  .لألول اجعلوا الثاني طرفً  ،من محمد فؤاد عبد الباقي ابتداءً  ،أو غیره؛ ألن الذین رقموا

 :يام البخـاري �قولـه: �ـاب االسـتجمار وتـًرا، �قـول الكرمـانهذا الحدیث على �ل حال ترجم علیـه اإلمـ
ي فـفإن قلت ما وجه المناسبة في تخلیل هذا الباب بین أبواب الوضوء؟ ولما �ـان االسـتجمار مقـدًما 

الوجوب على االستنثار �ان المناسـب فـي الترتیـب تقد�مـه علیـه فـي وضـع األبـواب، �عنـي االسـتنثار 
 ،ل هو �عد االستجمار أو قبله؟ �عنـي اآلن قـدم االسـتنثار فـي الوضـوءفي الوضوء �عد االستنشاق ه

وهــل �فهــم مــن هــذا �عنــي ترتیــب  ،االســتجمار األصــل أن �كــون قبــل الوضــوء ،ثــم أردفــه �االســتجمار
نــه �صــح االســتنجاء واالســتجمار �عــد الوضــوء؟ هــذا قــول معــروف إ :البخــاري تــرجیح قــول مــن �قــول

اب ألن إدخالـه بـین أبـو  ؛هل یؤخذ منه أن البخـاري یـرى هـذا الـرأي ،اهوسبق أن �حثن ،عند أهل العلم
تنجاء، فــي االســ زةالوضــوء عنــدك مــثًال انتهــت أبــواب االســتنجاء، �ــاب االســتنجاء �المــاء، حمــل العنــ

�ـــاب  ،ال �ســـتنجي بـــروث ثـــم دخـــل فـــي أبـــواب الوضـــوء ،نجاء �الحجـــارةاالســـتنجاء �ـــالیمین، االســـت
فــي  االســتجمار وتــًرا، غســل الــرجلین ،ا، االســتنثار فــي الوضــوءثالًثــا ثالًثــ ،مــرتین ،الوضــوء مــرة مــرة

 النعلین،  
 المقدم: التیمم. 
ة فـإن قلـت مـا وجـه المناسـب :�قـول الكرمـاني ،بـین أبـواب الوضـوء االسـتجمار وتـًرا ،كلها في الوضـوء

ان علـى االسـتنثار �ـ لما �ان االستجمار مقدًما في الوجـود ؟في تخلیل هذا الباب بین أبواب الوضوء
المناســب فــي الترتیــب تقد�مــه علیــه فــي وضــع األبــواب، �عنــي جــواب الكرمــاني عــن هــذا االستشــكال 

غیــر مهــتم بتحســین  ،معظــم نظــر البخــاري إلــى نقــل الحــدیث و�لــى مــا یتعلــق بتصــحیحه :قــال: قلــت
ة األحادیــث، یهــتم �صــح -رحمــه هللا-ن البخــاري إ :�قــول ،ألن أمــره ســهل ؛الوضــع وترتیــب األبــواب

ن هـذا ولكـ ،وال یهـتم �ـه ،عنـى �ـههـذا ال �ُ فواالستنباط منها �التراجم، لكن �ونـه �قـدم ترجمـة أو یـؤخر 
   .الكالم صحیح أو غیر صحیح؟ تقدم تفنیده عند شرح حدیث إن �نت تذ�ر مائة وستة عشر

راد من ن اتضح المسقطة، قد �كونالحظ أنه في المختصر فیه أر�عة أبواب مُ  أن المقدم: لكن الزم
 األصل، 

 أر�عة أبواب. 
  .اببینها أر�عة أبو  ،ثم �اب غسل الرجلین في النعلین ،المقدم: �عني �اب االستجمار وتًرا

 ین؟ أبین 
  .سقطةو�اب غسل الرجلین في النعلین أر�عة أبواب م ،المقدم: بین هذا الباب االستجمار وتًرا

 ..لكـــن الكـــالم فـــي أن مـــا ذ�ـــر ،وعشـــر�ن مســـقطة وتســـع ،ثمـــان وعشـــر�ن ،ســـبع وعشـــر�ن ،صـــحیح
 .األبواب األخیرة التي تلیه

 ...المقدم: �عني هل هي
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  .�عده �اب غسل الرجلین وال �مسح على القدمین ،االستجمار وتًرا
 المقدم: في الوضوء. 

�لهـا فـي  ،�عده غسل الرجلین فـي النعلـین ،و�عده المضمضة في الوضوء، �عده غسل األعقاب ،نعم
هـا ألن الكـالم فی ؛فـإن رأیـتم ،�عنـي تخلیـل هـذا البـاب بـین أبـواب الوضـوء ال شـك أنـه منتقـد ،الوضوء

  .وسبق أن أشرنا إلى شيء منها ،والمناقشات طو�لة بین ابن حجر
 المقدم: في مثل هذا الباب.

 .١١٦الحدیث  قلنا في شرح ،في �اب تقدم
 وهل التبو�ب له هدف عنده؟  ؟اهما یر  أمالبخاري یرى الترا�ط  المقدم: �عني هل

 :مع أن �الم ابن حجر الذي سقناه سا�ًقا عند حدیث أنـس ،سیأتي في �الم ابن حجر وعمدة القاري 
وأوجــد مناســبات بــین هــذه البــن حجــر، ا كــالم قــوي جــد�  »اللهــم إنــي أعــوذ �ــك مــن الخبــث والخبائــث«

 إن شاء هللا تعالى.  ،تي تقر�رهلكنه في هذا الموضع �أنه ضعف على ما سیأ ،األبواب وروا�ط
حلقة وع البهذا نكتفي أیها اإلخوة على أن �كون موض ،المقدم: جزاكم هللا خیًرا وأحسن إلیكم

ن قاء �إذكم للنا � ،القادمة �إذن هللا هو الحدیث حول مسألة هذا التبو�ب، شكًرا لطیب المتا�عة
 �اته.والسالم علیكم ورحمة هللا و�ر  ،وأنتم على خیر ،هللا


