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  .المقدم: �سم هللا الرحمن الرحیم
ه هلل رب العــالمین، وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى عبــده ورســوله نبینــا محمــد وآلــه وصــحب الحمــد

 أجمعین. 
 أیها المستمعون الكرام في �ل مكان، السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. 

حیح، وأهًال �كم إلى حلقة جدیدة في برنامجكم شـرح �تـاب التجر�ـد الصـر�ح ألحادیـث الجـامع الصـ
 الــد�تور عبــد الكــر�م بــن عبــد هللا نرحــب �ضــیف البرنــامج فضــیلة الشــیخ قــةفــي بدا�ــة هــذه الحل

 فأهًال ومرحًبا �كم.  ،الخضیر
 وفي اإلخوة المستمعین.  ،و�ارك فیكم ،حیاكم هللا

تین اثنـین وسـو حسـب المختصـر، مائـة �المقدم: ما زال الحدیث مستمًرا في الحدیث مائـة وثالثـین 
ــد مجموعــة مــن األحكــام منهــا فــي األحكــاممتا�عــة اإلخــوة واأللحســب األصــل، � ــا عن  خــوات توقفن

أن  و�ذا اســتیقظ أحــد�م مــن نومــه فلیغســل یــده قبــل« :–صــلى هللا علیــه وســلم  –المتعلقــة �قولــه 
 الحدیث. »یدخلها في وضوئه

 الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسـلم و�ـارك علـى عبـده ورسـوله نبینـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحا�ه
  .أجمعین

 المقدم: اللهم صل علیه وسلم.
  أما �عد،

فـي  :فیقول الكرماني ،و�قي ما �ستنبط من عمومه من أحكام ،فقد مضى ما یتعلق �مفردات الحدیث
إلزالـة  وأن مـا دونهـا مـن العـدد �ـافٍ  ،الحدیث أن غسل النجاسة سبًعا مخصـوص بـبعض النجاسـات

الحـدیث أن غسـل النجاسـة سـبًعا مخصـوص  في :سائر األنجاس؛ ألنه لیس فیه تحدید الحدیث، قال
  .إلزالة سائر األنجاس ببعض النجاسات، وأن ما دونها من العدد �افٍ 

 .المقدم: هو على احتمال أن في یده نجاسة �عني إذا استیقظ
وفیه أن موضع النجاسة مخصوص �الرخصـة فـي جـواز الصـالة مـع  :قال ،ألنه ال یدري  ؛غلبة ظن

، فـي أن موضـع االسـتنجاء مخصـوص �الرخصـة فـي جـواز الصـالة مـع �قـاء �قاء أثر النجاسة علیـه
ألنــه اآلن الیــد أمــر �غســلها، الحتمــال أن �كــون فیهــا نجاســة مــع أنــه فــي حــال  ؛أثــر النجاســة علیــه

  ..االستنجاء هل االستجمار �األحجار هل نجزم �أن المحل حصل له
 المقدم: طهارة �املة.

 الطهارة �املة.
 .مال نجز  المقدم:

فمعنى هـذا أنـه یبقـى فیـه  ،نعم؛ ألن ضا�ط االستجمار المجزي أن ال یبقى إال أثر ال یز�له إال الماء
وفیــه أن موضــع االســتنجاء مخصــوص �الرخصــة فــي جــواز الصــالة مــع �قــاء أثــر  :ولــذا قــال ،أثــر

�اب العبـادات  النجاسة علیه، �عني األثر الذي ال یز�له إال الماء، قال: وفیه أن العمل �االحتیاط في
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فیكـون الغسـل مـن �ـاب االحتیـاط، لمـاذا ال �كـون مـن �ـاب  »فـإن أحـد�م ال یـدري «أولى؛ ألنـه قـال: 
 ،هـذا تقـدم ،مـنهم مـن �قـول �ـالوجوب، ومـنهم مـن �قـول �االسـتحباب ،اإللزام؟ والخالف فیه �مـا تقـدم
و�ـین غسـل الیـد  ،للمسـتیقظإًذا ما الفرق بین غسـل الیـد هنـا �النسـبة  ،والجمهور على أنه لالستحباب

 حتى غیر المستیقظین.  ،�النسبة لعموم المتوضئین
 وال �حصل علیه �راهة لو تر�ه.  ،�ستحب :المقدم: قلنا هناك

 ؟ ألن هنــاك ثبــت الفعــل مــن غیــر أمــر، ولــیس فیــه، لمــاذاوهنــا لــو تر�ــه �كــره ،نعــم، لــو تر�ــه لــم �كــره
 .التركنهي عن الترك، وهنا فیه أمر �الفعل ونهي عن 

ســة وال یــؤثر فیهــا الــرش، مــا معنــى هــذا؟ أن النجا ،مــة �ســتحب فیهــا الغســلوفیــه أن النجاســة المتوهَّ  
و هـ، الـرش إنمـا �عني المتوهم ما �كفـي أن ترشـه ،المتوهمة �ستحب فیها الغسل، وال یؤثر فیها الرش

  .، ومثل بول الصبي»انضح فرجك وتوضأ« ،للنجاسة المخففة مثل المذي مثًال 
 المقدم: إذا لم �طعم. 

 هذا نجاسة مخففـة یـؤثر فیهـا الـرش، لكـن النجاسـة المغلظـة ال یـؤثر فیهـا الـرش، لكـن �ونهـا متوهمـة
ألنهـا متوهمـة، و�ونـه  ،و�ال لوجب غسلها ،ألنها متوهمة ؛لیست محققة �ستحب غسلها، فاالستحباب

 .ما المخففة فیؤثر فیها الرشألنها نجاسة الكالم في النجاسة المغلظة، أ ؛ال یؤثر فیها الرش
هنــا مســألة، مســألة قولــه: المتوهمــة، الــوهم هــو االحتمــال المرجــوح، والظــن هــو االحتمــال الــراجح،  

؟ صــل الطهــارة، هــل �ســتحب لــه أن �غســلواأل ،والشــك هــو االحتمــال المســاوي، إذا شــك فــي النجاســة
 ، والشــك وهــو االحتمــال المســاوي،ألن عنــدنا المعلــوم متفــاوت، منــه المتــوهم وهــو االحتمــال المرجــوح
 واألحكام مبنیة على غلبة الظن، ،والمظنون وهو االحتمال الراجح، �عني �ونه �ستحب في المظنون 

والشــك ال  ،فــي الشــك واألصــل الطهــارة ،هــذا مــا فیــه إشــكال، بــل إذا غلــب علــى الظــن �جــب الغســل
یهـا وال یـؤثر ف ،همـة �سـتحب فیهـا الغسـلن النجاسـة المتو إ :یز�ل الیقین، فماذا عن الـوهم؟ ألنـه �قـول

 وشـك فیـه أو توهمـه نجاسـة ا�عنـي لـو رأى لوًنـ ،الرش، �عني إذا طرأ أدنى احتمال على وقوع نجاسة
  .ال؟ ألنه هنا �قول: �ستحب فیها الغسلأم �غسله؟ �غسله  :هل نقول

 المقدم: مع التوهم. 
مخافـة أن یوصـل إلـى  ،السـیما إذا تكـرر ،بمع التوهم، مع االحتمال المرجوح، األصل أنه ال �سـتح

 .الوسواس
 المقدم: مخافة الوسواس.

قـــال: وفیــه اســـتحباب اســتعمال الكنا�ـــات فیمــا یتحاشـــى مــن التصـــر�ح �ــه، اســـتحباب اســـتعمال  نعــم،
صــلى هللا علیــه –فإنــه  ،اســتحباب اســتعمال ألفــاظ الكنا�ــات فیمــا یتحاشــى مــن التصــر�ح �ــه ،الكنا�ــات

فلعل یده وقعت على دبره، فإنه قـال: ال یـدري،  :ولم �قل »ه ال یدري أین �اتت یدهفإن«قال:  –وسلم
ولـم �قــل: فلعــل یـده وقعــت علــى دبـره، وهــذا إذا علــم أن السـامع �فهــم المقصــود منهـا، �عنــي الكنا�ــات 
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�عني الذي فهمه �فهم من الكالم هذا اسـتعمال الكنا�ـة معـه أفضـل مـن  ،تمشي على ناس دون أناس
 .لكن �عض الناس ما �فهم ،حالتصر�

 المقدم: صحیح، وهو األصل. 
یهــا فإًذا البـد مـن التصــر�ح، إذا لـم �فهــم �الكنا�ـة البـد مــن التصـر�ح، �عنــي فـي قاعـة الــدرس والقاعـة 

  .خلیط من العرب واألعاجم وغیرهم
 صل التصر�ح. األالمقدم: هذا 

 :ود، لكــن طالــب أعجمــي قــاللمقصــعمــوم الطــالب فهمــوا ا ،األســتاذ �شــرح الوضــوء مــن مــس الــذ�ر
 ..من ألفاظ، وما �طلق علیه هجاء �ما �حتمل من ألفاظ، �ل ما �حتمل �عني؟ ماذا

 المقدم: ما فهم. 
مال اسـتع ،، فاستعمال الكنا�ـات ال شـك أنـه هـو األدبةار ؟ ما �قي إال اإلشما فهم، ما فهم، ماذا �قي

ح، لم تقع الحاجة تكن الحاجة داعیة إلـى التصـر� الكنا�ات هو األدب، وهو أسلوب الكتاب والسنة ما
فـاة فمثًال من األدب أال ینسـب اإلنسـان لنفسـه شـیًئا قبیًحـا وهـو �حكیـه عـن غیـره، فمـثًال فـي حـدیث و 

  ..أبي طالب �ل الرواة �قولون 
 المقدم: أنه قال �ذا.

  .هو هو على ملة عبد المطلب
 .]٩} [سورة النور: َب للااَِّ َعَلْیَها واْلَخاِمَسَة َأنَّ َغَض  المقدم: في اآل�ة {

لكــن فــي حـدیث مــاعز لمــا �انـت الحاجــة داعیــة إلــى  ،نعـم، �لهــم �قولــون هـو علــى ملــة عبـد المطلــب
ة نـه زنـى، لمـاذا؟ ألن النسـبإ :مثل هذا التصر�ح فقـال مـاعز: إنـي زنیـت، مـا قـال الـراوي فقـال مـاعز

 ،ظـةنـه زنـى احتمـال أن �كـون مـاعز لفـظ بهـذه اللفإ :ألنه لـو قـال ؛الفعل إلیه مطلو�ة في إقامة الحد
وحینئـــذ یـــدرأ عنـــه الحـــد، فمثـــل هـــذا البـــد مـــن التصـــر�ح، وجـــاء التصـــر�ح �ألفـــاظ فـــي حـــدیث مـــاعز 
�سـتدعیها إقامــة الحـد، و�تطلبهــا ذلـك ال �حســن النطــق بهـا فــي غیـر هــذا الموضـع، وهــذا إذا علــم أن 

قـوع تصـر�ح �ـه، �عنـي �ـاللفظ الصـر�ح لینتفـي اللـبس والو السامع �فهم المقصود منها و�ال فالبـد مـن ال
 .في خالف المطلوب

و�ذا «فیه إ�جاب الوضوء من النـوم، مـن أیـن فـي الحـدیث؟  :وقال ابن عبد البر فیما نقله ابن حجر 
 .»استیقظ أحد�م من نومه فلیغسل یده

 .»قبل أن یدخلها في وضوئه«المقدم: 
 .نعم، في الماء الذي یتوضأ فیه

 .قدم: مما یدل على أنه سیتوضأ جزًمامال
 ..فهذا أمر �الغسل ،ضوءاآلن الماء الذي �عد للوضوء �قال له وَ 

  .ضوءالمقدم: قبل أن یدخلها في الوَ 
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ـــة التـــي هـــي الیـــد وســـیلة  ،بهـــا ا�الغســـل وســـیلة إلـــى الوضـــوء، فمادامـــت الوســـیلة مـــأمورً  تنظیـــف اآلل
وء مـن مأمور بها من �ـاب أولـى، ولـذا قـال فیـه إ�جـاب الوضـ إًذا الغا�ة ،بها افمادامت الوسیلة مأمورً 

 النوم. 
 داللة تبعیة. أم طیب هل هذه داللة أصلیة 

 المقدم: تبعیة. 
  .داللة تبعیة؛ ألن الحدیث لم �سق من أجلها، �عني لو لم یرد في الباب إال هذا الحدیث

 المقدم: ما اعتبر دلیًال. 
لــه  و�ذا ورد ،یث لــیس لــه موافــق وال معــارض قلنــا �الداللــة التبعیــةلــو لــم یــرد فــي البــاب إال هــذا الحــد

الت هـذا یـدعم دال ،معارض ألغینـا الداللـة التبعیـة هنـا، واعتمـدنا الداللـة األصـلیة فقـط، فـي مثـل هـذا
 وفیه تقو�ة مـن �قـول �الوضـوء ،فیه إ�جاب الوضوء من النوم :أصلیة أخرى فیستأنس �ه، ولذلك قال

 .اه أبو عوانة في صحیحه عن ابن عیینةمن مس الذ�ر، حك
حكــاه أبــو عوانــة فــي  ،فیــه تقو�ــة مــن �قــول �الوضــوء مــن مــس الــذ�ر ،اوفیــه �عــد جــد�  :قــال العینــي 

 ؟ ا، هل األمر في الحدیث �الوضوء أو �الغسلوفیه �عد جد�  :قال العیني ،�عني ابن عیینة ،صحیحه
  .المقدم: األمر �الغسل قبل الوضوء

یلـزم  وهـل یلـزم غسـل الیـدین مـن مـس الـذ�ر؟ ؟، الغسل مـن أجـل مـاذا؟ مـن مـس الـذ�رقبل الوضوء
 لكن هل فیه داللة على غسل الیدین من مس الذ�ر؟ ،الوضوء

 المقدم: لیس �الضرورة. 
ن إنمــا األمــر والتعلیــل فإنــه ال یــدري أیــن �اتــت یــده، لــیس المــراد �ــه احتمــال أن �كــون مــس ذ�ــره؛ أل

 ظاهر؟ � أم لیسیلزم منه غسل الیدین، ظاهر مس الذ�ر ال 
 المقدم: ظاهر. 

وحــدیث �ســرة،  ،يلــألة فیهــا حــدیثان، حــدیث طلــق بــن عوالمســ ،اولــذلك �قــول العینــي: وفیــه �عــد جــد� 
ــ والخــالف  ،»إنمــا هــو �ضــعة منــك« :قحــدیث �ســرة فیــه األمــر �الوضــوء مــن مــس الــذ�ر، وفــي طْل

 .ى معروف عند أهل العلم، وحدیث �سرة أقو 
إلنـاء جـاء اوفیه أنه ال یلزم الغسل ثالًثا إذا لم یدخل یده في اإلناء، �عني إذا أراد أن یدخل یده في  

 ما �غسل؟ أم التقیید �الثالث، فلیغسلها ثالًثا، لكن إذا لم یرد إدخال الید في اإلناء �غسل 
 .المقدم: �غسل

 إذا لم یرد. المقدم:  
  .لم یرد

  .صنبور مثًال من  ،�سكب المقدم: �عني صار الماء
 یلزم أن �غسل ثالًثا؟
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  ..المقدم: �كون استحباً�ا �غیره من
اء نعـم. والعلمـ »فلیغسـلها ثالًثـا« :جـاء فـي �عـض روا�ـات الحـدیث ،نعم، لكـن اآلن فیـه األمـر ثالًثـا

سـتیقظ اذا إ«�قولون: وفیه أنه ال یلزم الغسل ثالًثا إذا لم یرد أن یدخل یده فـي اإلنـاء، ولـذلك �قـول: 
اء ، إذا لـم یـرد أن یـدخلها �ـأن �ـان المـ»أحد�م مـن نومـه فلیغسـل یـده قبـل أن یـدخلها فـي وضـوئه

أو �سقي اإلناء فیصب على �مینه فیغسل �سـاره �ـه، فلـو صـب علـى ید�ـه مـن  ،ینزل علیه من أعلى
 ذلك؟  إناء لم یلزمه الغسل ثالًثا، وقال ابن حزم: یلزمه ذلك، نقله العیني، لماذا یلزمه

 و�خشى انتقال النجاسة إلیه.  ،ینتقل إلى أجزاء وجهه مثًال  ألنه المقدم:
یر�ـد أن  ألن النجاسة المظنونة في الیدین التي یلزم من غسلها ثالًثا إذا أراد أن یدخل یده اإلناء هـو

 .�غسلها مرة مثًال أن یباشر بها أعضاء الوضوءیباشر بها السیما إذا صارت رطبة 
ولــیس معــه إنــاء صــغیر  ،إذا �ــان المــاء فــي إنــاء �بیــر �حیــث ال �مكــن الصــب منــه :ووي وقــال النــ 

ـــه ـــه النظیـــف ،�غتـــرف � ـــه أو �أخـــذ �طـــرف ثو� ـــه �فی ـــم �غســـل � ـــه، ث ـــه أن �أخـــذ المـــاء �فی أو  ،فطر�ق
 ،مـا یوجـد هـذا یوجـد إنـاء مـن حجـارة ،نعم تأتي إلى محل إناء من حجارة، تر�د أن تتوضـأ ..�ستعین

 نـه إذا زاد عـن القلتـین علـى مـا سـیأتي أنـه الإ :ر من قلتین لنخرج على قـول مـن �قـولولیس فیه أكث
مــن حجــارة أو إنــاء مــن  �مــا فــي حــدیث ابــن عمــر، إذا �ــان إنــاءً  ،یــؤثر فیــه شــيء، لــم �حمــل الخبــث

ال تسـتطیع أن تصــغیه إلـى جهــة فتغتـرف، ولــیس معـك إنــاء صـغیر تأخــذ  ،غیـر الحجــارة لكنـه مثبــت
 ؟ �ه، ما الحیلة

بــدل مــن أن یــدخل ید�ــه فــي اإلنــاء وهــو  ،�عضــهم وهــذه ظاهر�ــة محضــة �قــول: یتحایــل علــى المــاء
 اشـبً خ أو ًئا یلقـي فیـه حصـاةیلقـي علیـه شـی :ساكن، وقد نهینا أن نغتسل الماء الدائم إلى آخره، �قـول

 .محضة لئال �كون دائًما، هذه ظاهر�ة ؛�جعله یتحرك
�یـف،  :ألن �عض الناس �سمع مثـل هـذه المسـألة یتعجـب �قـول ؛یه�أخذ �فیه ثم �غسل �ه �ف :قالوا 

؟ ألنـــه عـــاش فـــي ظـــرف تیســـرت فیـــه األمـــور مـــا الـــداعي ،ونحتـــاج طـــرف الثـــوب ،نحتـــاج إلـــى الفـــم
 .إناء من حجارة هفیستغرب أن �كون إناء في حجر مثًال، فی

تیقظ مــن النــوم، �شــخص غیــر مســ ،أو �أخــذ �طــرف ثو�ــه النظیــف أو �ســتعین �غیــره، �ســتعین �غیــره 
رة ثو�ـه، ولـم �جـد مـن اهـجـز عـن أخـذه �فمـه ولـم �عتمـد علـى طلـو فرضـنا أنـه ع :قلـت :وقال العینـي
ماذا �فعل؟ ضاقت المسالك، عجز عن أخذه �فمـه، ال �سـتطیع الوصـول إلیـه �فمـه، ولـم ف�ستعین �ه 

مــاذا �فعــل؟ قــال  ،ولــم �جــد مــا �ســتعین �ــه ،احتمــال أن �كــون فیــه مــا فیــه ،�عتمــد علــى طهــارة ثو�ــه
ى ن النهي فـي اإلنـاء الكبیـر محمـول علـإ :�شیر إلى قوله ،وأحسن ،وما قاله أصحابنا أوسع :العیني

ن النهــي فــي إ :�شــیر إلــى قولــه ،أوســع وأحســن -�عنــي الحنفیــة-المبالغــة، �قــول: ومــا قالــه أصــحابنا 
  ا.نعم إذا �ان اإلناء �بیرً  ،اإلناء الكبیر محمول على المبالغة

 مقدم: األمر أ�سر. ال
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فــي  أو ،فــي إنــاء �بیــر لكــن یبقــى إذا �ــان المــاء قلــیًال  ،ألن تــأثره أقــل مــن المــاء القلیــل ؛األمــر ســهل
 أن ما قاله النووي له وجه.إناء ال �مكن تحر�كه، یبقى 

ذا �عنـي إ ،و�ـین غیـره مـن األشـیاء الرطبـة -�عنـي المـاء -الحكم ال �ختلف بینـه :وقال العیني أ�ًضا 
 .عـمن ًثـا قبـل أن �ضـعها فـي المـأكول منـه؟�غسـل یـده ثال ،اد أن �أكل، قام من النـوم فـأراد أن �أكـلأر 

 .�قول: ال �ختلف الحكم بینه و�ین غیره من األشیاء الرطبة
، »فــإن أحــد�م ال یــدري أیــن �اتــت یــده« .خطــاب للعقــالء البــالغین المســلمین »فــإن أحــد�م«وقولــه:  

و أ ،امین، فـإن �ـان القـائم مـن نومـه صـبی� طـاب للعقـالء البـالغین المسـلخ »فـإن أحـد�م«وقولـه:  :قال
 فذ�ر في المغني أن فیه وجهین:  ،مجنوًنا أو �افًرا

ي العلــة موجــودة فــي الكبیــر، فـــ ،ألنــه ال یــدري أیــن �اتــت یــده ؛أحــدهما: أنــه �المســلم البــالغ العاقــل
مـا  ،ور وصـف حقیقـينعـم؛ ألن المحظـلمسـلم، فـي الكـافر، في العاقل، في المجنون، فـي ا ،الصغیر

 ذ�ر صاحب المغني وجهین: ف :قال ،وصف حقیقيال،  ،هو بوصف حكمي مثل الحدث یؤثر
العاقـل  إن المسـلم البـالغ :ألنـه ال یـدري أیـن �اتـت یـده، ولـو قیـل ؛أحدهما: أنه �المسـلم البـالغ العاقـل

أكثـر مــن  ،ه، أكثـر مـن الصـبيأخـف ممـن ذ�ـر لمـا �عـد؛ ألنـه یتحـرى فـي االســتجمار أكثـر مـن غیـر 
 .المجنون، أكثر من غیر المسلم

وال  »فـــإن أحـــد�م«ألن المنـــع مـــن الغمـــس إنمـــا ثبـــت �الخطـــاب  ؛والثـــاني: أنـــه ال یـــؤثر غمســـه شـــیًئا
قیـاس  ،نـه �المسـلم أنـه �كـون مـن �ـاب قیـاس األولـىإلكن علـى القـول األول  ،خطاب في حق هؤالء

 .الجلي
ب هـل یـدخل فـي خطا�ـه ؟ ألن المخاِطـ ؛-علیه الصالة والسـالم-ومه �خرج ن »أحد�م« :وفي قوله 

 إذا :فإنــه تنــام عینــه دون قلبــه، فــإن قیــل -علیــه الصــالة والســالم-�خــرج نومــه  »أحــد�م فــإن« :قولــه
 ؟ الجواب: عند من �قول بذلك أن غسـلهما مـن غیـردب فما الفرق بین المستیقظ وغیرهكان األمر للن

 ،وال �كـره ضـده �مـا تقـدمت اإلشـارة إلیـه، وغسـلهما مـن المسـتیقظ مسـتحب ،القائم من نومه مسـتحب
 .و�كره تر�ه

 ،فألنـه فـي الحـد فـي التعر�ــ ؛الـیعلم الفـرق هـذه مهمـة جــد� �قـول ابـن دقیـق العیـد فـي شــرح العمـدة: و  
 تعر�ــف المســتحب مقابــل تماًمــا لتعر�ــف المكــروه، المســتحب �قابــل المكــروه، والســنة والمنــدوب مقابــل

 ،ر�ـهوفي المكـروه مـا یثـاب تا ،فالمستحب والمندوب والسنة ما یثاب فاعله وال �عاقب تار�ه ،لمكروهل
ــه ــا ،فهمــا متقــابالن ،وال �عاقــب فاعل إذا  ؟ �عنــيإنهمــا متقــابالن هــل یتعاقبــان :فهــل یتعاقبــان؟ إذا قلن

 ؟ أو العكس ،ارتفعت السنة ثبت المكروه
 المقدم: لیس �الضرورة. 

  ..جاء األمر �سننلماذا؟ ألنه 
  .-صلى هللا علیه وسلم  –المقدم: ولم �فعلها النبي 
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إنســان دخــل المسـجد مــأمور �ــأن �صـلي ر�عتــین، صــلى ر�عتـین فــال �جلــس  مـثالً  ،جـاء األمــر �ســنن
 ،نه �سـتحب لـك أن تصـلي ر�عتـین أخـر�ین؟ نعـم �سـتحبإ :حتى �صلي ر�عتین جلس، هل نقول له

؟ لـم �فعـل افعلـت مكروًهـ :�عني له أجرها، لكـن إذا جلـس نقـول ،سنةما أكثر من الصلوات أصاب كل
 .مكروًها

قــد ف ،فــال تــالزم بینهمــا ،�كــره تر�ــه :و�ــین قولنــا ،�ســتحب فعــل �ــذا :�قــول: ولــیعلم الفــرق بــین قولنــا 
وال �كــون مكــروه التــرك؛ �صــالة الضــحى مــثًال، و�ثیــر مــن النوافــل،  ،�كــون الشــيء مســتحب الفعــل

ن وتـرك غسـلهما مـن النـوم مـ ،المستیقظ من النوم قبل إدخالهما اإلناء مـن المسـتحباتفغسلهما لغیر 
وقــد وردت صــیغة النهــي عــن إدخالهمــا فــي اإلنــاء قبــل الغســل فــي حــق المســتیقظ مــن  ،المكروهــات

أم ن األمــر للوجــوب فتر�ــه محــرم إ :وذلــك �قتضــي الكراهــة علــى أقــل الــدرجات، لكــن مــن قــال ،النــوم
كـس والع ،الوجوب �قابل التحر�م، ألن الواجب تر�ـه �ـأثم �ـه، والمكـروه فعلـه �ـأثم �ـهغیر محرم؟ ألن 

 فهما متقابالن.
   المقدم: المحرم. 

 وترك المحرم واجـب، �خـالف ،وهما متعاقبان ترك الواجب محرم ،المحرم نعم، الواجب �قابل المحرم
 .هي األظهروهذه التفرقة  ،التقابل بین السنة والمكروه

ونظیــر ذلــك تحیــة المســجد مســتحبة عنــد  :قلــت ،ابــن دقیــق العیــد: وهــذه التفرقــة هــي األظهــر �قــول 
 لـورود النهـي المحمـول علـى ؛وجـاء النهـي عـن تر�هـا ،ألنـه جـاء األمـر بهـا ؛و�كـره تر�هـا ،الجماهیر

م لــز و�ذا صــلى �عــدهما ر�عتــین اســتحب لــه ذلــك، وال �كــره تــرك مــا عــدا التحیــة وهكــذا، و�ال فی ،التنز�ـه
وهـو  ،یلزم من ترك المستحبات الوقوع في المكروهات :على قول من �قول ،على قول من �قول ذلك

مقتضــى التقابــل بــین تعر�فیهمــا أن الــذي ال �عمــر جمیــع وقتــه فــي المســتحبات واقــع فــي المكروهــات 
 .�استمرار

 فهو متفق علیه.  ،والحدیث خرجه اإلمام مسلم أ�ًضا 
 . المقدم: وله طرف الذي قبله

 الذي قبله.
 .وأشرنا إلیه .ن وواحد وستو المقدم: مائة 

  .هنا أشرنا في الحدیث السابق أن طرفه الذي یلیه
  .وأحسن إلیكم ،المقدم: جزاكم هللا خیًرا
صـر�ح بهـذا نصـل و��ـاكم إلـى ختـام هـذه الحلقـة فـي شـرح �تـاب التجر�ـد ال ،أیها اإلخوة واألخـوات

 .ألحادیث الجامع الصحیح
مائـة  حسـب المختصـر،��إذن هللا تعالى في حلقة قادمة مع الحدیث مائـة وواحـد وثالثـین نلقاكم  

 .وأنتم على خیر ،حسب األصل�وستة وستین 
 .شكًرا لطیب المتا�عة 
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 والسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.   
 


