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  .المقدم: �سم هللا الرحمن الرحیم
لى آله مد وعمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا محالح

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

ج نرحـب �ضـیف البرنـامشرح �تاب التجر�د الصر�ح ألحادیـث الجـامع الصـحیح، فـي بدا�ـة حلقتنـا 
 فضیلة الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر، فأهًال ومرحًبا �كم. 

 وفي اإلخوة المستمعین.  ،و�ارك فیكم ،حیاكم هللا
یـل ، وقـد ق-رضـي هللا عنهمـا-: وعن عبد هللا بـن عمـر -رحمه هللا تعالى-المقدم: قال المصنف 

رة، بغ �الصـفیمانیین، ورأیتك تلبس النعال السبتیة، ورأیتك تصرأیتك ال تمس من األر�ان إال ال :له
 قـال: أمـافالناس إذا رأوا الهالل ولـم تهـل أنـت، حتـى �ـان یـوم الترو�ـة  ورأیتك إذا �نت �مكة أهلّ 

ا النعـال �مـس إال الیمـانیین، وأمـ –صـلى هللا علیـه وآلـه وسـلم  –األر�ان فإني لـم أرى رسـول هللا 
  ..سول هللالسبتیة فإني رأیت ر 

  أم..مكسورة 
 ي هي �ا شیخ. المقدم: الت

 السین، النعال. 
 –آلـه وسـلم صـلى هللا علیـه و  –بتیة نعم، وأمـا النعـال السـبتیة فـإني رأیـت رسـول هللا المقدم: السِّ 

رأیـت  یلبس النعال التي لیس فیها شعر، و�توضـأ فیهـا، فأنـا أحـب أن ألبسـها، وأمـا الصـفرة فـإني
ل فـإني بغ بها، وأما اإلهـال �صبغ بها، فأنا أحب أن أص –لى هللا علیه وآله وسلم ص –رسول هللا 

  .یهل حتى تنبعث �ه راحلته –صلى هللا علیه وآله وسلم  –رسول هللا  لم أر
 الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسـلم و�ـارك علـى عبـده ورسـوله نبینـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحا�ه

 أجمعین. 
  أما �عد،

ا وهـذ .ي الحدیث الصحابي الجلیل عبد هللا بـن عمـرو بـن الخطـاب أحـد العبادلـة، مـر ذ�ـره مـراًرافراو 
 ،الحدیث ترجم علیه اإلمام البخاري �قوله: �اب غسل الرجلین في النعلین، وال �مسح على النعلین

ك، �قول ابن حجر قوله: �اب غسـل الـرجلین فـي النعلـین، لـیس فـي الحـدیث الـذي ذ�ـره تصـر�ح بـذل 
یتوضــأ فیهــا، یتوضــأ فیهــا؛ ألن األصــل فــي الوضــوء هــو الغســل، وألن  :و�نمــا هــو مــأخوذ مــن قولــه

 .علیها :یدل على الغسل، ولو أر�د المسح لقال: فیها، قوله
�اب غسل الـرجلین فـي النعلـین وال �مسـح علـى النعلـین، �قـول ابـن حجـر: قولـه �ـاب غسـل الـرجلین  

إلـى أن  ..تلـبس قـال كإنما قال: ورأیت ،هذ�ره تصر�ح بذلك، ما فیفي النعلین لیس في الحدیث الذي 
یلبس النعل التي لیس فیها شعر و�توضأ فیهـا، لكـن  –صلى هللا علیه وآله وسلم  –قال: رأیت النبي 

لــیس فیــه تصــر�ح علــى أنــه �غســل الــرجلین فــي القــدمین، و�نمــا هــو مــأخوذ مــن قولــه: یتوضــأ فیهــا، 
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لین، یتوضـــأ: والوضـــوء مـــن متطلباتـــه غســـل الـــرجلین؛ ألن األصـــل فـــي للـــرج افجعـــل النعلـــین ظرًفـــ

  .علیها :لقال ،یدل على الغسل، ولو أر�د المسح ،فیها :الوضوء هو الغسل، وألن قوله
وي قوله: وال �مسح على النعلین أي ال �كتفي �المسح علیهما �ما في الخفین، وأشار بـذلك إلـى مـا ر 

مسحوا على نعالهم في الوضـوء ثـم صـلوا، وروي فـي ذلـك حـدیث عن علي وغیره من الصحا�ة أنهم 
رحمن بن مهـدي وغیـره فه عبد اللكن ضعّ  ،مرفوع أخرجه أبو داود وغیره من حدیث المغیرة بن شعبة

 .في ذلك �له ضعیف وردما من األئمة، ف
؟ يءالمسـح علـى النعلـین اسـتدل �ـأي شـعدم إجـزاء  على واستدل الطحاوي على عدم اإلجزاء، �عني

 قـا حتـى تبـدو القـدمان أن المسـحاستدل الطحاوي على عدم اإلجزاء �المسـح علـى أن الخفـین إذا تخرّ 
ألنهـــا دون الكعـــب، ومــا ظهـــر مـــن المفـــروض مـــن  ؛ال �جــزئ علیهمـــا، �عنـــي الـــنعالن تبــدو القـــدمان

الواجــب غســله �جــب غســله، مــا ظهــر مــن محــل الغســل �جــب غســله، وال �جــزئ فیــه المســح، اســتدل 
اوي علــى عــدم اإلجــزاء �اإلجمــاع علــى أن الخفــین إذا تخرقــا حتــى تبــدو القــدمان أن المســح ال الطحــ

 �جزئ علیهما، قال: فكذلك النعالن؛ ألنهما ال �فیدان القدمین. انتهى.
ولــیس هــذا موضــع  ،المــذ�ور صــحیح، لكنــه منــازع فــي نقــل اإلجمــاع�قــول ابــن حجــر: وهــو اســتدالل 

 .�سط هذه المسألة
و ق الذي یبدو منه شيء من القدم، لكن إذا �ان �مثا�ة النعـل یبـدخالف في الخف المخرّ یوجد من � 

ا ألنهــا تحــت الكعبــین، أو یبــدو شــيء �ثیــر فــإن هــذا ال ینبغــي أن ینــازع �ــه، أمــا إذ ؛ظهــر القــدم �لــه
وجــد خــروق أو ثقــوب أو محــل الخیاطــة توســع أو مــا أشــبه ذلــك �حیــث یــرى أشــیاء �ســیرة فهــذا قــال 

 .لمسح علیه �عض العلماء�صحة ا
ولــیس هــذا موضــع  ،لكنــه منــازع فــي نقــل اإلجمــاع المــذ�ور ،قــال ابــن حجــر: وهــو اســتدالل صــحیح 

 .في غسل الرجلین ذه المسألة، وتقدم الكالم مستوًفى�سط ه
أي هذا �اب في بیان حكم غسل الـرجلین حـال �ونهمـا فـي النعلـین،  :وقال العیني في شرح الترجمة 

یـان منهما فـي ب ین البابین هذا الباب والذي قبله �اب غسل األعقاب ظاهرة، وهي أن �ًال والمناسبة ب
  .غسل الرجلین حال �ونهما في النعلین؛ ألن الباب األول في غسل األعقاب وهي من الرجلین

األعقــاب مــن الــرجلین، وهنــا غســل الــرجلین، غســل األعقــاب وغســل الــرجلین، لمــا ذ�ــر الجــزء اتبعــه 
 .لبذ�ر الك

م ومطا�قـة الحـدیث للترجمـة فـي قولـه: و�توضـأ فیهـا، فـإن ظـاهره �ـان علیـه السـال .فالمناسبة ظاهرة 
�غســل رجلیــه وهمــا فــي نعلــین؛ ألن قولــه: فیهــا أي فــي النعــال ظــرف لقولــه: یتوضــأ، اآلن هــذا �ــالم 

 كالم ابن حجر نفسه هذا؟ هو �من؟ ما 
 . الالمقدم: 
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ذا یـرد علـى مـن زعـم أنـه لـیس فـي الحـدیث الـذي ذ�ـره تصـر�ح طیب، هذا �الم ابـن حجـر قـال: و�هـ
 بذلك، ابن حجر قرر هذا الكالم، وأن البخاري أخذ غسل الرجلین. 

 المقدم: من عبارة فیهما.
 من الظرفیة، ثم قال، ابن حجر ماذا قال؟ 

 . ..المقدم: 
فــابن حجــر حینمــا  لــیس فــي الحــدیث الــذي ذ�ــره تصــر�ح، �عنــي ال یؤخــذ �ــالمنطوق، یؤخــذ �ــالمفهوم،

قـــال: لـــیس فیـــه تصـــر�ح �عنـــي �ـــالمنطوق، واســـتدل للترجمـــة مـــن الحـــدیث �ـــالمفهوم، هـــذا االســـتدالل 
 -�ــالمفهوم قــرره العینــي، قــال: ومطا�قــة الحــدیث للترجمــة فــي قولــه: و�توضــأ فیهــا، فــإن ظــاهره �ــان

 لقولـه: یتوضـأ بهـا،�غسل رجلیه وهما في نعلـین؛ ألن قولـه فیهـا أي فـي النعـال ظـرف  -علیه السالم
وهذا نفس �الم ابن حجر، و�هـذا یـرد علـى مـن زعـم أنـه لـیس فـي الحـدیث الـذي ذ�ـره تصـر�ح بـذلك 

 .و�نما هو من قوله: یتوضأ فیها؛ ألن األصل في الوضوء الغسل
من التصر�ح أقوى من هذا، نعم هو یر�د أقوى من المفهـوم،  -�عني ابن حجر-قلت: وما یر�د هذا  

و ما یر�د هذا من التصر�ح أقوى من هذا وقوله: وألن فیها یدل على الغسل ول :، قلتا◌ً یر�د منطوق 
 یــرد علیــه قولــه: لــیس فــي الحــدیث الــذي ذ�ــره تصــر�ح بــذلك،لمســح لقــال: علیهــا، وهــذا التعلیــل أر�ــد ا

وهــذا مــن العجائــب، حیــث ادعــى عــدم التصــر�ح ثــم أقــام دلــیًال علیــه، نعــم هــو ادعــى عــدم المطا�قــة 
 فماذا �عد ذلك؟ ،وأقام علیها دلیًال  ،وق، ثم قرر المطا�قة �المفهوم�المنط

 المقدم: أكثر إتقاًنا. 
ثــم أقــام دلــیًال علیــه. انتهــى �ــالم  ،بــال شــك، �قــول: وهــذا مــن العجائــب حیــث ادعــى عــدم التصــر�ح

 .ابن حجر العیني في رده على
ال ینبغــي أن یتصــدى لكــالم  ،االعتــراض: أقــول مــن هــذا مبلــغ فهمــه وقــال ابــن حجــر فــي انتقــاض 

، حــاء هــذه رمــز البــن ى لكــالم غیــره؛ ألن حمــن هــذا مبلــغ فهمــه ال ینبغــي أن یتصــدّ  :أقــول غیــره،
إنمـــا نفـــى التنصـــیص الرافـــع احتمـــال إطـــالق وضـــوء الرجـــل علـــى  -�عنـــي نفســـه ابـــن حجـــر -حجـــر

ل فــي مــا فــي تنصــیص علــى الغســ�عنــي نفــى التنصــیص �ــالمنطوق،  ،ألنــه احتمــال ســائغ ؛مســحها
أنه یتوضأ فیهمـا مـن متطلـب الوضـوء الغسـل؛ ألن ابـن حجـر إنمـا نفـى التنصـیص  هإنما فی الحدیث

 .الدلیل فاحتاج إلى إقامة ،ألنه احتمال سائغ ؛الرافع احتمال إطالق وضوء الرجل على مسحها
�ن �ـان و مـال هـذه �سـوغ احتمـال، لكنـه احت } ُكـمْ وَأْرُجلِ  { ما الذي سوغ احتمال المسـح ؟ قـراءة الجـر 

مــردوًدا �مــا تقــدم ذ�ــره مــردود إال أنــه هنــا مــع �ــون الداللــة لیســت صــر�حة �ــالمنطوق احتمــال ســائغ 
ي هــذا �قــول احتجنــا إلــى إقامــة الــدلیل علیــه ألنــه مفهــوم، وألنــه لــو أراد نفــ .فاحتــاج إلــى إقامــة الــدلیل

 .فیها :�قل علیها ولم :وهو أن األصل في الوضوء الغسل ال المسح، لقال ،االحتمال
 ..تخرقــا إلــى آخــره إذا طیــب الطحــاوي حینمــا اســتدل علــى عــدم اإلجــزاء �اإلجمــاع علــى أن الخفــین 

�قول ابن حجر: أنـه منـازع فـي نقـل اإلجمـاع تعقبـه العینـي، انتقـد العینـي تعقـب ابـن حجـر الطحـاوي 
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ب الجمهـور أن ألن مـذه ؛غیـر منـازع فیـه :في ثبوت اإلجماع، ومنازعته فـي ذلـك �قـول العینـي قلـت
 .مخالفة األقل ال تضر اإلجماع، وال �شترط فیه عدد التواتر عند الجمهور

ا اآلن العیني حینما ینتصر للطحـاوي، أوًال الطحـاوي حنفـي والعینـي حنفـي ومعـروف االنتصـار �ثیـرً  
 .للطحاوي من قبل العیني السیما إذا �ان الطرف اآلخر ابن حجر

د نازع الطحاوي في نقل اإلجماع لوجود المخالف، لكن العیني انتقـ غیر منازع فیه، ابن حجر :قلت 
ابـــن حجـــر فـــي منازعتـــه وقـــال: غیـــر منـــازع فیـــه؛ ألن مـــذهب الجمهـــور أن مخالفـــة األقـــل ال تضـــر 

 وال �شـترط فیـه عـدد التـواتر عنـد الجمهـور، ابـن حجـر مـا رد علـى العینـي فـي هـذا، لمـاذا؟ ،اإلجماع
 ال �حتاج إلى رد؟  ألن الرد متعذر أو واضح ظاهر

 المقدم: ظاهر یبدو لي، وهو �ثیًرا ما یترك الردود الظاهرة. 
 ؟ألنه متعذر �عني عجز ابن حجر أن یرد علیه، و�ذلك صاحب المبتكرات ؛نعم، هل تر�ه للرد

 المقدم: أبًدا.
 لكنـي أقـول: المعـروف عنـد الجمهـور بـل عنـد الجمـاهیر فـي نقـل اإلجمـاع أنـه قـول جمیـع مجتهـدي 

عـرف عـن ابـن جر�ـر الطبـري، وهـو الـذي یـنص علیـه العصر، والقول �ـأن قـول األكثـر إجمـاع إنمـا �ُ 
فــي �تــب األصــول، الطبــري هــو الــذي �خــالف، طیــب والطبــري فــي تفســیره �ثیــًرا مــا �قــول: واختلــف 

فـالن و . أو قال فالن وفالن، قرأهـا فـالن القرأة في �ذا، �عني في قراءة من القراءات، فقال: جمهورهم
ل إلجمـاع القـرأة علـى ذلـك، وقـد نقـ ؛وفالن �ذا، وقرأهـا �ـذا فـالن �ـذا، والصـواب فـي ذلـك عنـدنا �ـذا

ینصــون  جمــاع، والعلمــاء فــي �تــب األصــوللإل ً◌المــاذا؟ ألنــه ال یــرى خــالف األقــل نــاقض ،الخــالف
 .نتقد على ابن حجرعلیه، فمثل هذا ال یُ 

صــلى هللا  –لمــا روي عــن الرســول  فــي ترجمــة البخــاري لهــذا البــاب: ردٌّ ن �طــال فــي شــرحه �قــول ابــ 
أنـه �ـان �مسـح علـى النعلـین فـي الوضـوء، وروي أ�ًضـا عـن علـي بـن أبـي طالـب  –علیه وآله وسلم 

عن النخعي، وحجة هـذا القـول أنه أجاز ذلك، وعن أبي مسعود األنصاري والبراء مثله، وروي أ�ًضا 
أنــه �ــان فــي ســفر  ،حمــاد بــن ســلمة عــن �علــى بــن عطــاء عــن أوس بــن أبــي أوس عــن أبیــه مــا روى 

�مسـح علـى : –صـلى هللا علیـه وآلـه وسـلم –قال رسـول هللا  ؟تفعل هذا لمَ  :ح على نعلیه فقیل لهفمس
رسـول  :؟ قـالتفعـل هـذا سفر فمسح على نعلیه، فقیل له: ِلمَ النعلین، عن أبیه أبي أوس أنه �ان في 

�مســح علــى النعلــین، فــأراد البخــاري أن �عرفــك مــن حــدیث ابــن  –صــلى هللا علیــه وآلــه وســلم  –هللا 
�ـان وهًمـا،  ،المسح على النعلـین –صلى هللا علیه وآله وسلم –عمر أن روا�ة من روى عن الرسول 

ولم �صح عنـد البخـاري حـدیث المسـح علـى النعلـین،  ،وأنه �ان غسًال بدلیل هذا الحدیث ،كان وهًما
أوس بن أبي أوس من الشیوخ الذي ال یوازون �عبیـد بـن جـر�ج، �عنـي راوي الحـدیث عـن ابـن عمـر و 

ال یــوازون وأوس بــن أبــي أوس مــن الشــیوخ الــذین ال یــوازون  ..الــذي ســأل ابــن عمــر عبیــد بــن جــر�ج
�عبید بن جر�ج عن ابن عمر، و�تـرك المسـح علـى النعلـین قـال أئمـة الفتـوى �األمصـار بتـرك المسـح 
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فقـد روي الثـوري عـن �حیـى بـن أبـي حیـة  :فـإن قـال قائـل ،قـال أئمـة الفتـوى �األمصـار ،النعلین على
ال �صح عن ابن عمـر أنـه  :عن أبي الجالس عن ابن عمر أنه �ان �مسح على جور�یه ونعلیه قیل

وال حجـة فـي نقلـه، والصـحیح عـن  ،ألن �حیى بن أبي حیة ضعیف ؛كان �مسح على جور�یه ونعلیه
أبــو عوانــة عــن أبــي �شــر عــن  �غســل رجلیــه، وال �مســح علیهمــا روى بنقــل األئمــة أنــه �ــان  ابــن عمــر

و�نت اسكب علیه  ،�ان ابن عمر �غسل رجلیه غسًال  :كر له المسح على القدمین فقالمجاهد أنه ذُ 
 –صلى هللا علیـه وآلـه وسـلم  –الماء سكًبا، وقال عطاء: لم یبلغني عن أحد من أصحاب رسول هللا 

صـلى هللا علیـه وآلـه  –مسح على نعلیه، قال عطاء: لم یبلغني عن أحد من أصحاب رسـول هللا أنه 
  ؟عن عبد هللا بن عمر في المتن عندك .أنه مسح على نعلیه –وسلم 

 نعم. المقدم: 
  ..وقد قیل له -مارضي هللا عنه-وعن عبد هللا بن عمر 

 المقدم: رأیت.
، أخبرنـا مالـك :قـال حدثنا عبـد هللا بـن یوسـف :، في البخاري نعم، القائل له �ما صرح �ه في األصل

 �ا أ�ا عبد الرحمن.  :أنه قال لعبد هللا بن عمر ،ري عن عبید بن جر�جعن سعید المقب
 المقدم: عبید بن جر�ج.

ففـي األصـل عـن عبیـد بـن  ،عبید بن جر�ج نعم، القائل له �ما صرح �ه في األصـل عبیـد بـن جـر�ج
ي �ـا أ�ـا عبـد الـرحمن، وعبیـد هـذا �مـا قـال الحـافظ مـدني مـولى بنـ :هللا بـن عمـر جر�ج أنه قـال لعبـد

بـد ولیس بینه و�ین الفقیه المكـي مـولى بنـي أمیـة نسـب، وقـد تقـدم فـي المقدمـة أن الفقیـه هـو ع ،تمیم
 ولیس �ذلك.  ،الملك بن عبد العز�ز بن جر�ج، فقد �ظن أن هذا عمه

 المقدم: من �ثرة ما �قال ابن جر�ج.
ابن جر�ج، وعبد الملك بن عبد العز�ز بن جر�ج �ظن أن عبید بـن جـر�ج  :وقد �قال ،عبید بن جر�ج

ـأ ه ا للفقیـه عبـد الملـك، ولـیس �ـذلك، �عنـي التفر�ـق فـي مثـل هـذخ لعبد العز�ـز بـن جـر�ج، فیكـون عم�
د فـي المـرا األمور هم �طلقون وقال ابن جر�ج �ذا مـثًال، وقـال ابـن أبـي لیلـى �ـذا، ثـم یبحـث الباحـث

 أول ما �قف على عبید هذا.  فمن ابن جر�ج، فیق
 هو. المقدم: �عتقده

 وقد حصل �حصل، وابن أبي لیلى الذي یدور في �تب الفقه �ثیًرا.  ،فیترجم له
 ن؟ ااالثن ،المقدم: لكن هم �ا شیخ في عصر واحد

مـر بنـا  ل هـؤالء هـو مـابقـات، �عنـي طـالب الرسـائكیف؟ ما یلزم اآلن الطالب المبتدئ ما �عرف الط
في حدیث أبي موسى في صحیح البخاري، قال أبو موسـى: الهـرج بلغـة الحبشـة القتـل،  ..في ترجمة

فتــرجم ألبــي موســى المــدیني فــي القــرن الســادس، وأبــو موســى �یــف یــذ�ر أبــو موســى المــدیني فــي 
 صحیح البخاري؟ 
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ل مفسر قبالفسیر القرطبي، والقرطبي قل رأي شیخ اإلسالم ابن تیمیة من ت�عني نُ  ،الوهم حاصل ،ال
 شیخ اإلسالم.  

 المقدم: �عني دائًما ما �قول قال شیخ اإلسالم.  
اس، ولقد سـمعت شـیخنا أ�ـا العبـاس مـراًرا، وراجعـت شـیخنا أ�ـا العبـ :قول قال شیخنا أبو العباس� ،ال

لـب ابـن القـیم �عنـي طا أبو العباس القرطبي صـاحب المفهـم، والمفسـر تلمیـذ لـه، وهـذه العبـارة �كررهـا
 .لكن على الطالب أن �كون حاذًقا في مثل هذه األمور ،العلم المبتدئ، قد یلتبس علیه مثل هذا

الطالــب �عنــي  ،أعــد فــي فقــه ابــن أبــي لیلــى الــذي یــدور اســمه �ثیــًرا فــي �تــب الفقــه ً◌اوأعــرف �حــث 
 إلیـه فـي �تـب الحـدیث محمـد وقف طو�ًال عند ترجمته لم �جد من �حرر له المراد �ـه؛ ألنـه إذا رجـع

الحفــظ،  ئوســی ً◌االحفــظ، مـا �مكــن أن �كــون فقیـه ئبـن أبــي لیلـى بــن عبــد الـرحمن بــن أبــي لیلـى ســی
لكن النـووي �حـل  ،وأبوه عبد الرحمن ثقة، فاضل، محدث �بیر، فیحصل عنده شيء من االضطراب

ملـك بـن عبـد العز�ـز بـن مثل هذه اإلشكاالت مثل ما حل ابن حجر عبید بن جر�ج مـع الفقیـه عبـد ال
ح فــي أكثــر مــن موضــع وفــي األســماء والصــفات، وفــي تهــذیب النــووي فــي شــرح مســلم صــرّ  ،جــر�ج

هــو محمــد بــن عبــد  :األســماء واللغــات، قــال: وابــن أبــي لیلــى الــذي یــدور اســمه فــي �تــب الفقــه �ثیــًرا
 ...الحفظ و�ن �ان سيء ،الفقیه القاضي المعروف ،الرحمن بن أبي لیلى

أحـــًدا مـــن أصـــحا�ك �صـــنعها، قـــال: ومـــا هـــي �ـــا ابـــن جـــر�ج؟ اآلن هـــذا  تصـــنع أر�ًعـــا لـــم أررأیتـــك  
 ..اإلجمال حذف في

 المقدم: في المختصر.
وعادي أن �حذف مثـل هـذه الجمـل التـي قـد ال �حتـاج إلیهـا، لكـن هـل لهـا فائـدة  ،المختصر نعم، في

 ؟ ال وأ
 المقدم: نعم لها فائدة.

و�حتــاج إلــى تفصــیل یــذ�ر فـــي  ،ً◌اا �ــان الســؤال جوا�ــه �حتمــل وجــوهرأیتــك تصــنع أر�ًعــا، �عنــي إذ
علیــه -مقدمتــه مــا یــدل علــى هــذا التفصــیل، و�ــذلك الجــواب، ولــذلك لــیس مــن العبــث أن �قــول النبــي 

ا د� لمو�قــات و�عــدها، لكــن هــذا مفیــد جــ�قــول اجتنبــوا ا »اجتنبــوا الســبع المو�قــات«: -الصــالة والســالم
ســبًعا  وذ�رهــا ،اجتنبــوا المو�قــات :اجتنبــوا الســبع �عنــي إذا عــددت مــثًال قــال :للملقــي والمتلقــي إذا قــال

مـا  ؟ووقفت، وما یدر�ك أنه �قي اثنتان ً◌امن دون ذ�ر إجمالي وعدد �ذا و�ذا و�ذا ثم ذ�رت خمس
 .فهذه تفید في االستذ�ار »اجتنبوا السبع«تدري لو لم �قل: 

عـددت إلـى أن تقـف  ،عـدد أر�ـان الصـالة :عـة، لمـا �قـالأر�ان الصـالة أر� :�عني لما �قال لك مثًال  
أر�عــة عشــر، عــدد أر�ــان الصــالة األر�عــة عشــر، فــإذا  :�مكــن تعــد عشــرة، و�ذا قیــل لــك ،�مكــن تســعة
 البد أن تستذ�ر البقیة، فهـذا مـن أهـم المهمـات أن یـذ�ر اإلجمـال قبـل التفصـیل، وهنـاف اعددت عشرً 

أحــًدا مــن أصــحا�ك �صــنعها، لــو أن عبیــد بــن جــر�ج  م أراألصــل: رأیتــك تصــنع أر�ًعــا لــ �قــول فــي
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أین الرا�عة؟ ولو أجا�ه ابن عمـر عـن ثـالث لقـال لـه عبیـد بـن  :اقتصر على ثالث لقال له ابن عمر
 .�عني �طالب �العدد اإلجمالي ؟أین الرا�عة :جر�ج

قـال: ومـا  ،عهاأحًدا مـن أصـحا�ك �صـن رأیتك تصنع أر�ًعا لم أر :ي األصلف ،رأیتك ال تمس :�قول 
اضـي وفـتح المسـتقبل، مسسـت مـن مسسـت أمـس �كسـر الم .هي �ا ابن جر�ج؟ قـال: رأیتـك ال تمـس

علـب ا ومسیًسا، وهو الذي اختاره ثعلب، وهـو إمـام ثقـة مـن أئمـة اللغـة، وهـو الـذي اختـاره ثأمس، مس� 
  .له �تاب اسمه الفصیح .في مسست أمس في الفصیح

أفعــال البــن القطــاع وأفعــال البــن القوطیــة،  یوجــد هألنــ بــن القطــاع؛لصــحاح للجــوهري وأفعــال اوفــي ا
وأفعال للسرقسطي، وأفعال ابن القطاع عن أبي عبیدة والمطرزي في شرحه، عن ابن األعرابـي وابـن 

مِسسـت  :فارس في مجمله وابن السـكیت فـي �تـاب اإلصـالح، اسـمه إصـالح المنطـق البـن السـكیت
أمسـه  :أفصح، وحكاه أ�ًضا ابن سیده، وحكي أ�ًضا عن ابن جنـي و�الكسر ،�الكسر ومَسست �الفتح

ماسســته، أ�ًضــا  :وفــي الجــامع للقــزاز ،مسســت الشــيء :إ�ــاه عــداه إلــى مفعــولین، وعــن ســیبو�ه قــالوا
 .ا �كسر المیم وفتحهامماسة ومساسً 

أ وزعم ابن درستو�ه في �تاب تصحیح الفصـیح أن مسسـت �ـالفتح خطـ ،ماسسته :وفي نوادر یونس 
 .مما تلحن فیه العامة

مــن األر�ــان أي أر�ــان الكعبــة، مــن األر�ــان الكعبــة األر�عــة قــال ابــن حجــر: وظــاهره أن غیــر ابــن  
ا�ك أحًدا من أصح ألنه قال: لم أر ؛ون األر�ان �لهاعمر من الصحا�ة الذین رآهم عبید �انوا �ستلم

 �صنعها، مفهومه: أن غیره من أصحا�ه �مس األر�ان األر�عة. 
 ك الي رأیتـلكـن مـا جـاء �ـالنف ،فهـم هـذالو لـم �ُ  الر�نین الیمانیین رأیتك تمس :قالالمقدم: هو لو 

 .مما یدل على أنه تمس األر�عة عندهم ،تمس من األر�ان إال الیمانیین
ظـاهره  :�عنـي یوافقـك علیهـا، وظـاهره �قـول ابـن حجـر ،أحـًدا مـن أصـحا�ك �صـنعها ألنه قال: لـم أرَ 
ر مـن الصـحا�ة الـذین رآهـم عبیـد �ـانوا �سـتلمون األر�ـان �لهـا، وقـد صـح ذلـك عـن أن غیر ابـن عمـ

نـب إن شـاء هللا تعـالى، والـر�ن جا ،وسـیأتي الكـالم علـى هـذه المسـألة فـي الحـج ،معاو�ة وابن الز�یـر
 الشيء األقوى، إال الیمانیین، لعلنا نقف علیها. 

 قة القادمة. و�ن شاء هللا نستكمل في الحل ،المقدم: نقف على هذا
صـر�ح بهـذا نصـل و��ـاكم إلـى ختـام هـذه الحلقـة فـي شـرح �تـاب التجر�ـد ال ،أیها اإلخوة واألخـوات

، شـكًرا وأنـتم علـى خیـر ،ألحادیث الجامع الصحیح، لنا �كم لقـاء �ـإذن هللا تعـالى فـي حلقـة قادمـة
 .لطیب المتا�عة

 والسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. 
 


