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 المقدم: �سم هللا الرحمن الرحیم 
 صلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وآله وصحبه أجمعین.الحمد هلل و 

اب ي شرح �تفأیها اإلخوة واألخوات السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته، وأهًال �كم إلى حلقة جدیدة 
التجر�ـــد الصـــر�ح ألحادیـــث الجـــامع الصـــحیح، مـــع بدا�ـــة هـــذه الحلقـــة �ســـرنا أن نرحـــب �ضـــیف 

  .خالد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر فأهًال �كم فضیلة الشیالبرنامج فضیلة الشیخ 
  .حیاكم هللا و�ارك فیكم وفي اإلخوة المستمعین

بغ زلنا فـي حـدیث عبـد هللا بـن عمـر رضـي هللا عنـه نسـتكمل مـا تبقـى فـي مسـألة الصـ المقدم: ال
 �الصفرة أحسن هللا إلیكم. 

 �ـارك علـى عبـده ورسـوله نبینـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحا�هوصلى هللا وسـلم و  ،الحمد هلل رب العالمین
 أجمعین، 
 أما �عد،

؟ إدخـال وغ مـا هـو، هـل هـو الثـوب؟ أو الشـعراختلـف فـي المصـب ،ففي قوله: ورأیتك تصبغ �الصـفرة
 الحدیث في �تاب اللباس.  –رحمه هللا تعالى  –اإلمام البخاري 

 
 ه یرجح أنه الثوبالمقدم: یدل على أن

اختلــف فــي النهــي عــن  :بــن حجــر رحمــه هللاالمــراد �ــه صــبغ الثــوب، و�قــول الحــافظ  یــدل علــى أن
ولهــذا جــاء  ،التزعفــر، �عنــي اســتعمال الزعفــران فــي الثیــاب هــل هــو لرائحتــه لكونــه مــن طیــب النســاء

هـل  ،كونـه مـن طیـب النسـاءلأو للونه فتلحق �ه �ل صفرة، النهي عن مثل هـذا  ،الزجر عن الخلوق 
وهــذا  ،شــبه فیمنــع الطیــب �كــل مــا ینســب إلــى النســاء، �عنــي إذا قیــل هــذا طیــب نســائيالنهــي عنــه للت

 طیب رجالي مقتضى النهي عن التشبه.  
 

 المقدم: أال تستخدم النساء. 
لكـن جـاء فـي  ،أو لكونـه مـن طیـب النسـاء :ألنه قـال ،أن ال تستخدم النساء طیب الرجال وال العكس

ب ولو من طیب أهله، فإذا خلـى هـذا الطیـب مـن اللـون الـذي �عض األحادیث ما یدل على أنه یتطی
و�ن نسـب إلـى النسـاء إال إنـه �جتنـب هـذا اللـون  ،�ختص �النساء فال مانع أن یتطیب من طیب أهله

اختلــف فــي النهــي عــن التزعفــر هــل هــو لرائحتــه لكونــه مــن طیــب النســاء ولهــذا جــاء  ،المنهــي عنــه
أنهــى  :�ــل صــفرة، وقــد نقــل البیهقــي عــن الشــافعي أنــه قــالفتلحــق �ــه  ،لونــهلالزجــر عــن الخلــوق أو 

 أنهـى الرجـل الحـالل �كـل حـال أن یتزعفـر، وآمـره إذا تزعفـر أن ،الرجل الحالل �كل حال أن یتزعفـر
  ؟�عني التخصیص على الحالل �خرج ،�غسله

 
 في وقت اإلحرام.  المقدم: اللي
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وال یلـبس ثو�ـه مسـه  ،فـي الممنوعـات طیب إذا نهي وهـو حـالل یـرخص لـه إذا أحـرم؟ مـا نـص علیـه
إن المحــرم مفــروغ منــه، هــذا �ــالنص  :ورس وال زعفــران نعــم هــذه مــن �ــاب أولــى، �ــأن الشــافعي �قــول

أنهى الرجـل الحـالل �كـل حـال أن یتزعفـر  :وظاهر، لكن الحالل هو الذي �حتاج فیه إلى �الم، قال
نـي لـم أجـد أحـًدا �حكـي عنـه إال مـا قـال وأرخـص فـي المعصـفر ألن :قـال ،وآمره إذا تزعفـر أن �غسـله

یهقـي: قال الب ،وال أقول نهاكم، وال أقول نهاكم –صلى هللا علیه وآله وسلم  –نهاني رسول هللا  :علي
صـلى هللا علیـه  –وقد ورد بذلك عن غیر علي وساق حدیث عبد هللا بن عمرو قال رأى علي النبـي 

[أخرجـه مسـلم]، وفـي  »مـن ثیـاب الكفـار فـال تلبسـهماإن هذه « :فقال ،ثو�ین معصفر�ن –وآله وسلم 
ا للسـنة فلو بلغ ذلك الشـافعي لقـال �ـه اتباًعـ :فقلت أغسلهما قال ال بل أحرقهما، قال البیهقي :لفظ له
 لكن علي �أنه فهـم أن هـذا النهـي خـاص ،أن یلبس االرسول علیه الصالة والسالم نهى علیً  ،كعادته

ورد بــذلك عــن غیــر علــي، وســاق حــدیث عبــد هللا بــن  :قــال البیهقــي �ــه، قــال: وال أقــول نهــاكم لكــن
إن هذه من ثیاب  :ثو�ین معصفر�ن فقال –صلى هللا علیه وآله وسلم  –رأى علي النبي  :عمرو قال

قــال  ،»ال، بــل أحرقهمــا« :اغســلهما ؟ قــال :فقلــت :الكفــار فــال تلبســهما أخرجــه مســلم، وفــي لفــظ لــه
 عي لقال �ه اتباًعا للسنة �عادته، فلو بلغ ذلك الشاف :البیهقي

 
 المقدم: لكن �یف �كون هیئة الثوب المعصفر �ا شیخ عندهم، هو ثوب أبیض 

 صبغ. 
 

 ؟   : �یف �صبغ؟ المقصود یلون واال أ�شالمقدم
  ،أصفر ،یلون نعم، المعصفر �صبغ �األصفر

 
  هذا اآلن عند الغسیل �ضعون النیل مثًال  ،المقدم: �عني حتى نقرب �الصورة

 هذا أزرق. 
 

 المقدم: أینعم، األزرق. 
  .لو وضع بدله أصفر صار معصفر

 
 المقدم: هذا المقصود. 

 معروف. عصفر نبت نعم، وال
 
  مقدم: لكن هم �غیرون لألصفر أجمل؟ال
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  ،كأنه
 

  .المقدم: اآلن الخرق الصفراء هذه
والمزعفــر  ،مــن �ــاب أولــى واألحمــرالحكــم واحــد  إذا بولــغ فــي صــفارها صــارت مثــل المعصــفر صــار

 ،�ـل مـا مـال إلـى الحمـرة زاد النهـي، ونحـن نـرى أن �عـض النـاس یلـبس األحمـر ،أشد من المعصـفر
ن ألنـه جـاء النبـي علیـه الصـالة والسـالم وعلیـه حلـة حمـراء لكـن قـال ابـ ،والمراد �ه األحمـر الخـالص

 ال �ان یدخل �خالص و ال رحمه هللا أن فیه خطوط والنهي عنالقیم 
 

 المقدم: في النهي.
مثًال یدخل في النهـي عـن لـبس األحمـر، و�ن �ـان �عـض النـاس �قـول  .. الشماغما یلبسه الناس من

 أحمر، 
 

 المقدم: لكن على التغلیب.
 ،تقول شـماخ أبـیض مـا �جـيء و�ن �ـان البیـاض �قـدر الحمـرة ،على التغلیب ألن اللون األحمر فاقع

وقــد �ــره المعصــفر جماعــة مــن الســـلف  ،الحلـــة المخططــةفهــذا ال یــدخل فــي النهــي ألنــه فــي حكــم 
اتبــاع مــا  ،ورخــص فیــه جماعــة، وممــن قــال �كراهتــه مــن أصــحابنا الحلیمــي واتبــاع الســنة هــو األولــى

  ؟السنة
 

 المقدم: ترك المعصفر.
ــم، ورخــص مالــك فــي المعصــفر  ،تر�ــه وقــال النــووي فــي شــرح مســلم أتقــن البیهقــي المســألة �هللا أعل

ه �عنــي مالــك رحمــه هللا فــي البیــوت وأفنیــة الــدور ومــا أشــب ،البیــوت و�رهــه فــي المحافــل والمزعفــر فــي
مـن وعلـى هـذا لـو اشـترى اإلنسـان  ،یتسـاهل فـي اللبـاس المنهـي عنـه �هـذا ،ذلك یتساهل فـي اللبـاس

الــذي �ســتعمله النــاس فــي بیــوتهم ومــا حوالیهــا وال �خرجــون �ــه  ،لبــاس المهنــة �ســمونه القمــیص هــذا
ا فیه إسـبال مثـل هـذ ،ور آخر مثًال فیه إسبالفیه محظفصار من هذا اللون أو صار  ،الناس لمقابلة

فیـه،  ال یتخذ الستقبال الناس �أن اإلمام مالك رحمه هللا تعالى السیما إذا �ان في وقـت ال خیـار لـه
�عني ما عنده سعة �غسل الثـوب المعصـفر أو �قصـر الثـوب الطو�ـل لبسـه مسـتعجل وقضـى حاجتـه 

 ،ي البیــت و�ــذا �ــأن األمــر عنــده ســهل، لكــن ال �خــرج �ــه للقــاء النــاس وال للمســاجد مــن �ــاب أولــىفــ
 ومع األسف أننا نجد �عض الناس �صلي صالة الفجر 

 
 المقدم: �قمیص النوم. 
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َتُكْم ِعنـَد ُخُذوا ِز�َنـ { :�قمیص النوم، و�ذا أراد أن یذهب إلى العمل �كامل ز�نته، �هللا جل وعال �قـول
 ]، ورخــص مالــك فــي المعصــفر والمزعفــر فــي البیــوت و�رهــه فــي٣١[ســورة األعــراف:  }لِّ َمْســِجٍد ُكــ

وســیأتي قر�ًبــا حــدیث ابــن عمــر فــي الصــفرة وتقــدم فــي النكــاح حــدیث أنــس فــي قصــة عبــد  ،المحافــل
وتقدم في النكاح حـدیث أنـس فـي قصـة   –�عني هذا �الم ابن حجر –ین تزوج الرحمن بن عوف ح

وعلیـه أثـر صـفرة،  –صلى هللا علیه وآلـه وسـلم  –من بن عوف حین تزوج وجاء إلى النبي عبد الرح
 �عنـي أوًال لـم �كـن فـي ،وتقدم الجواب عـن ذلـك ألن الخلـوق �ـان فـي ثو�ـه علـق �ـه مـن المـرأة  :�قول
 اهـةقصد و�نمـا علـق �ـه مـن المـرأة ولـم �كـن فـي جسـده والكر أنه في الثوب ولم �ُ  :األمر الثاني ،جسده

وقـــد أخـــرج أبـــو داود والترمـــذي فـــي  ،لمـــن تزعفـــر فـــي بدنـــه أشـــد مـــن الكراهـــة لمـــن تزعفـــر فـــي ثو�ـــه
صـلى هللا  –العلـوي عـن أنـس دخـل رجـل علـى النبـي  والنسائي فـي الكبـرى مـن طر�ـق سـلمٍ  ،الشمائل

 :لفلمـا قـام قـا ،وعلیـه أثـر صـفرة فكـره ذلـك، وقلمـا �ـان یواجـه أحـًدا �شـيء �كرهـه –علیه وآله وسـلم 
ن ألـو أمـرتم هـذا « ه لـین�فـتح المهملـة وسـكون الـالم فیـ وسـلمٌ  »لو أمرتم هـذا أن یتـرك هـذه الصـفرة«

ن بتحر�مـه لبـی اإذ لو �ان مجزوًمـ ،لكن هذا یدل على أنه لیس �مجزوم بتحر�مه »یترك هذه الصفرة 
اء مــن النبــي علیــه الصــالة والســالم والبیــان فــي مثــل هــذا واجــب، وقــد �كــون الســكوت لصــرف مــا جــ

 ،ال تحضـر المالئكـة جنـازة �ـافر :النهي من التحر�م إلى الكراهة، وألبي داود من حدیث عمـار رفعـه
قال: قـدمت علـى أهلـي لـیًال وقـد تقـدمت یـداي  ،�الزعفران، وأخرج أ�ًضا من حدیث عمار وال مضمخ

اذهــب « :فلــم یرحــب بــي، وقــال –وســلم  صــلى هللا علیــه –فخلقــوني بزعفــران، فســلمت علــى النبــي 
  الباري. انتهى من فتح. »فاغسل عنك هذا

فقـــال  اواختلفـــوا فـــي المـــراد منهمـــ ،و�قـــول العینـــي لفـــظ الحـــدیث �شـــمل صـــبغ الثیـــاب وصـــبغ الشـــعر
 صـبغ ولـم �قـل أنـه –صـلى هللا علیـه وآلـه وسـلم  –ألنـه أخبـر أنـه  ؛إن المراد صبغ الثیـاب :القاضي

عــن ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا ُبــین فیهــا تصــفیر  قــد جــاءت أثــارٌ  :قلــت القائــل العینــي ،صــبغ شــعره
 ابن عمر لحیته واحـتج �أنـه علیـه الصـالة والسـالم �ـان �صـفر لحیتـه �ـالورس والزعفـران [أخرجـه أبـو

�ـان �صـبغ بهمـا  –صـلى هللا علیـه وآلـه وسـلم  –كر أ�ًضا فـي حـدیث آخـر احتجاجـه �أنـه داود]، وذُ 
تا�عین �خضب �الصفرة منهم أبـو هر�ـرة وآخـرون و�ـروى و�ان أكثر الصحا�ة وال ،ثیا�ه حتى عمامته

ذلك عن علي رضي هللا عنـه، �عنـي المـروي عـن علـي علـى مـا تقـدم النهـي، �مـا أنـه قـد یـذ�ر عنـه 
         ..الفعل لبیان أن األمر لیس �شدید الحرمة و�نما �فعل أحیاًنا

 
 المقدم: نقل الفعل عنه �ا شیخ...

و�ـروى  ،ین هـذا �ـالم العینـي �خضـب �الصـفرة مـنهم أبـو هر�ـرة وآخـرون و�ان أكثـر الصـحا�ة والتـا�ع
 �صیغة التمر�ر ذلك عن علي رضي هللا عنه.
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  .المقدم: �مكن یروى ألنه قال: وال أنهاكم
  ..یروى أنه �صبغ �خضب �الصفرة مثل ،ال
 

 المقدم: ما �فهم لما قال: ال أنهاكم أن..
وعلــى �ــل حــال هــذه األلــوان تتقــى �قــدر  ،أنــه �ــان �خضــبفــال یــروى عنــه  ،نعــم، النهــي متجــه إلیــه

خـف �كـون أ مـا أشـبه ذلـك فـاألمر حینئـذٍ  وأاإلمكان، نعم إذا لم �جد اإلنسان غیرها ولبسـها فـي بیتـه 
 كما قال مالك رحمه هللا. 

 أهــلَّ  ،إذا �نــت �مكــة الجــار والمجــرور �مكــة متعلــق �محــذوف تقــدیره مســتقًرا ،ورأیتــك إذا �نــت �مكــة
تلبیـة مـن أول شـهر ذي الحجـة إذا رأوا الهـالل، رفعـوا أصـواتهم �ال ،الناس أي رفعوا أصواتهم �التلبیـة

أي هــالل ذي الحجــة، واإلهــالل لغــة رفــع  :مــن أول شــهر ذي الحجــة إذا رأوا الهــالل وقــال الكرمــاني
ة عنــد رفــع الصــوت �التلبیــ اواصــطالحً  ،الصــوت وســمي الهــالل هــالًال لــرفعهم الصــوت عنــد رؤ�تــه

فـــي روا�ـــة  ..أنـــت الـــدخول فـــي اإلحـــرام، رفـــع الصـــوت �التلبیـــة عنـــد الـــدخول فـــي اإلحـــرام، ولـــم تهـــلّ 
حتـى �ـان یـوم الترو�ـة هـو الثـامن مـن ذي  ،تهل أنت حتى �ان یـوم الترو�ـة ،بدل ولم ،األصیلي فلم

�حملونـه  الحجة، سمي �ه الثامن من ذي الحجة سمي �ه ألن الناس �انوا یتروون فیـه مـن المـاء أي
 ن إبــراهیم علیــه الســالم رأى الرؤ�ــامعهــم مــن مكــة إلــى عرفــات لیســتعملوه فــي الشــرب وغیــره، وقیــل أل

بــراهیم إن أل :�الــذ�ح؟ وقیــل مــع عالقــة الرؤ�ــا ،لیلــة یــوم الترو�ــة ،یــوم الترو�ــة ،�الــذ�ح لولــده فــي لیلتــه
 شـك، عـد بـاللكـن هـذا فیـه �ُ  ،رؤ�افسمیت ترو�ة من ال ،�الذ�ح لولده في لیلته علیه السالم رأى الرؤ�ا

ن واعلــم أن لفــظ رأیتــك �حتمــل أن تكــو  :واعلــم �قــول الكرمــاني ،وقیــل ألنــه تفكــر فــي رؤ�ــاه التــي رآهــا
ى �معنـى اإل�صـار و�معنـى العلـم، ألن الرؤ�ــة تـأتي �صـر�ة وتـأتي علمیــة وتـأتي أ�ًضـا فـي المنــام، رأ

ــا هــذه العلمیــة ،رؤ�ــة �عنــي ببصــره ت ؤ�ــا هــذا فــي النــوم، وفــي الكرمــاني أ�ًضــا و�نــورأى ر  ،ورأى رأً�
 والتامة تحتاج إلى فاعـل، والناقصـة تحتـاج إلـى اسـم وخبـر، و�مكـة ،�حتمل أن تكون تامة أو ناقصة

�یف ظرف لو؟ ورأیتك إذا �نت �مكة أهل الناس إذا رأوا الهالل ولـم تهـل أنـت حتـى �ـان  ،ظرف لو
  �مكن أن تتوقع أن �كون �غیر مكة؟ هل ؟اجة�عني الجار والمجرور هل له ح ،یوم الترو�ة

و�ـون األولـى  ،أو مسـتقر و�ذا فـي إذا �نـت و�ذا رأوا �حتمـل �ونهمـا شـرطیتین أو ظـرفیتین لغـو �قول
ــاني علــى مــذهب  شــرطیة والثانیــة ظرفیــة و�ــالعكس، وأهــلَّ  إمــا حــال و�مــا جــزاء لــألول و�مــا جــزاء للث
ا مفســرة لجــزاء الثــاني علــى مــذهب البصــر�ة و�ــوم إمــا و�مــ ،الكوفیــة حیــث جــوزوا تقد�مــه علــى الشــرط

و�مــا منصــوب �أنــه خبــر �ــان  ،مرفــوع ألنــه اســم �ــان التامــة، و�مــا منصــوب ألنــه خبــر �ــان الناقصــة
�عنـي  ،الناقصة، واالسم الزمان المقدر الـدال علیـه السـیاق، وال �خفـى علیـك التقـادیر وأولو�ـة �عضـها

ي هــذا الكــالم، �عنــي هــل نحتــاج إلــى تفصــیلها؟ نعــم، إن أردنــا الكرمــاني حشــد لنــا احتمــاالت �ثیــرة فــ
و�ذا �ــان �فهــم مــن مجــرد الكــالم ال داعــي إلــى  ،تفصــیلها فصــلناها إذا �ــان تفصــیلها مهــم فصــلناها

�قول �حتمـل أن تكـون تامـة أو ناقصـة ورأیتـك إذا  ،تفصیلها السیما أنه �حتاج إلى شيء من التكر�ر
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�نـت  قلنا �نـت مسـتقًرا �مكـة، و�ذا فـي إذا ،ذه تامة، و�ذا قلنا ناقصة�عني وجدت �مكة ه ،كنت �مكة
 و�ذا رأوا فعلوا،      ،إذا رأیت فعلت ،نتییو�ذا رأوا �حتمل �ونهما شرط

 
 .المقدم: إذا رأوا الهالل

ـــوا ـــل مـــا فعل ـــم تفعـــل مث ـــت �مكـــة الجـــواب ل ـــك إذا �ن ـــت ورأیت ـــوا أهلـــوا ،نعـــم، �ن  ،و�ذا رأوا الهـــالل فعل
وا إذا رأ ،وعلـى تقـدیر أنهـا ظرفیـة ورأیتـك إذا ،إذا علـى هـذا تكـون شـرطیة ..�عني إذا �نت وظرفیتین

ـــة ـــداعي  ،�حتمـــل أن تكـــون ظرفی ـــة والعكـــس، مـــا ال ـــة ظرفی ـــى شـــرطیة والثانی و�حتمـــل أن تكـــون األول
تین أو ظــرفیتین هــل نحتــاج أن نقــول األولــى شــرطیة یلالحتمــالین اآلخــر�ن؟ إذا جــاز أن �كــون شــرط

حتمـال ثنتـین جـاز االجاز االحتمـال فـي ال؟ نعم. إذا أو األولى ظرفیة والثانیة شرطیة ،یة ظرفیةوالثان
ل إمـا حـال إذا �نـت �مكـة أهـل النـاس �عنـي حـا النـاس أهـلّ  إذا أهـلّ  في إحداهما دون األخـرى، وأهـلّ 

فیــة حیــث وأمــا جــزاء للثــاني علــى مــذهب الكو  ،إهاللهــم، و�مــا جــزاء لــألول رأیتــك إذا �نــت �مكــة أهــل
فهـــي جـــواب للشـــرط الثـــاني، علـــى  ،إذا رأوا الهـــالل أهـــل النـــاس ..جـــوزوا تقد�مـــه علـــى الشـــرط، أهـــلَّ 

 ،مــذهب الكــوفیین حیــث جــوزوا تقد�مــه علــى الشــرط و�مــا مفســرة لجــزاء الثــاني علــى مــذهب الكــوفیین
�ور �فسـره المـذ�كون جزاء الثاني إذا أهل الناس إذا رأوا الهالل أهل الناس �عني جواب الشرط مقـدر 

 هذا على مذهب البصر�ین الذین ال �جیزون تقـد�م الجـواب علـى الشـرط، و�مـا مفسـرة ،إذا أهل الناس
 مرفـوع ألنـه اسـم ،لجزاء الثاني على مـذهب البصـر�ة و�ـوم إمـا مرفـوع ألنـه اسـم �ـان، حتـى �ـان یـومُ 

 ،واالسـم الزمـان المقـدر ،الترو�ـة حتـى �ـان یـومَ  ،كـان التامـة، و�مـا منصـوب ألنـه خبـر �ـان الناقصـة
عضـها، �كان الزمان یوم الترو�ة، الزمان المقدر الدال علیه السیاق وال �خفـى علیـك التقـادیر وأولو�ـة 

 واختلفوا في سبب التسمیة بذلك على قولین حكاهما الماوردي وغیره: :وقال العیني
 �عرفة ماء. ون فیه الماء من زمزم ألنه لم �مكن �منى وال رو ألن الناس ی :أحدهما

 .والثاني: أنه الیوم الذي رأى فیه آدم علیه السالم حواء
وفیـــه قـــول آخـــر وهـــو أن جبر�ـــل علیـــه الصـــالة والســـالم أرى فیـــه إبـــراهیم أول  :قلـــت والقائـــل العینـــي

ي وعن ابن عباس رضي هللا عنهما سمي بذلك ألن إبراهیم علیه الصالة والسالم أتـاه الـوح ،المناسك
 ،�عنــي تأمــل تــروى  ،ح ابنــه فتــروى فــي نفســه مــن هللا تعــالى هــذا أم مــن الشــیطانفــي منامــه أن یــذ�

ه فتروى في نفسـه مـن هللا تعـالى هـذا أم مـن الشـیطان فأصـبح صـائًما فلمـا �ـان لیلـة عرفـة أتـا ،تر�ث
فسـمیت عرفـة [رواه البیهقـي فـي فضـائل األوقـات مـن روا�ـة الكلبـي  ،الوحي فعرف أنه الحق مـن ر�ـه

ا�ـة عنـه] ثـم قـال: هكـذا قـال فـي هـذه الروا�ـة، أوًال هـذه الروا�ـة ال تثبـت ألنهـا مـن رو  عن أبـي صـالح
تلــه للجبــین ألنــه لمــا ُأمــر  ،وهــي أ�ًضــا مخالفــة لــنص القــرآن ،الكلبــي عــن أبــي صــالح هــذا ســند واهــي

 نعم. 
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 على �ل حـال الضـعف علیهـا ظـاهر وال �مكـن أن �حـتج بهـا؛ ألن إبـراهیم علیـه السـالم مـدح �سـرعة
   ،االمتثال، ولذا �قول أهل العلم فرق بین من أمر بذ�ح ابنه فتله للجبین

 
 �ین من ذ�ح.. �قرة.و المقدم: 

[سـورة  } ْفَعُلـونَ َفَذَ�ُحوَها وَما َ�ـاُدوا �َ  {بواحد لیس بواحد أمة أمرت بذ�ح �قرة  واحد، و�ین أمة ما هو
  .]٧١البقرة: 

ر�ـل م علیـه الصـالة والسـالم لمـا ابتلـي بـذ�ح ابنـه أتـاه جبوروى أبو الطفیلي عن ابن عبـاس أن إبـراهی
علیــه الصــالة والســالم فــأراه مناســك الحــج ثــم ذهــب �ــه إلــى عرفــة وقــال ابــن عبــاس ســمیت عرفــة ألن 

فقـال عبـد  ،جبر�ل قال إلبراهیم علیهما الصالة والسالم: هل عرفت؟ قال: نعم، فمن ثـم سـمیت عرفـة
ــا البــن جــر�ج أمــ �عنــي �انــت  ،ا األر�ــان األر�عــة �عنــي هــذا علــى ســبیل التفصــیلهللا بــن عمــر مجیًب

ال  ؟األســئلة مجملــة ثــم جــاء التفصــیل علــى ســبیل اللــف والنشــر المرتــب وال المشــوش ؟ أر�ًعــا مــا هــي
 تمس من األر�ان.    

 
 ...المقدم:

 أما األر�ان هذا أول واحد ورأیتك تلبس النعال قال وأما النعال، ورأیتك تصبغ 
 

  .قال؟ وأما الصفرة المقدم:
 والرا�ع؟ 

 
 المقدم: وأما اإلهالل. 

 أمـا األر�ــان :فهــذا لـف ونشـر مرتــب، نعـم. فقــال عبـد هللا بـن عمــر مجیًبـا البـن جــر�ج ،وأمـا اإلهـالل
وأمـا  ،�مـس منهـا إال الـر�نین الیمـانیین –صلى هللا علیـه وآلـه وسـلم  –رسول هللا  األر�عة فإني لم أر
 :نيیلـبس النعـال، �قـول القسـطال –صلى هللا علیه وآله وسـلم  –رأیت رسول هللا  النعال السبتیة فإني

 ولغیر األر�عة النعل �اإلفراد، عندنا وأما النعال. 
 

 لبس النعل. المقدم: ی
 نعم، لغیر األر�عة النعل �اإلفراد من األر�عة؟ 

 
  .المقدم: رواة البخاري 

وأبــو الوقــت، التــي لــیس فیهــا شــعر  ،ي، وابــن عســاكرأبــو ذر، واألصــیل :مــن رواة البخــاري نعــم، وهــم
و�توضأ فیها أي في النعل وهذا محل الشاهد من الحـدیث �مـا  ،و�توضأ فیها ،وهي السبتیة �ما تقدم



 
 
 
 
 
 

 

 

۹ ¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=ÔŸÎòÃ4ò=
 

 
= 

 ،تقدم، ولذا قال فیها مما یدل على غسل الرجـل داخـل النعـل، ولـو أر�ـد المسـح لقیـل علیهـا �مـا تقـدم
والمستملي فإني أحب أن ألبسـها، قـال القسـطالني فیـه التصـر�ح  وي فأنا وفي روا�ة أبي ذر عن الحمّ 

ـــه وهـــذا موضـــع اســـتدالل  ـــه الشـــر�فتین وهمـــا فـــي نعلی ـــه الصـــالة والســـالم �ـــان �غســـل رجلی ـــه علی �أن
وفیــه أن محبــة مــا �حبــه الرســول علیــه الصــالة والســالم مــن محبتــه علیــه الصــالة  ،المصــنف للترجمــة

اء لمـا رأى النبـي علیـه الصـالة والسـالم �حبهـا، وأمـا یتتبـع الـد�َّ  والسالم �ما �ان أنس رضـي هللا عنـه
�صـبغ بهـا، فأنـا  –صـلى هللا علیـه وآلـه وسـلم  –الصفرة فـي الشـعر أو الثیـاب فـإني رأیـت رسـول هللا 

فإني أحب، أن أصبغ بهـا �قـول القسـطالني: �حتمـل صـبغ ثیا�ـه لمـا  :أحب أن أصبغ بها، وألبي ذر
سنن أبي داود و�ان �صبغ �الورس والزعفران حتى عمامته أو شـعره لمـا فـي في الحدیث المروي في 

وأجیب عن الحـدیث المسـتدل �ـه للثـاني �احتمـال أنـه �ـان یتطیـب  ،السنن أنه �ان �صبغ بهما لحیته
 .بهما ال أنه �ان �صبغ بهما

صـــبغ �حتمـــل صـــبغ ثیا�ـــه لمـــا فـــي الحـــدیث المـــروي فـــي ســـنن أبـــي داود و�ـــان � :�قـــول القســـطالني 
ر بهمــا لحیتــه، وأجیــب عــن �ــالورس والزعفــران حتــى عمامتــه أو شــعره لمــا فــي الســنن أنــه �ــان �صــفِّ 

 الحدیث المستدل �ه للثاني. 
 

  .ه �صبغ بهاالمقدم: �ون
 الشــعر، :�عنــي الشــعر، االحتمــال األول: الثیــاب، واالحتمــال الثــاني ،�احتمــال أنــه �ــان یتطیــب بهمــا
   .ال أنه �ان �صبغ بهما ،للثاني �احتمال أنه �ان یتطیب بهما وأجیب عن الحدیث المستدل �ه

أن   تعالىل هللاأحسن هللا إلیكم، ونسأ .ع إلى حلقة قادمةاضیالمقدم: نرجئ إن شاء هللا �قیة المو 
 .یوفقنا و��اكم لكل خیر

صر�ح �د البهذا نصل و��اكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح �تاب التجر  ،أیها اإلخوة واألخوات 
 .ألحادیث الجامع الصحیح

من أراد متا�عة الحلقات فهي تبث أ�ًضا على الموقع الخاص �ضیف البرنامج  
khudheir.comبثها في اإلذاعة، شكًرا لطیب المتا�عة ، �عد. 

 والسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.   


