
 

 
 

 

شرح كتاب التجريد الصريح  

 ألحاديث اجلامع الصحيح
 

 فضيلة الشيخ الدكتور
4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=

=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË=Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ
Ú_kÃˇ^Ë 

 
 

 ) الثانیة والثالثون بعد المائة الثالثة (الحلقة 
 

      /   /١٤=
 



 

 

      
 

  
 
 

٢ yÍàîÿ^=ÑÍàskÿ^–=Ôo ÿ_oÿ^=ÔÛ_ª^=Ñ≈f=„Èn˙oÿ^Ë=ÔÎ‡_oÿ^=

 .الرحیم بسم هللا الرحمن: المقدم

یھا أ .معینآلھ وصحبھ أجومحمد  هللا وسلم وبارك على عبده ورسولھ، وصلى الحمد � رب العالمین

 ابكت رحش يبكم إلى لقاء جدید ف ، وأھالً السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ،اإلخوة واألخوات

لشیخ افضیلة بدایة حلقتنا نرحب بضیف البرنامج مع  ،الصحیح الجامع التجرید الصریح ألحادیث

  . بكم فضیلة الشیخ فأھالً ، عبد الكریم بن عبد هللا الخضیر: الدكتور

 . اإلخوة المستمعینفي و ،وبارك فیكم ،حیاكم هللا

تصر، ب المخحسبن یوواحد وثالثمائة  -رضي هللا عنھ -المقدم: ما زلنا في حدیث عبد هللا بن عمر

إلخوة امتم ر إذا تكرن في األصل، توقفنا عند األطراف في مواضعھ األولى، نذكِّ یمائة وستة وست

ما ووضوء أحسن هللا إلیكم، الموضع األول ھنا في كتاب ال ،واألخوات فقط بما مر من المواضع

 بعده لو تكرمت.

صحابھ لھ وأآوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسولھ نبینا محمد وعلى  ،الحمد � رب العالمین

 ،أجمعین، أما بعد

 .حذكره البخاري وھو المحل المشرو :ءفالموضع األول في كتاب الوضو 

ّلِ فَّجٍ أْتِیَن ِمْن كُ یَ اِمٍر ّلِ ضَ كُ یَأْتُوَك ِرَجاًال َوَعلَٰى { :في باب قول هللا تعالى ،لحجفي كتاب ا :والثاني 

 .ة وأربعة عشریث رقم ألف وخمسمائ، الحد]28-27سورة الحج[َعِمیٍق ِلیَْشَھُدوا َمنَافَِع لَُھْم} 

رحمھ  -قال، حین استوت بھ راحلتھ قائمةً  في باب من أھلَّ  ،في كتاب الحج أیًضا :والموضع الثالث

ن ابن عأخبرني صالح بن كیسان عن نافع : لأخبرنا ابن جریج قا :حدثنا أبو عاصم، قال« :-هللا

 .»حین استوت بھ راحلتھ قائمةً  -صلى هللا علیھ وسلم -النبي قال: أھلَّ  -رضي هللا عنھما -عمر

-النبي ألنھ في الترجمة باب من أھل حین استوت بھ راحلتھ قائمةً، قال: أھلَّ  ؛والمناسبة ظاھرة

المناسبة فیھا المطابقة التامة، یقول  ،حین استوت بھ راحلتھ قائمةً، ھذه مطابقة -صلى هللا علیھ وسلم

أخبرني صالح بن  :أخبرنا جریج قال« :ألنھ ھنا یقول ؛ابن حجر: سمع ابن جریج من نافع كثیًرا

وھنا روى الحدیث عنھ  ،یعني بدون واسطة ،سمع ابن جریج من نافع كثیًرا »یسان عن نافعك

لماذا؟ ألنھ لو كان  ،فروى عنھ ھنا بواسطة، وھو دالٌّ على قلة تدلیسھ ،بواسطة صالح بن كیسان

 ، ولواكثیرً  ألنھ سمع من نافع، ابن جریج سمع من نافع ؛من التدلیس لحذف صالح بن كیسان امكثرً 

ا، فتنصیصھ علیھ یقول ابن دلس صالح بن كیسان ھنا لمشى على الباحث لماذا؟ ألنھ سمع منھ كثیرً 

 وهللا أعلم.  ،حجر: دالٌّ على قلة تدلیسھ
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ثنا أبو حد :قال« باب من لم یستلم إال الركنین الیمانیین: ،في كتاب الحج أیًضا :والموضع الرابع =

لم أر  قال: -ارضي هللا عنھم -بن عبد هللا عن أبیھحدثنا لیث عن ابن شھاب عن سالم  :الولید قال

 .»یستلم من البیت إال الركنین الیمانیین -علیھ الصالة والسالم -النبي

ماني ن، والیأي دون الركنین الشامیی »باب من لم یستلم إال الركنین الیمانیین«قال ابن حجر:  

عوض ین البفلو ُشددت لكانت جمعًا  ،ألن األلف عوض عن یاء النسب ؛بتخفیف الیاء على المشھور

 لنون فيدت ایعني كما زی ،وز سیبویھ التشدید وقال: إن األلف زائدةوھذا تقدم، وج ،والمعوض عنھ

  . »ستلم إال الركنین الیمانیینباب من لم ی«صنعاني، والزاي في رازي، والمناسبة 

 المقدم: ظاھرة. 

 .اظاھرة جد� 

حدثنا « :-رحمھ هللا -قال ،باب الركاب والغرز للدابةفي  ،في كتاب الجھاد :والموضع الخامس 

-لنبيعن ا -رضي هللا عنھما -عبید بن إسماعیل عن أبي أسامة عن عبید هللا عن نافع عن ابن عمر

سجد ن عند مم لَّ كان إذا أدخل رجلھ في الغرز واستوت بھ ناقتھ قائمةً أھ أنھ -صلى هللا علیھ وسلم

  .»ذي الحلیفة

لغرز خشب، واالركاب یكون من الحدید وال :قیل »باب الركاب والغرز للدابة« :قال ابن حجر: قولھ

 ال یكون إال من الجلد. 

 غالبًا.  المقدم: الغرز متدلٍّ 

 نعم.  امتدلیً ھو الذي یضع علیھ الرجلین. یكون 

 لكن...  ،في الغالب االمقدم: یكون متدلیً 

 الركاب یكون من الحدید والخشب. 

 المقدم: ھو الذي فوق الظھر. 

 نعم، ھو الذي یركب علیھ، والغرز... 

 المقدم: للقدم. 

س، وذكر في حدیث ابن والركاب للفرَ  ،ھما مترادفان، أو الغرز للجمل :وقیل ،ال یكون إال من الجلد

ظاھر فیما ترجم لھ ھو ألنھ قال: أدخل رجلھ في الغرز، و ؛عمر وھو ظاھر فیما ترجم لھ من الغرز

 ألنھ في معناه.  ؛أما الركاب فألحقھ بھومن الغرز، 
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 . ا كالم العرب في الغرز، وضع رجلھ في الغرز، ترك رجلھ من الغرزالمقدم: لكن دائمً 

 ألنھا ھي التي توضع الرجالن فیھا. 

 مترادفان؟  :: إذًا لماذا یقولالمقدم

ن أل ؛غرزوظاھر فیما ترجم لھ من ال ،حدیث ابن عمر ھھما مترادفان. وذكر فی :ھذا قول، وقیل

 .ألنھ في معناه ؛الغرز منصوص علیھ، وأما الركاب فألحقھ بھ

بًا، لخیل وثاعلى  وقال ابن بطال: كأنھ أشار إلى أن ما جاء عن عمر أنھ قال: اقطعوا الركب، وثِبوا 

 یعني ال تضع كأنھ أشار إلى أن ما جاء عن عمر أنھ قال: اقطعوا الركب وثِبوا على الخیل وثبًا،

 لمناسبةا، ھي جاعةتحتاج إلى قوة وش التي الخیل بالنسبة إلىالغرز كأنھ ُسلم ترقى علیھ، السیما 

كوب م على ردربیھتوإنما أراد  ،لھ، وثِبوا على الخیل وثبًا لیس داللتھ على منع اتخاذ الركب أصًال 

  .لب الخیوإنما أراد تدربیھم على ركو ،لیس داللتھ على منع اتخاذ الركب أصًال یعني  الخیل،

ن ب هللا حدثنا عبد« :قال ،اباب النعال السبتیة وغیرھفي  ،في كتاب اللباس :والموضع السادس

: -نھما عرضي هللا -عبید بن جریج أنھ قال لعبد هللا بن عمر مسلمة عن مالك عن سعید المقبري عن

لحدیث كر ا، فذ»؟رأیتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك یصنعھا، قال: وما ھي یا ابن جریح

 .اوالمناسبة ظاھرة جد�  »رأیتك تلبس النعال السبتیة« :وفیھ

 فھو متفق علیھ.  ،وأخرجھ مسلم 

نا بأن ذا قلبالنسبة للبس النعال وممكن أیًضا الصبغ بالصفرة إ -أحسن هللا إلیك -المقدم: لكن

 المراد بالصبغ صبغ المالبس. 

 نعم. 

 المقدم: یكون المناسبة ظاھرة من ھذین الوجھین. 

ى یدل عل كأنھ نعم، أما النعال السبتیة فظاھرة، لیس ھناك إشكال، وإدخال الحدیث في كتاب اللباس

 أن اختیار البخاري المراد صبغ الثیاب. 

 ذكرنا ھذا في حلقة ماضیة. أن المقدم: نحن سبق 

ل ما كشيء،  ألنھ یمكن أن یقال الصبغ على اإلطالق أي؛ نعم، لكن یبقى داللة اللفظ على معنیین

 یتعلق. 

ھذا في كتاب اللباس یمكن ال یمر بنا، لكن الذین رجحوا كون  وإن كانالمقدم: لكن الذین رجحوا، 

یعني مر بنا إذا  یلبس النعال.  اكونھ ظاھرً ل ؛خلھأدو ما قالوا لماذاالبخاري أدخلھ لھذا السبب، 

 تذكر یا شیخ؟



 
 
 
 
 

٥  

 

 ¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=ÔŸÎòÃ4ò=
 

 
  ؟صح ؟ھل یلبس النعال =

ذا دیث في ھن رأي البخاري أن الصبغ للمالبس بدلیل إدخال ھذا الحإلماذا قالوا: لكن المقدم: 

 ظاھر بلبس النعال، ال دعوى بین ھذا وذاك.  نھإما قالوا  لماذاالباب، 

اس اب اللبة، كتباب الصبغ بالصفر :یعني كونھ أدخلھ في كتاب اللباس وباب النعال السبتیة، ما قال

 بغ صبغ صبال لماذا یدخل في كتاب اللباس، والعلماء یرجحون أن المراد :یعني في بدء الرأي نقول

 ه في اللباس. وردألن البخاري أ ؛الثیاب

 المقدم: ھذا ھنا اإلشكال. 

اء في جما  باب :لماذا لم یقل ،والصغرى باب النعال السبتیة ،نعم الترجمة الكبرى كتاب اللباس

 صبغ الثیاب، ھذا الذي تقصد. 

 ا إشكالي. المقدم: ھذ

 حمھ هللار -ريالبخا ،وھذا ظاھر، بالنسبة للثیاب ،فھي داخلة في اللباس ،أوًال النعال مما تُلبس

ي كرھما فاء ذوج ،والنعال مما یُلبس ،ألن الثیاب مما یُلبس ؛ا وال یصرح بھقد یرید شیئً  -تعالى

اب للثی مما یجعل اللُبس أعم من أن یكون ،الحدیث، واستدل بالحدیث تحت ترجمة كتاب اللباس

 والنعال. 

ب و غالوھذا ھ ،غیر ظاھر يءنحن اتفقنا فیما مضى أنھ ربما یُبّوب لش ،لكن یا شیخ :المقدم

باس أن لصبغ للاأنھ یرى أن  بویبّوب لغیر الظاھر، ألم یكن األولى إذا قلنا  ،أمره، یترك الظاھر

 یبّوب لھ بالمالبس ولیس النعال، لبس المالبس التي فیھا صفرة لیدل على ھذا.  

أو  لمعصفرةثیاب البس ال :ألنھ لیس فیھا احتمال، والثیاب التي فیھا احتمال لو قال ؛النعالب ءجاھو 

رأیتك ل: وولذلك قا ،النعالالمصفرة صارت الترجمة ظاھرة، لكن أدخل الحدیث بجملتیھ بالُصبغ و

تاب كو قال: نھ لأل ؛تلبس النعال السبتیة... إلى آخر الحدیث، بما في ذلك الثیاب المصبوغة بالصفرة

  ..باب لُبس الثیاب المصبوغة بالصفرة أو المعصفرة. ،اللباس

 المقدم: كانت الترجمة ظاھرة على مراده. 

 ،اھرةالترجمة ظھذه رد النعال صراحةً، ووي ییعني یفعلھ غیر البخاري، لكن البخار ،ظاھرة

یجعل  غرابلى عادتھ في اإلا یومئ بما جاء في الحدیث مما یُلبس، علكن أیضً  ،والمناسبة ظاھرة

 ... ئالقار

 المقدم: یشحذ ھمتھ. 

 لیبحث عن مناسبة.  ؛یشحذ ھمتھ
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لیھ عهللا  صلى -قالت: كان النبي -رضي هللا عنھا -ةشعن عائ«: -رحمھ هللا تعالى -المقدم: قال

  .»ھوره وفي شأنھ كلھیعجبھ التیمن في تنعلھ وترجلھ وطُ  -وسلم

ء إلى لنساأحب ا ،فھي أم المؤمنین الصدیقة بنت الصدیق عائشة بنت أبي بكر ،یة الحدیثواأما ر

ك؟ قال: اس إلیمن أحب الن«ل: ألنھ جاء السؤا ؛بنت أحب الرجال إلیھ -علیھ الصالة والسالم -النبي

 ا. ، مر ذكرھا مرارً »عائشة، قال: من الرجال؟ قال: أبوھا

 ال حال حیاة خدیجة.  ،المقدم: أحب النساء حال حیاتھا

ھ، بفضل نصیب مما یُ  المفاضلة معروفة، ولكلٍّ  ،-علیھ الصالة والسالم -على كل حال ھو أطلق

 یعني إذا نظرنا إلى خدمة اإلسالم ونصر الدعوة في بادئ أمرھا..

 . -رضي هللا عنھا -المقدم: خدیجة

 إشكال، خدیجة ما یقوم أحد ولن یقوم أحد بمثل ما قامت.  ھما فی

 المقدم: والنص علیھا أنھا من أفضل نساء العالمین األربع. 

عائشة لالنسبة باجة الناس إلى علم النساء حو ،لنشر الدین ونشر العلمبالنسبة  ھبال شك، ویبقى أن

 .یفوق جمیع النساء

، »لغسلوضوء واباب التیمن في ال« :بقولھ -رحمھ هللا تعالى -والحدیث ترجم علیھ اإلمام البخاري 

 تیمن فياب الباالبتداء بالیمین، في الوضوء معروف تقدم ذكره، والغسل  :قال ابن حجر: التیمن أي

 الوضوء والغُسل أو الغَسل. 

 المقدم: عندنا الغُسل. 

 اسم والمضموم ،ر أن الفتح مصدرطیب، یقول الكرماني: الغسل بفتح الغین وبضمھا، والمشھو

 عل المخصوص. فلل

 سل وُغسل. غَ  المقدم:
 الغسل المصدر، غسلت الثوب َغسًال، والفعل الذي ھو فعل المكلف لھذه.. 

 المقدم: ُغسل. 

وھكذا، یقول النووي في شرح مسلم: إذا  ،ُغسل الجمعة، ُغسل الجنابة، ُغسل الحیض :ُغسل، فتقول

اء فھو مفتوح مثل الَوضوء؟ إذا أُرید بالغُسل الم :أُرید بالغُسل الماء فھو مضموم، لماذا ال یقال

ا لغسلُت فھو بالفتح، وإن إن كان مصدرً  :مضموم، وإذا أُرید بھ المصدر یجوز الضم والفتح، وقیل

لما  ُغسل الجمعة مسنون، وأما الِغسل بالكسر فھو اسم :كان بمعنى االغتسال فھو بالضم كقولنا
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والخطم وغیرھا، ما یُغتسل بھ من المنظفات كالصابون واألُشنان مل بھ من الخطمي وغیره، یُغسَ  =

 .ِغسل :یقال لھ

ن، الیمیوقال العیني: أي ھذا باب في بیان التیمن في الوضوء والغسل، والتیمن ھو األخذ ب 

ألبواب إن ا من حیث ،یقول العیني: والمناسبة بین األبواب ظاھرة ،والمناسبة بین األبواب ظاھرة

 باببلھ لذي قسیما بینھ وبین الباب ا الماضیة في أحكام الوضوء، والتیمن أیًضا من أحكامھ، وال

أیًضا  لتیمناوفیھ أیًضا  ،ألنھ في غسل الرجلین ؛غسل الرجلین في النعلین وال یمسح على النعلین

 الثانیةو ،ینیدخل فیھ التیمن لماذا؟ ألن الرجلین إحداھما یم ،سنة أو مستحب، باب غسل الرجلین

علیھ الصالة -ألن فیھ إعجابھ  ؛بقة الحدیث للترجمةفیھ مطاو ،یسار، فیدخل فیھا التیمن، التیمن

ل الغسوفي الوضوء  يء؛وھو بعمومھ یتناول استحباب التیامن في كل ش ،في شأنھ كلھ -والسالم

 والتغسیل وغیر ذلك. 

 التیامن ھو المصدر؟  أمالمقدم: لكن نحن اآلن الباب تیمن، تیمن مصدر یا شیخ 

 التیمن االبتداء بالیمین. 

 المقدم: تیمن ھكذا. 

 نعم. 

  ا؟المقدم: ولیس تیامنً 

 الفعل؟ ما

 نًا. ألن ھذا من الیُمن تیمُّ المقدم: 

 ذھب إلى جھة یاسر،ا، اآلن تیامن استعمال الناس العرفي لھا، بخالف تنًا، وتیامن تیاُمنً تیمن تیمُّ 

 الیمین، وتیمن من الیُمن، ھذا الذي تریده؟ 

 المقدم: نعم. 

 التیمن ذا، منفي ھ إعجاب، وإن كان الفأل داخًال  أولكن المادة واحدة، ولیست المسألة مسألة فأل 

سھ لباب نفلھ في احدیث والذي قبالھذا والمناسبة بین  ،من الیمین ومن الیُمن متداخلة على ما سیأتي

 ومواضع بمیامنھاابدأن « ألنھ قال فیھ: ؛-صلى هللا علیھ وسلم-حدیث أم عطیة في غسل ابنتھ 

 ، ما ذكره.... »الوضوء منھا

 المقدم: في األصل. 

بد من االنتباه  نعم في األصل، في حدیث أم عطیة: ابدأن بمیامنھا ومواضع الوضوء منھا، ال

وابدأن بمواضع  ،ابدأن بمیامنھا :ومقتضى ذلك ،ألن العطف على نیة تكرار العامل ؛للجملتین
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ظاھرة، حیث قال: ابدأن بمیامنھا ومواضع الوضوء منھا، في غسل  الوضوء منھا، یعني المناسبة

اغسلنھا ثالثًا أو خمًسا أو سبعًا أو أكثر إن رأیتن ذلك، وابدأن «: -علیھ الصالة والسالم -ابنتھ

، یعني ھل ھاتان الجملتان متفقتان أو مختلفتان؟ ألنھ قال: ابدأن »بمیامنھا ومواضع الوضوء منھا

 تنافر بین الجملتین؟  ھن بمواضع الوضوء منھا، ھل فیوابدأ ،بمیامنھا

 . ھالمقدم: ما فی

 كیف؟ 

 وء. المقدم: یبدأن بمواضع الوضوء الیمنى، فیكون في ھذا جمع بین المیامن ومواضع الوض

: ابدأن نھ قالأل ؛رىمفھومھا أنھ یُبدأ بالرجل الیمنى قبل الید الیس ،ابدأن بمیامنھا :الجملة األولى

 بمیامنھا. 

 المقدم: لكن إذا أُضیف إلیھا قول مواضع الوضوء. 

ة ، الجملالیسرى تغسل الرجل الیمنى قبل الید ھاأن »ابدأن بمیامنھا«لكن اآلن لیس ظاھر من الجملة 

 وأ تنافر ھھل فی یمنى،ُمفادھا أنھ یُبدأ بالید الیسرى قبل الرجل ال :مواضع الوضوء منھا یعني :الثانیة

لتي ال لغسلة اا في اابدأن بمیامنھ :تنافر، لكن أھل العلم یقولون فیھتوافق بین الجملتین؟ في الظاھر 

ا ي فیھألنھ لیس مع كل غسلة وضوء، وابدأن بمواضع الوضوء منھا في الغسلة الت ؛وضوء فیھا

 ال؟ أم ل، ظاھر وضوء، یعني تُوضأ أوًال ثم بعد ذلك تُغسّ ال

 ظاھر جًدا اآلن.  ،المقدم: بلى

ذا عجبني ھال: أیعجبھ التیمن، یقول الكرماني: یُعجبھ بضم األول، فیق -علیھ الصالة والسالم -كان

 ب األمرلعجیلحسنھ، وا يءمن اإلعجاب، یقال: أعجبني ھذا الش لحسنھ، وقال العیني: یُعجبھ يءالش

أكثر  عجبیعني ما یُ  ،أكثر منھ وكذلك الُعجاب بالجیم والتخفیف، وبالتشدید ،الذي یُتعجب منھ

لعََجب صدر اواستعجبت بمعنًى، والم ،بت منھوتعجَّ  ،العُّجاب، وكذلك األُعجوبة وعِجبت من كذا

بفتح  عَجبو مھعجب فالن بنفسھ فالعین وسكون الجیم فھو اسم من أُ  بفتحتین، وأما العُْجب بضم

 ىقوھو الذي یب وسكون الجیم فھو أصل الذنب،ھ ونفسھ، وأما العَْجب بفتح العین الجیم، معَجب برأی

 ن العحب ھذا ال یفنى. من اإلنسان إذا فَني أل

ھا  من الخلق والباقون في حیِّز العدْم   ثمانیة ُحْكُم البقاء یعُمُّ

 وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم ھي العرش والكرسي نار وجنة
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ال شك سھ، وھ ونفالن بنفسھ فھو معَجب برأیأُعجب فالعُْجب بضم العین وسكون الجیم فھو اسم من  =

 أن ھذه آفة وداء من أدواء القلوب. 

 أعمال صاحبھ في سیلھ العرم  والعجب فاحذره إن العجب مجترف

ھ رد علیا أن تُ ومع ذلك یكون خائفً  ،یترك المحرمات ،الواجباتیفعل و ،یعني اإلنسان یفعل الطاعات

ِذیَن َوالَّ { :واألمن واإلعجاب، والذي جاء في وصف الصحابةأعمالھ، بخالف من جمع بین اإلساءة 

 .خائفة :أي ]،٦۰[سورة المؤمنون یُْؤتُوَن َما آتَْوا َوقُلُوبُُھْم َوِجلَةٌ } 

ي حال أضمومة العین الم یددبفتح المثناة الفوقیة والنون وتشیقول القسطالني: تنعلھ  »في تنعلھ«

قال  ،ھحھ ودھنأي ترجیل شعره وھو تسری »وترجلھ«كونھ البًسا للنعل، أي االبتداء بلُبس الیمین، 

 ..في المشارق

 ؟المقدم: مشارق األنوار

 لمن؟ 

 ال؟ أم مشارق األنوارھو المقدم: 

 .مشارق األنوار نعم

 وما موضوعھ؟ 

 المقدم: ضبط ألفاظ الصحیحین. 

 ولمن؟ 

 المقدم: القاضي عیاض.

في غریب  ،نعم، القاضي عیاض، مشارق األنوار على صحاح األخبار، الصحیحین والموطأ

ھا بة فیالصحیحین والموطأ، وھو كتاب عظیم، یعني في ترتیبھ ترتیب حروفھ على طریقة المغار

 عسر على المشارقة. 

 ابن قرقول في المطالع.  المقدم: الذي اختصره

عند  حتى صار عند الشراح المطالع أشھر من المشارق، ،قرقول في مطالع األنوارنعم، ابن 

 قال صاحب المطالع، حكى صاحب المطالع، لكن المشارق أقل، ومع ذلك المشارق :الشراح

 وإفادة الشراح منھ.  ،على الرغم من أھمیتھ ،والمطالع لم یُطبع بعد ،مطبوع

 ل. المقدم: ھو عملھ مجرد اختصار ابن قرقو

  .ال، فیھ إضافات
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 ومن عجب كون المشارق بالغرب  مشارق أنوار تبدت بسبتٍة 

  .یستفید منھ طالب العلم، فائدة ال تُقدر ین في مجلدأیعني كتاب عظیم في جز

 المقدم: القاضي عیاض كان في المغرب. 

 نعم. 

 المقدم: سبتة. 

یث من ح ،غریب الصحیحینبنعم، لكن طالب العلم یفید من ھذا الكتاب فائدة عظیمة فیما یتعلق 

ة، یة فائقا عناوغریب ألفاظ األسانید أیًضا، في أسماء الرجال تجده یُعنى بھ ،غریب ألفاظ المتون

 .وھذا الكتاب عظیم

أبو  بض، زادلمنقاویمد  ،ل الثائرلیلین ویُرسَ  ؛قال في المشارق: رّجل شعره إذا مشطھ بماء أو دُھن 

اء أو طھ بموسواكھ قالھ ابن حجر، یقول: رّجل شعره إذا مشّ  :بن إبراھیم عن شعبةود عن مسلم دا

بن لم ن مسعود سترسل، ویمد المنقبض، زاد أبو دالیلین ویُرسل الثائر، الثائر المنتفش ی ؛دُھن

 . قالھ ابن حجر ،إبراھیم عن شعبة: وسواكھ

ًال فھ ترجالترجل عندھم یا شیخ في اتجاه واحد، العرب كانوا یسمون من یرمي شعره خلالمقدم: 

 أیًضا. 

 وھناك الفرق.  ،ھناك اإلرسال

 الكد والتسریح.  ي ھو فعلذال المقدم: ھذه أحوال، ال دعوى لھا بفعلھ الترجل،

ماء كون بیألن رّجل إذا مشطھ، وھل من الزم الترجل أن  ؛التسریح ھو الترجل، على أي جھة كان

 یعني بمجرد المشط؟  ،أو دُھن أو بدون ذلك

 المقدم: مجرد التسریح. 

 تء، وجاھنمن مسمى الترجل إضافة الماء والدفجعل  ،طھ بماء أو دُھنألنھ یقول ھنا: إذا مشّ 

ا، ثل ھذمیًضا عدم اإلسراف في ، وجاء أ-علیھ الصالة والسالم -في ترجلھ ،أحادیث في الترجل

لى سلم عوال یھمل شعره، فینبغي أن یكون حال الم ،وعدم اإلھمال، یعني ال یترجل في كل یوم

نھم رجل، ومي التألنھ یوجد اآلن من یُنفق األوقات الطائلة في ھذا الباب ف ؛التوسط في أموره كلھا

 من یھمل، وهللا المستعان. 

لقة في الح باقیةنستكمل بإذن هللا ألفاظ الحدیث ال وأحسن هللا إلیكم، ،االمقدم: جزاكم هللا خیرً 

 .القادمة

التجرید الصریح ألحادیث  كتاب شرح في حلقتنابھذا نصل إلى ختام  ،اتأیھا اإلخوة واألخو 

 .بإذن هللا في حلقة قادمة ،الجامع الصحیح، لنا بكم لقاء



 
 
 
 
 

١
 
 

 

 ¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=ÔŸÎòÃ4ò=
 

 
 والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.   =


