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  .المقدم: �سم هللا الرحمن الرحیم
ه، ومن واال وعلى آله وصحبهبن عبد هللا محمد  والصالة والسالم على خیر خلق هللا ،الحمد هلل
 ،أما �عد

ي هذا فجدید لقاء إلى  الكرام ناومرحًبا �كم مستمعی ،فالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 المشهور �مختصر صحیح وهو ،التجر�د الصر�ح ألحادیث الجامع الصحیح شرح :البرنامج

 .البخاري لإلمام ز�ن الدین أحمد بن أحمد بن عبد اللطیف الز�یدي
برنامج ذا الهب �ضیف حلقات ا �كم وأهًال وسهًال، و�سعدني في مطلع هذا اللقاء أن أرحِّ مرحبً  

ضیلة ف �كمفمرحًبا ، -وفقه هللا- عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر :فضیلة الشیخ الد�تور
 .وأهًال وسهًال  ،الشیخ

 خوة المستمعین.وفي اإل ،و�ارك فیكم ،حیاكم هللا
وهي  ،جبرناموهو األول لي في هذا ال ،بدأ بها هذا اللقاءحفظكم هللا، �لمة أ ،المقدم: وفیكم

�م منذ الكر  تحیة وتقدیر للزمیل األخ الشیخ فهد بن عبد العز�ز السنیدي الذي رافق الشیخ عبد
و�ذا  .�ان ما، ونفع �ه حیثافجزاه هللا خیرً  ،البرنامج منذ أكثر من ثماني سنوات هذا بدا�ات

-شةئعافي الحدیث عن حدیث  -حفظكم هللا -سمحتم لنا شیخنا الفاضل أن نبدأ حیث انتهیتم
ترجله �عجبه التیمن في تنعله و  -صلى هللا علیه وسلم-كان النبي« قالت: -رضي هللا عنها

 .»وطهوره وفي شأنه �له
كم حفظ وهو الحدیث في �اب التیمن في الوضوء والغسل، أتممتم الحدیث حول هذا الحدیث 

  عن أطراف هذا الحدیث. ، والباقي إن تفضلتم حدیثهللا
صحا�ه وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأ ،العالمینالحمد هلل رب 

  ،أجمعین، أما �عد
 ،لحلقةالذي صحبنا في البرنامج من أوله إلى هذه ا ،وأنا بدوري أحیي األخ األستاذ فهد السنیدي

 .عالىت إن شاء هللا ،فیجرى علیه أجره ،ألنه هو الذي ابتدأه  ؛وأرجو أن �كون له أجره ما دام �اقًیا
 جه اإلمام البخاري في خمسة مواضع: الحدیث خرَّ  

حدثنا « :-رحمه هللا تعالى -�اب التیمن في الوضوء والغسل قال ،الوضوءهنا في �تاب  :األول
سمعت أبي عن مسروق  :أخبرني أشعث بن سلیم قال :حدثنا شعبة قال :حفص بن عمر قال

�عجبه التیمن في تنعله وترجله وطهوره  -صلى هللا علیه وسلم-عن عائشة قالت: �ان النبي
�اب  :إذ الترجمة ؛وأنها ظاهرة�ر المناسبة بین الحدیث والترجمة، وتقدم ذ ،»وفي شأنه �له

في  :ضع الثانيوالمو  .فمطا�قة تامة ،�ان �عجبه التیمن -علیه الصالة والسالم-التیمن والنبي
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یبدأ  -رضي هللا عنهما -و�ان ابن عمر ،في �اب التیمن في دخول المسجد وغیره ،كتاب الصالة =

حدثنا  :حدثنا سلیمان بن حرب قال« :-رحمه هللا -قالفإذا خرج بدأ برجله الیسرى  ،برجله الیمنى
صلى هللا علیه -شعبة عن األشعث بن سلیم عن أبیه عن مسروق عن عائشة قالت: �ان النبي

ألن  ؛والمناسبة ظاهرة ،»�حب التیمن ما استطاع في شأنه �له في طهوره وترجله وتنعله -وسلم
وأ�ًضا دخول  ،فیشمل الوضوء والغسل والتیمم ،دخول المسجد داخل في شأنه الذي ُأكد �الكل

 .مسجدال
 .رًعاشستطاع فیه التیمن  ال �ُ  ماال في قولها ما استطاع احتراز ع�قول ابن حجر: �حتمل أن �ق 
لكن قد ال تستطاع إما  ،اآلن دخول المسجد وأعضاء الوضوء والغسل هذه مستطاعة في األصل 

 لكنه ،شرًعا في �عض األحوال غیر ما ُذكر، الخروج من المسجد مستطاع أن �قدم رجله الیمنى
 شرًعا غیر مستطاع حكًما. 

ل ما ال �ستطاع فیه التیمن شرًعا �دخو : ما استطاع احتراز ع�قول: �حتمل أن �قال في قولها
 م رجله الیمنى؟ �عني أال �ستطیع إنسان أن �قدِّ  ،الخالء مثًال 

 المقدم: بلى. 
 �ستطیع، لكنه شرًعا ال �ستطیع، حكًما ال �ستطیع. 

 المقدم: �یف ذاك؟ 
 أحد �منع اإلنسان إذا أراد أن یدخل الخالء أن �قدم الیمنى؟  هاآلن فی

 المقدم: ال، األمر إلیه في هذا. 
 ما �منعه أن �قدم الیسرى؟  هناكاألمر إلیه، إذا أراد أن یدخل المسجد هل 

 ا. المقدم: أبدً 
 لكن القدرة الشرعیة �معنى حكم شرعي ،التي هي القدرة البدنیة موجودة ،االستطاعة موجودة

 صیام یوم العید مستطاع على اإلنسان صح أم ال؟  ممنوع، مثالً 
 المقدم: نعم. 

حواله بعت أفهو غیر مستطیع، إما �إخباره لها بذلك، و�ما �القرائن، �عني تت ،لكنه ممنوع منه شرًعا
 .ذرة�عني في األمور المستق ،عكسفوجددته �حب �ذا إما �التیمن أو ال ،-علیه الصالة والسالم-
: ةفي �اب التیمن في األكل وغیره، وقال عمر بن أبي سلم ،في �تاب األطعمة :الموضع الثالث 
 .»: �ل بیمینك-صلى هللا علیه وسلم-قال لَي النبي«
عبدان هو عبد هللا بن عثمان المروزي - »أخبرنا عبد هللا :حدثنا عبدان قال« :-رحمه هللا -قال 

هو و  ،أخبرنا شعبة« :قال  -بن المباركاعبدان هو  هوعبد هللا الذي یروي عن ،معروفالعتكي 
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رضي هللا -عن أشعث بن أبي سلیم، الذي تقدم عن أبیه عن مسروق عن عائشة ،ابن الحجاج
�حب التیمن ما استطاع في طهوره وتنعله  -صلى هللا علیه وسلم-قالت: �ان النبي -عنها

 .»وترجله
اآلن هذا  »�لهفي شأنه «قبل هذا  قال بواسط ..�عد ذلك قال: و�ان في األصل في البخاري   

 ، ولذلك قال:»في شأنه �له«اللفظ الذي معنا في الموضع الثالث في �تاب األطعمة لیس فیه 
ب ، وفي حدیث البا»في شأنه �له«، والطر�ق الذي من قبله »في شأنه �له«قال بواسط  و�ان

هذا ، لماذا ینص البخاري على هذه الكلمة التي لم توجد في »في شأنه �له«الذي شرحناه 
 »في شأنه �له«اآلن ما ذ�ر البخاري  ،لیدخل األكل ؛نعم ووجدت في سیاقات أخرى؟ ،السیاق

 -نهارضي هللا ع-الذي یدخل فیه األكل في �تاب األطعمة لو �حثت في لفظ الحدیث عن عائشة
له �ان �عجبه التیمن ما استطاع في طهوره وتنعّ  -صلى هللا علیه وسلم-كان النبي« أنها قالت:

ق مناسبة للكتاب �تاب األطعمة إال أن البخاري �ستحضر ما جاء في طر  ما فیهإًذا » لهوترجّ 
 ي طرق اإلغراب فیأتي �طر�ق ال داللة فیه على الترجمة لكن ف -رحمه هللا -ا �قصدوأحیانً  ،أخرى 

  ..الحدیث األخرى 
 المقدم: موجود. 

 لكي �شحذ طالب العلم أن �جمع طرق الحدیث. ؛موجود
 المقدم: یتتبعها. 

ة هللا رحم ي ا في مناسبات البخار وهذا رددناه مرارً  -�عني من الغرائب ،فتوجد هذه المناسبة ،یتتبعها
ُظُروَن َینْ  {َأَفَال وقول هللا تعالى:  :�اب ما جاء في النظر إلى السماء ثم قال ،اغرب جد� �ُ  -علیه

ِبِل َ�ْیَف ُخِلَقْت}  التي �عدها هي التي  اآل�ة أصرح منها�عني ما هي �، ]١٧[سورة الغاشیة ِإَلى اإلِْ
و أ ،دهالكن إما أن یر�د من الطالب أن �كمل فیقف على المراد في اآل�ة التي �ع ؟تدل على المراد

َلى وَن إِ ْنُظرُ {َأَفَال یَ و�حتاج إلى ُ�عد غور وغوص في المراد فیقول:  ،یر�د أن �ستدل بدلیل فیه ُ�عد
ِبِل َ�ْیَف ُخِلَقْت}  أن یرفع رأسه.  بد، الذي ینظر إلى اإلبل من بني آدم فال]١٧[سورة الغاشیة  اإلِْ

 المقدم: فیقول سبحان هللا. 
 البد أن یرفع �صره. 

 المقدم: �اعتبار ارتفاع... 
مجرد ما یرتفع الرأس ینظر إلى السماء إذا ارتفع �صره  ،اإلبل نعم، فإذا ارتفع �صره إلى السماء

ج النظر إلى إلى اإلبل البد أن ینظر إلى السماء، لكن قد �قول قائل: إن اإلبل �ار�ة فال �حتا
فیقول اإلمام البخاري �حتاج إلى  ،السماء، قال �عضهم: إن اإلبل من أسماء السحاب، وهذا أغرب



 
 
 
 
 

٥  

 

٥ ¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=ÔŸÎòÃ4ò=
 

 
ینمي قوة الفهم في طالب العلم، ولذلك ُفضل صحیح البخاري  ،وهو یر�ي قوة الفهم ،نظر دقیق =

یر�ى علیه  ،ال أقول طالب علم فقط ،على غیره من الكتب بهذه الدقائق، �عني ُیر�ى علیه عالم
 .بینما الكتب األخرى التي الداللة منها واضحة وصر�حة ما تحتاج إلى �ل هذا عالم،

 .و�ان قال بواسط قبل هذا في شأنه �له 
ي فألنه تقدم  ؛وظن �عضهم أن هذه الترجمة تكرار ،قال ابن حجر: الحدیث ظاهر فیما ُترجم له 

 �اب ،لطعام واألكل �الیمین ترجم البخاري ترجمة في �تاب األطعمة�اب التسمیة على ا :قوله
-ي لبخار �اب التیمن في األكل وغیره، ا ،وهنا �تاب األطعمة ،التسمیة على الطعام واألكل �الیمین

ما أورد الحدیث الذي شرحناه في ترجمة �اب التسمیة على الطعام واألكل  -رحمة هللا علیه
 ،هرجم لاب التیمن في األكل وغیره، قال ابن حجر: الحدیث ظاهر فیما تُ إنما أورده في � ،�الیمین

كل �اب التسمیة على الطعام واأل :ألنه تقدم في قوله ؛اوظن �عضهم أن في هذه الترجمة تكرارً 
 ل فقطألن األولى لفعل األك ؛وقد أجاب عنه ابن �طال �أن هذه الترجمة أعم من األولى ،�الیمین

اب �وترجمة الباب الذي معنا الذي أورد الحدیث �عده في �تاب األطعمة قال: واألكل �الیمین، 
 .التیمن في األكل وغیره

جمیع لألن األولى لفعل األكل فقط وهذه  ؛أجاب عنه ابن �طال: �أن هذه الترجمة أعم من األولى 
اب عام من �الط العام وغیره على فیدخل فیه األكل والشرب �طر�ق التعمیم، �عني عطف ،األفعال

فیدخل فیها �ل ما ُ�حتاج إلیه، ومن جملة العموم عموم متعلقات  ،عطف العام على الخاص
 وعموم متعلقات األكل من أین یبدأ؟  ،أوًال عموم فیما ُ�أكل من جهة ،األكل

 المقدم: �الیمین. 
 �الید الیمین، لكن فیما ُ�أكل إذا ُقدم الطعام. 

 المقدم: الذي یلیه. 
 ،وعن �سارك طعام ،عن �مینك طعامأنه افترض  من جهة الشمال؟ وأالذي یلیه من جهة الیمین 

 ماذا ُتقدم؟ ف
 ا. المقدم: الظاهر هنا الیمین طبعً 

 . ثالً جعل األهم واألولى في الیسار مو  ا،ب الطعام ما حسب حسا�ً تقدم الیمین، لو �ان الذي رتّ 
 المقدم: من حیث ُسنیة األمر. 

یر ن اإلنسان قد یرجح �غإ�قول:  -رحمه هللا تعالى-ى الكالم في الشرع، شیخ اإلسالمنعم معن
ر أكث دق من بیتك إلى المسجطر  ح �اختیار أحد الطر�قین، والبدء �أحد الرغیفین، �عني عندكمرجِّ 

 والمسافة واحدة.  ،من طر�ق
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 المقدم: فترجح �غیر مرجح. 
ا مطر�ق وع إلى آخره، فكونك تبدأ بهذا الطر�ق أو هذا الوُتن ،ومرة من هنا ،قد تذهب مرة من هنا

 ؟ هاان أمامك أكثر من رغیف تبدأ �أیّ فرق عندك، و�ذلك إذا � هفی
  المقدم: بهذا أو بذاك.

ي یبقى عندنا أن التیمن ف لكن ح �غیر مرجح �ونك ترجح هذا أو هذا�عني ترجی ،بهذا أو بذاك
 األكل العموم الموجود عندنا في األكل وغیره. 

 المقدم: یدخل في متعلقات الطعام. 
 ،�األكل من جهة الیمین ،كل متعلقات الطعام، �قول: ومن جملة العموم عموم متعلقات األكل

دم حفه �طعام تقتت ،اطعامً  اأحدً وتقد�م من على الیمین في اإلتحاف، �عني إذا أردت أن تعطي 
ة الشمال وغیر ذلك، �المناسب علىاأل�من، وتقد�م من على الیمین في اإلتحاف ونحوه على من 

 في حدیث عمر بن أبي سلمة.  »مما یلیك بیمینك كل« أحیاًنا األكل من الذي یلیك، جاء
 .»و�ل مما یلیك ،و�ل بیمینك ،هللا �ا غالم سمِّ «المقدم: 

 ،ر�ةفإذا هجم إنسان على وسط الطعام �أنه یر�د أن یذهب الب ،الطعامألن البر�ة تنزل في وسط 
لكن من �اب الترف الموجود في عصرنا هناك أطعمة وسطها  ،أو تقل البر�ة عن الموجودین

أین تنزل البر�ة فأجوف لیس فیها شيء، �كون الطعام على حافة اإلناء ووسط اإلناء أجوف 
ه أكبر منه الذي �سمون ًئاشی �عرفه الناس �قیسون علیه ل �مثال صغیرحینئذ؟ �عني لو نمثِّ 

 . هذه "الدونات"
 المقدم: مجوفة. 

فأین تنزل مثل هذه الدونات لكنه �بیر  ا، افترض أن هناك طعامً يءوسطها شفي مجوفة لیس 
فعلى اإلنسان أن یلحظ ما جاءت التوجیهات الشرعیة فیه و�طبق فیجعل وسط الطعام  البر�ة؟

في  -ه هللارحم -مما یلیه، و�كون أ�ًضا التعمیم الذي ذ�ره البخاري البر�ة، و�أكل بیمینه  لتنزل فیه
 .األكل وغیره على ذ�ر منه

ن وتقد�م من على الیمی ،قال: ومن جملة العموم عموم متعلقات األكل �األكل من جهة الیمین 
 .في اإلتحاف ونحوه على من على الشمال وغیر ذلك

مقول عنه أنه قال بواسط هو وال ،بواسط قبل هذا في شأنه �له، القائل هو شعبةوقوله: �ان قال 
بن ُسلیم، قال الكرماني: قال �عض المشا�خ: القائل بواسط هو أشعث �ذا نقل ولیس أشعث 

والمقول عنه  ،القائل شعبة :�صواب ممن قال، اآلن الحافظ ابن حجر �قول من القائل؟ �قول
�قول قال �عض المشائخ: القائل بواسط هو أشعث، إًذا المقول  ،كرمانيشیخه في السند أشعث، ال
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ا ولیس �صواب ممن قال، الكرماني ینقل أحیانً  ،ألنه یروي عن أبیه، قال: �ذا نقل ؛عنه هو أبوه =

من غیر تحقیق وال تدقیق، والفن �حتاج له أهله، الكرماني لیس من أهل الروا�ة، نعم أجاد في 
له  لكنه في الغالب ینقل، فتحصل له �عض األوهام أو حصل ،ت �ثیرةوعلیه مالحظا ،شرحه

  أوهام تصدى لها الشراح.
اج بن حدثنا حج« :-رحمه هللا -قال .ُیبدأ �النعل الیمنى ، �ابٌ في �تاب اللباس :الموضع الرا�ع

أخبرني أشعث بن سلیم سمعت أبي ُ�حدث عن مسروق عن  :حدثنا شعبة قال :منهال قال
ه �حب التیمن في طهوره وترجل -صلى هللا علیه وسلم-قالت: �ان النبي -رضي هللا عنها-عائشة
فیها  ا،د� إًذا المناسبة ظاهرة ج ،وتنعله :�اب یبدأ �النعل الیمنى، وفي النص :ألنه قال ؛»وتنعله
 خفاء؟ 

 ا. المقدم: أبدً 
 .خفاء، ولذا قال ابن حجر: وهو ظاهر فیما ُترجم لهما فیها 

دثنا ح« :-رحمه هللا -قال .�اب الترجیل والتیمن فیه ،أ�ًضافي �تاب اللباس  :والموضع الخامس 
رضي هللا  -حدثنا شعبة عن أشعث بن سلیم عن أبیه عن مسروق عن عائشة :أبو الولید قال

 »هئ�ان �عجبه التیمن ما استطاع في ترجله ووضو أنه  -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي -عنها
 الترجمة �اب الترجیل والنص في الترجل. 

 المقدم: وأ�ًضا هذا واضح. 
 �تاب اللباس �اب الترجل. في  :لكن لماذا لم �قل ،واضح

 المقدم: لم �قل الترجیل. 
 حمة هللار  -أحیاًنا البخاري  ؟والنص في ترجله ،ترجم أكثر أهل العلم الترجل، لَم قال الترجیلیكما 
وأن الترجل  ا ینبه إلى فوائد ُلغو�ة،ما ینبه علیه من فوائد فقهیة وحدیثیة أحیانً  ز�ادة على -علیه

  ..والترجیل.
  المقدم: �معنى واحد.

ل ترجیًال، مثال ذلك نص الحدیث إذا لم تستحي ما  (�الیاء) فاصنع هما مصدران لـ رّجل ُیرجِّ
 حدیث في البخاري وغیره، إذا لم تستحي.. شئت، هذا نص ال

 المقدم: �إثبات الیاء. 
  �إثبات الیاء إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، البخاري ترجم إذا لم تستِح ( �الكسر) لماذا؟

 المقدم: لینبه على هذه الفائدة. 
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م تمی ، وأما لغة-علیه الصالة والسالم-نعم لینبه أّن (تستحي) هي لغة قر�ش التي نطق بها النبي
 فبحذف الیاء، �ستفید طالب العلم إذا.. 

 المقدم: نظر إلى هذه الفروقات. 
مه رح -الب، وهذا من دقة غوصهیستفید الطلقارن بین الترجمة والحدیث لماذا أتى بهذا الفرق؟ 

  .-هللا
ن صلى هللا علیه وسلم أنه �ان �عجبه التیم -عن النبي -رضي هللا عنها -�ان عن عائشة كأنه

ن  وأ ،ه، قال ابن حجر: التیمن في الترجل أن یبدأ �الجانب األ�منئما استطاع في ترجله ووضو 
 وقد ،وهو من النظافة ،�فعله �الیمنى، قال ابن �طال: الترجیل تسر�ح شعر الرأس واللحیة ودهنه

زالة الترجیل من �اب  إ من �اب...ب الشرع إلیها، طیب الترجیل والتسر�ح ودهن اللحیة ألیس ند
 ألیس نظیره التسوك؟  ؟أجله هو من ألیسما �علق �الشعر من أوساخ، 

  المقدم: نعم، �اعتبار أنه من التنظف.
 كله تنظف. 

 المقدم: لكن قد �كون أ�ًضا للعنا�ة �ه. 
�اب  د التنظیف، �عد ما �غسل الرأس وال یبقى إال التسر�ح ما �كون منن الترجیل �ع: إأو نقول

 ،ة قذرإزال ألنه ؛نه ُیتسوك �الشمالإ :إزالة قذر فُیتناول �الشمال أو �الیمین �ما قالوا عن السواك
 وشیخ اإلسالم �قول: ال أعلم أحًدا من األئمة قال �التسوك �الیمین. 

 وال عند إقامة الصالة؟  :المقدم
 ُ�ستحب أن :تسوك �ل األئمة على أنه �الشمال، مع أن جده المجد �قول، ما دام وال عند شيء
�ین و یمین نه �الإألنه عبادة، انظر اآلن الرا�ط بین التسوك الذي �قول أهل العلم  ؛ُیتسوك �الیمین

نه ألألنه �عجبه التیمن في ترجله،  ؛�الشمال أم�سرح �الیمین  ،الترجیل الذي هو تسر�ح الشعر
د �النسبة للی هو فاآلن التیمن في السواك والترجیل هل ،»وفي سواكه« :جاء في �عض الروا�ات

 التي فیها اآللة أو �النسبة للشق األ�من؟ 
 المقدم: أو لكلیهما. 

ار أنه ال یدخل عتبالسواك �الیسار �ا :لكن یبقى أن األئمة �لهم قالوا ،اللفظ �حتمل الجمیع اعمومً 
لمسجد أخرجنا الخروج منه، دخلنا الخروج من محل قضاء لدخلنا الدخول في الحدیث، �عني 

ن إ :لكن الدخول فیه �الیسار، فما �عجبه التیمن في األمور المستقذرة، فإذا قلنا ،الحاجة �الیمین
ُیبدأ �الشق األ�من، قال ابن لكن  ،إنه ُیتناول �الشمال :الترجیل من �اب إزالة القذر �السواك قلنا

وقال  ،وقد ندب الشرع إلیها ،وهو من النظافة ،�طال: الترجیل تسر�ح شعر الرأس واللحیة ودهنه
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وأنت  ،، �عني عند �ل صالة]٣١عراف أل[سورة ا {ُخُذوا ِز�َنَتُكْم ِعْنَد ُ�لِّ َمْسِجٍد }.هللا تعالى:  =

ال �فهمون، �بار �أتون إلى صالة الفجر  اأو ناسً  تعجب حینما ترى �عض الناس ولیسوا أطفاًال 
 ،أو �أتي �عضهم وقد رأیناه بدون ثیاب ،مع األسف بثیاب النوم، أو بثیاب البذلة �قمیص أو شبهه

-هذا استهانة بهذه العبادة العظیمة، �هللا ،أو البشت على المال�س الداخلیة ة�أتي وقد لبس الفرو 
، لكن انتظر لو ساعة إذا ]٣١عراف أل[سورة اُكْم ِعْنَد ُ�لِّ َمْسِجٍد }. {ُخُذوا ِز�َنتَ �قول:  -جل وعال

 -جل وعال- فعلى المسلم أن یهتم بهذا �هللا ؟أراد أن �خرج إلى الدوام ماذا �صنع لمقابلة البشر
إال . وأما حدیث النهي عن الترجل ]٣١عراف أل[سورة ا{ُخُذوا ِز�َنَتُكْم ِعْنَد ُ�لِّ َمْسِجٍد }. �قول: 

غب�ا قد ندب الشرع إلیها ندب الشرع إلى تسر�ح الشعر ودهن الشعر واللحیة وما أشبه ذلك، لكن 
 ال.  او�ومً  �فعل، ایومً  ،بدون مبالغة، ما �سرح �ل یوم و�دهن �ل یوم إنما غب�ا

 ال �فعله.  ا�فعله ووقتً  االمقدم: أو وقتً 
ن ترفه، ألفي ال الترجل إال غب�ا فالمراد �ه ترك المبالغة، وأما حدیث النهي عن او�ومً  اهم قالوا یومً 

 والشخص المتدین ،ال تصلح أن تكون هیئة اإلنسان مستقذرة ،الدین وسط بین الغالي والجافي
 �وجدو  ،طو�ًال  اهذا ما �صلح، لكن أ�ًضا ال یبالغ �حیث �أخذ علیه وقتً  ،محل إزدراء من الناس

هي بل جاء الن ،هذه مبالغة لم یرد بها الشرع ،مكثون الساعاتاآلن عندهم صوالین في البیوت �
 عنها. 

 حدیث وهو ،»البذاذة من اإل�مان«فالمراد �ه ترك المبالغة في الترفه، وقد روى أبو أمامة رفعه 
د حرثاثة الهیئة، لكن أ�ًضا ال تصل إلى  :صحیح أخرجه أبو داود، والبذاذة �موحدة ومعجمتین

ي ُغلو �عض الناس في الترفه، �ما أن ما جاء ف ثل هذا الحدیث ُ�كسر �ه، لكن م�حیث ُیزدرى 
لي دین هللا وسط بین الغا ،فالدین وسط ،مثل هذا الحدیث واالدهان �كسر �ه إهمال �عض الناس

 والجافي. 
 المقدم: ولعلنا أ�ًضا نكسر الحدیث �ا شیخ. 

 . انسرده سردً  هذا قيا� ألن ؛ما �قي إال القلیل
 طیب تفضل �ا شیخ.  المقدم:

ا ترك والمراد بها هن ،ذة �موحدة ومعجمتین رثاثة الهیئةوهو حدیث صحیح أخرجه أبو داود والبذا
عض ألن � ؛والتواضع فیه مع القدرة ال �سبب جحد نعمة هللا تعالى ،الترفه والتنطع في اللباس

أكل أكل  ،سكن سكن الردئ الرديءفإذا لبس لبس الرديء، ر�ب ر�ب  ،عنده األموال الناس
 ؟ لماذا ،الرديء

 المقدم: عدم إظهار نعمة هللا. 
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ذة �حب أن تظهر أثر النعمة على اإلنسان على المسلم، و�ذا ُخوطب قال: البذا -جل وعال-هللا
لكن �عض الناس �فرح  ،هذا �خل وشح عنده ،في نفسه يء، لشامن اإل�مان، هذا لیس صحیح

 .ى الهو  ومقصوده األول اتباع ،هذا الشرع جاء �ما یوافق الهوى  ،حمد هللال :�مثل هذا النص، �قول
ن أن رجًال من الصحا�ة �قال له عبید قال: �ا« وأخرج النسائي من طر�ق عبد هللا بن بر�دة 

قول � .اإلرفاه الترجل ة:قال ابن بر�د »ینهى عن �ثیر من اإلرفاه -صلى هللا علیه وسلم-النبي
ي فیده وق ،ومنه الَرَفه �فتحتین ،التنعم والراحة :ابن حجر: اإلرفاه �كسر الهمزة و�فاء وآخرها

جمع لك �و�ذ ،الحدیث �الكثیر، عن �ثیر من اإلرفاه، �الكثیر إشارة أن الوسط المعتدل منه ال ُیذم
، »شعر فلیكرمه رفعه: من �ان له أبو داود �سند حسن عن أبي هر�رة أخرج«بین األخبار، وقد 

 .ولو شهدوا من حدیث عائشة في الغیالنیات �قول ابن حجر: وسنده حسن
 فهو متفق علیه.  ،وحدیث الباب خرجه أ�ًضا اإلمام مسلم 

ث المقدم: أحسن هللا إلیكم فضیلة الشیخ على ما تفضلتم �ه في الحدیث عن أطراف حدی
التیمن  �عجبه -صلى هللا علیه وسلم- يكان النب«والذي فیه  ،-رضي هللا تعالى عنها -عائشة

 .»في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه �له
 ،لقاءذا الهوأ�ًضا الشكر موصول لزمیلنا خالد المنور الذي سجل  ،شكر هللا لكم فضیلة الشیخ 

الم والس .م هللاحتى ذلكم الحین نستودعك ،الكرام نانلقاكم �إذن هللا تعالى في لقاء مقبل مستمعی
 علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. 

 


