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2 às kÿ^yÍàî ÿ^=ÑÍ–=Óàè _≈ÿ^=Ô— Ÿ• ^=

 المقدم:
ى آله ، وعلبن عبد هللاوالسالم على خیر خلق هللا محمد ة والصال ،الحمد هلل ،�سم هللا الرحمن الرحیم

 ومن تبعهم �إحساٍن إلى یوم الدین. ،وصحبه ومن وااله
 ...أما �عد 
دید في اء الجمستمعینا الكرام إلى هذا اللق ، وأهًال وسهًال �كمهفالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�ات 

لد�تور ا لشیخب �معالي ا�ما أرحِّ  ب �كم،حیح، أرحِّ برنامجكم شرح التجر�د الصر�ح ألحادیث الجامع الص
  ،فتاءئمة لإلعضو هیئة �بار العلماء، وعضو اللجنة الدا –وفقه هللا -عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر

 .فمرحًبا �كم فضیلة الشیخ، وأهًال وسهًال 
 المستمعین. اإلخوةحیاكم هللا، و�ارك فیكم، وفي 

ول ح -معالي الشیخ-حدیث عائشة من �تاب االعتكاف، وتوقف الحدیث ال یزال الكالم في  المقدم:
 .-وفقكم هللا-األوجه اإلعرابیة في "و�ن �ان رسول هللا "، فلو تفضلتم �إتمام الحدیث في هذا 

الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد، وعلى آله وأصحا�ه 
 ..أما �عد ،أجمعین

�ین و ینها بللتفر�ق  ؛" هي المخففة من الثقیلة، وأن الالم الزمة في خبرهاإنفي الحلقة السا�قة ذ�رنا أن "ف
والتصحیح على  ،إن النافیة، وُنكمل ما یتعلق بهذا الموضوع من �الم ابن مالك في شواهد التوضیح

 -اري؛ ألن في البخاري مشكالت الجامع الصحیح، وهذا الكتاب �تاب نفیس �حتاجه �ل من �حتاج البخ
 ل على طالب العلم من جهة العر�یة.شكِ ما �ُ  -صحیح البخاري 

 المقدم: نعم.
 نینيالیو  ، واستفادفاستفاد ابن مالك الروا�ة ،ذ�رنا في المناسبات أن الیونیني قرأ البخاري على ابن مالك

 .هذا من �الم ابن مالك ،نها ابن مالك أو غیرهأو دوّ  ،نتهذه المشكالت دوِّ  ،اللغة وحل المشكالت
 نعم. المقدم:

 .في هذا الكتاب النفیس فأجاب عن �ل ما أشكل على الیونیني
 المقدم: اسم الكتاب المشكالت.

 .شواهد التوضیح والتصحیح على مشكالت الجامع الصحیح
 .المقدم: نعم 

 ال في األسانید وال في المعاني.  ،والكالم في اإلشكاالت العر�یة في العر�یة
 المقدم: نعم.

 إال ما �فهم من المعنى المراد التا�ع لإلعراب.
 .المقدم: نعم
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ا ما في شواهد التوضیح البن مالك في البحث الحادي عشر في استعمال إن المخففة المترو�ة العمل عار�ً  =

م الالم "وتلز  �الم ابن مالك ،�عدها من الالم الفارقة، وذ�ر في �الم ابن مالك: "وتلزم الالم إذا ما ُتهمل "
ن في هذا المبحث یذ�ر استعمال إن المخففة �عني م ،إذا ما ُتهمل ابن مالك نفسه في شواهد التوضیح

أمن  لالم عنداأنها تترك هذه  الالم الفارقة، وسبق أن أشار إلىعارً�ا ما �عدها من  ،الثقیلة المترو�ة العمل
 .ًدا �عني إذا ُأِمن اللبساللبس، ور�ما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراد معتم

 المقدم: نعم.
 في هذه "إن �نا فرغنا:قول عبد هللا بن �سر هذه الالم ألمن اللبس �قول: منهافذ�ر أمثلة لما تر�ت فیه 

�ن �ان لمن و «  ،»لإلمارة  �م هللا إن �ان لخلیًقا او « :-صلى هللا علیه وسلم–وقول رسول هللا  ."الساعة
 فیها الالم لخلیًقا ولمن.  ،»الناس إلي أحب لمنأحب 

 المقدم: نعم.
ي فما وقعت  ،یذ�ر أنه عاري ما �عدها؟ الجواب أن الالم الم القسم؛ �عني واقعة في جواب القسمكیف ف

 ا �م هللا إن �ان لخلیقً او «األول واضح القسم  :في الموضعین قد �قول قائل ،جواب إن أو في خبر إن
 .»يأحب الناس إل لمن و�ن �ان لمن أحب« ضح لكن الثاني ما هو وا ،»لإلمارة 

 ؟نعم  ،ما فیه قسم
 .نعم المقدم:

-عاو�ة مذ�ور في الجملة الثانیة، وقول مى نیة تكرار العامل، فكأن القسم نقول: فیه قسم؛ ألن العطف عل
إن �ان من أصدق هؤالء المحدثین؛ �عني �عب  ،: إن �ان من أصدق هؤالء الُمحدثین-رضي هللا عنه

الفطر  �عني صدقة-طي عن الكبیر والصغیر �ع -رضي هللا عنهما-فكان ابن عمر  ،ألحبار، وقول نافعا
 .�عطي عن الكبیر والصغیر حتى إن �ان �عطي عن بني -

 تضمنت هذه األحادیث استعمال إن المخففة. :قلت �قول ابن مالك:
 المقدم: المترو�ة.

ا ار لفظهصألنه إذا خففت إن وذلك  ؛لفارقة لعدم الحاجة إلیهاالمترو�ة العمل عارً�ا ما �عدها من الالم ا
لمؤ�دة  لالم اافیخاف التباس اإلثبات �النفي عند ترك العمل، فألزموا تالي ما �عد الُمخففة  ،إن النافیة كلفظ

نفي لصلح للكن في الموضع الذي ال � ،ممیزًة لها، وال ُ�حتاج إلى ذلك إال في موضٍع صالٍح للنفي واإلثبات
 لعدم اللبس. ؛ما نحتاج إلیها

 المقدم: نعم. 
ها التي سقنا مثلة فذ�ر األخبارأفمن الحذف ذ�ر  ،فلو لم �صلح الموضع للنفي جاز ثبوت الالم وحذفها

 .في أول المبحث
 .حدیث ابن مسعود ا فرغنا في هذه الساعة�ن :المقدم 
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 راءة أبيقومنه  ،الكالم�مطلع  األخبار السا�قة�ر فمن الحذف ثم ذ ،آخره ىم هللا إل�او  .. آخره لىنعم، و�
 ."ا متاع الحیاة الدنیا"و�ن �ل ذلك لمَ  :رجاء

 .�التخفیف ولیس. المقدم:
ثم  ،ذ�رهاباح بن حكیم المذ�ور في �الم األشموني آنًفا، وثالثة أبیات �عده ال نطیل نعم، وذ�ر قول الطرمّ 

ى تنبیه علعلى جواز حذف الالم عند االستغناء عنها، قد أغفل النحو�ون الالنحو�ون التنبیه قد أغفل و  قال:
 عند ترك العمل الزمة وجعلوهجواز حذف الالم عند االستغناء عنها؛ �كون الموضع غیر صالح للنفي، 

ت فبین ،واحد، وحاملهم على ذلك عدم االطالع على شواهد السماع لیجري الباب على سننٍ  ،طالقاإلعلى 
 ..ن نفيٌ م، وأثبت االحتجاج علیهم ال لهم، وأز�د على ذلك أن الالم الفارقة إذا �ان �عد ما ولي إإغفاله

 .وأز�د على ذلك أن الالم الفارقة إذا �ان �عد ما ولي إن نفي، واللبس مأمونٌ 
  ؟وأز�د على ذلك من �المك وال �الم األشموني :المقدم
  .من �الم ابن مالك ،ال :الشیخ
 وأز�د. ؟ز�د على ذلك من �الم من �ا شیخوأ :المقدم

 من �الم ابن مالك.هذا وأز�د على ذلك 
 نعم. :المقدم 

ا �كفي مإن نفي، واللبس مأمون فحذفها واجب، �عني  وليوأز�د على ذلك أن الالم الفارقة إذا �ان �عد ما 
 �جب حذفها �قول الشاعر: أنه �جوز حذفها. �قول:

 َ�ِصیَرة ****َوِ�ن ُهَو لم �ْعدم خالف معاندن اْلحق َال �خفى على ِذي إ
 :ومثله

 نهانا اصطباري إن بلیت �ظالم.**** أما إن علمت هللا لیس �غافلٍ 
 ي؛ ألنولیها نف اولو �انت نافیة لم ،الالم حذفها واجب اآلن؛ ألن إن هذه ولیها نفي ،�قول حذفها واجب 

 كالم ظاهر؟الكلم أظن هذا لكان الكالم على خالف مراد المت ،إثباتنفي النفي 
 نعم. المقدم:

لحدیث عنها �شيء من الالم سبق الحدیث عنها واقعة في خبر إن المخففة، وسبق ا "رأسه "لیدخل عليّ  
 . ""وأنا في الحجرة ،جملة حالیة أي معتكف وهو في المسجد ""التفصیل، 

 �خرج منه لترجیل الشعر  فیه أن االعتكاف ال �صح في غیر المسجد، و�ال لكان :قال الكرماني
 ،قال: وفیه أن إخراج البعض ال �جري مجرى الكل؛ ولهذا لو حلف ال یدخل بیًتا فأدخل رأسه لم �حنث

  ؟نعم
 .نعم :المقدم

�خرج  فیه أن االعتكاف ال �صح في غیر المسجد، و�ال ماله داعي �خرج رأسه فقط �خرج �جملته، و�ال لكان
 خراج البعض منه لترجیل الشعر، وفیه أن إ
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 ال �جري   المقدم: =

ال �جري مجرى الكل، ولهذا لو حلف ال یدخل بیًتا فأدخل رأسه لم �حنث، لكن هذا الصنیع إنما هو 
للحاجة، و�ال هل �سوغ إلنسان أن �فرش داخل المسجد عند �اب المسجد، و�خرج رأسه لینظر الغادي 

 .أنا معتكف في المسجد :والرائح، و�قول
 مقصود االعتكاف. خالف المقدم:

ه لم بال شك لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك قلنا: إنه لم �خرج، ولهذا لو حلف ال یدخل بیًتا فأدخل رأس
عن المسجد. طیب العكس  احتى �سمى خارجً  ،حتى �خرج رجلیه، و�عتمد علیهما :�قول ابن حجر ،�حنث

 ..سأإن الر  :الرجالن خارج المسجد، و�قیة البدن داخل المسجد قلنا
 ال �خرج. المقدم:

ة المسجد و�قی سمى خارج المسجد، لكن لو �ان األمر �العكس الرجالن خارجأخًذا من هذا الحدیث ال �ُ 
 .البدن داخل المسجد

 ینظر للسبب. المقدم:
 على هیئة راكع أو ساجد مثًال �عني معتمد على رجلیه خارج المسجد، و�قیة بدنه داخل المسجد �عني

  .ابن حجر �قول حتى �خرج رجلیه و�عتمد علیهماأن مقتضى �المهم 
 .الساجد هذا معتمد علیهما �ون  المقدم: 

 أنه خارج المسجد 
ا ثم د مكانً لم �ج فاضطر إلى أنه �عد وضوئه ،لكثرة المصلین ،لكن لو �ان لحاجة لضیق المسجد المقدم:
  ..األولى في الصفوفإال لم �جد 

لى وفیه داللة ع :وفي التوضیح البن الملقن ،حاجة سیأتي إن شاء هللاأشد من ال�أتي الحاجة، وما هو 
)، قال في المصباح المنیر: رجلت الشعر (فأرجله لرأسه؛ ألنه في معنى الترجیف إ�احة غسل المعتك

ترجیًال سرحته سواء �ان شعرك سواء �ان شعرك أو شعر غیرك، وترجلت إذا �ان شعر نفسك، ورجل 
ل رجْ  ل:ون تخفیف فهو رجل، و�ذا قیل �الكسر والسكون، والسكل ورجْ تعب فهو رجِ  الشعر رجًال من �اب

 شَعر  تخفیف لذا
 شعر  المقدم:

 .شدید السبوطة بل بینهما �قال شْعر أي لیس شدید الجعودة، وال
ه شعر رجل و�جبل رَجل و�تف رِجل بین السبوطة والجعودة، وقد رجل �فرح ورجلت :وفي القاموس المحیط

 .جمعه أرجال ورجاالله ورجُ  ،لهورجل رجل الشعر ورجْ  ،لجْ ر  یًال، ورجلترج
 ،أن ینفعنا �ما سمعنا، و�ما قلنا-عز وجل  –أحسن هللا إلیكم، ونفع �كم معالي الشیخ أسأل هللا :المقدم 

لشكر نتقدم في ختامه �ا ،بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة ،المستمعون الكرام اإلخوة أیها ،إنه جواد �ر�م
عضو هیئة �بار العلماء،  -وفقه هللا-الخضیر ر�م بن عبد هللالكلجز�ل لمعالي الشیخ الد�تور عبداا
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خیًرا، والسالم علیكم ورحمة هللا  وجزاه هللا عنا شكر هللا لفضیلته، ،وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء
 و�ر�اته.


