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 المقدم: 
لى آله وع ،بن عبد هللالسالم على أشرف خلق هللا ُمحمد والصالة و  ،والحمد هلل ،�سم هللا الرحمن الرحیم

 ة هللارحملیكم و السالم ع ،معون الِكرامالمست اإلخوةوصحبه ومن وااله ومن تبعه �إحسان إلى یوم الدین، أیها 
 البرنامج هذا �كم في حلقة جدیدة من شرح التجر�د الصر�ح ألحادیث الجامع الصحیح، وسهالً  و�ر�اته، وأهالً 

 ن �علمناالى أالذي �أتیكم في هذا الشهر الفضیل، حیث یتم الشیخ فیه �تاب االعتكاف، نسأل هللا تبارك وتع
�تور لشیخ الداعالي وأن ینفعنا �ما علمنا إنه جواد �ر�م، ُ�سعدني أن ُأرحب في مطلع هذا اللقاء �م ،ما ینفعنا

حًبا فمر  ،تاءة لإلفوعضو اللجنة الدائم ،�بار الُعلماء عضو هیئة -وفقه هللا -عبد الكر�م بن عبد هللا الُخضیر
 �كم فضیلة الشیخ وأهًال وسهًال.

 المستمعین. اإلخوةحیاكم هللا و�ارك فیكم وفي 
 المقدم: وفیكم حفظكم هللا.

 لى هللاص -لو�ن �ان رسو :قالت -رضي هللا عنها -المقدم: ال یزال الكالم مستمعینا الكرام في حدیث عائشة
 ا.ن معتكفً ذا �اإل البیت إال لحاجة و�ان ال یدخُ  ،لهه وهو في المسجد فأرجِّ رأسَ  ل عليَّ دخِ لیُ  -علیه وسلم

ا أم ،ینلى آله وأصحا�ه أجمعالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، نبینا محمد وع
 :�عد

لعادة انده وما یتعلق �إسناده من �الم ألهل العلم �ما جرت سیاقه �س و�قي اآلن ،ىالحدیث قد انتهمتن فشرح 
ي في �تاب الحیض في �اب غسل الحائض ذأطراف الحدیث في الموضع األول البذلك في ذ�ر األطراف، لكن 

 رأس زوجها وترجیله.
 جه اإلمام البخاري هنا في �تاب االعتكاف، �اب ال یدخل البیت إال لحاجة.هذا الحدیث خرَّ 

 -حدثنا لیث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة :حدثنا �تیب قال :-حمه هللار  -قال
 -لمصلى هللا علیه وس -رسول هللاقالت: و�ن �ان  -صلى هللا علیه وسلم -زوج النبي -رضي هللا تعالى عنها

ة للترجم ومناسبة الحدیث. عتكًفاو�ان ال یدخل البیت إال لحاجة إذا �ان م ،یدخل رأسه وهو في المسجد فأرجلهل
 سبق بیانها.

 ال ابنق�قول ابن حجر: قوله عن عروة أي ابن الز�یر وعمرة �ذا في روا�ة اللیث جمع بینهما، �ان عروة وعمرة 
 �ذا في راو�ة اللیث جمع بینهما، �عني عروة وعمرة، ورواه یونس عن األوزاعي عن الزهري عن عروة :حجر

 نه عن عروة عن عمرة.وحده، ورواه مالك ع
الف االخت ، اآلن مثل هذااوذ�ر البخاري أن عبید هللا بن عمر تا�ع مالكً  ،لم یتا�ع علیه :قال أبو داود وغیره

 روا�ة الباب �الجمع بین عروة وعمرة، عن عروة وعمرة.
االختصار قال ابن حجر: ورواه یونس عن األوزاعي عن الزهري عن عروة وحده، هل یؤثر هذا في الحدیث؟ 

ن متصر على أحدهما في موضع أو من طر�ق، وجمع بینهما ق، فاتینوي الحدیث عن ثقد الثقتین، إذا رُ على أح
 ألن الحجة تقوم �أحدهما، فإذا قرن �ه غیره من الثقات زاده قوة. ؛هذا ال یؤثرفطر�ق 
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قتصر قة، و�ذا حذف الضعیف واا عن ثقة وضعیف، إذا قرن بینهما فالمعول على الثلكن إذا �ان الحدیث مرو��  =

 أمالم واقتصر على مالك ی ة،من طر�ق مالك وابن لهیع احدیثً  ى �ما فعل اإلمام البخاري حینما رو على الثقة، 
ن الفل عن ورة، �قو صذ�ره، مسلم طر�قته في مثل هذه التقوم �ه الحجة، وال داعي ل األن مالكً  ؛ما یالم؟ ما یالم

 الضعیف. ذف�ح�عني الثقة وآخر، البخاري 
 المقدم: وآخر یبهمه.

 وال داعي لذ�ره.ألنه لیس على شرطه،  ؛یبهمه
 .ولیس �حاجة إلیهالمقدم: 

ن ولیس �حاجة إلیه، المقصود أن مثل هذا درج علیه األئمة، إما أن �حذف الضعیف أو یبهمونه، المقصود أ
ن أل ؛سبهم فال �أني عنه وأُ و�ن �ُ  ، �أسكر أ�ًضا فالو�ن ذُ  ،ذف فال �أسمثل الحجة قد قامت �الثقة، فإن حُ 

قتین ثال خبرة له بتدلیس التسو�ة، حینما یروي الحدیث عن  نالحجة قامت �غیره، قد یلتبس هذا الصنیع عند م
عیف وأخذ عنه، فإذا حذف هذا الض هما اآلخرَ بقي الثقتین اللذین لقي أحدُ بینهما ضعیف، فیحذف الضعیف و�ُ 

 سقط. هفی ،ألنه بدونه �كون هناك تدلیس ؛لیه معول ومعتمدالذي بین الثقتین، وع
ناد صار في اإلس هفإذا أسقط الضعیف، صار الحدیث مدلًسا تدلیس تسو�ة، وهو شر أنواع التدلیس لماذا؟ ألن

 �ةا، �ما قلنا في رو إسقاط أصالً  هذف الضعیف ما فی، ثم حُ وضعیفوي الحدیث عن ثقة انقطاع، أما إذا رُ 
ن عمرة اآلألن  ؛على مالك، ورواه مالك عن عروة عن عمرة هواختصار  ة،إلمام البخاري عن مالك وابن لهیعا

 انقطاع. ،ذفت في إسناد مالك حصل خلل في اإلسنادلو حُ  هألن ؛صار علیها معتمد، فال �جوز حذفها حینئذ
 �اأي أن قطن، وذ�ر الدار ار تا�ع مالكً وذ�ر البخاري أن عبید هللا بن عم ،قال أبو داود: وغیره لم یتا�ع علیه

ین باقلمذ�ور في حدیث الباب، وأن الرواه �ذلك عن الزهري، واتفقوا على أن الصواب قول اللیث، �عني ا أو�س
 �ةااقتصروا على عروة، اختصروا منه ذ�ر عمرة، وأن ذ�ر عمرة في رو  الذیناختصروا منه ذ�ر عمرة، �عني 

 سانید.مالك من المز�د في متصل األ
ر عمرة �ْ عن عروة عن عمرة عن عائشة، والحدیث رواه عروة عن عائشة بدون واسطة، فذِ  :حینما �قول مالك

بحث في علوم الحدیث، وقد رواه �عضهم عن مالك، فوافق من المز�د في متصل األسانید، وهو فن معروف یُ 
وهو  ،أبیهسیأتي من طر�ق هشام عن  اللیث، أخرجه النسائي أ�ًضا، وله أصل من حدیث عروة عن عائشة �ما

 عن عروة. ةم بن سلمیعند النسائي من طر�ق تم
مام إ -رحمه هللا –ه في ذ�ر عمرة، مالكؤو اة عن مالك عن عروة عن عمرة، فخطّ أكثر الرو  :وفي شرح ابن �طال

لكنه لیس عمر، ابن  مالك عن نافع عن :وأصح األسانید عند اإلمام البخاري  ،قال� نجم السنن �ما وهو
 فظ علیه أخطاء، لكن یبقي أنه في الدرجة العلیا من الحفظ والضبط واإلتقان.، حُ عصوم�الم

 :ذ�ر عمرة، قال المؤلف ابن �طالفي وه ؤ فخط ،واة عن مالك عن عروة عن عمرة�قول ابن �طال: أكثر الر 
 ،تفسیر، �عني إال لحاجة اإلنساندخل البخاري حدیث مالك، و�ن �ان فیه ز�ادة لم یُ  -�هللا أعلم -ولهذه العلة
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لم یدخل البخاري حدیث مالك، و�ن �ان فیه ز�ادة تفسیر �عني إال لحاجة اإلنسان الذي  -�هللا أعلم -ولهذه العلة
 عندنا..حدیث الفي 

 حاجة دون ذ�ر اإلنسان.لالمقدم: إال 
رالبول �ما فُ بها عن  ىكنّ ألن حاجة اإلنسان �ُ  ؛والحاجة أعم من أن تكون حاجة اإلنسان زهري من قبل ال سِّ

حاجة ل إالن فیه ز�ادة تفسیر، �عني لم یدخل البخاري حدیث مالك، و�ن �ا -�هللا أعلم -سا�ًقا، ولهذه العلة
ل طا�بن الحدیث، طیب هل �فهم من �الم ا ىعنده معنذلك إذ �ان  ؛تلك الز�ادةبلحدیث للكنه ترجم  ،اإلنسان

 لبتة؟ألك ج روا�ة ماأن البخاري ما خرّ 
 ة.المقدم: هذا الذي �فهم منه، لكنه أخذ الترجمة �ما ذ�رتم استفاد من هذه الز�ادة في الترجم

ا یه سا�قً تعالى في �تاب الحیض، في الباب الذي أشرنا إل -رحمه هللا –أن اإلمام البخاري  ىلكن یبق ،هو استفاد
ة حدثنا مالك عن هشام بن عرو  :بن یوسف قالحدثنا عبد هللا  :�اب غسل الحائض لرأس زوجها وترجیله، قال

 وأنا حائض نعم. -صلى هللا علیه وسلم -عن أبیه عن عائشة قالت: �نت أرجل رأس رسول هللا
لیس و  ،في �تاب الحیض، فأخرج روا�ة مالك، ولیس فیها الز�ادة حاجة اإلنسان، التي تحاشاها اإلمام البخاري 

صلى هللا  -�نت أرجل رأس رسول هللا :عن أبیه عن عائشة، مع أنفیه عروة عن عمرة، إنما فیه عن عروة 
�نت  :ألنها �انت ترجله وهي حائض وهو معتكف، وقولها ؛ا في حدیث البابموأنا حائض، أعم م -علیه وسلم

 ا أو غیر معتكف.أرجل رأس رسول هللا وأنا حائض، أعم من أن �كون معتكفً 
یها التي فو مرة بین عروة وعائشة، �خرج روا�ة مالك التي فیها إدخال عَ  فكالم ابن �طال یتجه في �ون البخاري لم

ج حدیث مالك في الباب، �عني في �اب ترجیل الحائض رأس التنصیص على حاجة اإلنسان، أما �ونه خرَّ 
ن عحدثنا مالك عن هشام بن عروة  :حدثنا عبد هللا بن یوسف قال :جه في �تاب الحیض، قالزوجها، فقد خرَّ 

 وأنا حائض. -صلى هللا علیه وسلم -�نت أرجل رأس رسول هللا :ه عن عائشةأبی
 لفة.ج روا�ة مالك التي لیس فیها مخالفة، الماشیة على الجادة مع روا�ة الجمهور، التي ال تتضمن مخافخرّ 

 نتقدم ،ةالحلق بهذا نصل إلى ختام هذه اإلخوةأیها  ،المقدم: أحسن هللا إلیكم فضیلة الشیخ، ونفع �ما قلتم
 یئة �بارضو هع -وفقه هللا -�ختامها �الشكر الجز�ل لمعالي الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر

أن و  ،نفعنایا ما العلماء، وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء، على ما تفضل �ه، نسأل هللا تبارك وتعالى أن �علمن
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. صلى هللا علىو إنه جواد �ر�م،  ،ینفعنا �ما علمنا


