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 المقدم: �سم هللا الرحمن الرحیم 
صـحبه و وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله  ،ب العالمینالحمد هلل ر 
  أجمعین. 

كم ي برنـامجأیها اإلخوة واألخوات السالم علـیكم ورحمـة هللا و�ر�اتـه، وأهـًال �كـم إلـى لقـاء جدیـد فـ
 شــرح �تــاب التجر�ــد الصــر�ح ألحادیــث الجــامع الصــحیح، مــع بدا�ــة هــذه الحلقــة �ســرنا أن نرحــب

شـرح �ضیف البرنامج فضیلة الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا الخضـیر ونشـكر لـه تفضـله �
 أحادیث هذا الكتاب، فأهًال ومرحًبا �كم فضیلة الد�تور. 

  .حیاكم هللا و�ارك فیكم وفي اإلخوة المستمعین
 

عتـراض اوقفنا عند المقدم: ما زال الحدیث مستمًرا في حدیث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما، ت
 .قال: رأیتك ال تمس من األر�ان إال الیمانیین ،یبدو عبید بن جر�ج عندما اعترض علیه

الحمــد هلل رب العــالمین وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى عبــده ورســوله نبینــا محمــد وعلــى آلــه وأصــحا�ه 
  ،أجمعین

 
 المقدم: اللهم صل علیه وسلم. 

يء األقــوى الــذي ال �صــح بدونــه، واالســتثناء فــي قولــه : إال األر�ــان جمــع ر�ــن، والــر�ن: جانــب الشــ
ي �مــانیین بتخفیــف الیــاء هــي اللغــة الفصــحى المشــهورة، هــ ،�قــول الكرمــاني بتخفیــف الیــاء ،الیمــانیین

اللغة الفصحى المشـهورة، وحكـي تشـدیدها فـي لغـة قلیلـة، والصـحیح التخفیـف ألنـه نسـبة إلـى الـیمن، 
   ،�عني النسبة إلى الیمن ،، فأبدلوا من إحدى �ائي النسبفأبدلوا من إحدى �ائي النسب

 
 المقدم: �ماني. 

رة �ـاء �یـا الكرسـي ز�ـدت للنسـب، فالبـد أن تشـدد، والحـرف المشـدد عبـا ،نيٌّ �ـاء مشـددة البـد منهـا�م
ید لــزم فلــو قــالوا �مــانّي �التشــد ،فقــالوا: �مــاني ،�قــول: أبــدلوا مــن إحــدى �ــائي النســب ألًفــا ،عــن حــرفین

الــذین و الجمــع بــین البــدل والمبــدل منــه، لــو قلنــا : إال الیمــانیین قلنــا جمعنــا بــین البــدل والمبــدل منــه، 
 ،والــزاي فــي رازي  ،شــددوها قــالوا : هــذه األلــف زائــدة، وقــد تــزاد فــي النســب �ز�ــادة النــون فــي صــنعان

نهـا صـنعاء لك ،صنعاني نسبة إلى صنعاء ما فیها نون في اآلخـر، لـو �انـت صـنعان لقیـل صـنعاني
لكــن ز�ــدت النــون فــي صــنعاني  ،فز�ــدت النــون، والنســبة إلــى والــرازي نســبة إلــى الــري، مــا فیهــا زاي

لـو  وعلـى هـذا تبقـى الیـاء مشـددة؛ ألنهـا �ـاء النسـب، اآلن ،والزاي فـي رازي فلتـزد األلـف فـي الیمـاني
ألن إذا شـــددنا  ؟يناقلنــا مــثًال فـــي صــنعاء نســبة إلیهـــا صــنعاني هــل نقـــول أن الیــاء مخففــة مثـــل �مــ

    بدل من الیاء من إحدى �ائي النسب؟جمعنا بین البدل والمبدل في �ماني، لكن هل النون 
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 المقدم: في صنعاني؟  
 نعم، �عني الیاء تبدل ألف ما في إشكال، 

 
 المقدم: لكن النون. 

ن أل، �التشــدید نــيٌّ �م�عنـي قلنــا النســبة إلـى الــیمن  ؟أو تبــدل زاي رازي  ؟لكـن هــل تبــدل الیـاء مــن نــون 
�ــاء مشــددة ونحــن نســمع التخفیــف حتــى علــى �عــض ألســنة مــن ینتســب إلــى  ،�ــاء النســب �ــاء مشــددة

ذا تیمّیـة نسـبة إلـى تیمـي أو تیمـاء مـا ،�قـول ابـن تیمیـة وهـي �ـاء نسـب ،طلب العلم فتقـول ابـن تیمیـة
 �قال في تیماء؟   

 
 المقدم: تیمي. 

والمـــراد بهمـــا �عنـــي الـــر�نین  ،د الـــواو مثـــل صـــنعاني ورازي تـــزا ،مـــع االختصـــار وال أصـــلها تیمـــاوي 
، والــر�ن الــذي فیــه الحجــر األســود، �عنــي الــر�ن الــذي فیــه الحجــر األســود ،الیمــانیین الــر�ن الیمــاني

لـیمن، جهة العراق، والذي قبلـه �مـاني ألنـه مـن جهـة اي قبله، و�قال له العراقي لكونه إلى والر�ن الذ
ل القاضـي غلیًبا ألحد االسمین وهما �اقیان على قواعـد إبـراهیم علیـه السـالم، قـاو�قال لهما الیمانیان ت

 عیاض : واتفق العلماء على أن الر�نین 
 
  مقدم: الیمانیان على نفس القواعد؟ال

 على نفس القواعد، لكن الكالم في الر�نین اآلخر�ن الذي فیهم الحجر، �قول القاضي عیـاض: واتفـق
 مثل الیمانیین ماذا تقول؟  ؟ینین أو الشامین الشامییّ العلماء على أن الر�ن

 
 فیها ألف؟  دلةالمقدم: هذه ما فیها ألف مب

اتفـق العلمـاء  ،ال األلف أصـلیة، فتقـول علـى أن الـر�نین الشـامیین وهمـا مقـابال الیمـانیین ال �سـتلمان
فیـه فـي العصـر األول بـین على أن الر�نین الشامین وهما مقابال الیمانیین ال �ستلمان و�نما الخالف 

ألن نقــل القاضــي عیــاض لالتفــاق علــى عــدم  ،�عــض الصــحا�ة و�عــض التــا�عین ثــم ذهــب الخــالف
أحـــًدا مـــن أصـــحا�ك  الحـــدیث رأیتـــك تصـــنع أر�ًعـــا لـــم أر رده هـــو نفـــس.. ،اســـتالم الـــر�نین الشـــامیین

عینـي: فـإن قـول ال� ،ههـذا مفهومـ ،�صنعها، یدل علـى أن الصـحا�ة �لهـم �سـتلمون الـر�نین الشـامیین
ــم �قولــوا األســودین ،قــالوا الیمــانیین ،ال قــالوا األســودین قلــت لــمَ  ــیتغل ،ول لحجــر األســود و�ــأتي فیــه ا لًب

قلــت : �قــول العینــي قلــت : لــو قیــل  ،�عنــي مثــل مــا قیــل عــن التمــر والمــاء األســودان ،التغلیــب أ�ًضــا
لحجر األسود، �عض العـوام �قـول كذلك �ان �شتبه على �عض العوام أن في �ل من هذین الر�نین ا
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الحجــر األســود لمــاذا �قــال األســودین إال أن فــي �ــل واحــد منهمــا  هالحجــر األســود وذاك فیــ ههــذا فیــ
  ،الحجر األسود

 
 . المقدم: فیلتبس

لكـــن �فهمـــون  ،�عنـــي عمـــوم النـــاس مـــا �فهمـــون التغلیـــب ،نعـــم، و�ـــان �فهـــم التثنیـــة وال �فهـــم التغلیـــب
 إذا قیـــل الیمـــانیین لكـــن لـــو قیـــل إال الـــر�نین مـــا فـــي لـــبس ،�خـــالف الیمـــانیینلقصـــور فهمـــه  ،التثنیـــة

ثـم سـودته خطا�ـا  ،أمر یتعلق �الحجر األسود جاء ما یدل علـى أنـه نـزل أبـیض.. ،األسودین الشتبه
 ذ�ـــره الشـــراح: لمـــاذا لـــم تبیضـــه حســـنات بنـــي آدم �مـــا فیهـــا توحیـــد األنبیـــاءو بنـــي آدم، �قـــول القائـــل 

�عني أجـاب �عضـهم وهـذا اسـتطراد أجـاب �عضـهم �ـأن السـواد  اذا لم تبیضهم؟اتهم لمواتباعهم وطاع
 �عنــي لــو عنــدك مــثًال لــوح أو جــدار أســود تر�ــد أن ،بینمــا البیــاض یــؤثر فیــه ،ال یــؤثر فیــه لــون آخــر

 فإنـه ال ،السیما إذا �ان الطالء لیس لـه جـرم، �عنـي مـن نـوع السـائل ،تطلیه �أي لون آخر ما �مكن
 .�قول القسطالني. یتأثر،

 
 المقدم: لكن �صح الحدیث نزوله أبیض.

 ؛ه جمــع مــن أهــل العلــم، �قــول القســطالني : تخصــیص الــر�نین �عنــي الیمــانیین �االســتالمأي حســن
لسـالم ألنهما �اقیان على قواعد إبراهیم، وعلى هـذا لـو بنـي البیـت علـى قواعـد إبـراهیم علیـه الصـالة وا

مهما وقـد صـح اسـتال ،ولذا لما ردهما ابن الز�یر على القواعد اسـتلمهما ،اآلن استلمت �لها اقتداء �ه
 ،أ�ًضا عن معاو�ة وروي عن الحسن والحسین رضي هللا عنهم، فلعل عبیـد بـن جـر�ج مـا رأى هـؤالء

�ًضـا أوقـد صـح اسـتالمهما  ،ولذا لما ردهما ابن الز�یر على القواعد اسـتلمهما ،لعله ما رآهم �ستلمون 
ورأیتك تلبس �عني اسـتالم معاو�ـة والحسـن  ،روي عن الحسن والحسین رضي هللا عنهمعن معاو�ة و 

 �عد اإلعادة مثل ابن الز�یر وال قبل؟  ،والحسین �عد إعادتهما على قواعد إبراهیم
 

 المقدم: استالم من؟ ابن عمر؟  
والحســـن لكـــن صـــح عـــن اســـتالمهما �عنـــي الشـــامیین عـــن معاو�ـــة  ،ابـــن عمـــر ال �ســـتلم ،معاو�ـــة ،ال

 صح عن معاو�ة.  ..روي عن الحسن ،والحسین
 

 المقدم: هل �ان هذا �عد اإلعادة؟ 
ورأیتـك تلـبس  ،لـیس شـيء مـن البیـت مهجـوًرا ،قبل اإلعادة، �ان �قول لیس شيء مـن البیـت مهجـوًرا

ألنه من �اب فعل لبس، �فعل لبس یلـبس �كسـر العـین فِعـل فـي الماضـي، وفتحهـا َیلـبس  ؛�فتح الباء
س مـن �ـاب س فـي الماضـي فمضـارعه یلـبِ وأما الذي �فـتح البـاء لـبَ  ،م �علمالمستقبل، من �اب َعلِ في 
 { ،بس �ـــالفتح وهـــو الخلـــطومصـــدر الثـــاني الَلـــ ،�ضـــم الـــالم ،بسفمصـــدر األول الُلـــ ،بب �ضـــرِ ضـــرَ 
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ــْم َیْلِبُســوا  ــِذیَن آَمُنــوا وَل وعنــدنا  �خلطــوا،؟ لــم یلبســوا لــم مثــل مــا عنــدنا]، هــو ٨٢[ســورة األنعــام:  }الَّ
بس وهــو أمــا ولــم یلبســوا هــذا مــن الَلــ ،نعــالالالحــذاء لــبس �لــبس القمــیص و  ،حــدیث البــاب مــن الُلــبس

   .الخلط، النعال معروف السبتیة
 

 من اللبس لبَس یلبس.إذا �ان  ،المقدم: �عني یلبس األصل فیها فتح الباء
الـــذي �فـــتح البـــاء فـــي الماضـــي لـــبس وأمـــا  ،ألنـــه مـــن �ـــاب فعـــل �فعـــل ؛نعـــم، قلنـــا تلـــبس �فـــتح البـــاء

ــبِ  ــبس وهــو  ،سفمضــارعه یل ــبس، ومصــدر الثــاني الَل ــم یلبســه مــن �ــاب ضــرب، ومصــدر األول الُل ول
وســكون الموحــدة هــي التــي أشــار ابــن  ،والســبتیة قــال الكرمــاني: �كســر الســین ةالخلــط، النعــال معروفــ

هللا  النعال السبتیة فـإني رأیـت رسـول؟ قال : وأما ؟ألنه في ،عمر إلى تفسیرها �قوله: لیس فیها شعر
   .یلبس النعل التي لیس فیها شعر، هذا تفسیرها –صلى هللا علیه وآله وسلم  –
 

  .المقدم: السبتیة قلنا مشتقة من السبت
ل تحـذى منـه النعـا ،�قول الجوهري  :السـبت �الكسـر جلـد البقـر المـدبوغ، جلـد البقـر المـدبوغ �ـالقرض

ال وقال ابن وهب: النعال السبتیة �انـت سـوًدا ال شـعر فیهـا، و�انـت عـادة العـرب لـبس النعـ ،السبتیة
 و�انت المدبوغة تعمل في الطائف وغیره و�نما �ان یلبسها أهل الرفاهیة،  ،�شعرها غیر مدبوغة

 �قـول ابـن حجـر : هـي مشـتقة مـن .�هللا المسـتعان ،ألن أهل الرفاهیة تتأثر أقدامهم من لبس الخشن
  ؟أي تهذیب هذا ،قاله في التهذیب ،السبت وهو الحلق

 
  و الجوهري؟ه المقدم: من

  ،ال
 

  ؟المقدم: من الذي قال
ــ ض تحــذى منــه النعــال الســبتیة �تا�ــه معــروف بت �الكســر جلــد البقــر المــدبوغ �ــالقرَ الجــوهري تقــدم السِّ

مــن  ،ت هــذا المصــدرتــاج اللغــة وصــحاح العر�یــة، �قــول ابــن حجــر: هــي مشــتقة مــن الســب ،الصــحاح
التهذیب مر بنا مراًرا نقلنا عنه �ثیًرا من أهم �تب اللغـة، ومـن  ،قاله في التهذیب ،السبت وهو الحلق

 ،وقیــل الســبت جلــد البقــر المــدبوغ �ــالقرض ،تهــذیب اللغــة لألزهــري  ،أقــدمها مــن أقــدم الكتــب المتداولــة
بت �ضم أوله وهو نبـت یـد�غ ل �السُّ وقی ،ره �صیغة التضعیف�عني ذ�ر �الم الجوهري السابق وصدّ 

وقال الهروي : قیل لها سبتیة ألنها انسبتت �الـد�اغ أي  ،ید�غ �ه قاله صاحب المنتهى وهو نبت ،�ه
�قــول القســطالني: و�نمــا اعتــرض علــى ابــن عمــر رضــي هللا  ،ســبتة أي لینــةالنــت �ــه، �قــال رطبــة من

 ال شـك» ..اخشوشـنوا«بــ وجـاء األمـر  ،لتـرف�عنـي لبـاس أهـل ا ،عنهما بـذلك ألنـه لبـاس أهـل النعـیم
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�عني افترض إنك في مسجد أو في أي مكـان، فـي مسـجد مـثًال فـي صـالة الظهـر  ،أن النعم ال تدوم
 أو العصر ثم سرقت النعل،  

 
 ما أحد �مشي.. المقدم:

 ،ي�حتفـالنبي علیه الصالة والسـالم �ـان أحیاًنـا ینتعـل وأحیاًنـا  ،د مشى عاديلكن لو اخشوشن وتعوّ 
فضــًال عــن صــالة المغــرب التــي  إلنســان وال صــالة الفجــر �خــرج بــدون نعــاللكــن اآلن ال �ســتطیع ا

ِعـــیِم  ُثـــمَّ َلُتْســـَأُلنَّ َیْوَمِئـــٍذ َعـــنِ  {�ـــل هـــذا مـــن ز�ـــادة التـــرف  ،مازالـــت الحـــرارة فـــي األرض [ســـورة  }النَّ
 لباس أهل النعیم. انتهى.]، و�نما اعترض على ابن عمر رضي هللا عنهما بذلك ألنه ٨التكاثر: 

ت، �قول ابن حجر نقًال عن الخطابي: قد یتمسك بهذا من یدعي أن الَشعَر، أو الَشـَعَر یـنجس �ـالمو 
 وال داللــة فیــه لــذلك ،قــد یتمســك بهــذا مــن یــدعي أن الشــعر یــنجس �ــالموت، وأنــه ال یــؤثر فیــه الــد�اغ

 شعر ینجس �الموت.   قد یتمسك بهذا من یدعي أن ال ؟كیف ینجس، ما عالقة الحدیث
 

  .ذاالمقدم: إذا �انت �ا شیخ مدبوغة من جلد البقر أكید الشعر من ذات الجلد لعله مراده ه
 قال: قد یتمسك بهذا من یدعي أن الشعر ینجس �الموت وأنه ال یؤثر فیه الد�اغ، �عني الخالف فـي

 والشـعر إذا ،»فقـد طهـر د�ـغ أ�مـا إیهـاب«طهارة الجلد الد�اغ والمرجح أن أي �ما جـاء فـي الحـدیث 
قـــص مـــن الجلـــد و�قـــي مـــا یتعلـــق �ـــه مـــن مـــواد دهنیـــة فـــي أصـــوله ألن هـــذه المـــواد نجســـة وال �مكـــن 

ــد�اغ فلیــؤثر فــي هــذه ألن فائــد ،تطهیرهــا ــد أثــر فیــه ال ــا للجلــد، ألن الجل ة لكــن إذا د�غــت طهــرت تبًع
جلـد حـي أو میـت هـل نقـول الشـعر لـو قـص سـواء �ـان مـن  ،الد�اغ تنشیف هذه النجاسات وتجفیفها

أو نقــول : أن الشــعر حكمــه حكــم المنفصــل  ة؟حكمــه حكــم مــا أبــین مــن حــي فحكمــه حكــم المیتــأن 
لكــن لــو  ،فــال یــنجس إذا أبــین مــن الحــي، هــذا حكمــه، فــإذا أبــین �ــالقص هــذا ال إشــكال فیــه ،كــالظفر

قـول � ،ك �كون الشـعر نجًسـا�قي وقلنا أن حكمه حكم المتصل والد�اغ ال یؤثر في الجلد قلنا تبًعا لذل
ابن حجر نقًال عن الخطابي: قد یتمسك بهذا من یـدعي أن الشـعر یـنجس �ـالموت وأنـه ال یـؤثر فیـه 

ل: الد�اغ وال داللة فیه لذلك، وقال أحمد : �كره لبسـها فـي المقـابر، لحـدیث �شـیر بـن الخصاصـیة قـا
إذا رجــل ینــادي مـن خلفــي �ــا صــاحب  نعـالن بینمـا أنــا أمشــي فـي المقــابر علــي أو بـین المقــابر علــيّ 

إذا �نت في هذا الموضـع فـاخلع نعلیـك، أخرجـه أحمـد وأبـو داود وصـححه الحـاكم واحـتج  ،السبتیتین
        ؟كر على ماذا�ه على ما ذ�ر، واحتج �ه على ما ذُ 

 
 المقدم:  �راهیة المشي بها. 

أن �كــون األمــر �خلعهمــا ألذى  وتعقبــه الطحــاوي �أنــه �جــوز ،نعــم علــى �راهیــة المشــي فــي المقــابر
فیهمــا، وتعقبــه الطحــاوي �أنــه �جــوز أن �كــون األمــر �خلعهمــا ألذى فیهمــا وقــد ثبــت فــي الحــدیث أن 

  ؟ت �سمع قرع نعالهم، إذا ولوا مدبر�ن عنه، ما معنى هذاالمیِّ 
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 المقدم: أنهم ال�سین النعال. 

وثبــت  ،ى جــواز لــبس النعــال فــي المقــابروهــو دال علــ ،أنهــم ال�ســین النعــال �ــالقرب منــه فــي المقبــرة
وثبـت فـي الحـدیث فـي حـدیث  ،صلى في نعلیـه –صلى هللا علیه وآله وسلم  –حدیث أنس أن النبي 

نعـــل قـــال: فـــإذا جـــاز دخـــول المســـجد فـــي ال ،أنـــس أن النبـــي علیـــه الصـــالة والســـالم صـــلى فـــي نعلیـــه
المیــت �مــا ورد النهــي عــن الجلــوس : �حتمــل أن �كــون النهــي إلكــرام فــالمقبرة أولــى، �قــول ابــن حجــر

 والنهــي إنمــا هــو للمشــي علــى القبــور ولــیس ذ�ــر الســبتیتین للتخصــیص بــل اتفــق ذلــك ،علــى القبــر
 وال شك أن المسلم حرمته.  ،�النعال، قال ابن حجر : �حتمل أن �كون النهي إلكرام المیت

 
 .المقدم: حًیا ومیًتا

صـلوا عـن الجلـوس علـى القبـر، ال تجلسـوا علـى القبـور وال تإلكرام المیـت �مـا ورد النهـي  ،حًیا ومیًتا
فـي مسـلم و�ن وجهـه �عـض العلمـاء �ـأن المـراد �ـالجلوس  حدیث أبـي مرثـد الغنـوي  �ما ورد في ،إلیها

لكـــن هـــذا �عیـــد، �مـــا ورد النهـــي عـــن الجلـــوس علـــى القبـــر ولـــیس فیـــه ذ�ـــر  ،علیـــه لقضـــاء الحاجـــة
�عني �مـا یـدعي ابـن حـزم تـدخل �ـأي نعـال غیـر سـبتیة  ولیس ذ�ر السبتیتین للتخصیص ،السبتیتین

وهــذا الئــق �ظاهر�تــه، بــل اتفــق ذلــك والنهــي إنمــا هــو للمشــي علــى القبــور �النعــال،  ،ال مــا فــي �ــأس
سـها واإلمـام أحمـد قـال: �كـره لب ،النهي ال شك أن األصل فیه التحر�م، والجمهور حملوه على الكراهـة

فـإذا �انـت األرض ال تطـاق إمـا لحـر شـدید  ،مهـور تـزول �الحاجـةلكـن الكراهـة عنـد الج ،في المقـابر
ل تزول هذه الكراهة على أن یتقـي القبـر ومـا قـرب منـه، �قـو  ،أو شوك أو ما أشبه ذلك ،أو برد شدید

غ بغ �صـبُ َصـ ،: ورأیتك تصبغ قال الكرماني �ضم الموحدة وفتحهـا لغتـان مشـهورتان، تصـُبُغ وتصـَبغ
 –ألنــه أخبــر أن النبــي  ؛تان قــال المــازري : قیــل المــراد صــبغ الثــوبمــن �ــاب نصــر، لغتــان مشــهور 

صــبغ ولــم ینقــل عنــه أنــه صــبغ شــعره، وقیــل صــبغ الشــعر �عنــي المــراد  –صــلى هللا علیــه وآلــه وســلم 
واحـتج �ـأن النبـي علیـه  ،وقـد جـاءت عـن ابـن عمـر رضـي هللا عنهمـا أنـه صـفر لحیتـه ،صبغ الشعر

  �الورس والزعفران رواه أبو داود. الشر�فة الصالة والسالم �ان �صفر لحیته
الخالف في الشیب شیب النبي علیه الصالة والسالم وتغییـره �الصـبغ معـروف بـین أهـل العلـم فمـنهم 

ومــن أ�عــد  ،مــن أثبتــه ومــنهم مــن نفــاه، وذلكــم ألنــه لــم �شــب إال شــعرات �ســیرة فمــن دقــق النظــر رأى
 ؟قول ابن حجر : وهل المراد صبغ الثوب أو الشـعر� ،نفى، هذا وجه الجمع بین من أثبت ومن نفى

ر الحـدیث ْ�ـ�قول �أتي الكالم على ذلك حیث ذ�ره المصنف في �تاب اللباس إن شاء هللا تعالى، وذِ 
في �تاب اللباس یدل على أن المصـنف رحمـه هللا فهـم منـه أنـه فـي الثـوب، ذ�ـر الحـدیث فـي �تـاب 

: اختلـف فـي أن الصبغ في الثوب، �قول ابن حجـرمنه  اللباس یدل على أن المصنف رحمه هللا فهم
النهــي عــن التزعفــر للرجــال هــل هــو لرائحتــه لكونــه مــن طیــب  ؟هــل هــو لرائحتــه ،النهــي عــن التزعفــر
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وطیــب  ،ولهــذا جــاء الزجــر عــن الخلــوق، �عنــي طیــب الرجــال یتمیــز �ــأن لــه رائحــة بــال لــون  ،النســاء
اختلـف فـي النهـي عـن التزعفـر هـل هـو  ،لفـت األنظـارالعكس لون بدون رائحة، �عني رائحة تالنساء 

 ولهذا جاء الزجر عن الخلوق، أو للونه فتلحق �ه �ل صفرة.. ،لرائحته لكونه من طیب النساء
   ؟الوقت 

 المقدم: هل المسألة طو�لة؟
 نعم فیها �الم. 

 
ــإذ ــة � ــا القادم ــدأ حلقتن ــى أن نب ــة قادمــة عل ــا إن شــاء هللا لحلق ــدم: إًذا نرجئه ن هــذا مــن هللا المق

 الموضع. 
صـر�ح بهـذا نصـل و��ـاكم إلـى ختـام هـذه الحلقـة فـي شـرح �تـاب التجر�ـد ال ،أیها اإلخوة واألخـوات

 .نلقاكم �إذن هللا في حلقة قادمة ،ألحادیث الجامع الصحیح
 والسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.  
 


