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صحبھ آلھ وومحمد نبینا  ، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسولھالحمد � رب العالمین

 .أجمعین

یرات بالخكم ، وأسعد هللا جمیع أوقاتوبركاتھحمتھ علیكم ور هللا سالم ،أیھا اإلخوة واألخوات 

 الجامع یثالتجرید الصریح ألحاد كتاب شرح فى یدةجدحلقة بكم إلى  والمسرات والبركات، أھالً 

طیف عبد الللإلمام زین الدین أحمد بن أحمد  ، وھو المعروف بمختصر صحیح البخاريالصحیح

ذا ھادیث أح، یتولى شرح -رحمھ هللا -مائة للھجرة يالُمتوفى سنة ثالث وتسعین وثمان الزبیدي

ب بھ لترحاحیث نسعد با ،عبد الكریم بن عبد هللا الخضیر: الشیخ الدكتور الكتاب صاحب الفضیلة

  . بكم فضیلة الشیخ فأھالً  ،في مطلع حلقتنا

 .اإلخوة المستمعینفي و ،وبارك فیكم ،حیاكم هللا

  علیھصلى هللا -النبيكان «: -رضي هللا عنھا -المقدم: ما زال حدیثنا حول ألفاظ حدیث عائشة

ي وره وفوطھ«انتھینا عند ھذه اللفظة، نبدأ بقولھا:  »یعجبھ التیمن في تنعلھ وترجلھ -وسلم

 . »شأنھ كلھ

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

 أجمعین.

 . »وسواكھ« :بن إبراھیم عن شعبةعن مسلم ود عند أبي دافي بعض األلفاظ كما  

 المقدم: بدل أم زیادة. 

 زیادة، وسواكھ. 

 المقدم: تدخل بین الترجل والطھور. 

عبة شھیم عن بن إبراد عن مسلم الترجل، زاد أبو داو ذكر بعد أند زاد أبو داوألن ابن حجر قال: 

 ، والسواك كیف یكون التیمن فیھ، ھل المراد بھ... »وسواكھ«

 المقدم: اإلمساك بالید أو الشق األیمن. 

 لفم. ان من من الشق األیم البداءة ھ ھنااإلمساك بالیمین أو البداءة بالشق األیمن، ال شك أن

 المقدم: ال شك لماذا؟ 

ال یُعرف عن أحد من األئمة أنھ قال كما قال شیخ اإلسالم بالتسوك بالیمین، وألنھ من باب  ھألن

 »وسواكھ« :إزالة القذر، فیكون الیسار ألیق بھ، أما بالنسبة لشقي الفم فیُبدأ بالیمین، لدخولھ في قولھ

ألنھ إزالة  ؛أولىن السواك بالیسار إمعروف عن األئمة وجماھیر أھل العلم یقولون: ووھذا ظاھر،  

یقول ھذا، وجده المجد ابن تیمیة، جد شیخ اإلسالم یرى أن التسوك یكون وھو قذر، وشیخ اإلسالم 

یقول الكرماني: أي في  »ُطھورهو« مراده باألئمة أي األئمة المتبوعین، ..بالیمین، ولعل قولھ
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وال یجوز فتحھ ھنا على ما تقدم من الفرق بینھما على ما ھو  ،ھور بضم الطاءوالطُّ  ،تطھره =

 المشھور وعلیھ الجمھور. 

 ا إذا أذنت لنا هللا یحفظك. شیخ أقف عند مسألة تشغلنا كثیرً  تسمح لي یا المقدم:

 نعم. 

 . او مرادً أذًرا عُ شیخ اإلسالم لما قالوا األئمة، ثم تلتمس لھ  إلى رأيالمقدم: أنت تشیر قبل قلیل 

 نھ من المتبوعین. أل

اصرین، مة معأئ عن الذین ینقلون اآلن نھ من المتبوعین، ھل یندرج ھذا لكل أحد بمعنىألالمقدم: 

 . -رحمھ هللا- مثل الذین ینقلون عن الشیخ ابن باز

 أنت قلت اإلمام الزبیدي؟ ر، اإلمام الزبیديمثل كالمك أنت عن المختِص 

 .المقدم: بلى

 .لیس بإمام على ھذا االصطالح 

 المقدم: على ھذا.

تحرى من ی ما ذكرت عن الشیخ ابن باز أو غیره من أھل العلم لھم تبع، لھملكن مع ذلك فی نعم،

 لھم من یأخذ بھا ولھم من یقلدھم. وفتاویھم، 

ز خ ابن باالشی المقدم: لكن یُنقل أشیاء متناقضة، ھل یمكن القول بأن أحد الطالب الذین نقلوا عن

 -ة عنھلصادرانتعجب اآلن الكتب  ناألن ؛شیخ في المسألة أكثر من قول، أو أن للوالم یضبط مثالً 

م ة، بعضھلحال ا، بعضھم یقول: ھذه أفتىعن طالبھ تقییداتھم، تجد أشیاء متناقضة جد�  -رحمھ هللا

 وھو یمشي وقیدتھا منھ.  الشخص نھ جاءإیقول: 

 رسھ قددوالشیخ وھو في  ،تقریرالختلف عن التقریر، بعض الطالب ینقل ھو ال شك أن الفتوى ت

سط جرد بیكون أمام طالب كبار وتدریسھ لھذا النوع من الطالب ال یعني التلقین، وإنما ھم م

 ا. ھذه المسألة یفھم شیئً بسط مسائل، فیستروح بعض الطالب أنھ من 

 األمر سھل، في بعض المسائل ینقلونھا على الجواز.  یا شیخالمقدم: لما یقول 

لذلك ، وسألةالم رھذه كأنھا تدل علیھ، لكن إذا أراد الفتوى وُسئل وأرید رأیھ الخاص ال شك أنھ یحر

فئة  ا أُدرسھ: أنعلى بعض المعلمین أنھ ال یُرجح، في كثیر من المسائل ال یُرجح ویقول لطالب میُنق

 ب منفھمون ما أقول، ولیس درسھ درس تلقین، وإنما درس تخریج لطالمن طالب العلم الذین ی

 نوعیة خاصة. 

بالشق األیمن  ..ویُفتح أي البداءة بالشق ،ألن المراد تطھره ؛یقول القسطالني: ُطھوره بضم الطاء

یتكلم عن  ألنھ اآلن ؛.. لعلھ في الغَسلبالشق األیمن في الغَسل ،وبالیمین في الیدین ،في الغُسل
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ألن المراد التطھر، ویُفتح أو بفتح  ؛الوضوء، وبالیمین في الیدین والرجلین على الیسرى بضم الطاء

 أي البداءة بالشق األیمن في الغُسل أو في الغَسل. 

 . اھور ولیس َطھورً المقدم: ھذا إذا قلنا طُ 

 كیف؟ الذي ھو التطھر. 

 المقدم: إذا كان بالضم فالمراد بھ.. 

 التطھر، التطھر الذي ھو فعل مكلف. 

 المقدم: یعني البداءة بالشق األیمن. 

 نعم. 

  ؟وبفتح أي البداءة :ھو قال ،المقدم: لماذا جعل البداءة بالشق األیمن بالفتح

 تطھر أونى الوبفتح، یعني یُفتح ثم وقف، أي البداءة مع ،ألن المراد التطھر ؛ال ال، بضم الطاء

لیسرى، ن على الرجلیالشق األیمن في الغَسل أو في الغُسل، وبالیمین في الیدین أو االبداءة ب ه؛ُطھور

وا إذا توضأتم فابدأ«مرفوًعا:  -رضي هللا عنھ -وفي سنن أبي داود من حدیث أبي ھریرة

و ألیمنى، اعلى  الیسرى الرجلم الید الیسرى على الیمنى أو ، فإن قدم الیسرى ُكره، إن قد»بمیامنكم

ألذنان ان واه صحیح، وأما الكفان والخدؤ، نص علیھ في األُّم ووضوكره األیسر على األیمن الشق

رض من في ھو ران دفعة واحدة، والمراد بالكفین غسلھما قبل الوضوء، ال مع غسل الید الذفیُطھَّ 

 .فرائض الوضوء

 ؟فینى الخلمسح علو یقول: وأما الكفان والخدان واألذنان فیُطھران دفعة واحدة، وماذا عن اھ 

لھ  ن البدلأاھر وھذا ھو الظ ؟م المبدل تُمسح الیمنى ثم الیسرىیُمسحان دفعة واحدة أو البدل لھ حك

داءة باب الباستح ثم تُمسح الیسرى. یقول النووي: قاعدة الشرع المستمرة ،تُمسح الیمنى ،حكم المبدل

قال: وأجمع  یاسر،بضدھما أُستُحب فیھ الت وما كان ،بالیمین في كل ما كان من باب التكریم والتزیین

الم كتھى ه، انؤالعلماء على أن تقدیم الیمین في الوضوء سنة، من خالفھا فاتھ الفضل وتم وضو

 النووي. 

وإال فمذھب الشیعة الوجوب، وغلط المرتضى منھم  ،یقول ابن حجر: ومراده بالعلماء أھل السنة

والرجل الیمنى قبل الرجل الیسرى  ،منى قبل الیسرىفنسبھ للشافعي، نسب وجوب غسل الید الی

، وكأنھ ظن ذلك الزم من قولھ ممذھبھبأعرف  وھم ،طھ ابن حجر وغیرهوغلّ  ،نسبھ للشافعي

فروع ھذه في یعني في الفروض األربعة ال في فروعھا،  ،وجوب الترتیب عند الشافعي وأحمدل

وما أشبھ ذلك، وكأنھ ظن أن ذلك الزم من  الفروض من الیدین والرجلین والشق األیمن من الوجھ

ألنھما بمنزلة العضو الواحد،  ؛لكنھ لم یقل ذلك في الیدین وال في الرجلین ،قولھ بوجوب الترتیب

وألنھما ُجمعا في لفظ القرآن، لكن یُشكل على أصحابھ حكمھم على الماء باالستعمال إذا انتقل من ید 
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؟ عند الحنابلة وعند الشافعیة إذا انتقل من عضو إلى ستعمالً إلى ید أخرى، اآلن متى یكون الماء م =

 عضو، لكن ما دام في عضو واحد.. 

 . المقدم: ال یُعد مستعمالً 

كالید  مستعمالً   یُعدالعضو واحد،  :نقولأم  ما لو انتقل إلى ید یُعد مستعمًال فماذا ع ،ال یُعد مستعمالً 

 ؟الواحدة

ھم مع قول أخرى على الماء باالستعمال إذا انتقل من ید إلى ید قال: لكن یُشكل على أصحابھ حكمھم 

نھ لى ید أإن ید م، وال شك أنھ إذا انتقل بأن الماء ما دام مترددًا على العضو، ال یُسمى مستعمالً 

علیھ  هللا ىصل -اللھم على وجوب الترتیب بأنھ لم ینقل أحد في صفة وضوء النبيدانفصل، وفي است

ل، كیف یھ إشكایًضا فًسا، وكذلك لم ینقل أحد أنھ قدم الیسرى على الیمنى، ھذا أُمنكَّ أنھ توضأ  -وسلم

علیھ  -لنبياھ بأنھ لم یُنقل عن ل وتستدل ،تقول بالترتیب بین الوجھ والیدین والرأس والرجلین

لك لم ذ، ومع واجبن لیس با، ثم تقول الترتیب بین الیدین والرجلیسً أنھ توضأ ُمنكَّ  -الصالة والسالم

 ا، ال شك بأن ھذا ....  سً أنھ توضأ ُمنكَّ  -علیھ الصالة والسالم -ھنیُنقل ع

 المقدم: مستند للوجوب. 

فقھاء لى النیجي نسبة القول بالوجوب إالبیان للعمراني والتجرید للبند مستند للوجوب، وقع في

لى لوجوب إل باي نسبة القونیجمراني، والتجرید للبندالسبعة، البیان من كتب الشافعیة الكبار للعُ 

 الفقھاء السبعة، من ھم؟ 

  ؟مقدم: األئمة األربعة معھمال

 ال، الفقھاء السبعة من التابعین 

  خارجة سلیمان سعید أبو بكر      فخذھم عبید هللا عروة قاسم                   

وقفا  -تجریدصاحب البیان وال -ألنھ كأنھما وقفا ؛ھؤالء الفقھاء السبعة، وھو تصحیف من الشیعة

 ھذا قریب، فنقلھ علىو ،على قول من یقول: وقال بوجوبھ الشیعة، وتصحفت إلى السبعة

رف  یُعوال ،وفي كالم الرافعي ما یوھم أن أحمد قال بوجوبھ ،تصحیف من الشیعةھو التصحیف، و

 ذلك عنھ، بل قال الموفق في المغني: ال نعلم في عدم الوجوب خالفًا.

 ؟ بدون واوأم واو  عندك. »في شأنھ كلھ« 

 المقدم: وفي شأنھ كلھ. 

 وطھوره في شأنھ كلھ بدون واو.  :األصل

 ا. ختلف المعنى تمامً یالمقدم: 
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بي روایة أ الرواة بغیر واو، وفيمن ، یقول ابن حجر: كذا لألكثر »في شأنھ كلھ«اختالف جذري، 

 ؟ ھو قال الشیخ تقي الدین، من ،العمدة الوقت: بإثبات الواو، وھي التي اعتمدھا صاحب

 المقدم: من الذي یقول ھذا الكالم یاشیخ. 

ھو عام  یقولھ ابن حجر، تقي الدین ھو ابن دقیق العید شارح العمدة، قال الشیخ تقي الدین:

أ ألن دخول الخالء والخروج من المسجد ونحوھما یُبد ؛مخصوص في شأنھ كلھ، عام مخصوص

یمكن أن مجاز، ففع الألن التأكید یر ؛كلھ یدل على التعمیم :تھى. وتأكید الشأن بقولھفیھما بالیسار ان

 یقال: حقیقة الشأن ما كان فعًال مقصودًا، وھذه األمور لیست مقصودة. 

  ؟المقدم: ما ھي األمور التي یقصد

ج تھ، الخرولذامقصود بلیس  ھذاف ، أما دخول الخالء-جل وعال- إلى هللاأمور تقصدھا تتقرب بھا 

  .من المسجد.

  حتى یُدخل.. شأن یقصدال وي ھذالمقدم: ال

ادة یؤكد إروجاز، كلھ، وھذا یرفع المجاز، التأكید یرفع الم :الشأن األصل فیھ العموم، وأُكد بقولھ

أن كن فیم ،ازالمج ألن التأكید یرفع ؛كلھ یدل على التعمیم :حقیقة الجمیع، قال: وتأكید الشأن بقولھ

ي ھدة، بل لمقصوامقصودًا وما یُستحب فیھ التیاسر لیس من األفعال  ال حقیقة الشأن ما كان فعالً یق

 »ھ كلھي شأنف«وأما على إسقاطھا  ،إما تُروك وإما غیر مقصود، وھذا كلھ على تقدیر إثبات الواو

ھ ي شأنھ كلأي یعجبھ ف ال بالتیمن،» یعجبھ«شأنھ كلھ متعلق بـفي روایة األكثر، فقولھ ھي كما 

 التیمن في تنعلھ، یعني في المذكور فقط، فالشأن والتأكید إنما ھو للمذكور. 

 المقدم: وھذا یدل أنھا بدون واو عندھم، ھذا على قول بدون واو. 

عني لتیمن، یاب ال »یعجبھ«بشأنھ كلھ متعلق بـ :وھذا على تقدیر إثبات. وأما على إسقاط الواو، فقولھ

ا قلن ،بھبیعح الجار والمجرور متعلق :ي شأنھ كلھ التیمن في ھذه األمور، یعجبھ إذا قلنایعجبھ ف

ي فالتیمن بالواو  نھ متعلق على تقدیر إثباتإ :في شأنھ كلھ التیمن في ھذه األمور، وإذا قلنایعجبھ 

ي شأنھ جبھ فیع في ھذه األمور وفي غیرھا، أيوفي جمیع شأنھ نھ في جمیع أحوالھ إ :شأنھ كلھ، قلنا

ھ غلال في شاغھ وكلھ التیمن في تنعلھ إلى آخر الحدیث، أي ال یترك ذلك سفًرا وال حضًرا وال في فر

كھا في ن شارإنھ في األمور المذكورة یلزم التیمن، ویبقى ما عداھا وونحو ذلك، یعني في جمیع شؤ

 كونھا.. 

 . االمقدم: تیمنً 

ق بھا.  تُلحالمستحبات تُلحق بھا، وإن كانت خالفھا فالال، إن شاركھا في كونھا من المستحسنات 

ن كالم منقول ل كالم ابن دقیق العید میعني كالم ابن حجر وإدخا ،ھذا الكالم منقول عن الكرماني

 الكرماني، لكن قال العیني: كالم الناقل والمنقول عنھ ساقط، لماذا؟ 
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بل  ،كذلك ولیس ،مخصوصة في حاالتھ كلھاألنھ یلزم منھ أن یكون إعجابھ التیمن في ھذه الثالث  =

 ن بمعنىالشأو ،كان یعجبھ التیمن في كل األشیاء في جمیع الحاالت، أال ترى أنھ أكد الشأن بمؤكد

 والمعنى في جمیع حاالتھ.  ،الحال

 المقدم: ھذا كالم... 

 كالم العیني. 

 ھ. على یمین لمن بنالل -صلى هللا علیھ وسلم -المقدم: لماذا ال یستدلون بإعطاء النبي

 ھذه.. شأنھ كلھ إذا قلنا الواو ثابتة التعمیم في المستحبات كلھا، لكن في ءیجيس

 المقدم: وفي شأنھ. 

البداءة لیمین واءة بانھا متعلقة بالتیمن في شأنھ كلھ، فیدخل فیھ إعطاء اللبن والبدإ :وفي شأنھ، قلنا

ي ھذه تیمن فكلھ اإلعجاب، یعجبھ في شأنھ كلھ الفي جمیع األحوال، وعلى إسقاطھا یكون في شأنھ 

نھ علمنقول جر وااألمور المذكورة، لكن العیني قال: كالم الناقل والمنقول عنھ، كالم الناقل ابن ح

تھ ي حاالفألنھ یلزم أن یكون إعجابھ التیمن في ھذه الثالث مخصوصة  ؛الذي ھو الكرماني ساقط

 ... اكلھا، یعني ما عداھ

 . اا یصیر تیمنً المقدم: م

ن كونھا مل ؛ھابفي العلة  اوال یتیمن فیھ، لكن ما المانع من إلحاق ما یشاركھ ،ا لھما یكون معجبً 

ا صً ب مخصوھذا أولى من كوننا نطل ؟، وإخراج ما ال یشاركھا في العلةالمستحسنات والمستحبات

مع و ،غلبة األویرفع إراد ،ازالتأكید یرفع المج ،ألن الشأن مؤكد بكلھ فال یحتمل المجاز ؛للحدیث

ج ذي یخرما ال طیبكل األشیاء في جمیع الحاالت، ذلك یقول العیني: بل كان یعجبھ التیمن في 

ي شأنھ فتیمن وخلع النعل، خلع النعل ما الذي یخرجھ من كونھ یعجبھ ال ،الخروج من المسجد مثالً 

 كلھ؟ 

 . -علیھ الصالة والسالم -المقدم: یخرجھ ما جاء أثًرا فیھ، ما نُقل عنھ

س نھ لیأل ؛مخصص في كل ما نص علیھ الفقھاء بأنھ یستحب البداءة بالیسار نحتاج إلىھل یعني 

 خرجة المخصصة. لو وقفنا على النصوص المُ  ؟من المستحبات

 المقدم: قلیلة. 

إرادة  ذي یرفعید الأكلنسلم من قضیة الت ؛كالم الناقل والمنقول عنھ أمر ال بد منھأن قلیلة، لكن یبقى 

من في بھ التی، في شأنھ بدل یعجبدل من قولھ في تنعلھ »في شأنھ« :األغلب، وقال الطیبي في قولھ

مل، دة العابإعا بدل من قولھ في تنعلھ بدل منھ، تنعلھ وترجلھ وطھوره ویعجبھ التیمن في شأنھ كلھ،

 بإعادة العامل؟  یكون كیف

 . حرف الجرفي، المقدم: 
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 المقدم: كأنھ یقول في تنعلھ وترجلھ وطھوره وشأنھ كلھ. 

ھل ، ودًال صار ب ، وعلقناه في التیمن»في«إذا أعدنا العامل ھنا  ھألن ؛ویعجبھ التیمن في شأنھ كلھ

ال: قعنى، ا، وعلیھ یتضح المبدل كل من كل أو بعض من كل أو اشتمال، ھذا فیھ كالم طویل جد� 

 ،ةالعباد أبواب قھ بالرأس، والطھور لكونھ مفتاحبالرجل، والترجل لتعلّ قھ وكأنھ ذكر التنعل لتعلّ 

 ت كل أممذكورامن الكل، الشأن كلھ ھذا كل، وال الكلفیكون كبدل  ،ھ على جمیع األعضاءبَّ فكأنھ ن

  ؟بعض

 لكن تدل على الكل.  ،المقدم: ھي بعض

قیة ر ببوالطھو ،والترجل بالرأس ،یتعلق بالرجل ألن التنعل ؛على ھذا التأویل تدل على الكل

ترجل وال ،رجلالتنعل لتعلقھ بالذكر كأنھ واألعضاء، إذًا الكل، فصار كأنھ بدل كل من كل، قال: 

 ون كبدلفیك ،فكأنھ نبھ على جمیع األعضاء ،والطھور لكونھ مفتاح أبواب العبادة ،لتعلقھ بالرأس

في  تدخل بین الرجل والرأس یوجد أشیاء اللماذا؟ ألن ما  ،من الكل، كبدل الكل من الكل الكل

 الحدیث. 

 المقدم: بل ورد النھي. 

لك سل، ولذالغ :اتدخل ال في تنعلھ وال في ترجلھ وال في طھوره إال إذا قلن ما مثالً  الظھر والبطن

 قال: فیكون كبدل الكل من الكل. 

 ام الیمین في الجسم، ما یُخرج؟ ستخدالأشیاء ورد فیھا النھي  ھلمقدم: فیا

دل ل أو بكالبد أن یكون بدل كل من كل أو بدل بعض من ف ھم اآلن لما یكون بدًال  ..شك ما فیھ

 كل؟  الكل من البدل  تعریف اشتمال، فھل ینطبق علیھ

 المقدم: ال یمكن. 

بدل  ال، وال ،لكن بدل البعض من الكل ،ھنا بدل كل من بعض ممكن ،الكلمن البعض بدل ال، 

ل دل الككب فیكونفھي أشمل وأعم من البعض.  ،وطھورهاشتمال. شأنھ كلھ أعم من تنعلھ وترجلھ 

 ھذا لم یتأمل كالم الطیبي، یعني.. قلت  یقول العیني: ،من الكل

 المقدم: یعني ابن حجر. 

یة مسلم، التي ألن كالمھ لیس على روایة البخاري، وإنما على روایة مسلم، الطیبي یتكلم على روا

یعجبھ التیمن في شأنھ كلھ في تنعلھ وترجلھ « في تنعلھ وترجلھ، :فیھا تقدیم في شأنھ كلھ على قولھ

على روایة  ألن كالمھ لیس ؛، یختلف األمر، یقول: قلت: ھذا لم یتأمل كالم الطیبي»وطھوره

یحب التیمن في  -مصلى علیھ وسل -كان رسول هللا«وھي:  ،وإنما ھو على روایة مسلم ،البخاري

یعني  -ألن صاحب المشكاة نقل عبارة مسلم، وقال الطیبي في شرحھ ؛»شأنھ كلھ في تنعلھ وترجلھ
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أوًال صاحب المشكاة التبریزي من طالب الطیبي أشار علیھ، الطیبي أشار على  -على المشكاة =

وزاد علیھا،  ،مھاا وقسفرتبھ ،التبریزي أن یرتب أحادیث المصابیح للبغويي ھو ذھذا التلمیذه 

ألحادیث األحكام وغیرھا، وصار عمدة  وزاد علیھا بحیث صار الكتاب شامالً  ،جعلھا فصوًال 

ویُعّول علیھ في بعض األقطار، یعني عنایة المسلمین في الشرق بالمشكاة أشد من عنایتھم بالكتب 

فال یستنكف الشیخ ثم بعد ذلك شرحھ الطیبي،  ،یعني المشكاة ،األصول، صار لھ شأن ھذا الكتاب

 أن یشرح كتاب التلمیذ. 

بن ي على اورد العینفي مسألة بدل كل من كل  اإذا أذنتم الحقیقة كأن فیھ لبسً شیخنا المقدم: 

 أن تكون مطلع الحلقة القادمة نبسط فیھا القول، إذا أذنتم.  حجر، نستأذنك

 ال بأس. 

ستكمل نلحلقة أیھا اإلخوة واألخوات بھذا نصل وإیاكم إلى ختام ھذه االمقدم: أحسن هللا إلیكم، 

ورحمة  لیكمعوالسالم  ،وأنتم على خیر، شكًرا لطیب المتابعة ،بإذن هللا ما تبقى في حلقة قادمة

 هللا وبركاتھ. 

 


