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  .المقدم: �سم هللا الرحمن الرحیم
 على آلهحمد و الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا م

 وصحبه أجمعین.
في دید جلقاء ى �كم إلومرحًبا  أهالً و  السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته، ،أیها اإلخوة واألخوات

 شرح �تاب التجر�د الصر�ح ألحادیث الجامع الصحیح. برنامجكم 
یر،  الخضعبد الكر�م بن عبد هللا :فضیلة الشیخ الد�تور�ضیف البرنامج  نرحبنا في بدا�ة لقائ

 .فضیلة الشیخ �كمومرحًبا فأهًال 
 خوة المستمعین.وفي اإل ،و�ارك فیكم ،حیاكم هللا

حسب �ن اثنین وثالثیو هو مائة واألخوات الحدیث الذي نحن �صدده المقدم: تذ�یر اإلخوة 
: قالت -رضي هللا عنها- حسب األصل،  وهو حدیث عائشة�ن المختصر، مائة وثمانیة وستی

، »ه �له�عجبه التیمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأن -صلى هللا علیه وسلم -كان النبي«
 أحسن هللا إلیكم.  ،نستكمل »وفي شأنه �له«ة توقفنا عند عبار 

 صحا�هوصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأ ،الحمد هلل رب العالمین
 ،أجمعین، أما �عد

كالم طو�ل مضى أكثره، �قي النقل عن القسطالني �قول: قوله  »في شأنه �له« :ففي قوله 
وهو من عطف العام على  ،وفي بواو العطف ،كذا في روا�ة أبي الوقت »وفي شأنه �له«

 ألنه �كون من �اب عطف العام على ؛أدنى إشكال مما سبق هالخاص، �عني �إثبات الواو ما فی
الخاص، وفائدة عطف العام على الخاص أو العكس عطف الخاص على العام: االهتمام �شأن 

طهور في شأنه �له دخل التنعل والترجل وال :العام، لو قالألنه یدخل في  ؛والعنا�ة �ه ،الخاص
وغیرها، لكن ذ�ر العام �عد الخاص وعطف العام على الخاص أو العكس عطف الخاص على 

لى ین عا مرت�كون مذ�ورً  ألنه حینئذٍ  ؛العام �كون من أجل االهتمام �شأن هذا الخاص والعنا�ة �ه
 .من أفراد العام اثم على سبیل �ونه فردً  ،سبیل اإلفراد

وهو من عطف العام على  ،وفي بواو العطف ،كذا في روا�ة أبي الوقت »وفي شأنه �له« 
حیث دلت  ،وهو جائز عند �عضهم ،�إسقاطها» في شأنه« :�عني روا�ة األكثر ،ولغیره ،الخاص

 لمبدلاوالشرط في بدل االشتمال أن �كون  ،علیه قر�نة أو هو بدل من الثالث السا�قة بدل اشتمال
 .شتمالأو هو بدل من الثالثة السا�قة بدل ا منه مشتمًال على الثاني أو متقاضًیا له بوجٍه ما،

تقدم في �الم الكرماني أن الشرط في بدل االشتمال أن ال �كون هناك جزئیة وال �لیة عالقة غیر  
فال �صلح أن �كون بدل اشتمال على ما قرروه  ،الكلیةوهنا العالقة الجزئیة و  ،الجزئیة والكلیة

والشرط في بدل االشتمال أن �كون  ،السا�قة بدل اشتمال ةسا�ًقا، وهنا �قول: أو هو بدل من الثالث
المبدل منه مشتمًال على الثاني أو متقاضًیا له بوجٍه ما، وها هنا �ذلك على ما ال �خفى متقاضًیا 
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لكنها  ،عالقة اعالقة؟ بینهم ابینهم ،ارتباط ابینهم ؟ا لما ذ�ر قبله�عني هل الشأن متقاضیً  ،له =

 لیست... 
 المقدم: عالقة واضحة �عني لیست عالقة �لیة. 

وهذا �الم طو�ل ال  ،كلالمن المجمل المؤ�د � الیست عالقة �لیة، هي صحیح ما ذ�ر �عًض 
ه مشتمًال على الثاني أو نحتاج إلى إعادته، والشرط في بدل االشتمال أن �كون المبدل من

لى عو�ذا لم �كن المبدل منه مشتمًال  ،وها هنا �ذلك على ما ال �خفى ،متقاضًیا له بوجٍه ما
ل أو هو بدل �ل من �ل �ما نقله في الفتح عن الطیبي، �یف �كون بد ،الثاني �كون بدل الغلط

تقدم في �الم �یف �كون بدل �ل من �ل؟ كل من �ل والتنعل والترجل والطهور �عض الشأن؟ 
 الطیبي أن التنعل... 

 المقدم: �كون �الیمین. 
كون و� ،فیكون الكل ،�عني �شمل �قیة الجسد ،والطهور أشمل ،والترجل �الرأس ،ال، �كون �الرجل

 .فیكون بدل �ل من �ل على ما تقدم ،»في شأنه« :لقوله اعلى هذا التأو�ل مطا�قً 
 �یف �ان هذا التأكید وقد اسُتحب التیاسر في �عض :فإن قلت »كله«قوله  �قول الكرماني: 

 قلت: على تقدیر الجواب الشائع هذا السؤال ؟األفعال �دخول الخالء وخروج المسجد ونحوهما
 �د �هواخُتص ذلك �األدلة الخارجیة، الجواب الشائع أن هذا من العموم الذي ُأر  ،ساقط عن أصله

ألن هناك أدلة تدل على التیاسر في �عض  ؛الذي دخله الخصوصأو العموم  ،الخصوص
 .األشیاء غیر المستحبة

ه �الذي ُأر�د  المخصوص أو العموم �قول: قلت: على تقدیر الجواب الشائع أن هذا من العموم 
 واخُتص ذلك �األدلة الخارجیة �قول: وما من عامٍّ  إال ،الخصوص هذا السؤال ساقط عن أصله

 ،{�هللا على �ل شيء قدیر}ماذا عن قوله: طیب  .{�هللا �كل شيء علیم}ال وقد ُخصص إ
یص نه ما من عام وقد دخله التخصإ :، نعم قیل-جل وعال -وغیرها من العمومات المتعلقة �اهلل

 نقل هذا الكالم أنه قال �ه �عض -رحمه هللا تعالى-إال �هللا �كل شيء علیم، شیخ اإلسالم
ي ت التواستخرج منها العموما ،ثم نظر في سورة الفاتحة وورقة واحدة من سورة البقرة ،المتكلمین

فحصل من ذلك عدد �بیر عمومات لم یدخلها التخصیص وهذا ذ�ره في  ،لم یدخلها التخصیص
 بل ،ةالفتاوى، إال �هللا �كل شيء علیم أو ما اسُتحب فیه من التیاسر لیس من األفعال المقصود

وغیر  ،فیكون الشأن المقصود �له �ستحب فیه التیمن ،و�ما غیر مقصودة ،كهي إما ُترو 
 ا.ألنه ال �سمى شأنً  ؛المقصود ال یدخل في هذا

وهو أ�ًضا خارج  :قلت .مسح األذنین مثًال ال �ستحب فیه التیامن وال التیاسر :�قول: فإن قلت 
قول: قلت وهو أ�ًضا خارج �الدلیل �الدلیل، هل �مسح األذن الیمنى قبل الیسرى؟ �مسحهما مًعا، �

و�ن لم  �مكن الجمع بینهما في المسح �ما في حق األقطع فیستحب فیه تقد�م مسح األذن 
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 ،الیمنى، شخص مقطوع الید الیسرى أو مقطوع الید الیمنى ال �مكن أن �مسحهما دفعة واحدة
و�كون داخًال في  ،الیسرى یرجع إلى هذا فیمسح األذن الیمنى قبل  »�عجبه التیمن«فماذا �صنع؟ 

الحدیث، أما إذا أمكن مسحهما دفعة واحدة فالدلیل على أنهما ُ�مسحان دفعة واحدة، وقلنا في 
ن ، لكن إذا قلنا: إهذا قول معروف ،من أهل العلم من یرى أنهما ُ�مسحان دفعة واحدة ؛الخف

فینبغي على هذا أن تمسح الخف الیمنى  ،والرجل الیمنى ُتغسل قبل الیسرى  ،البدل له حكم المبدل
 .قبل الخف الیسرى 

: هو فیما �ان من �اب التكر�م والتشر�ف �دخول -�عني في إعجا�ه التیمن -�قول النووي  
سر، وما �ان �ضده �الخروج من المسجد واالمتخاط واالستنجاء �ستحب فیه التیا ،المسجد واألكل

ال «: -صلى هللا علیه وسلم -لهذا قالو  :الكرماني: أقول�قول  .لكرامة الیمین وشرفها ؛وذلك �له
ستحب ما �ان من �اب التكر�م والتشر�ف �دخول المسجد �ُ  »یبصق أحد في المسجد عن �مینه

 فیه.. 
 المقدم: التیامن. 
ن ابُتلي �ثیر مو ، لهشماألن الشیطان �أكل و�شرب � ؛، والعلة»كل بیمینك«التیامن، واألكل 
 �الشمال، ومعظم المطاعم والفنادق..  المسلمین �األكل

 المقدم: �ضعون الملعقة �الیسار أو الشو�ة �الیسار. 
دخل یتقدم رجلك الیمنى  ،�الشمال، دخول المسجد ینبغي أن �كون �الیمین هاأفعال أبًدا اقترنت

 لتأخراهو ا، مما �جعل المفوق و لكن قد یرد على هذا مما �جعل المفوق فائقً  ،األ�من قبل األ�سر
عل في دخول المسجد قد �ج �قدم الیسار على الیمین في الدخول مثالً  من �ان عن �ساره مثالً ع

�ان األب مع ابنه، و  ، لو قدم إلى المسجده فائقو�ن �ان في األصل مفوًقا إال أن ،هذا األمر
 االبن هو الیمین. 

 المقدم: واألب على �ساره. 
د وه عنهذا إیثار �القرب، واإلیثار �القرب مكر  :ونقول ،قدم الیمین :واألب على �ساره، هل نقول

 ما �جعل تقد�مه ،ن األب عرض له ما �جعله فائًقاإ :أهل العلم على حسب درجاتها، أو نقول
ا في ثل هذم�فوق مسألة تقد�م األ�من، وقل في  ،فائًقا من اإلیثار المتعلق �البر، والبر شأنه عظیم

لكن هل معنى هذا أن �سار الصف  ،نعم �مین الصف جاء الحث علیه كل من �ان له حق،
 ُیترك؟ ال، فال شك أن القرب من اإلمام أ�ًضا...  

 المقدم: أولى. 
الصف، جاء فُیقدم على البعید ولو �ان �مین الصف، ولذا ال �جوز هجر شمال  ،فضللها مز�ة و 

مال الصف �ان له �فالن من ر شمن عمَّ «وفیه �الم ضعیف  ،في الحدیث عند ابن ماجه
ن فإو�ال لو �ان األمر �ذلك  ،ال شك أن هجران شمال الصف لیس �مرضي وال شرعي ،»األجر
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�كون في الطرف  ،اإلمام ال یتوسط المأمومینن إ :المصلین �لهم �كونون عن �مین اإلمام لقلنا =

 �لهم عن �مینه، والسنة دلت على خالفه. فقد �عرض للمفوق ما �جعله فائًقا.  یكونوال
ر مثا ألن هذا ؛المقدم: لكن �یف أضبط المستحبات في هذا الشأن، هل العادات تدخل في هذا

 جلًسا. سان منزاع اآلن، عند الدخول على األبواب... �مین �مین، من أین ُأخذ هذا؟ إذا دخل إن
 م األ�من فاأل�من، لكنه من المباحات فُیقدم.. شك، �قد هما فی

 المقدم: لكن النص فیها ظاهر شیخ. 
 ما �ان في معناها. و  

 -السالمعلیه الصالة و -�عني ُنقل عنه  -صلى هللا علیه وسلم -المقدم: هل یؤثر على النبي
ند ع ادً أحلم ُینقل أنه قدم  ؟وُنقل عنه أنه �عطي من على �مینه اإلناء ،في ترجله وتنعله

  ؟الدخول �الیمین، مع أنها حاجة ملحة وتأتي �ل وقت
ن، إذا الیمیفر، ابن حجر �قول: إذا ترتبوا ن: قد یتعارض تقد�م الیمین مع �بِّر �بِّ أهل العلم �قولو 

 ر. ر �بِّ لم یترتبوا �بِّ 
 المقدم: هذا یتطرد على �ل شيء؟ 

 في �ل شيء. 
 لألكبر.  أذهبمین أم المقدم: دخلت على مجلس أسلم على الی

 بیر،ألنه الك ؛-علیه الصالة والسالم-ألن الساقي قصد النبي ؛كبر، إذا ُوجد �بیر تقدم الكبیر
 والكبر هنا أعم أن �كون في السن. 
 المقدم: طیب قدمنا الكبیر للنص. 

 نعم. 
 المقدم: لوجود النص. 

 -ي�ما ُبدئ �النب ،األصل في مثل اإلناء أن ُیبدأ �الكبیر ،لوجود النص، إذا صار غیر مرتب
 إذا ساقي، الساقيثم �عد ذلك من على �مین هذا الكبیر، ال على �مین ال ،-علیه الصالة والسالم

ألن هذا �شكل على  ؛�مینه، لكن إذا أعطاه الكبیر فمن عن �مین الكبیر شرب �عطیه من على
ثم یبدأ  ،فیعطي الكبیر ،قهوة أو اشا�ً  من �صب مثالً �عض الناس، ترى في �عض المجالس 

صلى هللا - هذا لیس �صحیح، بدلیل أن ،خذ�عني عن �سار اآل ،بیمینه هو، من �مین الصابّ 
 فیكون البداءة من عن �مینه، نعم إذا شرب الصابّ  ،لما شرب أعطى من عن �مینه -علیه وسلم

 . -لصالة والسالمعلیه ا-�ما فعل النبي ،قبل �عطي من عن �مینه
 لورود النص.  ؛الستحبابالمقدم: في حال اللبس هذا أ�ًضا ا

ا ول مأ ،فتكون الیمین أول ما ُتستر ،ألنها أشرف ؛نعم، مثل النعل، والثوب مثله، یبدأ �الیمین
 وتكون الشمال آخر، وفي النزع العكس.  ،ُتوقى من حر أو برد
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  المقدم: في األخذ والعطاء؟
ون ا �عض الناس یتصرفأحیانً  یرد لكن ،�كون �الیمین ،�الیمین أ�ًضا والعطاء �كون خذ في األ
ب شقه ثم �عد ذلك �طی ،المجمرةو�ة، فتجده �أخذ المبخرة �الیمین، ا من غیر نظر وال ر تلقائی� 

ضعها ثم � أن �أخذها �الیمین له ا �طیب الیسار، لكن ینبغيألن المجمرة �الیمین فتلقائی�  ؛األ�سر
 �الشمال فیطیب شقه األ�من قبل األ�سر.  

 . االستجمار حمله �عضهم على الجمر :المقدم: على اعتبار أننا في حلقات ماضیة قلنا
االستنجاء و هذا في الوتر، وما �ان �ضده �الخروج من المسجد واالمتخاط  ،نعم هذا موجود

 هللاصلى  -ماني: أقول لهذا قالوذلك �له لكرامة الیمین وشرفها، قال الكر  ؛�ستحب فیه التیاسر
خاص �المسجد أو جاء في ، هل هذا »ال یبصق أحد في المسجد عن �مینه«: -علیه وسلم

نه وال ن �میبصق ال عنه ال یتقید �المسجد، المسجد ال یُ إالیمین مطلًقا؟ إذا �انت العلة ولهذا قال: 
لكن إذا �صق في المسجد  ،في المسجد خطیئة ؛ ألن البصاقعن شماله وال تحت قدمه وال خلفه

 .لتكر�مها ؛و�تقي جهة القبلة أ�ًضا ،عن شماله، فیتقي الیمینیبصق 
علیه  -أال ترى قوله ،فیه فضل الیمین على الشمال :في شرح ابن �طال �قول: قال المهلب 

 }هِ ینِ مِ یَ بِ  هُ �َ اتَ �ِ  يَ وتِ أُ  نْ مَ ا مَّ أَّ فَ {وقال تعالى:  ،»و�لتا ید�ه �مین«حاكًیا عن ر�ه  -الصالة والسالم
ه فهذا �ل» ال یبصق أحد في المسجد عن �مینه«: -علیه الصالة والسالم -وهم أهل الجنة، وقال

ل ج-إثبات الیدین هلل هذا النص الصحیح الثابت فیه» كلتا ید�ه �مین« .یدل على فضل المیامن
واألخرى  ،وفیه أ�ًضا أن �لتا الیدین على حد سواء في الشرف، لیست إحداهما فاضلة ،-وعال

ظاهر؟ لكن جاء ما یدل على وصف إحدى الیدین �الیمین واألخرى � أم لیسمفضولة، ظاهر 
 ؟ لحدیثق بینه و�ین هذا اجاء ذلك، فكیف نوفِّ  ،و�ذا �شماله ،�الشمال، ما جاء �أخذ �ذا بیمینه
 . -ىسبحانه وتعال- هلل أن المقصود �كلتا ید�ه �مین شرفالمقدم: توفیق أهل العلم على 

 . ، الأنهما في جهة واحدة هما فی
 المقدم: لكن الشرف. 
، إحداهما في الجهة الشمال و�ن �انت ،�ة إلحداهما على األخرى ال مز  ،فهما في الشرف واحد

وهم  ]٧نشقاق االسورة [ِه}. َي ِ�َتاَ�ُه ِبَیِمینِ {َفَأمَّا َمْن ُأوتِ وقال تعالى:  واألخرى في الجهة الیمین،
ل فهذا �له ید »ال یبصق أحد في المسجد عن �مینه« :-علیه الصالة والسالم -أهل الجنة، وقال

الء هم أهل الجنة، أما هؤ ] ٧ نشقاق[سورة اال. َ�ُه ِبَیِمیِنِه}{َفَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِ�َتاعلى فضل المیامن، 
 فمن هم؟  "وأما من أوتي �تا�ه وراء ظهره"من أوتي �تا�ه �شماله فهم أهل النار، 

 �شمالهم من وراء ظهورهم.  لكنهم �عطونها ،المقدم: هم أهل الشمال
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ل ابن حزم في مقدمة المحلى في القسم األصلي العقدي من المحلى �قول: إن أهل الیمین هم أه =

 فهم من ،منزلة بینهماوأهل الشمال هم أهل النار، ومن �عطى �تا�ه وراء ظهره �عني  الجنة،
 .عرف له سلًفا في هذادین، لكن ال أ العصاة الموحِّ 

ن مهو على وجه التفاؤل  -�هللا أعلم -�المیامن في شأنه �له -علیه الصالة والسالم -هؤ و�د 
 و�لتا«: -علیه السالم-جبه الفأل الحسن، وقوله �ان �ع -علیه السالم -ألنه ؛أهل الیمین �الیمین

نعم إذا  ،ألن الشمال أنقص من الیمین ؛-عز وجل-نفي النقص عنه یأراد أن  »ید�ه �مین
و�لتا ید�ه «لكن إذا �انت مساو�ة للیمین في الشرف �ما في  ،اتصفت بوصف نقص فهي أنقص

 .�ما جاء في النص اآلخر ،واألخرى شماًال  ا،�مینً فال مانع أن تكون إحداهما  »�مین
كانت �مین «قالت:  -رضي هللا عنها -روى اإلمام أحمد �سند فیه راٍو مبهم من حدیث عائشة 

 رواه اإلمام أحمد ،»و�انت شماله لما سوى ذلك ،لطعامه وصالته -صلى علیه وسلم-رسول هللا
كانت �مین «قالت:  -ارضي هللا عنه -في المسند �سند فیه راٍو مبهم عن رجل من حدیث عائشة

 ،، هذا في المسند»و�انت شماله لما سوى ذلك ،لطعامه وصالته -صلى علیه وسلم -رسول هللا
ن مجموعها �صل الحدیث إلى درجة الحس�و  ،و�لها ال تخلو من مقال ،وله طرق في المسند وغیره

 .لغیره
، والحلق ،والغسل ،ترجلوقال ابن حجر: في الحدیث استحباب البداءة �شق الرأس األ�من في ال 

، إذا أل�من�سرح شعره یبدأ �الشق ا ،إذا أراد أن یترجل ،إذا أراد أن �غسل شعره یبدأ �الشق األ�من
 . إلزالةان الحلق من �اب إ :هو من �اب اإلزالة، ما �قال :أراد الحلق بدأ �شقه األ�من، وال �قال
 المقدم: واإلزالة فیها الیسار أولى. 

 د ثبتبل هو من �اب العبادة والتز�ین، وق ،فُیبدأ فیه �األ�سر ،هو من �اب اإلزالة :وال �قال
ن إ :قالا، هذا �الم ابن حجر، أ�ًضا مثله ال �االبتداء �الشق األ�من في الحلق �ما سیأتي قر�بً 

 . »وفي سواكه«�عجبه التیمن  :التسوك ألنه جاء في سواكه
تسوك ء في النه من �اب اإلزالة، لكن هناك خفاإ :ال �قال ة.إن التسوك �اإلزال :المقدم: ال �قال

ذا ومن جهة عبادة �ظهر هذا فیما إ ،من جهة الیمین والتسوك �الید الیمین، هو من جهة إزالة
 إزالة قذر.  إزالة، هوفا كان الفم غیر متغیر هو عبادة، و�ذا �ان الفم متغیرً 

  دم: فیبدأ �الشمال في هذه الحالة؟المق
ا في ین �مو�ن �ان من �اب اإلزالة إال أنه عبادة وتز� ،ا الفم یبدأ فیه �الیمینالتسوك عمومً  ال،

شق ین الالحلق �النظر إلى �ونه إزالة و�زالة وسخ ُتباشر هذه اإلزالة �الید الشمال، �عني فرق ب
 ..الیمین

ق �حلق �الیمنى أم لكن الحال ،ألنه عبادة وتز�ین ؛اآلن نأتي إلى الحلق، یبدأ �الشق الیمین 
�الیسرى؟ إذا �ان �حسن و�ستطیع الحلق �الیسرى �حلق �الیسرى، نظیر التسوك �الیسرى، وقل 
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، لكن إذا �ان ال و�ن �ان سفك دم ومباشرة لنجاسة مثالً  ،ألنه عبادة ؛مثل هذا الذ�ح �الیمین
ا لیست على سبیل ألن هذه األمور �له ؛لكونه أ�سر یذ�ح �الشمال ؛�ستطیع أن یذ�ح �الیمین

 .و�نما هي من �اب االستحباب ،الوجوب
ي منى فوفیه البداءة �الید الی ،وفي إزالتها �الیسرى  ،وفیه البداءة �الرجل الیمنى في التنعل 

و�الشق األ�من في الغسل، واسُتدل �ه على استحباب الصالة عن �مین  ،و�ذا الرجل ،الوضوء
 ل والشرب �الیمین وقد أورده المصنف في هذه المواضعوفي األك ،وفي میمنة المسجد ،اإلمام

 أورده �ما ،وأورده في �تاب األطعمة ،كلها، أورده في �تاب الصالة وأورده في �تاب اللباس
 .سیأتي في أطرافه، وقد أورده المصنف في هذه المواضع �لها

 وهو �تاب ،ة سنةهذا �تاب مطبوع في المغرب قبل مائ ،وفي حاشیة التاودي بن سودة المغر�ي 
 .لكنه طبع في �عض المطا�ع التجار�ة أخیًرا فیستفاد من هذه الطبعة ،ألنه لم �صور ؛نادر

عن خلیل  ة تسٍع ومائتین وألف، متأخر نقلفي حاشیة التاودي بن سودة المغر�ي المتوفى سن 
في  أم ،و�مناه خروًجا، �عني في ماذا في المسجد ،صاحب المختصر المشهور: و�قدم �سراه دخوًال 

 محل قضاء الحاجة؟
  المقدم: األظهر أنه في قضاء الحاجة.
رى �قدم الیس :�عني �ما قال في الزاد وغیره ،عكس مسجد ،في محل قضاء الحاجة، و�مناه خروًجا

  ..خروًجادخوًال و  ونعل، والمنزل �قدم �مناه بهما،والیمنى خروًجا عكس مسجد  ،دخوًال 
  على المسجد ألنه ال �قاسالمقدم: 

نه وأ ،حألنه لیس �مسجد وال حوش، واستثنوا من ذلك ثالًثا الر�اب للراكب ولبس الخاتم على الراج
 ،وفوالخالف في �ون الخاتم �الیمین أو الشمال معر  ،و�جعلها في یده الیسرى  ،�أخذها �الیمین

 .وجاءت فیه األحادیث
 .�هللا أعلم 
 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمعین.  

 .وأحسن إلیكم ،االمقدم: جزاكم هللا خیرً 
لتجر�د ا تاب� بهذا نصل و��اكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم شرح ،أیها اإلخوة واألخوات 

ا لطیب شكرً  وأنتم على خیر ،الصر�ح ألحادیث الجامع الصحیح، نلقاكم �إذن هللا في حلقة قادمة
 .المتا�عة

  
 والسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. 

 


