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  .المقدم: �سم هللا الرحمن الرحیم
 ، من واالهو وعلى آله وصحبه بن عبد هللا محمد  والصالة والسالم على خیر خلق هللا ،الحمد هلل
 أما �عد:

في  جدیدال للقاءاهذا إلى  الكرام اوأهًال ومرحًبا �كم مستمعین ،فالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
ما � ،امالكر  ناأرحب �كم مستمعی ،التجر�د الصر�ح ألحادیث الجامع الصحیح شرحهذا البرنامج 

 هللایاكم فح ،ضیف هذا البرنامج عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر :الشیخ الد�تورأرحب �فضیلة 
 .وأهًال ومرحًبا ،فضیلة الشیخ

 وفي األخوة المستمعین. ،و�ارك فیكم ،حیاكم هللا
عن «صالة إذا حانت ال ام الحدیث عن �اب التماس الَوضوءالمقدم: في هذه الحلقة مستمعي الكر 

 ،لعصراوحانت صالة  -صلى هللا علیه وسلم -قال: رأیت النبي -رضي هللا عنه -بن مالكاأنس 
ه في وضوء فوضع یدب -صلى علیه وسلم -فالتمس الناس الَوضوء فلم �جدوا، فُأتي رسول هللا

ضؤوا تي تو وأمر الناس أن یتوضؤوا منه، قال: فرأیت الماء ینبع من تحت أصا�عه ح ،ذلك اإلناء
 . »من عند آخرهم

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

قراءة إذا حانت صالة إن �انت من ضمن التقد�م وقبل الالترجمة التي ذ�رتها �اب التماس الَوضوء 
ًءا من جم بدوطبعاته �لها ما فیها ترا ،مقبولة و�ال فالكتاب األصل فیه أنه غیر مترجم، ما فیه تراجم

راجم وجمیع الطبعات التي �عدها، فهذه الت ،طبعة بوالق ما فیها ترجمة إطالًقا ،الطبعة األولى
 لیست من أصل الكتاب.  ،حققموضوعة بین قوسین من الم

 . هو الشیخ علي بن حسن عبد الحمید المقدم: الذي
�ذا، إن �نت تقصد �ه أنه من ضمن  وأفأنت لما قلت: والكالم عند �اب  علي بن حسن، نعم،

رأ نت تقالتقد�م ال �أس، لك أن تقول هذا ألنك تذ�ر لنا موضوع الحدیث ال تر�طه �كتاب، أما إذا �
 .أنها من أصل الكتاب فالكتاب غیر مترجمالترجمة على 

ي أنس بن مالك األنصار  -صلى علیه وسلم -هذا الحدیث یرو�ه الصحابي الجلیل خادم رسول هللا 
 .اوقد مر ذ�ره مرارً  ،النجاري 

ال، ترجم علیه  ،أو ترجم المختصر ،ما أقول ترجم الز�یدي ،والحدیث ترجم علیه اإلمام البخاري  
وقالت «قوله: �اب التماس الَوضوء إذا حانت الصالة، وأردف الترجمة �قوله: اإلمام البخاري �

دیث ال ارتباط له والح ،، نزل التیمم»فنزل التیمم ،فلم یوجد ،عائشة: حضرت الصبح فالُتمس الماء
ي خبر عائشة الذي أورده اإلمام البخاري �عد الترجمة ال ارتباط له �الحدیث إال �عن ،�قصة التیمم

وفي حدیث الباب، في خبر عائشة نزل  ،حیث االلتماس، الُتمس الوضوء في خبر عائشةمن 
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یده في  -علیه الصالة والسالم-وضع النبي ،لكنه قلیل ،وا بوضوءؤ وفي حدیث الباب جا ،التیمم =

والترجمة �اب التماس الوضوء  ،ه... إلى آخره، فالجامع بین خبر عائشة وحدیث الباب التماسئإنا
صلى - الصالة، حضرت الصبح فالُتمس الماء، وهنا في حدیث الباب رأیت رسول هللا إذا حانت

 .وحانت صالة العصر، فإذا حانت الصالة الُتمس الوضوء -هللا علیه وسلم
ل: ب �قو وهو في مناسبات البخاري یذ�ر المناسبة بین األحادیث واألبوا ،في المتواري البن المنیر 

 لتماساألن الترجمة األصلیة  ؛نبیه على أن الُوضوء ال �جب قبل الوقتموقع الترجمة من الفقه الت
، حضرتإذا حانت،  اوحدیث الباب أ�ًض  ،فیها إذا حانت وخبر عائشة ،الوضوء إذا حانت الصالة

 �عني -ابن المنیر أراد ، قالوحانت �معنى واحد، وفي فتح الباري نقًال عن ابن المنیر حضرت
 صلى هللا -ألن النبي ؛أنه ال �جب طلب الماء للتطهیر قبل دخول الوقت االستدالل على -البخاري 

م الكالفدل على الجواز، هذا نقله ابن حجر عن ابن المنیر، و  ،لم ینكر علیهم التأخیر -علیه وسلم
ن نیر ماألول موقع الترجمة من الفقه التنبیه على أن الوضوء ال �جب قبل الوقت، هذا لفظ ابن الم

 كتا�ه. 
وء �قول العیني في شرحه عمدة القاري في شرح الترجمة �قول: أي هذا �اب في بیان التماس الوض

 ،ي قر�تأ »إذا حانت« :وقوله .وهو الماء الذي ُیتوضأ �ه ،والَوضوء �فتح الواو ،إذا حانت الصالة
 ،بلهذي قا والالعیني یر�ط بین الباب هذ ،حان حینه أي قرب وقته، ووجه المناسبة بین البابین :�قال
عد � ثم ،و�فصل و�وضح �ان نفسه طو�ًال  لماا في �تا�ه السیما في الر�ع األول من الكتاب دائمً 

بله قلكن وجه المناسبة بین البابین �عني هذا الباب والذي  ،فأخذ �ختصر ،ذلك طالت علیه المدة
 �اب التیمن في الوضوء والغسل ما �أتي إال �الجر الثقیل. 

 المقدم: سبحان هللا. 
من في بین البابین من المناسبة �اب التی ما �قول العیني: ال �أتي إال �الجر الثقیل، أنت انظر

 الوضوء والغسل. 
 . اقً لك فر واضح أن هنا ، ..التماس الوضوء لتیمن في الوضوء والغسل، وهذا فيالمقدم: ذاك في ا

 الجر الثقیل. على ما قال �ا �عید جد� ه ارتباط إال من وجه ما فی ،نعم
 المقدم: فكیف جمع بینهما؟ 

ذا وجعلها متسلسلة، و� ،الحافظ ابن حجر في بدا�ة �تاب الوضوء سلسل ور�ط األبواب �خیط واحد
 المصنفاتوُصنف في ذلك  ،و�تكلف في ذلك ،كان �عضهم یلتمس المناسبات بین اآل�ات والسور

لف تجد التك في تناسب اآل�ات والسور اوعشر�ن مجلدً للبقاعي في اثنین  نظم الدرر�ما فیها 
 ن الشو�اني أنكر... إ، حتى اواضحً 

 المقدم: هذا التكلف. 
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 ذه إضاعةهن إ :وقال ،وشدد في هذا الباب ،�ما قبلها وال �عدهالها وجد آ�ة ال ارتباط تأنكر أنه قد 
 .وال داعي اللتماس هذه المناسبات ،جهد ووقت

لسابق باب اوهو أن المذ�ور في ال ،تأتي �ما قال العیني �الجر الثقیل لكنها ،فیه مناسبة هنا عندنا 
 ،طلب هطلب وهنا فی هوها هنا طلب الماء ألجل الوضوء، فی ،طلب التیمن ألجل الوضوء والغسل

 والوضوء موجود في البابین �الهما وضوء، فمن هذه ،والثاني فیه طلب ،الباب األول فیه طلب
رجمة تاآلن حدیث الباب مع  ،الحیثیة قال: ومطا�قة الحدیث للترجمة انتهینا من الترجمة السا�قة

 ة لحدیثو�تكلم العیني �النسب ،»فالتمس الماء« :مطا�قة الحدیث للترجمة في قولهاو الباب، �قول: 
ذا : وههنا قال ،رده �إسنادهو ي معلًقا، قال: وقالت عائشة، ولم یعائشة، حدیث عائشة أخرجه البخار 

قطعة من حدیثها في قصة هو و  ،ألنه أخرجه في �تا�ه مسنًدا في مواضع شتى ؛تعلیق صحیح
 في »جدفالتمس الماء فلم یو «نزول آ�ة التیمم ذ�ره في �تاب التیمم، مطا�قة خبر عائشة للباب في 

فااللتماس  »فالتمس الناس الوضوء فلم �جدوا« :ب في قولهحدیث أنس الذي هو حدیث البا
 .رجمة وموجودة في الحدیثینوهذه الكلمة موجودة في الت ،موجود

 نتأهذه روا�ة الُكشمیهني، » ..وحانت -صلى علیه وسلم -رأیت رسول هللا«أنس:  عني�قوله  
 وحانت؟  :عندك

 المقدم: نعم. 
وحانت «  :عندك »وحان صالة العصر« :المختصر، هذه روا�ة الُكشمیهني، وفي روا�ة هذا في

 �جوز؟  أم ال�جوز  »وحان صالة العصر« :هذه روا�ة الُكشمیهني، وروا�ة غیره »صالة العصر
 المقدم: حان صالة العصر؟ 

 نعم. 
 المقدم: حان وقت. 

 مجازي على ما �قولون؟أم قیقي �عني التأنیث ح ؟ تحتاج إلى تقدیر؟اقدر وقتً تت أن
 المقدم: مجازي طبًعا. 

 اوطلع الشمس، لكن إذا �ان مرجع الضمیر متقدمً  ،تذ�یر، طلعت الشمسالوز إًذا �ج ،مجازي 
لم و  ا،المؤنث حقیقی�  : الشمس طلعت أو غابت، فإذا �ان�ما تقول ،صالة العصر حانت فقط :تقول

 ای� حقیق �عود إلى مؤنث سواء �ان ال، إذا �ان الفاعل ضمیرً ُ�فصل بینه و�ین الفعل وجب تأنیث الفع
 وما عدا ذلك �جوز فیه األمران. ،وجب تأنیث ذلك اأو مجاز�� 

قته و حان حینه أي قرب  :وحانت أي قر�ت �قال ،وحانت والجملة حالیة فالواو واو حال بتقدیر قد 
 .فعل�ن له أن �فعل �ذا أي آن له أن حا :�قالو آنت،  :قر�ت أو �قال :أو آنت، حانت إما أن �قال

�عضهم �قول: على رمیة  ،وهو سوق �المدینة ،وهو �الزوراء ،زاد قتادة ،أي وقتها »صالة العصر« 
 ؛والَوضوء هنا �الفتح ،التمس �عني طلبوه ،أي طلبوه »فالتمس الناس الوضوء«حجر من المسجد، 
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وء الكالم على الوضوء، الفرق بین الُوضوء والَوضألنه الماء الذي ُیتوضأ �ه، تقدم الفرق في أول  =

ألنه الماء الذي ُیتوضأ �ه، و�ذا  ؛هور، والَوضوء هنا �الفتحوالُغسل والَغسل والِغسل والطَّهور والطُّ 
بز�ادة » فلم �جدوه«وللكشمیهني  ،»لم �جدواف«بوضوء،  -صلى علیه وسلم -قوله: فُأوتي رسول هللا

فانطلق رجل «، في روا�ة ابن المبارك: »بوضوء -صلى علیه وسلم -فُأتي رسول هللا«الضمیر، 
�عني  ،وهو القصیر ،القدح رحراح »رحراح« :وفي روا�ة »فجاء �قدح من ماء �سیر ،من القوم

 ارتفاعه... 
 ا. المقدم: لیس عمیقً 

 ثم مد أصا�عه في ،یتوضأ -صلى علیه وسلم -فأخذ رسول هللا : انخفاض العمق في األسفل،نقول
 ا، وروى ، فضم أصا�عه، إناء صغیر جد� فیه -علیه الصالة والسالم- فصغر أن یبسط �فه ،القدح

وهذا  ا،واحدً  یوضئ رجًال  :، إذا قلنااواحدً  المهلب أنه �ان �مقدار وضوء رجل واحد، یوضئ رجًال 
أبو  و�غتسل �الصاع، قال ،، النبي �ان یتوضأ �المدا�مقدار شرعي �كون قدره ُمد�  الرجل یتوضأ

 في مواطن متعددة.  -صلى هللا علیه وسلم -حاتم ابن حبان في صحیحه: وهذا اتفق له
 . -صلى هللا علیه وسلم -المقدم: �عني بر�ته

وفي �عضها  ،»زجاج«وفي �عضها  ،»أوتي �قدح رحراح«نعم في مواطن متعددة، ففي �عضها 
، وفي �عضها »مزادة«وفي �عضها  ،»میضأة«وفي �عضها  ،»ر�وة«وفي �عضها  ،»جفنة«
وفي  ،»مائة زهاء الثمان«، وفي �عضها »مائة ثمان«، وفي �عضها »و�انوا خمس عشرة مائة«

اني والتفاوت في هذه األو  ،�عني التفاوت في هذه األعداد »سبعین«، وفي �عضها »ثمانین«�عضها 
 یدل على أنها قصة واحدة أو قصص؟

 المقدم: ر�ما قصص. 
قصص متعددة، �ما أشار ابن حبان، لكن �أتي في �عض روا�ات الحدیث مثل هذا التباین، وهو 

ا مات ر أنه حدیث واحد ، لكن في �عض السیاقإذا ذ�روا األطراف على اعتبا ،حدیث واحد العلماء
 في ذلك اإلناء الذي -علیه الصالة والسالم-یدل على أنه أكثر من حدیث، فوضع یده الشر�فة 

 .ضاق عن مد أصا�عه
 في شرح الشیخ ز�ر�ا: أي الیمنى ،وضع یده في ذلك اإلناء ،وفي شرح الشیخ ز�ر�ا: أي الیمنى 

 -علیه الصالة والسالم-فیما �ظهر، هذا مجرد استنباط واسترواح لیس عنده فیه نص أن النبي
ألن المسألة مسألة وضوء عبادة  ؛فیما �ظهرألنه قال: أي الیمنى  ؛أدلة هیمنى، ما فیالوضع یده 

و�ذا ما یناسبه أن �ضع الیسرى على ما تقدم في الحدیث السابق، ونظیر هذا ما جاء في الحدیث 
و�ؤخر  ،الصحیح أن الذ�اب إذا وقع في اإلناء الذي فیه الشراب أو الطعام �قدم أحد الجناحین

ابن حجر  �عني .أل�سر إال من حیث االستقراءیدل على أنه �قدم األ�من أو ا ما هاآلخر ما فی
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األ�من  :فیغمس األ�سر أو العكس، لكن الظاهر أنه قال ،�قول: ُوجد �عد التتبع أنه �قدم األ�من
 الشیخ ز�ر�ا.، فهنا مجرد استرواح من وفي اآلخر دواءً  ،ألن في أحد جناحیه داءً  ؛فیغمس

ا على ا، ُطبع قد�مً البخاري مختصر جد� مختصر على صحیح له شرح  الشیخ ز�ر�ا األنصاري  
ا في ثم �عد ذلك ُأفرد أخیرً  ،هامش إرشاد الساري في المطبعة المیمنیة في أوائل القرن الماضي

ا مألن الطبعة األولى  ؛اقبل هذه الطبعة الجدیدة نادر جد�  طبعة مناسبة لقراء العصر، لكنه
 رت. صوِّ 

  المقدم: في أوائل القرن الرا�ع عشر.
 الرا�ع عشر �عني ألف وثالث مائة وسبعة أو ستة. 

 المقدم: طبعة المیمنیة. 
 .المیمنیة نعم

أللف هم تتراوح بین او�ان عدت ،»وأمر الناس أن یتوضؤوا منه ،فوضع یده في ذلك اإلناء« 
تبار سبعین، ألف وسبعمائة أو سبعین �ما تقدم آنًفا في �الم ابن حبان هذا على اعوخمسمائة وال

 ،ن و فال �منع أن یتوضأ األلف وخمسمائة �ما توضأ السبع ،قصص :أما إذا قلنا ،القصة واحدة أن
 كالهما معجز. 

 المقدم: لكن هل �ان هذا الوضع مرة واحدة ثم رفعه، ثم رفع یده ثم بدأ یتوضأ. 
�نبع الماء من تحت أصا�عه على ما جاء في الحدیث، في و ما زال واضًعا یده  أنه الذي �ظهر

 ،ومعاصر للكرماني أو �عد الكرماني بیسیر ،وهذا شرح قبل ابن حجر والعیني ،رح ابن الملقنش
ألنه شیخ  ؛ومن أصول العیني ،وهو من أصول ابن حجر في شرحه فتح الباري  ،لكنه تأخر طبعه

 ،اوُطبع في ستة وثالثین مجلدً  ،فتأخر طبعه إلى العام المنصرم سنة تسعة وعشر�ن ،ابن حجر
  .شرح مطول شرح ابن الملقن

 شیخ قبل ذلك؟ المقدم: ما طبع �ا
 قبل ذلك ما ُطبع. 

 المقدم: أول طبعه هذا القر�ب. 
 .نعم أول مرة

 -علیه السالم-�عني لموسى ،في شرح ابن الملقن: هذه المعجزة أعظم من تفجر الحجر �الماء 
 �عني أعظم من أو العكس؟ -السالملصالة و علیه ا-ن هذه المعجزة لمحمدإ :�عني هل �قال مثالً 

لكن أیهما أعظم  ،-علیه السالم -هذه معجزة بال شك لموسى ،فیتفجر ماء ،حجر ُ�ضرب �عصى
 . .الحجر من حیث الواقع یتفجر منه الماء

 المقدم: مظنة أن �كون تحته. 
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 هذه أعظم ،مظنة نعم، والجبال یتسرب منها المیاه، لكن ید من لحم وعظم ودم یتفجر منها ماء =

 ألن ذلك من عادة الحجر �ما ؛وأدخل في اإلعجاز، هذه المعجزة أعظم من  تفجر الحجر �الماء
ُر ِمْنُه اْألَْنَها: -جل وعال-قال  ن لحم وأما م ].٧٤ ة[سورة البقر  ُر ۚ }.{َوِ�نَّ ِمَن اْلِحَجاَرِة َلَما َیَتَفجَّ

 د �فعلمة لما قالوا له: محمیلني �المقابل مس، �ع-علیه الصالة والسالم-ودم فلم ُ�عهد من غیره 
 ماؤها فتفل فیه فیبست، هللا المستعان.  أنت افعل، فوقفوا على بئر غائرة قلَّ  ،كذا

 لكالماوأ�ًضا هذا  ،ونقله أ�ًضا الكرماني نقًال عن المزني ،وأما من لحم ودم فلم �عهد من غیره
 .الباري تفسیر القرطبي وفي فتح  موجود عن المزني في

غات رماني: فیه الل�قول الك» فرأیت الماء ینبع«قال القائل هو أنس بن مالك راوي الحدیث:  
 إذ«فعول وهو حال من الم ،ومعناها �خرج ،الموحدة ینَبع، و�سرها ینِبع، وضمها ینُبعالثالثة: فتح 

 س �ذلك؟ ألی ،اآلن ینبع فعل مضارع ،�معنى أ�صرت ال �قتضي إال مفعوًال واحًدا »رأیت
 المقدم: نعم. 

ه في غرب هذه البالد اسم ،طیب هناك بلد اسمه ینُبع معروفة على ساحل البحر في غرب الجز�رة
 ُ�منع من الصرف لماذا؟  ،ینبع

 المقدم: الَعلمیة وو..
 ع منفیمن ،العلمیة ووزن الفعل والتأنیث إذا أردنا البقعة، ،التأنیث ؟نعم، ووزن الفعل وأ�ًضا

وذ�رنا  ،وأنه ممنوع من الصرف للعلل الثالث ،تقدم الكالم في "حمص" .ثالث عللل ؛الصرف
سط ساكن الو  االخالف الطو�ل بین العیني وابن حجر أن "حمص" ثالثي ساكن الوسط، فكونه ثالثی� 

ا الوسط جعله ةلكن �ونها ثالثیة ساكن ،�جعله مصروًفا �ما في نوح ولوط وهند ممنوع من الصرف
 .مصروفة

تي ساكن الوسط �جعله مثل هذه األلفاظ ال األن �ونه ثالثی�  ؛نه �كون مصروًفاإقال �عضهم:  
ا مند" �خف، "ه األن �ونه ثالثی� ؛ الوسط مصروفة. "لیت هنًدا" نعم مصروفة ةذ�رناها ثالثیة ساكن

 لىأتي إنه سألن ؛�قضي على علة ا�ونه ثالثی�  :ن، حمص فیها ثالث علل، هل نقولافیها إال علت
ث أو �كون في مقابل العلل الثال ،من الصرف ان فیستمر ممنوعً اینُبع �قضي على علة یبقى علت

 هذا إذا اتجه الكالم في "حمص" ال یتجه هنا.  ؟فیكون مصروًفا ،كما في هند
 المقدم: �اعتبار أن هذا ر�اعي. 

ه في �ون مشكلة، لكن اإلشكال لیس اأو ر�اعی�  ا�ونه ثالثی�  المهم ،بثالثي ساكن الوسط ال، ما هو
 الوأ�ًضا  ،هذا أكثر من ثالثي من جهة ،على اللسان فیصرف اساكن الوسط هذا الذي �جعله خفیفً 
 .�شترك مع "هند" وال "نوح" وال "لوط"



 

 

      
 

  
 
 

٨ yÍàîÿ^=ÑÍàskÿ^–==Ô—Ÿ•^ÿ^Ë=Ô≈f_åÿ^n˙o„È==Ñ≈f^_oÿ^=ÔÛ_ªÔoÿ=

ة روا� إنما اقتصر على ضم الیاء و�سرها ینِبع و�نُبع ثم قال: وفي ،ولم یذ�ر ابن الملقن الفتح 
یتفجر من أصا�عه �أمثال « :، وفي أخرى »�فور من بین أصا�عه« :وفي لفظ ،»ینتبع« :أخرى 
 .غمسها في الماء »ووضع إصبعه وسطها ،ُسكب ماء في ر�وة« :وفي أخرى  ،»العیون 

ة ِإصَبع �كسر الهمز  :تقال الجوهري: فیه لغا ،جمع اإلصبع أصا�ع »ینُبع من تحت أصا�عه« 
لضمة ولك أن تتبع الضمة ا ،وُأصَبع، والباء مفتوحة فیهما ع، والباء مفتوحة ِإصَبعوضمها ُأصب

 .ُأصُبع، والكسرة الكسرة ِإصِبع
ي قال الكرماني: حتى للتدر�ج، وفي المطبوع من شرح الكرمان »حتي توضؤوا من عند آخرهم« 

  ح الباري نقًال عن الكرماني �قول للتدر�ج.وهو �ذلك في فت ،كن الصواب التدر�جللتصر�ح، ل
 هنا.. والـ.. قدم: لو وضحتم المقصود �التدر�جالم

وا دفعة ؤ �عني توضؤوا من عند آخرهم حتى توضؤوا �التدر�ج واحد �عد الثاني، �عني ما توض
رر قال الكرماني: حتى للتدر�ج، ونك »حتي توضؤوا من عند آخرهم« ألن اإلناء صغیر، ؛واحدة

ضأ للبیان أي تو  »ومن« ،یح من فتح الباري أ�ًضا أن المطبوع من الكرماني فیه للتصر�ح والتصح
ورد ا ی�قول الكرماني دائمً  :فإن قلت ،وهو �نا�ة عن جمیعهم ،الناس حتى توضأ الذین عند آخرهم

ألن الخالف في  ؛أسئلة و�جیب عنها، فإن قلت: الشخص الذي هو آخرهم داخل في الحكم أو ال
 آخرهم توضأ أم لم یتوضأ.  ؟أو ال تدخل مغّیاال في الغا�ة هل تدخل

  المقدم: هل هو داخل معهم أو ال؟
 ها فی�ال ملماذا ال یتوضأ؟ لكن هذا إیراد من حیث اقتضاء اللفظ و  إلى مثل هذا الــ.. الكالم �حتاج

القائل  -قلت ذي هو آخرهم داخل في الحكم أم ال،الشخص ال :إشكال أنه توضأ، �قول: فإن قلت
ة و�ن �انت للظرفیة الخاص »عند«لسیاق �قتضي العموم، والمبالغة تجعل : لما �ان ا-الكرماني

 لمطلق الظرفیة حتى تكون �معنى في فكأنه قال الذین هم في آخرهم. 
ه �ة هذوالوقت �صل بنا إلى نها ،المقدم: أحسن هللا إلیكم فضیلة الشیخ على ما تفضلتم �ه

-كمال حدیث أنس بن ،والحدیث إن شاء هللا في اللقاء المقبل نتمه حول هذا الحدیث ،الحلقة
 .-رضي هللا عنه

ر شیخ خیوأن �جز�كم فضیلة ال ،أن ینفعنا �ما سمعنا و�ما قلنا -تبارك وتعالى- نسأل هللا 
 .الجزاء

اكم نلق ،اءذا اللقجل هشكًرا للزمیل خالد بن المنور الذي س،أنتم أ�ًضا الكرام  مستمعیناشكًرا لكم  
  .في حلقة مقبلة

 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.و 


