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 يل ىل مل خل

 كتاب شرح يفلدرس  تَسْجِيلًا لَكُم يُقَدِّمَ أَن األَنبِيَاءِ مِريَاثِ مَوْقِعَ يَسرُّ

 

 السُّنةوء الكتاب وعلى ضَ

 باز  بنِاهلل بن عبدِ لإلمام عبد العزيزِ

 -تعاىل رمحه اهلل-

 

 –تَعَالَى اهللُ حَفِظَه-

 ، هـ١٤٣٤عام  جِّسالمية يف احلوعية اإلِضمن فعاليات التَّ النبوية باملدينةيف مسجد بين سلِمة 

 أن ينفع به اجلميع. -سُبْحَانَهُ وَتعَالَى-نسأل اهلل 

 الثانيالدَّْرُس 
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محنِ  حيم، احلمُد هللِ ربِّ العاملني، بِْسِم اهللِ الرَّ الُم عىل  الرَّ الُة والسَّ دنبينا والصَّ وآلِه  ُُممَّ

ا بعد:أمجعني، وصحبِه   أمَّ

وغفر له ولشيخنا ولوالدينا  -رمحه اهلل تعاىل-عبد العزيز بن باز  قال اإلمام الَعلم

 ملسلمني:او

 املنت:  

 

 

 

 

 

 

 الشَّرح:

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا ُممِد وآله  ،احلمد هلل رب العاملني ،بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :صحبه وسلم وبعد

 أن -عنهما اهلل رضي-ملا روي عن ابن عباس  على من مل حيج وهو يستطيع احلج أن يبادر إليه وجيُب
َفِإنَّ َأَحَدُكْم َلا َيْدِري َما  -َيْعِني اْلَفِريَضَة-َتَعجَُّلوا ِإَلى اْلَحجِّ » قال: -وسلم عليه اهلل صلى- النيب

  ،رواه أمحد «َيْعِرُض َلُه

 خب حب يف :-تعاىل-ظاهر قوله ليف حق من استطاع السبيل إليه  وألن أداء احلج واجب على الفور

 وقوِل، ٩٧آل عمران:  ىفحس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب
أخرجه  «َأيَُّها النَّاُس َقْد َفَرَض اللَُّه َعَلْيُكُم اْلَحجَّ َفُحجُّوا»: خطبته يف -صلى اهلل عليه وسلم-النيب 
 .مسلم
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خوة باألمس أن بعض اإلخوة ذكر بعض اإل ،فقبل أن نبدأ ونرشع يف رشح هذه الرسالة

 أو ال ُتباع، باعتُ  ،وجدتوال أدري أين  ،يسألون عن هذه النسخة التي قلت هي أفضل وأصح النسخ

ا مل توجد هذه النسخة فصحح النسخة التي معك عىل ما فإذ ،وبكل حال فهذا هو مكان التصحيح

 ،بناء عىل التعديل املوجود إن كان حذف أو إضافة واأي عدل ،فإذا قرأ القارئ وعدلُت له ،عندي

  .لة عىل نسخة مصححةقابَ وتكون هي النسخة مُ  ،كم النسخة وتصحعندفهنا تستقيم 

" "مسألة: :الفصل وهي هذا يف ائلثاين املس هذه هي ِ
 وجوِب املبادرِة إلى الحج 

ُ
أي:  أدلة

"ويجُب على من لم يحجَّ وهو  :-رمحه اهلل-احلج وإسقاط الركن، ذكر الشيخ فقال أداء اإلرساع يف 

أي -إنام جيب عىل املرء إذا ما توفرت فيه  -خوةأهيا اإل-احلج ، ويستطيُع الحجَّ أن يبادَر إليه"

  :مخس رشائط -أداؤه

  ؟األداء ما هي شرائط وجوب

هذه هي الرشائط اخلمس التي  ؛واحلرية، واالستطاعة والبلوغ،العقل، واإلسالم،  :مخسة

 ،واحلرية، واالستطاعة والبلوغ،العقل، واإلسالم،  جيب أن تتوفر يف العبد ليجب عليه أداء احلج،

 أداء هذا الركن.  رشوط تكليِف  :هي نإذ

داء هذا أرشط من رشوط وجوب  فاالستطاعة ،عىل من مل حيج وهو يستطيع احلج وجيب

 .خرىأال فمعها رشوط إو ،الركن
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 "أن يبادر إليه"

وهو  ،داء احلجأ ؟ما هو الفرض ،سقط عنه الفرضحتى تربأ ذمته ويَ  أدائهىل إن يرسع أ أي:

 .سالم اخلامسركن اإل

-أن النبي  -رض ي هللا عنهما-ملا روي عن ابن عباس " اختياره بقوله: -اهللرمحه -علل الشيخ 

ُلوا إىَِل احْلَجِّ َيْعنِي اْلَفِريَضَة َفإِنَّ َأَحَدُكْم اَل َيْدِري َما َيْعِرُض َلهُ »قال:  -صلى هللا عليه وسلم رواه  «َتَعجَّ

 أي: يف املسند. "أحمد

"ملا  :لقوله هفي تكلم  و مُ أ ُمضعَّف،نه أىل إمنه  شعار  إوهذا احلديث الذي ذكره الشيخ هنا فيه 

خبار أ :يف ا الفاكهي  يض  أخرجه أو ،محد يف املسندأمام وهذا احلديث رواه اإل ،بصيغه متريض روي"

رتهيب من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن الالرتغيب و :بو القاسم يفأصبهاين واأل ة،مك

الئي هذا تكلم فيه سامعيل املُ إسناده إوهذا احلديث يف  ،به ومرضيل بن عَ الئي عن فُ سامعيل املُ إ

ُئ الحفظ"نه أ :قال احلافظ فيه ،اظ يف ضبطه وحفظهفَّ احلُ  ولعل غريه يغني  ،فيه تكلم  فاحلديث مُ  "سيَّ

 .عنه

-"وألن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه لظاهر قوله  :قال ،ثم ذكر

وقول ، ٩٧آل عمران:  ىفجسحس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حبيف :-تعالى
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وا» في خطبته: -صلى هللا عليه وسلم-النبي  َا النَّاُس َقْد َفَرَض اهللُ َعَلْيُكُم احْلَجَّ َفُحج  أخرجه  «َأهي 

 .حيث الصحيحمسلم" 

 أ وجوُب  :اختار لك القول الذي رجحه وهو -رمحه اهلل-هنا الشيخ 
ِ
احلج وركن  ةِ فريض داء

فيجب عليه عىل  ،داء احلجأال مانع يمنعه من  قادر   مستطيع   رجل  ، ستطيع عىل الفوراحلج عىل املُ 

وهو  -رمحه اهلل-وهذا االختيار الذي اختاره الشيخ  ،بأداء هذا الركن ويبارشن يبادر أيعني  ،الفور

 ةيب حنيفأمام قول اإل ،اختيار اجلمهور وه ،هل العلمأاختيار مجهور  وهه عىل الفور ئداأوجوب 

 .محدأوومالك 

 وأحاديث وهلذه األ، اجلمهور لقولداء عىل الفور األوجوب  :خيتار -رمحه اهلل-فالشيخ 

ظاهر ، وىفهت مت خت حت         جت هب مب خب حبيف: -تعاىل-ظاهر قوله ، التي ساقها ةدلاأل

َا النَّاُس َقْد َفَرَض اهللُ » :الوداع ةيعني يف حج ،يف خطبته -صىل اهلل عليه وسلم-قول النبي  َأهي 

وا  أب مر  أفهنا  «َعَلْيُكُم احْلَجَّ َفُحج 
ِ
 .الفور ال عىل الرتاخيواألصل يف األمر أن يكون عىل ، احلج داء

 ،ستحب املبادرُة إليهويُ  ،ه لكن عىل الرتاخيؤجيب أدا :قوٌل آخر يف املسألِة وهو أنه ةومث

وهو  ،واحلنفية ،وبعض املالكيةِ  -رمحه اهلل-هذا قول اإلمام الشافعي و ؛جتب ال هاستحب ولكنتُ 

 .األظهر
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ِ إجماُع العلماِء  :يف التمهيد -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن الرب 
"ومن الدليِل على جواِز تأخيِر الحج 

ره العام والعامين ونحوهما"
َّ
ِ إذا أخ

رجل قادر مستطيع لكنه  :يعني على ترِك تفسيِق القادِر على الحج 

و كان ول ،كم عليه بالفسِق حُي  ال ،قفسق وال ُيفسَّ يَ  معون عىل أنه الفالعلامُء ُم  ،ر سنه أو سنتنيأخَّ 

ره ، قال: ألؤخذواجب األداء عىل الفور 
َّ
ِ إذا أخ

"إجماُع العلماِء على ترِك تفسيِق القادِر على الحج 

العام والعامين ونحوهما، وأنه إذا حجَّ بعد أعواٍم من حين استطاعته فقد أدى الحج الواجب عليه 

وليس عند اجلميِع كمن فاتتُه الصالُة حتى خيرج وقتها فقضاها بعد خروج الوقت ُيآخذ  في وقته"

فاتته  ،للصالة مؤدي وال قاٍض؟ يعترب قاضِ  ،الصالة بعد خروج الوقت ىسمى من أديُ  ،هذا

قت وصىل يكون فمن أتى بعد خروج الو، «مِت واأَ ا َفاَتُكْم فَ مَ ْدَرْكُتْم َفَصل وا، وَ  أَ َفاَم » :الصالة فيقيض

"وال كمن فاته صياُم رمضان ملرٍض أو  :يقول ،قول أدى الصالة أي يف وقتهان ما ،قد قىض الصالة

ه فلزَمه القضاء"  .سفٍر قضاه وال كمن أفسَد حجَّ

: له يقولون ال، قاضٍ  أنت: ستطاعتها وقت من أعوامٍ  بعد حجَّ  ملن قاليُ  ال أنه أمجعوا لامف

 يقولون فال، احلج تقيض أنتون: يقول ما، الوقتيف  حججت قد حاج   أنتون: يقول، تقيضت أن

ملن  لال يقافلام أمجعوا أنه  ،إمجاعهم عىل عدم التفسيق ،حيكمون بفسقهِ  وال، احلج تقيض أنت: له

علمنا  ،ومل يأت باحلج يف وقته ،أنت قاٍض ملا كان وجَب عليك :بعد أعواٍم من وقت استطاعته حجَّ 

  .ع  فيهِ وسَّ مُ  أن وقت احلجِّ 



~ 8 ~ 
 

وقد  ،عبد الرب ظاهرابن رُه اإلمام رق ويف مواقفهم جيد ما ،االناظُر يف صنيع العلامء أيض   اإذ  

 ر هذا مجع  من احلُ رق
ِ
لكن جيب  ،كاحلافظ النووي وغريهم من أهل العلم وهو األظهر ،فاظ والعلامء

يعرض له من العوارض والشواغل  بادر يف مثل هذا ألنه ال يدري فعال  ماعىل اإلنسان أن يُ 

حيرص  -جل وعال-ا إىل إبراء ذمتِه فهذا حق  هلل ا ومسارع  اق  واملسلم جيب أن يكون سبَّ  ،والقواطع

 .-جل يف عالهُ -يُه وأن يربء ذمته أمام اهلل املرء كل احلرص عىل أن يؤد

 املنت:

 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

 

 

 الشَّرح:

 وجوِب العمرِة" ؟مسألة كما عند
ُ
 "مسألة: أدلة

" :يف هذه النسخةله الشيخ  نَ وَ نْ عَ  ألن الذي مرَّ   وجوِب املبادرِة إلى الحجَّ
ُ
ثم  "مسألة: أدلة

 تدلُّ على وجوِب العمرِة منها".
ُ
 وجوِب العمرِة: وقد وردت أحاديث

ُ
 "مسألة: أدلة

 

  جواِبه جلربائيليف  -اهلل عليه وسلم ىصّل-منها قوله  ،على وجوب العمرة تدلُّ وقد وردت أحاديُث
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 املنت:

 

 

 

 

 

 

 الشَّرح:

 ة،مسألُة وجوب العمر :وهي ةمسألة مهمإىل ا أشار الشيخ أيض   ،ثم هذه املسألة انتهت هنا

" :فيام مىض ذكر ِ
 وجوِب املبادرِة إلى الحج 

ُ
 وجوِب العمرةِ " :وهنا، "أدلة

ُ
"وقد وردت  :قال، "أدلة

 تدلُّ على وجوب العمرة"
ُ
والرشوط فيها  ،احلج مرة  يف العمر أي مرة  يف العمر كام جيب أحاديث

 .كالرشوط يف احلِج 

ه جلربائيل ملا يف جواِب -اهلل عليه وسلم ىصّل-منها قوله ، العمرِة على وجوِب تدلُّ وقد وردت أحاديُث
وُل ُسًدا َرمََّحُم ْنَأُه َوا اللَّلََّه ِإَلا ِإَل ْنَد َأَهْشَت ْناُم َأَلْسِإاْل»: -اهلل عليه وسلم ىصل-سأله عن اإلسالم قال 

وَء، ُضُومَّ اْلُتِتِة، َواَبَنَجاْل ْنَل ِمِسَتْغَتَر، َوِمَتْعَتَت َوْيَبجَّ اْلُحَتاَة، َوَكالزَّ ِتَيْؤُتاَة، َوَليَم الصَِّقُتِه، َواللَّ
وقال ، -رضي اهلل عنه-والدارقطين من حديث عمر بن اخلطاب  خزميةبن ا أخرجه «اَنَضَموَم َرُصَتَو

 ،هذا إسناٌد ثابٌت صحيح :الدار قطين

َعَلْيِهنَّ ِجَهاٌد َلا ِقَتاَل : َيا َرُسوَل اللَِّه، َهْل َعَلى النَِّساِء ِمْن ِجَهاٍد؟ َقاَل» :أنها َقاَلْت ومنها حديث عائشَة
 .صحيح بإسناٍد ماجه وابن ،أمحد أخرجه «اْلَحجُّ َواْلُعْمَرُة ،ِفيِه
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ى هللا عليه وسلم-منها قوله " :قال
َّ
في جوابه لجبرائيل ملا سأله عن اإلسالم قال:  -صل

ا رَ مَّ ُُمَ  نْ أَ  اهللُ وَ الَّ َه إِ لَ  إِ اَل  نْ َد أَ هَ ْش تَ  نْ ُم أَ اَل ْس اإْلِ » جَّ َتُ اَة، وَ كَ الزَّ  ِتَ ؤْ تُ َة، وَ اَل يَم الصَّ قِ تُ وُل اهللِ، وَ ُس د 

  "«انَ َض مَ وَم رَ ُص تَ وَء، وَ ُض وُ مَّ الْ ُتتِ ِة، وَ ابَ نَ اجْلَ  نْ َل مِ ِس تَ غْ تَ َر، وَ مِ تَ عْ تَ َت وَ يْ بَ الْ 

من "أي يف السنن  "والدارقطني" ،أي يف الصحيح "أخرجه ابن خزيمة" :ذكر الشيخ أن احلديث

والشاهد منه ، "، وقال الدارقطني: هذا إسناٌد ثابٌت صحيح-رض ي هللا عنه-حديث عمر بن الخطاب 

ذلك عىل وجوب العمرِة  فدلَّ  «رَ مِ تَ عْ تَ َت وَ يْ بَ جَّ الْ َتُ وَ » :-عليه الصالة والسالم-قوله  :يف احلديث

 .اجلواِب بوجوب احلِج يف إذ قرهنا 

"ومنها وهو كذلك، قال:  "هذا إسناٌد ثابٌت صحيٌح" نه قال:أونقل عن اإلمام الدارقطين 

 
َ
:أنها  -ريض اهلل تعاىل عنها- حديث عائشة

ْ
ت

َ
ال
َ
 ِمْن ِجَهاٍد؟ َقاَل: » ق

ِ
َيا َرُسوَل اهللِ، َهْل َعىَل النَِّساء

 .وهو كذلك أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناٍد صحيح" «َعَلْيِهنَّ ِجَهاد  اَل ِقَتاَل فِيِه احْلَج  َواْلُعْمَرةُ 

  ة؟العمر وجوب على احلديث هذا من ستداللاال وجه ما لكن

وجه  ما، «َنَعْم، َعَلْيِهنَّ ِجَهاد  اَل ِقَتاَل فِيِه احْلَج  َواْلُعْمَرةُ : َقاَل » جهاد؟ عليهن هل :قالت

 ؟احلج بك عىل وجوذلالعمرة وك عىل وجوب وكذلك ،ستدالل عىل وجوب العمرةَ اال

 ة وجه الوجوب اإلمام ابن خزيمبنيَّ ، يف الصحيح ة هذا الوجه االمام ابن خزيمبنيَّ  :نقول

ا يف الصحيح، هألن احلديث أخرجه أمحد وابن ماج ه؛صحيح يف رمحه -فقال  وابن خزيمة أيض 
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 كالحج إذ أن  واعلُم ا" :َعِقَب احلديث -اهلل
ٌ
 واجبة

َ
الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بياٌن أن العمرة

"على  ،كذا عليه أن يفعل كذا :يعني جائٍز أن يقال على املرء" إذ غيرُ  ،أنه واجب قوله عليهنَّ  ظاهرُ 

عٌ  أم يف سياق  ،النفل وهل هذا يف سياق التطوع أ ،عليك أن تفعل كذا غير واجٍب" املرء ما هو تطوُّ

 عمرة اإلسالم. :أي ،الوجوب؟ فظهر هذا وجوب العمرة

 املنت:

 :-تعاىل اهلل رمحه-قال 
 

 

  

 

 الشرح:

ا مسألة  يف الباب أو يف الفصل   :عنَون هلاوهي آخر مسائله مُ  ،وهذه أيض 
ُ
 "مسألة: العمرة

  والحجُّ 
َ

   يجباِن ال
َّ

 إال
 
   مرة

 
هلا ال أدري النسخة التي عندكم  ،هكذا مَعنَون   "اإلكثاُر  ولكن ُيَسنُّ  ،واحدة

 فزيدوها. ،فيها هذا العنوان

 احلديث يف -وسلم عليه اهلل صلى–النيب لقول واحدة مرًة إال ِرُمالُع يف والعمرُة احلجُّ جيُب وال
 . «اْلَحجُّ َمرًَّة َفَمْن َزاَد َفُهَو َتَطوٌُّع»: الصحيح

قال:  -عنه اهلل رضي-من احلج والعمرة تطوًعا ملا ثبت يف الصحيحني عن أبي هريرة  اإلكثاُر وُيسنُّ
َواْلَحجُّ اْلَمْبُروُر َلْيَس  ،اْلُعْمَرِة َكفَّاَرٌة ِلَما َبْيَنُهَمااْلُعْمَرُة ِإَلى »: -موسل عليه اهلل صلى- اهلل رسول قال

 .«َلُه َجَزاٌء ِإلَّا اْلَجنَُّة
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 واحدة"" :-رمحه اهلل-قال الشيخ 
 
ال جيب إال  ،رِ مُ أي: يف العُ ، وال يجب الحج والعمرة إال مرة

 .مرة  واحدة يف العمر

ة  َفَمْن َزاَد َفُهَو » صحيح:في الحديث ال -صلى هللا عليه وسلم-لقول النبي " قال: احْلَج  َمرَّ

ع    "«َتَطو 

ج احلديث، حَكم  ،هنا -رمحه اهلل-مل يذكر الشيخ  مع أن العادة فيام مىض أنه يذكر من خرَّ

وهذا احلديث أخرجه ، الصحيح احلديث يف -صىل اهلل عليه وسلم-لقول النبي واختار الصحة 

وهذا ، يعني أصحاب السنن األربعة إال الرتمذي؛ وابن ماجه ،والنسائي ،وأبو داود ،اإلمام أمحد

ا عند احلاكم يف املستدرك ا ،صححه الشيخ هنا ،احلديث أيض  وابن  ،احلاكم :وممن صححه أيض 

اظ كالدارقطني وغريه، وغريهم ،واأللباين ن،امللقِّ  بسبب أن احلديث هو من  ،وتكلم فيه بعض احلُفَّ

فمن أعلَّ  ،ورواية سليامن عن ابن شهاب خاصة ُمتَكلَّم  فيها، كثري عن ابن شهاب سليامن بن :رواية

ية  متكلَّم فيها يف وهي روا ،احلديث إنام أعله أن احلديث من رواية سليامن بن كثري عن ابن شهاب

وا هذه الرواية وقالواوه مَ حُ والذين صحَّ ، ا يرويه عن ابن كثريملضبط سليامن  بأهنا معتربة   :شَّ

ا الذي أخرجه اإلمام مسلم  ، مقبولة يف الصحيح ما يدل  وعىل كٍل فإن يف احلديث الصحيح أيض 

 ما: أقول، العمر يف واحدة مرة   العمرة هي: أو هذه الشعرية الواجبة ،احلج :عىل أن هذه الفريضة

َخَطَبنَا »قال:  أنه -عنه تعاىل اهلل ريض- هريرة أيب حديث من الصحيح يف مسلم اإلمام أخرجه
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وا، َفقاَل  -َصىلَّ اهللُ عليه وسلَّمَ -َرسوُل اهللِ  ، َفُحج  َا النَّاُس قْد َفَرَض اهللُ َعَلْيُكُم احلَجَّ َفقاَل: َأهي 

: َأُكلَّ َعاٍم يا َرسوَل اهللِ؟ َفَسَكَت حتَّى قاهَلَ  ا، َفقاَل َرسوُل اهللَرُجل  : لو -َصىلَّ اهللُ عليه وسلَّمَ - ا َثاَلث 

هي ذلك عىل أنه مرة واحدة  فدلَّ «  قاَل: َذُرويِن ما َتَرْكُتُكمْ َنَعْم َلَوَجَبْت، َومَلا اْسَتَطْعُتْم، ُثمَّ  ُقلُت 

 .رِ مُ واجبة يف العُ ال

ِ  اإلكثارُ  وُيسنُّ " ثم قال الشيخ:
ا ملا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة  والعمرةِ  من الحج  -تطوع 

اَرة  ملَِا َبيْنَُهاَم، َواحْلَج  » :-صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رض ي هللا عنه اْلُعْمَرُة إىَِل اْلُعْمَرِة َكفَّ

وُر َلْيَس َلُه َجَزاء  إاِلَّ اجْلَنَّةُ    "«امْلَرْبُ

ى هذه أن من صححه مَ  :قلُت  ،مما يتعلق بحديث سليامن بن كثري السابق عن ابن شهاب شَّ

بن اوأشار إىل هذا احلافظ  ،عن ابن شهاب ء عىل أن ثمة روايات متقاربة جاءتالرواية وأمضاها بنا

هري  أخرى  طرٌق  وله"بقوله:  -اهلل رمحه-حجر   ."عن الزُّ

ا بحديث أيب هريرة  :أقول ا ال فرض  استدل الشيخ عىل ُسنيِّة اإلكثار من احلج والعمرة تطوع 

ا ،يف الصحيحني ا هو ذكر حديث ا واحد  واحلديث الواحد  ،وإال ففي الباب أحاديث عديدة ،طبع 

اْلُعْمَرُة »قال:  -عليه الصالة والسالم-أن النبي  -عنه اهلل ريض-أيب هريرة حديث  ،غني ويكفييُ 

اَرة  ملَِا َبْينَُهاَم  وُر َلْيَس َلُه َجَزاء  إاِلَّ اجْلَنَّةُ  ،إىَِل اْلُعْمَرِة َكفَّ الرتغيب يف  :فهذا احلديث فيه «َواحْلَج  امْلَرْبُ

 :اإلكثار من هذه الطاعات لينال العبد هذا األجر املرتتب ملن قام هبذه العبادة عىل وجهها الصحيح
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اَرة  ملَِا َبْينَُهاَم »ما بني العمرتني « إىَِل اْلُعْمَرةِ  اْلُعْمَرةُ » وهنا جيب أن نعلم أن الكفارة هنا خمصوصة  «َكفَّ

 .كام جاء ختصيصه يف أحاديث أخرى ،بالصغائر دون الكبائر

وُر َلْيَس َلُه َجَزاء  إاِلَّ اجْلَنَّةُ »   «َواحْلَج  امْلَرْبُ

 ما هو احلج املربور؟

ا هلل :ي أوقعه صاحبه عىل وفق الرشعأي احلج الذ  ا لرسول اهلل  ،خملص   عليه اهلل صىل-متبع 

ا حيج   بحيث هبا جاء التي األمور من ذلك غري إىل، اهلل عند فيام راجي ا، -وسلم ا رشعي ا حج   صحيح 

فيه لفلفة أو فيه خمالفات رشعية فهذا ال  الذي احلج أما، املربور احلج هو هذا ؛لوجوها كل من

ا ا مربور  َحجَّ  َمنْ »: الصحيحني يف كام -وسلم عليه اهلل صىل- ولذا قال النبي، ُيكِسبه أن يكون حج 

ْ ُفْث وَ َيرْ  مْ لَ فَ  هُ َم َوَلدَ َيوْ  َئتِهِ َكَهيْ  وبِهِ ُذنُ  َيفُسْق َرَجَع ِمنْ  مَل  .«ْته ُأم 

كام هي  ،جيب أن نعرف معنى احلج املربور لنوِقع احلج والعبادة عىل وجهها الصحيح اإذ  

 ىفىن نن من زنيف :الصالة نقيم بأن كثرية آيات يف أمرنا -وعال جل-اهلل  ،الصالة

بقرة:  وإقامتها إنام تكون عىل  ،إنام أمرنا بإقامتها ،أن نفعل الصالةب -جل وعال-ما أمرنا اهلل  ،٤٣ال

صىل اهلل عليه -كام قال  «ّلِّ َص  أُ ويِن ُتمُ يْ أَ  رَ اَم ل وا كَ َص » :وجهها الرشعي الذي جاءت به السنة النبوية

احلج الرشعي عىل وجهه الرشعي جيب أن  -كام قلت-أن يتمثل باحلج املربور  أرادومن ، -وسلم
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ا حديث جابر الطويل لَِتْأُخُذوا َعنِّي »: -عليه الصالة والسالم- وفيه قوله ،يستحرض أيض 

 .«اِسَكُكمْ نَ مَ 

  املنت:

 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممن املظاِل روِجي واخُلمن املعاِص وبِةالتَّ يف وجوِب :فصٌل

 :ب لهحِّسُتاالعمرة  احلج أوإىل لى السفر عإذا عزم املسلم 
 .نواهيه اجتنابره ووامفعل أ :وهي ؛-عز وجل-أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى اهلل 

 .شهد على ذلكوُي ،ينوينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدَّ

 مل خل حليف :-تعاىل-لقوله  ؛وجيب عليه املبادرة إىل التوبة النصوح من مجيع الذنوب
نور:  ىفممجن خم حم جم هل  ، ٣١ال

 :وحقيقة التوبة
  ،اإلقالع من الذنوب وتركها
  ،والندم على ما مضى منها

 ،والعزمية على عدم العود فيها

ا َمِل ؛منها قبل سفره للهأو حت ،لناس مظامل من نفس أو مال أو عرض ردها إليهملوإن كان عنده 
ِمْن ِعْرِضِه َأْو َشْيٍء َفْلَيَتَحلَّْلُه  َمْظَلَمٌة ِلَأِخيِه َمْن َكاَنْت َلُه»: اَلَق ُهنََّأ -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم - ُهْنَع حََّص

َوِإْن َلْم  ،ِإْن َكاَن َلُه َعَمٌل َصاِلٌح ُأِخَذ ِمْنُه ِبَقْدِر َمْظَلَمِتِه ،ِمْنُه اْلَيْوَم َقْبَل َأْن َلا َيُكوَن ِديَناٌر َوَلا ِدْرَهٌم
  .» َعَلْيِهَتُكْن َلُه َحَسَناٌت ُأِخَذ ِمْن َسيَِّئاِت َصاِحِبِه َفُحِمَل 
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 الشَّرح:

في  :فصٌل " :وهو ثاين فصول الكتاب ؛نتقل إىل فصل آخرا -رمحه اهلل-هنا دخل الشيخ 

  وجوِب 
َّ
 من املعاص ِ  وبِة الت

ُ
الحج أو العمرة إلى لى السفر عإذا عزم املسلم : ممن املظالِ  روِج ي والخ

 ا
ُ
ِ ست

 "نواهيه اجتنابره و مفعل أوا :وهي -عز وجل-أن يوص ي أهله وأصحابه بتقوى هللا : ب لهح 

-وهي طاعة وقربة يتقرب هبا إىل اهلل  ،الشعرية العظيمةا كان العبد الراغب يف أداء هذه ملَّ 

 ،لة من األمورستحب له يف حقه مُج فيُ  ،يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمهلهبا ثوابه  ويرج -جل وعال

 ،رماأل ذلك أن تقوى اهلل هي مالكُ إذ  "-وعز جل-أن يوص ي أهله وأصحابه بتقوى هللا " :ومن ذلك

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىيف :وهي وصية اهلل لألولني واآلخرين

اء:  ىفمئ خئ نس -ألنه  هرضتستح أن جيب وهذا ،كثرية -جل وعال-واآليات يف األمر بتقواه  ،١٣١ال

إذا ما أردت أن  ،الطاعة بمعصية ئوال ينبغي لك أن تبتد ،م عىل طاعةدِ قْ أنت مُ  -بارك اهلل فيك

جل -تقيت اهلل ا ،رددت املظامل ،فيفخقدم عليها وأنت نظيف اإليها وم عىل الطاعة فتقدم دِ قْ تُ 

 "أن يوص ي أهله وأصحابه بتقوى هللا"وهلذا قال:  ،ختلصت من العوالق ،أديت الواجبات -وعال

 ويص غريه بتقوى اهلل وهو بعيد عن التقوىال أن يُ  ،ل بالتقوىوجيب هو أن يتمثَّ  ،يوصيهم

 َعِليُل َوالطَِّبيُب النَّاَس ُيَداِوي َطِبيٌب *** ِبالتَُّقى النَّاَس َيْأُمُر َتِقيٍّ َغْيُر

  ،ال يصح هذا
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ملعنى التقوى  -رمحه اهلل-لشيخ هذا بيان من ا نواهيه" اجتناب"فعل أوامره و  ؟ما هي التقوى

 ،جتنبت النواهي فأنت من املتقنياإذا قمت باألوامر و ،النواهي اجتنابفعل األوامر و :ختصاراب

النواهي، يسرية هذه  اجتنابفعل األوامر و :وكام رأيتم يف بيان الشيخ هي مجلة ،هي كلمة واحدة

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ يفٱ، «ُدْقَك ْص ُدِق اهللَ يَ ْص ْن تَ إِ » ،ها اهلل لهاجلملة عىل من يرس

توبة:  ىف رب يئ واألعامل  ،واألقوال ،يف األفعال -جل وعز-ولذا جيب أن نتقي اهلل  ، ١١٩ال

 .مجيعا

  شهد على ذلك"ويُ  ،ينما له وما عليه من الدَّ  "وينبغي له أن يكتَب قال: 

 ؛ ألنللناس أن تكتب إذا كان لك أو عليك يشء  هذا من تقيق التقوى،  ،وهذا من التقوى

فهنا  ،وهنا جيب أداء األمانات واحلقوق إىل أهلها ،يرجع أو ال يرجعإذا سافر أنه املرء قد ال يدري 

 ،يعطون الناس حقوقهم ،نفذون ما فيهاقرأ الناس وصيتك فيُ بحيث أنك كتبت فجاء يَ  ،الذمة تربأُ 

 -أي تلك احلقوق-ى قالناس ويستوفوهنا ألهنا ستب عندلك من حقوق  يسرتجعوا ماأن  واوحياول

 .من املرياث الذي جيب توزيعه عىل أصحابه

 شهد على ذلك""ويُ 

 نيالصحيحيف وقد جاءت السنة  ،عظيم وال خيفى عليكم أهيا اإلخوة أن أمر الوصية أمر  

ا توحي وتدل وتويص باال وآيات   ،بإثبات ذلك  جفيف :وتتوعد من بدهلا ،هتامم بالوصيةكثرية أيض 
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بقرة:  ىفلك خك حك جك مق حق مف خف حف  ،للرشعِ  ها إذا مل تكن خمالفة  ال جيوز تبديلُ  ،١٨١ال

بل  ،آخر أو إىل أي مكانٍ  أو إىل عمرةٍ  سافر إىل حٍج سواء  كنت تُ  ،وهنا جيب املبادرة إىل ذلك وكتبه

ُمْسلٍِم ا َحق  اْمِرٍئ مَ »: -صىل اهلل عليه وسلم-ام قال ك ،السنة أن املرء ال يبيت إال وقد كتب وصيته

جيب عىل  اإذ   ،الصحيحنييف واحلديث  «َوِصيَُّتُه َمْكُتوَبة  ِعنَْدهُ الَّ وَ ء  ُيويِص فِيِه، َيبِيُت َلْيَلَتنْيِ إِ يَشْ  هُ لَ 

 .هذا يف حقه إذا ما كان عىل وجه سفرٍ  ويتأكدُ  ،املرء أن يفعل

 إلى التوبِة النصوح من جميع الذنوب"قال: 
ُ
ها صغريِ  ،هاها وجليلِ دقيقِ  "ويجُب عليه املبادرة

نور:  ىفممجن خم حم جم هل مل خل حليف :هاوكبريِ   ىل مل خليف ، ٣١ال

تحريم:  ىفمم خم حم جم يل  ،التي أمر اهلل هباهي هذه التوبة  ؛جيب أن تتوب التوبة النصوح ،٨ال

ا كنتم من  ىفمم خميف :بمن فعل ذلك ؛وعلق الفالح بأصحاهبا فإذا تبتم توبة نصوح 

 .املفلحني

  ؟ما هي حقيقتها

ها"
ُ
 "اإلقالع من الذنوِب وترك

نعوذ  ،الذنب هيلك ،ألن هذا هيلكه ؛واهلروب من الذنب ،والبعد ،واإلقالع ،الكف :يعني

 .باهلل

 على ما مض ى منها" "والندمُ  :قال
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صىل اهلل عليه -ألن النبي  ؛ويندم عىل ما فعلقلع يُ  ،قرتفه اإلنسان من ذنوب وآثاماعىل  :أي

 ،لكن انتبه «النََّدُم َتْوَبة  »: وأمحد وغريه، وهو حسن هكام أخرج ذلك ابن ماجيقول  -وسلم واله

  ،ال ،بعض الناس يظن أن التوبة ُمصورة يف الندم خاصة

الكف  ،من أعظم أركاهنا: الندم عىل ما اقرتف العبد من املعايص، ال هو الركن الوحيد

إىل رك فيك وحيفزك شعورك بالندم هذا حُي  ،يندم ،ن الذنوب، والندم عىل ما اقرتفه العبدمقالع واإل

 ""العزيمة على عدم العودعد، واحلرص عىل عدم العود، وهذا األمر الثالث: أي والبُ  ،إلقالعا

ك شياطني جتر   ،اهد نفسك عىل أن ال تقرتف، كأنك يف رصاع وجهاد وقتال بينك وبني الشهواتجُت 

 زي ري ٰى يفٱ: ك إىل احلق النفس اللوامة، فأنت يف جدالأو شياطني اجلن، وجتر   اإلنس

بوت:  ىف ني مي نك ع  ،اي اهلل من نفسك صدق ا وخري  لكن أرِ  ،سيهديك -جل وعال-فاهلل ، ٦٩ال

التوبة، وليس كما قال؛  دن الندم يكفي في حإ "اغتر من قال :-رمحة اهلل-وهلذا قال احلافظ ابن حجر 

ا باالتفاق"   ألنه لو ندم ولم يقلع، وعزم على العودة لم يكن تائب 

زالت باقية البل عندك عزيمة يف نفسك  ،قلع من الذنبأنك ندمت ومل تُ  :يعني ؟!ما الفائدة

 جم يل ىل مل خليف: ألن اهلل قالرس لك الفعل لفعلت فهذه ليست توبة باالتفاق؛ أنه لو يُ 

 -ريض اهلل تعاىل عنه-ولذا قال ابن مسعود  ،التوبة النصوح هي هذه حقيقتهاو ىفمم خم حم

  .العود" عدم على العزم النصوح "التوبة كام عند أيب شيبه يف قوله:
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وهذا  ا،يف تلك املعايص، ومقارفته :أي العودة فيها""العزيمة على عدم  :وهلذا الشرط الثالث

ا إنام يتأت ا، وال ينبغي أن يغيب عنكم قوله  ىثق متام  ا صحيح  صىل اهلل عليه -إذا ما ندمت ندم 

ُهْم اهللُ»: كام يف الصحيحني -وسلم ِه َيْوَم اَل ظِلَّ إاِلَّ ظِل هُ  َسْبَعة  ُيظِل   اهللَ  َوَرُجل  َذَكرَ » :ومنهم «يِف ظِلِّ

ا إىل لقائه؛  -جل وعز-ه ذكرُ يَ  «َفَفاَضْت َعْينَاهُ  َخالِي ا فيندم، ويرغب فيام عند اهلل، ويتحرق شوق 

قد استوعب  حٍي  عىل قلٍب  حارة تدل   موع هي دموع  عاقب، فهذه الد  ال يُ لئراغب ا راهب ا فيام اقرتف؛ 

 :غوائهاوسارع إىل التوبة، واخلالص، والفكاك من الشيطان وظم من عىص، فأقبل ظم اجلرم، وعِ عِ 

 .١١٥طه:  ىفٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جييف

 "وإن كان عنَد  قال الشرط الرابع:
َّ
 " أو ماٍل  من نفٍس  لُم امظ اِس ه للن

أو نحو ذلك، أو  أخذ ماهلم بغري وجه حٍق  ،إن استدان منهم ،عنده مظامل مالناس هل :يعين

 ُمرمةٍ  وقع يف عرضهم من غيبةٍ 
ٍ
كل  ،يقول الشيخ ""أو عرٍض  ،ونحو ذلك جارٍح  بكالمٍ  ، أو اعتداء

 يمكن الرد من املال أو نحو ذلك،  ما ردَّ  ها إليهم""ردَّ هذه املظامل 
َّ
 "أو تحل
َ
نفسه أو بفيام يتعلق  هم"ل

 ،حٍل وأن يساُمه، وهذا من التوبة ومن رشوطهاجيعله يف أن وحُيِلَّه يطلب منه أن  ؛عرضه، يتحلل

  .والفعل هلذا دليل عىل أنك أوقعت التوبة عىل احلقيقة

  :قال
َّ
 "أو تحل
َ
 "هِ سفرِ  هم منها قبَل ل

 سافر؟ُتس كنهل معنى هذا أن هذه األمور ال تفعلها إذا مل ت
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كالم الشيخ أنه حيرص قيام العبد بالتوبة إذا ما أراد السفر، حتى  ؛فهم من هذا الكالم، ال يُ ال

اَم إِ » :أنت يف حياتك الدنيا مسافر ،لو مل ترد السفر نْ ا وَ نَ  أَ نَّ  اَح مَّ رَ ٍة، ثُ رَ جَ َت َش َظلَّ َتْ تَ ٍب اْس اكِ رَ ا كَ يَ الد 

إنام يتأكد  ،كان سارع سواء  الناس عىل سفر، وهلذا جيب عىل العبد أن يُ  ،كام يف الصحيح «اهَ َركَ تَ وَ 

 هذا يف حق من أراد أن يسافر.

 عَ  حَّ ا َص مِلَ " :قال الشيخ
ْ
َم  - هُ ن

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
اَل: -َصل

َ
ُه ق

َّ
ن
َ
ِمْن  َمْظَلَمة  أِلَِخيهِ  َمْن َكاَنْت َلهُ » أ

 
ٍ
ء ْلُه ِمنُْه اْلَيْومَ ِعْرِضِه َأْو يَشْ إِْن َكاَن َلُه َعَمل  َصالِح  ُأِخَذ  ،َقْبَل َأْن اَل َيُكوَن ِدينَار  َواَل ِدْرَهم   ،َفْلَيَتَحلَّ

  "» َعَلْيهِ َوإِْن مَلْ َتُكْن َلُه َحَسنَات  ُأِخَذ ِمْن َسيَِّئاِت َصاِحبِِه َفُحِمَل  ،ِمنُْه بَِقْدِر َمْظَلَمتِهِ 

تدفع له، إذا أخذت جتمع  ما :ثمة إال احلسنات والسيئات، يف الدنيا ممكنيا أخي ليس 

 ،أنا وقعت فيك بغري حٍق  ،اهلل وأتوب إليه استغفرقل له:  ؛تلل منه تكلمت فيه بغري وجه حٍق 

كام  ،ولكن برشط أنك تتربأ من هذا ،أجعلك :أرجوك أن جتعلني يف حل، فإذا قال لك ،اهلل استغفر

كلم يف تتأما إن مل  ،منه يف مأل اهلل استغفرمن هذا و أا كنت قد تكلمت يف مأل فتربإذ ،تكلمت مني

أنا أخطأت ترى مأل فيام بينك وبني نفسك أو بينك وبني شخص من الناس، فارجع إليه، وقل له: 

عة، تزيدك هذه األفعال إال رف فهذه يف الدنيا خري، بل ال ،ذلك له نُت وبيَّ  ،اهلل استغفريف حق فالن و

 .يف التوبة ا عند اهلل، وأنك صادق  تزيدك هذه األعامل إال صدق   وال
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جيب أن نعلم أن هذا الذي ذكره الشيخ مجلة من الرشوط التي جيب  -خوةاإل اأهي-كذلك 

 لكن جيب أن تعرف أنك اقرتفت ذنب ا حتى تندم عليه. ،أن تتوفر

كنت جتهل أنك وقعت  ذاإ أما ،أن تعرف الذنب حتى تتوب منه جيُب  -قلتكام -ا هنا أيض  

رفت، وتب مما مل امن هذا الذنب الذي ق -جل وعال-كيف تتوب؟ لكن تب إىل اهلل ، يف الذنب

عليه الصالة -النبي  ؛ ألنمما علمته ومما مل تعلمه -عز وجل-، تب إىل اهلل هرفتاتعرف أنك ق

َف بَِذْنٍب  َفإِنَّ اْلَعْبدَ »: ليقو -والسالم  .يف الصحيح جه مسلم  وخرَّ  «ُثمَّ َتاَب َتاَب اهللُ َعَلْيهِ  إَِذا اْعرَتَ

قال  ، كامأن تكون قبل طلوع الشمس من مغرهبا :كذلك جيب أن تعلم أن من رشوط التوبة

ْمُس » :-عليه الصالة والسالم-  .«اهللُ َعَلْيهِ  َتاَب  َمْغِرهِبَا ِمنْ  َمْن َتاَب َقْبَل َأْن َتْطُلَع الشَّ

فإذا كان كذلك ال ينفع،  ،كذلك من رشوطها: أن تتوب قبل أن تغرغر، يعني قبل أن تترض

َما مَلْ  إِنَّ اهللَ َيْقَبُل َتْوَبَة اْلَعْبدِ » :كام أخرج ذلك الرتمذي يف جامعه ،التوبة يف حني االحتضار :أي

 .«ُيَغْرِغرْ 
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 املنت:

 :-رمحه اهلل تعاىل-قال 

 

 

 

عتٍمٍر" :باسم هي عندنا عنوان   ،نقف عند هذه املسألة      
ُ
ِ وامل

 ."مسألة: الكسُب الطيُب للحاج 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أنه قال: -صلى اهلل عليه وسلم-عنه  ملا صحَّ :حالٍل من ماٍل طيبًة نفقًة ِهِتمَروُع هجَِّحِل وينبغي أن ينتخَب 
 .«إلََّا َطيًِّبا َيْقَبُل ال َطيٌِّباللََّه  إنَّ»

 قال -رضي اهلل عنه- وروى الطرباني عن أبي هريرة
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 األسئلة:

 السؤال:

 مأجورين؟  ،-حفظه اهلل-احلج وأنا ال أملك نفقته إال من والدي  هل جيب عليَّ :قال السائل

 اجلواب:

ج هبا فأخذت حُ لكن إن أعطاك والدك النفقة لتَ  ،إذا مل تكن متلك النفقة فأنت غري مستطيع

 ،داء هذا الفرضه ملكك هذا املال ووهبك إياه أل؛ ألنفلك أن تج ،حرج يف ذلك ال ،ال حرج منها

الوالد الذي أعانك ؛ أي: وله أجره ،ستطيعفأنت يف هذه احلال مُ  ،توفرت مجيع الرشوط فأنت إذا ما

 العظيم.له األجر 

 

 السؤال:

أنه ركن لكن ال يكفي  :أي، «اْلَحجُّ َعَرَفُة» :ديثكح «النََّدُم َتْوَبٌة»ث: هل يقال إن حدي :قال
 ؟إلمتام

 اجلواب:
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ولكنه جيب أن تكون معه قبله وبعده ومعه  ،أن الندم وحده ال يكفي :قلنا ،هذا الذي ذكرنا

 التوبة. :أعني ،الصحيح هادائك هلذه العبادة عىل وجهأحتى يدل ذلك عىل  ،تصحبه أمور  

 

 السؤال: 

 احلج؟على  واآلن قادٌم ،ماهي النصيحة ملن ابتلي بالسهر على النت :قال

 اجلواب: 

  :عىل كل حال، يعني كأنه وصية ،هذا كاتب مهم يا أخي جدا

 :يف الصحيح عند البخاري يف كتاب الرقاق -وسلم والهصىل اهلل عليه -يقول النبي 

ةُ  َكثرِي  ِمَن اِن َمْغُبون  فِيِهاَم نِْعَمتَ » حَّ ، مغبون   :الناس عىل قسمني ،مغبون   «اغُ َفرَ الْ وَ  ،النَّاِس: الصِّ

اهلل فهو مغبون  داستغل الصحة والفراغ يف غري مرا ثم ،زق الصحة والفراغفالذي رُ  ،ومغبوط  

تغابن:  ىفخك حك جك حقمق مف خف حفيف   .يه حرسة وندامةفف، ٩ال

فاستغل ذلك يف طاعة  وفراغٍ  عليه بصحةٍ الذي أنعم اهلل  وه بالطاء، املغبوط :والقسم الثاني

 قربه من اهلليغبطه الناس الستغالله الصحة والفراغ يف ما يُ  ،افصار مغبوط   ،اهلل

 َقْد َغرَُّه ُطوُل اْلَأَمِل *** اْشَتَغْل َيا َمْن ِبُدْنَياُه
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 ُصْنُدوُق اْلَعَمِل واْلَقْبُر *** اْلَمْوُت َيْأِتي َبْغَتًةَو

لمرء عىل نفسه لفاجتهد ف ،اآلن حياة عمل بال حساب وغدا حساب بال عمل ما يف هذا هو 

يامة:  ىفخك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ يفٱ :-جل وعال-يقول اهلل ، جيب أن يكون بصرية الق

١٥ - ١٤. 

 ،جيب أن تبتعد ،وفتنة -والعياذ باهلل- رٍش بالُء  ،ابتّل به :هذا بالء كام يف السؤال، بتىلاأما من 

وأضاعوا  ،أضاعوا أوقاتكم ،شغلوكم شغلهم اهللأقول:  ،هذا االنرتنت الذي شغل الناس ما

هذا البالء حتى كثري من الناس ال يستفيد منه الفائدة  ،وأضاعوا أدمغة الطالب والناس ،أعصابكم

جيب أن يدرك املنافع  واإلنسان العاقل ،ال تعنيه وال تفيده بل ترضه إنام يبحث يف أمورٍ  ،املرجوة

 ،وإذا كان ينفعني اآلن أخذت ،يشء ينفعني آخذ منه بقدر حاجتي، بتعد عنهايشء يرضين  ،واملضار

"ليس العاقل الذي يعرف الخير من  :-رمحه اهلل-يينة كام قال سفيان بن عُ ؟! ال ينفعني اآلن ملاذا آخذ

 ، هكذا كانت الناس فاجتنبه"الشر، ولكن العاقل من عرف الخير فاتبعه وعرف الشر 

َعِن  -لَّمَ َس وَ  هِ يْ لَ َصىلَّ اهللُ عَ -وَل اهللِ اَن النَّاُس َيْسَأُلوَن َرُس كَ » :-ريض اهلل عنه-قال حذيفة 

، وَ اخْلَ  ِّ خَمَاَفَة َأْن ُيْدِرَكنِيرْيِ ممن  ايف أن الرش قد أدرك كثري   ظاهر   وهذا أمر   «ُكنُْت َأْسَأُلُه َعِن الرشَّ

 :السهر عىل االنرتنت ، أيمن باليا يف هذا الباب :أقول، يف هذا من بالء يا أخي أقل ما ،اختلف

ا عندما جيلس سهران طوال الليل سينام عن صالة ثق متام  ، للفرائض وإضاعة   ،مضيعة األوقات
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من اآليات ممكن ينام عن صالة  قرأ قليال   وإن ،وإن قام صىل الفجر ما يستطيع أن يقرأ ورده ،الفجر

 . الضحى وصالة الظهر وغري ذلك

 .وأن ينجينا وإياكم من الرش وأهله إنه جواد كريم ،نسأل اهلل السالمة والعافية

 

 .وصحبه وسلم الهووصىل اهلل عىل رسول اهلل 

زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابطولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى   

www.miraath.net 
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