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تحفيز أهل الذكر ببيان
فضيلة العشر
ألبي محمد عبدالحميد بن يحيى الزعكري
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني محد ًا كثري ًا طيب ًا مبارك ًا فيه كام حيب ربنا ويرىض وأشهد
أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله صىل اهلل
عليه وسلم تسلي ًام كثري ًا
( َيا َأ ه َُّيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َح َّق ُت َقاتِ ِه َوال ََتُو ُت َّن إِ َّال َو َأ ْنت ُْم ُم ْسلِ ُمو َن)
سو ِ
ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمن َْها َز ْو َج َها
َّاس ا َّت ُقوا َر َّبك ُُم ا َّلذي َخ َل َقك ُْم م ْن َن ْف ٍ َ
( َيا َأ ه َُّيا الن ُ
َو َب َّث ِمنْ ُه َام ِر َجاالً كَثِري ًا َونِ َسا ًء َوا َّت ُقوا اهللََّ ا َّل ِذي ت ََسا َء ُلو َن بِ ِه َو ْاْلَ ْر َحا َم إِ َّن اهللََّ
ك َ
َان َع َل ْيك ُْم َر ِقيبا)
( َيا َأ ه َُّيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َو ُقو ُلوا َق ْوالً َس ِديد ًاُ ،ي ْصلِ ْح َلك ُْم َأ ْع َام َلك ُْم َو َي ْغ ِف ْر
َلك ُْم ُذنُو َبك ُْم َو َم ْن ُيطِ ِع اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َف َاز َف ْوز ًا َعظِي ًام}
أما بعد :
فإن خري احلديث كتاب اهلل وخري اهلدى هدى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ورش اْلمور حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار
وإن ما توعدون ٍ
آلت وما أنتم بمعجزين
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عباد اهلل جاء يف الصحيحني من حديث ايب هريرة ريض اهلل عنه وهو عند مسلم
من حديث عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه أن جيريل أت النب صىل له عليه
وسلم فقال ":يا حممد أخيرين عن اإلسالم " ،فقال له  ( :اإلسالم أن تشهد
أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل  ،وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة  ،وتصوم
رمضان  ،وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال )
وأخرج الشيخان عن ابن عمر ريض اهلل عنه قال  :سمعت رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم يقول ( :بن اإلسالم عىل مخس  :شهادة أن ال إله إال اهلل  ،وأن
حممدا رسول اهلل  ،وإقام الصالة  ،وإيتاء الزكاة  ،وحج البيت ،وصوم رمضان)
ويف حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه قال خطبنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
فقال( :أُّيا الناس قد فرض اهلل عليكم احلج فحجوا فقال رجل _وهو اْلقرع
بن حابس_ أكل عام يا رسول اهلل فسكت حت قاهلا ثالثا فقال رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت وملا استطعتم ثم قال ذروين ما تركتكم
فإنام هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم عىل أنبيائهم فإذا أمرتكم
بيشء فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن يشء فدعوه) .وجاء عن ابن عباس
وغريه بنحوه .
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ِ
وقد قال اهلل عز وجل قبل ذلك{ وهللَِّ َع َىل الن ِ ِ
اع إِ َل ْي ِه
استَ َط َ
َ
َّاس ح هج ا ْل َبيْت َم ِن ْ
ني } وقال اهلل عز وجل{ َو َأ َِتهوا ْ
احلَ َّج
َسبِ ًيال ۚ َو َمن َك َف َر َفإِ َّن اهللََّ َغن ِ ٌّ َع ِن ا ْل َعاملَ ِ َ
الص َفا َواملَْ ْر َو َة ِمن َش َعائِ ِر اهللَِّ ۚ َف َم ْن َح َّج
َوا ْل ُع ْم َر َة هللَِّ}وقال اهلل عز وجل { ۞ إِ َّن َّ
ف ِِبِ َام ۚ َو َمن َت َط َّو َع َخ ْ ًريا َفإِ َّن اهللََّ َشاكِر
َاح َع َليْ ِه َأن َي َّط َّو َ
ا ْل َبيْ َت َأ ِو ا ْعت ََم َر َف َال ُجن َ
َعلِيم }.
وقال اهلل عز وجل خمير ًا عن ابراهيم ودعوته عليه السالم للناس إىل حج بيت
ُوك ِرج ًاال و َع َىل ك ُِّل َض ِ
اهلل احلرام { َو َأ ِّذن ِيف الن ِ
ني ِمن ك ُِّل
ام ٍر َي ْأتِ َ
َّاس بِ ْ َ
احل ِّج َي ْأت َ َ َ ٰ
َف ٍّج َع ِم ٍيق }إىل غري ذلك من اْلدلة يف فريضة اهلل عز وجل عىل عباده ويف
الصحيح من حديث ابن عباس ريض اهلل عنه قال ( :كان الفضل رديف النب
صىل اهلل عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر
إليه فجعل النب صىل اهلل عليه وسلم يرصف وجه الفضل إىل الشق اآلخر
فقالت إن فريضة اهلل أدركت أيب شيخا كبريا ال يثبت عىل الراحلة أفأحج عنه
قال نعم وذلك يف حجة الوداع)
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ويف حديث أيب رزين العقييل ريض اهلل عنه عند أيب داود وغريه أنه أت النب -
صىل اهلل عليه وسلم  -فقال  :يا رسول اهلل إن أيب شيخ كبري  ،ال يستطيع احلج
وال العمرة  ،وال الظعن قال  :حج عن أبيك واعتمر .
وهذه الفريضة العظيمة واملشهد الكبري فيها منافع للناس كام قال اهلل عز وجل
{ ِّل َي ْش َهدُ وا َمنَافِ َع َهل ُ ْم} ففيه منافع دينية وفيه منافع دنيوية ومنافعه الدينية أعظم
وأجل فمن ذلك:
ُ
رسول اهلل -
ما يف الصحيحني من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه قالُ :س ِئل
أي العمل أ ْف َضل ؟ قال  :إيامن باهلل ورسوله  ،قيل :
صىل اهلل عليه وسلم «: -ه
ثم ماذا ؟ قال  :اجلها ُد يف سبيل اهلل  ،قيل :ثم ماذا ؟ قالَ :ح ّج ميرور ».
يف الصحيحني من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النب صىل اهلل عليه
وسلم(:العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهام ،واحلج امليرور ليس له جزاء إال
اجلنة).
واحلج من أسباب مغفرة الذنوب وسرت العيوب وما منا إال وهلو من الذنوب ما
تعجز عن محلها حامالت االثقال إال ما رحم ريب سبحانه وتعاىل ويف حديث
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أيب هريرة يف الصحيح َ (:ق َال َر ُس ُ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َليْ ِه َو َس َّل َم َ ( :م ْن َح َّج َف َل ْم
َي ْر ُف ْث َو ََل ْ َي ْف ُس ْق َر َج َع ك ََام َو َلدَ ْت ُه ُأ هم ُه ) ) كيوم ولدته أمه :كيوم خرج من بطن
أمه طف ً
ال صغري ًا َل يتحمل بأوزار وال ذنوب وال معايص وال غيبة وال نميمة
وال كذب وال غري ذلك من أنواع الذنوب واملعايص واحلج والعمرة .وفيهام
من املنافع ما يذهب الذنوب والفقر كام يذهب النار خبث احلديد وخبث
الفضة فتخرج فضة صافية وذهب ًا صافي ًا قال صىل اهلل عليه وسلم ( :تابعوا بني
احلج والعمرة ،فإهنام ينفيان الفقر والذنوب ،كام ينف الكري خبث احلديد
وخبث الفضة) .
واملتابعة تقتيض املداومة من العبد عىل العمل الصالح ما استطاع إىل ذلك سبيال
ومن ذلك أن احلاج واملعتمر وافد عىل اهلل والوافد عىل اهلل عز وجل كم له من
اْلجور كم له من الكرامات فقد صح كام يف حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه
ول َ :ق َال َر ُس ُ
َي ُق ُ
هلل َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َ " :و ْفدُ اهللَِّ َع َّز َو َج َّل َث َال َثة :
ول ا َِّ
ا ْل َغ ِ
اجَ ،واملُْ ْعت َِم ُر " .أخرجه النسائ .
احل ه
ازيَ ،و ْ َ
واهلل هو الكريم الغفور املنان سبحانه وتعاىل ذو الفضل واجلود واإلحسان
واحلج امليرور ُّيدم ما قبله فف صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص
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ريض اهلل عنه حني بايع النب صىل اهلل عليه وسلم عىل اهلجرة ثم أراد أن
يشرتط فقال يا رسول اهلل  :ابسط يمينك فألبايعك  ،فبسط يمينه  ،فقبضت
يدي  ،فقال  " :ما لك يا عمرو ؟ " قلت  :أردت أن أشرتط  ،فقال  :تشرتط
ماذا ؟ قلت :أن يغفر يل ،قال  " :أما علمت يا عمرو أن اإلسالم ُّيدم ما كان
قبله  ،وأن اهلجرة هتدم ما كان قبلها  ،وأن احلج ُّيدم ما كان قبله ؟"
أنظروا إىل هذه الفضائل يا عباد اهلل الذي جعلها اهلل عز وجل من املنافع الذي
يناهلا املؤمن إذا حج إىل بيت اهلل احلرام.
وهذه فريضة عظيمة وشعرية جليلة وقد حج النب صىل اهلل عليه وسلم يف سنة
عرش بعد أن ُطهرت الكعبة من اْلصنام واالوثان وحصلت اليراءة الت جاء
ِبا أبوبكر ريض اهلل عنه وعيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه وتالها عيل عىل
الناس أن ال حيج بعد العام مرشك وأن ال يطوف يف البيت عريان فحج النب
صىل اهلل عليه وسلم وحج الناس معه وكانوا قريبا أو أكثر من مئة ألف وهو
القائل خذو عن مناسككم.
وفضائل احلج كثرية وعظيمة وجليلة وهو من اجلهاد كام يف البخاري عن
عائشة أم املؤمنني ريض اهلل عنها قالت قلت يا رسول اهلل أال نغزو ونجاهد
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معكم فقال لكن أحسن اجلهاد وأمجله احلج حج ميرور فقالت عائشة فال أدع
احلج بعد إذ سمعت هذا من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
فاحلج والعمرة جهاد ْلن اإلنسان حيتاج إىل فعل النسك الذي رشعه رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم وقال :خذوا عن مناسككم .فيحرم من امليقات ثم
يلب بعد اإلهالل ويستمر بالذكر والدعاء ثم يطوف ويسع بني الصفا واملروة
ثم حيلق بعد العمرة ويف احلج زيادة عىل ذلك الذهاب إىل من وإىل عرفات
واملبيت بمزدلفة واملبيت بمن ثالث ليال ورم اجلامر وغري ذلك من اْلعامل
واحللق والتقصري والذبح ولذلك كان من أفضل اْليام عند اهلل يوم النحر ثم
يوم القر وقبله يوم عرفة هذه اْليام الفضيلة يف السنة فقد صح عن النب صىل
اهلل عليه وسلم انه قال( :أعظم اْليام عند اهلل يوم النحر ،ثم يوم القر) رواه
أمحد وأبو داود واحلاكم عن عبد اهلل بن قرط وهو يف الصحيح املسند ،ويوم
القر هو اليوم الثاين وكان فضل هذه اْليام ملا يتقرب به العباد إىل اهلل عز وجل
من الذكر والدعاء والتكبري والذبح(إراقة الدماء) هلل عز وجل تقرب ًا وتعبد ًا وقد
كان من دعاء النب صىل اهلل عليه وسلم " َل َّب ْي َك َح ًّجا َح ًّقا َ ،ت َع هبدً ا َو ِر ًّقا " كام
جاء َع ْن َأن ِ
َس ْب ِن َمال ِ ٍك ريض اهلل عنه.
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فيتقرب إىل اهلل ويتعبد هلل بأنواع العبادات املالية والبدنية والقلبية والقولية
والفعلية فف احلج جتتمع مجيع أنواع العبادات .
الصدِّ ِيق َ ،أ َّن النَّبِ َّ َص َّىل اهللَُّ َع َليْ ِه َو َس َّل َم ُسئِ َل َ :أ هي ْ
احلَ ِّج َأ ْف َض ُل ؟
و َع ْن َأ ِيب َبك ٍْر ِّ
َق َال  " :ا ْل َع هج َ ،والثَّ هج" أخرجه الرتمذي.
والعج هو رفع الصوت باإلهالل والتكبري والتلبية ويدخل فيه الدعاء والذكر.
والثج هو ذبح اْلضاح والنسك واهلدي وغري ذلك من أنواع القربات إىل اهلل
عز وجل فنحن يف أشهر عظيمة أشهر احلج شوال وذو القعدة وذو احلجة
وقيل عرش ذي احلجة وقيل ثالثة عرش من ذي احلجة وقيل تسع من ذي احلجة
قال تعاىلَ { :ف َمن َف َر َض فِ ِ
وق َو َال ِجدَ َال ِيف ْ
يه َّن ْ
احلَ َّج َف َال َر َف َث َو َال ُف ُس َ
احلَ ِّج
}فاإلنسان عليه أن يبادر إىل طاعة اهلل ما استطاع إىل ذلك سبيال ويؤدي
النسك الذي افرتضه اهلل عليه إن َل يكن قد حج وإن كان قد حج يكثر من
احلج ملا فيه من اليركات فقد كان السلف يكثرون من احلج والعمرة ومع ذلك
يمشون عىل اْلقدام وربام مشوا عىل اجلامل أو عىل غري ذلك من أنواع الدواب
وقد هيئ اهلل عز وجل لنا يف هذا الزمن ما يسهل معه أداء املناسك.
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وحيصل أيض ًا يف احلج من املنافع يف الطواف ف َع ْن عبد اهلل ْبن ُع َم َر ريض اهلل
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
عنهام قال َ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ف ِ َِب َذا
ول َ ( :م ْن َطا َ
ا ْلبي ِ
ت ُأ ْس ُبو ًعا ( أي سبعة أشواط ) َف َأ ْح َصا ُه كَا َن ك َِعت ِْق َر َق َب ٍة  ،ال َي َض ُع َقدَ ًما َوال
َْ
ِ
َب َل ُه ِ َِبا َح َسنَ ًة )  .صححه اْللباين يف
َي ْر َف ُع ُأ ْخ َرى إِال َح َّط اهللَُّ َعنْ ُه َخطيئَ ًة َو َكت َ
صحيح الرتمذي .وكم من اْلجور يف السع بني الصفا واملروة وكم من
الدعوات ترفع إىل اهلل عز وجل وأعظم من ذلك حني يدنو اهلل عشية عرفة
يباه املالئكة بأهل املوقف ويقول ماذا أراد هؤالء فاسأل اهلل عز وجل أن
ييرس لنا ولكم طاعته وأن يبلغنا مرضاته وأن يوفقنا لكل خري ويرصف عنا كل
رش وضري وأن حيفظ هذه البالد ومجيع بالد املسلمني واحلمد هلل رب العامل

وكانت خطبة مجعة يف مسجد أيب هريرة ريض اهلل عنه بح البوادي مدينة جدة
بتأريخ  71شوال 7341
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تحفيز أهل الذكر ببيان فضائل العشر
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن
حممد رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه ومن اتبع هداه ..أما بعد:ـ
(وا ْل َف ْج ِر * َو َل َيا ٍل َع ْ ٍ
رش)  ،يعن عرش ذي احلجة كام قاله ابن
يقول اهلل تعاىل َ :
عباس وابن الزبري وجماهد وغري واحد من السلف  ،ويف البخاري َع ْن ا ْب ِن
ِ
ِ
َع َّب ٍ
الصال ِ ِح فِي َها
اس َ ،ع ِن النَّبِ ِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْيه َو َس َّل َم َ ،ق َال َ " :ما م ْن َأ َّيا ِم ا ْل َع َم ُل َّ
ول اهللَِّ َ ،وال ِْ
ب إِ َىل اهللَِّ ِم ْن َه ِذ ِه اْلَ َّيا ِم َي ْعن ِ َأ َيا َم ا ْل َع ْ ِ
رش َ ،قا ُلوا َ :يا َر ُس َ
اجل َها ُد
َأ َح ه
يل اهللَِّ ؟ َق َال َ " :وال ِْ
اجل َها ُد ِيف َسبِ ِ
ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ إِال َر ُجال َخ َر َج بِنَ ْف ِس ِه َو َمال ِ ِه َف َل ْم
ِ ِ ِ
يش ٍء "  ،قال احلافظ والذي يظهر أن السبب يف امتياز عرش
َي ْرج ْع م ْن َذل َك بِ َ ْ
ذي احلجة ِبذا الجتامع أمهات العبادة فيه وه الصالة والصيام واحلج
والصدقة وِبذا احلديث وما يف بابه يستدل العلامء عىل فضل أيام عرش ذي
احلجة .
وقد اختلف العلامء أُّيام أفضل عرش ذي احلجة أو العرش اْلواخر من رمضان
فكان القول املعتير أن ليايل العرش اْلواخر من رمضان أفضل ْلن فيها ليلة
القدر وأيام عرش ذي احلجة أفضل لتضمنها يوم عرفة ،عىل ما يأيت إن شاء اهلل
تعاىل.
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واملستحب يف هذه اْليام اإلكثار من ذكر اهلل تعاىل ملا جاء يف مسند أمحد عن
ابن عمر ريض اهلل عنه مرفوعا قال ( :فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد
والتهليل والتكبري) وقد قال اهلل تعاىل ( :وا ْذكُروا اهللََّ ِيف َأيا ٍم مع ُلوم ٍ
ات) واْليام
َّ َ ْ َ
َ ُ
املعلومات ه أيام العرش عىل الصحيح  ،وقول اهلل تعاىلَ ( :وا ْذك ُُروا اهللََّ ِيف َأ َّيا ٍم
َم ْعدودات) فيها أقوال أقرِبا أهنا يوم عرفة ويوم النحر وأيام الترشيق  ،حلديث
ُع ْق َب َة ْب ِن َع ِام ٍر َ ،أ ّن َر ُس َ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال  " :إِ َّن َي ْو َم َع َر َف َة َ ،و َي ْو َم
َّرش ِيق ِ ،عيدُ نَا َأ ْه َل ِ
الن َّْح ِر َ ،و َأ َّيا َم الت ْ ِ
رش ٍ
اإل ْسال ِم َ ،و ِه َ َأ َّيا ُم َأك ٍ
ب "  ، .ويف
ْل َو ُ ْ
حديث نبيشة عند مسلم "وذكر هلل".ـ

ومما يسارع له أهل اإلسالم التقرب إىل اهلل يف هذه اْليام بالضحايا واهلدي وقد
جاء يف مسلم عن ُأ ِّم َس َل َم َة َأ َّن النب صىل اهلل عليه وسلم قال « :إذا َد َخ َل ْت
رش َو َأ َرا َد أحدكم َأ ْن ُي َض ِّح َ فال َي َم َّس من َش َع ِر ِه َو َب َ ِ
رش ِه شيئا»  ،فاْلضحية
ا ْل َع ْ ُ
سنة مؤكدة وترشع للرجال والنساء املتزوجني والعزاب وه نسكه يتقرب ِبا
إىل اهلل تعاىل.

ِ
يض اهلل َعنْ ُه َق َال:
وكذا يستحب صيام يوم عرفة لغري احلاج حلديث َأ ِيب َقتَا َد َة َر َ

ِ
ول اهللَِّ ص َّىل ا َُّ ِ
ِ
َق َال َر ُس ُ
ب َع َىل اهللَِّ َأ ْن
هلل َع َل ْيه َو َس َّل َم" :ص َيا ُم َي ْو ِم َع َر َف َة َأ ْحتَس ُ
َ
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ِ
السنَ َة ا َّلتِ َب ْعدَ ُه" أما احلاج فإنه قد جاء عن النب صىل
السنَ َة ا َّلت َق ْب َل ُه َو َّ
ُي َك ِّف َر َّ
ار ِ
ِ
احل ِ
ث ريض اهلل
اهلل عليه وسلم يف الصحيحني كام يف حديث ُأ ِّم ا ْل َف ْض ِل بِنْت ْ َ
اسا ْ
اختَ َل ُفوا ِعنْدَ َهاَ ،ي ْو َم َع َر َف َةِ ،يف َص ْو ِم النَّبِ ِّ َص َّىل اهللَُّ َع َليْ ِه َو َس َّل َم؛
عنها َ ":أ َّن َن ً
َف َق َال َب ْع ُض ُه ْمُ :ه َو َصائم َو َق َال َب ْع ُض ُه ْمَ :ل ْي َس بِ َصائ ٍم َف َأ ْر َس َل ْت إِ َل ْي ِه بِ َقدَ حِ َل َب ٍن،
َو ُه َو َو ِاقف َع َىل َب ِع ِري ِهَ ،ف َ ِ
رش َب ُه"[ .أخرجه البخاري ومسلم ،وذلك ليتقوى
للذكر والدعاء .ـ

ويرشع التكبري يف اْليام املعدودات من فجر يوم عرفة وينته بغروب شمس
اليوم الثالث عرش عىل الصحيح.

وبالنسبة لصيام العرش َل يثبت عن النب صىل اهلل عليه وسلم يشء يف صيامها ،
بل الثابت يف صحيح مسلم َع ْن َع ِائ َش َة َقا َل ْت َ " :ما َر َأ ْيت َر ُس َ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ
ِ
ِ
رش َق هط"
َع َليْه َو َس َّل َم َصائ ًام ا ْل َع ْ َ
وأما مارواه النسائ يف سننه عن َح ِد ُ
يث َح ْف َص َة – َر ِيض اهلل َعن َْها َ -قا َل ْت
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َ ":أ ْر َبع ََل ْ َي ُك ْن َيدَ ُع ُه َّن النَّبِ ه َ -ص َّىل اهلل َع َليْ ِه وآل ِ ِه َو َس َّلم ِ -صيَا َم َع ُ
ورا َء
اش َ
َوا ْل َع ْرش َو َث َال َث َة َأ َّيا ٍم ِم ْن ك ُِّل َش ْه ٍر َو َر ْك َعت ْ ِ
َني َق ْب َل ا ْل َغدَ ِاة" .فهو حديث ُمعل وال
َ
يصح.

ً
مستدال بعموم اْلدلة عىل أن الصيام من اْلعامل الصاحلة
فنخلص أن من صام
فذاك  ،وال ُينكر عليه  ،ومن أجتهد يف الذكر فهو أحب إ ّيل واهلل أعلم  ،فقد
جاءت اآليات املذكورة قبل يف احلث عىل الذكر وحديث ابن عمر عند أمحد
ورواية حلديث ابن عباس عند البيهق مبينة حلديث ابن عباس عند البخاري
املذكور قبل واهلل أعلم.ـ
هذه كتابة خمترصة جدً ا أحببت أن أشارك ِبا يف الدعوة إىل اخلري يف هذه اْليام
املباركة..ـ

وفقنا اهلل وإياكم لكل خري ورصف عنا وعنكم كل رش وضري.ـ
واحلمد هلل رب العاملني.ـ

وكتبتها بدار احلديث بدماج ردها اهلل تعاىل اْلول من ذي احلجة 7344هـ

