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—محصى—

أمتاشرور من ياض وثعوذ وسثنفرْ، وثنتمته ثحمده ض، الحمد إل 
واشهدله، هادي فلا يصلل ومن له، مضل خلا اش ييده من أعإلتا، صيثات وَن 

اضأرمله ورسوله، عيده محمدا أل وامهد له، مريلئج لا وحده اممه إلا إله لا أن 
حىاممه ق وجاهد الأمة، وثصح الأمانه، وأدى الرسالة، فلغ الحق؛ ووين باتدى 
سعهمومن وأصحابه، أله وعل عليه، وسلامه افه فصلوالتا اليمن، أتا0 حص جهاده 

بنيتأما الدين، يوم إل بإحسان 

بنمحثد الوالد شيخا العلامة الفضيلة لصاحب الحليلة العالمخ الأعال فمن 
أمهرق يعقدها كاف التي الثه الكاءاُت، تلك تعال" افه ~وحمه العيصن صالح 

منتحال- اممه -رحمة فضيله وزدإل وما عوم، جامعه.ذ.خ' 3، عام كل الحجّمن 
اشلكةمن الكريم الهمان إذاعة ق لحاج[ من ]تزال الإذاعئ اوu٠ي ق أنئلة 

الثعودية.الحرية 

همرهاالش والتوجيهات والصوابط للمواعد ؤإنفادا -ها، القع لتعميم وسعتا 
منها،صوتيا ئجل ما إعداد تم العلمي؛ ترايه لإخراج تمال اشّ رحمه شيحنا 

للنثر.وثقديمها للهلياعة لتجهيزها 

لعباده،نافعا الكريم؛ لوجهه حالصا العمل هدا قئعل أف تمال افه ثسأل، 



اةاءاتاا)،،جرءامبم«ااه(

الثوثهله ؤيمحاعف حتر\ثلإواء، المير؛ا والمالإسلام عن شيخنا ئضيلة تحزي وأف 
محب•هرب نمثع A المهديثذ، و درجته ليند والأجر، 

الممحذ،دإْام البتتذ، حائم ورسوله، عدْ عو وبارك وسلم اممه وصل 
بإحسانلهم والتايمن وأصحايه آله وعل محمد، نبينا والأحرين، الأولتذ وث 

أل(ةنمش•

اسلالمم 
الخمثهالLث٠ين صالح بن محمد الشح مؤثثة ِفي 

رمضان ٢٠

٠٠هسلأى  ٠٠
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L داتةأهصوةضL
دحمب؛؛و دح 

٥١٤٢١- ١٣٤٧

سنن

الزاهد،\إظع اكئر، الثئه ايئق، العالإ الشيخ الفضيالة صاحي ثو 
بنج،ثى الومحت ثى عثؤم، آل الرم عي بن ئمحان بن محمي بن ضؤآ بن محثد 
م•

^١٣٤٧)م ايازك، رنضاذ م من وانمثرين الثابع ليلة و نلد 
الاثم^دتؤءالخربة المطكة ق القصيم~ ~إحدى تيرة عق 

اثثئة؛وق1هن 

أئهجهة من جدْ عتد الكربمأ المرآل لنعلم — د؛نال  ٠٥١—زخمك والدْ ألخثه 
منوشيئا الكتايه، تحلم ثم —، ٠٥١~ربم الداخ ئلي،ان بن الرحمن عباد العلم 

الداؤغصاي^ ين عيدالعرير الأستاذ مدرصة ق الأدية؛ والئصوصن الخامب، 
الثحيتانعتداش بن عئ ايُلم بثدرصة ثلثحى أن مل وذللق، اهنج~، —زحمه 
يتجاوزول، قاب ئهي عن محناو0 الكريم المراق حفظ حيث ثعاق— اطه ~زحمه 
عميْثني.من عئز0 الثايعه 

وكانالسري اليلم *للب علة أم؛و، االآثعاو~ ~رحمة والده من وبموجتث 
العلوميدرس — اش، —رحمه التندي ناصر بن الرحمن عبد العلامة الشيخ فضيلة 



اتاءاوااسعرء1مبم*ااه(

الكبارطليته من ا اسإز(أ رتب وقد بعتترْ، الكبثر الخامع ق والعرية الشرعثة 
العزيزعيد ين محمد السلح حلقة إل اكح فانضم الطلبة، من لثاا|ريس 

ماأدرك.والنحو— والفقه، اوحيد،  ijrالعلم مى حمرأذرك افه— —رحمه اإلْلوع 
اممه،ربة التندي ناصر بنر الرحمن، عبد العلامة منحه حلقة ي جلس، يم 

والأصول،والفقه، وافوحد، التثوثة، والنرة والحدمحت، الثصر، ق عله فدرصس 
العلوم.هدم ق النون ختصرات وحفظ والنحو، والقرايفح،، 
هواممه— —رحمه التعدي ناصر بن، الرحمن، عبد العلامة فضيله ؤيعد 

وثأثرعثؤْ، م، أحد مما أكم وطريقه" —معرفه العلم عنه أحد إل الأوJ،؛ شيحه 
للدليل.وايباعه ددريسه، وطريقة وياصيله، بمنهجه 

jقاصتا - افه -زحمه عوداو بن عئ بى الرحمن عد الشيح لكف وعندما 
عمقياليزاق عد الشيخ عل قرأ كا المرام،، علم ِفي عليه قزأ عثزة 

اأدينةؤ؛، Uijق مدرسا وحودْ أثناء واتلاهة النحو ق افه" "رحمه 
به،يلتحى اأذ إحو١^٠١ يحفس، أثارعليه الؤياض، العألم،في اآاJهد فخ ول، 

له،فأذو الله- -رحمه النغد.ي ناصر بن اوحمن، عد العلامه شيحه فامتأدو 
ه(١٣٧٣٠-١٣٧٢واقكقصطر،)

العلمي،"الرياض معهد ّفي فيهإ انتظم المحن الشتى —حلال انتخ ولمد 
الثيحالمتر العلامة حيتداك، فيه ود.رسور، كانوا الدين، بالعلعاع 

والثيحرثي.، ناصر؛ن، العزيز؛ن، عد المقيه والشيح الثنميطئ،، الأمين محمد 
ثعال-.افه "رحمهم الإثريقث، الرحمن عد المحدُث، 

ثئال.اش رصا انمالخيه حد بن، وعلب الطيع، العزير عند بن، محمد الثنخان هما )١( 
ممال.اس رحت الئالخي مد بن، >، هوالألج )٢( 



لأ*سبجسالخا1ث|،ق

بازبن اض عند بن العزيز عند العلامة الشح بثّإحة اثصل دلك أثناء وق 
شخرمائل ؤمن البخاري، صحح من المجد؛ ِق عليه فقرأ اله"ُ، ~رحمه 

اللام_.افقهاء آراء ِفى والقلر الخدين،، ^■*؛ ِفا به وانتخ ينئيه؛ ابن الإسلام 
١^١^؛،هوسحه اف4~ ~رحمه باز بن العزيز عيد الثح ّسإحة ؤيعد بيثها، والمقارنة 

َبؤ" والئأثر لئخصيل اق 
العلامةشيخه عل يدرس ار وصه(،  ١٣٧٤)عام عيره إل عاد ثم 

أصشثتاش الريعة، كه ق انتنابا دراتته ؤيابع التندي، ناصر بن الرحمن عد 
العاؤ.الشهادة ناو حش الإنلأمة، تعود بن محبمد الإمام جامعؤ مى جرءا 

ود}يناتأ

الدييسعل فشجعه العلؤى التحصيل وثرعه النجابث قيحه فت؛ يوشم 
الكبربعتيزه.الخاح ه(ِؤ؛ ١  ٠٣٧ ) عام فبدأالتدنيس حلقته، ق طالبا زال، وهوما 

العلميالمنهي 3، مدرنا عع، الرياض ِفي العلمي المنهي 3، نحرج ولثا 
ه(.١٣٧٤؛ننتزةءام)

التنديناصي يى الرحمن عند العلامه منحة يوئإ ه( ١٣٧٦)تؤ وق 
فيها،العيدين ؤإمامه عينه، الأير3ِ، اُبماَع إمامه بعدم فتول دعال~ افه ~رحمه 

شيحهأشنها الي ويي بلجاح؛ الئابعؤ الوطّيؤ عنتزْ مكتتؤ 3، والئدريس 
-تخمهاه-عام)ههماه(.

افه--رحمه الشح مقيله بدأ ككفيهم؛ لا المكتبه وصازيت، الطلبه، كر ول، 
الملكةمى وثوامدوا الطلاب إلته واجتمع مسه، الخاى المجد ِفى يدرس 

دراتهيدرموف وهزلأء الدروس، بحفي 3، ابثاُي يبلغوف كادوا حتى وغمها؛ 



شاءاتااو|دءرء1مبم*اس(

حشومدرتا- وحهلتا -إماما دلك عل ومل الامتاع• لمجرد لا جاد، محصثل 
•ينال— اض —رحمه وفاته 

هد(١  ٣٩٨)عام إل هد( ١  ٤٣٧ ) عام من العليل المعهد ندرتاِفي الئيح مي 
لخامعةافاينة بالثصيم، الدين وأصول الئريتة كقة ل التدريس إل انممل عندما 
ينال—*افه ~رحمه وفائه حى فيها امتادا وظل الإسلاميه، معود بن محمد الإمام 

ورمضالاج^ مواسم ق السوي، والمجد الحرام المجد ل يدرس وكانا 
ينال—.اض —رحمه وفاته حس هر( ١ ٤ ٠ )٢ عام منذ الصمة، والإحازايت، 

فهويناقشوجاحه، جودته مريدو ينليثي اسلوب افه- -رحمه وللشيخ 
مطمثومس عالية تيمة والمحاصرات الدروس ؤيلقي أسئلتهم، ؤئتقبل طلابه 
الناس.إق ومريئه للعلم مبتهجا؛همْ وامة، 

آثاوءاضية:

منعاما خمسي من امحز خلال — ثتال افه —رحمه التهمة جهوده ظهن>ت، 
ؤإلقاءوالتنجيه والإرشاد والوعظ والتيريس العلم ئئر ِفي والبدل النتلهاء 

وثتال—بحاثه اش إل والدعوة المحاصراُته 

العليلباةصل مُت، الى والأجوة، الثتاوى ومحرير بالتأليف، اهتم ولمد 
والثتاوىوالمحاصرايث، والرسائل الكتب من النسرامت، له وصدرت الرصين، 
نجئ،الى الئن-ث الثاناُت، الأفث، صدزلة كإ وافالاج،، واللمتاءايتج واض، 
المرانمسثر العنمثه؛ ودروسه الإذاعة وبراجه ؤبماءايؤ وحهه محاصراته 

والمتفلومايثهوالنون السوية، والم^رة السريم، للحديأ،ءإ النميرة والسروحادت< الكريم، 
واشحوثة.الثزعثة لعلوم اق 



ساتيصالخاث||؛ق

اف-وحمه يضيلتث تزرها التي والتزجيهات والصراط للمواعد ؤإنفادا 
ولقاءاته؛وئناواْ، وحطه، ومحاصراته، ودروسه، ورساتله، لثئرمؤلفاته، — ثعال 

—وتوفيقه افه —بعون الخؤثة \ذ1ويين صالح بن محمد الثنح ة موثيقوم 
هوانماثة العك كاوآي لإ-ئذاج اكأوة ^٠؟، بنام 

سكةعل حاص موؤع لة انشئ ثتال- افه ~وحمه ثوجيهاته عل وبناء 
وJقدJمثعال—، اطه بعون — الفائدة ثنميم أجل ثن ا، الدوؤر المعلومات 

الصزتق.والتنجيلأت، المؤلفات مى العلك آثارْ حمح 
الأخرى.♦وجنوده أفاثن 

والإمامةوالتألم، التدريس محالامحت، ِفي المثمرة ا■إثهود تلك جاب إل 
أعإوالشيح لثضيلة كاف وثعال— —بحانه اممه إل والدعوة والإئتاء وا-محلابة 

تمنها موممة كثرة 

ه(١ ٤  ٠٧)عام من الثعودثة، العرث ا1ئالكة ق العناء كبار هيثة ق عضوا 
وفاته.حش 

قالإسلامه، نعود ين محمد الإمام بجامعة الثلمؤي المجلس ,ل عضوا 
(.٤٥١ ٠ -٠  ١٣٩٨العاسالدزامم)

بنمحئي. الإمام حامعة يمنع الدين، وأصول الريحة كليث جلس عضوال، 
فيها.العقيد.ة لقسم وتييسا المصيم، الإملأمجنحِفي معود 

والناهجالخطط لخك عفوية ق شارك العلمي بالعهد ثديسه يمة م وؤ، 
يها.الممرنة ا الأكتسمى عددا وألم، العلك، للتهاهب. 

www.binotliaimeen.com ٠



د1ءاهاد|دجرهامبملأاد(

وفاتهحش ه(  ١٣٩٢)عام من ا-لج، موسم ق التوعك -لتنة ق عقموا 
والشاعر،ق،اكة ومحاصراُت دوونا مخ لكف حيث ثعال-، افه -زحمه 

الشرهوالأحكام السائو يمح،ِفي 
عاموأميسها مند عنيره َفي ا"إقتريه الآكريم القرآيأ محفيظ جع يرأس 

وفاته.اه(حص  ٤٠٥)

حلأبفئات عل الثعودية العرث الملكة داحل عديدة محاصرات أش 
ومراكزإسلأعِلمحتعات عل الهاتم، عبت محاصرايت، ألمى كما الئاس، من 

ااعالم.مى محتلمة جهات 

أحكامحول، المنممسرين أسئلة عل محيبوف الدين الكبار المملكة علعاع من 
المملكهق الإذاع الإوض عثر ودلك وثريعه، عقيدة وأصوله؛ الدين 

الدرت(•رنورعل برنامج وأشهرها السعودية، العربية 
ومثاههه.ومكائه مهامه الئايلن؛ أمثلة عل للاحابة تدريسه 

ونسنويه.وثهريه أسوعثه محدوثه، عالميه لقاءا>>ت، رئب 
الثعودية.العرق المملكة ءقدتاِوإ اش الموممرات، مى العديد ق شارك 
ؤإرثادهمالطلأيت، يثوحه اعتى الوعظي( وابانج، الرئوي بالثلموك يتم ولأنه 

اّسمهلاءلمعل وعمل ومحصيلمه، العلم طلسا j( اجاد المنهج ئلموك إل 
بأمورهم•والاهت،ام المتعددة، اسئلتهم ومحمل ثعليمهم والصرعل، 

ومحالات،الر وأبوامن، الخر ميادين ق عديدة أععال( افة— —رحمه ؤللشخ 
بتثهم،والعمود الوثامح، ويابؤ حوائجهم والثهم،ِفي الثامب،، إل الإحسان 

ؤإحلاص.؛، X^Jلهب التحيحة ؤإسداء 



نتهآهأارح سدبق اللاعن القيخ اسات ض سسرة نبذة 

،١٥١الدين العلم الثاسخير؛(ق من — ثعال افه ~رخمة الئيح هضيله يعد 
الأحكاموامتثاط وامحاعه الدلل معرقة ق عظتمة وملكه ياصيلأ ~ وكرمه ~دث 

وبلأئ.ؤإعراثا معاي المؤي ونزأعواواللعؤ والثق، الكتايت، من والموائد 
بينواهمع ا-لخمٍدة، وتحالاهإ ا-اثاواة، العلياء صمات من يه محل ولها 

افهوووة التقدير، م ابميع وقدوم عظيمه، محثه الناس أحبه والعمل؛ العلم 
وآوار0وثتاواه وسه دوعل وأملوا الفمهك، لإحتياراته واطنأوا لدمم، المبول 

ومواعظه.نصحه من ويسسميدول علمه، معئن من يئهلوف البلبك، 
عامالإسلام لخدمة العالثه دعال~ افه ~وَئه قمل المللث، جايزْ مخ وقد 

 ٤ ١ )٤Uناثاك:الخائنة الاختارلئجه لخثه اشأيتما الحقات ل وحاة ، ١
الصدر،ورحابه الوؤغ، أبرزها• من الهي الفاصلة العل،اء بأحلاق تحله ولأت أ "

وعامتهم.لخاصتهم واشبمح السّلمن، أصلحة والعمل الحز، وقول 
ويألما.ؤإفتاء Jدريثا بعلمه؛ \ذنقثرون انتماع انيا• ث ٠
الملكه.شاطق لهلف ل الئافعه العاثه الحاصرات إلمازة : ي■ 
ممره.إسلامثة موممزات ل الفيدْ مثاركته ابئات ر ■
الحشة،والوعظة بالحكمة افه إل الدعوة ق متميزا لوبا ام اساعه امنات ح ا

وسلوكا.فآكرا الصاخ؛ الثلم، لمنهج حيا مثلا ومي"يمه 
٠

الؤخمن،وعيد اش، عيد ٠^؛ وبنوة الثاتا، من ودلأث السiن، من حمسه له 
الرحم•وعد العزيز، وعبد يإبرامحم، 



شاءاتااسعرء1مبم*،اه(

وفاقت:

عثرالخامس الأرماء، يوم منرُب مل جيم، مديئه اش~في —زخمه ثوؤا 
عصرصلاة بمد الحرام المسجد ق عايه وصل ه(،  ١٤٢١)عام شوال، قهر مذ 
مشاهدالعظيثةلط واعشود اأصل؛ذ مذ الآلأف تلك ثقنتة ثم الخميس، يوم 

الsكثمة.نقه ق ودمحذ موثزة، 
مدنخمح ق الغاف صلاة علميه صل التال \ؤنا من الخثعة صلاة ويمد 

الثعودك.العريق الملكة 

يمعفرتهعلمه ومذ جناته، منح وحة الأبراو، رخمه سحنا الله ذج؛ 
حيزا.والمسلمئ للإنلأم هدم عثا وجرام ورضوانه، 

١^٤!شن 
٠•هسى  ٠٠



■

ؤومامالنتى، حائم محمد نيا عل واملمم وأصل( العايتذ، رب فب الحمد 
بعد:أما الدين، يوم إل إنان تعهم ومن وأصحابه آله وعل( امح(، 

مئهوأرع تنعة العام)عام هدا 3( ا"اج مويم نيثدئ أل لتا بجب فإل 
ذؤ(المنية.نهر عثرمن الثاح الثلاثاء، ليلة الليلة، وألما(ِو،هدْ 

3،عك؛جل افه ثريعه لهم ؤتئ يرثيهم من( إل حاجة 3، الثاس لأل ودبك 
الونت،يناسب يإ الناس علي يتكلم اثة . الرسوو هدي من، كاف وقد مناسه، كؤ، 
ماللناس نسوا أل علإهم~ نجب ~بل الثلم بًلل؛ؤ محض فلهيا الحال،؛ يناسب ويا 

ؤو3، دلك،، يمهى( مكان ؤو و3، ذللن،، تمتفؤ( حاو م، 3، ركم ثن إلتهم أزل 
والثلأم-الصلاة —عاثهم الأساء فإل الأياء، وره ®هم العناء؛ لأف يمضيه؛ رمان 

من، ٢١١٠وافر؛أحدبحظ أحدئه يثن، العلم، وذرا وإن،ا ولادرحا، دينارا يورثوا لم 
ا.ؤلوآيهاار عتي، ®بلعوا امحي.؛ ُال فمذ الثلم، ثن شنتا تحؤرف ولا ثثرايهم، 

عنأو علم عى إلا شيئا تهول، وألا تتأثؤ،، وأف أف صيمذ نجن، ؤلكن( 
ستنجللا الناس، وزن لكلأملث، بجوف حك( العلم؛ من، تقرب ظن، غلبي 
العلم،طلب عل الحث باب كتابالعالم، ورداود: ٢(،  ١٧١٥،رقم ١٩٦اخرحهأحد)م/ )١( 

(،٢٦٨٢رقم)العبادة، ^، الفقه محل j، جاء ما باب العلم، أبواب والرمذي: (، ٣٦٤رنم)١ 
(.٢٢٣الحلم،رنم)لج، العلماءوالخث>، نحل باب واينئجه:اكو.ة، 

(.٦٣٤ رنم)١ بميإّرابل، ص ذكر ما باب الأنبياء، أحاديث، مماب الخارتم،: أخرجه )٢( 



حاءاهاد،دج)ءامبم*إام(

أذبعد التاطل من عثه أنت ما عل أوتصر عدا، تنقضه قولا اليوم ءثقول< 
لإلالثلن، وجهه محمن وجهه حيرثن حيرجدا، والأمر اؤ، لك 

حطر،عل فأئت تعلم لا بإ تكلمت ؤإن حطر، عل فأئت الخى ياف مثعتر 
ِفيا-إقهد بذل يم إليه، والوصول الحي طف ق اُبمهد يدل عليه بجب فالإسان 

الثثٍع.وعدم التأي ْغ للثاس وثبليغه الثاس ييا نئرْ 
حو٥^١١^؟:ضل 

وهوألا صا]ح، عمل موبم أيصا وتسممإل ا-تمج موسم ننتمل الأف إثنا 
العملأيام من ررما اطب ومول عنها قال التي الأيام هلْ الخجه،،، ذي ®عئز 

ابهادوتجلاشِ؟ازلا قالوا: الني«. الصائٌنأئ،إلهينمماأ5ام 
دلكمحلمين-ئميى وماله بمسه حزخ زجل إلا اف، ثبيل j ايحهاد ررولأ ئال؛ 

•.ثيء• 

jمدبمهاوف فإيه علم ومن فصلها، الناس ممرس بجهل العثزالتي وهدم 
يمول:اطه. رسول كان ؤإذا الصالح، العمل ق الاجتهاد من حمها اتطزي 

بهسهحنج رجل العشرإلا هذه مذ افي إل أحب يهى الصالح العمل أيام مذ ءرما 
ِقالاجتهاد غاية نجتهد أذ لنا ينبعي قإيه عك مذ يرجع ملم وماله 

لأفرمضال؛ عئر ايام ل نجتهد مما أشد العشر الأيام هدْ ِفي الصاه الأعإل 
عام.الحديث 

رقمالعشر، صووم ل باب الصوم، مماب، داويت وأبو (، ١٩٦٨رقم ٢، ٢ ٤ )١/ أحمد أحرجه ( )١ 
وابن(، ٧٥٧)ريم العثر، أيام ق العمل ق حاء ما باب الصوم، أبواب والرمدىت ٢(،  ٤٣٨)

(.١٧٢٧)رقم الحشر، صيام باب الصيام، كتاب ماجه؛ 



0اءالأولاست
؛ذاصواثلأيئ>ذىابإ

والصياموالصدقة المران ؤقراءة والدكر الصلاة من ^ ١٠٥عمل م نمل 
الأيام:هد0 يئرعِفي ؤلهدا دلك؛ وعثر ا"قلق إل والإحسان 

وسرثهرحلا كان إذ يدلك صوثه رافعا ونيارا ليلا الإنسان فيكثر الكدإرث 
الخندا<.وفه ااةث1كةث »الأٌالأٌ،لأبمإلأالأوالأٌ، فيمول: االرأ0. 

^١١أمحر الأJبم، افث إلا إلة لا آمحر، ^ ٠١أمحر افث آمحر »اف؛ فيمول: النح؛ر، يثلث أو 
آكةافُمحثؤفِئ«.

الأغإلأهصل من الصوم لأف يصوم؛ أذ امام هدم ل له فهي الصيام؛ 
له،انن عمل لاؤل المدمي• الخد>يث عيججلق الرب فيه يال حى الصا-اثة 
لأُُرُأجزي دأٌا ل قإئه إلاالصوم ضعم،، شه نح بعثرأمثالهاإل الحثنه 

ءغ؛ل،اممه إل وأحبها الأغال أئصل ثن الصوم أف عل واصح دليل فهلءا 
اضرمول أذ فيه ١^•^، الحديث يبش نواء العموم هدا ل داخلا فءكون 
الصالح.العمل من الصوم لأف يثبن؛ أولم ؛ صيامهارييغ ولم صامها 

إلهلا أن ،اش4اثْ خس: ض بي الإنلأم لأة الإنلأم أزكان أحد الحإ 
تلم وم١(، ٩ • ريم)٤ ئتم، إذا صائم، إق ت يقول هل باب الصوم، كتاب البخاري; أ-محرجه )١( 

له.واللففل (، ١١٥١رقم)الصام، فضل باب الصيام، كتاب 
أيامثلاثت يصوم كيف باب الصيام، محاب والماتي: (، ٢٦٤٥٩رقم ، ٢٨٧أحمد)!/أ-محرجه )٢( 

سكلشهر،رقم)أاإآ(.



1تاءاوااسجرءامبمهااه(

الركاة،ؤإيتاء الصلاة، ارؤإقاثه واحد وكن وهذا افي®، رئوو محمدا وأو إلاافه، 
محثعالعيادات وهذه الحزام، اف ست، حج ١^ ال؛4ت،*اآا، وج زمصاو، وصوم 

ju ) فالصلاةوثنك، فعل أيصا وهي والمالك، البدنيه~ ~أعني الفنالثة العبادات
ومدبدنية، عبادة واي^ وهوتزك، بدنية عادة والصوم نمل، وهي بيئية ■بماذة 
أنهفيه الأصل اّلإ فإل ؤإلأ تابع، هدا لكن كالهدي، المال من ميء معه يكون 
أفعال،كلمها واج^ والزكاه الصلاه فلأل وترك فنل ايه محولنا وأما بدنية، عبادة 

الناسبنص لأف العد؛ احتبار لسم سحاىئؤةئاك افه حكمة من وهدا ترك، والصوم 
الفعل،دون الرك علميه يس قد الناس وبنص الرك، يوف الفنل عليه يس قد 

بالعكس؛الماس وبحقي المدن، عمل دون المال بدل علميه يس قد الماس وبعض 

كلمها.المحلميمة الأمور بلمن حامحة الخمس العبادات صارُت، فلهيا 
ضاإإئمادئؤر«

حروحهمأن الزاحح القول، محإف مت|ة، لأهل حر مم الحج أف المنلموم يمن 
شيئانحرف أذ ينبغي ؤلهدا وانحح؛ حقهم فالثمرِق الآفاقثوJا أما مفر، للحج 

الثمر.أحكام من 

السافر:صلاة 

—الظهزالؤ؛اءة الصلاه ممر أف ان للأنيقنع اله الثمر أحكام محمى 
علمتهواءلسا .، الئهم، هدي هو هذا لأف ركعتتن؛ فيصلمها والعشاء" والعصز 

)٨(،رثم خس•، عل الإصلأم *؛^٠ الشي قولر باب الإيان، كتاب أحرجه )١( 
١(.رثم)٦ خمساا، عل الإسلام *ض ه؛ الني ضل، ياب الإمحان، كتاب ت لم وم



صعيفحديث فإنه ؛ ١١٣أنه. عنه زوي وما ممره، الأيامِفي من يوما يتم ولم 

يجباثه بمي واجب، إثه العلم أنل بعص مال حص موكدْ، ئتة والثضز 
^محنوMدهم٣لكنمكاUزاحب،علالإنسان 

لثأرجقبمئ،مح الصحابه أف دلك ودلل يواجس،، ليس المفر أف يظهرل اللي ولكن 
عودمابن أف حش الصحابة من أثكر تن عي وأنكر متى عئاذِفي نن عث،اذ أتأ 

منهدا أو فزأى ؛، اسرح-عا أربعا صل ا،لومين أمير إو له! مل لنا ;ْ.بمته 
يصلونالصحابة فكون أربعا، حلمه يصلب كان دؤلئ، و؛غ االصا.ستا، 

كانلو لأيه بواحمس،؛ ليس المضر أن عق يدل، أردعا ءث،ان الؤمن؛ن أمير حلم، 
الصحابةفكون يه، الصلاة يطلغ حراما كان ؤإذا حراما، الإتمام لكاذ واجتا 

عليدل، وهدا بمتطل، ليس الصلاة إتمام أف عل يدل، بصلاته ويعتدون يصلون 
بواجب•ليس المفر أف 

الزاحن،فإِة  ٣٢٣حلف صل إذا إلا أنه.زكي، شاك، لا لكن 
١٣٠س! الئي ثول لعموم أساتها؛ فب أم أثلها من الصلأْ أذرك مواء يتم أف عليه 

^يمذضثواؤظفاتمءأفيا«را؛،وفل
(، ١٨٩)Y/ الدارنطي أحرجه ، ٠٢٧المر ق ضر لكن النتي. أن مخش*•' عن الخدين، )١( 

X٥٢٠٨رنم١٤١/٣والمهقير
كتاب،ت وملم ١(،  ٠٨٤)رغم بمتى، الصلاة باب، الصلاة، تهصر أبواب، أخرجه )٢( 

(.٦٩٥رنم)يمض' الصلاة نمر ياب، ونمرها، ايافرين محلاة 
(،٣٧٨)رقم والخثس،، واكر السطوح ل الصلاة ؛اب، الصلاة، كتاب، اJخارىت أحرجه )٣( 

(.٤١١رقم)بالإمام، المأموم امام ؛اب، الصلاة، كتاب، وملم؛ 



أزنا؟الإمام ومع رمحن يمل - المسافر -ني اوجل باو ما هبممحا: عثاس ان 
ومعركعش صل وحده صل ثمح.بمعاإذا عمن ابن وكان \ذثغم هي يلك ئال: 

الإتامتحلأر%.
^كافرئومUلإثخشبمملإأو فالحاصل 

الإممام.حينها عانه نجب فإو 
درُسامع الحاعة صلاة عنه تنمط محهل التالي افزِل المكان إذا سأله: 

ليسوهذا الح،اعة، صلاة تلزمه لا المسافر أف العامه من كثثز يظن الحراب؛ 
صلاةوحويت، عل الدالة الأدلة لعموم الحإعة؛ صلاة تلزمه قالمنافز بصحيح، 

ألالقاتل؛و( المنلمن عل أوجس، نبماةثوةئ\ق افه ولأف ااسناء؛ عتر من الح،اءة 
ثكمترثهثر ^_I، فيهر َمحت، ^٥١ تعال: فمال حماعه، يصلوا 

»ثاسهوثتأت ووآيطم هأس،ؤمأين ثجزوأ ^٥١ لهصئتر ولأ-ثووأ ثعليه تنم 
فإِذانلخثيهلس:آ.ا[، .ٍدزمحآ تثأ.نئواثتش بمزأهزا ث محي 
منيماتلول لا الذين فالمنافنون الحاعة صلأْ الثمر ل القاتلار( عل افه أوج-، 

؛اك،أزل.
يلزمهلا ^١ النزوو يريد لا نبيل- ~عابر ماد الإس—اق أف رض لو لكن 

ممابلم: وم(، ٦٣٥رقم)الصلاة، غانا الرحل: قول باب، الأذان، كابح المخادى: أخرجه ( ١> 
■٦( ٠ رنم)٢ ووقار، سكية الصلاة إتيان اسماب، باب، الصلاة، 
احال)ا/أا:ل،رقمأأحا(.)'آآأخرجه 

٦(.٩ ٤ ر رنم بمتى، الصلاة قصر بابح وقصرها، الساقرين صلاة كتابه لم: مأخرجه )٣( 



اءاصاممت

بعيدمحل الإسازِق لكن ولن سمره، عن يعيقه هذا لأف خماعة؛ ْع ليمل ينزل أذ 
فيهليس بلد ق الإنسان ولولكف رحله، يصلال، أذ وله يعدر فهدا النجد عن 

يعرفلا لكن بلد ل لكف ولو يعذر، فائه إنلأْي غتر بلد ِق لكف لو كإ محي 
معدون.فهو اجيها مأين 

عيرغتر من المناجي ق النلمير؛، نغ اؤاعة صلاه تلزمه المسافن أف والهم 
الخإعه.تلزمه لا أيه من الناس بنص يموله ثإ حلائا 

جدا،مزكية فهومئة المصز، للصلاة المسسافرئالنسه حق ِفي الأفضل إدن 
إلأز الم يه جد ونواآ ازلأ، أم مائنا كان نواة أم ئله لنمع باشة أثا 

كمسها،لب الصلاة بامص فيه رحص قد الشرع كان الثمرإذا لأف الشن؛ يه نجد 
ظاهزولأف وئها؛ والمرادإفرادهالب ا-اثءاعه، وهي صفاتبما من صمة مص فكذلك 
بمكةالأبطح ل؟ حبجه من النلأ. حروغ وصما حنن جحثه انجا حديثا 
فمحلاهنمة من حرج اله يكر لأيه ا؛ والنصرر الفلهر بين جع ايه. المكرمة 
كانأيه هع بينهإ جع اثه هذا فثناهئ ركعتين، والعصر ركعتهن الظهر 

لأزلألكف ؤإذ ابمع، عدم من أمحل ناوا النافر كان إذ ولكن 
ح؛نلكذالودلع حجة ل بجمع,3،مى الؤسول.لم لأف الجمعأفصل؛ فرك 
ولا.

تمصيل؟فيه أم م3للما، منتوذ لكلمضر الثمر رحمحن من ابنع هل إذزت 
وسالم:(، ٦٣٣)رقم حاض، كانوا إذا لياير الأذان باب الأذان، محاب المخاري: خرجه أا 

(.٥٠٣)رقم الصل، مارة باب الصلاة، كتاب 



داءاهاسجرء1مبم*ااما

لكلؤإن أممل، ا-اثئع فرك ثازلأ الإنسان لكن فإن تفصيل، فيه الخوابه! 
أكل.ائثافا.م 

ط:ثلاهليمحمأزضهم؟
 ■_\i الأصل U فجمعالممديم جع الأنزو لكن فإن ئث، أبمر لكف

أفصل.التأحر التأحرفجمع جع الأيثرثه لكف ؤإن أفصل، المماسيم 

عليهق\لأو ض والثز تائت وص الأول الفلاة وئت دخل ذا إظ 
لكفومموا الممديي، و يالأتر أف;زكت تل الأول وت دخل ثإذا الثأمحر، 

واكؤإذا للعصر، الثلهز أحر الشص تزيغ أف تل ازمحل اش.إدا رسوو فنل 
ماحسب تأخيرا أو تمدبجا ا"بمع فصار ٢، ركبر والنصرئم الظهر صل السس 
أخز.١^ م لكف ؤإذ قدم، الممد؛يم لكف\ؤحئ فإذ لإسان، ئوأيمر 

ايافر:ءلهارة 

متماتا، كاقيم بالماء يمملهر أن عانه بجث المنافر فإل لالطهارْ الب أثا 
اممهلقول الثمم؛ له بجور فإثه وأكله لئربه محاجه ما إلا الماء من منه لم؛بجن إذا 

آشتآءآولنم1.ار ألتأُط تن هذم ند ثمرأوحتة عق أؤ مؤئ ؤوإنَةنم تعالت 
أنفلمه ]اكساء:*ا؛[، وأتدكإه مرِجوؤم صعي،واثيا  ١٣ماي٠^غيدوأ قم 

الني.أل ق.بمة ئريرْ م لحديث يه؛ يتْلهر فإثه الماء وصل إذا ولكن يتيمم، 
تنخأن نل ارتحل إذا العصر إل الظهر ينحر باب الصلاة، تقصثر أبواب الخارىت أحرجه )١( 

د\ناب^ع حوار امحب وقصرها، المسافرين صلاة كاب، ومسلم■ (، ١ ١ ١ ١ ر رقم السى، 
٧(.٠ )٤ رنم الممر، ق الصلأس 



١^٤وجد هإدا سين، عقر ايء نجد ؤإذ المنيم وضوء الثب *الصعيد غاو؛ 
اهآؤكثنيدتا<رُهلسق 

تتوصأأن علتك وحب تصل أذ وأردت الماء إل وصلت ثم تيممش فإذا 
تيمملفكال إن الئنل ■ءلبم،ا ووجب صعرى، ارة طهعن تيمئالف كان إذ بالماء 

عنطهاJةمحى•
طهارهقل الإنساف مي إذا بط، الخديثج ش اليثم ثل قاتل: تال ؤإذا 

الصروؤة؟بمدر يتقدر امتياحة هوطهارة أم شاء؟ ما يصل أن فلمه بالتيمم 

ذJك،.ل اختلفوا الثياة أف فالخناب: 

ُيممفلا الصرورة، بمدر يتقدر اسشاحة طهارة التيمم إذ يال؛ من فمنهم 
التيء.>ج ؤإذا ونها، يخوي قي للئلأة 

حننتعال افه لأذ للمحدمثؤ؛ رافعة طهارئه التيمم أئ بل قال،• من العلياء ؤمن 
عقهكمتجمد أئن يرمد ؤما ني٠ادةؤثاقت قال والتيمم؛ يكرالوضوءوالعنل 

دث-آمحركهلملخ=فم ذنمثث> ييتم هليرقم ٧ وإءأ عج تذ 
مهلهران،والامحاو الوصوء أة كعا مهلهئ التيمم أف عل يدل، وهذا ]l_;؛"[، 

'يشئوالآنصبس'''،

لمإذا لالجن_، التيمم باب الطهارة، أبواب والرمدي• ٢('  ١١٣٧ رنم ، ١ ٥ ٥ )ه/ أحد أحرحه ( ١ ) 
محالالاء،رقم)أ'آ>(.

بابالصلاة، ومواضع الساجد ياب ت لم وم(، ٣٣٥)رقم التيمم، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 
(.٥ ٢ ١ ) رنم وطهورا، مجدا الأرض ل جعلت، 



م(١t٠٩هامالمع) لقاءات 

التيمميتكون بل مْلهزا، الراب متكون دلك وعل به، مايطهر ~تالمح~ والطهور 
.للحين راؤع أيه مطهرا كونه ومش متلهرا، 

الماءوجد إذا أيه مولوف فلمادا للحدث رافعا حعشوه إدا ئايل؛ ئال فإذا 
إنوعنلأ أصعر، حدث عن تيممه كاف إن وصوءا به، الطهانة بند إلا يصل فلا 

أكز؟حدث عن تيممه كال 

الدي;ْ.بمئة تعيد م حديث، ق فإف الأدلة، هومقتفى هدا أن فالخواب،! 
المزممع بمل إلإ رجلا رأى . الئل أف وفيه معلولا البخاري رواة 

بالصعيدعلمتك ١٠ممال(؛ ماء، ولا جنابه أصابتتى ممال،؛ تصل® أذ مثعلفر ءما يهال،؛ 
منه\}ذئ وانض الاءُ حفر نأ افثم، الئن.إل فأنشدْ ءإنه؟كفيالث،«راا، 

؛،مسالث،ا،ر عق أقرعه ^١ •^ ١١ويال(؛ الرحل . الشئر فأعهلاه ثيء منه وبهي، 
زالت،إذا أما باته، المروره دانت، ما إلا ا-ةدث، يرح لا التيمم أف عل، يدل وهدا 

الذيهريرة اي ولحديث امسعإله، من بد لا فائه الماء الإنسان ووجد الصرورة 
وجداياةمالهَوك1ئ;ج«.

علالما؛ إنيغ رحمهمحةقِؤ،)الفتاوى( تيمنه ابن الإنلأم شيح حاكى وقد 
فإنهحلائا المنألة ن، أف ئدر ؤإذا بهر٢ا، حز؛تطيّ يمل لا فانه الماة ئجد إذا أنه 

صعمج.ئ، حلا 

رمممن يكمه اللم، وضوء الطسإ الصعيد باب، الصلاة، كتاب، البخاريرت أ-محرجه )١( 
(٣٤٤.)

السابق.الخدين، محن حزء )٢( 
(.٣٥٠)م(محمعاكأوك،)اأ/ 



اصتنإي.من بدثه فلا وحد؛،٧٤ إذا التيمم أف ادن فالصواب 

العصر،صلاة طه\وولأإل عل ومست، الظهر لصلاة لوتيمئمتؤ قجز' محال محإدا 
^مبانيستلأةاشوأئاَللمأجد 

لصلاةبالتيمم العصر صلاه تصل لا مبيح؛1^، التيمم قلتاإف إذ فاّبمواب• 
١^٠٢,من!عادة بد لا ثل الظهر، 

يالثممالعضر صلاة تحل أذ محور فإنه الصحح" ~وهو رائ إله للتا يإذا 
طها3^،عل فإJك، العشاء ؤإل المثرب بميغإل أيلث، لورض الظهرحر لصلاة 

١^^.النواقص بأحد ينتقص لم ما 
تمموايافرواتحلأة:

يشنع؟لا أو بالصلاة يتطؤع أذ للمنافر يئرع هل ي*تي، 
لاوئإي الحصر، ق المئروعة يالصالوايتج أذيمملؤع للنافر دابواب•!صع 

راتبهإلا الثمر، ق مثزوعه فإما الحصر ي سنع صلاة فكل والثمر، الحضر بتن 
قمعل لا أما عل الثنة دلت، اكلامث، فهدم العشاء، وراتبه المزب ورامحه الظهي 

تركها•عل الدليل وجود لعدم فإدهتحل؛ عداها وما الثمر، 

ورامحهالظهر رامحة وهي ثلاث، الرافل من يصل، لا أثه عندي مالئابمل 
الرافلمن تحل، قاليي إذن رامحه، لها فلسر، العفر أما العشاء، ورامحه المعرب 
والاصتحاره،المنجد، وتحيه الصحي، وصلاة اللل،، وصلأء والوئر، المجر، هومنة 

،— ثاء ُإ يتعثد فيها الإنسان يقوم الى ~أي المطلقة والرافل الوصوء، وّئة 



هاءاءاومجرء1مبمإاه(

يمعل النوافل ذكل معل، أن بد فلا الفرائص أما النوافل، عن الحديئ وهذا 
.uالئفرإلأاكلأثاضذكننا

سةاا|ءجوارننوة؟

منهانؤع وكل ؤثراف، يإفراد تمح ألولع؛ ثلاثه الأساك إف العلم أخل يقول 

مهايمغ يم إثج، ا-أمهر ق بالممزْ الإساذ نجرم أف هو التي؛ أولا؛ 
بإفيه يتمثع الإنسان لأل ممتعا مى وسالعام، ي نهمؤق أي عامه، من بالحج وعئرم 
و\-خإ.العنن0 هما الثذين التح5ةن بى له افه أحل 

متمتعاالمعدة ذي مهر من عثر الخامس ق مت5ة إل مدم رحل دلك مثال 
ثى؛؛،م ل فيجل حمح،، أو وقمر وض طاف أي مبجا، وهمغ بالئنرْ فاحرم 
أحلبإ متمتع ادن فهو ا-لإ، ايام ش أف إل أخله، ؤش ؤيتهلسب، الشابخ ملبس 

أويصر.طال مواء الحج، ابتداء إل الحمرة انتهاء من له اطه 

أمحايم شوال" من سيئ الخح "وأمهر اج أمهر مل باشرة أحرم فإن 
وفدمرمضاف من الثلاثئن اليوم ل أحرم لوايه مثلا متمتعا، فليس ا-اج قهر أي 

ملبالعمرة أحرم لأيه متمتعا؛ لأكون فهدا العمرة منامك وأدى العيد ليلة متكه 
الحج•أفز 

بالتمتع،فليس مأ5ه ق رمقاذ صام من أة من العامة عند امتهر ما وأما 
بالعنرة،إحرامك عل والأصل فالدار و، أصل لا فهدا متهج، فإنه حأ لم ومن 



٥الاشاءاس 
ؤإنبمثْمع، فننت شوال أولها الي الخج أقهر يحول مل بالعمرة أحزمت 

افأحل بإ وتمتعت سكين قتآ أحللت لأيك متمع؛ فأئت دحولها بند أحزمت 
لك.

ا-لإ،بأفتال وتأق الحجة، ذي من الثامن اتزم ِفي عامك، من با-لإ رم حنم 
متمتعا؛قايس  ١٤١٠عام بجحإلأل، ولم  ١٤٠٩عام الحج أنهر ل ولواعثمر 

فأنسآحر عام ق -ج ؤإل عامه، أل؛^^3، بد لا والمع عامه، ^^3، لم لأله 
م

ويبقىالمتمات من به يحرم وحده، ياج الإنسان هوالحزام الإيراد؛ ثانيا؛ 
وهوالمج•واحد سلث، إلا له يئصل لا لكنه العيد، يوم إل إحرامه عل 

فه؟إل نصل المزدإذا ثدا يغ ماذا 
يحرجالحج، وقف ق أل إل إحرامه عل وبمى ؤينعى يطوف الجواب؛ 

العيديزم النثبة حرة نمى إذا إلا بمحلل لا والحاج بالحج م؛ لأثه لناس؛ اخ 
الثاي.التحلل حل وسعى طاف ؤإذا الأول، اشحلل محل فإثه أوقصر، وحلهم، 

حنا،واج ياشرة محرم بمي كالقرد، الإلحرام ل القارن لقران: اه 
ويبقىوينعي يطوى فإثه فه إل وصل فإذا اليد، يوم إل إحراثه عل ويبمى 

التحللمحل، وحلهم،، العشؤ جرْ رمى إذا المحي يوم 3، منة ي)، أن إل إحراثه عل 
ص.الأحلل نحل الأنل^مإذاطاف 

م؟زل الأنمية؟ 3، الأ؛اك ةذْ ١^:^، نا مائل؛ مال لإذا 



1تا»اهادععرء1مبم*إاه(نتآ 

رمح.بممحأصحاثه أمر ائي. لأف الأساك؛ أئصل التمع أن المرق ؛ نقوو 
الهديمعي ولولاأو أئ-دس، ما انت؛وبنت ما أتري مذ ءرلوانتملت وقاوت يه، 

لآخألئئ«م.

ئترمحاثش الإJال- -بمي اطف فإف اطف، غل ب مه لأة ٧^١: 
نعمه،اثه سك، لا وهذا الخج، يدأ أف إل النمرة ائتهاء حنن من له افه أحل ب،ا 

العباد.عل افن تجب ثعال وافه 

لنشتام، والحج تامه فالنمرة ناش، جينا بالنسكيرن، يأق المح أف ثالثات 
ضو-ني 

وحراثا،غرما وليس فضيلة الهدى ولزوم الهدي، يلرمه المتع أل رابنا• 
لكافالهدي صيمذ أوجس، اطه أف لولا لأيه عغتقل؛ اطه مذ ؤنعمه فضيله هو بل 

لعثادْ^٤ عغقن اطب فكزن مثتغ، يئزغه ثم با يثب يبد ض كل لأف الهذي 
عغ؛ؤل.اض من نعمة فهده ؤيمدوا ؤيممدقوا ؤيتمتعواثه لثدبحوْ الهدي 

فالقرافمعه الهدي ماى إذا ايه إلا المراق، فيها ساركه الأمحرة المزة وهده 
ثمأن رريزلأ الض قال ولهدا الني.، نمل ئدا لأف أفصل؛ 
حمهق فالقراف الهدي ساى من أف عل يدل وهذا معئم®، لآح1لت، الهدي 
اقل.

علواهمديمي المارق من كلأ لأف واحد؛ للأسال بالشبه والإفراد والمراق 
باب،الحج، كاب، وملم؛ (، ١  ٧٨٥رمم)التعيم، عمرة يابؤ العمرة، أبوابا الخاركا• أحرجه )١( 

رمم)؛؛؟؛(.والقران، والتمتع الحج إفراد بجون ُأنه الإحرام' وجوم محان 



رثمَااءاس الاق

حدعل بالسة والإفراد القران أف عل يدل وهدا العيد، يوم إل إحرامه 
لامحصلوالإفراد وعمن؛، حج و4 تحصل لأيه الإفراد؛ من أفصل القراف لكن مواء، 

عغيْلاش ص نته والهدي هدي، ف لثس والإفراد هدي، قيه والمراق حج، إلا فيه 
مشروعا.ي؛كن J؛؛ ثل واحتا، يتكن لم أوجبه اطه أف لولا 

اريبةق الإزاد دللث، يند ثم الإفراد، من أفضل المراق إل نمول• فلهيا 
الثالثة.

ماوطاسجواسوة:

شروط؟لهإ واشرة الخإ ثل قائل: قاَل فإذا 
والأنتولا.ءه،والخئثة والعمل والبلؤغ الإنلأم وهي لهائروط، ُحم فالخواب؛ 

شروط.خمسة فتلك 

ثلالئإ، عيه بجب لا فاللكفث المحر، وضيم الإنلأم: الأئل: الشرط 
علته،مردود حجه فإل يصل لا ولكنه حج رجل أن فلو ابج، منه يصح ولا 

ألثشجثمحلهتحال:ؤ.سمح،َاعأإقا 
لأحديجل ولا [، ٢٨]!^:هتتثداه عيهم بمت ألكثرإم أكتجد يئرؤ١ *أد محس 
يمربأف تحوز لا يجس كافر لأثه منعه؛ إلا يصل لا أيه ينلم وهو منيه عل قدو 

ومردودغترصحيح حجه فإل وهولايمحل الناس لوحج؛غ لكن*، الخرام، المنجد 
م

عانه.

ئهولأمحئه،صح ولكن اثإوغ:فاشرلأمح،خهج الئرطاكال: 
ثلأث«عن م اض. رمول مال وقد مكلم،، غثز لأجد4 عثه محن لا 



اقاءاو|ادععرئمبمهإاه(

عباسابن حديث والدليل منه، يصح لكنه ؛، ثغءر حص ءالصبي ت منه ويكر 
ممنملمون مالوات الثوم؟* ®من هقال! Jالثوحاء ركتا لش الئي. 

ررثمم،هال؛ ح^؟ أقزا ت فمالت صب، امرأة إليه وقعت ثم افه®، ®رئول مال! أئش؟ 
صحيح.حجه أف عل يدل وثذا ٠، أجر*ر ولك 

ام؟ج ؟وف وش محل؛ فإل 
مولالإحرام نمد كدا، وامعل كدا اسل و: مل ممزا الص ك1ل إن مما: 

مميزلأيه ذكزا، كان إذا الخيهل من واشمد بالاعسال ونأمئْ الإحرام، انؤ لة: 
تحمل•فإثه عجز إذا إلا والشص الطواف وهويلزمه يعرف، 

لبيل،٠ فيمول النل، تعن ق عنه ينوي، وليه فإل ميتر عير الصغير كان ؤإن 
عذيمول: ولا اذئه، عبد اسمه كاف إن افه( لمد )لثالث، مثل: ~الصسي~، لملأن 

)ؤلث،قولك: عن محه، ثج إتمف ض فلأن( عن )ثالث، قولك: لأن اه(، رعبي 
يالسك.منها يتلبس لفلان التلبية هدم أف يعني له( 

ؤينعىئه ؤيطوف، محرما، الصى صار فمد قالها إذا لملأنء ®شلث، فيقول: 
أذلوليه يمكن ولا التيه، يعقل لا لأيه وحده؛ به ؤينعى وحده به يطوف لكن يه، 

وعننمه عن ينوي ملأ الوئ أما للصبل، هنا الفنل لأف واحي•؛ لمغل بتكئن يأي 
١^؛.لأثدرك ، ٢١امح،إنكان 

أوبميبيرق ايحتون ق باب الخدود، كتاب وأبوداويت (، ٩٤٠رنم ، ١ ١ ٦ / ر١ أحد أحرحه )١( 
رنمالجد، عليه بجب لا بمن جاء ما باب الخدود، أبواب والرعذكا• (، ٤٤٠٢رقم)حدا، 

٢(.٠ ٤ رقم)١ والتانم، والصغر اشتوه ؤللاق باب الطلاق، محاب ماجه: وابن (، ١٤ ٢٣)
(.١٣٣٦رقم)به، حج من وأحر الصي مج صحة بأب الحج، كتاب لم؛ مأحرجه )٢( 



اوث1ءالأدد

نحجولطهم -أي باشان نخغ أن الأثل هل قائل: ئال ؛إذا 
معل؟ألا الأهصل أم وJعتمئون— 

اليالمشمة ؤإل ض، التشويش إل -بمم.زيي الحغ كاف إدا فالخزاب: 
المواسم،أيام ق حاصل وهدا محجوا، ألا فالأئضل سكك وبق!تمام يينالث، تحول 

هذهايام ق تم أوتشر تحججهم ألا فالأممل الخج، وكايام رشان ق كالئنرة 
الوجهعل سكلث، ام إتموبق بسك وتقول عليهم مشمة ذلك لأن المواسم 
امحل.

لوقدروكيلك تنتمرتهم، الأجت، محب الأسان قإف معه الأمر كاو(ِفي إن أما 
؟٠٢,بمج فإله سعه صار الحج أف 

إتماممن ؤيننملث، بك، يصؤ وجه عل لنيك ثنه فتفعل ؟٠٢ محج ألا والمهم 
النسكا.

٠٠ ٠٠



شاءاوااسعرم1مبم«ااد(نجآ 

الأسلة

كشهرليي أنه حمث الحج شهر دحوو الناس من كم عل يشكل 
علأز يحوله ق الممويم عل يشد فهل منه، يوم أول ل له يتءمى رمضاف 

الأَخوطأناِك،الاتير؟
ؤقالبيض، الأيام صيام ق حس أيقا ينكل هدا لأف الممصيل أرجو 
-محوا.افه وجزاكم الكمارات، 

علتها،نني ئاعدْ افه. رثول أعهلادا لمد العالتن• رب فب الخمد الخواب؛ 
ثغتاذعدة قأكملوا مَر محإن وأفطروا لرمحه، ارصوموا فمال؛ 

أشكلفإذا ثوتاءرأ؛، ثلائثن هصوموا علتئم عم *فإو ت لم مرواية ول ثلايتن®، 
ذيمن والعئرين القامع يوم كاف إذا فمثلا ثلأت\رر، الشهر فأكمل الأمر علنك 
السيلأو الماعدة؛ حتسب، الحجة ذي من ينثر لا منه الثلأئين الثوم فإف القندة 
صومألا دلك فلازم ثلاثض العدة أظنا فإذا ثلأث؛ن«، المدة ،محنوا ال: ف. 

اكلأثين.إلأإذاأظنا
الثالتجاليوم ق وقوعها ايبمى ايام أف مع المص، لأيام بالملمة يقال وكيلك 

قئصلألحنها فإف ؤإلأ الأفضلك، نسيل عل عشر والخامس عثر، والرابع عثر، 
يصوماش،. كال فمد يندها، أو قبلها أو الأيام هدْ افِفي الإئصانها سواء 

رنمضوموا...اا، الهلال رأيتم 'إذا الّك، قلل باب الموم، كتاب المءادكا■ أحرجه  ٢١١
لرقةوالفهلر الهلال لرؤية رمضان صوم وجوب باب الصيام، كتاب ت وملم (، ١٩٠٩)

الهلأل،رفمرالأ>،ا(,
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